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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 12. júlí 1983 nema kr. 4,77 af hverjum 

lítra. 

2. gr. 

Gjald skv. 1. gr. tekur einnig til bensínbirgða sem til eru í landinu 12. júlí 1983. Þó skulu 

gjaldfrjálsir 300 lítrar hjá hverjum eiganda. , 

Gjaldið skal greiða hvort heldur bensínið er í vörslu eiganda eða ekki. 

Hafi gjald skv. 1. gr. reglugerðar nr. 345/1983 verið greitt af birgðum sem til eru þann 

12. júlí 1983 skal greiða kr. 0,70 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 12. júlí 1983, skal 

skyldur að tilkynna það innheimtumanni innan 10 daga. Eigandi eða umráðamaður skal 
skyldur til að aðstoða við að kanna birgðir óski innheimtumaður slíkrar aðstoðar. 

Innheimtumaður getur krafist upplýsinga frá bensíninnflytjendum og bensínsölum um 
sölu samkvæmt verslunarbókum til viðskiptamanna er fram fór fyrir 12. júlí 1983. 

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 breytingu 
á þeim lögum, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur reglugerð nr. 345/1983 úr gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 8. júlí 1983. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson.   
Arni Kolbeinsson. 

  

Stjórnartíðindi B 31, nr. 490. Útgáfudagur 11. júlí 1983. 

B 101 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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REGLUGERÐ 

um þorskveiðibann frá 24. júlí til 2. ágúst 1983. 

, 1. gr. 

A tímabilinu frá og með 24 júlí til og með 2. ágúst 1983 eru skipum öðrum en þeim, sem 

hlíta takmörkunum á þorskveiðum samkvæmt reglugerð nr. 2 3. janúar 1983, bannaðar 
þorskveiðar. 

Bann þetta tekur ekki til báta, sem eru 12 brúttórúmlestir og minni og stunda línu- eða 
handfæraveiðar. 

2. gr. 

Á þeim tíma, sem fiskiskip mega ekki stunda þorskveiðar samkvæmt 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. 

Komi fiskiskip með afla að landi á því tímabili, sem þorskveiðar eru því bannaðar 

samkvæmt |. gr. og hlutfall þorsks í afla reynist hærra en 15% skal svo litið á, að hér sé um 
Ólöglegan afla að ræða, og hann gerður upptækur sbr. 2. gr. nema í ljós komi, að veiðar hafi 
ekki verið stundaðar á þeim tíma, sem þorskveiðar eru því bannaðar. Sama gildir komi fiski- 

skip að landi eftir lok tímabils samkvæmt 1. gr., hafi afli að einhverju leyti fengist á 

tímabilinu. 
4. gr. 

Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að setja nánari reglur um framkvæmd reglugerðar 

þessarar, ef nauðsyn krefur. 
5. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5. apríl 

1948, um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins og ákvæðum laga nr. 8131. 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 S. apríl 1948. um vísindalega 

verndun fiskimiða landgrunnsins og ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiði- 

landhelgi Íslands, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim. sem hlut 

eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 11. júlí 1983. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   

Jón B. Jónasson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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GJALDSKRA 

yfir efna- og gerlarannsóknir er Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins annast. 

1. gr. 

Gjöld fyrir efna- og gerlarannsóknir er Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins annast skulu 

vera sem hér segir: 
Efnagreiningar 

Fiskimjöl: kr. 

Vatn ........00..2 00 80 
Salt ..........0000 00 105 
Prótein (Kjeldahl) ..................0.0 0000 210 
Fita ........0..0 0000 170 
Aska .......0..2000 150 

Ammoniak .............000 00 90 

Sandur ..............200020 000 150 
Kalcium ................000 000 150 

Fosfór ............0.200000 00 250 
Meltanlegt prótein ..............%...0 0000 350 

Lysin, nýtanlegt ..............000.0. 2222 700 
Natríum nítrít ...............0.2 0000. 250— 400 
DMNA gasgreining ................0022 000 650 

Óbundnar fitusýrur í mjölfitu .............0....0.. 00. s ran 250 

Lýsi og harðfeiti: 

Vítamín A, bein mæling ................0002 0000 170 

Vítamín A, meðsápun .............220000 000 500 
Óbundnar fitusýrur ..........0....... 0000 ð sr 90 
Sýrutala ...............00200 000 90 

Joðtala ..............00002 000 180 
Sáputala ..............0000. 00 150 

Eðlisþyngs (pyknometer) ............%%.. 0000 100 
SlIp-pPOINt .......00.20 000 200 

Mæling á vítamín Da ílýsi ...........0...00002 0000 1500—-2000 

Ósápanlegt ................ 0. 250 

Peroxydtala .............2000000 0222 150 
Litarmæling (Lovibond) ................0000 0000 100 
Vatnsmæling með toluol ...............00. 0000 150 

Vatn og óhreinindi (skilv. aðferð) .............%.00.0 0000. 100 
Ljósbrotvið200C ..............0. 00 90 

Natríumsápa ..............00.00 000 125 

Dilatation uppsetning ..................2 0 0000 200 
Dilatation hvert hitastig .............0...0000 0000 200 
Fitusýrugreining ..................0022 000 800—1600 

Salt: 
Klóríð (titer) ................0000.0 00 105 
Kalcíum ................ 0020. 150 

Magníum ...............022 0002 150 

Súlfat ...........000000 000 150 
Óleysanlegt í Vatni ............0....0... 0. 150 
Raki ogbundið vatn ...............00. 0000. 130 

Járn ............000 00 135 

Kopar ............2.002 00 170
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Síld: 
Undirbúningsvinna: kr. 

Síld, lengdarmæld, vigtuð, hausskorin, slógdregin, flökuð og 
hökkuð .........000.200 00 420 
Framangreint gjald gildir fyrir allt að 100 sílda sýni. Ef færri en 50 síldar eru í 

sýni greiðast % gjalds. 
Efnagreiningar séu samkvæmt gjaldskrá. 

Aðrar efnagreiningar: 

Vatn, salt, fita, prótein o. fl. samkv. gjaldskrá fyrir mjöl 

Trimethylamin (TMA) ...........0 0000. 215 
TVB 2... 215 
Kvikasilfur í matvælum .................. 0000. 280 

Ákvörðun á málmum með atom absorption ...........0.0..0.0 000. 300 

Frítt klór í vatni ..............00. 000. 55 

Skynmat .............002. 0. 185 

Rotvarnarefni m. gasgreiningu ..............00.0 0000 400— 700 
Skordýraeitur m. gasgreiningu .............0..000 00. 1200—-2000 

Thiamin (B, vítamín) ............. 0000. 500— 800 
Riboflavin (Ba vítamín) .........%...0 2... 0 500—800 
Niain ..........0000. 2 800— 1500 
C-vítamín í matvælum ................ 0000. 500— 1000 

Drop (drip) ........0.000 0000. 200 
Nítrat í matvælum ...............002 0000. 500 

Nítrít í matvælum og fóðri .................0000 000 600 
Hexametylentetramín ílagmeti .............0...00.2 000 400 
Vigtun og talning á rækju o. fl. .............0..000 0000. 150 
Mæling á sykrum í síld ...............0..2 000 250— 450 
SýrustigpH ..........0....2.0 0000 100 
AFSEN „00... 350 

Gerlarannsóknir o. fl.: 

Undirbúningur sýnis ............0..2. 0002 135 
Talning við ræktun, eins konar ................ 0000. 85 

Talning við ræktun, tvennskonar ...........0.0%.0. 0000 rns 170 

Kólígerlar, MPN, forpróf ............000.. 0000 75 

Kólígerlar, MPN, staðfestingarpróf ................00. 000... 40 
Staphylococcus aureus, forpróf .............00.2 0000. 7S 

Staphylococcus aureus, staðfestingarpróf ................0 0... 000. 75 

Ger- og myglusveppir ...........0%. 0000 65 

Sulfit afoxandi Clostridia/hitað ................2.0022 000 15 

Clostridium perfring€ens ..............0.20 000 110 
Salmonella, forpróf ............0....0022 00 120 

Salmonella, staðfestingarpróf ..............0%.0 0002. 0 0 145 

Roðagerlar ..................00022 00 60 

Ræktun fyrir niðursuðuvörur ...............002. 000. 75 

Lagmeti: 

Framleiðslusýni (vatn, salt, pH, vigto. fl.) ........0.%.. 0000. 200 
Geymsluþol (pH, vigt, dós, 0. fl.) .............0000 00 55
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2. gr. 

Fyrir vottorð um framleiðslusýni o. fl. skal greiða kr. 85 og fyrir útflutningsvottorð kr. 

110. 

3. gr. 

Þar sem í framangreindri gjaldskrá fyrir efnagreiningar er tilgreint verðbil, gildir hærri 

talan þegar um 1 eða 2 sýni samtímis er að ræða frá sama aðila til sömu rannsókna, en lægri 
talan þegar um er að ræða 3 sýni og fleiri frá sama aðila. 

Í öðrum tilvikum má veita 20% afslátt frá gjaldskrá fyrir efnagreiningar fyrir fyrirtæki í 

fiskiðnaði, t. d. þegar um 3 sýni og fleiri er að ræða frá sama aðila samtímis til sömu 

mælinga. 

4. gr. 

Gjald fyrir efna- og gerlarannsóknir, sem ekki eru tilgreindar í þessari gjaldskrá skal 

ákveða með hliðsjón af sambærilegum rannsóknum eða í samræmi við þann tíma og 

kostnað, sem slíkar rannsóknir krefjast. 

Gjaldskrá þessi er við það miðuð að rannsókn fari fram á Rannsóknastofnun 

fiskiðnaðarins eða útibúum hennar án óeðlilegs undirbúnings. Óeðlilegan undirbúning skal 
reikna sérstaklega. 

S. gr. 
Þegar tekið er sýni af útfluttu mjöli eða lýsi á vegum Framleiðslueftirlits sjávarafurða 

skal greiða kr. 190 fyrir hvert sýni auk launa fiskmatsmanns, sem annast sýnatökuna. 
Starfsmenn Framleiðslueftirlits sjávarafurða annast þessa sýnatöku samkvæmt 

leiðbeiningum Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins og með tækjum sem Rannsóknastofnun- 

in lætur þeim í té. 

6. 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. 

1. gr. 

Gjald fyrir útselda vinnu skal vera sem hér segir: Dagvinna 
ríklst 

Sérfræðingur með reynslu ..............%% 000. rns 310 
Rannsóknamaður með háskólapróf .................0 0. .nns nn 270 
Rannsóknamaður án háskólaprófs með starfsreynslu ....................... 240 

Rannsóknamaður án háskólaprófs með litla starfsreynslu ................... 190 

8. gr. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt lögum nr. 64, 21. maí 1965 um rannsóknir í þágu 

atvinnuveganna, til þess að öðlast gildi 20. júlí 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. Jafnfram er úr gildi felld gjaldskrá yfir efna- og gerlarannsóknir, er 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins annast, nr. 189/1983. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 7. júlí 1983. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Ingimar Einarsson.
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REGLUR 

um hreindýraveiðar árið 1983. 

1. gr. 

Heimilt er að veiða allt að 805 hreindýr í Norður-Þingeyjarsýslu, Múlasýslum og 
Austur-Skaftatellssýslu á tímabilinu 1. ágúst til 20. september árið 1983. Þó getur ráðuneytið 
leyft veiðar á öðrum árstíma, ef sérstakar ástæður mæla með, að höfðu samráði við 
hreindýraeftirlitsmenn, sem hlut eiga að máli. 

2. gr. 

Tala þeirra dýra, sem veidd verða samkvæmt 1. gr., skiptist þannig milli eftirgreindra 
hreppa: 

1. Fjallahreppur ..............00 00. 8 . hreindýr 

2. Skeggjastaðahreppur ..............00000. 4 — 

3. Vopnafjarðarhreppur ..............00 000. 24 — 
4. Fljótsdalshreppur ...........00000. 000. 75 — 

5. Jökuldalshreppur ...........0.0000 0000. 105 — 
6. Fellahreppur ............0.00.00 00 40 — 

1. Tunguhreppur .............00. 000 40 — 

8. Hlíðarhreppur ............0.....0 00 20 — 
9. Hjaltastaðahreppur .................0 0000. 20 —- 

10. Borgarfjarðarhreppur .............0..0 000. 90 — 

11. Seyðisfjarðarhreppur .............0..0. 00. 8 — 
12. Seyðisfjörður ...........0.00.0.00 0 8 — 
13. Skriðdalshreppur ..............0. 48 — 
14. Vallahreppur ............000 00 52 — 
15. Egilsstaðahreppur ................. 0. 24 — 

16. Eiðahreppur ..............000.. 30 — 
17. Mjóafjarðarhreppur ...............0. 000... 40 — 
18. Norðfjarðarhreppur .................0 0. 85 — 

19. Helgustaðahreppur .................0 0. 85 — 
20. Eskifjörður .............00..0 00 30 — 
21. Reyðarfjarðarhreppur ................... 00 34 — 
22. Fáskrúðsfjarðarhreppur ..............00.00 000. 13 — 

23. Búðahreppur .............000 000 13 — 
24. Stöðvarhreppur .............00. 13 — 
25. Breiðdalshreppur .................00. 00 34 — 

26. Beruneshreppur ............00000 000 34 — 

27. Búlandshreppur ............0.000 0000 15 — 

28. Geithellnahreppur .................... 0. 30 — 
29. Bæjarhreppur ...............0 0... 24 — 

30. Nesjahreppur ...........0.0.0 0. 18 — 

31. Hafnarhreppur ...............0. 00 6 — 
32. Myýrahreppur .............0000 0000 30 — 

  

1100 . hreindýr
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3. gr. 
Auk þeirra hreindýra sem skiptast samkvæmt framansögðu, getur ráðuneytið leyft veiði 

nokkurra dýra í viðbót ef henta þykir, m. a. handa söfnum, til vísindalegra rannsókna o. fl., 

og koma þau dýr ekki til skipta. Veiðin fari fram undir eftirliti hreindýraeftirlitsmanns, sbr. 

5. gr. 

4. gr. 

Andvirði felldra hreindýra, sbr. 2. gr., greiðist í reikning hlutaðeigandi sveitarsjóðs en 

hver hreppsnefnd (bæjarstjórn) skiptir fénu innan síns svæðis. Skal hreppsnefnd fyrst og 
fremst láta þá bændur, sem fyrir mestum ágangi verða af hreindýrum á beitilönd sín, njóta 

arðs af veiðunum en síðan sveitarsjóð, enda greiði hann þóknun þeim mönnum sem eru 

hreindýraeftirlitsmanni til aðstoðar við veiðarnar, sbr. 5. gr. Heimilt er þó að þeir fái í sinn 

hlut hreindýraafurðir í stað greiðslu. 
Ekki er heimilt að selja veiðileyfi, sbr. þó 3. mgr. 
Hreppsnefnd Jökuldalshrepps er þó heimilt að sjá um hreindýraveiðar í hreppnum til 

reynslu sumarið 1983, þar með að selja íslenskum sportveiðimönnum, sem fullnægja 

skilyrðum 6. gr., leyfi til að fella dýr undir eftirliti hreindýraeftirlitsmanns í hreppnum og/ 
eða aðstoðarmanna hans samkvæmt $. gr. 

5. gr. 

Einn hreindýraeftirlitsmaður skal vera í hverjum þeirra hreppa og kaupstaða sem 

nefndir eru í 2. gr. Skal hann ráðinn af menntamálaráðuneytinu að fengnum tillögum 

hlutaðeigandi hreppsnefndar og að höfðu samráði við sýslumann. Ráðuneytið ákveður og 
greiðir fasta þóknun hans fyrir starfið. 

Hreindýraeftirlitsmenn ráðuneytisins framkvæma ásamt aðstoðarmönnum, sem þeir 

velja, þá fækkun hreindýra sem ákveðin er. 

Aðalumsjón með hreindýrunum annast sá eftirlitsmaður sem ráðinn er fyrir Fljótsdals- 
hrepp og hefur hann einnig umsjón með störfum hinna eftirlitsmannanna. 

6. gr. 

Þeir einir mega annast fækkun hreindýra sem til þess hafa næga skotfimi og kunnáttu í 
meðferð skotvopna að dómi hlutaðeigandi lögreglustjóra. Gætt skal þess að þeir fullnægi 
ákvæðum laga um leyfi til að eiga og nota skotvopn, sbr. lög nr. 46/1977 og reglugerð nr. 16/ 
1978, sbr. reglugerð nr. 174/1979. Aðalhreindýraeftirlitsmaður ákveður hvaða tegund og 

stærð skotvopns (riffils) skuli nota. Eigi er þó leyfilegt að nota minni stærð riffils en cal. 243. 

1. gr. 

Hreindýraeftirlitsmenn skulu gæta þess vandlega að hreindýr séu ekki veidd á þeim 

slóðum þar sem þau eru að nema ný lönd og talið er æskilegt að þau hagvenjist heldur þar 
sem ætlunin er að bægja þeim frá. 

8. gr. 

Hreindýraeftirlitsmenn skulu sjá um að veidd séu þau dýr sem minnstur skaði er að fyrir 

eðlilegan viðgang hjarðarinnar. Þeir skulu senda ráðuneytinu skýrslu um veiðarnar strax að 

veiðitíma loknum. 

9. gr. 

Athygli er vakin á að skv. lögum nr. 30/1966 um meðferð, skoðun og mat á 

sláturafurðum er óheimilt að hafa hreindýrakjöt til sölu nema það hafi verið skoðað og 

metið af dýralækni.
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10. gr. 
Brot á reglum þessum, sem settar eru skv. lögum nr. 72/1954 um breyting á lögum nr. 

28/1940 um friðun hreindýra og eftirlit með þeim, varða sektum samkvæmt lögum nr. 75/ 
1982. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi og falla jafnframt úr gildi reglur nr. 416/1982 um 
hreindýraveiðar árið 1982. 

Menntamálaráðuneytið, 5. júlí 1983. 

Ragnhildur Helgadóttir. 
  

Runólfur Þórarinsson. 

Nr. 494 

REIKNINGUR 

Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1982. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1982. 

Tekjur 
Vextir af bankainnstæðum ....................00.. 00 kr. 3656,70 

3 656,70 

Gjöld 
Tekjur umfram gjöld ...................0... 0000 kr. 3 656,70 

3 656,70 

Efnahagsreikningur pr. 31. des. 1982. 

Eignir 
Bankainnstæður ....................000 0. kr. 13 676,64 

13 676,64 

Skuldir 
Höfuðstólsreikningur: 

Hrein eign pr. 1. jan. 1982 ..............0.000.. 000. kr. 10 019,94 
Hreinar tekjur árið 1982 ...............000. 00. kr. 3 656,70 kr. 13 676,64 

13 676,64 

Samgönguráðuneytið, 29. apríl 1983. 

Brynjólfur Ingólfsson.
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AUGLÝSING 
um gjald fyrir tilkynningar o. fl. sem birtist í Lögbirtingablaðinu. 

Samkvæmt 6. gr. laga nr. 64 16. desember 1943, um birtingu laga og stjórnvaldaerinda, 

er gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist í Lögbirtingablaðinu, hér með ákveðið þannig: 

Kr. 

1. Fyrir tilkynningu um skrásetningu hlutafélaga og samvinnufélaga ...... 1 635,00 

2. Fyrir tilkynningu um skrásetningu firma ............00..0...0... 585,00 
3. Fyrir tilkynningu um veitingu prókúruumboðs, breytingu eða afturköllun 

á prókúruumboði ..............0000 000 585,00 
4. Fyrir tilkynningu um breyting á hlutafélögum, samvinnufélögum og 

firmum (breyting á stjórn, samþykktum, eigendaskipti o. fl.) .......... 585,00 

5. Fyrir tilkynningu um að hlutafélag eða firma sé hættstörfum .......... 135,00 

6. Fyrir uppboðsauglýsingu, þrjár birtingar ......................00.... 765,00 

7. Fyrir fjármark (brennimark innifalið) ................. 000... 145,00 

8. Fyrir auglýsingu um óskilafénað, fyrir hverja kind eða hross ........... 85,00 
9. Fyririnnköllun ............... 0000... 165,00 

10. Fyrir auglýsingu um skiptafund ................... 0000 305,00 

11. Fyrir ógildingarstefnu .................0..0 000. 975,00 

12. Fyrir dómsbirtingu ..................00 000 975,00 
13. Fyrir tilkynningu um útdrátt í happdrætti allt að 7 dálksentimetrum ..... 440,00 

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

með krónum 68,00 fyrir hvern dálksentimetra. 

Myndamót, sem nota þarf við prentun auglýsinga, skal auglýsandi leggja til. 

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 10. ágúst 1983. Fellur þá jafnframt úr gildi auglýsing nr. 57 

16. febrúar 1983 um gjald fyrir tilkynningar o. fl. sem birtist í Lögbirtingablaðinu. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 12. júlí 1983. 

Jón Helgason.   
Þorsteinn A. Jónsson. 

14. júlí 1983 Nr. 496 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi Akraness. 

Hinn 29. júní 1983 hefur skipulagsstjórn ríkisins staðfest þá breyting á aðalskipulagi 
Akraness að hluta íbúðasvæðis við Stillholt verði breytt í verslunarsvæði. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. júlí 1983. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

B 102



Nr. 497 802 1. júlí 1983 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 467 23. ágúst 1982 um sérstakt tímabundið 

vörugjald, sbr. reglugerð nr. 540 10. september 1982, reglugerð nr. 66 28. 

febrúar 1983 og reglugerð nr. 69 1. mars 1983 um breyting á henni. 

1. gr. 

Tollskrárnúmer 70.13.00 í B-lið 1. gr. reglugerðarinnar, verði 70.13.01 og 70.13.09. 

2. gr. 

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

sérstakt tímabundið vörugjald með síðari breytingum til að öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 1. júlí 1983. 

F.h.r. 

Þorsteinn Pétursson.   
Sigurgeir Á. Jónsson. 

Nr. 498 11. júlí 1983 
REGLUGERÐ 

um búfjárhald í Garðabæ. 

1. gr. 

Tilgangur reglugerðar þessarar er að stemma stigu við óhóflegu búfjárhaldi í Garðabæ 

og að tryggja að fyllstu hollustuhátta verði gætt við búfjárhald. 

2. gr. 

Búfjárhald (nautgripa-, hrossa-, svína-, geita-, fiðurfjár-, sauðfjár- og alifuglahald) er 

óheimilt í Garðabæ nema með sérstöku leyfi bæjarráðs. Reiðhestahald samkvæmt reglum er 

hestamannafélög í Garðabæ setja og bæjarráð samþykkir, er þó undanþegið reglugerð 

þessari sbr. lög nr. 44/1964. Undanþegnir reglugerð þessari eru ábúendur jarða í 

Garðahverfi á Álftanesi. 

3. gr. 

Sá, sem hyggst sækja leyfi samkvæmt 2. gr., skal senda umsókn um það til bæjarráðs. Í 

umsókn skal gera grein fyrir tegund og fjölda búfjárins, sem óskað er leyfi fyrir, húsakosti, 

hvernig geymslu þess skuli háttað og öðru er máli kann að skipta. Allir þeir, sem eru með 

búfé við gildistöku þessarar reglugerðar, skulu sækja um leyfi skv. 1. gr. innan 3 mánaða frá 

gildistöku hennar, en að þeim tíma liðnum skal búfé, sem haldið er án heimildar, 

meðhöndlað samkv. 6. gr.
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4. gr. 

Nú telur bæjarráð, að fenginni umsögn heilbrigðisfulltrúa og heilbrigðisnefndar 
Garðabæjar, að skilyrði fyrir búfjárhaldi séu fyrir hendi, og skal þá veita leyfið. Leyfi miðast 

við ákveðinn hámarksfjölda búfjár og er bundið við nafn umsækjanda, þannig að ekki er 

heimilt að framselja leyfið. Bæjarráð getur veitt leyfi til ákveðins tíma eða ákveðið tiltekinn 
frest til afturköllunar. Ef leyfishafi brýtur reglur um meðferð búfjár, eða fer ekki eftir 

fyrirmælum heilbrigðisfulltrúa og heilbrigðisnefndar, t.d. gætir ekki búfjárins á 

fullnægjandi hátt, eða lætur vera að koma í veg fyrir mengun umhverfis, má afturkalla leyfið 

fyrirvaralaust. 

S. gr. 
Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar í samráði við heilbrigðisnefnd skal annast reglubundið 

eftirlit með búfjárhaldi skv. reglugerð þessari, hvað varðar þrifnað, mengun umhverfis og 
hollustuhætti, í samræmi við gildandi heilbrigðisreglugerð. Skylt er þessum aðilum að 
rannsaka kvartanir vegna búfjárhalds, gefa ábendingar um atriði sem betur mættu fara og 

veita hæfilegan frest til úrbóta. 

6. gr. 

Ef maður heldur án heimildar búfé, sem reglugerð þessi tekur til, skal lögreglustjóri 
hlutast til um að það sé tekið úr vörslu hans, og er þá heimilt að selja það á uppboði eða láta 

slátra því. Sama gildir ef leyfishafi gætir ekki settra reglna eða fyrirmæla heilbrigðisfulltrúa 

og heilbrigðisnefndar um meðferð búfjárins. 

1. gr. 

Sá, sem leyfi fær til búfjárhalds, er ábyrgur fyrir vörslu þess og ber ábyrgð á tjóni, sem 

það kann að valda vegna óhollustu, óþrifnaðar, mengunar eða með ágangi á lönd eða eignir 

annarra. Eigandi búfjár ber ennfremur ábyrgð á öllum kostnaði sem kann að verða við 

handsömun og varðveislu þess. Selja má búfé til lúkningar kostnaði ef eigandi greiðir hann 

ekki. Salan skal fara fram innan þeirra tímatakmarkana og skv. þeim reglum sem settar eru í 

reglugerð um fjallskil, fyrir Hafnarfjörð og Gullbringusýslu (reglugerð um fjallskil fyrir 

Garðabæ verði hún sett). 

8. gr. 

Bæjarstjórn getur ákveðið að greiða skuli í bæjarsjóð gjald fyrir hvert veitt leyfi. 

9. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum samkvæmt lögum. Með mál út af brotum skal 

farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Garðabæjar hefur samið og samþykkt. staðfestist hér 

með samkvæmt lögum nr. 44 23. maí 1964 til þess að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr 

gildi felld reglugerð nr. 258 13. apríl 1983 um búfjárhald í Garðabæ. 

Félagsmálaráðuneytið, Í1. júlí 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.



Nr. 499 804 8. júlí 1983 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá heimilis fyrir aldraða, útgefin á venjulegan hátt ad 
mandatum, af dómsmálaráðherra 8. júlí 1983. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
heimilis fyrir aldraða í Grindavík. 

Neðanskráð félög og samtök bindast hér með samtökum um að koma á fót 

sjálfseignarstofnun sem heitir heimili fyrir aldraða í Grindavík: 

Grindavíkurbær, 

J.C. Grindavík, 
Kiwanisklúbburinn Boði, 

Kvenfélag Grindavíkur, 

Lionsklúbbur Grindavíkur, 

Rauðakrossdeild Grindavíkur, 

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur, 

Útvegsmenn í Grindavík, 
Verkalýðsfélag Grindavíkur, 
Sjómannadagurinn í Reykjavík. 

Eignir stofnunarinnar eru framlög stofnenda í peningum og stofnfjárloforðum samtals 
kr. 815 000,00 sem skiptast þannig milli stofnenda: 

Kr. 

Grindavíkurbær ..................0 0000. 100 000,00 

J.C. Grindavík ............0..0 000. 5 000,00 

Kiwanisklúbburinn Boði ............0.%0.00 000. 0 rn 100 000,00 

Kvenfélag Grindavíkur ................0.0 0000 n 0 180 000,00 

Lionsklúbbur Grindavíkur ..........0......00 0000. nn 10 000,00 

Rauðakrossdeild Grindavíkur ..............0..0.0. 00... 0 nn. 50 000,00 

Sjómanna- og vélstjórafél. Grindavíkur ........................ 100 000,00 

Útvegsmenn í Grindavík ............0...... 000... 160 000,00 

Verkalýðsfélag Grindavíkur .............0.0..00 0000 0 0 10 000,00 

Sjómannadagurinn í Reykjavík ..........0.0...... 0000 000. 100 000,00 

Stofnendur bera engar aðrar fjárhagslegar skuldir vegna sjálfseignarstofnunarinnar 

aðrar en vegna stofnfjárloforða samkv. framangreindu. Söfnun stofnfjár er haldið áfram. 

Samkv. framangreindu setja stofnendur stofnun þessari eftirfarandi 

Skipulagsskrá. 

1. gr. 

Tilgangur stofnunarinnar er að skapa öldruðum bætta aðstöðu í Grindavík með því að 
byggja húsnæði við þeirra hæfi s. s. sérhannaðar íbúðir, dagvistar- eða dvalarheimili, eftir 

því sem stofnendur koma sér saman um og fjárhagsleg geta og aðrar aðstæður leyfa. Í þessu 

skyni veitir stofnunin viðtöku gjöfum og hverskonar styrktarfé.
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2. gr. 

Ekki má selja eða láta af hendi eignir stofnunarinnar fastar eða lausar, nema andvirðinu 
sé beinlínis varið til að halda starfsemi í þágu aldraðra áfram í Grindavík sbr. 8. grein. Eigi 
má heldur binda fé hennar eða eignir nokkrum veðböndum eða skuldbindingum, sem 

óviðkomandi eru tilgangi stofnunarinnar. 

3. gr. 

Hver stofnenda kýs einn fulltrúa í fulltrúaráð stofnunarinnar og einn til vara. Tilnefning 

fulltrúa fer fram á aðalfundi eða aukafundi, sem boðaður er með sama hætti og aðalfundur. 
Kjörtímabil fulltrúa er 2 ár. 

Aðalfund skal halda í febrúarmánuði ár hvert. Til hans skal boðað skriflega með einnar 

viku fyrirvara. Sérhver löglega boðaður fundur er lögmætur. 
Á aðalfundi skal taka til meðferðar eftirtalin mál: 
Stjórn stofnunarinnar gerir grein fyrir störfum hennar. 
Stjórn leggur fram endurskoðaða reikninga stofnunarinnar. 
Kosning stjórnar og varastjórnar sbr. 4. gr. 
Kosning endurskoðenda sbr. 5. gr. 

Önnur mál. 
Aukafund skal halda a. m. k. einu sinni á ári þegar 5 fulltrúar hið fæsta óska þess. 

Dagskrár skal getið í fundarboði. 

A
R
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4. gr. 

Stjórn stofnunarinnar skipa þrír menn og tveir til vara. Formann skal kjósa sérstaklega 
en aðra aðalstjórnarmenn skal kjósa alla í senn og skipta þeir með sér störfum. 

Varastjórnarmenn skal kjósa alla í senn. Fulltrúaráðsmanni er skylt að taka við stjórnarkjöri 

en stjórnarmaður getur skorast undan endurkjöri. 

5. gr. 

Stjórnin ræður starfsfólk eftir þörfum og segir því upp. Hún fer með öll fjármál og 

annast allar framkvæmdir. Ber henni að gera sér allt far um að efla hag og heill 

stofnunarinnar í öllum greinum, og auka hana og stækka, ef þörf krefur og kringumstæður 

leyfa. Stjórnin skal árlega láta gera reikning yfir rekstur og efnahag stofnunarinnar. Skal 

reikningurinn endurskoðaður af tveimur mönnum, öðrum tilnefndum af ríkisendurskoðun 

og hinum af bæjarstjórn Grindavíkur og skal hann vera löggiltur endurskoðandi. Úrdráttur 

úr reikningum skal birtur í a. m. k. einu bæjarblaði, eftir að hann hefur verið samþykktur á 

aðalfundi. 

6. gr. 
Peningar þeir sem stofnunin kann að eignast, skulu jafnóðum ávaxtaðir í bönkum, 

sparisjóðum eða ríkistryggðum skuldabréfum. Verði einhver dráttur á framkvæmdum, skal 

verðtryggja sjóði stofnunarinnar eftir því sem unnt er. 

1. gr. 

Fulltrúaráðið setur reglur fyrir „Heimili fyrir aldraða í Grindavík“. 

8. gr. 
Komi að því að stjórnin sjái sér ekki fært að reka heimilið áfram, gefi hún bæjarstjórn 

Grindavíkur kost á því að taka það að sér og allan rekstur þess. Sjái bæjarstjórnin sér það 

ekki fært skal stjórnin ráðstafa eignum stofnunarinnar til opinbers aðila eða stofnunar sem 

að hennar dómi er til þess fallin á þeim tíma að sinna þörfum aldraðra í Grindavík.
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9. gr. 
Fulltrúaráðið getur samþykkt að gefa nýjum félögum kost á að gerast aðilar að 

sjálfseignarstofnuninni og tilnefna fulltrúa í fulltrúaráð hennar ef ?% fulltrúaráðsmanna 
samþykkja það. Hætti einhver stofnenda störfum (félag lagt niður) fækkar fulltrúaráðs- 
mönnum að sama skapi. 

Verði félög þau, sem aðild eiga að sjálfseignarstofnuninni færri en fimm eða félögum 
fækkar svo vegna ákvörðunar þeirra um að hætta afskiptum af sjálfseignarstofnuninni, skal 
fjölga fulltrúum, sem félögin tilnefna í fulltrúaráðið þannig, að ætíð sé unnt að kjósa stjórn 
og varastjórn úr hópi fulltrúaráðsmanna. 

10. gr. 

Skipulagsskrá þessari getur fulltrúaráðið ekki breytt nema með % atkvæða allra 
fulltrúaráðsmanna, en þó því aðeins að Stjórnarráð Íslands (það ráðuneyti sem fer með 
staðfestingar skipulagsskráa) staðfesti þær. 

Nr. 500 14. júlí 1983 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á breyting á deiliskipulagi í Laugarási í Reykjavík. 

Hinn 29. júní 1983 hefur skipulagsstjórn ríkisins staðfest breyting á deiliskipulagi í 
Laugarási. Breytingin tekur til stærðar byggingarreita. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. júlí 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 501 18. júlí 1983 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 486/1982 um söluskatt. 

1. gr. 

20. tl. 13. gr. orðist svo: 
Kol og koks tiliðnaðarframleiðslu, húshitunar og hitunar laugarvatns. Vörur þessar eru 

söluskattsskyldar til sérhverra annarra nota. 

2 2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 10/1960 með síðari 

breytingum, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 18. júlí 1983. 

Albert Guðmundsson. 
  

Höskuldur Jónsson.
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Staðfesting til forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Guðnýjar Ellu Sigurðar- 

dóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum, af dómsmálaráðherra 29. júní 1983. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir minningarsjóð Guðnýjar Ellu Sigurðardóttur. 

1. Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Guðnýjar Ellu Sigurðardóttur og er stofnaður 25. maí 
1983 til minningar um Guðnýju Ellu Sigurðardóttur yfirkennara Þroskaþjálfaskóla 
Íslands er andaðist 29. janúar 1983. 

2. Markmið sjóðsins er að styrkja nemendur er lokið hafa námi við Þ.S.Í. til framhalds- 

náms. Við styrkveitinguna skal haft það sjónarmið að veita eigi fleiri styrki en svo að 
þeir komi styrkþega að verulegum notum. 

3. Stofnendur eru kennarar, nemendur, skólastjórn Þ.S.Í.. Félag þroskaþjálfa ásamt 

nokkrum öðrum aðilum. 

4. Stofnfé sjóðsins er 23 300,00 kr. 

5. Tekjur sjóðsins eru arður af eignum hans, svo og gjafir og áheit, er honum kunna að 

berast. 

Fé sjóðsins skal ávaxta á þann hátt, er sjóðstjórn telur hagkvæmastan. 

6. Höfuðstól sjóðsins má ekki skerða. 
7. Stjórn sjóðsins skipa skólastjóri Þ.S.Í., fulltrúi úr skólastjórn, fulltrúi kennara við 

Þ.S.1., fulltrúi úr Félagi þroskaþjálfa og fulltrúi úr fjölskyldu Guðnýjar Ellu. 

Nefndir fulltrúar skulu valdir til 4ja ára í senn. 

8. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Halda skal sérstaka gerðabók fyrir sjóðinn, færa í 

hana árlega reikninga sjóðsins og skrá í hana allar gerðir, er sjóðinn varða. 

9. Telji sjóðstjórn að nauðsyn beri til að breyta skipulagsskrá þessari vegna breyttra 

aðstæðna, er henni það heimilt, enda samþykkti dómsmálaráðuneytið breytinguna. 

10. Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

6. júlí 1983 Nr. 503 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Heilsuhælissjóð Náttúrulækningafélags 
Íslands, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum, af dómsmálaráðherra 6. júlí 1983. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Heilsuhælissjóð Náttúrulækningafélags Íslands. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Heilsuhælissjóður Náttúrulækningafélags Íslands. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af Náttúrulækningafélagi Íslands (N.L.F.Í.) og undir yfirstjórn 

þess í þeim tilgangi að styrkja uppbyggingu og rekstur heilsuhæla, sem starfi í samræmi við c- 
lið 3. gr. laga N.L.F.Í. og reknar eru sem sjálfseignastofnanir, svo og aðra starfsemi 

N.L.F.Í., sbr. 2. gr. laga félagsins.
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3. gr. 

Stjórn sjóðsins aflar sjóðnum tekna með: gjöfum, áheitum, samskotum, hlutaveltum og 

öðrum fjáraflaaðferðum, sem við verður komið enda renni allur ágóði sem verða kann af 
slíkum fjáröflunarleiðum óskiptur í sjóðinn. 

4. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í ríkisskuldabréfum, bankavaxtarbréfum, vel tryggðum skulda- 

bréfum og að öðru leyti í ríkistryggðum bönkum. 

S. gr. 
Stjórn N.L.F.Í. er jafnframt framkvæmdastjórn sjóðsins og starfar í samræmi við 

ályktanir landsþings N.L.F.Í. 

6. gr. 

Ráðstöfunarfé sjóðsins er nú kr. 1 256 457,36 — einmilljóntvöhundruðfimmtíuogsex- 

þúsundfjögurhundruðfimmtíuogsjö?900. 

1. gr. 

Endurskoðendur N.L.F.Í. eru jafnframt endurskoðendur sjóðsins. 

8. gr. 

Stjórn sjóðsins aflar honum fjár svo sem segir í 3. gr. Hún annast allar fjárreiður 

sjóðsins, kemur fé hans á vöxtu skv. 4. gr. og leggur endurskoðaða reikninga hans fyrir 

landsþing til samþykktar, sbr. d-lið 8. gr. þingskapa N.L.F.Í. 

9. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

10. gr. 

Greiða skal úr sjóðnum öll nauðsynleg útgjöld við starfsemi hans, svo og við stofnun 

hæla þegar þeim hefur verið valinn staður og framkvæmdir hlotið samþykki stjórnar 

N.L.F.Í. og landsþings N.L.F.Í., en þá fyrst er heimilt að verja fé úr sjóðnum til 

nauðsynlegra byggingaframkvæmda. 

11. gr. 
Skipulagsskrá þessari má ekki breyta nema á lögmætu landsþingi N.L.F.Í. og þarf til 

breytinganna 24 hluta greiddra atkvæða. 

12. gr. 

Með skipulagsskrá þessari er úr gildi fallin skipulagsskrá fyrir heilsuhælissjóð 

Náttúrulækningafélags Íslands nr. 83 frá 7. júní 1948. 

13. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

. Reykjavík, 29. desember 1982. 

Í stjórn Náttúrulækningafélags Íslands: 

Jóhannes Gíslason. 

Oddgeir Ottesen. 

Hörður Friðþjófsson. 

  

Stjórnartíðindi B 32, nr. 491—503. Útgáfudagur 20. júlí 1983.
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17. maí 1983 809 Nr. 504 

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. september 1977. 

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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á 

brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 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 brúttórúmlestir, 
sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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: 

Fjörugjald. 

Fyrir að leggja skipi í fjöru eða taka skip í slipp til hreinsunar eða aðgerðar, skal greiða 
kr. 0,50 af hverri brúttórúmlest skipsins en þó aldrei minna en kr. 109,00. 

Dráttarbrautarfyrirtæki eru skyld að sjá um og bera ábyrgð á innheimtu gjalds þessa 
fyrir hafnarsjóð hjá þeim skipum, sem tekin eru á land hjá þeim. 

B 103 

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. 242,00 fyrir hvert skip, auk kr. 
0,65 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

5. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 16. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 
máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 354 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 17. maí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 505 19. júlí 1983 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grundartangahafnar, 

nr. 213 28. mars 1980. 

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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00.
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Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip og skip, sem gerð eru út til 

vísindalegra rannsókna, svo og skip sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til að láta í land 

sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 

3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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 11. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 355 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.
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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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410.,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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er Í. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 

inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg.
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95
) Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 357 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

19. júlí 1983 Nr. 507 
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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 357 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 508 19. júlí 1983 
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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00.
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Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip og skip, sem gerð eru út til 

vísindalegra rannsókna, svo og skip sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til að láta í land 

sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 

3. gr. orðist þannig: 
Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
10. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 

inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 358 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.



Nr. 509 816 19. júlí 1983 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ólafsvíkur, nr. 112 

4. mars 1978. 

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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0.65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 

inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

I. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg.
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. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

- Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

>
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 359 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

19. júlí 1983 Nr. 510 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grundarfjarðar, 

nr. 136 4. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 

brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 
órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

Gjalddagi er |. 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. 0,65 á brúttór- 

úmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

B 104
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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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

S. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 242,00 fyrir hvert skip, auk 
kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 
inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

á
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 360 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 511 19. júlí 1983 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Stykkishólms, nr. 118 

4. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 

brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest.
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b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 
inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Á 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 361 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.



Nr. 512 820 19. júlí 1983 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reykhólahafnar, 

Austur- Barðastrandarsýslu nr. 259 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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 362 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   

Ragnhildur Hjaltadóttir.



19. júlí 1983 821 Nr. 513 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Patreksfjarðar, 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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 
inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg.
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4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 363 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 514 19. júlí 1983 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Tálknafjarðarhrepps 

nr. 124 7. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 
brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 

inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 364 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

19. júlí 1983 Nr. 515 
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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00.



Nr. 515 824 19. júlí 1983 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66.00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 365 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F. h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 516 19. júlí 1983 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Þingeyrarkauptúns 

nr. 179 7. maí 1976. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 

brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest.
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b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 
órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 
úmlest 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 brúttórúmlest- 
ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 
Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 
Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 365 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

B 105



Nr. 517 826 19. júlí 1983 

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 

brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 366 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.



19. júlí 1983 827 Nr. 518 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Suðureyrarkauptúns 

nr. 211 7. maí 1976. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 
brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 
úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

á
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 367 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.



Nr. 519 828 19. júlí 1983 

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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242.,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 

inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22.50 fyrir hver 1000 kg. 

2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

—
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4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 1,275%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 368 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

19. júlí 1983 Nr. 520 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ísafjarðarkaupstaðar 

nr. 151 4. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 

brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar Í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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. 

Endurprentað blað 
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Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 410,00 fyrir hvert skip, auk kr. 

0,80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfninni 

greiðist sama gjald. 
b) Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c) Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 66,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

A
A
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 369 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 521 19. júlí 1983 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Súðavíkur nr. 406 

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. 1,30 á brúttórúmlest.
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b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

A
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 370 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   

Ragnhildur Hjaltadóttir.
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REGLUGERÐ 
um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hólmavíkurkauptúns, 

nr. 192 25. apríl 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 

brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 
b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

á
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 317 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hvammstanga í Vestur- 

Húnavatnssýslu nr. 261 30. maí 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 
brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 372 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F. h.r. 

Olafur S. Valdimarsson. Ragnhildur Hjaltadóttir. 
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Nr. 524 834 19. júlí 1983 

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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar Í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustú mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

á
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 373 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   

Ragnhildur Hjaltadóttir.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Skagastrandar nr. 269 

11. júní 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 
brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 

inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. „
I
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Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
a
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 374 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 526 19. júlí 1983 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Sauðárkrókskaupstaðar 

nr. 265 4. mars 1978. 

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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi.
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3. gr. 

5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 
inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

„
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 375 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

19. júlí 1983 Nr. 527 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hofsóskauptúns nr. 194 

25. apríl 1978. 

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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest.
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c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Þ
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 376 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.



19. júlí 1983 839 Nr. 528 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Siglufjarðarkaupstaðar 

nr. 180 25. apríl 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 

brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar Í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 
inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg.
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>
 . Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 377 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F. h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 529 19. júlí 1983 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ólafsfjarðar nr. 213 

7. maí 1976. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 
brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 
ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

M
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 378 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

19. júlí 1983 Nr. 530 

REGLUGERÐ 
um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Dalvíkur nr. 132 

7. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 
brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

Órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 

B 107
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2. gr. 

3. gr. orðist þannig: 
Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

S. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 242.00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0.65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 

inni 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. 56.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 379 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.



19. júlí 1983 843 Nr. 531 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hríseyjar nr. 178 

25. apríl 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 

brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 
órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 
ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 
inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg.
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4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 380 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F. h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 532 19. júlí 1983 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akureyrar nr. 198 

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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 
inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 381 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

19. júlí 1983 Nr. 533 

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. 1,30 á brúttórúmlest. 
b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest.
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c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0.65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 

inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12.00. 

G
t
 

u
m
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum. nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 382 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.



19. júlí 1983 847 Nr. 534 

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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 
inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg.
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4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 383 17. maí 1982. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 535 19. júlí 1983 

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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 384 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

19. júlí 1983 Nr. 536 
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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 
órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 

B 108
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2. gr. 

3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,65 á brúttór- 
úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 
kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 
inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 385 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   

Ragnhildur Hjaltadóttir.



19. júlí 1983 851 Nr. 537 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Kópaskerskauptúns 

nr. 166 23. mars 1977. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 
brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 386 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.



Nr. 538 852 19. júlí 1983 

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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar Í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 
inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg.
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4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 387 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

19. júlí 1983 Nr. 539 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Þórshafnar nr. 489 

21. október 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 

brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmiest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Nn
 
Þ
M
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 388 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 540 19. júlí 1983 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Bakkafjarðar Skeggja- 

staðahreppi, Norður-Múlasýslu, nr. 188 23. 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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

S. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 
inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Nn
 
Þ
M
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 389 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.



Nr. 541 856 19. júlí 1983 

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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 

inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg.
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4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12.80 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 390 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

19. júlí 1983 

REGLUGERÐ 
um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Borgarfjarðarhrepps 

nr. 126 20. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 
brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 
úmlest 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. 

B 109
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Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 

inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

d. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 391 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 543 19. júlí 1983 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Seyðisfjarðar nr. 122 

4. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip. stærri en eða jafnt og 400 

brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0.65 á brúttórúmlest.
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c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest. þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 
Órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 
úmlest 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 brúttórúmlest- 
ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 
inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Nn
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 397 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.



Nr. 544 860 19. júlí 1983 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Neskaupstaðar nr. 21 

13. janúar 1976. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 

brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0.65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 

inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22.50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. T
S
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4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 398 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

19. júlí 1983 

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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 
úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22.50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 399 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1963. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 546 19. júlí 1983 

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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0.65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 400 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F. h.r. 

Olafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

19. júlí 1983 Nr. 547 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Búðakauptúns í Suður- 

Múlasýslu, nr. 240 25. maí 1977. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 

brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest.
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c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 
ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðtestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 401 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Stöðvarfjarðarkauptúns 

nr. 209 7. maí 1976. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 

brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 
b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 402 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Olafur S. Valdimarsson. Ragnhildur Hjaltadóttir. 
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Breiðdalsvíkur, nr. 140 

20. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 

brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 
úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 

inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. „
t
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4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 403 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

19. júlí 1983 Nr. 550 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Djúpavogs, nr. 215 

11. maí 1976. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 
brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 
d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 404 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   
Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 551 19. júlí 1983 
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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 
órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 
kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 

inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 
d) Fyrir að vera úti í skipum skal greiða kr. 1 400,00 fyrir hvern sólarhring þar til hafn- 

sögumaður er kominn heim. Sama gjald greiðist, ef hafnsögumaður þarf að fara með 

skipinu til annarra hafna. Auk þess greiðist ferðakostnaður heim. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 405 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson.   

Ragnhildur Hjaltadóttir.



Nr. 552 870 19. júlí 1983 

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 strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 
brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

S. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 242,00 fyrir hvert skip, auk 
kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 
inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg.
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4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 406 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

19. júlí 1983 Nr. 553 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Landshafnarinnar í 

Þorlákshöfn nr. 130 20. mars 1975, sbr. reglugerð nr. 334 

21. september 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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið líggur 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

S. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 

inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

0
 

I
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 407 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F. h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 554 19. júlí 1983 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grindavíkur nr. 182 

25. apríl 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 
brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest.
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c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmiestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 
órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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: 

Brygsjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 0,65 á brúttór- 
úmlest 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 brúttórúmlest- 
ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66.00 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. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 
inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 
Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 408 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F. h.r. 

Olafur S. Valdimarsson. Ragnhildur Hjaltadóttir. 
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Nr. 555 874 19. júlí 1983 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Miðneshrepps nr. 186 

20. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 

brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 
c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0.65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 242.00 fyrir hvert skip, auk 
kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 
inni 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. 56.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22.50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

ID
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4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 409 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

19. júlí 1983 Nr. 556 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Landshafnarinnar í 

Keflavík og Njarðvíkum nr. 128 20. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a) Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 
brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 242,00 fyrir hvert skip, auk 

kr. 0,65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 
inni 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. 56,00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 410 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 557 19. júlí 1983 
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. 1.30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0.65 á brúttórúmlest.
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c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1.30 á brúttórúmlest, þó ekki 
oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 
Órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 
úmlest 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 brúttórúmlest- 
ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. S. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 411 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.
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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. 1,30 á brúttórúmlest. 

b) Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 0,65 á brúttórúmlest. 

c) Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 1,30 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 

d) Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 83,00 á brútt- 

órúmlest, þó aldrei minna en kr. 410,00. 

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. 0,65 á brúttór- 

úmlest 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 brúttórúmlest- 

ir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 66,00 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: 
Fjörugjald. 

Fyrir að leggja skipi í fjöru eða taka skip í slipp til hreinsunar eða aðgerðar, skal 

greiða kr. 0,50 af hverri brúttórúmlest skipsins en þó aldrei minna en kr. 109,00. 

Dráttarbrautarfyrirtæki eru skyld að sjá um og bera ábyrgð á innheimtu gjalds þessa 

fyrir hafnarsjóð hjá þeim skipum, sem tekin eru á land hjá þeim. 

4. gr. 

9. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 242,00 fyrir hvert skip, auk 
kr. 0.65 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfn- 

inni 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. 56.00 í hafnsögusjóð.
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5. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 22,50 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 47,40 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 130,50 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 12,80 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 12,00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 412 17. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 19. júlí 1983. 

F.h.r. 

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

21. júlí 1983 Nr. 559 

REGLUGERÐ 

um gjalddaga og fullnustu aðflutningsgjalda. 

1. gr. 

Aðflutningsgjöld falla í gjalddaga þegar far, sem flytur vöru til landsins, tekur höfn þar 
sem vara verður affermd. Greiða skal í einu lagi aðflutningsgjöld af vörum sem skráðar eru í 

sama farmskrárnúmeri, nema skipting farmskrárnúmers hafi verið heimiluð eða vörur hafi 

verið látnar í tollvörugeymslu. 
Af vöru sem er í vörslu farmflytjanda skulu aðflutningsgjöld greidd innan tólf mánaða, 

talið frá gjalddaga. Af vöru sem hefur verið látin í tollvörugeymslu skulu aðflutningsgjöld 

greidd innan þriggja ára, talið frá gjalddaga, nema fjármálaráðherra hafi heimilað lengri 
greiðslufrest. 

2. gr.. 

Aðflutningsgjöld skulu greidd tollstjóra þar sem vara er flutt úr fari því sem hana flytur 

til landsins. Sé vara framsend ótollafgreidd samkvæmt ákvæðum V. kafla laga nr. 59/1969 

um tollheimtu og tolleftirlit með áorðnum breytingum skal þó greiða gjöldin í því umdæmi 

sem varan er send til. 

3. gr. 

Tollstjóri getur stöðvað tollafgreiðslu á öðrum vörum til þess sem er í vanskilum með 
aðflutningsgjöld þar til greiðsla á eindöguðum aðflutningsgjöldum ásamt dráttarvöxtum og 

öðrum kostnaði hefur farið fram. 

4. gr. 

Aðflutningsgjaldsskyld vara er að veði fyrir aðflutningsgjöldum, sektum, dráttarvöxt- 
um og kostnaði, og hefur eigandi ekki rétt til að ráða yfir henni fyrr en búið er að greiða 

gjöld þessi, sektir, dráttarvexti og kostnað. Helst veðrétturinn eins, þótt varan hafi verið 

afhent viðtakanda.
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5. gr. 

Sé vara tekin úr vörslu farmflytjanda eða tollvörugeymslu eða til notkunar án þess að 

skriflegt leyfi tollstjóra liggi fyrir eru aðflutningsgjöld þegar fallin í eindaga. Telst hann í því 
tilvíki hinn sami og gjalddagi skv. 1. mgr. 1. gr. hafi vara verið í vörslu farmflytjanda, en hafi 

hún verið sett í tollvörugeymslu telst hann sá dagur þegar tollstjóri veitti leyfi til flutnings 

vöru þangað, nema sannað sé á fullnægjandi hátt að mati tollstjóra að atvik þessi séu síðar til 

komin. 

Þegar atvik eru eins og um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar skulu aðflutningsgjöld af 

viðkomandi vöru reiknuð út samkvæmt tollafgreiðslugengi sem í gildi er þegar vara er tekin 
til tollmeðferðar, sbr. 11. og 14. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl., og dráttarvextir 

jafnframt innheimtir. Dráttarvextir skulu vera hinir sömu og hámarksvanskilavextir í 
skuldaskiptum þegar gengistrygging helst á gjaldfallinni fjárhæð, til viðbótar vöxtum af 

innlendum gjaldeyrisreikningum fyrir hlutaðeigandi gjaldeyri eins og vextir þessir ásamt 

hámarksvanskilavöxtum eru ákveðnir skv. 13. gr. laga nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka 

Íslands á hverjum tíma. Sé hlutaðeigandi gjaldeyrir ekki skráður í vaxtatilkynningu 

Seðlabankans skal miða við almenna sparisjóðsvexti í viðkomandi landi eins og Seðlabank- 

inn gefur þá upp samkvæmt beiðni hverju sinni. Dráttarvextirnir skulu reiknaðir af 

aðflutningsgjöldunum eins og þau eru ákveðin samkvæmt ákvæðum þessarar málsgreinar, 

talið frá eindaga til þess dags er varan er tekin til tollmeðferðar. Séu aðflutningsgjöld ásamt 

dráttarvöxtum eins og þeir eru ákveðnir samkvæmt framansögðu ekki greidd um leið og 

vara er tekin til tollmeðferðar skal innheimta af skuldinni, frá þeim tíma og þar til 

aðflutningsgjöld eru að fullu greidd, sömu dráttarvexti og innlánsstofnunum er heimilt að 
áskilja sér skv. 13. gr. laga nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. 

6. gr. 

Séu aðflutningsgjöld sem á vöru hvíla ekki greidd á eindaga eins og hann er ákveðinn 

skv. 1. og 5. gr. má tollstjóri láta selja vöruna á uppboði, án undanfarandi lögtaks eða 

fjárnáms, til lúkningar gjöldum, sektum, dráttarvöxtum og kostnaði. Skal uppboð vöru 

boðað með minnst viku fyrirvara. 

Náist ekki til vöru sem greiða átti af aðflutningsgjöld má án undanfarandi birtingar gera 

lögtak fyrir aðflutningsgjöldunum, sektum, dráttarvöxtum og kostnaði í öðrum eignum 

viðtakanda og selja hið lögtekna á uppboði á sama hátt og að framan greinir um gjaldskylda 
vöru skv. Í. mgr. 

Aðflutningsgjöld greiðast af uppboðsandvirði með forgangsrétti næst á eftir uppboðs- 

kostnaði og getur tollstjóri eða umboðsmaður hans krafist borgunar við hamarshögg. Sé 

uppboðsandvirði vörunnar hærra en nemur aðflutningsgjöldum ásamt sektum, dráttarvöxt- 

um og áföllnum kostnaði skal greiða vörueigandanum afganginn, ef hann gefur sig fram 
innan árs frá uppboðsdegi. Að þeim tíma liðnum fellur fjárhæðin til ríkissjóðs. 

7. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 59/1969 um tollheimtu og 

tolleftirlit og lögum nr. 47/1960 um tollvörugeymslur o. fl. og öðlast þegar gildi. Jafnframt er 

frá sama tíma felld úr gildi 68. og 69. gr. reglugerðar nr. 41/1957 um tollheimtu og tolleftirlit 

svo og önnur fyrirmæli sem ekki samrýmast ákvæðum þessarar reglugerðar. 

Fjármálaráðuneytið, 21. júlí 1983. 

Albert Guðmundsson.   
Höskuldur Jónsson.



21. júlí 1983 S81 Nr. 560 

REGLUGERÐ 

um bókhaldslega aðgreiningu efnivara sem notaðar eru til fram- 

leiðslu vara af EFTA- og EBE-uppruna. 

1. gr. 

Heimila má framleiðanda vöru sem telst upprunavara í skilningi fríverslunarsamninga 

EFTA og EBE að nota svonefnda bókhaldslega aðgreiningu (segregation by accounting) 

vegna notkunar efnivöru til þeirrar framleiðslu, ef á fullnægjandi hátt er sýnt fram á að 

eftirfarandi skilyrði séu fyrir hendi: 
1. Framleiðanda sé nauðsynlegt að geta beitt bókhaldslegri aðgreiningu vegna kostnaðar 

eða óhagkvæmni við hlutlæga aðgreiningu. 

2. Að um eins efnivörur sé að ræða og að nota megi á víxl efnivöru sem er upprunavara og 

efnivöru sem ekki er upprunavara. Í því tilliti verða efnivörurnar að vera sams konar, 

hafa sama viðskiptagildi og sömu tæknileg og hlutlæg einkenni, og ekki sé hægt að 
aðgreina þær að því er uppruna varðar í fullunninni vöru vegna einhvers konar 
merkingar á þeim, auðkennis eða þess háttar. 

Umsókn hér að lútandi skal senda tolladeild fjármálaráðuneytisins. 

2. gr. 

Sé bókhaldsleg aðgreining heimiluð verður að vera nægilega tryggt að mati ráðuneytis- 

ins að meira magn af vöru öðlist ekki upprunaréttindi heldur en öðlast mundi ef 
efnivörurnar væru hlutlægt aðgreindar. Í því sambandi verður bókhald framleiðanda að 
fullnægja eftirfarandi skilyrðum: 

1. Með færslum í bókhaldi skal gera ljósan greinarmun á fengnum efnivörum af EFTA- og 

EBE-uppruna annars vegar og öðrum uppruna hins vegar. Gildir einu hvort efnivaran 
er birgðavara um sinn eða hennar er aflað beint til framleiðslunnar. Þá skal vera tryggt 
samkvæmt bókhaldinu að farið sé að skilmálum skv. 1. gr. 

- Bókhaldsfærslur vegna þess er hér um ræðir skulu ekki vera eldri en 24 mánaða. Þegar 

um €r að ræða efnivörur í 50. til 63. kafla tollskrárinnar, sbr. 1. gr. laga nr. 120/1976 um 

tollskrá o. fl., skal þetta tímabil þó ekki vera lengra en 12 mánuðir. Heimila má þó 

framlengingu þegar halda verður efnivörur lengur í birgðum en þessum tíma nemur 

áður en þær eru teknar í notkun. Að því er varðar efnivörur í nefndum 50. til 63. kafla 

verður beiðni þar að lútandi að vera rökstudd. og skal heimild ná til eigi lengri tíma en 

24 mánaða og því aðeins veitt að birgðir hafi áður verið skoðaðar. 
Lok tímabils telst annað hvort 

a) dagsetning beiðni um útgáfu EUR. 1 flutningsskírteinis eða útfylling EUR. 2 
eyðublaðs, eða 

b) framleiðsludagur hinnar fullbúnu vöru. 

ts
 

3. gr. 

Framleiðanda sem telja verður að geti ekki tryggt umrætt fyrirkomulag á fullnægjandi 

hátt verður ekki veitt heimild til bókhaldslegrar aðgreiningar. 

4. gr. 

Veitt leyfi til bókhaldslegrar aðgreiningar er hægt að afturkalla án fyrirvara, m. a. ef 

framleiðandi uppfyllir ekki lengur sett skilyrði eða getur ekki lengur tryggt framkvæmd 
nefnds fyrirkomulags á fullnægjandi hátt. 

B 112
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5. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 6. tl. 3. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá 

o. fl. með síðari breytingum til þess að öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 21. júlí 1983. 

Albert Guðmundsson.   
Höskuldur Jónsson. 

Nr. 561 18. júlí 1983 

SAMÞYKKT 

um gatnagerðargjöld í Súðavíkurhreppi. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps er heimilt að leggja á gatnagerðargjöld í sveitarfélaginu 

eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir. 
Heimilt er að leggja gatnagerðargjöld á land, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 

Gatnagerðargjöld eru tvenns konar: A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í 

kostnaði við undirbyggingu götu með vatns- og holræsalögnum, og B-gjald, sem er gjald 
vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við lagningu bundins slitlags á götu og að ganga 

endanlega frá gangstétt. 

3. gr. 

Við álagningu gatnagerðargjalda skal miða við ákveðið hlutfall byggingakostnaðar á 

rúmmetra „vísitöluhúss“, eins og hann er reiknaður af Hagstofu Íslands. 

Reikna skal stærð bygginga samkvæmt IST 50. 
Ef fleiri en einn eigandi er að byggingu skiptast gjöld í samræmi við það rúmmál, sem 

hverjum tilheyrir, samkvæmt reglum Fasteignamats ríkisins. 

4. gr. 

Álagning A-gjalda og B-gjalda skal vera sem hér segir: 
A-gjald B-gjald 

Einbýlishús ...........0000 2... 1,5% 3,0% 

Tvíbýlishús, parhús og raðhús ..c..........0000..22... 1,0% 2,0% 

Fjölbýlishús ........%%..0.0 0. 0,5% 1,0% 

Verslunar- og skrifstofubyggingar .................... 1,5% 3,0% 

Opinberar byggingar ........00.000%0 000. 2,0% 3,0% 

Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .... 0,5% 1,5% 

Önnur hús .......0....0 0. 0,5% 1,0% 

Af kjöllurum, rishæðum og bifreiðageymslum, sem ekki eru notuð til íbúðar eða 

atvinnureksturs, skal greiða hálft gjald. 

Hreppsnefnd er heimilt að fella niður gjald af rishæð íbúðarhúss sem ekki er nýtanleg. 

Sem hluta B-gjalds skal lóðarhafi greiða kr. 13 (vísitala 120) af hverjum fermetra lóðar, 

hvort sem bygging er þar á, eða ekki.
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5. gr. 

Við álagningu A-gjalda fyrir íbúðabyggingar skal miða við stærð húss samkvæmt 

samþykktum uppdráttum. Ef ekki er fyrirliggjandi samþykktur uppdráttur skal miða við þá 

stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við 
eftirtaldar lágmarksstærðir fyrir hverja íbúð: 

1. Einbýlishús ...........0.%..000 00 500 m? 
2. Tvíbýlishús, parhús og raðhús ................ 0000... 400 m' 
3. Fjölbýlishús ...........00.000 02... 250 m? 

Í öðrum byggingum skal við útreikning lágmarksrúmmáls til A-gjalds miða við lofthæð 

3,3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. Miða skal við nýtingarhlutfall lóðar 0,3— 
0,5 eftir nánari ákvörðun byggingarnefndar hverju sinni, ef það er ekki bundið að öðru leyti 

í samþykktu deiliskipulagi. 

Við álagningu B-gjalda skal miða við lágmarksstærð húseigna 250 m?. 

Hafi ákvæðum þessarar greinar um lágmarksstærðir verið beitt við álagningu gatna- 
gerðargjalds, skulu viðbyggingar vera gjaldfrjálsar að svo miklu leyti sem þær falla enn 
innan lágmarksstærðanna. 

6. gr. 

A-gjöld samkvæmt 4. grein miðast við vísitölu byggingarkostnaðar samkvæmt út- 

reikningi Hagstofu Íslands, þegar teikning er samþykkt í byggingarnefnd. Við lóðarveitingu 

skal greiða 50% af áætluðu gatnagerðargjaldi innan eins mánaðar frá lóðarveitingu. 

Eftirstöðvar greiðast þegar byggingarleyfi er veitt. Þó er heimilt að veita gjaldfrest á 

eftirstöðvar í allt að þrjá mánuði frá lóðaúthlutun. 

7. gr. 

Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðaveitingar er greiðsla A-gjalds 
áskilin samkvæmt reglugerð þessari, en þó aðeins af byggingaráfanga hverju sinni. 

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 og það er þá, að frádregnu gatnagerðargjaldi, sem áður var greitt af 
sama áfanga. 

8. 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. 

9. gr. 

Byggingarfrestur er 12 mánuðir, það er að segja, að lóð fellur aftur til sveitarsjóðs hafi 

framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar nema veitingin hafi verið 
háð öðrum skilmálum um byggingarfrest. Framkvæmdir teljast hafnar, er undirstöður hafa 

verið steyptar. 

Noti lóðarhafi ekki veitta lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu á greiddu 

gatnagerðargjaldi svo sem hér segir: 

Eftir 6 mánuði endurgreiðast 50%. 

Eftirstöðvar endurgreiðast eftir 12 mánuði. 

Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðargjaldið 

endurgreitt, þegar greiðsla samkvæmt þeirri úthlutun fer fram.
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10. gr. 

Innheimta skal B-gjald af fasteignum. sem skráðar eru við þá götukafla, sem hverju 

sinni er lagt á bundið slitlag. 

B-gjöld samkvæmt 4. grein skal miða við þá vísitölu byggingarkostnaðar sem í gildi er, 

þegar lagning bundins slitlags fer fram við hlutaðeigandi götu. Nú breytist vísitala meðan 

verk er unnið og skal þá miða við meðalvísitölu á því tímabili sem um er að ræða. 

11. gr. 

Eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar má innheimta B-gjald af fasteignum við götur, þar 
sem þegar hefur verið lagt bundið slitlag og falla þau í gjalddaga 3 mánuðum eftir að 

ákvörðunin um álagningu þeirra var tekin. 
Ákvörðun þessa verður hreppsnefnd að taka eigi síðar en við afgreiðslu fjárhagsáætlunar 

yfirstandandi árs, og miðast við þá byggingarvísitölu, sem þá er í gildi. 

12. gr. 

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu, sem þegar 

hefur verið lögð bundnu slitlagi skal innheimta bæði A-gjald og B-gjald af viðkomandi 

byggingu. 

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem felur í 
sér breytta notkun þess, þannig að húseign færist í hærri gjaldflokk, þá skal innheimta 

gatnagerðargjald af hinu breytta húsnæði, sem nemur mismun á gjaldi reiknuðu af hinu 

breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna. 

13. gr. 
Gatnagerðarpjald, B-gjald samkvæmt 4. grein greiðist þannig að 20% greiðist út á 

framkvæmdarárinu með gjalddaga samkvæmt nánari ákvörðun hreppsnefndar hverju sinni. 
Eftirstöðvar, 80% gjaldsins, greiðist með jöfnum árlegum afborgunum á næstu 4 árum. 
Gjalddagi afborgana er 1. júlí ár hvert. Ársvextir eru hæstu lögleyfðir vextir og greiðast þeir 

eftir á, á sömu gjalddögum. 

Lokagreiðsla þ. e. síðustu 20% gjaldsins fellur þó ekki í gjalddaga fyrr en gangstétt 

hefur verið lögð við þá götu, sem viðkomandi fasteign er skráð við. 

14. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að veita rýmri gjaldfrest, þegar um er að ræða fasteignir þeirra 

aðila. sem njóta ívilnunar í fasteignaskatti sbr. IL. kafla laga um tekjustofn sveitarfélaga. 

Skilyrði fyrir gjaldfresti er, að gjaldinu verði þinglýst sem kvöð á viðkomandi fasteign. 

Ef um gjaldfrest er að ræða miðast gatnagerðargjaldið við þá vísitölu, sem er í gildi 

þegar gjaldið er innheimt. 

15. gr. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur það ásamt 
vöxtum og dráttarvöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla, og tekur einnig til 

vátryggingafjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld þessi lögtaki samkvæmt lögum nr. 29/ 
1885. 

Samþykkt þessi er samin og samþykkt af hreppsnefnd Súðavíkurhrepps Norður- 

Ísafjarðarsýslu og staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51 16. maí 1974 um gatnagerðar- 
gjöld til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. júlí 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur nr. 461 1. nóvember 1979, 

með síðari breytingum. 

3. gr. orðist þannig: 
Fyrir afnot heita vatnsins vegna íbúðarhúsnæðis skal greiða samkvæmt orkumæli kr. 

0,60 fyrir hverja kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 7,60 fyrir hvern rúm- 
metra vatns. 

Fyrir afnot heita vatnsins vegna annars en í íbúðarhúsnæðis skal greiða samkvæmt 

orkumæli kr. 0,85 fyrir hverja kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 7,60 fyrir 
hvern rúmmetra vatns. 

Orkubúi Vestfjarða er heimilt að selja heitt vatn samkvæmt vatnsmæli eingöngu. Gjald 
fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 40,20. 

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. 763,00. 

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 1. 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. 21 600,00 
Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 ............... kr. 17,50 

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 rúmm húsnæðis ....... kr. 29 900,00 
Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 ............... kr. 26,10 

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. 581,00. 

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 byggingarkostnaðar 1774 

stig.
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Gjaldskrárbreyting þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967 og lögum nr. 66 31. ágúst 1976 til að öðlast gildi 3. júní 1983 með tilvísun til auglýs- 
ingar nr. 344/1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F.h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 563 30. júní 1983 

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. 

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. 

II. KAFLI 

3. gr. 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæli kr. 0,63 fyrir hverja kíló- 

wattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 6,48 fyrir hvern rúmmetra vatns. 
Hitaveitu Seyðisfjarðar er heimilt að selja heitt vatn samkvæmt vatnsmæli eingöngu. 

Gjald fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 49,30. 
Þessi gjöld eru miðuð við gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins frá 3. júní 1983. 
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 1. 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. 30 800,00 

Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 ...........0..0.0.... kr. 39,10
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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. 42 600,00 
Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 ..........0......... kr. 58,00 

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 m?. 

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. 

1. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila, skal 
gjald fyrir að opna á ný vera kr. 669,00. 

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. apríl 1983 (1774 stig). Hitaveitu Seyðisfjarðar er heimilt að hækka orkutaxta í 3. gr. skv. 
hækkun á rafhitunartaxta c. 1 í gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins frá 3. júní 1983. Allar 
taxta- og gjaldskrárbreytingar skulu hljóta staðfestingu iðnaðarráðuneytisins hverju sinni. 

III. 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 3. júní 

1983 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 

gjaldskrá sama efnis nr. 432 30. maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F. h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.



Nr. 564 888 30. júní 1983 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Hafnarhrepps. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Hitaveita Hafnarhrepps 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 2. gr. 
Hitaveita Hafnarhrepps 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. Einnig lætur hitaveitan í té heitt vatn til hitunar neysluvatns. 

II. KAFLI 

3. gr. 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæli fyrir hverja kílóvattstund. 

Jafnframt skal greiða samkvæmt vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra vatns. 
Hitaveitunni er einnig heimilt að selja heitt vatn samkvæmt vatnsmæli eingöngu. 
Taxti Í skal gilda fyrir annað en íbúðarhúsnæði. 
Taxti HH skal gilda fyrir íbúðarhúsnæði eingöngu. 

Taxti Í 

kr. 

Fyrir hverja kKWst ..........00200 000 0,72 

Fyrir hvern mö vatns ..........000000 0 8,86 
Fyrir vatnsm. eingöngu: hver mö? vatns ................. 46,10 
Framantaldir taxtar eru án niðurgreiðslu. 

Af íbúðarhúsnæði er niðurgreiðsla úr ríkissjóði kr. 0,25 fyrir hverja kWst, sem kemur 

fram sem frádráttartala á viðkomandi reikningi. 
Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan orkun- 

otkun og vatnsnotkun með hliðsjón af hitaþörf hússins. 
Hitaveitan lætur húseigendum í té auka mæla, ef þess er óskað. 

4. gr. 

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: 

kr. 

a) fyrir mæla til og með 34" ..........0.. 0. 270,00 
b) fyrir mæla 1'—2" ........0000 0. 543,00 
c) fyrir mæla stærri en 2" ................. 00. 1 090,00 

S. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mæli- 

sálestur. 

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. 159,00.
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6. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. 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. 

7. gr. 
Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 

(utanmál) Heimæðargjald 

Allt að 300 m3 31 100,00 kr. 
300— 2 000 m? 31 100,00 kr. # 33,80 kr./m3 

2 000— 6 000 m? 88 600,00 kr. t 27,90 kr./m3 
6 000—10 000 m3 200 000,00 kr.  20,60 kr./m? 

Yfir 10 000 m3 282 000,00 kr.  20,00 kr./m3 
Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstöku mælum frá hitaveitunni og skal 

þá greiða kr. 3 110,00 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 
Við ákvörðun á rúmmálsstærð húsa skal miðað við fasteignaskrá og fyrir hús sem ekki 

eru skráð í fasteignamati, skal miðað við teikningar húsa. 

8. gr. 
Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest allt að tveim árum ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal 
kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

9. gr. 
Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila skal 

gjald fyrir að opna á ný vera kr. 531,00. 
Heimilt er hitaveitunni að krefjas greiðslu þessarar áður en opnað er. 

10. gr. 
Heimæðargjöld samkvæmt gr. 7 eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 1774 stig. 
Orkugjöld og mælaleiga samkvæmt 3. og 4. gr. eru miðuð við húshitunartaxta Raf- 

magnsveitna ríkisins C. 1. eða samsvarandi taxta, en hann er nú 0,94 kr./kWst. óniður- 
greiddur auk fastagjalds. 

Heimilt er að breyta ofangreindum gjöldum í samræmi við þær breytingar sem verða á 
vísitölu bygginarkostnaðar 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. 

HI. KAFLI 

11. gr. 
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseigenda. Hitaveitan 

hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns, sem vanrækir 
að greiða hitaveitugjöld. 

Fyrirætlunum um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 
Ettirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum hemlum, 

mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við veitukerfi hitaveitunnar. Er 

B 113
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húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum 

ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hafnarhrepps og sett sam- 

kvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 3. júní 1983 

með tilvísun til auglýsingar nr. 344/1983 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að 

máli. 

Nr. 

  

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 
Guðrún Skúladóttir. 

565 30. júní 1983 

GJALDSKRÁ 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

1. gr. 

Gjaldskrá þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

2. gr. 

Raforkugjöld. 

Almennir taxtar. 

Verð á rafmagni til allrar almennrar notkunar, sem eigi er sérstaklega talin hér á eftir: 

Orkugjald ..........0.. 000 2,73 kr/kWh 

Lágmarksgjald ........00..00.0 00 nn 983,00 kr/ár 

Verð á rafmagni til notkunar við mannvirkjagerð, svo og við breytingar á eldri mann- 

virkjum: 

Fast gjald ......0%..0.000 rn 1 970,00 kr/ár 

Orkugjald ........%...000 000 4,10 kr/kWh 

Afltaxtar. 

Verð á rafmagni til meiri háttar vélanotkunar: 

Aflgjald 22... 3 260,00 kr/kW/ár 

Orkugjald ........%.... 000 0,65 kr/kWh 

Aflgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls, enda sé 

lágmarksafl 30 kW. 
Heimilt er að sammæla raforku til órofinnar iðnaðarhitunar með vélanotkuninni. 

Í vissum tilvikum er einnig heimilt, með sérstöku samþykki Rafmagnsveitunnar, að 

sammæla aðra notkun með vélanotkuninni. 

Verð á rafmagni til úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli: 

Aflgjald 2... 5 600,00 kr/kW/ár 

Viðhaldsgjald ..........%0.0 00. 5 900,00 kr/kWh 

Gjald samtals ......0%..0000 rn 11 500,00 kr/kW/ár 

Auk afl- og viðhaldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að fullu. 

Lýsing þessi stýrist af stjórnbúnaði Rafmagnsveitunnar.
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C  Hitunartaxtar. 
C.1 Verð á rafmagni til órofinnar hitunar: 

Fast gjald .......0..0...0 2 950,00 kr/ár 
Orkugjald ...............0..000 00 1,61 kr/kWh 

C.2 Verð á rafmagni til rofinnar daghitunar: 
Fast gjald ..........0... 0 1 970,00 kr/ár 
Orkugiald ............000 0,69 kr/kWh 
Straumur til hitunar samkvæmt þessum lið er rofinn tvisvar á sólarhring, allt að tveimur 
klukkustundum í hvort skipti. 

C.3 Verð 4 rafmagni til rofinnar næturhitunar: 
Fast gjald .........0...0...0 1 970,00 kr/ár 
Orkugjald ............0.0... 0 0,41 kr/kWh 
Straumur til hitunar samkvæmt þessum lið er rofinn allt að tólf klukkustundum á 
tímabilinu kl. 09.00 til 21.00. 

3. gr. 
Mælaleiga. 

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: Kr. 

Orkumælir, einfasa .............. 00... 184,00 

Orkumalir, þrífasa ..................00 0 134.00 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum ................... 1 240,00 
Aflmælir .........0.0000 000 1 190,00 
Aflmælir með straumspennum .........0)). 0... 1870,00 

Tvígjaldsorkumælir .............0.0.. 0000 1 190,00 
Tvígjaldsorkumælir með straumspennum ................... 1870,00 

Móttökuliði, einpóla ............%..0.. 0000. 826,00 
Móttökuliði, þrípóla ..........0.%..0. 0000. 1 190,00 

Leiga skal þó ekki greidd af tækjum, sem notuð eru við rafmagnssölu samkvæmt liðum 
A.1, A.2,C1, C2 og C3. 

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 
raforkugjaldi. 

4. gr. 

Heimtaugagjöld. 

4.1 Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 
4.2 Heimtaugar greinast í aðaltaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

4.3 Aðalheimtaugar. 
Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur Heimtaugagjöld Málstraumur Heimtaugagjöld 

63 A 1-fasa kr. 15 500,00 315 A 3-fasakr. 84 000,00 

63 A 3-fasa kr. 16 900,00 400 A 3-fasa kr. 107 000,00 
100 A 3-fasa kr.26 500,00  7I0 A 3-fasa kr. 191 000,00 
200 A 3-fasa kr.53 200,00 1200 A 3-fasa kr. 320 000,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu.
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4.4 Bráðabirgðaheimtaugar. 
Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Lengdargjald 

Jarðstrengur Lottlína 

Málstraumur Stofngjald kr/m kr/stólpa 

63 A 1-fasa — kr. 3 000.00 448,00 5 670,00 

63 A 3-fasa — kr. 4 230,00 448,00 6 580,00 

100 A 3-fasa — kr. 4 480,00 584,00 7 560,00 

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. 

4.5 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. 

4.6 Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörðu, skal hann greiða 

aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun Rafmagnsveitunnar. 
4.7 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 staðsetningu stöðvar. 
4.8 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. 
5. gr. 

Heimilt er með samþykki borgarráðs að selja háspennt rafmagn samkvæmt sérstökum 
samningi. 

6. 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. 

7. 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 
214,00 kr. 

8. gr. 

Fyrir tengingu ásamt afltengingu vegna skammtímanotkunar, svo sem landtengingu 
skipa, skal greiða gjald 402,00 kr. 

9. gr. 

Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 
samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða 402,00 kr. gjald fyrir að settur sé straumur á 

að nýju.
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10. gr. 
Sala rafmagns til hitunar samkvæmt C-liðum er bundin því skilyrði, að orkuver og 

veitukerfi þoli álagið að dómi Rafmagnsveitunnar. 

11. gr. 
Söluskattur 23,50% og verðjöfnunargjald 19%, samkvæmt lögum, er innifalið í raf- 

orkugjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema í C-liðum og viðhaldsgjaldi götulýsingar. 

12. 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 aukningu veitukerfis. Við ákvörðun gjaldskrár skal ætíð liggja fyrir áætlun um rekstur 
og fjárfestingu á næsta 5 ára tímabili. 

13. 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 3. júní 1983, með tilvísun til auglýsingar nr. 344/1983 
um hækkun smásöluverðs raforku. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá Rafmagnsveitu 
Reykjavíkur nr. 443 30. maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

30. júní 1983 Nr. 566 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Hafnarfjarðar. 

I RAFORKA. 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og á því verði, er hér segir: 

1. Verð á rafmagni og viðhaldi úti- og götulýsingar samkvæmt uppsettu afli: 

Aflgjald 2... 6 180,00 kr/kW/ár 

Viðhaldsgjald .............000.0 000. 6 500,00 kr/kW/ár 

Gjald samtals .........%..2000 0 12 680,00 kr/kW/ár 

Auk afl og viðhaldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að fullu. 
Þó ákveður bæjarstjórn gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði að fenginni tillögu 

rafveitunnar, sem gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlun bæjarins. Lýsing þessi 
stýrist að jafnaði af stjórnbúnaði rafveitunnar. 

2. 3,04 kr/kWh séu lampar ófasviksjafnaðir. Sjá lið 3.4 og 3.5.



Nr. 566 894 30. júní 1983 

B. Heimlisnotkun. 

1. 3,04 kr/kWh, til heimilisnota, sjúkrahúsa, heilsuverndarstöðva, vistheimila, elliheimila 

og hliðstæðra stofnana. 

C. Vélar. 

1. 3,04 kr/kWh, til véla. 
2. 0,72 kr/kWh, og 3 610,00 kr/kW/a, til véla og fyrir iðnaðarhita, eftir mælingu miðað 

við 15 mínútna meðalgildi afls, enda sé lázmarksaflnotkun 30 kW. 
3. 4,57 kr/kWh, til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð og við 

breytingar á eldri mannvirkjum. 

Fast gjald 20.00.0000... 2 190,00 kr/kWh 

D. Hitun. 

D 1. Órofin hitun: 
Orkugjald ........0...2 00 1,80 kr/kWh 
Fast gjald .........0..0 0 3 260,00 kr/á 

D 3. Húshitun með rofi: 
Orkgjald ...........0. 0 0,66 kr/kWh 
Fast gjald 22.00.0000... 2 190,00 kr/á 
Rjúfa má straum í allt að 3 klst. á dag við hitun íveruhúsnæðis og allt að 5 klst. við hitun 
á öðru en íveruhúsnæði. 

D.5. Næturhiti með rofi: 
Orkugjald ...........00 00 0,41 kr/kWh 
Fast gjald .............. 2 190,00 kr/á 
Rjúfa má strauminn í allt að 12 klst. á sólarhring við hitun á íveruhúsnæði og frá kl. 
08:00 - 24:00 við hitun á öðru en íveruhúsnæði. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: 

a) Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b) Að hiti með rofi valdi ekki auknum aflkaupum hjá rafveitunni utan rofstíma. 
c) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
d) Að hitalagnir og öll tæki séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og hitatæki fasttengd. 
e) Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann að 

setja. 
f) Að lagðir séu fram fullkomnir útreikningar á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, eftir 

reglum, er rafveitan hefur sett. 
g) Að raforkan sé notuð til hitunar með þar til gerðum tækjum, sem breyta henni í 

hitaorku. 

h) Ákvæði liðanna a til og með g, eiga ekki við varðandi tengingu við skip. Það skoðast 
sem sérstök veita. Raforkuvirki í skipum eru undanþegin ákvæðum reglugerðar RER 
um raforkuvirki sbr. gr. nr. 102. 

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 
raforkunotkun þeirra óveruleg. Undir lið D í gjaldskránni falla ekki olíukynditæki, 

miðstöðvardælur, varmadælur eða tæki til varmaflutnings í loftræstikerfum eða loft- 

hitakerfum. Þau falla undir gjaldskrárlið B, C eða E, eftir því sem við á.
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E. Stórnotkun. 

. Öll raforkunotkun, enda sé lágmarksaflnotkun minnst 200 kW. 0,51 kr/kWh og 

4 570,00 kr/kW/a, eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls. Sala eftir þess- 

um lið er háð ákvörðun rafveitunefndar. 

F. Önnur notkun. 

. Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum á líðun- 

um 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 ............... 0200. 26,50 

At þrífasa mælum til og með 80 A ........20000 200 74,90 
At þrífasa mælum yfir 80 A 22.00.0000. 110,00 
Af mestumælum .............0. 2... 275,00 

Móttökuliði ..........0.0...000 nn 59,70 
Ársleiga eftir önnur mælitæki skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi tækis. 
Tækjaleiga greiðist ekki við rafmagnssölu eftir liðum C3, D1, D3 og DS. 

H. HEIMTAUGAGJÖLD. 

| Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, sem tengir húsveitu við veitukerfi 
Rafveitu Hafnarfjarðar. 
Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

2.3 Aðalheimtaug. Gjald fyrir aðalheimtaug og breytingu á heimtaug skal greitt samkvæmt 

eftirfarandi töflu: 
Loftlínuheimtaug Einfasaheim- 

Málstraumur Jarðstrengur breytt í jarð- taug 63 A 

stofnvara Heimtaugargjald strengsheimtaug aukin í 3<6 A 

kr. kr. kr. 

220 V kerfi 

3 A 1Í-fasa ......... 17 100,00 5 180,00 

63 A fasa ......... 18 400,00 6450,00 3370,00 

100 A 3-fasa ......... 25 200,00 8 120,00 

200 A 3-fasa ......... 43 800,00 

300 A fasa -......... 62 400,00 

380 V kerfi 

63 A 1-fasa ........ 17 100,00 5 180,00 

63 A 3-fasa ........ 18 500,00 6 450,00 6 530,00 

100 A 3-fasa ........ 29 300,00 14 000,00 

200 A fasa ........ 58 800,00 

300 A 3-fasa ........ 88 300,00 

400 A 3-fasa ........ 117 000,00 

600 A 3-fasa ........ 176 000,00 

900 A fasa ........ 264 000,00 

1200 A 3-fasa ........ 353 000,00 

24 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.
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) Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna tiltekinnar húsveitu, og hún að mestu 

notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til lóð undir stöðina 
rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð 
lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin, skal 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. 
Et 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 
lottlínuheimtaug 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 Lottlína 

stofnvara kr. kr/m kr/stólpa 

63 A fasa 2... 3 330,00 494,00 6 260,00 

63 A fasa 0... 4 680,00 494,00 7 270,00 

100 A fasa 2... 4 940,00 646,00 8 330,00 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra í jarðstrengsheimtaug frá 

tengistað við húsveitu að útitengiskáp eða rofa í dreifistöð og fyrir hvern stólpa í 
loftlínuheimtaug. 

2 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. 

Ef hluti at bráðabirgðaheimtaug nýtist með óbreyttri legu sem aðalheimtaug, reiknast 
ekki lengdargjald af þeim hluta. 

2.20 Varðandi aðalheimtaug og bráðabirgðaheimtaugar. 

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. 

Óski húseigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörðu, skal hann 
greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun Rafveitunnar. 
Fyrir tengingu vegna skammtímanotkunar svo sem landtengingar skipa eða tengikassa, 
skal greiða gjald kr. 535,00. Fari tenging fram utan venjulegs vinnutíma skal greiða 
gjald kr. 1 160,00. 

HI. ÝMIS ÁKVÆÐI. 
Hafi gjald fyrir raforku ekki verið greitt svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald 
fyrir enduropnun veitunnar kr. 448,00. Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á 
stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd.
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3.2 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. 
448,00 og sett viðeigandi vör. 

3.3 Sé opnað utan venjulegs vinnutíma skal taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 
896,00. 

3.4 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%. 
3.5 Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliðatengingu með 

sperru fyrir 1050 Hz. 

3.6 Breytist innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárliðum 
gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 60% af þeirri breytingu. Breytist kaupgjald 
hjá Rafveitu Hafnarfjarðar frá 1. nóvember 1982 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. 
Breyting skv. þessum lið er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

3.7 Sölugjald 23,5% og 19% verðjöfnunargjald, samtals 42,5% eru innifalin í rafmagns- 
gjöldum, sem um ræðir í 1. kafla gjaldskrár þessarar, nema í húshitunartöxtum og 
viðhaldsgjaldi götulýsingar. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 
orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 3. júní 1983, sbr. auglýsingu ráðuneytisins 
nr. 334/1983 um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar. Jafnframt er úr gildi felld 
eldri gjaldskrá sama efnis nr. 444 30. maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

30. júní 1983 Nr. 567 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Akraness. 

Tafla I. Orku- og aflverð, fastagjöld, mæla- og rofaleiga. 

  

  

  

Númer Fastar greiðslur í krónum 

Gjald- Orkuverð 

skrárl. Heiti gjaldskrárliða kr/kWh Daggreiðslur Ársgreiðslur 

A-LÝSING 
A.1. Með fastagjaldi ................. 0... 3,49 0,15 58,90/m? 

A.2. Án fástagjálds .......0.... 9,24 
B-HEIMILISNOTKUN OG FL. 

B.1. Heimilisnotkun ..........0... 00. 2,63 0,59 - 220,00/herb. 
B.2. Mannvirkjagerð Akraneshöfn ................... 5,37 

C-VÉLANOTKUN 

C.1. Með fastagjaldi „...........0... 0. 3,49 2,00 734,00 
C.2. Með rofi 12 klst. á dag .........0...0...0.... 2,63 

C.3. Stórnotkun (Afltaxti) .........0..0... 0. 0,87 8,42 3 080,00 

B 114
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Númer Fastar greiðslur í krónum 

Gjald- Orkuverð 

skrárl. Heiti gjaldskrárliða kr/kWh Daggreiðslur Ársgreiðslur 

D-HÚSHITUN 

D.1. Ánfrofs .......0.0020 nn 1,48 

D.2. Með rofi 1 1/2 klst. á dag ......0.000. 000... 0,80 

D.3. Með rofi 2 1/2 klst. á dag .......00000000000.... 0,73 

D.4. Með rofi 4 1/2 klst. á dag ....0.000%. 0000... 0,58 

D.5. Með rofi 14 1/2 klst. á dag .......0.00%000 0000. 0,42 

D.6. Sumarhitun með rofi 3 klst. ádag ............... 0,54 

E-ANNAÐ 

E.1. Sérsamningar ......0..0000000.. ARNA 

E.2. Gatna- og hafnarlýsing ......00.000000 000... 11 300,00 

E.3. Lokun og enduropnun veitu 20.20.0000... 0... 451,00 

MÆLA-OG ROFALEIGA 

10 Einfasa .......20..0 0. 0,48 178,00 

ll Einfasa með rofa .....00.0.. 0. 2,56  938,00 

20 Þrífasa 000... 1,89 — 693,00 

21 Þrífasa með rofa ........00000 00. 3,97 1460,00 

24 Þrífasa með 2rofum .........0000 000 4,95 1 800,00 

30 Þrífasa með aflmæli .......00.0%0. 00. 3,06 1110,00 

  

Ákvæði og skýringar með töflu 1. 

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 Ýsingar 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 fyrir 

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 

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. 
C. 3 Til atvinnutækja með meira en 40 kW ársafl. Gjaldstofn fastagjalds er aflúttak í 

kílóvöttum. Ársafl reiknast hæsta meðalafl í 15 mín.
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D. Hitun. 

- 3 Eftir þessum lið má einnig selja raforku með blönduðu rofi, þannig að hluti notkunar 
sé rofinn 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. 

2 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. 

Öll sala raforku til hitunar er háð ákvörðun rafveitustjóra og rafveitunefndar m. a. með 
tilliti til: 

a. Að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsorka). 
b. 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 notandinn 

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 HÓ D. 1. 

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 (VA). Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliða- 
tengingu með sperru fyrir 1050 Hz. 

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 7 220,00 

202 2x60 1x60 13 8 650,00 

203 3x60 22 10 800,00
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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 

204 3x100 3x60 38 14 700,00 

205 3x100 66 21400,00 

206 2x200 76 23 800,00 
207 3x350 3x200 132 37 200,00 

208 3x350 231 61 000,00 

209 Bráðabirgðaheimt. 1X35 Amp. 2670,00 
210 Bráðabirgðaheimt. 3<35 Amp. 5370,00 
211 Bráðabirgðaheimt. 3<60 Amp. 9 180,00 
212... Tenging við Akraneshöfn 344,00 

Tafla 3. Tenging við veitukerfið (spennistöð). 

Gjaldskrárliður nr. Stærð spennis kVa. Tengigjald kr. 

301 150 49 600,00 

302 00 300 92 900,00 

303 0 500 150 000,00 

308 2. 600 178 000,00 

305 00 800 237 000,00 

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 greiðfæra leið að 
varkassa eða töflu. Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 
m. þannig: Yj=(327,000,33<kVA) kr/m og yfirlengd loftlínu umfram fyrstu 30 metr- 
ana Yj=(219,0040,22<kVA) kr/m að viðbættum kr. 3 880,00 á hvern stólpa í umfram- 
línu. 
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 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 Akraneskaupstaðar. Í 

óskipulögðum hverfum greiðist tengigjald samkvæmt kostnaði. Tengigjald fellur í 
gjalddaga þegar setningu heimtaugar eða byggingu spennistöðvar er lokið. 

o 

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 rafmagns- 

gjöldum samkvæmt töflu 1 í gjaldskrá þessari, nema á liðum D (húshitun), sem eru undan- 

þegnir gjöldum þessum.
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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 3. júní 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 344/1983 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. 445 30. 
maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

30. júní 1983 

  
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 568 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Borgarness. 

Í gjaldskrá þessari eru taxtar reiknaðir í gjaldstigum, g. 

Frá og með 3. júní 1983. er verðgildi gjaldstigs: 1 g = 2,56 kr. 

Skammstafanir: 

kw = kílówatt = afl, h = klukkustund, kwh = kílówattstund orka, d = dagur, a = ár = 

365 d, g = gjaldstig, kr. = krónur. 

I. KAFLI 

RAFMAGNSSALA. 

Atlverð og fastagjöld 

Orkuverð Arsgreiðslur 

Gjaldskrárliður g/kwh kr/kwh g/a kr/a 

Al (Lýsing) ....... 1 2,56 30 76,80 á fermetra, skilyrt notk. 
A2 2 5,12 lágmark 1200 kwh/a 

AF 3 1,68 

B1 (Heimili) ....... 1 2,56 180 461,00 á herbergi, skilyrt notk. 
Cl (Vélar) ........ 1 2,56 600 1 540,00 á kw, ástimpluð 
C2 0,3 0,77 1600 4 100.,00 á árskílówatt 

g/kwh kr/kwh kr/kwh 

D1 Húshitun ....... 0,603 1,54 Án rofs „2,19 til annarra nota 

D2 — 0,336 0,86 Rof 1,Sh/d,1,23 til annarra nota 

D3 0,316 0,81 Rof 2,5Sh/d,1,15 til annarra nota 

DA — 0,257 0,66 Rof 45 h/d „0,94 til annarra nota 

DS — 0,178 0,46 Rof 14,6 h/d „0,66 til annarra nota 

Til annarra nota en húshitunar bætist verðjöfnunar- og sölugjald við taxta D1—S, 

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 samriingi 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 3,04 kr/kwh. 

F. Mæla- og rofagjöld. 

Árgjöld Daggjöld 
g/a kr/a kr/d 

F1I0 Einfasa mælir ............... 300 168,00 2,10 

F1l Einfasa mælir m. rofa ........ 900 2 300,00 6,30 

F20  Þrífasa mælir ................ 600 1 540,00 4,22 

F21 Þrífasa mælir m. rofa ......... 1200 3 070,00 841 

F30 Aflmælir ............ 2800 1 170,00 19,60 

Allir taxtar skulu ennfremur fullnægja þeim nánari skilyrðum sem tilgreind eru í skýr- 
ingum hér á eftir. M. a. koma taxtar Al, A2 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 
A1 — 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. 

B1: 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.
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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 Tengigjald skv. 

Gjald- Málstraumur stofnvara í skv. stærð jöfnu g = 3600 

skrár- 220 V 380 V stofnvara eða # 130 < KVA Tengigjald 

liður kerfi kerfi spennis Gjaldstig kr. 

A A kVa £ 

T1 2x 60 1x 60 0,22 x 60 = 13 5360 13 700,00 

12 3x 60 0,38 x 60 = 22 6 570 16 800.00 

13 3 x 100 3x 60 0,38 < 100 = 38 8 730 22 300,00 

T4 3 x 100 0,66 < 100 = 66 12 510 32 000,00 

15 3 x 200 0,38 < 200 = 76 13 860 35 500,00 

T6 3 x350 3 x 200 0,66 x 200 = 132 21420 54 800,00 

T7 3 x 350 0,66 x 350 =231 34 780 89 000,00 

T8 = 300 44 100 113 000,00 

19 = 500 71 100 182 000,00 

T10 = 800 111 600 286 000,00 

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 (9) = (200 H 3 < KVA) gjaldstig á metra. 

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metrana, þannig: 

Y(L) = (40 2 X KVA) gjaldstig á metra, að viðbættum 2000 gjaldstigum á hvern stólpa 

í umframlínu. 

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. 

c) Almennt: 
Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögðum hverf- 

um skal greiða tengigjald eftir kostnaðarreikningi heimtaugar eða spennistöðvar. Tengi-
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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. 

III. 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. $8 29. apríl 1967 til að taka gildi 3. júní 1983, sbr. auglýsingu nr. 344/1983 
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. 446 30. maí 1983. 

Iðnaðarráðunevtið, 30. júní 1983. 

F.h. r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Orkubús Vestfjarða fyrir raforku. 

I. SMÁSALA 

Gjaldskrárliðir. 
Orkubú Vestfjarða selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A.1 Heimilisnotkun. 

Orkugjald ............0.....002 0000 3,04 kr/kWh 

Fastagjald ...........0.0...0002 000 1480,00
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A.2 Vinnuljósanotkun. 

Öll skammtíma notkun og notkun til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkja- 
gerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. 

Orkugjald .............. 0... 4,56 kr/kWh 
Fastagjald ............0.0....0 0 1 480,00 kr/a 

A.3 Utanhússlýsing. 
Öll sérmæld utanhússlýsing. 
Orkugjald .............0...0. 0 2,63 kr/kWh 
Fastagjald .........0.0.0.00.00000 00 1480,00 

A.á Sumarbústaðanotkun. 

Öll notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 
Orkugjald ............0...00 00 1,03 kr/kWh 
Fastagjald ..........0.0.00.0. 00 5 920,00 

A.S Markmæling. 
Allur almennur búrekstur. 

Aflgjald, lágmarksstilling 4 KW ..........0......... 16 400,00 kr/a 
Aflgjald umfram 4 kW að hámarksaflstillingu 20 kW .... 2 270,00 kKW/a 
Orkugjald af allri notkun ...........0.... 00... 0,52 kr/kWh 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ................ 3,04 kr/kWh 
Heimilt er að selja raforku til búrekstrar samkvæmt öðrum liðum ef hagkvæmara þykir. 

A.6 Almenn notkun. 
Öll almenn notkun svo sem lýsing, smávélanotkun og öll önnur notkun ótalin annars 

staðar. 

Orkugjald ............0.0...0 0. 3,94 kr/kWh 
Fastagjald ............00.0...0. 0 1480,00 

B.1 Aflmæling. 

Öll meiri háttar véla- og iðnaðarnotkun. 
Lágmarksaflgjald 12 KW ........0.0...0. 0. 48 480,00 kr/a 
Aflgjald umfram 12 KW ......0...00 0 4 040,00 kr/kW/a 
Orkugjald ............0..0 0... 1,26 

C.1 Hitun 
Til hitunar á íbúðarhúsnæði. 
Orkugjald ...........0.0. 0. 0,77 kr/kWh 
Fastagjald ................ 0. 1480,00 
Roftími er allt að 2 X 1!/2 klukkustund á dag. 

C.2 Hitun. 
Til hitunar á íbúðarhúsnæði. 
Orkugjald ............0.0)00 000. 0,48 kr/kWh 
Roftími er allt að 15 klukkustundir á dag. 

B 115
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D.1 Hitun. 

Til hitunar á öðru en íbúðarhúsnæði. 

Orkugjald ........0..0.000 0... 1,03 kr/kWh 

Fastagjald ......00.0.000000 0000 1 480,00 

Roftími er allt að 2 X 1'/2 klukkustund á dag. 

D.2 Hitun. 

Til hitunar á öðru en íbúðarhúsnæði. 

Orkugjald ......0...0.. 00 0,64 kr/kWh 

Roftími er allt að 15 klukkustundir á dag. 

Lokun. 

Gjald fyrir lokunaraðgerðir á veitu vegna vanskila eru samtals kr. 563,00. 

Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 

1. Utanhússlýsing. 

Orkubú Vestfjarða sér um uppsetningu utanhússlýsingarkerfa samkvæmt ósk notanda, 

sem greiðir allan stofnkostnað. 
Allt eðlilegt viðhald lýsingar annast Orkubú Vestfjarða á sinn kostnað. 

2. Sumarbústaðanotkun. 

Orkuverð A.4 fylgir orkuverði D.1. 

3. Markmæling. 

Liður A.S 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 fiski- 

bræðslum, fiskimjölsverksmiðjum og við hliðstæða notkun, meðaltal 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 lágmarksaflgjaldið. 

S. Véla- og tækjanotkun. 

1. Ef úttekið launafl hjá notanda nemur meiru en 50% af mesta 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 sérstakt gjald fyrir launatl sé framangreint 

hlutfall yfir 50% (Cos O 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, getur 

Orkubú Vestfjarða takmarkað val notanda við ákveðna gjaldskrárliði eða gert sérstaka 

samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostnaður orku er sérstaklega hár,
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svo sem á dieselstöðvasvæðum, eða flutningsgeta og/eða spennaafl er takmarkað, áskilur 
Orkubúið 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 gjaldskrárliðum nema 

orkugjöldum til húshitunar í liðum A.4, A.5, C.1, C.2, D.1 og D.2 og tilsvarandi fastagjöld- 
um. 

Gjaldskrárverð breytast til samræmis við þær breytingar, sem kunna að verða á þessum 
gjöldum. 

IT. HEIMTAUGARGJALD Í ÞÉTTBÝLI 
Heimtaugargjöld Orkubús Vestfjarða í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum, tengd 

veitusvæðum Orkubúsins og með fasta íbúatölu 50 eða fleiri, samkvæmt skrá Hagstofu 
Íslands á hverjum tíma miðað við áramót, eru sem hér segir: 

1. Orkubússtjóri ákveður stærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir hverja hús- 
veitu. 

1.1 Umsækjandi heimtaugar skal á heimtaugarumsóknum gera grein fyrir væntanlegri 
raforkunotkun næstu 5 árin, ásamt gerð og notkun húsnæðis. Teikning af húsnæðinu fylgi 
heimtaugarumsókn. Heimtaugargjald skal greitt að fullu áður en verk er hafið. 

2. 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. 

  

Varstærð Stofngjald Jarðstrengur gjald af yfirlengd!) 

A kr. kr/m 

63 þriggjafasa ..................... 22 700,00 522,00 
100 þriggjafasa ..................... 35 000,00 650,00 
200 þriggjafasa ................... 70 000,00 760,00 
315 þriggjafasa .................. 111 000,00 960,00 
Stofnvarkassi tengdur við loftlínu (sjá 
lið 3.2) 4 060,00 

D Yfirlengd reiknast af jarðlínuheimtaug, sem er lengri en 25 m í lóð. 

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 Orkubúsins um gerð og frágang pípu, sem heimtaugarstrengurinn verð- 

ur dreginn í. Af jarðstrengsheimtaug með flutningsgetu 200 A og 315 A greiðist yfirlengdar- 
gjald af vegalengd frá stofnvarkassa að rofa í dreifistöð að frádregnum 25 m í lóð. Af 
vegalengd umfram 125 m í götu greiðist ekki yfirlengdargjald, sjá þó lið 2.4. 

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 Orkubúsins, með hliðsjón af tæknilegum aðstæðum hverju sinni. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert Orkubúinu 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, fiski- 
mjölsbræðslum, iðnaðarhúsnæði, verslunarhúsnæði o. s. frv., skal staðsetning þess ákveðin 

með samþykki Orkubúsins í hverju tilviki og skal húsnæðisaðstaðan fullnægja þeim kröfum 

sem gerðar eru um húsnæði til þesssara nota. Húsnæðið — uppsteypt hús — er lagt Orku-
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búinu til að kostnaðarlausu, en það sér um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðisins 

eftir nánara samkomulagi þar um hverju sinni. 
2.4. Telji Orkubúið að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða stækka spennu, eða 

notandi óskar eftir þeirri aukningu skal notandi greiða helming kostnaðar samkvæmt 

heimtaugargjaldskrá fyrir íbúðarhús, en allan kostnað samkvæmt kostnaðarreikningi fyrir 

iðanaðar- og verslunarhús o. þ. h. 

3. Fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu skal greiða sem hér segir: 

3.1. Grunngjald óháð kostnaði við setningu bráðabirgðaheimtaugar kr. 2 440,00. 

3.2. Fyrir kostnað við framkvæmd verksins og leigu á efni samkvæmt kostnaðaráætlun 

Orkubúsins, sem miða skal við aðstæður hverju sinni. 
3.3. Fyrir stofnvarkassa með tilheyrandi búnaði og mælitækjum, sem tengdur er í loft- 

línustaur í kerfi Orkubúsins, skal greiða eins og 2.1. segir til um miðað við 63 Á stofnvar, en 

að öðru leyti fer um gjald samkvæmt lið 3.1. 

4. Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, innan kaupstaða, kauptúna og þorpa. 

Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald sam- 

kvæmt reikningi, er byggist á kostnaðaráætlun eða raunkostnaði, háð aðstæðum og ákvörð- 

un Orkubúsins hverju sinni. 

HI. HEIMTAUGARGJALD Í SVEITUM 

9. Heimtaugargjald í sveitum. 
9.1. 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. 

9.2. Heimtaugargjald skal vera grunngjald af fasteign að viðbættum hundraðshluta af 

fasteignamatsverði. Grunngjald skal vera 13 506,00 á hvern notanda og til viðbótar við 

grunngjald, skal greiða 1,2 af hundraði af fasteignamatsverði húsa, mannvirkja, lands og 
lóða, allt að kr. 1 127 970,00 af matsverði, og 0,6 af hundraði af þeim hluta fasteignamats- 

verðs, sem er fram yfir kr. 1 127 970,00, enda sé samanlögð lengd háspennu- og lágspennu- 
línu veitunnar ekki yfir 1,5 km á hverjar 13 506,00 krónur sem áætlað er að greiðist í 
grunngjöldum. Framangreint grunngjald kr. 13 506,00 miðast við vísitölu bvgging- 
arkostnaðar 1482 stig. Grunngjald brevtist í sama hlutfalli og vísitalan til hækkunar eða 

lækkunar þannig að vísitalan 1. janúar ár hvert er lögð til grundvallar grunngjaldi almanaks- 
ársins. 

Ef ekki er fyrir hendi mat á fasteign, sem greiða skal heimtaugargjald af, getur orku- 

bússtjóri 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 fullbvggt 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 620 371,00 kr. 

Heimtaugargjöld sumarbústaða, 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 heimtaugargjöld hækka samkv. nánari ákvörð- 
un ráðherra með hliðsjón af áætluðu kostnaðarverði af þeim línum, sem fram yfir eru. 

Lagning heimtaugar í sveit samkvæmt gjaldskrá þessari er háð samþykki orkuráðs 
hverju sinni.
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Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Orkubús Vestfjarða og sett er 
samkvæmt lögum nr. 66 31. maí 1976, er hér með staðfest til að öðlast gildi 3. júní 1983, sbr. 
auglýsingu nr. 344/1983 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. 447 30. maí 
1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F. h.r. 
Páll Flygenring.   

Guðrún Skúladóttir. 

30. júní 1983 Nr. 570 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Sauðárkróks. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

Taxti A—1 Orka til lýsingar og véla, í verslun, 
iðnaði og hliðstæðum atvinnugreinum ........ kr. 3,20 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla 11. 
A—2 Orka til lýsingar þar sem ekki verður 

mælingu við komið (lágmark 2 kW) ......... — 9420,00 árskW 
Taxti B—1 Orka til almennrar heimilisnotkunar, svo og 

til sjúkrahúsa, vistheimila, hótela og hlið- 

stæðra stofnana ...........0...0 0. — 3,20 kWh 

Lágmarksgjald ..........0.000 0. — 48,10 á mán. 

Leiga af mælum ekki tekin. 
Taxti C—I Orka til mannvirkjagerðar .................. — 4,81 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla 11. 
C—2 Orka samkv. 15 mín. meðalaflsmælingu ...... — 1,05 kWh 

 aflgjald (lágmark 20 KW)} ......5...... — 4 250,00 árskW 
Mælaleiga samkv. kafla H. 

Ef ekki er unnt að mæla notað afl, miðast 

aflgjald við málraun véla. 
Taxti D—1 Orka til húshitunar, roftími 2 < 1,5 klst. á dag 

án söluskatts .........0..00.00. 0 — 0,77 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla II. 
D—2 Önnur hitanotkun, roftími 2 X 1,5 klst. á dag — 1,05 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla 11. 
D—3 Orka til næturhitunar, eða hliðstæðra nota, 

roftími allt að 13 kist. á sólarhring ........... — 0,81 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla 11. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta ársnotkun sé 6 000 kWh.
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að vélaatl, 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 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 A og Minna ......0.00. 000. kr. 15,90 á mán. 

2. Af þrífasa mælum 50 Á og minna .....000.00 000. — 26,30 á mán. 

3. Af þrífasa mælum 50—100 A 20.00.0000 — 36,90 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. 

HI. HEIMMTAUGAGJÖLD. 

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-fasa 2... 16 000,00 509,00 

63 A 3-fasa 2... 18 900,00 509,00 

100 A 3-fasa 2... 24 600,00 701,00 

125 A 3-fa8sa 2... 30 800,00 781,00 

200 A 3-fasa 00. 48 200,00 1 060,00 

300 A 3-faSsa Lol 69 600,00 1 920,00 

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
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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. 

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. 214,00. 

2. 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. 214,00 á skrifstofu Raf- 
veitunnar. 
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. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér 
með til að öðlast gildi 3. júní 1983, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 344/1983 um breytingu 
á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 448 30. maí 
1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

30. júní 1983 Nr. 571 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Siglufjarðar. 

I. RAFORKA. 

1. Lýsing. 

1.1 Orka til almennrar lýsingar ...................0.. 0. kr. 3,04 á kwh 

2. Heimilisnotkun. 

2.1 Orka til almennrar heimilisnotkunar svo og sjúkra- 
húsa, vistheimila, hótela og hliðstæðra stofnana ................. kr. 3,04 á kwh 

3. Vélanotkun. 

3.1 Orka til véla og mannvirkjagerðar .........0....0.00. 0. kr. 3,04 á kwh 
3.2 Orka samkv. 15 mínútna meðalaflsmælingu, lág- 

mark 20 kW .......0%.00 0. kr. 1,06 á kwh 
Aflgjald með lýsingu ..........0...0.. 00. kr. 4 410,00 kw/á ári.
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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 ........0.0.. 000. kr. 3,04 hverja kwh 
Fyrir næstu 80 000 kwst. ársnotkun .......0..00.0 0000... kr. 2,28 hverja kwh 
Fyrir umfr. 100 000 kwst. ársnotkun ........00... 0000... kr. 2,09 hverja kwh 

4. Hitun. 

4.1 Orka til íbúðarhúshitunar, roftími 2 X 1,5 klst. á dag ............ kr. 0,80 á kwh 

4.2 Orka til atvinnuhúshitunar, roftími 2 X1,5 klst. ádag ........... kr. 0,95 á kwh 

4.3 Orka til hitunar í iðnaði, roftími 2 X1,5 klst. á dag .............. kr. 1,35 á kwh 

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. fyrirmælum 

rafveitunnar. 

c) Að hús, sem fá leyfi fyrir rafmagnsupphitunina, fullnægi lágmarkskröfum, sem rafveitan 

setur um einangrun. 

II. 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 fasa 2... kr. 12 400,00 705,00 

63 A fasa 2. kr. 12 400,00 705,00 

100 A 3-fasa Go. kr. 16 800,00 800,00 
125 A 3-fasa .............. kr. 20 600,00 906,00 

200 A fasa GL... kr. 27 200,00 1 230,00 

300 A fasa Go kr. 47 000,00 1430,00 

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. 

Ill. OPNUNARGJALD. 

Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari ekki verið greitt svo að til lokunar veitu hafi komið 
skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 118,00. 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. 118,00 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 gjaldalið 4, sem er sala 

raforku til upphitunar.
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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 öðlast gildi 3. júní 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 344/1983 um breytingu á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld 
eldri gjaldskrá sama efnis nr. 449 30. maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

30. júní 1983 Nr. 572 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Akureyrar. 

I RAFORKA. 

Rafveita Akureyrar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

A—1 Kr.3,30 hver kWh til lýsingar. 
A—2 Kr. 2,29 hver kWh til lýsingar auk fastagjalds, er nemi kr. 1 170,00 á ári fyrir 25 m? 

gólfflöt, eða minna af gólffleti af rúmi því, er lýsa skal, og kr. 35,40 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. 

B—1 Kr. 2,66 hver kWh til heimilisnotkunar. 

C. Vélanotkun. 

C—1 Kr.3,27 hver kWh til iðnaðar. 

C—2 Um mestastraumsmali ef um meira en 50 kW er að ræða og notkunartími er meiri en 
1 000 klst. á ári kr. 3 530/kW/ár og kr. 0,79 kWh. Ljósanotkun hjá notendum sem 

kaupa samkvæmt þessum gjaldskrárlið verði mæld um sama mæli og vélanotkunin. 

C—3 Kr. 3,37 hver kWh ef um meira en 30 kW er að ræða og notkunartími er meiri en 
1 000 klst. á ári. 

C—4 Sértaxti Gefjunar, kr. 0,45/0,39 hver kWh og kr. 3 600,00 hvert kW. 
C—S5 Kr. 4,86 hver kWh til nýbygginga. 

D. Hitun. 

D—1 Kr. 0,72 hver kWh 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. 

D—2 Kr.0,53 hver kWh til upphitunar (næturhitun), ef straumur er rofinn á tímabilinu kl. 
8 til 23. 

B 116
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E. Hitun í iðnaði. 

0. júní 1983 

H— 1 Kr. 1,59 hver kWh til iðnaðarhitunar, enda sé lágmarksnotkun 10 000 kWh á ári. 

F— 1 Sértaxti Málmhúðunarinnar, kr. 1,08 hver kWh til iðnaðar. 
TS
 

m 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

. Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

. Að notandi kosti tengingu stjórntækis fyrir hitalögnina og greiði leigu fyrir það sam- 
kvæmt reglum, er gilda um leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerðar samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, 

to
 

ofnar fasttengdir og hitastillar notaðir. 

Önnur notkun. 

Il. MÆLALEIGUR. 

Rafveita ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja, sem notuð eru við sö 
og skal ársleiga fyrir hvert tæki vera sem hér segir: 

Rafveitustjórn, getur með sérstökum samningi, selt raforku þeim notendum, sem hafa 

eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði að stöðva megi raforkusölu til þeirra hvenær 
sem þarf að dómi rafveitustjóra. 

. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri, í samráði við rafveitustjórn, selja raforku 

eftir sérstökum samningi í hvert sinn. 
. Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn. 

lu rafmagns, 

Orkumælir, einfasa ............200.00 000. kr. 185,00 

Orkumælir, þrífasa ...........0..00. 0020. kr. 739,00 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum .........00%0 000... kr. 1 250,00 
Aflmælir ...........0. 0... kr. 1 200,00 

Aflmælir með straumspennum .......0...00 0... kr. 1 910,00 
Móttökuliði, einpóla ............0.%. 202. n nn kr. 830,00 
Móttökuliði, þrípóla ...........0%.. 0002 kr. 1 200,00 
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. HEIMMTAUGAGJÖLD. 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

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 

63 A l-fasa ............00 0 kr. 15 700,00 

63 A 3-fasa ...........0 000. kr. 17 000,00 

100 A 3-fasa ........0. 2. kr. 26 800,00 

160 A 3-fasa .........%20 000 kr. 42 900,00 
200 A 3-fasa .....000.0000 0 kr. 53 700,00 
315 A 3-fasa ........%.00 0 kr. 84 500,00 

400 A 3-fasa .........00000 0 kr. 107 000,00 
715 A 3-fasa .........20020 00 kr. 191 000,00 

1200 A 3-fasa ..........00%00000n nr kr. 322 000,00
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4. Bráðabirgðaheimtaugar. 
Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Lengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Lottlína 

kr. kr/m kr/stólpi 

63 A 1-fasa ......... 3 060,00 450,00 5 730,00 

63 A 3-fasa -........ 4 250,00 450,00 6 620,00 

100 A 3-fasa ......... 4 500,00 592,00 7 610,00 

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 $ metra innan lóðarmarka í 

jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. 

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. 
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 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. 

Óski eigandi húsveitu eftir að heimtaug sé lögð þegar frost er í jörðu, skal hann greiða 
aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

. Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald 
fyrir enduropnun veitunnar kr. 367,00. 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. 
367,00 og sett viðeigandi vör. 

. Söluskattur 23,5% og verðjöfnunargjald 19% samkvæmt lögum, er innifalið í raf- 

magnsgjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, að undanteknum D-liðum. 

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 3. júní 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 344/1983 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. 450 30. 

maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  
Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Húsavíkur. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Húsavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kWh-mæli á kr. 12,50. 

Um kWh-mæli á kr. 5,28 á hverja kWh, auk fastagjalds af gólffleti í rúmi því er lýsa 

skal. 

Fastagjald reiknast þannig: 
a. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur kr. 4,23 á ferm., á mánuði. 
b. Fyrir geymslur, verbúðir o. þ. h. kr. 2,23 á ferm., á mánuði. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWh-meæli kr. 3,12 á hverja kWh, auk fastagjalds er nemi kr. 22,90 á mánuði, af 

hverju herbergi. 
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 kWh-mali þannig: á kr. 8,56 á hverja kWh. 
Kr. 2,65 hver kWh, enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 172 klst. á dag á tímum 
mesta álags rafveitunnar. 

Kr. 3,44 hver kWh, án skilyrða um lokun fyrir straum. Til iðnaðar, ef uppsett vélaratl 

fasttengdra véla er yfir 20 kW. 
Um afl- og orkumæla (mestaaflsmæla) þannig reiknað: 
Atlgjald af notuðu afli kr. 3 240,00 kW/ári. 
Orkugjald af allri orkunotkun kr. 1,14 hver kWh. 

Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja það þannig: 

Um kWh-meæli á kr. 1,14 á hverja kWh, auk fastagjalds kr. 2 560,00 á ári, fyrir hvert 

kW í málraun véla. 

D. Hitun. 

Til húshitunar um kWh-mæli kr. 1,40 hver kWh. 
Til húshitunar um kWh-meæli kr. 0,72 hver kWh, 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 vélaatl, 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 kWh-mæli kr. 5,28. Alla 
raforkunotkun sem ótalin er og ekki kemur undir aðra liði þessarar gjaldskrár, skal 

selja eftir gjaldskrárlið A— 1.
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5.2 Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum kr. 2,16. 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. 

Greiða skal leigu af mælitækjum sem hér segir: 
1. Af einfasa mælum ...........%...00.2 kr. 22,90 á mán. 
2. Af þrífasa mælum allt að 100 A ......0.000 0000... kr. 29,80 á mán. 
3. Af þrífasa mælum yfir 100 A 2.....000000 kr. 73,10 á mán. 
4. Af mestaaflsmælum ............... 00... kr. 134,00 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, skal ársleiga vera sem næst 15% af verði 

mælitækja. 
Leigan inniheimtist um leið og gjald fyrir raforku. 

HI. HEIMTAUGAGJÖLD. 

Heimtaugagjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Stofngjald: 

1 60 A lefasa ........ 0 kr. 21 400,00 innif. allt að 40 m. 

2. 60 A fasa ......... kr. 32 100,00 innif. allt að 40 m. 

3. 100 A 3-fasa ........0.2.0 0 kr. 41 300,00 innif. allt að 40 m. 

4. 2000 A 3-fasa ........2.0 00 kr. 56 800,00 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. 

IV. OPNUNARGJALD. 

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið fyrir 
reikning, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 316,00. 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað og verður hún ekki opnuð 
fyrr en notandinn hefur greitt kr. 316,00 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. 

tÞ
 

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 3. júní 1983, sbr. auglýsingu 

ráðuneytisins nr. 344/1983 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. 451 30. 

maí 1983. 

Iðnaðarráðunevtið, 30. júní 1983. 

F.h.r. 
Páll Flygenring.   

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Reyðarfjarðar. 

I. GJALDSKRÁRLIÐUR. 

1. Lýsing. 

Rafveita Reyðarfjarðar selur raforku á því verði sem hér segir: 
Fast gjald ..........200 200 FI 

Orkugjald ..........000.0 00. 8,61 kr. á kWh 
Fast gjald ........00... 000 FI F2 
Orkugjald .........00..00 00 4,02 kr. á kWh 

2. Notkun til heimilisþarfa 

Fast gjald ..........2000 0 FI F3 
Orkugjald .........00... 00. 2,57 kr. á kWh 

3. Vélanotkun. 

Fast gjald ........00.... 00 FI HF? 

Orkugjald .........0..0000 0 4,96 kr. á kWh 
Lágmarksgjald ..........0..0..0 00 18 x FI á ári 

Aflgjald lágmark 3 KW ......00.0 0 10 800,00 kr. á ári. 
Aflgjald frá 3—5 KW .....000.. 2. 3 640,00 kr. á kW 
Fast gjald ..........000.2 000 FI F3 
Orkugjald ..........00..0 000 1,25 kr. á kWh 
Aflgjald umfram S KW ........ 3 230,00 kr. á kW á ári. 
Fast gjald .........00.000 0 FI F3 
Orkugjald .........00000000 0 1,03 kr. á kWh 
Til súgþurrkunar .............0. 0000. 

Fast gjald .............02 00 F1 

Orkugjald ...........0.0.. 000 1,15 kr. á kWh 

4. Húshitun. 

Fast gjald .......0..0.. 000. FI s F4 

Orkugjald ........0..%%00 200 1,95 kr. á kWh 

Roftími allt að 1 klst. á dag. 

Taxti Í Taxti Il 

til hitunar á öðru til hitunar á 
en íbúðarhúsnæði íbúðarhúsnæði 

Fast gjald ................ 281,00 kr/kW/ári 4 440,00 kr/ári 
Orkugjald ................ 0,83 kr/kWh 0,68 kr/kWh 
Roftími allt að 3 klst. á dag. 

Orkugjald ................ 0,64 kr/kWh 0,48 kr/kWh 
Roftími allt að 15 klst. á dag. 

5. Utanhússlýsing. 

Fast gjald .......0.00.. 00. F1 

Orkugjald .........0... 000 2,57 kr. á kWh
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Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 
Föst gjöld. 

Fl... 60,90 kr. á mán. 

F2 a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o.þ.h. ........ 1,92 kr. á m? mán. 

b) Gangar, geymslur 0. þh. ........%.0. 0... 1,13 kr. á m? mán. 
F3 000 19,50 kr. á gj.e. mán. 

Gjaldeiningar eru: 

a) Fyrir fjölskylduheimili. 
Hvert herbergi notað eða ætlað til íbúðar, en ekki ganga, baðherbergi né geymslu. 
Herbergi S m? 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 ...........0.2 0000. 254,00 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. 518,00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun skal veitunni lokað og hún ekki opnuð 

aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 273,00 á skrifstofu rafveitunnar. 

HI. HEIMTAUGAGJÖLD. 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald sem hér 
segir: 

Grunngjald af hverri heimtaug .............0. 0000. kr. 107,00 

Auk grunngjalda skal greiða 10% af hverju þús.að ............ kr. 7 680,00 
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 7Oq, 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.
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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 3. júní 1983, sbr. auglýsingu 

ráðuneytisins nr. 344/1983, 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. 452 30. 
maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 575 30. júní 1983 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Vestmannaeyja. 

1. RAFORKA. 

Rafveita Vestmannaeyja selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Almenn notkun. 

A1 Öllalmenn notkun, svo sem heimilisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur notkun 
ótalin annars staðar. 

Orkugjald 2,98 kr/kWh. 
Fastagjald 1 080,00 kr/a. 

Þessi liður kemur í stað liða A1, A2, A3, A6, B1, C1 og FI í fyrri gjaldskrám, og getur 
verið skráður þannig á reikningum. 

C. Afl og orkumæling. 

C2 Um kW-kWh — mæli, enda sé málraun tækja yfir 40 kW. 

Aflgjald 4 960,00 kr/kW/a. 
Orkugjald: 

0—2500 kWh/kW 1,59 kr/kWh 
2500—-4000 kWh/kW 0,91 kr/kWh 
Yfir 4000 kWh/kW 0,46 kr/kWh 
Mælaleiga samkvæmt gjaldskrá. 

Aflgjaldið miðast við mesta 15 mínútna meðalálag ársins. Á tímabilinu 16. 

maí—15. september er heimilt að leyfa kaupendum að auka aflúttekt sína um allt að 

20%, án þess að aflgjald hækki. 
Sé húshitun innan þessa liðar, sérmæld, þá greiðist ekki verðjöfnunargjald og sölu- 

gjald af þeirri orku. 

Ofangreindur taxti fylgir kaupverði Rafveitu Vestmannaeyja á rafmagni, þannig að 
álagning rafveitunnar sé ávallt 40%. Orkugjald miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers 

mánaðar hjá kaupanda sé eigi lægri en 0,85. Falli meðalfasviksstuðull niður fyrir þetta 
gildi skal orkugjald umrædds mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða 
meirihluta úr stigi, sem meðalfasviksstuðull mánaðarins er lægri en 0,85.
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D. Hitun. 

D1 Til hitunar á íbúðarhúsnæði (án sölu- og verðjöfnunargjalds). 
Orkugjald  0,76 kr/kWh 
Fastagjald 1 080,00 kr/a 

D3 Iðnaðarhitun. 
Orkugjald 1,16 kr/kWh 
Fastagjald 1 080,00 kr/a 

D3 Til hitunar á húsnæði öðru en íbúðarhúsnæði (án sölu- og verðjöfnunargjalds). 
Orkugjald  0,84 kr/kWh 
Fastagjald 1 080,00 kr/a 

F. Önnur raforkunotkun. 
F2 Orkugjald  4,31 kr/kWh. 

Fastagjald 1 080,00 kr/a 
til vinnuljósa, vinnuvéla og annarar notkunar við mannvirkjagerð, svo og breytingar á 
eldri mannvirkjum. 

FS Aflgjald 9 910,00 kr/kWa 
af uppsettu afli til gatna- og hafnarlýsingar. Gjald þetta miðast við taxta C2 og 3600 h. 
nýtingartíma á ári. Leggi rafveita til búnað til lýsingarinnar og sjái um viðhald hans, 
greiði notandi aðrar 9 910,00 kr/kW/a fyrir þá þjónustu. 

I. MÆLALEIGA. 

Rafveitan leigir mælitæki við því verði sem hér segir: 
1. Einfasa kWh-mælir ..........0..0.00.0 0. 212,00 kr/a 
2. Þrífasa kWh-mælir .............000... 0 805,00 kr/a 
3. Þrífasa kWh-mælir með straumspennum .......... 1360,00 kr/a 
4. Þrífasa kW-kWh-mælir ...............0........ 1360,00 kr/a 
5. Þrífasa kW-kWh-mælir með straumspennum ...... 2 160,00 kr/a 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem hér eru nefnd, skal ársleiga vera sem næst 20% af 
verði mælitækjanna. 

NI. 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. 

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur Stofngjald Lengdargjald!) 
Málraun kr. kr/m 

63 A eEinfasa .......... 17 700,00 546,00 
63 A þrífasa .......... 19 500,00 546,00 

100 A þrífasa .......... 31 000,00 669,00 
200 A þrífasa .......... 64 100,00 805,00 
315 A þrífasa .......... 97 000,00 Skv. kostnaði 
400 A þrífasa .......... 122 000,00 — 
710 A þrífasa .......... 222 000,00 — 

1200 A þrífasa .......... 377 000,00 — 

B 117
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Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Lengdargjald ')?) 

Jarðstrengur 

Málstraumur Stofngjald kr/m 

63 ÁA Einfasa ........... 3 490,00 546,00 

63 A þrífasa ............ 4 8600,00 546,00 

100 A þrífasa ............ 5 160,00 669,00 

A merkir málstraum stofnvara í amper. 

kVA merkir málraun spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er að ræða. 
  

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. 

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 út loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug 
svo og þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heim- 

taug, 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 þurfi reglugerðar- 
ákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduropnun kr. 434,00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni tafarlaust lokað og verður hún eigi 

opnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald, kr. 434,00 á skrifstofu rafveitunnar. 

3. Fyrir uppsetningu á viðbótarmælitækjum, breytingar á mælingu, svo og önnur þjónusta, 
sem rafveitan veitir, að ósk notanda, skal greiða gjald, kr. 434,00. 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI. 
1. 23.5% sölugjald, ásamt 19.0% verðjöfnunargjaldi er innifalið í raforkugjöldum sam- 

kvæmt gjaldskrá þessari, nema orku til húshitunar, D liðum. 
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 gjaldskrám um allt að 50% fyrir jafnlangan tíma. 
3. Heimilt er, með samþykkt stjórnar veitunnar, að selja rafmagn samkvæmt sérstökum 

samningi. 
4. Heimilt er að takmarka eða stöðva notkun tækja, sem valdið geta truflunum á veitu- 

kerfinu og/eða óþægindum hjá öðrum notendum. 

9
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5 „Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls eða 
lágs ársnýtingartíma, getur Rafveita Vestmanneyja takmarkað val notenda við ákveðna 
gjaldskrárliði, eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 
orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 3. júní 1983 sbr. auglýsingu ráuneytisins 
nr. 344/1983 um breytingu á gjaldskrám rafveitna og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 453 30. maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

30. júní 1983 Nr. 576 

GJALDSKRÁ 
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 3,78 kr/kWh. 

1.2 Til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mannvirkjagerð. 
Orkugjald 4,72 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 3,45 
kr/kWh. 

3. Vélar o. fl. 
3.1 Til vélanotkunar. 

Orkugjald 3,78 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 1,18 kr/kWh. 
Aflgjald 3 580,00 kr/kW á ári. 

4. Hitun. 

4.1 Til húshitunar, roftími 1 klst. á dag: 
Orkugjald 1,71 kr/kWh. 

4.2 Til húshitunar, roftími 2 x 142 klst. á dag. 
Orkugjald 0,65 kr/kWh.
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4.3 Til hitunar í iðnaði, roftími 1 klst. á dag. 

Orkugjald 2,46 kr/kWh. 
4.4 Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, roftími 15 klst. að 

degi til. 
Orkugjald 0,76 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 séinnan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum rafveitunn- 
ar. 

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 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 ............00.. 0000 kr. 275,00 

Orkumælir, þrífasa ..............00 000... kr.  649,00 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum .......0.0..0000...... kr. 1 110,00 

Aflmælir ............0 0000 kr. 1 060,00 

Aflmælir með straumspennum ........%%.. 000... kr. 1 680,00 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum, skal ársleiga 

vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

HI. HEIMTAUGARGJALD. 

Heimtaugargjald, fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Gjald af yfirlengd 

Málstraumur (A) Stofngjald (kr.) Jarðstrengur kr/m Lottlína kr/stólpa 

1x 63 16 900,00 549,00 4 500,00 

3x 63 18 300,00 549,00 7 740,00 

3 x 100 29 000,00 840,00 9 870,00 

3x 200 57 300,00 1 390,00 

3x 315 91 200,00 1620,00 

3x 400 116 000,00 Samkv. kostn. 

3x 1710 206 000,00 — 

3 x 1200 347 000,00 — 

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. 

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



30. júní 1983 925 Nr. 576 

notuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina eða húsnæði rafveitunni að 
kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um gerð húsnæðis eða stærð 
lóðar og staðsetningu stöðvar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr, skal greitt sem hér segir: 
1X63A .......... kr. 3 730,00 3 X Ó3A kr. 5 030,00 
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. 246,00. 
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 3. júní 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 344/1983 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. 454 30. 
maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

30. júní 1983 Nr. 577 

GJALDSKRÁ 
Rafveitna 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 

1.1 Til almennrar lýsingar. 
Orkugjald ..............20..000 0 12,00 kr/kWh 

1.2 Til almennrar lýsingar. 
Orkugjald ............0....00 0 3,78 kr/kWh 
Fastagjald af gólffleti í rúmi því er lýsa skal, mælt 
innan útveggja.
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Verslanir, skrifstofur, vinnustofur 0. þ.h. .............. 
kr/m? á ári 

1.3 

14 

NS
) 

to
 

3.1 

Geymslur og gangar þeim tilheyrandi .................. 

Til götulýsingar. 

Orkugjald ..........002 0000 

Til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við 
mannvirkjagerð. 
Orkugjald ............. 000. 

2. Almenn heimilisnotkun o. fl. 

Til heimilisnotkunar. 
Orkugjald .........0....2 0. 

Fastagjald af hverju herbergi ..............00.. 0... 

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 ........0...20 00 

Til véla o. fl. 

Orkugjald .............020 00 

Heimilt er að selja raforku til lýsingar eftir þessum 
gjaldskrárlið.  Fastagjald vegna lýsingar skal þá 
reiknað samkvæmt  gjaldskrárlið 1.2, en þriðjungi 
lægra. 

Til véla o. fl. 

Orkugjald .........0.2002 00 

Aflgjald, lágmark 2 KW 22.00.0000... 
Aflgjald, umfram 2 KW 20.00.0000. 
Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra 

hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega og 

með sem jöfnustu millibili. 

Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja 

eftir þessum gjaldskrárlið. Fastagjald vegna lýsingar 
skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 1.2 og lág- 

marksaflgjald af 20 kW. 
Til véla. 
Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 

Orkugjald ............ 0000. 

Aflgjald, lágmark .........0%%0 000 

Aflgjald, af uppsettum kW í málraun véla, umfram 

2KW 0. 
Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,8 getur 

viðkomandi rafveita krafist að hann sé hækkaður upp í 

það gildi. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna 

30. Júní 1983 

62,70 

23,40 kr/m!? á ári 

3,78 kr/kWh 

6,02 kr/kWh 

2,85 kr/kWh 
253,00 kr. á ári 

2,85 kr/kWh 

6,02 kr/kWh 

0,96 kr/kWh 

9 720,00 kr. á ári 

3 240,00 kr/kW á ári 

0,96 kr/kWh 

9 060,00 kr. á ári 

2 560,00 kr á ári
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og annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum truflun- 

um hjá notendum, eða takmarka notkun þeirra tiltek- 
inn tíma sólarhrings. 

4. Hitun. 

Til húshitunar, hitunar í vatnsgeymum, gufukötlum 
o. þ. h., roftími 1 klst. á dag. 

Nr. 577 

Orktigjald 00... 2,28 kr/kWh 
Til húshitunar, roftími 2 < 1'/2 klst á dag. 

Orkugjald ..........0.0000000 0000 0,97 kr/kWh 
Til húshitunar, roftími 15 klst. að degi til. 
Orkgjald 22... 0,61 kr/kWh 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra 
hlíðstæðra nota, roftími 11 klst. að degi til. 
Orkugjald .............. 0200. 1,10 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 séinnan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum viðkomandi 
rafveitu. 

b. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 

Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem viðkomandi rafveita leggur til og greiði leigu 
af þeim, samkvæmt gjaldskrá. 

Önnur hitatæki fasttengd. 

II. MÆLALEIGA. 

- Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum viðkomandi rafveitu, ofnar og 

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... 00 kr. 

Orkumælir, þrífasa .............0.0.00.. 0 kr. 
Orkumaælir, þrífasa með straumspennum ...................... kr. 
Aflmælir 0... kr. 
Aflmælir með straumspennum ........0...0... 000... kr 

205,00 

458,00 

1 120,00 

1 060,00 

„1 680,00 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum skal ársleiga 
vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

TI. 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 14 800,00 479,00 4 580,00 
3x 63 16 000,00 479,00 6 270,00 
3x 100 19 100,00 540,00 8 080,00 
3 x 200 30 300,00 739,00 

3x 315 63 900,00 1 010,00 

3 x 400 89 200,00 Samkv. kostn. 
3x 710 147 000,00 — 

3 x 1200 238 000,00 —
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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 kostnaðar- 
lausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum viðkomandi rafveitu um stærð lóðar og staðsetn- 
ingu stöðvar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr skal greitt sem hér segir: 
1 < 63 A kr. 3 270,00 3 x 63 A kr. 4 400,00. 
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. 1 680,00 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. 280,00. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr 58 29. apríl 1967, staðfestist hér 
með til að öðlast gildi 3. júní 1983, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 344/1983 um breytingu 
á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 455 30. maí 

1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F.h.r. 
Páll Flygenring.   

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 578 . 30. júní 1983 
GJALDSKRA 
Rafveitu Grindavíkur. 

Í. RAFORKA. 

Rafveita Grindavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 
A—1. Um kWh-mali á kr. 14,30 hverja kWh. Við þessu verði skal selja hvers konar notkun 

raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár.
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A—2. Um kWh-mæli á kr. 5,93 á hverja kWh auk fastagjalds, sem er kr. 63,50 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. 21,10 á ári af 

hverjum fermetra. 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kWh-mæli á kr. 3,68 hverja kWh. 

C. Vélanotkum o. fl. 
C—1. Um kWh-mæli á kr. 8,08 hverja kWh. Hafi vélar mjög stuttan notkunartíma má 

krefjast minnsta ársgjalds kr. 4 000,00. 
C—2. Vélanotkun til bráðabirgða um kWh-mæli á kr. 8,08 hverja kWh. 
C—3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kW: 

a) Um kWh-meæli kr. 1,17 hverja kWh auk fastagjalds kr. 4 000,00. 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 kWh-mæli á kr. 1,17 

hverja kWh auk fastagjalds kr. 3 790,00 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. 4 000,00 á kW á ári. 
b) Af allri notkun kr. 1,17 hverja kWh. Samkvæmt gjaldskrárlið þessum heimilast 

að selja raforku til vélareksturs, hitunar og ljósa en reikna skal gólfflatargjald 

vegna ljósa kr. 63,50 á ferm. í vinnusölum, kaffistofum og öðrum slíkum, en kr. 

21,00 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. 34,90 á hvern fermetra á ári. 

D. Hitun. 
D—1. Um kWh-maæli á kr. 1,49 hverja kWh án rofs. 
D—2. Um kWh-mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 0,85 hverja kWh. 
D-—3. Um afl- og orkumæla: 

a) á kr. 0,85 hverja kWh auk fastagjalds af mestu aflnotkun á ári kr. 757,00 hvert 
kW. 

b) ef ekki eru tök á að mæla aflnotkun, skal greiða samkv. ástimplun hitatækja og 
fullt álag. 

D—4. Um kWh-mali á kr. 0,42 hverja kWh 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 fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis sem sett verður 
upp. 

B 118
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E. Önnur raforkusala. 
Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða á 

kr. 4,33 hverja kWh enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðutæki fasttengd. 
Til nota við vinnulagnir við byggingar eða aðra mannvirkjagerð, meðan á byggingu 

stendur um kWh-mæli á kr. 7,73. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWh-mæli á kr. 1,32 hverja kWh ef straumur 
er rofinn frá kl. 8.30—22.00 eða um tvígjaldsmæli kr. 1,06 hver kWh, á tímanum frá kl. 
22.00—8.30 og kr. 3,33 hver kWh, frá 8,30—22.00. 

Til gatna- og hafnarlýsinga á kr. 4,28 hverja kWh. 

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. 

TI. 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. ......00%%00 00 n sr kr. 21,50 
2. Af þrífasa mælum upp að SO amp. ......00%200 0 — 25,20 
3. Af þrífasa mælum 50—200 amp. .......0%.2. 0000 — 63,50 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. .......0.0% 0. — 95,20 
5. Af álagsstýringarliðum .............0.2 0000. — 95,20 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan vera sem 

næst 20% af verði mælitækis. 

HI. HEIMMTAUGAGJÖLD. 

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. 

1. 3x 60 22 18 300,00 

D. 3x100 38 26 600,00 

3. 3x200 75 sp. 52 600,00 

fá III 3x350 132 sp. 105 000,00 

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:
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Fyrir 60 amp. €infasa .........000000 00... kr. 4 110,00 
Fyrir 60 amp. þrífasa ........000000 00. — 5 750,00 
Fyrir 100 amp. þrífasa .......0.00000000 000 — 6 100,00. 

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. 

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. 511,00. 

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. 511,00 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 3. júní 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 344/1983 um breytingu á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld 
gjaldskrá nr. 456 30. maí 1983. 

Iðnaðarráðunevtið, 30. júní 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Miðneshrepps. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Miðneshrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A—1. 

A—2. 

A. Lýsing. 

Um kWh-mæli á kr. 14,50 hverja kWh. Við þessu verði skal selja hvers konar notkun 
raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 

Um kWh-mali á kr. 6,01 hverja kWh auk fastagjalds, sem er kr. 63,50 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. 21,10 á ári af 
hverjum fermetra. 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kWh-mæli á kr. 3,68 hverja kWh. 

C—-I. 

C—2. 
C—3. 

CA. 

D— 1. 

D—2. 

D—3. 

DD. 

C. Vélanotkun o. fl. 

Um kWh-mæli á kr. 8,11 hverja kWh. Hafi vélar mjög stuttan notkunartíma má 
krefjast minnsta árgjalds kr. 4 000,00 

Vélanotkun til bráðabirgða um kWh-mæli á kr. 8,11 hverja kWh. 
Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kW: 

a) Um kWh-mæli á kr. 1,17 hverja kWh auk fastagjalds kr. 4 000,00. 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 kWh-mæli á kr. 1,17 
hverja kWh auk fastagjalds kr. 3 790,00 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. 4 000,00 kW á ári. 
b) Af allri notkun kr. 1,17 hverja kWh. Samkvæmt gjaldskrárlið þessum heimilast 

að selja raforku til vélareksturs, hitunar og ljósa, en reikna skal gólfflatargjald 
vegna ljósa kr. 63,60 á ferm. í vinnusölum, kaffistofum og öðrum slíkum, en kr. 

21,10 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. 34,90 á hvern fermetra á ári. 

D. Hitun. 

Um kWh-mæli á kr. 1,51 hverja kWh án rofs. 
Um kWh-mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 0,85 hverja kWh. 
Um afi- og orkumæla: 
a) á kr. 0,85 hverja kWh auk fastagjalds af mestu aflnotkun á ári kr. 758,00 hvert 

kW. 
b) Ef ekki eru tök á að mæla aflnotkun, skal greiða samkv. ástimplun hitatækja og 

fullt álag. 
Um kWh-maæli á kr. 0,43 hverja kWh með rofi frá kl. 08.00—23.00.
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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 lásmarkskröfum um einangrun sem rafveitan kann að setja. 
f) Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis sem hita skal og 

tekið fram um stærð hitatækja sem sett verða upp. 

E. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða á 
kr. 4,33 hverja kWh enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðutæki fasttengd. 

Til nota við vinnulagnir við byggingar eða aðra mannvirkjagerð, meðan á byggingu 

stendur um kWh-mæli á kr. 7,99. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWh-mali á kr. 1,29 hverja kWh ef straumur 
er rofinn frá kl. 8.30—22.00 eða um tvígjaldsmæli kr. 1,07 hver kWh á tímanum frá kl. 

22.00—8.30 og kr. 3,33 hver kWh frá kl. 8.30—22.00. 
Til gatna- og hafnarlýsinga á kr. 4,28 hverja kWh. 

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, 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. 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. ........00%0 0000... kr. 21,10 pr. mán. 

2. Af þrífasa mælum upp að SO amp. .......0000000 000 kr. 25,20 pr. mán. 

3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. ......0.00000 0. kr. 63,70 pr. mán. 

4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. ..........00 0000 kr. 95,30 pr. mán. 
5. Af álagsstýringarliðum ................002 0000. kr. 95,30 pr. mán. 

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. 

1. 3 x 60 22 18 300,00 

2. 3 x 100 38 26 600,00 
3. 3 x 200 75 sp. 52 600,00 
0 3 x350 132 sp. 87 300,00



Nr. 579 934 30. júní 1983 

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 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 kostnað af því. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greiða fyrir hana sem 

hér segir: 
Fyrir 60 amp. €infasa ..........2.0000 0. kr. 4 110,00 
Fyrir 60 amp. þrífasa .......0..2000. 000 kr. 4 110,00 

Fyrir 100 amp. þrífasa .........00..2 000 kr. 6 100,00 
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. 
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. 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá eigi verið greitt, svo að til lokunar komi, skal greiða 
gjald fyrir enduropnun kr. 520,00. 

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. 520,00 fyrir enduropnun til 
innheimtu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL GJALDSKRÁRBREYTINGA. 

Hækki innkaupsverð á raforku, kaupgjald eða verðlag, er hreppsnefnd heimilt að 

fengnum tillögum rafveitunnar, að hækka rafmagnsreikninga um allt að 50% af hækkuninni. 
Breyting skv. þessari gr. er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér 

með til að öðlast gildi 3. júní 1983, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 344/1983 um breytingu 

á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 457 30. maí 

1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Gerðahrepps. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Gerðahrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kWh-mæli á 14,50 kr. hver kWh. 

Um kWh-mæli á 6,01 kr. hver kWh, auk fastagjalds, er nemi kr. 62,20 á ári af hverri 
einingu gólfflatar í rúmi því, sem lýsa skal. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur skal 
reikna 1 fermetra í hverri einingu, en fyrir geymslur og ganga 3 fermetra. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWh-mæli á 3,68 kr. hver kWh. 

C. Vélanotkun. 

Um kWh-mæli á 8,11 kr. hver kWh. Hafi vélarnir mjög stuttan notkunartíma, má 
krefjast minnsta árgjalds 1 450,00 kr. á hvert uppsett kW vélanna. 
Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 3,33 kr. hver kWh. 

Ef uppsett rafvélaverð fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 20 kW: 
a. Um kWh-mæli á 2,32 kr. hver kWh., 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 13,90 kr. hver kWh í 1'/2 klst. tvisvar sinnum á tímum mesta 
álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1 klst. í senn, en 2,58 kr. hver kWh utan 

þess tíma. 

Um mæli á 2 990,00 kr. fyrir hvert kW mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 mínútna 
meðalálag og auk þess 1,59 kr. á notaða kWh. 

Ef ekki eru tök á að mæla mesta notaða afl má selja þannig: 

Um mæli á 1 950,00 kr. fyrir hvert uppsett kW vélanna og auk þess 1,59 kr. á notaða 
kWh. Ef fasviksstuðull er lægri en 0,85 getur rafveitan krafist af notanda að hann sé 
hækkaður upp í það gildi. 

D. Hitun. 

Um kWh-mæli á 1,51 kr. hver kWh, án rofs. 

Um kWh-mæli á 0,85 kr. hver kWh 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 kWh-mæli á 0,42 kr. hver kWh, 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.
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E. Önnur ráforkusala. 

5.1 Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða, 
á 4,35 kr. hver kWh, enda sé notkunin mæld um sér mæli og suðutæki fasttengd. 

5.2 Til nota fyrir vinnuljósalagnir meðan á byggingu stendur, um kWh-mæli á 7,40 kr. hver 
kWh. 

5.3 Tilbökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWh-mæli á 1,06 kr. hver kWh á tímanum frá 

kl. 22 til 8.30 og 3,33 kr. hver kWh frá kl. 8.30 til 22. 
5.4 Til gatnalýsingar á 3,33 kr. hver kWh. 

5.5 Um kWh-mæli 6,54 kr. hver kWh 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. 

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. ......000000 0000 n nn kr. 20,80 pr. mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að SO amp. .......00%%%0 0000. kr.26,60  — 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. .......000% 000 kr.62,20  — 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. ........00%% 0000 kr. 94,60  — 
5. Af álagsstýringarliðum ...........00.022 0000 0 0 kr.94,60  — 

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. 466,00 á skrifstofu raf- 
veitunnar. Ef lokað er fyrir veitu vegna vanskila, skal greiða á skrifstofu rafveitunnar, gjald 
fyrir enduropnun kr. 371,00 

II. 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/ Heimtaugargj. Jarðstr. Loftlína 

málraun kr. kr./m kr./stólpa 

63 A I-fasa ......... 23 100,00 555,00 7 300,00 

63 A 3-fasa ......... 25 000,00 669,00 9 150,00 
100 A 3-fasa ......... 29 700,00 158,00 11 500,00 

200 A 3-fasa -........ 47 900,00 — Samkv. kostn. 
315 A 3-fasa ......... 100 000,00 — 

300 KVA 3-fasa ......... 139 000,00 — 
500 KVA 3-fasa ......... 235 000,00 — 

800 KVA 3-fasa ......... 371 000,00 —
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Bráðabirgðaheimtaugar. 
Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Lengdargjald!)?) 
Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

63 A 1-faga ............ 4 110,00 Sama og aðalheimtaugar 
63 A 3-fasa ............ 5 760,00 Sama og aðalheimtaugar 

100 A 3-fasa ............ 6 100,00 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 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. 

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 3. júní 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 344/1983 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. 458 30. 
maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F.h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 

30. júní 1983 Nr. 581 
GJALDSKRA 
Rafveitu Keflavíkur. 

I. RAFORKA. 
Rafveita Keflavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1.1 Um kWh-mæli á 14,50 kr. hver kWh. 

  

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. 

B 119
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1.2 

21 

34 

Um kWh-mæli á 6,01 kr. hver kWh, auk fastagjalds, er nemi kr. 62,20 á ári af hverri 

einingu gólfflatar í rúmi því, sem lýsa skal. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur skal 
reikna 1 fermetra í hverri einingu, en fyrir geymslur og ganga 3 fermetra. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWh-mæli á 3,68 kr. hver kWh. 

C. Vélanotkun. 

Um kWh-mæli á 8,11 kr. hver kWh. Hafi vélarnir mjög stuttan notkunartíma, má 

krefjast minnsta árgjalds 1 450,00 kr. á hvert uppsett kW vélanna. 
Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 3,33 kr. hver kWh. 
Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 20 kW: 

a. Um kWh-mæli á 2,32 kr. hver kWh, 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 13,90 kr. hver kWh í 1'/2 klst. tvisvar sinnum á tímum mesta 

álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en Í klst. í senn, en 2,58 kr. hver kWh utan þess 

tíma. 
Um mæli á 2 990,00 kr. fyrir hvert kW mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 mínútna 

meðalálag og auk þess 1,59 kr. á notaða kWh. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notaða afl má selja þannig: 

Um mæli á 1 950,00 kr. fyrir hvert uppsett kW vélanna og auk þess 1,59 kr. á 
notaða kWh. Ef fasviksstuðull er lægri en 0,85 getur rafveitan krafist af notanda að hann 
sé hækkaður upp í það gildi. 

D. Hitun. 

Um kWh-mæli á 1,51 kr. hver kWh, án rofs. 

Um kWh-mæli á 0,80 kr hver kWh, 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 kWh-mæli á 0,38 kr. hver kWh, í 9 klst. á tímanum frá kl. 22.00 til 08.00. 

Önnur skilyrði fyrir raforkunotkun til hitunar. 

a. Að vélaafil, 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 4,35 kr. hver kWh, enda sé notkunin mæld um sér mæli og suðutæki fasttengd. 

Til nota fyrir vinnuljósalagnir meðan á byggingu stendur, um kWh-mæli á 7,40 kr. hver 
kWh. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWh-mæli á 1,06 kr. hver kWh á tímanum frá 
kl. 22 til 8.30 og 3,33 kr. hver kWh frá kl. 8.30 til kl. 22.
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5.4 Til gatnalýsingar á 3,33 kr. hver kWh. 

5.5 Um kWh-meæli 6,54 kr. hver kWh 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. 

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. 22.00.0002... kr. 20,80 pr. mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. ........%% 00. kr.26,60  — 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. .....00..0000 0000. kr.62,20  — 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. 22.00.0000... 00 kr.94,60  — 
5. Af álagsstýringarliðum .................0. 0000. kr.94,60  — 

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. 466,00 á skrifstofu raf- 

veitunnar. Ef lokað er fyrir veitu vegna vanskila, skal greiða á skrifstofu rafveitunnar, gjald 
fyrir enduropnun kr. 371,00. 

IH. 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 ............ 23 100,00 555,00 71 300,00 

63 A fasa ............ 25 000,00 669,00 9 150,00 

100 A 3-fasa ............ 29 700,00 158,00 11 500,00 

200 A 3-fasa ............ 47 900,00 Samkv. kostn. 

315 A 3-fasa ............ 100 000,00 — 

300 KVA 3-fasa ......... 139 000,00 — 

500 KVA 3-fasa ......... 235 000,00 — 

800 KVA 3-fasa ......... 371 000,00 —
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Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Lengdargjald!)?) 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

63 A ldfasa ........ 4 110,00 Sama og aðalheimtaugar 
63 A fasa ......... 5 760,00 Sama og aðalheimtaugar 

100 A fasa ......... 6 100,00 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 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. 

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 3. júní 1983, sbr. auglýsingu 

ráðuneytisins nr. 344/1983 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. 459 30. 
maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

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 $ metra innan lóðarmarka í jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan 

lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
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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 kWh-mæli á kr. 14,50 hver kWh. 
Um kWh-mæli á kr. 5,99 hver kWh auk fastagjalds er nemi kr. 63,60 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. 
21,20 af fermetra á ári. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

. Um kWh-mæli á kr. 3,68 hver kWh. 

3. Vélanotkun. 

- Um kWh-mæli á kr. 8,11 hver kWh. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má 
krefjast minnsta ársgjalds kr. 4 000,00 á hvert uppsett kW vélanna. 
Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 6,49 hver kWh. 
Um mæli á kr. 4 000,00 fyrir hvert kW mest notaðs afls á árinu mælt sem 15 mín. 
meðalálag og auk þess kr. 1,17 á notaða kWh. Gjald vegna ljósanotkunar kr. 59,20 á 
hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ. h., en kr. 21,10 á hvern fermetra í 
vörugeymslum og kr. 34,90 annars staðar. 

d. Hitun. 

- Um kWh-mæli á kr. 0,85 hver kWh, 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 kWh-mæli á kr. 0,42 hver kWh, enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 9 klst. á 
tímanum frá kl. 22 til 7. 

- Um kWh-mæli á kr. 1,49 hver kWh án rofs. 

Önnur skilyrði fyrir raforku til hitunar: 

Að línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 

Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar og 
Rafmagnseftirlits ríkisins. 
Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess rýmis er hita skal, þegar þess 
er krafist. 

5. Önnur raforka. 

- Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða á 
kr. 4,29 hverja kWh, enda sé notkun mæld með sér mæli og suðutæki fasttengd. 

- Til nota við vinnulagnir við byggingar meðan á framkvæmdum stendur, um kWh-mæli á 
kr. 7,39 hver kWh.
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Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWh-mæli á kr. 1,06 hver kWh á tímanum frá 

kl. 22 til 8.30 og kr. 3,32 hver kWh á tímanum frá kl. 8.30 til 22. 

17 100,00 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 rat- 

magnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemur undir aðra gjaldskrárliði, skal selja eftir 

gjaldskrárlið 1— I. 
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. .....0000000 00 ann nn nn kr. 28,40 

Af þrífasa mælum upp að 50 amp. 2..c00.0000e enn kr. 78,40 

Af þrífasa mælum frá 50—220 amp. ....0000000 000. kr. 116,00 

Af mestastraumsmæli .............0.. 000 kr. 342,00 

Af liða fyrir álagsstýringu ......22.00000 0000 naar kr. 95,00 

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. 

to
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7. Opnunargjöld. 

. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið fyrir 

veituna skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 358,00. 

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. 358,00 á skrifstofu 

rafveitunnar. 

Verði raforkunotandi uppvís að notkun raforku án mælingar, skal hann sæta ábyrgð 

samkv. lið nr. 2, nema þyngri refsing liggi við. 

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. Lottlínu- 

heimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftirfarandi töflum. 

1. 63 A l-fasa 0... kr. 23 100,00 

2. 63 A 3faSA 2... kr. 25 000,00 

3. 100 ÁA 3-fasa 22... kr. 29 700,00 

4. 200 ÁA 3-fa8sa 22... kr. 47 900,00 

5. 300 KVA 3-fasa ......00.00 00 kr. 139 000,00 

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.
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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-faSsa .......... 0000 4 110,00 

63 A 3-fasa .......0.00000 000 5 750,00 

100 A 3-fasa ......2..02.. 6 100,00 

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 s$penni- 
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 4.1, 4.2. og 4.3. 

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 3. júní 1983, sbr. auglýsingu 

ráðuneytisins nr. 344/1983 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. 460 30. 
maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

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: 

to
 

—
 

tÞ
 

(9
) 

AS
) 

1. Lýsing. 

. Um kWh-mæli á kr. 14,50 hver kWh. 

- Um kWh-mæli á kr. 5,99 hver kWh auk fastagjalds er nemi kr. 63,60 af hverjum 
fermetra góltflatar 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. 
21,20 af fermetra á ári. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

. Um kWh-mæli á kr. 3,68 hver kWh. 

3. Vélanotkun. 

- Um kWh-mæli á kr. 8,11 hver kWh. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má 
krefjast minnsta ársgjalds kr. 4 000,00 á hvert uppsett kW vélanna. 

„ Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 6,49 hver kWh. 
Um mæli á kr. 4 000,00 fyrir hvert kW mest notaðs afls á árinu mælt sem 15 mín. 
meðalálag og auk þess kr. 1,17 á notaða kWh. Gjald vegna ljósanotkunar kr. 59,20 á 
hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ. h., en kr. 21,10 á hvern fermetra í 
vörugeymslum og kr. 34,90 annars staðar. 

4. Hitun. 

- Um kWh-mali á kr. 0,85 hver kWh, 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 kWh-mali á kr. 0,42 hver kWh, enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 9 klst. á 
tímanum frá kl. 22 til 7. 

. Um kWh-mæli á kr. 1,49 hver kWh án rofs. 

Önnur skilyrði fyrir raforku til hitunar: 

- Að línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 

Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar og 
Rafmagnsettirlits ríkisins. 

Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess rýmis er hita skal, þegar þess 
er krafist. 

5. Önnur raforka. 

- Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða á 
kr. 4,29 hverja kWh, enda sé notkun mæld með sér mæli og suðutæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingu meðan á byggingu stendur, um kWh-mali á kr. 
1,39 hver kWh.
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) - Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWh-mæli á kr. 1,06 hver kWh á tímanum frá 

kl. 22 til 8.30 og kr. 3,32 hver kWh á tímanum frá kl. 8.30 til 22. 
4. 17 100,00 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. ......0.0...0 00. kr. 28,40 
Af þrífasa mælum upp að 50 amp. .........0.0.0 0000 kr. 78,40 
At þrífasa mælum frá 50—220 amp. ......0..02.. 0 kr. 116,00 
Af mestastraumsmæli ...........0.0.0.. kr. 342,00 
At liða fyrir álagsstýringu ............0...0... 0... kr. 95,00 
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. 

1. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið fyrir 
veituna skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 358,00. 

2. 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. 358,00 á skrifstofu 
rafveitunnar. 

. Verði raforkunotandi uppvís að notkun raforku án mælingar, skal hann sæta ábyrgð 
samkv. lið nr. 2, nema þyngri refsing liggi við. 
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8. Heimtaugargjald. 
Ratveitustjóri 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 töflum: 

1. 63 A lefasa 20... kr. 23 100,00 
2. 63 A 3-faSa 2... kr. 25 000,00 
3. 100 A 3-faSa 2... kr. 29 700,00 
4. 200 A 3-fasa 2... kr. 47 900,00 
5. 300 KVA 3-fasa 20.00.0000... kr. 139 000,00 
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. 

B 120



Nr. 583 946 30. júní 1983 

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 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 .....00.2. 000 kr. 4 110,00 

64 A 3-fasa .....00000 00 kr. 5 750,00 

100 A 3-fasa .......000000 0 kr. 6 100,00 

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 4.1., 4.2. og 4.3. 

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 3. júní 1983, sbr. auglýsingu 

ráðuneytisins nr. 344/1983 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. 461 30. 

maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Rafmagnsveitna ríkisins. 

I. SMÁSALA. 
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 heimlisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur notkun 
ótalin annars staðar. 

Orkugjald .............. 0000. 3,04 kr/kWh 

Fastagjald 1 XF1 ......000.... 000 1 480,00 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 ............00002 000 4,56 kr/kWh 
Fastagjald 1 XF1 ...........0%. 0. 1 480,00 kr/a 

A. 3. Utanhússlýsing. 

Öll sérmæld utanhússlýsing. 
Orkugjald ............00.. 000 2,63 kr/kWh 
Fastagjald 1 XF1 ..........0... 000 1 480,00 kr/a 

A. 4. Sumarbústaðanotkun. 

Öll notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 

Orkugjald ............00.2. 000 1,40 kr/kWh 

Fastagjald 4 XF 1 ............0 000 5 920,00 kr/a 

A. 5. Markmæling. 

Allur almennur búrekstur. 

Aflgjald, lágmarksstilling 4 KW .......0..000. 0... 16 400,00 kr/a 
Aflgjald umfram 4 kW að hámarksaflstillingu 20 kW ... 2 270,00 kr/kW/a 
Orkugjald af allri notkun ..........00.0 0000... 0,52 kr/kWh 

Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ............... 3,04 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 .........000 00 43 680,00 kr/a 

Aflgjald umfram 12 KW ......00%. 0. 3 640,00 kr/kW/a 
Orkugjald ............000. 000 1,16 kr/kWa
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B. 2. Súgþurrkun. 

Til súgþurrkunar á tímabilinu 1. júní til 31. okt. 
Aflgjald „0... 1 200,00 kr/kW/a 

Orkugjald ............00.02 000 0,70 kr/kWh 

C. 1. Hitun 

Til hitunar á íbúðarhúsnæði. 

Orkugjald ..............00. 000. 0,68 kr/kWh 

Fastagjald 3 XF1 „.......00..0 000 4 440,00 kr/a 
Rottími er allt að 2 x 1}/2 klukkustund á dag. 

C. 2. Hitun. 

Til hitunar á íbúðarhúsnæði. 

Orkugjald ..........0.000 2000 0,48 kr/kWh 

Roftími er allt að 15 klukkustundir á dag. 

D. 1. Hitun. 

Til hitunar á öðru en íbúðarhúsnæði. 
Orkugjald ...........00.0 0000 0,94 kr/kWh 
Fastagjald 3 XF1 2... 4 440,00 kr/a 

Roftími er allt að 2 X 12 klukkustund á dag. 

D. 2. Hitun. 

Til hitunar á öðru húsnæði en íbúðarhúsnæði. 
Orkugjald ........0...0 000 0,64 kr/kWh 

Roftími allt að 15 klukkustundir á dag. 
Gjald fyrir lokunaraðgerðir á veitu vegna vanskila eru samtals kr. 564,00 

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, tiskmjölsverksmiðjum og hliðstæðri notkun, meðal tveggja hæstu mánaðargilda. 
Álestur fari að jafnaði í fram í byrjun hvers mánaðar.
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Lágmarsaflgjald sé miðað við 12 kW afl. Notanda með lægra meðalgildi afls er þó 
heimilt að kaupa raforku samkvæmt B. 1., enda greiði hann þá lágmarksaflgjaldið. 

S. 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. 

7. 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. 

Gjaldskrárverð breytist til samræmis við þær breytingar, sem kunna að verða á þessum 
gjöldum. 

TI. 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... RRNRSNAR 2483,78 kr. á árskW 
* Orkugjald fyrir fyrstu notkun allt að 2 500 klst. nýt- 
ingartíma á árskW ................0. 000 79,60 aurar á kWh 

Fyrir notkun milli 2500 og 4000 klst. nýtingartíma á 
ÁrskW ..........00 45,60 aurar á kWh 

Fyrir notkun umfram 4 000 klst. nýtingartíma á árskW .. 23,20 aurar á kWh 

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 mánaðarálagstoppa 
ársins, mældra sem 30 mínútna meðalálag á afhendingarstað. 

„5.gr. 

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- 
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. $81, 1967. 

II. 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 raforku- 

notkun 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.
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2.3 

24 

3.0 

3.1 

3.2 

3.3 

4.0 

Jarðstrengur gjald 

Varstærð Stofngjald af yfirlengd!) 

Amp. kr. kr/m 

63 einfasa .............. 20 500,00 522,00 
63 þriggjafasa .......... 22 700,00 522,00 

100 þriggjafasa .......... 35 000,00 650,00 
200 þriggjafasa .......... 70 000,00 760,00 
315 þriggjafasa .......... 111 000,00 960,00 
400 þriggjafasa .......... 140 000,00 Samkv. kostn. 
710 KVA spst. 20... 249,000,00 — 

1200 KVA spst. 200... 419 000,00 — 
Stofnvarkassi tengdur við 
loftlínu (sjá lið 3.3) ........ 4 930,00 

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. 
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. 

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. 2 970,00. 

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. 

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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IV. HEIMTAUGAGJÖLD Í SVEITUM. 

1. 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. 

2. Heimtaugargjald skal vera grunngjald af fasteign að viðbættum hundraðshluta af fast- 

eignamatsverði. Grunngjald skal vera kr. 13 988,00 á hvern notanda og til viðbótar við 
grunngjald, skal greiða 1,2 af hundraði af fasteignamatsverði húsa, mannvirkja, lands og 
lóða, allt að kr. 1 169 104,00 af matsverði, og 0,6 af hundraði af þeim hluta fasteigna- 
matsverðs, sem er fram yfir kr. 1 169 104,00, enda sé samanlögð lengd háspennu- og 

lágspennulínu veitunnar ekki yfir 1,5 km á hverjar 13 998,00 krónur, sem áætlað er að 
greiðist í grunngjöldum. 
Framangreint grunngjald, kr.13 998,00 miðast við vísitölu byggingarkostnaðar, 1482 

stig. Grunngjald breytist í sama hlutfalli og vísitalan til hækkunar eða lækkunar þannig, að 
vísitalan 1. janúar ár hvert er lögð til grundvallar grunngjaldi almanaksársins. 

Ef ekki er fyrir hendi mat á fasteign, sem greiða skal 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 42 993,00 kr. en þó eigi 

lægra en fasteignamatsverð húsa. Heimtaugagjöld sumarbústaða, sumarbúða, veiðihúsa, 

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 3. júní 1983, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 344/1983 um breytingar 
á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 462 30. maí 
1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1983. 

F. h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ OG REGLUR 
fyrir símaþjónustu. 

(Söluskattur er ekki innifalinn). 

Gildir frá |. ágúst 1983. 

I. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við sjálfvirkar miðstöðvar. 

1. Stofngjald. 

1.1. Fyrir númer í miðstöð oglínu ...............0.... 0... kr. 3 500,00 
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 
næstsíðasta ársfjórðung á undan. Aflestur af skrefateljurum fer að jafnaði fram á tímabilinu 
25. hvers mánaðar til mánaðamóta. 

B 121
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Þó má, þegar sérstaklega stendur á vegna tilfærslu á greiðslumánuði ársfjórðungs- 

gjalda, krefjast afnotagjalda 1—2 mánuði fram í tímann, þegar tilfærsla fer fram. 

Enda þótt væntanlegur símnotandi, sem beðið hefur um síma, sé af einhverjum 

ástæðum ekki reiðubúinn til þess að taka við honum, þegar stofnunin getur veitt aðgang að 

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. 575,00 að viðbættum kr. 1,35 

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. 190,00 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. Í. kafla 3. og 4. 

Sú breyting verður þó á frá og með 1. febrúar 1984 að sé um að ræða venjulegt 

símatalfæri fyrir eina línu greiðist ekki rekstrargjald, en þess í stað greiðist fyrir viðgerðir 

samkvæmt reikningi. 
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 

byggðar og fjarlægð frá almennu jarðsímanotendakerfi er yfir 500 metrar. 
Gjald þetta skal vera sem hér segir á ársfjórðungi. Kr. 

a. Lengdlínuleiðar ...........0.0.0.0.00000000 0000... 0.5—1.0 km kr. 149,00 

b. Lengd línuleiðar ...........00.0.0000.. 0... 1.0—2.0 km kr. 224,00 

c. Lengdlínuleiðar .............0.0000 00... 2.0—4.0 km kr. 373,00 

d. Lengd llínuleiðar .............0.00000 0... 00... 4.0—8.0 km kr. 894,00 

e. Lengd línuleiðar ...........000000000 0... yfir 8.0 km kr. 1 192,00 

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) ............. 1 724,00 175,00 

3.2. Talfæri með hringirafli (magnetu, DBH4) ......... 178,00 

3.3. Vatnsþétttalfæri ...........0.0.0000000 0000... 207,00 

34. Hátalarasími ...........2.000. 0000 713,00 

3.5. 2jalínutalfæri Siemens ...........000 0000... 4 301,00%) 369,00 

3.6. Zja línu talfæri DBH (eldri gerð, svört) ............ 2 165,00%) 294,00 

3.7.  Ritarasímar (sekreter), ATEA 812L, 1 lína, 2 talfæri 307 ,003})5) 

Skýringar: 

2) Uppsetning og flutningur greiðist samkv. reikningi, en áætlaður kostnaður greiðist sem innborgun með 

kostnaðargjaldi. 
3) Á hvert 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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Afnotagjald 
Stofngjald á ársfj. 

kr. kr. 

3.8. Ritarasímar, AVH dialog, 2 línur, 2 til3 talfæri 3 847,00%%) — 329,00) 

3.9. Ritarasímar, Siemens, 2 llínur,2talfæri............ 10 482,007) 883,00 

3.10. Ritarasímar, DBH 3, 1 lína, 2 talfæri (eldri gerð, svört) 1 842,00%) — 195,008) 
3.11. Raðsímar, ATEA 816, 1 lína,3tilótalfæri ........ 323,0095) 
3.12. Raðsímar, ATEA 822, 2 línur, 1til2talfæri........ 385,00) 95) 
3.13. Raðsímar, ATEA 829, 2 línur,3 tillOtalfæri....... 509,005)%5) 

3.14. Raðsímar, ATEA 849, 4 línur, 3 til lOtalfæri ....... 621,003)%5) 
3.15. Raðsímar, Reiha *%, 1 lína, 2til3talfæri........... 7 329,009%) — 629,00) 
3.16. Raðsímar, Reiha *s, 1 lína, 3tilótalfæri........... 5 311,009%  452,00) 

3.17. Raðsímar, Reipos %5, 2 línur, 3 tilótalfæri ......... 4 969,00%% — 440,00) 
3.18. Raðsímar, Reipos 70, 2 línur, 7 tillltalfæri ....... 71 628,00%%) — 662,008) 
3.19. Fjöllínusímar, Makler, 8 línur, 2 till2talfæri....... 1 107,00) 
3.20. Millisamband á sömu lóð (hámark 50 m) DBH4 

(magneto), talfæriinnifalin ..................... 2 650,00%) 294,00 
3.21. Millisamband á sama svæði DBH4 (magneto), talfæri 

innifalin ........0...... 0. 5 508,00%) 642,00 
3.22. Millisamband milli svæða (Rvík) DBH4 (magneto), 

talfæri innifalin ................... 00 5 508,00% 3 797,00 
3.23. Millisamband innanhúss DBH4 (magneto), talfæri 

innifalin .............. 2 152,00%) 270,00 
3.24. Millisamband milli húsa án tengingar við miðstöð ... 5 508,00 1 561,00 
3.25. Millisamband milli svæða (Reykjavík) án tengingar 

Við Miðstöð .........2000.0 0 5 508,00 4 708,00 
3.26. Sjálfsalar, einnar myntar. Árstekjutrygging kr. 5 022,00 

3.27. Sjálfsalar, þriggja mynta. Árstekjutrygging kr. 7 323,00 
3.28. Aukagjald fyrir óskráð númer kr. 153,00 

3.29. Tengigjald, nýr sími í stað millisambands, talfæri ekki innifalið, kr. 754,00 

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. 

411. L.MÆE.143.......0000. 0. 16 520,00 328,00 
4.1,.2. LM.E.240 .....000..00. 00 26 539,00 656,00 

4.1,3. L.M.E.349 ............ 39 169,00 984,00 
  

Skýringar: 

2) Uppsetning og flutningur greiðist samkv. reikningi, en áætlaður kostnaður greiðist sem innborgun með 
kostnaðargjaldi. 

3) Á hvert 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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4.1,4. E.M.E. 4416 ........000 0000 

4.1.5. E.MÆE.S#30 .....00000 000 

4.1.6. EM.E.6#40 .........0000 00 

4.1.7. E.B.6#30 .....0....000 0 

4.1.8. ADG 1018440 ........%..20. 000 

4.1,9. ADG 101 1680 .......0%%000 00 

4.2. Sjálfvirkar einkasímstöðvar (PABX). 

Nýjar sjálfvirkar einkasímstöðvar eru settar upp gegn 

greiðslu kostnaðarverðs, sem reiknast hverju sinni, og rekstr- 

argjalds, sem er 1,5% af kostnaðarverði á hverjum tíma á 

ársfjórðungi. 

Uppsetningarkostnað símstöðvarinnar 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. 

4.2.1. Fyrir hvern númerabúnað í áður uppsettum einkasímstöðvum 

4.2.2. Fyrir hvern miðstöðvalínubúnað í áður uppsettum einkasím- 

STÖÖÐVUM ..........0 00 

Greiða skal 4 hluta áætlaðs kostnaðargjalds, þegar stöðin er 

pöntuð, 74 þegar stöðin kemur til landsins og eftirstöðvarnar 

áður en uppsetning hefst. 
4.3. Búnaður og línur tengdar handvirkum og sjálfvirkum einka- 

símstöðvum í 4.1. og 4.2. 

4.3.1. Númer frá einkasímstöð í sama húsi. Talfæri ekki innifalið .. 

4.3.2. Númer frá einkasímstöð í öðru húsi á sömu lóð (hámark 

50 m). Talfæri ekki innifalið ............0.0. 0... 0... 

4.3.3. Númer frá einkasímstöð á sama stöðvarsvæði. Talfæri ekki 

innifalið .............0. 00. 

4.3.4. Númer frá einkasímstöð á aðliggjandi stöðvarsvæði (Rvík). 

Talfæri ekki innifalið .............%%. 00. 

4.3.5. Númer frá einkasímstöð út fyrir aðliggjandi stöðvarsvæði 

(Rvík). Talfæri ekkiinnifalið ..........0.00000000 000... 

4.3.6. Þverlínusamband milli einkasímstöðva á sama stöðvarsvæði. 

Endabúnaður greiðist skv. reikningi ..................... 

4.3.7. Þverlínusamband milli einkasímstöðva á aðliggjandi stöðvar- 

svæðum (Rvík). Endabúnaður greiðist skv. reikningi ....... 

4.3.8. Þverlínusamband milli einkasímstöðva, sem eru ekki á að- 

liggjandi stöðvarsvæðum (Rvík). Endabúnaður greiðist skv. 

TeikNiNpI .............0 00. 

28. júlí 1983 

Stofngjald 
kr. 

61 739,00 

63 188,00 

70 105,00 

64 347,00 

150 475,00 

198 017,00 

969,00 

3 827,00 

3 827,00 

3 827,00 

3 827,00 

3 827,00 

3 827,00 

Afnotagjald 
á ársfj. 

kr. 

1 640,00 

2 870,00 

3 772,00 

2 952,00 

3 936,00 

7 872,00 

231,00 

462,00 

82,70 

120,00 

484,00 

3 640,00 

5 201,00 

3 160,00 

5 201,00 

6 786,00
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5. Tegundaprófun tækja. 

Skv. reglum nr. 293/1981 um heimild til innflutnings og sölu tækja til tengingar við sjálfvirka 
símkerfið. 

Kr. 

5.1. Gjald fyrir tegundaprófun venjulegs talfæris .......................... 2 860,00 
5.2. Gjald fyrir tegundaprófun annarra tækja er samkvæmt kostnaðarskýrslu. 
5.3. Gjald fyrir prófanir á einstökum venjulegum talfærum flutt inn af 

einstaklingum tileiginnota .................... 0000 286,00 
Ef talfærið stenst ekki prófun er heimilt að fella niður þetta gjald. 

6. Flutningsgjald. Kr. 

6.1. Milli húsa á sama gjaldsvæði fyrir hvert símanúmer og venjulegan búnað .. #1 750,00 
(Flutningsgjald greiðist að fullu, enda þótt sími sé fyrir í því húsi, sem flutt 
er Í). 

6.2. Milli stöðvargjaldsvæða .................0...0.0. 0. 2 375,00 
6.3. 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. 900,00 ef flutt er 

innan 6 mánaða, en í allt að kr. 1 120,00 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. 1 970,00. 

Viðtökugjald lækkar í kr. 350,00 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. 705,00. 

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. 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 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.
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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. I. 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. 

Il. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við handvirkar miðstöðvar, 

sbr. þó IH. kafla um notendasíma í sveitum. 

1. Stofngjald. Kr. 

1. Fyrir númer í miðstöð oglínu ...............000000nnnn nr 2 770,00 
„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 2.2. 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. 

þ
a
 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi. 

2.1. Fyrir hvert númer í miðstöð með línu. 

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

Stundir kr. kr. kr. 

2000 261,00 208,80 156,60 

Á 343,00 274,40 205,80 

Ó 00 389,00 311,20 233,40 

Sl 435,00 348,00 261,00 

100 2..000000 480,00 384,00 288,00 

12 2000 489,00 391,20 203,40 

1 497,00 397,60 298,20 

16 20.00.0000 505,00 404,00 303,00 
2Á 0... 596,00 476,80 357,60 

Ef afgreiðslutími stöðvar er lengdur frá því sem framan getur, bætist við ársfjórðungs- 
gjaldið fyrir hverja %% klukkustund til viðbótar sem svarar fjórðungi af mismun milli 
flokka fyrir sérlínu, en hlutfallslega lægra, ef fleiri eru á línu. 

2.2. 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.
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2.3. Almenn ákvæði. 

Áðurnefnt 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 upphæð 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. 

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. 

3. Flutningsgjald. Kr. 

3.1. Milli húsa á sama gjaldsvæði fyrir hvert símanúmer og venjulegan búnað .. 1 385,00 
3.2. Millistöðvargjaldsvæða ...............0....0 000 1 920,00 
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 flutningsgjaldið skv. 3.1. niður í allt að kr. 705,00. 

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. 1 525,00. 

Viðtökugjald lækkar í kr. 350,00 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. 705,00. 
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 fyrirvara, og 
skal það gert skriflega. 

Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, má þó 

leigja afnot af síma 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.
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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 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. 

1.1. 

1.3. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

24. 

TII. 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. 1 865,00. Sé um 
sérstaklega örðugar eða kostnaðarsamar lagnir að ræða, ákveður Póst- og símamála- 
stofnunin 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: 

Stundir Kr. 

2 0000 137,00 
Á 152,00 
Ó 0 RAÐAR 198,00 
So FARA 234,00 

10 255,00 
12 0000 261,00 
18 267,00 
10 20.00.0000 277,00 
24 200. 295,00 

Fyrir hvert sjálfvirkt númer í miðstöð og línu greiðist sama gjald og um getur í 

I. kafla 2. 
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. 
Viðhaldskostnaður aðaltalfæris er innifalinn í afnotagjaldi skv. 2.1., ef um eðlilegt slit er 

að ræða. Viðhaldskostnaður annars notendabúnaðar er innifalinn í rekstrargjaldi eða
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3.8. 

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. 

3. Almenn ákvæði. 

- Síminn fylgir jörðinni, og má ekki rifta því. Nýr ábúandi á jörðinni þarf ekkert 
viðtökugjald að greiða. 

Ef notandi óskar flutnings á símanum, greiðir hann kostnað eftir reikningi. 
. Leggist jörð í eyði eða ef ábúandi vill ekki hafa símann, má taka hann burtu. Línuna 

skal þó ekki taka niður á fyrsta ári, ef líkur benda til, að jörðin verði aftur í byggð eða 
ábúendaskipti verði. Skal haft um þetta samráð við 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 
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 

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 ávæði 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 |. eða II. 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. 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 
hlutaðeigandi síma. Fyrsta talning kemur ætíð við svar. Líkur fyrir fjölda talninga ákvarðast 
af eftirfarandi líkingu: 

t— ns 

Ss 
F=ltnt 

B 122
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1.1. 

1.2. 

1.3. 

2.1. 

2.2. 
2.3. 
24. 

2.5. 

2.6. 

F = Fjöldi talninga símtals 

s = Skreflengd í viðkomandi gjaldflokki 
n = Fjöldi viðtalsbila að tímalengd s. 

0, t<s 
n = { 

12,3,...tæs 

t = lengd símtalsins. 

t á 5 = Híkindi fyrir talningu til viðbótar við svartalninguna og fjölda viðtalsbila, n. 

o< my 
s 

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 bæjarsímtöl ..............0 0... 360 sek. 
1 60 sek 

2 18 sek 

30 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 „..............2000 0. Ót. tími 

10 120 sek. 

2 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 kr. pr. mín. kr. 

Um 0— 10kmllínulengd ................... 885 2,95 

—- 10— 25 kmlínulengd ................... 14,55 4,85 

— 25—100 km línulengd ................... 19,50 6,50 

Yfir 100 km línulengd ................... 23,40 7,80 

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 

millistöðvasímtöl. 

Hraðsímtal: þrefalt venjulegt símtalagjald. 

Forgangshraðsímtal: tífalt venjulegt símtalagjald. 

Kvaðning kr. 10,60. Kvaðningargjald greiðist hvort sem náðst hefur í umbeðinn mann 

eða ekki. | 

Afgreiðslugjald: kr. 26,90 reiknast ávallt fyrir handvirka afgreiðslu símtala um leiðir, 

þar sem sjálfvirkt langlínusamband er fyrir. Kvaðning er ekki innifalin. 

Boðsending: kr. 17,20 á venjulegu útburðarsvæði símstöðva, og kr. 17,20 fyrir hvern 

byrjaðan km út fyrir það. Boðsendingargjaldið greiðist hvort sem úr símtali verður eða 

ekki.
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3. Sjálfvirk símtöl frá símaafgreiðslu. 

Staðgreidd sjálfvirk símtöl frá símaafgreiðslu, viðskiptavinur velur sjálfur, kr. 1,85 fyrir 
hvert teljaraskref. 

4. Radíó-símtöl við skip og báta. 

Gjöld fyrir símtöl um íslenskar strandarstöðvar milli íslenskra skipa og lands: 
4.1. Línugjald kr. 14,10 fyrir fyrstu 3 mín. og kr. 4,70 fyrir hverja mín. eða brot úr mín. þar 

fram yfir. 

4.2. Strandargjald kr. 30,00 fyrir fyrstu 3 mín., ef skipið er ekki meira en 150 sjómílur frá 

landi, en annars kr. 41,10 fyrstu 3 mín. og kr. 10,00 eða kr. 13,70 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. 
4.5. 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. 

5. Bílasímaþjónusta. 

Í bílasímaþjónustunni eru afgreidd samtöl til og frá bílastöðvum og handstöðvum með 

handvirkri afgreiðslu. Fyrir þessa þjónustu greiðist stofngjald, afnotagjald á ársfjórðungi og 

viðskiptagjöld. 
5.1. Stofngjald er kr. 3 500,00 fyrir hverja stöð og greiðist við úthlutun bílasímanúmers. 
5.2. Afnotagjald er kr. 575,00 á ársfjórðungi sem greiðist fyrirfram. Verði almenn hækkun 

afnotagjalds leyfð frá tilteknum degi, skulu þeir sem greitt höfðu fyrirfram, greiða 

hækkunina með síðari afnotagjaldareikningi. 
5.3. Viðskiptagjöld eru afgreiðslugjald og mínútugjald. Afgreiðslugjald er kr. 3,90 fyrir 

hvert samtal og mínútugjald er kr. 7,80 fyrir hverja byrjaða mínútu innanlands. 

6. 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. 

V. KAFLI 

Símskeytagjald. 

1. Gjald fyrir símskeyti innanlands. 

1.1. Venjulegt símskeyti: Grunngjald kr. 26,90 og kr. 1,70 fyrir hvert orð: Lágmarksorða- 

fjöldi 7 orð. 
1.2. Hraðskeyti: Tvöfalt venjulegt skeytagjald. 

1.3. Veðurskeyti: Kr. 15,10 fyrir hvert skeyti. 

1.4. Heillaskeyti: Sama og fyrir venjulegt símskeyti, auk kr. 15,10 fyrir heillaskeytiseyðu- 

blaðið. 
1.5. Samúðarskeyti: Grunngjald kr. 26,90. Sendanda er í sjálfsvald sett, hve mikið hann 

gefur, og rennur sú upphæð óskert til Landspítalasjóðs. 
1.6. 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. 

17,20 fyrir hvern kílómetra. Þetta gildir um fjarlægð, er nemur allt að 10 kílómetrum og 
undir venjulegum kringumstæðum. Þegar vegalengdin er meiri, skal greiða gjald, sem 
ákveðið er eftir fyrirspurn í hvert skipti.
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1.7. 

1.8. 

um, 

3.1. 

Þótt ekki sé greitt fyrir sendiferð með símskeyti, sem afhenda skal utan 
útburðarsvæðis, ber símstöðinni að greiða fyrir því, að símskeytið komist til viðtakanda 
svo fljótt sem unnt er, t. d. með því að sæta tækifærisferðum eða næstu póstterð 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. 

2. Gjald fyrir símskeyti til útlanda. 

Gjald fyrir símskeyti til útlanda er ákveðið af alþjóðasamþykktum og milliríkjasamning- 

og tilkynnir Póst- og símamálastofnunin þau eins og þau eru á hverjum tíma. 

3. Gjald fyrir skeytaafgreiðslu við skip og báta. 

Almenn loftskeyti. 

3.1.1. Gjald fyrir loftskeyti til og frá íslenskum skipum um íslenskar strandarstöðvar, ef 

3.2 

afhendingar- eða ákvörðunarstöð skeytis er á Íslandi, er þannig reiknað: 
Grunngjald fyrir hvert skeyti kr. 26,90. 
Línugjald kr. 1,70 á hvert orð. 
Strandargjald kr. 2,00 hvert orð. 
Skipsgjald, ef skipið tekur slíkt gjald. 
Gjald fyrir aukaþjónustu að beiðni sendanda. 

Minnsta gjald er hið sama og fyrir 7 orð. 
Sérstök loftskeyti. 

A
 

3.2.1. Gjald fyrir veðurskeyti frá veðurathugunarstöðvum og ísl. skipum til Veðurstofu 
Íslands um strandarstöðvar Póst- og símamálastofnunarinnar er kr. 15,10 að viðbættu 

hálfu strandargjaldi fyrir 10 orð eða kr. 10,00. 
3.2.2. Gjöld fyrir önnur loftskeyti og aukaþjónustu eru í samræmi við 1. og 2. grein þessa 

kafla. 

3.3. Gjöld erlendra skipa eru samkvæmt alþjóðagjaldskrá. 

VI. KAFLI 

Fjarritvélar. 

1. Stofngjald. Kr. 

1.1. Númer ítelexstöð ............0.00. 0. 15 522,00 

1.2. Bæjarlína ..............0.00 0... 3 857,00 

1.3. Venjuleg fjarritvél af eldrigerð ............000000.02.nnn nn. 23 021,00 

Venjuleg fjarritvél af nýrri rafeindagerð, sjá Verðskrá. 
1.4. Innbyggður endurgati ..............0%00 0000 nn nn 4 096,00 

1.5. Innbyggður vélsendir ........... RNA 4 096,00 

1.6. Morsetæki (vélsendir eða vélgatari) .............0..00 0000... 9 444,00 

1.7. Affiðill.............. 0000. 2 033,00 

1.8. Tengipúlt..........0..%.0 0000 ð nan 3 020,00 

1.9. Fyrir útskiptingu á fjarritvélum, ef leyft verður, greiðist fullt stofn- 

gjald, eða kostnaðarverð ásamt uppsetningarkostnaði. 

1.10. Viðtökugjald fyrir telexnúmer og búnað, ef leyft verður ............. 2 033,00 

1.11. Breyting á telexheiti .............0.000000 0000 ðe e 1 077,00
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2. Afnotagjald á ársfjórðungi. Kr. 

2.1. Númerítelexstöð ............2.0....... 5 591,00 

2.2. Bæjarlína ..................000000 00 1 077,00 
2.3. Venjuleg fjarritvél af eldri gerð. Viðhald innifalið án kostnaðar við 

utanbæjarferðir, án pappírs og leturborða. Viðhald utan dagvinnutíma 

sé þess óskað, greiðist sérstaklega ...................0....0..... 9 027,00 
Venjuleg fjarritvél af nýrri rafeindagerð, sjá Verðskrá. 

2.4. Innbyggðurendurgati ....................0. 0000... 1325,00 
2.5. Innbyggður vélsendir ................0000.0.0 0000... 1325,00 
2.6. Morsetæki (vélsendir eða vélgatari) ...............0000.0.0.0.00. 4 842,00 

27. Afriðill............0.00.. 2 1 077,00 
2.8. Tengipúlt ..................000 000 1 366,00 
2.9. Fyrir ritsímatæki, sem nota 75 Baud hraða í stað 50 Baud hækkar leigan 

um 25%. 
2.10. Fyrir ICAO ritsímatæki á Keflavíkurflugvelli greiðist 40% hærri leiga, 

en kostnaður sbr. 2.3. vegna utanbæjarferða fellur niður. 

2.11. Fyrir ritsímatæki, sem eru í notkun allan sólarhringinn, hækkar leiga 
um 20%. 

3. Flutningsgjald fyrir venjulega fjarritvél. 

3.1. Milli húsa á svæði sömu símstöðvar .................0 0. 3 847,00 

3.2. Innanhúss ...................0.. 000. 1 946,00 

3.3. Frá húsi á svæði annarrar símstöðvar ..........0....000. 0. 5 800,00 

4. Gjald fyrir telexritanir. 

4.1. Telexritanir innanlands greiðast með kr. 1,35 fyrir hvert teljaraskref, og samsvarar 
það kr. 3,38 á mínútu. 

4.2. Gjald fyrir telexritanir til útlanda ákvarðast af alþjóðasamþykktum og milliríkjasamn- 

ingum og tilkynnir Póst- og símamálastofnunin þau eins og þau eru á hverjum tíma. 

5. Leiga, uppsögn o. fi. 

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. 

Upplýsingar um endurkaupsverð búnaðar fást hjá Póst- og símamálastofnuninni hverju 
sinni.
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VII. KAFLI 

Modem fyrir datasendingar. 

Modem eru sett upp gegn greiðslu kostnaðarverðs á hverjum tíma, sem telst 
innkaupsverð að viðbættum umsýslukostnaði og rekstrargjaldi, sem er 2,2% af kostnaðar- 

verði á hverjum tíma á ársfjórðungi. Viðhald utan dagvinnutíma, sé þess óskað, greiðist 

sérstaklega. 
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 *4 hluta áætlaðs kostnaðarverðs, þegar modem er pantað, !4 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. 
Viðbótarstofngjald fyrir datasamband ef lína er bætt fyrir sendingarhraða 2 400 bits/ 

sek, eða meira, er kr. 16 690,00. 

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, 

en þó þannig að rásin beri aðeins eina sendingu í einu, 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.
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2.1.5.2. 

2.1.5.3. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.5. 
2.2.6. 

3.1. 

3.1.1. 

3.1.2. 

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. ettir 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 
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 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: Kr. 
Fyrir 2 víra tallínu í notendakerfi .............................. 242,00 
Fyrir 4 víra tallínu í notendakerfi .............................. 388,00 

Fyrir 2 víra datalínu í notendakerfi ............................ 307,00 

Fyrir 4 víra datalínu í notendakerfi ............................. 490,00 

Fyrir 2 víra tallínu í langlínukerfi .............................. 342,00 
Fyrir 4 víra tallínu í langlínukerfi ...................0........... 548,00 
Fyrir 2 víra datalínu í langlínukerfi „........................... 432,00 
Fyrir 4 víra datalínu í langlínukerfi ............................. 691,00 
Fyrir ritsímarás ítónritsíma ..................0.0..0.0. 0. 129,00 

Skemmstur leigutími fyrir framangreindar línur er 6 mánuðir. Uppsagnarfrestur er 
3 mánuðir og er gagnkvæmur. Leiga til annarrar notkunar en getið er að ofan 

ákvarðast af Póst- og símamálastofnuninni hverju sinni. 

3. Leigur í stuttan tíma. 

Eftirfarandi afnotagjöld eru tekin fyrir línur, sem leigðar eru í stuttan tíma, þ. e. a. 

s. í allt að 6 mánuði. Stofngjöld eru ekki tekin fyrir þessar línur, nema í sérstökum 
tilvikum. 

Fyrir línur milli gjaldsvæða. Fundið skal notkunargjald á dag með því að deila 360 

upp í ársgjald á viðkomandi leið. Dagafjöldi ákveðst með því að deila í fjölda 
klukkustunda með 24, hækka upp í næstu heilu tölu og bæta 3 dögum við vegna 
undirbúnings- og tengingarvinnu. Leigugjaldið er margfeldi daggjalds og daga- 
fjölda. 
Fyrir línur innan sama gjaldsvæðis. Fundið skal notkunargjald á dag með því að 

deila með 20 í ársfjórðungsgjaldið, sem gildir fyrir viðkomandi línu. Dagafjöldi 

ákveðst með því að deila í fjölda klukkustunda með 24, hækka upp í næstu heilu 
tölu og bæta við 15 dögum vegna undirbúnings- og tengingarvinnu. Leigugjaldið er 
margfeldi daggjalds og dagafjölda. 

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.
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X. KAFLI 

Skrásetning símnefna. 

Fyrir skrásetningu símnefna greiðast kr. 317,00 á ári. Sé sama símnefni skrásett á fleiri 

en 10 símstöðvum, greiðast þó aðeins kr. 63,70 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 aðalstöðv- 
um og einkastöðvum) eitt eintak af hverri útgáfu hennar. Framan á kápu símaskrár skulu 

prentuð svæðanúmer sjálfvirka símakerfisins og á bakhlið hennar upplýsingar, 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 stafrófsskránni. 

Gjald fyrir hverja línu í stafrófsskránni fram yfir það, sem að ofan segir, er kr. 82,60. Sé auk 
aðalsímnotanda einn eða fleiri aukanotendur að sama síma, ber að greiða kr. 158,00 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 153,00 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. Kr. 

3.1. Breytt letur í skrá, hver lína .................00. 0000... 149,00 

3.2. Aukanafnískrá ..................2.0 0... 158,00 

3.3. Aukalína í skrá, hver lína .................0.... 00. .0 nn 82,60 

3.4. Aukanafn með breyttu letri (ein lína) kr. 149,00 # 158,00 ............ 307,00 

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. 158,00 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
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símamálastofnunin hefur ákveðið, fær án sérstaks gjalds eina línu til skrásetningar á 

símanúmeri sínu, ásamt nafni og heimilisfangi, með venjulegu letri í einn flokk 
skrárinnar. Aukasímnotendur öðlast ekki rétt til skráningar án sérstaks gjalds. 

Skrásetning gegn borgun. 

Ef símnotandi vill láta skrá sig í fleiri en einn flokk, kostar hver skrásetning fram 

5. Auglýsingar í símaskrá. 

yfir þá fyrstu kr. 82,60. Ef nafnið óskast skráð með breyttu letri, kostar það kr. 149,00. 

Auglýsingalína kostar kr. 82,60. 

Póst- og símamálastofnuninni er heimilt að taka auglýsingar til birtingar í símaskránni 
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). 

- Leyfisbrétagjald þegar samanlagt sendiafl er yfir 100 wött (endurnýist 

við allar breytingar ástöðinni) .............0.0.0.0.0.0.0...0 000. 

. Árlegt eftirlitsgjald senda þegar samanlagt sendiafl er yfir 100 wött 

. Leyfisbréfagjald, þegar samanlagt sendiafl er 100 wött eða minna 

(endurnýist við allar breytingar á stöðinni) ....................... 
. Árlegt eftirlitsgjald senda samanlagt 100 wött eða minna ........... 

Fyrir milli-, stutt- og metrabylgjustöðvar í bifreiðum og vinnutækjum, 
sem eru einungis skoðaðar eftir ósk notanda eða af gefnu tilefni. 

- Leyfisbréfagjald (endurnýist við allar breytingar á stöðinni) ......... 
- Árlegt starfrækslugjald fyrir metrabylgjustöðvar í bifreiðum með 

sértíðni eingöngu og í bátum, sem ekki eru skoðunarskyldir ......... 
Fyrir almenningstalstöðvar (CB) í 27 MHz tíðnisviðinu. 

. Starfsleyfi (gildir íS ár) ............0....0.... 00. 
- Endurnýjunargjald fyrir starfsleyfi .............................. 
. Stöðvarleyfi (gildirílár) .................0....0... 0. 
Endurnýjunargjald fyrir stöðvarleyfi ............................ 

- Leyfisbréfagjald fyrir stöðvar með sendiafl 50 milliwött eða minna ... 

Önnur gjöld. 
„ Leyfisbréf vegna amatörstöðvar ásamt upphafsskoðun (endurnýist við 

tilfærslu milli T-, A-,B- og Cleyfa) ........0.0..000.. 00. 
- Leyfisbréf nýliða vegna amatörstöðvar ásamt upphafsskoðun (gildir í 2 

ár) og bráðabirgðaleyfi erlendra amatöra ..........00..0.......... 

„ Leytisbréf vegna fjarstýringa á bílskúrshurðum .................... 

„ Leyfisbréf vegna fjarstýringa á líkönum .......................... 

. Eyrir skírteini loftskeytamanns ................0.0..... 00. 
- Fyrir skírteini talstöðvarvarðar ........................0..... 
- Fyrir aukaskoðun amatörstöðvar ................0....00..0.... 
- Innsiglisgjald (ferðakostnaður samkvæmt reikningi) ............... 

Kr. 

385,00 

848,00 

183,00 
559,00 

183,00 

231,00 

422,00 
340,00 
287,00 
199,00 
287,00 

360,00 

183,00 
153,00 
82,60 

299,00 
149,00 
199,00 
396,00 

B 123
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1.4.9. 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
24. 

2.5. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 
3.5.1. 
3.5.2. 

Leyfisbréf (gildir í 4 ár) fyrir endurvarpsstöðvar fyrir sjónvarp með Kr. 

sendiafl minna en 100 milliwött, settar upp með heimild Ríkisútvarpsins 296,00 

2. Gjöld fyrir tegundaprófun. Kr. 

Gjald fyrir tegundaprófun talstöðva, afl yfir0,S watt .........0....... 2 862,00 

Gjald fyrir tegundaprófun talstöðva, afl 0,5 watt eða minna ........... 1 431,00 

Gjald fyrir tegundaprófun á radíótækjum öðrum en talstöðvum er eftir reikningi. 
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 

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 TV. 4 hér að framan. 
Skeytaafgreiðsla við skip og báta. 
Sjá kafla V. 3 hér að framan. 
Viðskiptagjöld vegna radíóstöðva í verstöðvum. 
Vegna radíóstöðva, sem komið er upp í verstöðvum á vegum samtaka útvegsmanna á 
viðkomandi stað, skal greiða eftirfarandi daggjöld: 

Kr. 

Fyrir 1—-Sbáta ...........0.00.0..00 0. 82,60 
Fyrir 6—1S báta .............0..0.00 000 153,00 
Fyrir 16—30 báta .............00000 000. 216,00 

Fyrir 31 bát og fleiri .................00 0000 287,00 
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 

daggjald kr. 149,00 enda sé eingöngu um að ræða viðskipti, er lúta að rekstri 

fiskiskipa og veiðum. 
Viðskiptagjöld landfarstöðva. 

Ársfjórðungslegt afnotagjald landfarstöðva, sem nota rásir á millibylgju, kr. 287,00. 

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. 41,40. 

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:
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Kr. 

Fyrir skip undir 15 rúmlestum brúttó ..................... 153,00 
Fyrir skip 15 að 50 rúmlestum brúttó ..................... 228,00 
Fyrir skip 50 að 100 rúmlestum brúttó .................... 307,00 
Fyrir skip 100 rúmlestir brúttó og yfir ..................... 411,00 

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. 

5. 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. Ársleiga 

Gerð Tæki kr. kr. kr. 

5.1. FE — 3 Talsendirviðtæki.......... 4 045,00 820,00 
5.2. FE — 5 Talsendir/viðtæki.......... 4 045,00 1185,00 
5.3. FE — 10 Talsendirviðtæki .......... 3172,00 820,00 
$.4. FVT—20 Talsendir/viðtæki.......... 2 928,00 820,00 
5.5. FVT—30 Talsendir/viðtæki.......... 3 172,00 871,00 
5.6. FVT—4A0 Talsendir/viðtæki.......... 4 977,00 1 309,00 
$.7. FT Talsendir ................ 4 659,00 1 309,00 
5.8. VFET Viðtæki ................. 10 932,00 1 494,00 654,00 
5.9. VKT Viðtæki .................. 6 833,00 936,00 406,00 
5.10. VKT—74 Viðtæki .................. 4 326,00 590,00 261,00 
S.11. VIS—12 11 845,00 1 620,00 847,00 

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. 

Leigugjöld, sem tiltekin eru í lið 5.1. til 5.7. að ofan, gilda einungis um talsenda, sem 
settir voru upp fyrir Í. 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 símamálstofnunin notendum talsenda ásamt 

viðtækjum. Nýuppsetning senda af þeim tegundum, sem notaðar voru í þessu skyni 
eru ekki leyfðar eftir 1. jan. 1982, en þess í stað skal nota einhliðarbandstæki (SSB), 
sem Póst- og símamálastofnunin leigir ekki út, en hefur eingöngu til sölu. Allar 
leigutalstöðvar nema þær, sem eingöngu eru notaðar á tíðninni 2182 KHz, verða nú 
kallaðar inn. Fyrir hinar síðastnefndu og önnur radíótæki, sem stofnunin leigir út, 
skulu gilda 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 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.
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6.4. 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

6.8. 

6.8.1. 

6.8.2. 

6.9. 

1.1. 

72. 

13. 

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. 
Leiga og vátryggingariðgjald 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, vátryggingariðgjöld og viðskiptagjöld ekki greidd innan eins mánaðar 
frá framvísun reiknings, getur Póst- og símamálastofnunin: 

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. 

Ef um ólögboðin tæki er að ræða, getur stofnunin tekið þau í sína vörslu án 

undangenginnar 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 
innsiglisgjaldsins. Fyrir að flytja stöð á notkunarstað og endurtengja hana, greiðist 
raunverulegur kostnaður, þó aldrei lægri en lágmarksgjald. Heimilt er að innheimta 

nefnd radíótækja- og viðskiptagjöld með símareikningum hlutaðeigandi aðila, að 
viðlagðri lokun símans. 
Póst- og símamálastofnunin getur, undir sérstökum kringumstæðum, leyft starfrækslu 
radíóstöðva á millibylgju 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 Ríkisútvarp- 

inu. 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. 
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
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TÁ. 

15. 

1.6. 

11. 

1.8. 

1.9. 

1.10. 

7.11. 

1.12. 

1.13. 

1.14. 

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 
aukakostnað, er af því kann að leiða. Óski leyfishafi radíótækja aukaskoðunar, 
einhverra ástæðna vegna, ber honum að greiða fyrir framkvæmd hennar aukalega 
hálft eftirlitsgjald 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 símamálastofnunar- 
innar 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 
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 símamálastofnunarinn- 
ar. Innflytjendur skulu sækja um heimild á þar til gerðum eyðublöðum. Sé um fyrsta 
innflutning á talstöðvum að ræða, kannar Póst- og símamálastofnunin með tegunda- 
prófun, 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.
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1.15. 

8.1. 

1.1. 

1.2. 

1.1. 

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 

landfarstöðvar. Enn fremur veitir Póst- og símamálastofnunin einstaklingum, fyrir- 

tækjum og stofnunum leyfir til starfrækslu fastastöðva og úthlutar þeim tíðnum fyrir 

slíkar stöðvar. 
Ekki er heimilt að tengja fastastöðvar, aðrar en stöðvar Póst- og símamálastofnunar- 

innar, á nokkurn hátt við hið almenna símakerfi. 

Um fastastöðvar leyfishafa mega einungis fara fram viðskipti, er varða atvinnurekst- 

ur 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 

mannslífa, og má ekki í slíku tilfelli loka stöðvunum, fyrr en neyðar- eða 

öryggisþjónustunni er lokið. 
Leyfishafi ber allan kostnað og alla ábyrgð af starfrækslu stöðvanna. 

Viðskiptagjöld landfarstöðva eru tilgreind í grein 3.5. í þessum kafla gjaldskrárinnar. 

XIII. KAFLI 

Afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi. 

Fyrir afnot landssímalína til skákkeppni greiðist /% 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, 

samkvæmt símtalagjaldskrá (sbr. IV. kafla). 

Umsóknir um afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi skulu koma 

frá Skáksambandi Íslands og sendar skriflega til símstjórans í Reykjavík með minnst 

sólarhrings fyrirvara. Óskir um niðursett símagjöld til skákkeppni frá öðrum en 

Skáksambandi Íslands verða eigi teknar til greina. 

XIV. 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 2-3 3—4 4—5 S—I10 

Frádráttur, % ............ 80 60 40 30 20 10
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1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

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 23 3-$ 58 

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 b), og kemur sú upphæð til frádráttar 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 símamála- 
stofnunin 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 símakránni og fást einnig á símstöðvum og skal umsækjandi 
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. 
Póst- og símamálastofnunin ákveður, við hvað 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 símamálastofnunar. 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 samband 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. 
Verði bilun í símakerfinu eða í notendabúnaði sem Póst- og símamálastofnunin hefur 
látið í té ber þegar í stað að tilkynna það til viðkomandi símstöðvar. Póst- og 
símamálastofnunin ber ekki ábyrgð á því, þótt sími verði ónothæfur um stund. Verði 
óþarfur dráttur af hálfu Póst- og símamálastofnunarinnar á viðgerð síma 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 talsímakerfisins nema 
með leyfi Póst- og símamálastofnunarinnar. Sé það engu að síður gert, hefur notandi



Nr. 585 976 28. júlí 1983 

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. 

1.10. Hægt er að fá símanúmer geymt í umsaminn tíma og er þá heimilt að veita 25% afslátt 
af afnotagjaldi og fella niður atvinnusímaálag, ef það á við. 

1.11. Póst- og símamálastofnuninni er heimilt að synja þeim um síma eða loka símanúmer- 

um 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 truflunum. 

1.12. Sé lína einhvers notanda óhæfilega oft á tali að dómi Póst- og símamálastofnuninnar, 
getur stofnunin krafist þess, að notandinn fallist á lagfæringar. 

1.13. Verðskrá sú er póst- og símamálstjóri gefur út fyrir búnað við sjálfvirkar og 
handvirkar miðstöðvar og fjarskiptavélar, í samráði við ráðuneytið, skal liggja 

frammi á símstöðvum. 
1.14. 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. 

2.1. Skráður rétthafi síma ber alla ábyrgð á greiðslum til Póst- og símamálastofnunarinnar 

vegna notkunar á símabúnaði hans. 

2.2.  Eindagi síma- og radíógjalda er 10. dagur hvers mánaðar, og skal Póst- og 

símamálastofnunin sjá um, að reikningar berist símnotendum með góðum fyrirvara. 

Fyrsta virkan dag eftir eindaga verður símalokunum beitt við innheimtu skulda að 

upphæð krónur 200,00 og hærri. Innheimt verður gjald, krónur 85,00 fyrir lokun og 
enduropnun talsímasambands. Séu síma- og/eða radíógjöld eigi greidd þrem mánuð- 
um 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 óskar eftir flutningi skal hann tilkynna það skriflega til hlutaðeigandi 

símstöðvar og skal þá flutningur framkvæmdur 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 1983. Reiknast nýju gjöldin fyrir teljaraskref aðeins af símtölum, sem 

fram fara 1. ágúst 1983 eða síðar. Jafnframt fellur þá úr gildi gjaldskrá og reglur nr. 279 9. 

maí 1983. 
Samgönguráðuneytið, 28. júlí 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Ólafur S. Valdimarsson.
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AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkisins, Orkubús Vest- 

fjarða, Rafveitu Siglufjarðar, Rafveitu Reyðarfjarðar, Rafveitu 

Vestmannaeyja, Hitaveitu Seyðisfjarðar og Hitaveitu Hafnarhrepps 

og annarra rafveitna sveitarfélaga. 

Nr. 586 

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 frá og með 1. ágúst 1983: 

Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins, frá 3. júní 1983. 

Allir taxtar, að undanskildu orkugjaldi í töxtum AS, C1 og C2, hækkium ...... 

Taxti AS. Markmæling. 

Orkugjald, 0,52 kr/kWh, að viðbættri 0,18 kr/kWh niðurgreiðslu, hækkium ... 
og niðurgreiðsla verður 0,34 kr/kWh. 
Taxti Cl. Hitun íbúðarhúsnæðis. 

Orkugjald 0,68 kr/kWh, að viðbættri 0,26 kr/kWh niðurgreiðslu, hækkium .... 

og niðurgreiðsla verður 0,48 kr/kWh. 
Taxti C2. Hitun íbúðarhúsnæðis. 
Orkugjald, 0,48 kr/kWh, að viðbættri 0,16 kr/kWh niðurgreiðslu, hækkium ... 

og niðurgreiðsla verður 0,29 kr/kWh. 
Heildsala. Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni hækkium ..................... 

Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir raforku, frá 3. júní 1983. 

Allir taxtar, að undanskildu orkugjaldi í töxtum A.5, C.1. og C.2 hækki um ... 
A.5 Markmeæling. 

Orkugjald af allri notkun, 0,52 kr/kWh að viðbættri 0,18 kr/kWh niður- 

greiðslu, hækkium .................0.2... 

og niðurgreiðsla verður 0,34 kr/kWh. 
C.1. Húshitun. Íbúðarhúsnæði. 

Orkugjald, 0,77 kr/kWh að viðbættri 0,26 kr/kWh niðurgreiðslu, hækki um 

og niðurgreiðsla verður 0,48 kr/kWh. 
C.2 Húshitun. Íbúðarhúsnæði. 

Orkugjald, 0,48 kr/kWh að viðbættri 0,16 kr/kWh niðurgreiðslu, hækki um 

Og niðurgreiðsla verður 0,29 kr/kWh. 

Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur, frá 3. júní 1983. 

Allir taxtar, að undanskildu gjaldi samkv. 1. mgr. 3. gr. fyrir afnot heita vatnsins 

fyrir íbúðarhúsnæði, hækkium ....................00000 0000 

Gjald samkvæmt 1. mgr. 3. gr., 0,60 kr/kWh, að viðbættri 0,25 kr/kWh 

niðurgreiðslu, auk 7,60 kr/m? vatns, hækkium .....................0.. 

og niðurgreiðsla verður 0,46 kr/kWh. 

Rafveita Siglufjarðar, Rafveita Reyðarfjarðar og Rafveita Vestmannaeyja. 

26,6% 

26,6% 

26,6% 

26,6% 

Samkvæmt 25. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 
breytingar á gjaldskrám rafveitnanna frá og með 1. ágúst 1983: 

B 124
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Gjaldskrá Rafveitu Siglufjarðar, frá 3. júní 1983. 

Allir taxtar, að undanskildum taxta 4.1 orka til íbúðarhúshitunar, hækkium ... 

Taxti 4.1, orka til íbúðarhúshitunar, 0,80 kr/kWh, að viðbættri 0,15 kr/kWh 

niðurgreiðslu, hækkium ....................02 0000 

og niðurgreiðsla verður 0,37 kr/kWh. 

Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar, frá 3. júní 1983. 

Allir taxtar, að undanskildum taxta 4.2. 1 og4.3. 11, hækkium .............. 

Taxti 4.2. 11. 

Fastagjald hækkium ..... AARNSAARSERARAN RA RARI 
Orkugjald, 0,68 kr/kWh, að viðbættri 0,15 kr/kWh niðurgreiðslu, hækkium ... 

og niðurgreiðsla verður 0,39 kr/kWh. 
Taxti 4.3. 11. 

Orkugjald, 0,48 kr/kWh, að viðbættri 0,09 kr/kWh, niðurgreiðslu, hækki um ... 

og niðurgreiðsla verður 0,20 kr/kWh. 

Rafveita Vestmannaeyja, frá 3. júní 1983. 

Allir taxtar, að undanskildum taxta D1, orkugjald (húshitun), C2 og FS hækki 
UM 22.00.2000 
Taxti D1, orkugjald 0,76 kr/kWh, að viðbættri 0,08 kr/kWh niðurgreiðslu, 

hækkium ..............0.00 0000 

og niðurgreiðsla verður 0,30 kr/kWh. 
Taxtar C2og FS hækkium ................%. 0000... 

Hitaveita Seyðisfjarðar og Hitaveita Hafnarhrepps. 

26,6% 

26,6% 

27,2% 

26,6% 
32,0% 

26,6% 

26,2% 

26,2% 

31,0% 

Samkvæmt 29. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

breytingar á gjaldskrám hitaveitnanna frá og með 1. ágúst 1983: 

Gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar, frá 3. júní 1983. 

Allir taxtar að undanskildum töxtum í 1. mgr.3. gr. hækkium ............... 

Í 3. gr. hækkar gjald vegna hitunar íbúðarhúsnæðis 0,63 kr/kWh, að viðbættri 

0,25 kr/kWh niðurgreiðslu, auk 6,48 kr/m? vatns,um ..................000.. 

og niðurgreiðsla verður 0,46 kr/kWh. 
Gjald fyrir afnot heita vatnsins vegna annars en í íbúðarhúsnæði skal vera gjald 
samkvæmt 1. mgr. 3. gr., án niðurgreiðslu, nema heimild skv. 2. mgr. 3. gr. sé 
notuð. 

Gjaldskrá Hitaveitu Hafnarhrepps, frá 3. júní 1983. 

Allir gjaldskrárliðir hækkium .....................000 00. 

Niðurgreiðsla úr ríkissjóði vegna upphitunar íbúðarhúsnæðis hækkar úr 0, 25 kr/ 
kWh í 0,46 kr/kWh. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. júlí 1983. 

F.h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir.
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AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrám hitaveitna. 

Nr. 587 

Samkvæmt 29. gr. orkulaga nr. 58 29. apríl 1967 hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

breytingar á gildandi gjaldskrám hitaveitna er gildir frá og með 1. ágúst 1983: 

Gjaldskrá Hitaveitu Reykjavíkur, nr. 413 30. maí 1983. 

Stofngjald hækkium ............0...0%. 00... 0 
Allir aðrir liðir hækkium ................00. 0000 

Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness, nr. 414 30. maí 1983, hækkium .......... 

Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellshrepps, nr. 108 10. febrúar 1977, með síðari 
breytingum. 

Stofngjald hækkium .............0.00% 000. nn 
Allir aðrir liðir hækkium ................00. 0000 

Gjaldskrá Hitaveitu Bessastaðahrepps, nr. 428 14. ágúst 1980, með síðari 

breytingum. 

Heimæðagjöld hækkium ................0.. 0000 

Allir aðrir liðir hækkium .................... 000. 

Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar, nr. 581 12. nóvember 1980, 

með síðari breytingum. 
Stofngjöld hækkium ................00.0. 0000 

Allir aðrir liðir hækkium ................... 0000 

Gjaldskrá Hitaveitu Suðureyrarhrepps, nr. 226 26. maí 1977, með síðari 

breytingum hækkium ................22. 0000 
Gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga, nr. 387 27. desember 1973, með síðari 

breytingum, hækkium ..................0000 0. 
Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss, nr. 391 26. október 1977, með síðari breyting- 
umhækkium ..............0..0 0000 

Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks, nr. 113 3. apríl 1973, með síðari breytingum, 

hækkium ..............00 00. 

Gjaldskrá Hitaveitu Siglufjarðar, nr. 424 30. maí 1983, hækkium ............ 
Gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar, nr. 368 5. ágúst 1975, með síðari breytingum, 

hækkium ..............00000 00 

Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur, nr. 284 11. desember 1970, með síðari 

breytingum. 

Vatnsgjöld hækkium .................. 0000. 00 

Fastagjöld hækkium ...............0.. 0000. 

Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur, nr. 429 30. maí 1983, hækki UM 

Gjaldskrá Hitaveitu Hríseyjarhrepps, nr. 322 8. nóvember 1973, með síðari 

breytingum, hækkium ..............0.000 0000 

Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar, nr. 393 3. nóvember 1977, með síðari breyting- 
um, hækkium ..................0.0. 00. 

nema gjöld samkvæmt 7. gr. sem verða óbreytt. 

Gjaldskrá Reykjahlíðar, nr. 430 30. maí 1983, hækkium .................... 

Gjaldskrá Hitaveitu Egilsstaðahrepps og Fella, nr. 431 30. maí 1983, hækki um 

Gjaldskrá Fjarhitunar Vestmannaeyja, nr. 185 26. apríl 1979, með síðari 
breytingum, hækkium ..............0000 000. 
Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga, nr. 435 30. maí 1983, hækkium ............. 

20,0% 
43,9% 
20,0% 

20,0% 
43,9% 

67,0% 
28,7% 

16,7% 
27,2% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

18,0% 
20,0% 

24,0% 

24,0% 
25,0% 
15,0% 

57,0% 

16,7% 

15,0% 

10,0% 

17,0% 
17,0%
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Gjaldskrá Hitaveitu Eyra, nr. 438 30. maí 1983, hækkium .................. 17,0% 

Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis, nr. 306 9. október 1983, með síðari 

breytingum. 
Vatnsgjöld hækkium ................0. 0000... 16,7% 
Heimæðagjöld verði óbreytt. 

Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss, nr. 441 30. maí 1983, hækkium ................. 20,0% 

Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar, nr. 269 28. maí 1980, með síðari breyting- 
um, hækkium .............2.00.. 000 ð ns 17,0% 

Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja, nr. 390 6. nóvember 1976, hækkium ........ 17,0% 

Iðnaðarráðuneytið, 28. júlí 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 588 28. júlí 1983 
AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrám rafveitna. 

Samkvæmt 25. gr. orkulaga nr. 58 19. apríl 1967 hefur ráuneytið staðfest eftirfarandi 
breytingar á gjaldskrám rafveitna frá og með 1. ágúst 1983: 

Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur, frá 3. júní 1983. 
Allir taxtar hækkium ................ 000... 26,6% 

Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar, frá 3. júní 1983. 
Allir taxtar hækkium .................. 00... 26,1% 

Gjaldskrá Rafveitu Akraness, frá 3. júní 1983. 
Allir taxtar hækkium ................0. 0... 23,6% 

Gjaldskrá Rafveitu Borgarness, frá 3, júní 1983. 
Allir taxtar hækkium ................. 00... .ð nn 26,0% 

Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks, frá 3. júní 1983. 
Allir taxtar hækkium ...............0.. 0000 31,4% 

Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar, frá 3. júní 1983. 
Allir taxtar hækkium .............0.00 00. s rr 20,2% 

Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur, frá 3. júní 1983. 
Allir taxtar hækkium ................. 00... 25,4% 

Gjaldskrá Rafveitu Selfoss, frá 3. júní 1983. 
Allir taxtar hækkium ............0....0 00... 35,2% 

Gjaldskrá Rafveitna Eyrarbakka, Stokkseyrar og Hveragerðis, frá 3. júní 1983. 

Allir taxtar hækkium ................2 00... s 35,2% 

Gjaldskrá Rafveitu Grindavíkur, frá 3. júní 1983. 
Allir taxtar hækkium ...........0.....0.00.. sn 29,5%
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Gjaldskrá Rafveitu Miðneshrepps, frá 3. júní 1983. 
Allir taxtar hækkium ............0..0 0000 

Gjaldskrá Rafveitu Gerðahrepps, frá 3. júní 1983. 

Allir taxtar hækkium ............0.. 0000. 

Gjaldskrá Rafveitu Keflavíkur, frá 3. júní 1983. 

Allir taxtar hækkium ...........0.000 00. 

Gjaldskrá Rafveitu Njarðvíkur, frá 3. júní 1983. 

Allir taxtar hækkium ..........2.0. 0000. 

Gjaldskrá Rafveitu Voga og Vatnsleysustrandar, frá 3. júní 1983. 

Allir taxtar hækkium ............... 00... 

Iðnaðarráðuneytið, 28. júlí 1983. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 

28. júlí 1983. 

REGLUGERÐ 
um bann við togveiðum á Strandagrunni. 

1. gr. 

  
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 589 

Frá birtingu reglugerðar þessarar uns annað verður ákveðið, eru allar veiðar með botn- 

og flotvörpu bannaðar á svæði, sem afmarkast af línum, sem dregnar eru á milli eftirgreindra 
punkta: 

„ 66730'48 N 21917'46 V 
„ 67702709 N 21940'01 V 
„ 6770S'12 N 20739'59 V 
- 66959705 N 20736'45 V. Þ

 
S
M
 

2. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 
1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að hætti 

opinberra mála. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 28. júlí 1983. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Jón B. Jónasson.
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AUGLÝSING 
um umferð á Siglufirði. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Siglufjarðar og samkvæmt heimild í 65. gr. 

umferðarlaga nr. 40/1968 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð á Siglufirði. 

1. 

2. 
3. Bannað er að leggja bifreiðum við austurbrún Laugarvegar frá húsi nr. 31 suður að 

4. 
. Bannað er að leggja bifreiðum við austurbrún Lækjargötu, frá Aðalgötu norður að 

|
 

Bannað er að leggja bifreiðum báðum megin Laugarvegar frá gatnamótum við 
Suðurgötu suður að húsi nr. 5 við Laugarveg. 

Bannað er að leggja bifreiðum við vesturbrún Laugarvegar frá húsi nr. 5 að húsi nr. 28. 

gatnamótum við Hafnartún. 
Bannað er að leggja bifreiðum við vesturbrún Túngötu. 

Eyrargötu. 

Gránugata skal vera tvístefnuakstursgata frá Grundargötu austur að Tjarnargötu. 

. Hvanneyrarbraut og Hlíðarvegur skulu hafa aðalbrautarrétt gagnvart hliðargötum með 
biðskyldu svo sem hér segir: 
biðskylda á Fossvegi við Hvanneyrarbraut, 
biðskylda á Hólavegi við Hvanneyrarbraut, 
biðskylda á botnlanga (gamla Hvanneyrarbraut) við Hlíðarveg. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. 
apríl 1968 og koma til framkvæmda þegar í stað. Með auglýsingu þessari eru numin úr gildi 

þau ákvæði eldri auglýsinga um umferð á Siglufirði, sem brjóta í bága við ákvæði auglýsingar 
þessarar. 

Lögreglustjórinn á Siglufirði, 19. júlí 1983. 

Erlingur Óskarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 301 27. júlí 1978, um skírteini gefin út 

af flugmálastjórn. 

1. gr. 

Grein 1.2.4.5. orðist svo: 

Sætti umsækjandi sig ekki við niðurstöðu læknisskoðunar getur hann áður en 14 dagar 
eru liðnir leitað úrskurðar þriggja manna nefndar sem í eiga sæti trúnaðarlæknar 

samgönguráðuneytis, hagsmunafélags umsækjanda eða læknir tilnefndur af honum sé téður 

umsækjandi ófélagsbundinn og læknir tilnefndur af landlækni. 

2. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt lögum nr. 34. 21. maí 1964 um loftferðir, 
staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 

eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 27. júlí 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

21. júlí 1983 Nr. 592 

AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 og að fenginni tillögu 

borgarráðs hefir eftirfarandi verið ákveðið: 

1. Á húsagötu vestan megin Grensásvegar verður einstefnuakstur til suðurs. 

2. Á húsagötu austan megin Grensásvegar verður einstefnuakstur til norðurs. 
Bifreiðastöður verða leyfðar þar beggja vegna akbrautar, skástæði að austanverðu en 
langstæði að vestanverðu. 
Á húsagötu meðfram Síðumúla verður einstefnuakstur til norðurs. 

Heimilt verður að aka frá bifreiðastæðinu Austurstræti 2 til norðurs um Aðalstræti. 
5. Bifreiðastöður verða leyfðar við Túngötu að sunnanverðu milli Hofsvallagötu og 

Hólavallagötu, að hluta til uppi á gangstétt. 

6. Einstefnuakstur verður á Ránargötu til austurs frá Ægisgötu að Garðastræti. 

Heimilt verður að leggja bifreiðum beggja vegna götunnar á sama kafla. 

7. Bifreiðastöður verða bannaðar á 12 m kafla á sunnanverðri Leifsgötu til austurs frá 

húsalínu Barónsstígs. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi 5. ágúst n.k. 

=
 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 21. júlí 1983. 

Sigurjón Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 519 14. desember 1979 um skipan 

gjaldeyris- og viðskiptamála. 

1. gr. 

8. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Útflutningur á vörum er háður leyfi viðskiptaráðuneytisins. Þó getur ráðuneytið veitt 

undanþágu frá þessari reglu. Ennfremur getur ráðuneytið sett það skilyrði, að heimild þess 

þurfi til að bjóða tilteknar vörur til sölu á erlendum markaði. Ekki þarf leyfi til að senda úr 
landi sýnishorn, sem ætluð eru til kynningar á viðkomandi vöru. Sama gildir um gjafir og 
póstsendingar að verðmæti inna við 4 000 kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt 
við setningu þessarar reglugerðar. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. lögum nr. 63 31. maí 1979 um skipan gjaldeyris- og 

viðskiptamála, öðlast þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 26. júlí 1983. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Þórhallur Asgeirsson. 

  

Stjórnartíðindi B 34, nr. 585—593. Útgáfudagur 29. júlí 1983.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 313 13. maí 1983 um tollfrjálsan 

farangur ferðamanna og farmanna við komu frá útlöndum o. fl. 

1. gr. 

1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Ferðamönnum búsettum hér á landi er heimilt að hafa með sér við komu til landsins án 

greiðslu aðflutningsgjalda fatnað og ferðabúnað, sem þeir hafa haft með sér héðan til 

útlanda, og auk þess varning fenginn erlendis í ferðinni, um borð í flutningsfari eða í 
tollfrjálsri verslun hér á landi — annan en þann sem talinn er í 2. gr. — fyrir allt að 3 200 kr. 
að smásöluverði á innkaupsstað. Andvirði matvæla (þ. m. t. sælgæti) má þó ekki nema 
hærri fjárhæð en 800 kr. Börn yngri en 12 ára skulu njóta að hálfu þeirra réttinda er að 
framan greinir. 

Skipverjar og flugliðar innlendra farartækja mega hafa með sér án greiðslu aðflutnings- 
gjalda varning slíkan er greinir í 1. og 2. málslið 1. mgr. þessarar greinar fyrir allt að 800 kr. 
við hverja komu til landsins hafi þeir verið 20 daga eða skemur í ferð. Tilsvarandi undanþága 

er 2 400 kr. fyrir lengri ferð en 20 daga og 3 200 kr. fyrir lengri ferð en 40 daga. Andvirði 

matvæla (þ. m.t. sælgæti) má ekki nema hærri fjárhæð en 800 kr. samkvæmt þessari 
málsgrein. 

Ferðamönnum búsettum erlendis er heimilt að hafa með sér, án greiðslu aðflutnings- 

gjalda, íverufatnað, sængurföt, viðlegubúnað og annan ferðabúnað (þ. m. t. matvæli og 
aðrar vistir) til eigin nota á ferðalaginu, enda geti varningur þessi talist hæfilegur og 
eðlilegur miðað við tilgang ferðalagsins, dvalartíma viðkomandi hérlendis og hagi hans að 
öðru leyti og varningurinn verði enn fremur fluttur úr landi við brottför eigandans að svo 
miklu leyti sem hann eyðist ekki hérlendis. Magn matvæla (þ. m. t. sælgæti) sem hver 

ferðamaður flytur til landsins má að hámarki nema 10 kg að þyngd, en andvirði þess má þó 
aldrei nema hærri fjárhæð en 1600 kr. Innflutningur annars eldsneytis en er í innbyggðum 
eldsneytisgeymi bifreiðar er með öllu óheimill. Eldsneyti þetta má að hámarki vera 200 
lítrar. 

2. gr. 

1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Nú hefur einhver af áhöfn fars eða farþegi við komu til landsins meðferðis meira af 

varningi en heimilaður er tollfrjáls innflutningur á skv. 2. gr. og ríkið eða stofnanir þess hafa 

einkasölu á og er viðkomandi þá heimilt að halda til viðbótar allt að þreföldu því magni sem 

tilgreint er í 2. gr., þó ekki öli, gegn greiðslu einkasölugjalds samkvæmt eftirfarandi 
gjaldskrá, enda hafi viðkomandi gert grein fyrir og framvísað varningnum við tollgæslu eins 
og fyrir er mælt í reglugerð þessari: 

A. Áfengi: kr./l 
1. Rauðvín, hvítvín, ljós rauðvín og freyðivín ....................... 85 

2. Portvín, sherry, madeira, vermút og aperitivar .................... 100 
3. Íslenskar áfengistegundir ..................000.0 00. 340 
4. Koníak, brandy, whisky, vodka, gin, genever, romm, líkjörar, svo og 

aðrar sterkar tegundir,óÓt. a. ............00.0%00 nn 00 nn 420
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B. Tóbak: 

1. Reyktóbak .........0...000 00. 205 kr./tylft bréfa eða lb. 
2. Vindlingar ....................0002.... 265 kr./200 stk. 
3. Smávindlar ..............0.00. 000... 35 kr./10 stk. 

Meðalstærð ................00 00... 140 kr./25 stk. 

Vindlar,aðrir ..........0.0.0.0.0 0000... 185 kr./25 stk. 

Sé um að ræða aðrar stærðir umbúða en að ofan greinir skal greitt hlutfallslega. 
Nú er framvísað meira magni en um getur í 1. mgr. og getur viðkomandi tollyfirvald þá 

heimilað innflutning gegn greiðslu einkasölugjalds ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi en 
ella gert varninginn upptækan til ríkissjóðs. 

3. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 4. og 5. tl. 1. mgr., sbr. 2. mgr. 2. gr. 

og 42. tl. 3. gr. tollskrárlaga nr. 120 31. desember 1976 svo og ákvæðum laga nr. 59 28. maí 
1969 um tollheimtu og tolleftirlit með áorðnum breytingum, skal öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 8. ágúst 1983. 

Albert Guðmundsson. 
  

Björn Hafsteinsson. 

Nr. 595 9. ágúst 1983 
REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum út af Húnaflóa. 

1. gr. 
Frá og með 10. ágúst 1983, uns annað verður ákveðið, eru allar veiðar með botnvörpu 

og flotvörpu bannaðar á svæði, sem afmarkast af línum, sem dregnar eru á milli eftirgreindra 

punkta: 1) 6622 N  2192621 V 
2) 6655'32N > 21950/39 V 
3) 6659737 N 2093701 V 
4) 663319N 2075150 V 
5) 66'19755 N  20945/52 V 

Að sunnan markast svæðið af línu, sem dregin er 12 sjómílur frá grunnlínu, sbr. lög nr. 

81/1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

2. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 

1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að hætti 
opinberra mála. 3. gr 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 
fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast gildi 10. ágúst 1983, og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 589 28. júlí 
1983, um bann við togveiðum á Strandagrunni. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 9. ágúst 1983. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   

Jón B. Jónasson. 

  

Stjórnartíðindi B 35, nr. 594—-595. Útgáfudagur 9. ágúst 1983.
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26. júlí 1983 987 Nr. 596 

SAMÞYKKT 

um stjórn bæjarmála Ísafjarðarkaupstaðar. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Ísafjarðar skal skipuð 9 (níu) bæjarfulltrúum, kjörnum skv. lögum nr. 5/ 
1962. 

2. gr. 

Bæjarstjórn er almennt í fyrirsvari fyrir Ísafjarðarkaupstað, og skal engu máli, er varðar 

sérstaklega hagsmuni bæjarins, til lykta ráðið án umsagnar bæjarstjórnar. 
Bæjarstjórn ber að gæta hagsmuna bæjarins í hvívetna og annast þau viðfangsefni, sem 

henni eru fengin í lögum og reglugerðum, svo og málefni sem henni eru fengin í 
samþykktum, er hún hefur sett eða á henni kunna að hvíla að öðru leyti. 

Meginverkefni hennar eru þessi: 

A. 
D 

2) 

3) 

Bæjarstjórn fer með yfirstjórn á fjárreiðum bæjarins. 
Hún skal fyrir lok desembermánaðar ár hvert gera áætlun um tekjur og gjöld 

bæjarins fyrir næsta reikningsár (almanaksár). Í fjárhagsáætlun skal í meginatriðum 

greina, hvernig fjárveiting til einstakra stofnana og framkvæmda skuli hagað, sbr. 

B. lið,og ennfremur hvernig áætlaðar tekjur skiptast. 
Hún skal hafa yfirumsjón með fjárstjórn bæjarins, með því að tekjur skuli 

innheimtar og greiðslur inntar af hendi í samræmi við það, sem ákveðið er í 

fjárhagsáætlun. Eigi má greiða fé úr bæjarsjóði nema heimild sé til þess í 
fjárhagsáætlun bæjarins og/eða bæjarstofnana, eða með annarri ákvörðun bæjar- 
stjórnarinnar. Ennfremur að eignir bæjarins séu tryggilega varðveittar. 

Hún skal leggja fullnaðarúrskurð á ársreikninga bæjarins eigi síðar en 30. júní ár 

hvert. 

. Bæjarstjórn hefur yfirstjórn verklegra framkvæmda bæjarins. Í fjárhagsáætlun 

kveður hún á um, hvernig verklegum framkvæmdum skuli hagað í meginatriðum á 

fjárhagsárinu. Hún getur og gert heildaráætlanir um framkvæmd tiltekinna verkefna 
er taka yfir lengri tíma, svo og um einstök verk eftir því, sem ástæða þykir til. 

„ Bæjarstjórn kýs bæjarstjóra, bæjarráð og aðrar nefndir eftir því sem segir í 

reglugerð þessari eða öðrum samþykktum, svo og endurskoðendur reikninga 

bæjarins. Ennfremur skipar hún fasta starfsmenn skv. þeim reglum er um getur í 47. 

gr. og semur um laun þeirra. 

. Bæjarstjórn setur reglur um stjórn bæjarmálefna og reglur um meðferð tiltekinna 

málefna bæjarins, ákveður lóðaleigur, gjaldskrá bæjarfyrirtækja, eftir því sem þörf 

krefur o. s. frv.
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II. KAFLI 

Fundarsköp bæjarstjórnar. 

3. gr. 

Á fyrsta fundi bæjarstjórnar í júnímánuði ár hvert kýs bæjarstjórn sér forseta, svo og 1. 

og 2. varaforseta, úr hópi bæjarfulltrúa til 1 árs í senn. Sá er réttkjörinn forseti, sem fengið 

hefur atkvæði meiri en helmings bæjarfulltrúa. Verði atkvæðafjölda ekki náð, skal kjósa að 

nýju, og skal þá kjósa um þá tvo, sem flest atkvæði fengu. 

Ef þrír eða fleiri, sem skyldi kjósa, hafa fengið jafnmörg atkvæði skal varpa hlutkesti 

um, um hverja tvo skuli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn, sem fleiri atkvæði fær þó að hann 

fái ekki helming atkvæða. Verði atkvæðin jöfn, ræður hlutkesti. 
Aldursforseti gegnir forsetastörfum, uns kosinn hefur verið forseti. Ef enginn forseti er 

viðstaddur á fundi bæjarstjórnar, gegnir aldursforseti forsetastörfum, nema bæjarstjórn 
ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra í það skipti. 

Ef forseti deyr eða varaforseti, eða forfallast frá störfum bæjarstjórnar áður en kjörtími 

þeirra er á enda, skal kjósa forseta í hans stað, fyrir þann tíma, sem eftir er kjörtímabils 

hans. 

4. gr. 

Forseti bæjarstjórnar stjórnar umræðum á fundum hennar. Hann sér um, að fundar- 

gerðir séu skipulega færðar í gerðabók og allar tillögur og ályktanir séu rétt og nákvæmlega 

bókaðar, svo og hverja afgreiðslu þær hljóta. 

Forseti sér um, að allt fari löglega og skipulega fram á fundum bæjarstjórnar. Hann 

úrskurðar um skilning á fundarsköpum, skv. samþykkt þessari, en skjóta má úrskurði hans 

undir úrlausn bæjarstjórnar, ef vafi leikur á um skilning fundarskapa. 

5. gr. 

Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til 1 árs í senn á 

sama fundi og forsetakosningar fara fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosningu. 

Skrifarar skulu telja saman atkvæði, þá er fram fara atkvæðagreiðslur í bæjarstjórn. 

6. gr. 

Bæjarstjórn ræður sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar, sem sér um færslu 

gerðarbókar og hafa skrifarar í samráði við forseta, eftirlit með því að rétt sé fært til bókar. 
Í gerðarbók skal skráð, hvar og hvenær fundur sé haldinn, hverjir sitja fundinn, töluröð 

bæjarstjórnarfunda, svo og hver sé fundarritari, og einnig það, sem forseti vill láta til bókar 

færa, þótt ekki sé til getið í dagskrá fundarins. 
Í fundarlok skal lesa upp gerðabók, og skulu allir viðstaddir bæjarfulltrúar undirrita 

hana. Hver fulltrúi, sem eigi er sammála hinum, á rétt á því, að ágreiningsálit hans verði 

ritað með fáum orðum í gerðabókina. 

1. gr. 

Bæjarstjórn heldur reglulega fundi, fyrsta og þriðja fimmtudag hvers mánaðar og skulu 
fundir að jafnaði hefjast kl. 20.00. Þó er bæjarstjórn heimilt að fella niður fundi í júlí og 

ágúst. 

Bæjarstjóri boðar fundi bæjarstjórnar. 

Aukafundi skal halda skv. ákvörðun bæjarstjóra, forseta bæjarstjórnar, eða ef 3 

bæjarfulltrúar, hið fæsta, æskja þess.
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8. gr. 

Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar. 

Á dagskrá skal taka: 
1. Fundargerðir bæjarráðs og annarra lögmætra nefnda, sem þurfa kunna staðfestingar 

bæjarstjórnar á ályktunum sínum. 

2. Hvert það mál, sem fellur undir verksvið bæjarstjórnar skv. 2. gr. sbr. og 10. gr. laga nr. 
58/1961, enda sé þess óskað af bæjarstjóra, bæjarráði, lögmætri nefnd eða bæjarfull- 

trúa, að málið sé á dagskrá tekið. 
3. Lögmætar kosningar nefnda og starfsmanna, svo og hvert það málefni annað, sem 

bæjarstjórn á um að fjalla að lögum. 

Sá, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnar, skal tilkynna það bæjarstjóra 

skriflega með tilllögu, fyrirspurn eða stuttri greinargerð, eigi síðar en kl. 12.00 þriðjudag 
næstan fyrir bæjarstjórnarfund. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi kl. 19.00 tveimur dögum fyrir boðaðan bæjarstjórnarfund, 

hafa sent öllum bæjarfulltrúum og a. m. k. jafnmörgum varabæjarfulltrúum dagskrá næsta 
bæjarstjórnarfundar. 

Í dagskrá skal tilgreina fundarstað og tíma, þær fundargerðir, sem fyrir liggja, tillögur 

sem fram hafa komið,og gera í stuttu máli grein fyrir þeim málum öðrum, sem um skal 

fjallað. Fylgja skulu afrit fundargerða, tillagna, afrit af skýrslum og athugasemdir 
endurskoðenda svo og annarra gagna, sem geta til upplýsinga orðið um málefni á dagskrá. 

Ef ákveðinn verður aukafundur, skv. 3. mgr. 7. gr., skal að jafnaði til hans boðað með 

dagskrá, sem send verði bæjarfulltrúum og varafulltrúum með 24 klst. fyrirvara. 
Heimilt er þó að boða aukafund með styttri fyrirvara, ef aðkallandi mál bíður 

afgreiðslu, enda sé þess getið með fundarboðun, hvaða mál sé á dagskrá. 

Mál skulu afgreidd í þeirri röð, sem dagskrá segir, nema bæjarstjórn ákveði að önnur 

röð skuli höfð. 

Heimilt er að taka mál af dagskrá, þótt ekki sé þess getið í fundarboði, enda samþykki 724 
viðstaddra bæjarfulltrúa þau afbrigði. 

9. gr. 

Dagskrá bæjarstjórnarfunda skal auglýsa a. m. k. á fimm stöðum víðs vegar um bæinn. 

10. gr. 

Bæjarstjórnarfundi skal halda í heyranda hljóði. Bæjarstjórn getur þó ákveðið að ræða 

einstök mál fyrir luktum dyrum, t. d. einkamál manna eða mál, sem æskilegt er vegna 

hagsmuna bæjarins, að rædd séu fyrir luktum dyrum. 

Ef tillaga kemur fram um það, að mál skuli rætt fyrir luktum dyrum, skal úr því skorið 

með atkvæðagreiðslu án umræðna. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður fyrir luktum dyrum. 

Ef áheyrandi á bæjarstjórnarfundi raskar fundarfriði, getur forseti látið vísa honum út. 

11. gr. 

Bæjarstjórn getur engan bindandi ályktun gert nema meira en helmingur bæjarfulltrúa 

sé viðstaddur á fundi. Einfaldur meirihluti þeirra, sem þátt taka í atkvæðagreiðslu hverju 

sinni ræður úrslitum mála, enda taki að minnsta kosti fimm bæjarfulltrúar þátt í 

atkvæðagreiðslu. Náist ekki fram þátttaka meirihluta bæjarfulltrúa skal atkvæðagreiðsla 

endurtekin, nafnakall viðhaft eða afgreiðslu málsins frestað til næsta fundar nema annað sé 

sérstaklega áskilið í samþykkt þessari. 

Bæjarstjóri og hver bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu,
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frestunartilllögu eða frávísunartillögu við hvert það mál sem til umræðu er og bæjarstjórn á 

úrskurðarvald um. Skulu slíkar tillögur vera skriflegar. 

Ef jafnmörg atkvæði eru með máli og á móti, fellur það, nema við kosningu, þá ræður 

hlutkesti. 

Mál má afgreiða með því að samþykkja það eða fella, vísa því frá með einfaldri eða 

rökstuddri dagskrá, vísa því til afgreiðslu bæjarstjóra, nefnda eða með því að fresta því. 

Forseti sker úr því hvernig atkvæðagreiðslu um tillögur skuli hagað. 

12. gr. 

Bæjarstjórn afgreiðir mál við eina umræðu, nema hina árlegu fjárhagsáætlun, 

ársreikninga og reglugerðir, sem hljóta skulu staðfestingar ráðherra. 
Um þessi mál skulu fara fram tvær umræður og líða ein vika hið skemmsta milli 

umræðna. 
13. gr. 

Atkvæðagreiðsla fer fram þannig, að bæjarfulltrúi réttir upp hönd. 

Nafnakall skal viðhafa, ef forseti ákveður, bæjarstjóri óskar eða tveir bæjarfulltrúar hið 

fæsta. 

Við nafnakall er bæjarfulltrúa skylt að greiða atkvæði, nema hann færi rök fyrir 

undanfærslu sinni, er forseti metur gild. 

Ef bæjarfulltrúi vill ekki una úrskurði forseta, má hann skjóta úrskurðinum til 

bæjarstjórnar, sem sker úr án umræðna. 

14. gr. 

Hver bæjarfulltrúi, sem vill taka til máls á bæjarstjórnarfundi, skal óska heimildar 
forseta. 

Að jafnaði skulu bæjarfulltrúar taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. 

Heimilt er að víkja frá þessu, ef um er að ræða bæjarstjóra eða framsögumenn svo og 

bæjarfulltrúa, sem gera vill stutta athugasemd eða leiðrétta ummæli um sjálfan hann. 
Ef tveir eða fleiri kveðja sér hljóðs samtímis, ákveður forseti í hvaða röð þeir tala. 

Bæjarfulltrúi skal standa við sæti sitt þá hann talar, nema forseti ákveði, að hann skuli flytja 
ræðu sína úr ræðustóli. 

Bæjarstjórn getur heimilað, ef 73 bæjarfulltrúa samþykkja, að maður utan bæjarstjórnar 

megi tala á bæjarstjórnarfundum, en skylt skal honum þá að gæta í hvívetna fundarskapa. 

PA 

15. gr. 

Framsögumaður eða flutningsmaður tillögu má tala þrisvar við hverja umræðu máls, en 

aðrir bæjarfulltrúar tvisvar. Bæjarfulltrúa er þó heimilt að taka oftar til máls til að bera af sér 

ámæli eða gera stutta athugasemd. 

Bæjarstjóri, sem ekki er jafnframt bæjarfulltrúi, skal hafa málfrelsi í bæjarstjórnarfund- 

um til jafns við bæjarfulltrúa. 

Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. 

Ekki má lesa upp prentað mál á bæjarstjórnarfundum, nema forseti leyfi. 

16. gr. 

Ef forseti telur umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt til, að umræðutími hvers 

bæjarfulltrúa megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða umræðum hætt. 

Þá getur forseti hvenær sem er, lagt til að umræðu skuli lokið á ákveðnum tíma. Ekki 
má þó takmarka umræðu svo, að hún standi skemur en tvo tíma, meðan nokkur 

bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs. 

Bæjarstjórn afgreiðir tillögur forseta, sbr. 1. og 2. mgr. umræðulaust.
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Hver bæjarfulltrúi getur borið fram slíka tillögu og skal hún einnig afgreidd umræðu- 
laust. 

Ákvæði um takmörkun á ræðutíma eiga ekki við, þegar fjallað er um frumvarp að 
fjárhagsáætlun. 

17. gr. 

Skylt er bæjarfulltrúum að lúta valdi forseta í hvívetna, er að því lýtur, að gætt sé góðrar 
reglu. 

Ef bæjarfulltrúi ber aðra menn brigslum eða víkur verulega frá umræðuefninu, skal 

forseti víta hann. Ef bæjarfulltrúi er víttur tvisvar á sama fundi, getur forseti lagt til við 

bæjarstjórn, að hann verði sviptur málfrelsi, það sem eftir er fundar. Skal sú tillaga afgreidd 
umræðulaust. 

Ef bæjarfulltrúi hlýðnast ekki úrskurði bæjarstjórnar eða almenn óregla kemur upp á 

fundi, skal forseti gera hlé um stundarsakir, eða ef nauðsyn krefur, fresta eða slíta fundi. 

18. gr. 

Bæjarstjórn getur ákveðið, að allar umræður í bæjarstjórn skuli skrásettar. Má þá 

ekkert niður fella, sem fram hefur komið á fundi bæjarstjórnar og handrit af umræðum bera 

með sér. Engar breytingar má gera, nema leiðrétta þurfi auðsæjar og sannanlegar villur. 

Bæjarstjórn getur einnig ákveðið,að umræðurnar skuli gefnar út á prenti,ásamt því sem 
fest hefur verið í gerðabækur, svo og önnur skjöl, eftir því sem nauðsynlegt kann að þykja. 

Ef bæjarstjórn ákveður slíka útgáfu, skal hún jafnframt kjósa nefnd tveggja bæjarfull- 
trúa til að hafa umsjón með útgáfunni. 

Þá getur bæjarstjórn ákveðið, að bæjarstjórnarfundir skuli teknar á segulband, til 
geymslu einhvern ákveðinn tíma. 

Eftir hvern bæjarstjórnarfund, þar sem umræður hafa verið skrásettar samkvæmt 

framanrituðu, skal öllum bæjarfulltrúum sent eftirrit af fundargerð ásamt fylgiskjölum 

hennar. 

III. KAFLI 

Réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

19. gr. 

Hverjum bæjarfulltrúa er skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögleg forföll hamli. 
Honum er skylt að taka að sér störf, sem bæjarstjórn felur honum, t. d. forsetastörf, 

setu í bæjarráði eða öðrum nefndum o. s. frv. 
Sá, sem hefur verið forseti bæjarstjórnar, setið í bæjarráði eða öðrum nefndum, getur 

þó skorast undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 
Bæjarfulltrúum er skylt að koma prúðmannlega fram á bæjarstjórnarfundum og gæta 

Þagnarskyldu um einkamál og hagi einstaklinga og félaga, sem þeir kynnu að fá vitneskju 

um sem bæjarfulltrúar. 

Þá er þeim og skylt að gæta hagsmuna og velferðar bæjarins út á við sem inn á við, eftir 

sinni bestu getu, vinna og stuðla að friðsamlegri lausn deilumála, sem upp kunna að koma 
milli bæjarstjórnarfulltrúa og hafa í huga að heill bæjarfélagsins er ofar þrasi og togstreitu 

stjórnmálanna. 

20. gr. 

Bæjarfulltrúum er heimilt að kynna sér bækur, skjöl og bréf bæjarins og stofnana hans. 

Með slík erindi skulu þeir snúa sér til bæjarstjóra og skal hann sjá um að umbeðnar 

upplýsingar verði veittar.
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21. gr. 

Hver bæjarstjórnarfulltrúi á rétt á tiltekinni þóknun fyrir störf sín í bæjarstjórn skv. 
ákvörðun hennar. 

22. gr. 

Ef bæjarfulltrúi, kosinn í nefnd eða til annarra starfa, forfallast um stundarsakir vegna 
veikinda eða af öðrum ástæðum, á hann rétt á að tilnefna mann af sama lista og hann var 

kjörinn, til að taka sæti hans á meðan, enda hafi varafulltrúi ekki verið kosinn. 

Hafi hann engan tilnefnt, fer um varamenn, skv. 2. og 3. mgr. 20.gr. sveitarstjórnar- 
laga. 

23. gr. 
Bæjarstjórn getur veitt bæjarfulltrúa, sem þess óskar, lausn frá bæjarfulltrúastarfi. 

IV. KAFLI 

Bæjarráð. 

24. gr. 

Á fyrsta fundi bæjarstjórnar í júní ár hvert skal kjósa þrjá menn í bæjarráð og þrjá til 
vara, hlutfallskosningu. Kosning bæjarráðs gildir uns nýtt bæjarráð hefur verið kjörið. 

Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarráðs. Á fyrsta fundi nýkjörins bæjarráðs skal það kjósa sér 

formann og varaformann. Þeir flokkar, sem fulltrúa eiga í bæjarstjórn en ekki í bæjarráði 

mega tilnefna bæjarfulltrúa til að sitja fundi bæjarráðs, með málfrelsi og tillögurétt. 

Formaður bæjarráðs hefur á hendi undirbúning funda bæjarráðs í samráði við bæjarstjóra. 
Formaður bæjarráðs stýrir fundum þess. Bæjarráð getur ráðið sér sérstakan fundarritara 

utan bæjarstjórnar. 

Bæjarráð skal halda fund í viku hverri, að jafnaði á mánudegi. Aukafundi skal halda ef 

formaður eða bæjarstjóri ákveða það eða ef bæjarráðsmaður óskar þess. 

25. gr. 

Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn Ísafjarðarkaupstaðar að því 

leyti, sem hún er ekki öðrum fengin, skv. lögum, reglugerðum eða sérstökum samþykktum 
bæjarstjórnar. 

Bæjarráð getur þó tekið lokaákvörðun í þeim málum, sem bæjarstjórn hefur vísað til 

þess til fullnaðarafgreiðslu. 

26. gr. 

Bæjarráð hefur umsjón og stjórn á fjárhag bæjarins, undirbúning fjárhagsáætlana, 

tillögur til úrskurðar á reikningum bæjarins, samning skýrslu um eignir og skuldir bæjarins, 

svo og eftirlit með bókhaldi hans og innheimtu gjalda. Ennfremur stjórn og umsjón með 

vegamálum bæjarins, vinnuvélum bæjarins, holræsum, götum, vatnsveitu, vatnssölu og 

götulýsingu, lóða- og fasteignamálum, brunamálum, sjúkrahúss- og elliheimilismálum, 

barnaleikvöllum og dagheimili allt eftir nánari ákvörðun bæjarstjórnar og reglugerðum þar 
að lútandi. 

Í þeim tilvikum, að sérstökum nefndum bæjarstjórnarinnar er falið að hafa með 

höndum fyrrgreinda málaflokka, skal bæjarráð fjalla um fjárhagshlið málanna. 

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn hvernig varið skuli fé til verklegra framkvæmda, að 
því leyti, sem slíkt er ekki fram tekið í fjárhagsáætlun. 

21. gr. 

Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef það eða bæjarstjóri óskar 
þess, þegar til umræðu eru þau málefni, sem störf þeirra snerta.
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V. KAFLI 

Um bæjarstjóra. 

28. gr. 

Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Ráðningartími hans skal að jafnaði vera hinn sami og 

kjörtímabil bæjarstjórnar. Heimilt er þó að ráða bæjarstjóra til lengri tíma. Ráðningarsamn- 

ingur er uppsegjanlegur af beggja hálfu með sex mánaða fyrirvara. Á ráðningarkjörtímabil- 
inu þarf uppsögn ráðningarsamnings tvær umræður í bæjarstjórn. 

Nú næst ekki meiri hluti í bæjarstjórn fyrir ráðningu bæjarstjóra, svo og að bæjarstjóri 

er Í andstöðu við meiri hluta bæjarstjórnar, getur þá ráðherra ákveðið, að bæjarstjórnar- 
kosningar skuli fara fram á ný. 

29. gr. 

Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn gerir og 

framkvæmd á málefnum bæjarins yfirleitt að því leyti, sem bæjarstjórn hefur ekki ákveðið 
annað um tiltekið mál. 

Skylt er bæjarstjóra að hafa ákveðinn daglegan viðtalstíma og sé hann auglýstur í 
skrifstofu bæjarins. 

30. gr. 

Bæjarstjóri á sæti á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs og hefur þar sömu réttindi og 

skyldur sem bæjarfulltrúar, nema annað sé sérstaklega fram tekið í þessari samþykkt. Hann 
á einnig sæti í fastanefndum. 

Ekki hefur hann atkvæðisrétt í bæjarstjórn, bæjarráði eða í fastanefndum, nema hann 
sé til þess kjörinn. 

Hann hefur óbundið málfrelsi og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar, bæjarráðs og 
nefnda. 

31. gr. 
Nú samþykkir bæjarstjórn ályktun, sem hefur verulegan kostnað í för með sér, sem ekki 

hefur verið gert ráð fyrir á gildandi fjárhagsáætlun og getur bæjarstjóri þá fellt slíka ályktun 
úr gildi um sinn, og skal þessi ákvörðun færð í gerðabókina. 

Um þetta skal hann svo fljótt sem verða má senda ráðuneytinu skýrslu, og leggur það 

úrskurð á málið. Bæjarstjóri skal senda bæjarstjórninni afrit af skýrslunni, svo að hún geti 

gert athugasemdir við hana, áður en hún fer til ráðuneytisins. 

32. gr. 
Útgjöld, sem ekki eru lögbundin, samningsbundin eða leiðir af fyrri samþykkt 

bæjarstjórnar, má ekki greiða, nema til komi samþykkt bæjarstjórnar. 

Ekkert gjald má greiða úr bæjarsjóði, nema bæjarstjóri ávísi því til greiðslu eða einhver 
sá, sem fengið hefur umboð bæjarráðs til slíks. 

33. gr. 

Bæjarstjóra er heimilt í samráði við bæjarráð að fela öðrum að gegna störfum sínum um 

skemmri tíma. Stendur sú ákvörðun óhögguð, nema bæjarráð ákveði aðra tilhögun. Ef um 

lengri forföll en tvo mánuði er að ræða, skal bæjarstjórn setja mann til að gegna starfi hans.
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VI. KAFLI 

Endurskoðendur. 

34. gr. 

Bæjarstjórn kýs endurskoðendur til eins árs í senn til að endurskoða reikninga bæjarins 

og fyrirtækja hans. 
Bæjarfulltrúar eru ekki kjörgengir til endurskoðunarstarfa. 
Um framkvæmd endurskoðunar fer eftir ákvæðum d. liðs III. kafla laga nr. 58/1961. 

Lokið skal endurskoðun eigi síðar en 30. júní ár hvert. 

Kjörnir endurskoðendur eiga rétt á þóknun fyrir starf sitt eftir ákvörðun bæjarstjórnar. 

35. gr. 

Bæjarráði er heimilt að fela löggiltum endurskoðanda að endurskoða reikninga 

kaupstaðarins og fyrirtækja hans sbr. 26. gr. Jafnframt getur það falið honum að hafa eftirlit 
með endurskoðun ársreikninga og gæta þess, að kröfum í lögum og reglum um bókhald og 
endurskoðun sveitarfélaga sé fullnægt. Senda skal hann bæjarráði skýrslu um niðurstöður 

sínar áður en bæjarráð gerir tillögu um afgreiðslu ársreikninga til bæjarstjórnar. 

VII. KAFLI 

Nefndir: 

36. gr. 
Bæjarstjórn kýs hlutfallskosningu eftirtaldar nefndir og starfsmenn til að fara með 

tiltekin mál eftir því sem lög mæla fyrir um og samkvæmt sérstakri samþykkt bæjarstjórnar, í 

upphafi hvers kjörtímabils. 
A. 

Byggingarnefnd, fjórir aðalmenn og fjórir til vara. 

Hafnarnefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

Félagsmálaráð, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

Íþrótta- og æskulýðsráð, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
Skólanefnd grunnskóla, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
Skólanefnd Iðnskólans, tveir aðalmenn og tveir til vara. 

Skólanefnd Húsmæðraskólans, tveir aðalmenn og tveir til vara. 

Hollustunefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

Áfengisvarnanefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
10. Náttúru- og umhverfisverndarnefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
11. Menningarráð, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

12. Húsafriðunarnefnd, tveir aðalmenn og tveir til vara. 

13. Brunamálanefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

14. Umferðarnefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

15. Atvinnumálanefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

16. Landbúnaðarnefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
17. Húsaleigunefnd, skv. lögum nr. 44/1979, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

18. Samninganefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

19. Framtalsnefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

20. Kjörskrárnefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

21. Stjórn Fjórðungssjúkrahúss og elliheimilis, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
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22. Stjórn Hlífar — íbúða aldraðra —, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
23. Stjórn Sjúkrasamlags Ísafjarðar, fjórir aðalmenn og fjórir til vara. 

24. Stjórn verkamannabústaða, skv. húsnæðislögum. 

25. Bókasafnsstjórn sem einnig fer með stjórn héraðsskjalasafnsins, fjórir aðalmenn og 

fjórir til vara. 

26. Byggðasafnsstjórn, einn aðalmaður og einn til vara. 

27. Stjórn félagsheimilis, einn aðalmaður og einn til vara. 

28. Stjórn Djúpbátsins hf., tveir aðalmenn og tveir til vara. 
29. Kjörstjórnir við alþingis-, forseta- og bæjarstjórnarkosningar: 

a) Yfirkjörstjórn, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
b) Undirkjörstjórnir, þrír aðalmenn og þrír til vara í hverri undirkjörstjórn. 

30. Endurskoðendur reikninga bæjarsjóðs, hafnarsjóðs, Fjórðungssjúkrahúss, heilsugæslu- 

stöðvar, vinnuvéla, vatnsveitu, Lífeyrissjóðs bæjarstarfsmanna, félagsheimilis, Bygg- 

ingalánasjóðs Ísafjarðarkaupstaðar, Skíðasvæðis á Seljalandsdal og sorpbrennslustöðv- 

ar á Skarfaskeri, tveir aðalmenn og tveir til vara. 
31. Fulltrúa í fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands, einn aðalmaður og einn til vara. 
32. Fulltrúa í stjórn sorpeyðingarstöðvar, einn aðalmaður og einn til vara. 

33. Fulltrúa á aðalfund Reiknistofu Vestfjarða, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
34. Fulltrúa á aðalfund Hótels Ísafjarðar, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
35. Fulltrúa á aðalfund Átaks STÁ, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
36. Fulltrúa á aðalfund Ferðaskrifstofu Vestfjarða, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

37. Fulltrúa á aðalfund Íshússfélags Ísfirðinga hf., þrír aðalmenn og þrír til vara. 

38. Fulltrúa á aðalfund Hraðfrystihússins hf. í Hnífsdal, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

39. Fulltrúa á aðalfund Togaraútgerðar Ísafjarðar hf., þrír aðalmenn og þrír til vara. 
40. Fulltrúa á aðalfund Gests hf., einn aðalmaður og einn til vara. 

41. Fulltrúa á fund Eigendafélags félagsheimilis, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

42. Fulltrúa í sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu er hafi, ásamt sýslunefndinni, umsjón með 
styrktarsjóði ekkna og barna þeirra Ísfirðinga sem í sjó drukkna, þrír aðalmenn og þrír 

til vara. 

B. Aðrar nefndir skv. skrá. 
Nefndir sem starfa á vegum bæjarstjórnar skulu kjósa sér formann. Formenn skulu sjá 

um að nefndir séu boðaðar til fundar. Ef tveir nefndarmenn, hið fæsta, óska eftir að fundur 

sé haldinn í nefnd þeirri sem þeir eiga setu í, geta þeir farið fram á það við nefndarformann 
og skal hann þá boða nefndina saman til fundar eins fljótt og auðið er. 

Einnig getur bæjarstjóri boðað að fundir skuli haldnir í nefndum, ef honum þykir 
ástæða til, til að ræða ýmis bæjarmál. 

31. gr. 

Um skipan nefnda, valdsvið þeirra og verksvið fer eftir því sem ákveðið er í lögum eða 

samþykktum bæjarstjórnar. Þar sem ekki er um slíkar reglur að ræða, getur bæjarstjórn sett 
þær. 

Ekki má framselja slíkri nefnd vald sem bæjarstjórn er fengið að lögum. 

Þegar kjörtími nefnda er óákveðinn, skal litið svo á, að umbóð nefndarmanna falli 

niður, þegar kjörtími bæjarstjórna er á enda, nema um sé að ræða nefnd sem fengið hefur til 

úrlausnar ákveðið og afmarkað verkefni. Þá skal litið svo á, að starfi hennar ljúki fyrst er 

verkefnið er til lykta leitt. Verði breytingar á meirihlutasamstarfi innan bæjarstjórnar getur 

bæjarstjórn samþykkt að umboð kjörinna nefnda falli niður enda fari fram nýtt nefndakjör 

innan 8 daga frá þeirri ákvörðun.
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38. gr. 

Allar nefndir bæjarstjórnar skulu færa gerðabækur um störf sín og skulu gerðir 

fastanefnda svo og nefnda sem bæjarstjórn setur í einstök mál lagðar fyrir bæjarstjórn til 

meðferðar og endanlegrar samþykktar eða synjunar. 

39. gr. 

Byggingarnefnd skipa fjórir menn auk bæjarstjóra sem er sjálfkjörinn formaður 

nefndarinnar. Að minnsta kosti tveir hinna kjörnu fulltrúa nefndarinnar skulu vera 

bæjarfulltrúar. 
Byggingarfulltrúa er skylt að sitja fundi byggingarnefndar. Byggingarnefnd annast 

byggingamálefni bæjarins samkvæmt fyrirmælum í lögum og samþykktum um þau mál. 

40. gr. 

Í hafnarnefnd skulu kosnir fimm aðalmenn þar af tveir úr hópi bæjarfulltrúa og 

jafnmargir til vara valdir á sama hátt. Nefndin annast hafnarmálefni skv. hafnarlögum og 

hafnarreglugerð, sér um innheimtu hafnargjalda og reikninga hafnarsjóðs og hefur umsjón 
með störfum starfsmanna hafnarinnar. Bæjarstjóri er hafnarstjóri. 

41. gr. 

Í félagsmálaráð skulu kosnir fimm aðalmenn, þar af a. m. k. einn úr hópi bæjarfulltrúa 

og jafnmargir til vara valdir á sama hátt. 

Ráðið skal fjalla um fjölskylduráðgjöf, heimilisþjónustu og heimaþjónustu, framfærslu, 

dagvistarmál, barna- og unglingavernd og áfengis- og fíkniefnamál, þau er ekki koma til 

meðferðar áfengisvarnanefndar, og hvers konar almenna félagslega þjónustu sem ekki er 
falin öðrum sérstaklega. 

Félagsmálaráð skal halda fundi eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði. Framfærslufulltrúi, 

bæjarstjóri, kveður ráðið saman til fundar um framfærslumál og skulu slíkir fundir skráðir í 
sérstaka gerðabók. 

Félagsmálafulltrúi er starfsmaður ráðsins. 

42. gr. 
Íþrótta- og æskulýðsráð skal skipað fimm aðalmönnum, þar af a. m. k. einum úr hópi 

bæjarfulltrúa og fimm til vara. Bæjarstjórn kýs þrjá menn og þrjá til vara en tveir skulu 

tilnefndir af Íþróttabandalagi Ísafjarðar og tveir til vara. Undir ráðið heyra íþrótta- og 

æskulýðsmál og starfar það eftir reglugerð sem bæjarstjórn setur. 

Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi er starfsmaður ráðsins. 

43. gr. 

Í skólanefnd grunnskóla skulu kosnir fimm aðalmenn, þar af a. m. k. einn úr hópi 
bæjarfulltrúa og jafnmargir til vara, valdir á sama hátt. 

44. gr. 

Hollustunefnd starfar skv. lögum nr. 50/1981. Bæjarstjórn kýs þrjá fulltrúa og þrjá til 
vara. Hreppsnefndir á starfssvæðinu koma sér saman um aðra tvo og tvo til vara. 

4S. gr. 

Áfengisvarnanefnd starfar skv. reglugerð nr. 241/1970. 

Áfengisvarnanefnd er skipuð sex mönnum, bæjarstjórn kýs fjóra aðalmenn og fjóra til 

vara og auk þess skulu formaður félagsmálaráðs og félagsmálafulltrúi eiga sæti í nefndinni.
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46. gr. 
Náttúru- og umhverfisverndarnefnd er bæjarstjórn til ráðuneytis um náttúru- og 

umhverfismál. Bæjarstjórn skal að jafnaði leita umsagnar nefndarinnar um náttúruverndar- 
og umhverfismálefni. 

47. gr. 
Í menningarráð skulu kosnir fimm aðalmenn, þar af a. m. k. einn úr hópi bæjarfulltrúa 

og jafnmargir til vara valdir á sama hátt. 

48. gr. 
Húsafriðunarnefnd skal skipuð þremur aðalmönnum og þremur til vara. Bæjarstjórn 

kýs tvo menn í nefndina og tvo til vara og Sögufélag Ísfirðinga tilnefnir einn mann og einn til 
vara. 

Húsafriðunarnefnd er bæjarstjórn til ráðuneytis um verndun fornra minja og gamalla 

húsa og skal hún gera tillögur til bæjarstjórnar um þau mál. Húsafriðunarnefnd fer einnig 
með þau málefni kaupstaðarins sem, skv. lögum, falla undir embætti þjóðminjavarðar eða 
aðra aðila og lúta fyrrnefndu höfuðverkefni nefndarinnar. 

49. gr. 

Í umferðarnefnd skulu kosnir þrír aðalmenn og þrír til vara. Nefndin er ráðgefandi um 

umferðar- og umferðaröryggismál í kaupstaðnum. Forstöðumaður tæknideildar eða stað- 
gengill hans skal að jafnaði sitja fundi nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt. 

50. gr. 

Í landbúnaðarnefnd skulu kosnir þrír aðalmenn og þrír til vara og skulu tveir aðalmenn 

og jafnmargir varamenn kosnir úr hópi starfandi bænda en hinir úr hópi bæjarfulltrúa. 

Nefndin sé bæjarstjórn til ráðuneytis um búfjárhald og landbúnaðarmál. Hún skal 
einnig sjá um fjallskil og forðagæslu. 

$1. gr. 

Samninganefnd um kjarasamninga skal skipuð þremur aðalmönnum og þremur til vara. 
Nefndina skulu skipa tveir bæjarfulltrúar og bæjarstjóri, sem aðalmenn og til vara tveir 
bæjarfulltrúar og staðgengill bæjarstjóra. 

Nefndin kemur fram f. h. bæjarstjórnar í samningum við launþegasamtök og gerir 
tillögur um samninga til bæjarstjórnar. 

Samninganefndarmanni skulu að jafnaði falin þau störf er tengjast samningagerðinni 
s. s. að vera fulltrúi í starfskjaranefnd og starfsmenntunarsjóði o. s. frv. 

52. gr. 
Í kjörskrárnefnd skulu kosnir þrír fulltrúar og þrír til vara. Nefndin sér um endurskoðun 

kjörskrárstofns í tæka tíð fyrir allar almennar kosningar. 

53. gr. 

Stjórn Fjórðungssjúkrahússins skal skipuð fimm aðalmönnum og fimm til vara, skulu 

þrír fulltrúar kjörnir af bæjarstjórn og skal a. m. k. einn þeirra vera úr hópi bæjarfulltrúa og 

tveir fulltrúar kjörnir af starfsmannaráði sjúkrahússins. Þeir þrír fulltrúar er bæjarstjórn kýs 
í stjórn F.S.Í. skipa stjórn elliheimilisins. 

54. gr. 
Stjórn Hlífar — íbúða aldraðra — skal skipuð þremur aðalmönnum og þremur 

varamönnum. Stjórnin fer með stjórnun Hlífar — íbúða aldraðra — og er ábyrg gagnvart
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bæjarstjórn um daglegan rekstur hússins og félagsstarf aldraðra. Stjórnin starfar að öðru 

leyti skv. reglugerð um Hlíf — íbúðir aldraðra — sem bæjarstjórn setur. 

VINI. KAFLI 

Um starfsmenn bæjarins. 

55. gr. 

Bæjarstjórn skipar fasta starfsmenn bæjarins, og veitir þeim lausn eftir því sem nánar 

segir í samþykkt þessari, nema vald til slíks sé að lögum fengið öðrum aðilum eða á annan 

veg mælt fyrir í reglugerðum um sérmál tiltekinna stofnana. 

Bæjarstjórn getur falið bæjarráði og forstöðumönnum bæjarstofnana að ráða í 

ákveðnar stöður. 
Fastar stöður skulu að jafnaði auglýstar til umsóknar, en heimilt er þó bæjarstjórn 

(bæjarráði) að skipa í stöðu án slíkrar auglýsingar. Bæjarstjórn (eða bæjarráð) getur ákveðið 

hver almenn skilyrði skulu gilda um skipun í stöður hjá bænum, svo sem sérskilyrði, er gilda 

skulu um ákveðnar stöður. 

Um réttindi og skyldur starfsmanna bæjarstjórnar gilda ákvæði laga um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins eftir því sem við getur átt, nema annað sé sérstaklega ákveðið í 

samþykktum bæjarstjórnar. 
Bæjarstjóri f. h. bæjarstjórnar getur sett starfsmönnum erindisbréf og ákveðið þar 

starfssvið þeirra. 
Skylt er starfsmönnum að hlýða breytingum á starfssviði sínu, enda missi þeir einskis af 

launum við þá breytingu. 

IX. KAFLI 

56. gr. 

Til þess að gera breytingar á samþykkt þessari, þarf umræður á tveimur fundum í 

bæjarstjórn, samþykki meiri hluta atkvæða og staðfestingu félagsmálaráðuneytisins. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar hefur samið og samþykkt, 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 1961 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Jafnframt er úr gildi numin reglugerð nr. 359 21. júlí 1975 um stjórn bæjarmála 

Ísafjarðarkaupstaðar með síðari breytingum. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. júlí 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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AUGLÝSING 
um breyting á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja nr. 31 

2. febrúar 1982. 

1. málsgrein 3. gr. orðist þannig: 
Fyrir afnot vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 6,45 fyrir hvern rúmmetra 

vatns. 

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

12,90 fyrir hvern rúmmetra vatns. Einnig skal greiða í afgreiðslugjald kr. 130,00 ef vatnið er 
afgreitt á virkum dögum kl. 8—17, en kr. 260,00 ef afgreiðsla fer fram á öðrum tímum. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Vestmannaeyja staðfestist 
hér með, samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. júlí 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

26. júlí 1983 Nr. 598 
REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld á Selfossi. 

I. KAFLI 

Gatnagerðargjöld A. 

Þátttaka lóðarhafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu með tilheyrandi lögum. 

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. gjaldskrá þessari. 

2. 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 lágmarksgjald reiknað af 450m.......... 5,00% 
Sama rými umfram SSO mm? .....................0 0 1,00% 
Bifreiðageymslur á einbýlishúsalóðum ...................0.0.0.. 0... 2,50% 
Raðhús og tvíbýlishús .....................0......00. 0 2,50% 
Fjölbýlishús ....................00.0 1,50% 
Iðnaðarhús í skálabyggingum á einni hæð stærra en 2000 m? -t kr. 9,60 pr. mlóðar . 1,75% 
Sama, stærð undir 2000 m?  9,60 pr. mlóðar .........0...00.. 2,00% 
Verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarhús ...................0.0.0....00 0. 3,00% 
Opinberar byggingar ......................0...0 00. 5,00% 
Annað húsnæði
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Rúmmál 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 bifreiðageymslum og öðrum útihúsum á íbúðarlóðum öðrum en einbýlishúsalóðum 

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 gengt 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. 
4. gr. 

Gjald samkv. 2. gr. skal reikna miðað við byggingarkostnað vísitöluhússins eins og hann 

kann að vera þann dag er lóðarúthlutun fer fram og lágmarksgjald er reiknað út, og eins og 

hann kann að vera þegar teikning er endanlega samþykkt í byggingarnefnd og lokagjald 

reiknað út. 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 gjaldflokk skal 

greiða gjald af hinu breytta húsnæði, sem nemur mismun á gjaldinu reiknuðu af hinu breytta 

húsnæði fyrir og eftir breytingu. 
S. gr. 

Gjald skal miðað við stærð húss, samkv. samþykktum teikningum. Nú er ekki 

fyrirliggjandi teikning og skal þá miða við stærð húss sem skipulag gerir ráð fyrir, sé slíkt 

ekki ákv. í skipulagi skal miða við eftirfarandi lágmarksstærðir: 

Einbýlishús .............0000000ennnnnn nn r rr rr rðr 450 m' 

Íbúðir í raðhúsum og tvíbýlishúsum ..........0.0.0000 nn er tru 300 m? 

Íbúðir í fjölbýlishúsum ............%..00 0000 nr rðr 180 m' 

Aðrar byggingar skv. 2. gr. skal ákvarða til lágmarksstærðar af byggingafulltrúa í hverju 

tilviki fyrir sig. 

Gjald skv. lágmarksstærðum, lágmarksgjald skal greiða innan eins mánaðar frá 

lóðarúthlutun. 

Þegar teikning liggur fyrir og hlýtur samþykki í bygginganefnd, skal lokagjald reiknað 

út, og gjaldfellt og skal greiða það innan eins mánaðar frá gjalddaga. 

Með lokagjaldi er átt við endanlega m' stærð húsnæðis, m' stærð bifreiðageymslu og 

annars húsnæðis er ekki hefur áður verið greitt fyrir í lágmarksgjaldinu, einnig stofngjald 

vatnsveitu, stofngjald holræsis og byggingarleyfisgjald skv. gjaldskrám. 

Með lágmarksgjaldi er átt við gjald miðað við m' stærð húsnæðis skv. ofanskráðum 

lágmarksstærðum. 

Þegar byggt er á eignarlóð, eða eldra hús stækkað, skal greiða gjaldið áður en 

byggingarframkvæmdir hefjast. 

Byggingarframkvæmdir verða ekki leyfðar nema fullnaðaruppgjör hafi farið fram. 

Bæjarráði er heimilt að víkja frá ákvæðum þessarar greinar og veita greiðslufrest, ef um 

er að ræða umfangsmiklar byggingarframkvæmdir eins aðila.
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6. gr. 
Sé gatnagerðargjald ekki greitt í samræmi við ákvæði 5. gr. fellur lóðaúthlutun 

sjálfkrafa úr gildi og getur bæjarráð þá úthlutað lóðinni á ný. 

1. gr. 

Óski lóðarhafi að skila lóð á hann rétt á endurgreiðslu á greiddu gatnagerðargjaldi þ. e. 

þeim m? fjölda er áður hefur verið greiddur, á því rúmmetragjaldi er gildir sbr. 2. gr. þegar 

lóð er skilað. Heimilt er að fresta endurgreiðslu uns lóðin hefur verið veitt að nýju, þó ekki 

lengur en 12 mánuði frá því lóðinni er skilað. 

Sé heimild til að fresta endurgreiðslu notuð skal bæjarsjóður greiða lóðarhafa almenna 

innlánsvexti af innistæðu hans, er ógreidd kann að vera 3 mánuði eða lengur. Sé lóð tekin af 

lóðarhafa vegna vanefnda hans á skilmálum skal sama gilda, utan að innistæða hans, verði 
heimild til frestunar greiðslu notuð, ber ekki vexti. 

8. gr. 

Gjöld samkv. 2. gr. breytast ársfjórðungslega í samræmi við breytingar á byggingar- 

kostnaði vísitöluhússins, eins og hún er reiknuð af Hagstofu Íslands. 
Falli byggingarleyfi úr gildi og verði endurnýjað síðar skal reikna gjaldið að nýju en 

áður greitt gjald kemur til frádráttar þ. e. sama rúmmetratala og greidd hafði verið. 

Sé gjald ekki greitt innan eins mánaðar sbr. 5. gr. skal endurreikna það eftir þann tíma, 

til samræmis við hugsanlega breytingu á byggingarkostnaði vísitöluhússins sbr. 2. gr. 

Komi til að gjald sem greitt er skv. lágmarksstærðum, lágmarksgjald, reynist hærra í 

krónutölu en lokagjaldið skal endurgreiða mismuninn á raunvirði, vaxtalaust. Lokagjald 

vegna einbýlishúsa, verður þó aldrei reiknað lægra en af 450 m? sbr. 2. gr. 

II. KAFLI 

Gatnagerðargjöld B. 

Þátttaka lóðarhafa í kostnaði við að gera bundið slitlag á götu. 

9. gr. 

Af öllum húsum, nýbyggingum og stækkun 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 .............0..... 000 nn 1,50% 
Raðhús og tvíbýlishús ..................200..n nr 1,15% 
Fjölbýlishús ..................2.00000 0 0,75% 
Atvinnuhúsnæði ...............20 02... 0,75% 

Opinberar byggingar .............00.. 00... RA 1,50% 

Rúmmál húss reiknast með sama hætti og skv. 2. gr. 

11. 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
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fullgerða götu og skal þá miðað við byggingarkostnað, þegar teikning er samþykkt í 

byggingarnefnd. 

Gatnagerðargjald skv. 10. gr. fellur í gjalddaga einum mánuði eftir að framkvæmdum 
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 bæjarráði að veita afslátt eða fella niður gatnagerðargjöld af fasteignum 
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 í 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 skv. lögum nr. $1 frá 16. maí 1974 um gatnagerðargjöld, til þess að öðlast gildi 

þegar í stað. 

Jafnframt er úr gildi felld núgildandi reglugerð nr. 626 frá 28. október 1981 um 

gatnagerðargjöld á Selfossi. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. júlí 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 599 5. ágúst 1983 

GJALDSKRÁ 
fyrir heimaþjónustu aldraðra. 

Heimilishjálp. 

1. gr. 

Fyrir hverja unna vinnustund, sem aldraður fær í heimilishjálp, skal greiða gjald sem 

nemur hálfu dagvinnutímakaupi í 4. launaflokki samkvæmt aðalkjarasamningi fjármálaráð- 

herra og BSRB frá 3. september 1982 (kr. 64,81 frá 1. júní 1983) að viðbættu orlofi. 
Sveitarstjórn er þó heimilt að ákvarða lægra gjald en 1. mgr. gerir ráð fyrir, enda beri 

sveitarsjóður að fullu þann kostnaðarauka sem því fylgir. 

2. gr. 

Undanþegnir gjaldskyldu skulu þeir, sem ekki hafa aðrar tekjur en ellilífeyri, 

tekjutryggingu og aðrar uppbætur almannatrygginga.
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3. gr. 
Aldrei skal innheimta hærra gjald fyrir heimilishjálp en sem nemur 3/4 af tekjum 

umfram tekjulágmark 2. gr. 

4. gr. 

Að fengnum tillögum þjónustuhóps aldraðra er rekstraraðila heimilt að gefa eftir að 

hluta greiðslu fyrir veitta heimilishjálp, enda sé heimilishjálpin veruleg. Skal þá tekið tillit til 
efnahags og annarra aðstæðna. 

Gjaldskrá þessi er sett með heimild í 27. gr. laga nr. 91/1982 um málefni aldraðra og 
öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 5. ágúst 1983. 

Matthías Bjarnason. 

Páll Sigurðsson. 

  

  

  

  

  

Nr. 600 

REIKNINGUR 

Lífeyrissjóðs bænda, fyrir árið 1982. 

Tekju- og gjaldareikningur. 

Iðgjöld ...............0.00 000 kr. 56.586.344,53 

Iðgjöld framleiðenda 1982 skv. áætl. ...................... — 15.277.000,00 
Iðgjöld neytenda 1982 .............0000 0000 — 28.220.000,00 
Iðgjöld framl. 1981, tilfærsla .............0..0.. 0000... — * 23.770,55 

Eldriiðgjöld ................0000 00. — 59.736,45 
Iðgjöldlaunþega ..............00.2 0000 0 0 — 51.052,49 

Iðgjöld vinnuveitenda .............00..000. 0000 — 19.973,51 
Réttindaflutningur .................0 0000. 0 nn — = 24.709,20 
Framlag Ríkissjóðs Íslands v/líf.gr. ........................ — 8.090.9081,34 

Framlag Stofnlánadeildar landb. v/líf.gr. ................... — 4.856.080,49 

Lífeyrisgreiðslur ...................00.0 000. kr. 36.194.907,49 

Iðgjöld — lífeyrisgreiðslur ...................0.00 00... kr. 20.391.437,04 

Framlag umsjónarnefndar eftirlauna .............. SRA kr. 13.519.969,34 

Framlag vegna eftirlauma ...............0... 000. 000. kr. 15.505.474,66 
Endurgr. 5% iðgjaldaframlag 1981 ..............0..0.0.0.... — 64.494,68 

5% iðgjaldaframlag 1982, áætlað .....................0..... — = 2.050.000,00 
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Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ......................0...... kr 343.798,00 

Vaxtatekjur .................0 000 kr 11.123.157,24 

Fjármagnsgjöld ................0.00.00 0. — = 31.689,24 

Gjaldfærsla skv. 53. gr. skattalaga ......................... —  * 10.747.670,00 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ..................00.0....... kr. = 770.913,66 

Laun .........0.... 00 kr = 364.066,53 
Annar kostnaður ................... 000... — = 406.847,13 

Afskriftir ...........0.0.... kr. = 2.387,53 

Tekjur til ráðstöfunar ...................00... 000. kr. 33.481.903,19 

Iðgjöld sjóðfélaga skv. áætlun ............................ kr 15.277.000,00 

Aðrar tekjur tilráðstöfunar .............................. — 18.204.903,19 

Efnahagsreikningur 31. desember 1982. 

Eignir 

Handbært fé, bankainnstæður .............0.0... 000... nn kr. 9.394.215,55 

Skammtímakröfur ...............2.0..2 00. kr. 16.043.619,60 

Útistandandi iðgjöld skv. áætlun .......................... kr 11.082.125,31 
Ríkissjóður Íslands v/framl. neytenda ..................... — 3.156.000,00 
Umsjónarnefnd eftirlauna, viðsk.reikn. .................... — 1.254.177,95 

Stofnlánadeild landbúnaðarins, hluti í eftirlaunum greiddum af 

Umsjónarnefnd eftirlauna ................0.00 0000... 206.744,00 
Ríkissjóður Íslands, hluti í eftirlaunum greiddum af Umsjónar- 

nefnd eftirlauna ...................0 0000. ns 344 572,34 

Veltufjármunir kr. 25.437.835,15 

Skuldabréf ................0..000 0000 kr.  249.247.849,89 

Skuldabréf, vísitölutryggð ................0.0.00. 00. —  232.091.417,09 
Spariskírteini ríkissjóðs ...................0000 00. — 7.890.600,00 
Skuldabréf, óverðtryggð ................... 000... — 9.265.832,80 

Skrifstofuáhöld og húsgögn .................000000 000. kr. 10.832,00 

Fastafjármunir kr. #249.258.681,89 

Eignir samtals kr.  274.696.517,04
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Við undirritaðir, sem erum skipaðir endurskoðendur skv. 4. gr. laga um Lífeyrissjóð 
bænda, höfum endurskoðað framanskráðan tekju- og gjaldareikning 1982 og efna- 
hagsreikning 31. desember 1982, sem samdir eru eftir bókhaldi sjóðsins. 

Tilgreind skuldabréf og bankainnstæður eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 8. mars 1983. 

Vigfús Gunnarsson, lögg. endurskoðandi. Einar Sverrisson. 

Skuldir og eigið fé 31. desember 1982. 

Iðgjaldareikningar sjóðfélaga, staða við lok ársins 1981 ........... kr. 30.226.459,72 
Iðgjaldasjóður sjóðfélaga 1982,innh.áætluð ................... — 15.277.000,00 

Endurmatsreikningur: 

Staða 1. jan. 1982 .................. kr. 90.705.632,19 
Endurmat 1982 .......000000. — 94.908.898 ,41 

  —  185.614.530,60 

Óráðstafað eigið fé: 
Staða 1. jan. 1982 .................. kr. 35.627.548,09 
Tekjur til ráðstöfunar 1982 .......... — 18.204.903,19 

“ Hækkun iðgjaldareikninga sjóðfé- 
laga vegna ársins 1981 ............ — = 10.253.024,56 

  — 43.578.526,72 
  

Eigið fé samtals Kr. 274.696.517,04 

Reykjavík, 8. mars 1983. 

Þórólfur Kristján Beck, 

framkvæmdastjóri. 

Stjórn: 

Gunnar Guðbjartsson. Guðmundur Skaptason. Guðjón Hansen. 
Sigurður Jónsson. Asgeir Bjarnason. 

Nr. 601 

REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1982. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1982. 

Iðgjöld 
Iðgjöld ársins ...................0....... kr. 79 780 071,63 
Endurtryggingargjöld ................... — (46 231 526,11) 

  

Eigin iðgjöld kr. 33 548 545,52 
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Tjón 
Tjón ársins ...........0.....00 00... kr. (76 852 976,83) 

Hluti endurtryggjenda í tjónum ........... — 44 609 838,30 

Eigið tjón kr. (32 243 138,53) 

Iðgjöld tjón kr. 1305 406,99 

Umboðslaun 

Fengin umboðslaun og ágóðahluti ......... kr. 4440 653,13 
Greidd umboðslaun og ágóðahluti ......... — (4 421 043,04) kr. 19 610,09 

Iðgjöld -- tjón = umboðslaun kr. 1325 017,08 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 

Laun og launatengd gjöld ................ kr. (2 604 450,23) 
Annar kostnaður ....................... — (902 707,69) 

kr. (3507 157,92) 
Aðstöðu- og kirkjugarðsgjald ................0......0 0000. kr. (1 202 673,00) 

kr. (3384 813,84) 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 

Vaxtatekjur og verðbætur ................ kr. 4209 531,50 
Gengishagnaður ........................ — 2003 075,67 
Vaxtagjöld ...........00000 00... — (4 100,00) 
Rekstrarkostnaður fasteigna ............. — (223 174,05) 
Afskriftir rekstrarfjármuna .............. — (291 280,00) 

Hreinar fjármunatekjur (gj) kr. 5694 053,12 

Tekjur fyrir verðbreytingafærslu kr. 2 309 239,28 

Reiknuð gjaldfærsla vegna verðlagsbreytinga kr. (5346 173,00) 

Rekstrarhalli ársins kr. (3 036 933,72) 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1982. 

Eignir: 
Veltufjármunir 

Bankainnstæður: 

Bankainnstæður á hlaupareikningum ................. 0000... kr 102 225,97 
Bankainnstæður á sparisjóðsbókum ..........00.....0000000.. — 3 042 233,11 

Bankainnstæður kr. 3 144 459,08 
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Innlend vátryggingarfélög, geymslufé ......................... kr. 32 839 738,45 
Aðrir innlendir skuldunautar ...............0...... 0000. n nn. — 10 068 144,61 

Erlendir skuldunautar ..................... 000... ða — 97 021,00 

Víxileignir ..................000 0000 — 234 053,44 
Fyrirfram greiddlaun ..................0000 00 — 31 571,00 

kr. 43270 528,50 

Áfallnir vextir og gjaldfallnir 31.12.1982 .................... kr. 2 446 242,00 

Skammtímakröfur kr. 45 716 770,50 

Veltufjármunir alls kr. 48 861 229,58 

Fastafjármunir 

Varanlegir rekstrarfjármunir: 
Skrifstofuhúsgögn, vélar og áhöld ..............0000 0000... kr 4 112 067,00 

Bifreið ..................0000 00 — 154 345,00 
Fasteignir .................0000..0n nn — 876 777,00 

Varanlegir rekstrarfjármunir kr. 5 143 189,00 

Áhættufjármunir 

Innlend verðbréf .................... 000. nn nr kr 8 510 990,59 

Hlutabréfinnlend.................0..0 0... 0 nr — 4 750,00 

Áhættufjármunir kr. 8515 740,59 

Fastafjármunir alls kr. 13 658 929,59 

Hluti endurtryggjenda í tryggingasjóði 

Iðgjaldasjóður ..................0000 0000 kr 894 607,00 

Bótasjóður ...............2000 0000 — 37 403 173,00 

Hluti endurtr. í tryggingasjóði kr. 38 297.780,00 

Eignir alls kr. 100 817 939,17 

Skuldir og eigið fé: 

Skammtímaskuldir 

Sjávarútvegsráðuneytið .................00000 00. 
Innlend vátryggingarfélög, geymslufé 
Aðrir innlendir skuldheimtumenn 
Erlendir skuldheimtumenn 
Ógreiddir skattar 

Skammtímaskuldir alls 

911 829,00 
16 286 002,22 

956 504,90 
994 232,47 

1346 013,94 
  

kr. 20 494 582,53 
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Tryggingasjóður 

Iðgjaldasjóður ...................000 0000 0 kr. 3 065 000,00 
Bótasjóður ................200 0000 — 60 660 829,00 

Tryggingasjóður alls kr. 63 725 829,00 

Áhættusjóður 

Ahættusjóður ..............0...000 002 kr. 155 584,60 

kr. 755 584,60 

Eigið fé 
Endurmatsreikningur .............0..000 0000. kr. 11 306 901,34 
Oráðstafað eigið fé ...............000000 000 — 4 535 041,70 

Eigið fé alls kr. 15 841 943,04 

Skuldir og eigið fé alls kr. 100 817 939,17 

Reykjavík, 23. júní 1983. 

Stjórn: 

Matthías Bjarnason, 
Jón Sigurðsson, Egill Þorfinnsson. 

Ágúst Flygenring, Birgir Finnsson, 

Forstjóri: 

Páll Sigurðsson. 

Nr. 602 

REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1982 (Aldurslagasjóður). 

. Rekstrarreikningur fyrir árið 1982. 
Árgjöld 

Árgjöld ársins „................. 0 kr. 8252 048,11 

Tjón og bætur 

Alskaðabætur v/úreldingar 
Viðgerðarbætur 

  

HANNAR kr. (3 922 600,00) 
HARA — (31 006,00) 

kr. (3953 606,00) 

Árgjöld = tjón kr. 4 298 442,11 
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Fjármunatekjur = Fjármunagjöld 
Vaxtatekjur ...........0.....0.... 0 kr. 4243 250,73 
Vextir v/bótagr. ................... 00 — 0,00 

kr. 4243 250,73 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 
Þátttaka í kostnaði Samábyrgðar ............................. kr (667 186,87) 
Annar rekstrarkostnaður ................0....00. 0. — (41 383,30) 

kr. (708.570,17) 

Óregluleg gjöld 

Afskrifuð árgjöld .................0.... kr. (1 114,79) 

kr. (1 114,79) 

Hagnaður til ráðstöfunar kr. 7 832 007,88 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1982. 

Eignir: 
Veltufjármunir 

Innstæða á hlaupareikningum ..........................0.... kr 210 437,42 
Innstæða á sparisjóðsbókum .................0... 00 — 1 440 777,31 
Innstæða á vaxtaaukareikningum ............................ — 2 187 252,58 
Innstæða á verðtr.reikningum .................0....000 0. — 5 423 455,73 

kr. 15 261 923,04 

Skammtímakröfur 
UÚtistandandi iðgjöld .......................0. 0000. kr 3 858 179,01 
Samábyrgð Íslands ................0...0... 00... — 845 199,00 
Aðrir innlendir skuldunautar ................0......0 0. — 15 938, 42 
Víxileign ............0.... 0 — 0,00 

kr. 4 719 316,43 

Veltufjármunir alls kr. 19 981 239,47 

Fastafjármunir 
Skrifstofuáhöld ...................0.00...0. kr 113 322,00 
Rakaeyðingartæki .....................0.... 00 — 499 842,00 

kr 613 164,00 
Fyrningar pr. 31.12.1982 — 551 847,00 

kr. 61 317,00 

Áhættufjármunir og langtímakröfur 
Innlend verðbréf ..........00000. 0. kr. 700,00 

Fastafjármunir alls kr. 62 017,00 

Eignir alls kr. 20 043 256,47 
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Skuldir og eigið fé: 

Skammtímaskuldir 
Tryggingasjóður fiskiskipa .............000.00 00.00.0000... 
Samábyrgð Íslands ............0.0000. 0000. ð nan 
Aðrir innlendir skuldheimtumenn .............00... 0000... 

Ógreiddar bætur ................2..... 000 ð nt 

Skammtímaskuldir alls 

Áhættusjóður 
Áhættusjóður .........00.%%..00nrð nan 
Lagt í áhættusjóð á árinu .............0000000 00 0000 0 nn... 

Áhættusjóður alls 

Eigið fé 
Endurmatsreikningur ...............20 0000... 

Óráðstafað eigið fé ...............0..00. 000. 

Eigið fé alls 

Skuldir og eigið fé alls 

Reykjavík, 27. júní 1983. 

Í stjórn Aldurslagasjóðs: 

, Matthías Bjarnason, 

Ágúst Flygenring, Bigir Finnsson, 

Jón Sigurðsson, Egill Þorfinnsson. 

Nr. 603 

REIKNINGUR 

Útvegsbanka Íslands. 

REKSTRARREIKNINGUR ÁRIÐ 1982 

Rekstartekjur: 

Vaxtatekjur: 
Vextir og verðbætur af útlánum 
Vextir af bundnu fé í Seðlabanka 
Aðrar vaxtatekjur 

  

  

  

  

  

  

kr. 2744 295,00 
— 0,00 
— 73 497,62 
— 94 410,83 

kr. 2912 203,45 

kr 861 825,03 
— 783 200,00 

kr. 1645 025,03 

kr 60 681 ,60 
— 15 425 346,39 

kr. 15 486 027,99 

kr. 20 043 256,47 
  

Kr. 

375 075 222 

80 402 287 

122 092 921 
  

577 092 921
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Aðrar tekjur: 

Þóknun og þjónusta .................0.000 00. 31 701 357 
Ymsartekjur .................... 000 9 488 615 

41 189 972 

Rekstrartekjur alls 618 760 402 
Rekstrargjöld: 

Vaxtagjöld: 
Veltiinnlán .................0000 0000. 19 532 302 
Spariinnlán ................0.00 000... 238 338 020 
Seðlabankinn ...........0..0..0.0 0000. ar 151 096 632 
Ymis vaxtagjöld ..............000... 0000. 76 355 961 

Vaxtagjöld alls 485 322 915 

Hagnaður eftir rekstrartekjur og vaxtagjöld ................... 133 322 487 

Gjaldfærsla vegna verðlagsbreytinga ársins .................... (33 333 000) 

100 104 487 

Önnur rekstrargjöld: 
Laun yfirstjórnar og starfsfólks ........................... 51 060 158 

Launatengd gjöld ..............000%00 0000. 9 535 173 
Rekstur fasteigna ....................0..0 00 8 387 906 
Annar rekstrarkostnaður .........................0 00. 23 255 752 

Afskrifað af útlánum ....................0 0000... 62 900 
Fyrning varanlegra rekstrarfjármuna ......................... 3 399 085 

Önnur rekstrargjöld samtals 95 700 974 

Skattar ársins: 

Skattur af gjaldeyrissölu ......................000000 0. 10 744 100 
Skattur á innlánsstofnanir ....................0 000... . 5 001 695 
Landsútsvar ................0...00000 0. 1 030 360 
Sérstakur skattur á atvinnuhúsnæði .......................... 786 150 

Skattur ársins alls 17 562 305 

Hagnaður (tap) til ráðstöfunar ....................... 000... (13 158 792) 
  

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 1982 

  

Eignir: 

Sjóður og bankainnstæður: Kr. 
Sjóður .........0...000.0 00 4 555 858 
Viðskiptabankar .................%... 000... 31 590 
Seðlabanki, bundið fé ..................%....000 000 245 331 398 
Seðlabanki, gjaldeyrisreikningur .......................0........ 110 602 362 
Seðlabanki, viðskiptareikningur ......................0...00.... 

Sjóður og bankainnstæður alls 360 521 208 
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Erlendar eignir: 

  

  

Sjóður .......0..0.20 0 6 732 026 

Viðskiptabankar ...........2....000..00nr ret 101 759 943 

Víxlar ............000 00. 515 385 

Erlendar eignir alls 109 007 354 

Útlán: 
Innleystar ábyrgðir ..........2...00000nnnr nn 18 465 238 

Yfirdráttarlán ...............0.. 0020 0.n nn 172 938 809 

Afurða- og rekstrarlán ..............0.00 0000 nn nn 481 968 960 

Víxillán ................0 0000 112 489 251 

Verðtryggðlán ...........00.000 0000 r rr 333 768 892 

Skuldabréfalán ..............0000. 02 203 980 921 
  

1323 612 071 
  

Ýmsir eignarliðir: 
Endurlánað erlentlánsfé ...............000 0000 

Á fallnir vextir og verðbætur .............0... 0... 

Langtímakostnaður ..........0..0000 0000 rn 

Hlutafé og stofnfé .............0200 000. 

Ýmsir eignarliðir ..................0.. 00... 

707 103 317 
108 406 388 

1 946 067 
1 863 220 

24 358 358 
  

843 677 350 
  

Varanlegir rekstrarfjármunir: 

Fasteignir ... 
Áhöld ogbúnaður ..............2.00 0. ann 

Fyrningar alls 

109 328 759 
15 614 429 
  

124 943 188 
(6 592 685) 
  

Varanlegir rekstrarfjármunir alls 118 350 503 
  

  

Eignir alls 2 755 168 486 
  

Skuldir og eigið fé: 

Veltiinnlán: 
Hlaupareikningur .................000 0000 nn 
Ávísanareikningar ..............0..02n 0. rr 

Kr. 

103 154 517 

40 115 430 
  

Veltiinnlán alls 143 269 947 
 



Spariinnlán: 

1013 

Almennar sparisjóðsbækur ............0.....0..0. 00 
Sparireikningar 

Nr. 603 

346 823 219 
91 082 526 

308 350 243 
  

746 255 988 
  

109 131 024 
  

  

  

  

Innlán alls 998 656 959 

Seðlabanki Íslands: 
Viðskiptareikningur .................0.. 0... 56 973 499 
Endurseld afurðalán ...........0.0.000000.00000 0 359 223 731 
Víxlar og önnur endurseld lán ..........0..........0. 0. 288 352 907 

Seðlabankinn alls 704 550 137 

Erlendar skuldir: 

Viðskiptabankar ...................... 0. 139 605 729 
Erlent lánsfé endurlánað ................0.0.0.00000 0. 678 139 534 

  

817 745 263 
  

Ýmsir skuldaliðir: 

  

  

  

  

Innlent lánsfé, endurlánað .............0.0.00000..0 00 0 
Viðskiptabankar ...................... 0. 924 465 
Innheimt fé fyrir aðra ...................0..0. 0... 2 700 366 
Afallnir og fyrirframgreiddir vextir ..................0.0. 13 873 674 
Ymsir skuldaliðir ...............0..0.....0.... 20 814 353 

Ýmsir skuldaliðir alls 38 312 858 

Skuldir alls 2 559 265 217 

Eigið fé: 
Stofnfé .........0.0.. 50 073 154 
Varasjóður ..............000.0.0 0 12 575 980 
Húsbyggingasjóður ...............0...0...... 00. 0 
Endurmatsreikningur ...................0...0.. 000 133 054 735 
Óráðstafað 31/121982 ..........0..0.0.0... 199 400 

Eigið fé alls 195 903 269 
  

Skuldir og eigið fé alls 2 755 168 486 
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Utan efnahags: 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .............0000 00.00.0000... 325 530 000 

Seðlabanki Íslands. skuldbinding ............0....0. 00.00.0000. 47 725 000 

Reykjavík, 10. febrúar 1983. 

Bankastjórn: 

Jónas G. Rafnar Ármann Jakobsson Bjarni Guðbjörnsson 

Sverrir Matthíasson, aðalbókari 

Með vísan til yfirlýsingar þingkjörinna endurskoðenda bankans samþykkir bankaráð 

ársreikninginn. 

Reykjavík, 10. febrúar 1983. 

Albert Guðmundsson 

Guðmundur Karlsson Alexander Stefánsson 

Garðar Sigurðsson Arnbjörn Kristinsson 

  

Ársreikning þennan fyrir Útvegsbanka Íslands höfum við endurskoðað. Ársreikningur- 

inn hefur að geyma efnahagsreikning 31. desember 1982, rekstrarreikning fyrir árið 1982, 

skýringar nr. 1 — 18 og sérgreindan efnahagsreikning fyrir aðalbanka og útibú. 

Við framkvæmd endurskoðunarinnar voru gerðar þær kannanir á bókhaldi og 

hókhaldsgögnum, sem við töldum nauðsynlegar. 

Það er álit okkar, að ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstri bankans á árinu 1982 

og efnahag hans 31. desember 1982. 

Reykjavík, 10. febrúar 1983. 

Haukur Harðarson Ingi R. Jóhannsson 

Lögg. endurskoðandi 

Með skírskotun til yfirlýsingar þingkjörinna endurskoðenda úrskurðast ársreikningur- 

inn réttur. 

Reykjavík, 17. febrúar 1983. 

Tómas Arnason.



8. ágúst 1983 1015 Nr. 604 

REGLUGERÐ 
um breytingu á reglugerð nr. 372 25. október 1976 um vöruhapp- 

drætti Sambands íslenskra berklasjúklinga. 

1. gr. 
1. málsl. 7. gr. orðist svo: Verð ársmiða er kr. 1200,00, en endurnýjunarverð í hverjum 

flokki kr. 100,00. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 18 22. apríl 1959, sbr. lög nr. 32 S. 

maí 1969 og lög nr. 52 25. maí 1976, öðlast gildi 1. janúar 1984. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 424 12. júlí 1982. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 8. ágúst 1983. 

Jón Helgason. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

4. ágúst 1983 Nr. 605 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á aðalskipulagi Reyðarfjarðar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 4. ágúst 1983 
staðfest uppdrátt af aðalskipulagi Reyðarfjarðar. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og hefur 
verið samþykktur af hreppsnefnd Reyðarfjarðar og skipulagsstjórn ríkisins. 

Jafnframt er úr gildi fellt aðalskipulag Reyðarfjarðarhrepps sem staðfest var af 
félagsmálaráðherra 29. mars 1976 sbr. auglýsingu nr. 97/1976 í B-deild Stjórnartíðinda. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. ágúst 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

3. ágúst 1983 Nr. 606 

REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld á Húsavík. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Húsavíkur ákveður að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í sveitarfélaginu, 

eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir. Heimilt er að leggja gatnagerðargjöld á land, sem 
sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð.
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2. gr. 

Gatnagerðargjöld eru tvenns konar, A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í 

kostnaði við að gera undirbyggða götu með vatns- og holræsalögnum og B-gjald, sem er 

gjald vegna þátttöku lóðarhafa í því að setja bundið slitlag á götu svo og að ganga endanlega 

frá gangstétt. Skipting A-gjalds skal vera sem hér segir: 

Til gatna og holræsagerðar .........0..0..0 0000 .rn nr nr 80% 

Til vatnsveitu ..........0....000 00 20% 

3. gr. 

A-gjald vegna nýbygginga skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á 

rúmmetra í fjölbýlishúsi, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús ...........0..0.0000ðnnr nr 4,0% 

Raðhús og keðjuhús ............000.0 0000 nn 2,5% 

Fjölbýlishús með allt að Síbúðum ..............0.00r ner nr enn... 2,0% 

Fjölbýlishús með 5 íbúðum o. fl. ......00.2.000 000 nne unnur 1,0% 

Verslunar- og skrifstofubyggingar, opinberar byggingar ...............- 4,5% 

Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði, vörugeymslur .........0..000000.- 1,5% 

Gripahús ........0....0.0 en nn 1,0% 

Af kjöllurum og jarðhæðum, sem ekki eru notaðar til íbúðar eða atvinnurekstrar, svo 

og bifreiðageymslum, skal greiða hálft gjald. Gy ald skal miða við stærð húsa skv. 

samþykktum uppdráttum. Nú er ekki fyrirliggjandi samþykktur uppdráttur og skal þá miða 

við stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi skal miða við 

eftirfarandi lágmarksstærðir fyrir hverja íbúð í húsi: 

Einbýlishús ...........2..0.00 00. nnr nr 500 m' 

Raðhús, keðjuhús ........2...00000000 nn renn 400 m? 

Fjölbýlishús ...........2000000 naar 300 m? 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við lofthæð 

3,5 m, nema uppdráttur sýni annað. Áætlað skal nýtingarhlutfall lóðar 0,1-0,5 eftir nánari 

ákvörðun bygginganefndar hverju sinni, ef það er ekki bundið að öðru leyti í samþykktu 

deiliskipulagi. Framangreindar reglur gilda þegar hús er stækkað, að því er til stækkunarinn- 

ar tekur. 
4. gr. 

Gjöld samkvæmt 3. grein skulu breytast til samræmis við breytingar á byggingarvísitölu 

gefinni út af Hagstofu Íslands. 
5. gr. 

Gjalddagar gatnagerðargjalds skv. 3. gr. skulu vera sem hér segir: Við lóðarveitingu 

skal greiða 70% af áætluðu gatnagerðargjaldi innan eins mánaðar frá lóðarveitingu. 

Eftirstöðvar skulu verðtryggðar samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar og greiðast þegar 

byggingarleyfi er veitt. Þó er heimilt að veita gjaldfrest á eftirstöðvum í allt að þrjá mánuði 

frá lóðarúthlutun. 
6. gr. 

Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðarveitingar er greiðsla gatnagerð- 

argjalds áskilin og skal húsbyggjandi greiða gatnagerðargjald eftir reglum í gjaldskrá 

þessari, en þó aðeins af byggingaráfanga hverju sinni. 

7. gr. 

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem felur í 

sér breytta notkun þess, þannig að húseignin færist í hærri gjaldflokk, þá skal húseigandi 

greiða gatnagerðargjald af hinu breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna. Þó skal gjaldið
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aldrei vera lægra en sem nemur 25% af byggingarkostnaði á einum rúmmetra í vísitöluhús- 
inu og er það lágmarksgjald fyrir veitt byggingarleyfi eða breytingu á byggingarleyfi. 

8. gr. 

Byggingarfrestur er 8 mánuðir, þ. e. a. s. að lóð fellur aftur til bæjarsjóðs hafi 
framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema leyfið hafi verið 

háð öðrum skilmálum um byggingarfrest. Óski lóðarhafi eftir að segja sig frá veittri lóð, skal 

hann eiga rétt á endurgreiðslu gatnagerðargjalds. Almennir innlánsvextir verða greiddir, frá 
greiðsludegi gatnagerðargjaldsins, til þess tíma er lóðin er endurgreidd. 

9. gr. 
Lóðin er veitt í því ástandi sem hún er í við afhendingu, og á lóðarhafi engar kröfur á 

hendur bæjarfélaginu síðar vegna ástands hennar. Lóðarhafi skal hlíta byggingarskilmálum 

ef settir eru, svo og öllum þeim lögum og reglum sem til greina kunna að koma. 

10. gr. 

Bæjarráði er heimilt að lækka eða fella niður gatnagerðargjöld af iðnaðar- og 

atvinnuhúsnæði, enda liggi til þess fullgild rök hverju sinni. Ennfremur getur bæjarráð 

ákveðið gatnagerðargjald sérstaklega í þeim tilvikum að byggingar séu sérhæfðar og 

afbrigðilegar um notkun og annað slíkt. 

11. gr. 

B-gjald, sem er gjald til að ljúka frágangi götu, umfram það sem segir í 3. grein, þ. e. til 
að gera slitlag og gangstétt, skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra í 

fjölbýlishúsi, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús ............000.2 000. 2,25% 

Raðhús, keðjuhús ................. 0000. 1,75% 
Fjölbýlishús með allt að Síbúðum .............0..... 0000. 1,50% 
Fjölbýlishús með S íbúðum og fleiri ............0.00.0.. 0000. 0,60% 
Verslunar-, skrifstofu- og opinberar byggingar ...................... 2,50% 

Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði, vörugeymslur ................... 1,00% 

Gripahús ..................2220. nn 0,60% 
Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða kr. 4,00 af hverjum fermetra lóðar. Gjald skal 

miða við stærð húss og lóðar samkvæmt fasteignaskráningu. 

12. gr. 
Gjöld samkvæmt 10. gr. skal miða við þá vísitölu byggingarkostnaðar sem í gildi er við 

staðfestingu þessarar reglugerðar, og síðan við þá vísitölu sem í gildi er þegar lagning 

bundins slitlags fer fram við hlutaðeigandi götu. 

13. gr. 

Ganga skal frá greiðslum á B-gatnagerðargjaldi samkvæmt 10. gr. á eftirfarandi hátt á 

því ári sem lagning slitlags á viðkomandi götu er ákveðið. Skal við það miðað að gengið hafi 
verið frá greiðsluskuldbindingum áður en framkvæmdir hefjast við lagningu bundins slitlags. 
20% gatnagerðargjalds skulu greidd á framkvæmdaárinu. Bæjarráð ákveður gjalddaga í 
hverju tilviki. 80% gatnagerðargjaldsins skal greiða með skuldabréfi, sem greiðist með 

jöfnum afborgunum á næstu 4 árum. Skuldabréfin skulu tryggð með veði í viðkomandi 

fasteign og ákveður bæjarráð við hverja álagningu með hvaða lánskjörum skuldabréfin 

skulu vera. Bæjarsjóði er heimilt að selja skuldabréfin þriðja aðila. Dragist framkvæmdir 

við viðkomandi götu eftir að gengið hefur verið frá greiðsluskuldbindingum vegna
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innheimtu B-gjalds, færast gjalddagar til í samræmi við það. Lokagreiðsla af skuldabréfun- 

um skal ekki falla í gjalddaga fyrr en gangstétt hefur verið lögð við þá götu sem viðkomandi 

fasteign er skráð við. Bæjarráð ákveður við hverja álagningu hver staðgreiðsluafsláttur skuli 

vera. 
14. gr. 

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu sem þegar hefur 

verið lögð bundnu slitlagi, skal greiða bæði A- og B-gjald af viðkomandi byggingu. 

15. gr. 
Bæjarráði er heimilt að víkja frá gjalddögum á B-gjaldi samkv. 13. grein í eftirfarandi 

tilfellum: 
a. Við innheimtu gatnagerðargjalds af fasteignum við götur, sem þegar hafa verið lagðar 

bundnu slitlagi að hluta eða að fullu. 

b. Þegar greiða skal á sama tíma A-gjald og B-gjald, sbr. 15. gr. 

c. Þegar í hlut eiga efnalitlir og/eða örorkulífeyrisþegar. 

16. gr. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri sem það er lagt á og gengur það ásamt 
vöxtum fyrir öllum veðkröfum sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vátryggingafjár 
eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld þessi lögtaki samkvæmt lögum nr. 29/1885. 

Bæjarráð sker úr meiri háttar ágreiningi sem rísa kann um álagningu og innheimtu 

samkvæmt reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Húsavíkur, 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 reglugerð nr. 232 frá 26. maí 1978 um 

gatnagerðargjöld í Húsavíkurkaupstað. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. ágúst 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 607 4. ágúst 1983 

REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Hofsóshreppi, Skagafjarðarsýslu. 

1. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir og byggingar í Hofsóshreppi 
eftir því sem segir nánar í samþykkt þessari. 

2. gr. 

Gatnagerðargjald vegna undirbyggingar, varanlegs slitlags og gangstéttar, B-gjald, skal 

lóðarhafi greiða þegar lagningu slitlags er lokið. Gjaldið skal miða við rúmmetra húss, miða 
skal við utanmál húsa og lofthæð 2,70 m á íbúðarhúsum en 3,30 m í atvinnuhúsnæði, nema 

uppdráttur sýni minna.
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3. gr. 

Gjaldið skal nema ákveðnum hundraðshluta byggingarkostnaðar á m? eins og hann er 

talinn á hverjum tíma af Hagstofu Íslands svo sem hér segir: 

Einbýlishús, tvíbýlishús og raðhús ...................0....0... 5,0% 

Fjölbýlishús ...........00000000 0000. 3,5% 
Verslanir og skrifstofuhúsnæði .......................00.0.... 5,0% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og atvinnuhúsnæði ................ 3,5% 
Opinberar byggingar ..............2.0000 000 5,0% 

Önnur hús skv. nánari ákvörðun hreppsnefndar .............. 3,0—-5,0% 
Gjald af íbúðarhúsnæði skal aldrei vera lægra en sem svarar af 250 m?. 
Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða í gatnagerðargjald kr. 20,00 af hverjum 

fermetra lóðar. 
4. gr. 

Upphæð gatnagerðargjalds samkvæmt 3. gr. skal miða við þá vísitölu sem í gildi er, 

þegar lagning bundins slitlags fer fram. Nú breytist vísitalan meðan verk fer fram, skal þá 
miðað við meðalvísitölu á því tímabili sem um er að ræða. 

5. gr. 

Gatnagerðargjald samkvæmt 3. gr. greiðist þannig að 20% greiðast þegar lagningu 

bundins slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með skuldabréfi með jöfnum árlegum 

afborgunum á næstu 4 árum. Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Vextir og verðtrygging skal vera 

samkvæmt kjörum Byggðasjóðs í samræmi við kjör þau er hann veitir lán til varanlegrar 

gatnagerðar. 

6. gr. 
Heimilt er að veita staðgreiðsluafslátt allt að 10% eftir ákvörðun hreppsnefndar á 

hverjum tíma. 

1. gr. 

Skuldabréfin sem gefin kunna að verða út vegna gatnagerðargjalda skulu vera með veði 
í fasteign þeirri sem gjöldin eru lögð á og tekur það einnig til vátryggingarfjár eignarinnar. 

8. gr. 
Heimilt er hreppsnefnd að fresta innheimtu gjalda af eigendum fasteigna sem náð hafa 

67 ára aldri og þeim er eiga við sjúkdóma að stríða. Verði húseign seld, sem gjaldfrest hefur 

fengið á gatnagerðargjaldi skal sveitarstjórn innheimta gjaldið eins og það var, þegar 

álagning fór fram, enda sé kvöðinni þinglýst á viðkomandi fasteign. 

9. gr. 

Heimilt er að taka gjöld þessi lögtaki samkv. lögum nr. 29/188S. 

Sveitarstjórn sker úr um meiriháttar ágreining sem rísa kann um álagningu og 
innheimtu samkvæmt reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hofsóshrepps í Skagafjarð- 

arsýslu, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51 16. maí 1974 um gatnagerðargjöld sbr. 

lög nr. 31/1975 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. ágúst 1983. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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AUGLÝSING 
um staðfestingu á aðalskipulagi Hafnar í Hornafirði. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 4. ágúst 1983 
staðfest uppdrátt af aðalskipulagi Hafnar í Hornafirði. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og hefur 
verið samþykktur af hreppsnefnd Hafnarhrepps og skipulagsstjórn ríkisins. 

Jafnframt er úr gildi felldur skipulagsuppdráttur af Höfn sem félagsmálaráðuneytið 
staðfesti 9. maí 1949. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. ágúst 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 609 11.ágúst 1983 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir Íslenskar Getraunir, nr. 472 13. ágúst 

1981. 

1. gr. 

1. málsgr. 13. gr., sbr. reglugerð nr. 538 26. ágúst 1982, orðist svo: 

Verð hverrar getraunaraðar er kr. 2,50. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum um getraunir nr. 59 29. maí 
1972, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 11. ágúst 1983. 

Jón Helgason. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 610 2. ágúst 1983 

REGLUGERÐ 

um bifreiðastöður í Mosfellshreppi. 

Að fengnum tillögum hreppsnefndar Mosfellshrepps og samkvæmt heimild í 65. gr. 
umferðarlaga nr. 40/1968, eru hér með settar eftirfarandi reglur um ifreiðastöður í 
Mosfellshreppi í Kjósarsýslu: 

Bannað er að leggja í íbúðarhverfum stórum vinnuvélum og vörubifreiðum, sendiferða- 
og fólksflutningabifreiðum, sem eru 2 !% tonn að eigin þyngd eða þyngri. Eigendum og
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umráðamönnum þessara tækja er skylt að nota sérstaklega merkt bílastæði sem ætluð 
eru stórum bifreiðum og vinnuvélum eða fara að öðru leyti eftir fyrirmælum 
lögreglunnar um geymslu þeirra. 
Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi 10. ágúst 1983. 

Lögreglustjórinn í Kjósarsýslu, 2. ágúst 1983. 

Einar Ingimundarson. 

  

  

  

Nr. 611 

REIKNINGUR 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 1982. 

A. Rekstrarreikningur. 

Gjöld: kr. 

Almenn framlög til sveitarfélaga skv.13.gr.................... 314 249 650 
Aukaframlög til sveitarfélaga skv.15.gr. ..................... 15 227 000 
Fólksfækkunarframlög til sveitarfél.skv.16.gr. ............... 3352 400 
Samband ísl. sveitarfélaga, framlag, 1% afalm.t. .............. 3 704 957 
Landshlutasamtök sveitarfélaga, framlag, 1% afalm.t. ......... 3 704 957 
Lánasjóður sveitarfélaga, framlag, 5% af vergumtekjum ....... 18 527 416 
Húsfriðunarsjóður, framlag ....................00.0. 0. 556 699 
Innheimtustofnun sveitarfélaga, rekstrarframlag ............... 834 814 
Afskrifaðar kröfur vegna barnsmeðlaga ...................... 173 920 
Eftirlaunasjóður aldraðra í stéttarfélögum .................... 5 729 745 
Afgangur fluttur á höfuðstól .................0....0.. 0... 4 486 756 

Alls kr. 370 548 314 

Tekjur: kr. 

Sölugjald, hluti sjóðsins í álagningu .......................... 263 294 027 
Aðflutningsgjöld, hluti sjóðsins í álagningu ................... 63 622 204 

Landsútsvör: 

Bankar ...........0...0000. 0 4 434 182 
Aðrir... 52 180 798 
= hluti sveitarfélaga ................. 13 035 471 39 145 327 

Sérstakur tekjuskattur: 

Kísiliðjan h.f. og Johns Manville....... 1677 426 
= til Húsavíkurkaupstaðar ........... 952 360 
= tilSkútustaðahrepps .............. 725 066 

Samtals kr. 370 495 740 
Vaxtatekjur ..............0.0..0 00... 52 574 

  

Alls kr. 370 548 314 
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B. Efnahagsreikningur. 

Eignir: 

Greiðslufjárreikningar: 

Óinnheimtar tekjur hjá gjaldendum ríkissjóðs 
Ríkissjóður, viðskiptareikningur .......... 
Sveitarfélög, viðskiptareikningar .......... 

Gjaldendur landsútsvara ................. 

Sýslumaður og bæjarfógeti Húsavík ........ 

Lánareikningar: 

Innheimtustofnun sveitarfélaga ........... 

Skútustaðahreppur ...................... 

Skuldir: 

Greiðslufjárreikningar: 

Samband íslenskra sveitarfélaga ........... 
Lánasjóður sveitarfélaga ................. 
Innheimtustofnun sveitarfélaga ........... 

Landshlutasamtök sveitarfélaga ........... 

Sveitarfélög, viðskiptareikningar .......... 
Ríkissjóður ..........0.00.00 000. 

Framlagsfé til sveitarfélaga: 

Af óinnheimtum tekjum: 

Í ársbyrjun .................... 
Af rekstrarreikningi 1982 ......... 

kr. 

60 433 453 

41 731 272 
18 312 895 

66 689 
127 420 
195 177 

38 804 858 

38 802 358 
2 500 

  

99 238 311 
  

25 918 228 
15 813 044 
  

Af innheimtum tekjum: 

Í ársbyrjun ..................... 
Af rekstrarreikning1 1982 ......... 

32 241 172 
317 016 006 
  

Samtals kr. 

Úthlutað á árinu 1982 ............ 

349 257 178 

308 507 261 
  

Eiginfjárreikningar: 

Höfuðstóll í ársbyrjun ................... 
Endurmat vegna gjaldmiðilsbreytingar ..... 

Tekjuafgangur .............00....0..... 

kr. 

84 301 755 

167 741 
397 446 
834 814 
191 741 
34 800 

194 024 

41 731 272 

40 749 917 

14 936 556 

10 449 800 

4 486 756 
  

Alls kr. 99 238 311 
  

Reykjavík, 10. ágúst 1983. 

Hallgrímur Dalberg.   
Lára Hafliðadóttir.
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Auglýsing 

um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Akureyrar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 4. ágúst 1983 

staðfest eftirtaldar breytingar á aðalskipulagi Akureyrar 1972— 1993: 

Breytt lega Skarðshlíðar í Hlíðahverfi. 

Íþróttasvæði Þórs nánar afmarkað. 

Stofnanasvæði við íþróttasvæðið og Skarðshlíð fellt niður. 
Gróðrarstöð komi á svæði austan Hörgárbrautar, norðan Undirhlíðar í stað útivistar- 

svæðis og svæðis fyrir íbúðir og stofnanir. 
Langholt framlengist til suðausturs og tengist Undirhlíð. 
Íbúðasvæði meðfram Miðholti milli Stafholts og Krossanesbrautar falli niður. 

Gróðrarstöð komi við Þrastarlund í stað áður ráðgerðs útivistarsvæðis og leikvallar. 

Dælistöð Hitaveitu Akureyrar ætlaður staður sunnan við Dvalarheimilið Hlíð. 
Tengibraut færist suður fyrir lóð Hitaveitu Akureyrar. 
Einbýlishúsahverfi komi sunnan Suðurbyggðar en norðan tengibrautar á svæði sem áður 

var merkt: „Skipulagi frestað.“ 
11. Verkmenntaskóli komi sunnan tengibrautar á svæði sem áður var merkt: „Skipulagi 

frestað.“ 

Þ 

Félagsmálaráðuneytið, 10. ágúst 1983. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

8. ágúst 1983 Nr. 613 

REGLUGERÐ 

um starfrækslu talstöðva í landfarstöðvaþjónustu í metra- og desi- 

metrabylgjusviðinu. 

1. gr. 

Póst- og símamálastofnunin (hér eftir skammstafað P og S) veitir einstaklingum, 
fyrirtækjum og stofnunum heimild til að nota tíðnir í metra- og desimetrabylgjusviðinu fyrir 
landfarstöðvaþjónustu. 

Í landfarstöðvaþjónustunni fara fram þráðlaus fjarskipti milli fastastöðva (móður- 

stöðva) og farstöðva eða milli farstöðva. Farstöðvar þær, sem hér um ræðir, eru í 

farartækjum á landi eða eru burðar- eða handstöðvar. Fjarskipti milli fastastöðva í 

tíðnisviðum farstöðvaþjónustu eru óheimil. 

Bylgjusvið þau, sem hér um ræðir, ná frá 153,5 til 174 og frá 453 til 470 MHz. 

2. gr. 

Í landfarstöðvaþjónustunni má velja um þáttöku á bílasímaþjónustu P og S eða 

uppsetningu eigin lokaðra farstöðvakerfa.
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Í bílasímanum eru notaðar tíðnir í sviðinu 153,5 — 174 MHz. Gert er ráð fyrir 

samtímistali til þess að hægt sé að tengja farstöðvar við símakerfið um móðurstöðvar P og S 

og með aðstoð afgreiðslu, sem fyrst um sinn verður handvirk. Móðurstöðvarnar og 

farstöðvarnar nota mismunandi tíðnir fyrir sendingu og viðtöku og eru senditíðnir 

móðurstöðvanna milli 153,500 og 154,725 MHz en senditíðnir farstöðvanna milli 162,700 og 
163,925 MHz. 

Talstöðvareigendur sem ekki óska eftir tengingu við símakerfið eða umsvifa sinna 

vegna vilja reka eigið lokað farstöðvakerfi fá heimild til að nota fyrir starfsemi sína eina eða 
fleiri sértíðnir í metra- eða desimetrabylgjusviðinu. 

Heimilt er að veita opinberum aðilum, sem gegna hlutverki á sviði löggæslu, 
sjúkraflutninga, almannavarna og vega- og rafmagnsþjónustu, undanþágu til að nota tíðnir 

bílasímaþjónustu ásamt sértíðnum sínum. Þessi undanþága skal veitt til að koma í veg fyrir 

óþarfa fjárfestingu hins opinbera í móðurstöðvum víðs vegar um landið. Það er sett sem 

skilyrði að viðkomandi aðili hafi aðskildar sendi- og móttökutíðnir sem sértíðnir. 

3. gr. 

Væntanlegir notendur í bílasíma P og S og notendur sértíðna skulu fylla út umsóknar- 

eyðublöð P og S og senda stofnuninni. Á eyðublöðunum skulu vera reitir fyrir þær 

upplýsingar, sem umsækjendur verða að gefa til þess að hægt sé að gefa út leyfisbréf þeim til 
handa. Radíóeftirlitið gefur út leyfisbréf fyrir hverja talstöð, þegar kannað hefur verið, 

hvort umsækjandi uppfylli þau skilyrði sem sett eru í þessum reglum. Bílasímanúmeri er 

úthlutað um leið og leyfisbréf er gefið út. Útgáfa leyfisbréfs má ekki dragast að óþörfu eftir 

móttöku fullnægjandi umsóknar frá notanda. Bannað er að starfrækja far- og móðurstöðvar 

nema fengist hafi til þess leyfisbréf. Þeim, sem selja talstöðvar sínar, er bent á að þeir bera 

alla ábyrgð á notkun þeirra og gjöldum þar að lútandi uns radíðeftirlitinu hefur verið 
tilkynnt um söluna og kaupanda stöðvarinnar. 

4. gr. 

Leyfisbrét til þátttöku í bílasíma P og S geta þeir fengið, sem eru íslenskir ríkisborgarar 

og náð hafa 17 ára aldri. Leyfisbréf til að nota sértíðnir geta þeir fengið sem eru íslenskir 

ríkisborgarar, hafa náð 20 ára aldri og hafa verslunarleyfi eða reka skráð fyrirtæki. Hægt er 

að veita útlendingum tímabundið leyfisbréf til að taka þátt í bílasíma P og S eða nota 
sértíðnir. Það skilyrði er sett fyrir slíkum leyfisveitingum að fyrir liggi skrifleg ábyrgð aðila 

með íslenskt lögheimili um greiðslu ófallinna gjalda vegna talstöðvanotkunar útlendingsins. 

Leyfisbréf útlendinga skulu aðeins gilda 1 ár í senn en önnur leyfisbréf að jafnaði í 5 ár. 

Verði breytingar á talstöðvarbúnaði notanda, eða sé skráningarnúmeri farartækis sem 
talstöð er í breytt, skal gefið út nýtt leyfisbréf. Gjald fyrir leyfisbréf greiðist samkvæmt 
gjaldskrá P og S. 

5. gr. 

Talstöðvar til notkunar í landfarstöðvaþjónustunni skulu hafa fengið viðurkenningu P 

og S. Prófun á talstöðvum fer fram hjá radíóeftirlitinu. Þegar óskað er eftir að taka í notkun 

nýja tegund talstöðvar skal framleiðandi afhenda radíóeftirlitinu eina stöð til prófunar. Sé 

talstöðin framleidd erlendis, heimilar P og S framleiðanda eða umboðsmanni hans 
innflutning einnar stöðvar með því skilyrði, að hún sé þegar í stað og án breytinga afhent 

radióeftirlitinu til prófunar. Með hverri stöð, sem sett er í prófun, skal fylgja handbók með 
lýsingu á notkunarreglum stöðvarinnar, upptalningu á helstu eiginleikum hennar og 
stillingaraðferðum og ennfremur teikningar af henni. Radíóeftirlitinu er heimilt að halda 

eftir þessum gögnum. Tveir kristallar skulu fylgja með talstöðinni fyrir tíðnir í sitt hvorum 

enda þess tíðnisviðs, sem talstöðin nær yfir án stillingar samkvæmt upplýsingum fram-
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leiðanda. Óski framleiðandi eftir að notaðir séu með stöðinni einhverjir fylgihlutir skulu 
þeir fylgja með henni í prófun og sömuleiðis til eignar nauðsynlegar mælisnúrur, sem ekki 
eru af almennri gerð. 

6. gr. 

Eiginleikar talstöðva eins og framleiðandi gefur upp í handbókum sínum og auglýsinga- 
bæklingum skulu mæta þeim kröfum, sem settar eru fram í viðauka A við þessar reglur. 
Þessar upplýsingar framleiðanda teljast jafngilda ábyrgðaryfirlýsingu af hálfu hans. Við 

tegundaprófun skal radíóeftirlitið með mælingum sannreyna að prufueintakið standist 

framangreindar kröfur. Talstöðvar, sem nota á í bílasímaþjónustunni, skulu jafnframt vera 

búnar þeim aukabúnaði, sem talinn er upp í viðauka B. Mæliaðferðir við tegundaprófun 

skulu vera hliðstæðar þeim aðferðum, sem notaðar eru hjá öðrum símastjórnum V.-Evrópu. 

Radíóeftirlitið skal gera skýrslu um prófunina og á grundvelli hennar ákveður P og S 
hvort stöðin fái viðurkenningu og skal framleiðanda eða umboðsmanni hans tilkynnt 
skriflega um niðurstöðuna. Þær talstöðvar, sem ekki öðlast viðurkenningu, skulu að vali 
framleiðanda eða umboðsmanns hans sendar úr landi eða afhentar P og S til ráðstöfunar. Sé 
fyrri kosturinn valinn skal P og S innan mánaðar frá því að tilkynnt var um niðurstöðu 

prófunarinnar afhent ljósrit af innflutningsskýrslu fyrir stöðina. Sé seinni kosturinn valinn 

skal P og S geyma talstöðina í 2 ár, ef framleiðandi eða umboðsmaður hans skyldi skipta um 

skoðun og vilja senda stöðina úr landi. Skal P og S þá eins og fyrr greinir afhent ljósrit af 

útflutningsskýrslu. Að þessum 2 árum liðnum skal stöðin eyðilögð. Gjald fyrir tegundapróf- 
un á talstöðvum og fylgihlutum þeirra greiðist af framleiðanda eða umboðsmanni hans í 
samræmi við gjaldskrá P og S. 

1. gr. 
Framleiðendum, umboðsmönnum þeirra eða notendum er óheimilt að gera breytingar 

á viðurkenndum talstöðvum. Óski framleiðandi eða umboðsmaður hans að setja á 
markaðinn breytta tegund skal setja hana í prófun eins og um nýja stöð væri að ræða. 
Jafnframt skal breyta tegundarheiti stöðvarinnar til aðgreiningar frá upphaflegri tegund. Nú 
koma í ljós talstöðvar af viðurkenndri gerð, sem hefur verið breytt í heimildarleysi. Skal þá 
radíóeftirlitið þegar í stað gera slíkar stöðvar upptækar og leyfisbréfið fellt úr gildi. Þyki hins 
vegar sannað að breytingar hafi verið gerðar hjá erlendum framleiðanda án vitundar 
umboðsmanns eða notenda, skal umboðsmanni heimilt að fá stöðvarnar afhentar til 
sendingar úr landi enda sé P og S afhent gögn þaraðlútandi. Sé um endurtekið brot að ræða, 
skal upphafleg viðurkenning falla úr gildi. 

8. gr. 
P og S skal heimila innflutning á viðurkenndum talstöðvum á vegum framleiðanda, 

umboðsmanns hans eða einstakra notenda með áritun á aðflutningsskýrslu. Þegar fram- 
leiðandi eða umboðsmaður hans flytur inn talstöðvar til ákveðinna kaupenda skal hann 
afhenda P og S umsóknir um starfræksluleyfi frá kaupanda um leið og áritunar er óskað á 
aðflutningsskýrslu. Liggi ekki fyrir, hverjir verða kaupendur stöðvanna skal framleiðandi 
eða umboðsmaður hans leggja fram umsókn um innflutning og komi þar fram upplýsingar 
um tegund stöðvanna, fjölda og framleiðslunúmer. Í þessu tilviki er framleiðandi eða 
umboðsmaður hans ábyrgur fyrir því að væntanlegir kaupendur fylli út umsóknir um 
starfræksluleyfi og að þær séu sendar P og S innan 10 daga frá því að sala hefur farið fram. 
Það er þó með öllu óheimilt að afhenda eða setja upp talstöðvar fyrir bílasíma nema 
kaupandi framvísi leyfisbréfi fyrir stöðinni með bílasímanúmeri því, sem honum hefur verið 
úthlutað. 

Dragist á langinn hjá framleiðanda eða umboðsmanni hans að selja talstöðvar, sem 
hann er skráður fyrir, skal hann sýna þær starfsmönnum radíóeftirlitsins, hvenær sem þess er 
Óskað.
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9. gr. 
Framleiðandi skal setja á hverja talstöð skilti þar sem fram kemur nafn hans, 

tegundarheiti stöðvarinnar og framleiðslunúmer hennar. Þar að auki skal framleiðanda eða 
umboðsmanni hans skylt, sé þess óskað af hálfu P og S, að setja á hverja talstöð límmiða 

með raðnúmeri P og S og/eða öðrum upplýsingum frá stofnuninni. Skal límmiðinn afhentur 

um leið og aðflutningsskýrsla er árituð og skal honum komið fyrir á áberandi stað á 
talstöðinni. 

10. gr. 

Notendur í bílasíma P og S sbr. 2. grein skulu við úthlutun bílasímanúmers greiða 

stofngjald samkvæmt gjaldskrá P og S. Þegar uppsetningu stöðvarinnar er lokið, skal haft 

samband við bílasímaafgreiðsluna og beðið um prófun á uppkalli í báðar áttir. Ef prófunin er 

fullnægjandi telst notandinn orðin aðili í bílasímaþjónustunni og afnotagjald er reiknað frá 

þeim degi. Greiðslur notanda skulu að öðru leyti vera í samræmi við gjaldskrá P og S. 

11. gr. 

Í bílasímaþjónustunni fer fram handvirk afgreiðsla á samtölum milli farartækja og milli 

farartækis og fastra símnotenda. Stefnt er að því að veita þjónustu um byggð landsins og 

þjóðvegi. P og S ábyrgist ekki að alltaf sé hægt að afgreiða farstöðvar óháð staðsetningu 
þeirra innan framangreindra marka þar eð útbreiðsla á radíóbylgjum er háð landslagi og að 

auki breytileg með tíma. 
12. gr. 

Leyfileg fjarskipti á sértíðnum eru tal og gagnasendingar (data). Fyrst um sinn er 

hámarkshraði gagnasendinga 1200 bit/s. Fyrir tal má nota fasamótun eða tíðnimótun. Fyrir 

gagnasendingar er leyfileg hamin tíðnimótun (TFM) og lághlaupsmótun með Gauss-síu 
(GMSK), en ekki aðrar mótunaraðferðir, sem hætta er á að valdi grannrásartruflunum. 
Notendur, sem ætla að nota sértíðnir fyrir gagnasendingar, skulu fá viðurkenningu P og S á 
búnaðinum áður en starfræksla hans hefst. 

13. gr. 

Framleiðandi eða umboðsmaður skal sjá til þess að í bílasímatalstöð séu þær tíðnir, sem 

taldar eru upp í tíðnilista P og S fyrir bílasímaþjónustuna og engar aðrar, nema þess sé 

sérstaklega getið í leyfisbréfi notanda. Eigandi stöðvar ber þó alla ábyrgð á því að stöð, sem 

kominn er í notkun, hafi eingöngu tilskildar tíðnir. 
Vilji eigandi stöðvar af einhverjum ástæðum breyta bílasímanúmeri sínu skal hann hafa 

samband við radíóeftirlitið. Breyti eigandi stöðvar sjálfur númeri sínu eða fái einhvern 

annan aðila til þess án heimildar radíóeftirlitsins, skal afgreiðslu við talstöðina hætt og 

leyfisbréfið afturkallað. 

14. gr. 

Umsækjendur um afnot af sértíðnum fyrir lokuð farstöðvakerfi skulu veita upplýsingar 

um svæði það, sem kerfi þeirra á að ná til og fyrirhugaða staðsetningu móðurstöðvar. Einnig 
skal taka fram, hvort óskað sé eftir einnar tíðni eða tveggja tíðna notkun. Þegar notuð er 
sama tíðni fyrir sendingu og móttöku í talstöðvunum verður að nota skiptital. Farstöðvar 
geta með þessari tilhögun haft samband sín á milli án afskipta móðurstöðvar. Þegar notaðar 

eru aðskildar sendi- og móttökutíðnir fara öll viðskipti í gegnum móðurstöð, sem hefur þá 

stjórn á farstöðvakerfinu. Umsækjandi skal einnig gefa upp fyrirhugaðan fjölda farstöðva í 

kerfi sínu og rökstyðja þá tölu. 
Með hliðsjón af þessum upplýsingum gerir P og S athugun og útreikninga á hugsanlegri 

truflanahættu gagnvart þeirri farstöðvastarfsemi, sem fyrir er á svæðinu svo og gagnvart 

hinni fyrirhuguðu starfsemi umsækjanda og velur tíðnir í metra- eða desimetrabylgjusviðinu
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fyrir hann. Í sumum tilvikum kann að reynast nauðsynlegt að velja móðurstöð nýjan stað. 
Oft er hægt að heimila notkun tveggja tíðna kerfis þegar einnar tíðni notkun er útilokuð 
vegna truflanahættu. 

15. gr. 
Að jafnaði er aðeins veitt leyfi fyrir einni móðurstöð á hverri sértíðni. Undanþága er 

veitt fyrir fleiri móðurstöðvum, ef þær tengjast allar sömu afgreiðslu með símalínum. 
Í vissum tilvikum getur P og S heimilað rekstur móðurstöðvar með gegnumtali. 

Farstöðvar geta þá haft samband sín á milli um móðurstöð án afskipta afgreiðslu. Leyfi eru 
hins vegar ekki veitt til starfrækslu endurvarpsstöðva með aðgreindum tíðnipörum í 
sendingu og móttöku. 

Opinberir aðilar, sem gegna hlutverki á sviði löggæslu, sjúkraflutninga, almannavarna 
og vega- og rafmagnsþjónustu, og fengið hafa leyfi til að starfrækja tveggja tíðna 
farstöðvakerfi geta fengið undanþágu til að nota senditíðni farstöðva sinna fyrir skiptital 
milli þeirra utan þéttbýlissvæða. Ekki er í þessum tilvikum heimilt að setja upp móðurstöðv- 
ar á senditíðnum farstöðvanna né heldur er heimilt að nota senditíðni móðurstöðvanna sem 
senditíðni í farstöðvunum. 

Óheimilt er að flytja móðurstöðvar, nema að fenginni skriflegri heimild P og S. 

16. gr. 
Tenging lokaðra farstöðvakerfa á sértíðnum við símakerfið er ekki heimil. P og S er þó 

heimilt í tilraunaskyni að leyfa opinberum aðilum, sem taldir eru upp í 2. og 1S. grein 
takmarkaða tengingu við símakerfið í samræmi við eftirfarandi ákvæði: 

1. Viðkomandi aðili skal hafa fengið úthlutun hjá P og S á tveggja tíðna rás í tíðnisviðinu 
155 — 174 MHz og 450 — 470 MHz. 

2. Notendur í farstöðvakerfi viðkomandi stofnunar mega eingöngu vera þeir, sem teljast 
starfsmenn hennar. 

3. Eftirfarandi tengimöguleikar eru leyfðir: 
a) Handvirk tenging í afgreiðsluborði milli talstöðvarnotanda og símnotanda. 
b) Sjálfvirk tenging í afgreiðsluborði, þegar símnotandi hringir í símanúmer, sem tengt 

er afgreiðsluborðinu. Þetta símanúmer skal ekki vera skráð. 
c) Sjálfvirk hringing frá afgreiðsluborði í eitt eða fleiri símanúmer allt að fimm 

númerum, sem valin eru fyrirfram. Í þessu tilviki skal hringing í símanúmer sett í 
gang með tónaröð, sem er í samræmi við S-tóna kóða CCIR. Tónaröðin er ákveðin 
af radíóeftirlitinu. 

4. Áður en tenging samkvæmt 3. grein er framkvæmd skal hinn sérstaki búnaður, sem til 
hennar þarf, afhentur tæknideild P og S til prófunar og viðurkenningar. Deild 
sjálfvirkra stöðva annast prófunina. Gjald fyrir prófunina er samkvæmt gjaldskrá P og 
S. 

5. Til að koma sem best í veg fyrir að suð og truflanir berist frá talstöðvakerfinu inn á 
símakerfið, skal eigandi talstöðvakerfisins í samráði við starfsmenn P og S stilla suðloku 
(“Squelch") viðtækis í móðurstöðinni þannig að það opni ekki fyrr en við hæfilegan 
viðtökustyrk. Ef truflun frá talstöðvunum berst engu að síður inn í símakerfið áskilur P 
og S sér rétt til að fella niður heimild til tengingar við símakerfið. 

6. Tenging sú við símakerfið, sem hér um ræðir skal gerð af P og S einni og er öðrum 
aðilum óheimilt að framkvæma hana. 

7. Umsóknir um tengingu við símakerfið samkvæmt reglum þessum skulu sendar 
tæknideild P og S. 

8. Heimildir, sem veittar eru samkvæmt þessum reglum, gilda til 31. desember 1985 en 
fyrir þann tíma verður ákveðið hvort þær verða framlengdar.
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17. gr. 

Vegna mikillar eftirspurnar á sértíðnum er nauðsynlegt að setja takmarkanir á úthlutun 

þeirra. Reiknað er með að hver sértíðni geti staðið undir notkun 40—100 farstöðva allt eftir 

eðli starfsemninnar. Fyrst um sinn verður stuðst við eftirfarandi reglur við veitingu sértíðna: 

a) Umsækjendur, sem sýna fram á þörf fyrir 20 eða fleiri farstöðvar, skulu fá afnot af eigin 

sértíðni. 

b) Umsækjendur, sem sýna fram á þörf fyrir 60 eða fleiri farstöðvar, skulu fá afnot af allt 
að tveimur eigin sértíðnum. 

c) Umsækjendur, sem sýna fram á þörf fyrir 150 eða fleiri farstöðvar, skulu fá afnot af allt 

að þremur eigin sértíðnum. 

d) Umsækjendur, sem hafa færri en 20 farstöðvar á talstöðvakerfi sínu, verða að eiga von á 
því að deila sértíðni með öðrum. Þegar tveir eða fleiri notendur deila sértíðni, skulu 
talstöðvar þeirra búnar tóntækjum í samræmi við viðauka D svo að hægt sé að kalla í 

talstöð án þess að það heyrist í stöðvum annarra. Óheimilt er að hafa viðskipti milli 

móðurstöðva mismunandi notenda. P og S getur einnig áskilið að notendur sömu 

sértíðnar komi sér saman um sameiginlega móðurstöð. 

18. gr. 

Tónvalsbúnaður talstöðva í bílasímaþjónustunni og á sértíðnum þar sem tónval er notað 

skal uppfylla þær kröfur, sem settar eru fram í viðauka C. Tónvalsbúnaður skal ekki settur 
við talstöðvar nema viðurkenning á slíkri samtengingu frá P og S liggi fyrir. 

Talstöðvar í bílasímaþjónustunni verða að geta skynjað eigið bílasímanúmer og 

hópkallsnúmer, ef því hefur verið úthlutað. Bílasímanúmer byrja á tölustafnum Ó en 

hópkallsnúmer á tölustafnum 9. 
Notendur sértíðna, sem ekki deila þeim með öðrum, geta sjálfir ákveðið tónvalsnúmer 

sín en skulu tilkynna þau til radíóeftirlitsins. Tónsendar talstöðva í bílasímaþjónustunni sbr. 

viðauka B skulu uppfylla kröfur í viðauka C að því er varðar sendingu bílasímanúmers. 

19. gr. 

Nothæf útbreiðsla radíóbylgna í metra- og desimetrabylgjusviðunum er að mestu leyti 

takmörkuð við sjónlínu. Það er því eðlilegt að takmarka útgeislað sendiafl talstöðvanna, 

sérstaklega þar sem slík takmörkun dregur úr truflunum og eykur möguleika þess að finna 

tíðnir fyrir alla umsækjendur. Í tíðnisviðinu 153,5 — 174 MHz er mesta leyfilega útgeislað afl 
25 wött en 15 wött í tíðnisviðinu 450 — 470 MHz. Með mestu útgeisluðu afli stöðvar er átt 
við útgeislað afl frá loftneti í þá stefnu, sem geislunin er mest. Útgeislað afl má finna með því 

að margfalda sendiafl talstöðvar með stefnuvirknisstuðli (mögnun) loftnets. Lýsing á 

mælingu sendiafls er að finna í viðauka A. Ef um verulegt tap er að ræða í fæðilínu frá sendi 

til loftnets er heimilt að taka tillit til þess við ákvörðun útgeislaðs afls. 

20. gr. 

Hafi umsækjandi um sértíðni ekki tekið hana í notkun innan 8 mánaða frá dagsetningu 

skriflegrar úthlutunar fellur hún sjálkrafa niður. 

Opinberir aðilar, sem fá í samræmi við 2. grein undanþágu til að nota sértíðnir, 
jafnframt því að vera þátttakendur í bílasímaþjónustu P og S skulu greiða leyfisbréfa- og 

starfrækslugjöld til viðbótar gjöldum fyrir bílasíma samkvæmt gjaldskrá P og S. 
Sé starfsemi leyfishafa, sem fengið hefur heimild til að nota sértíðni, þannig háttað að 

hann þurfi að flytja talstöðvar milli farartækja er radíóeftirlitinu heimilt að gera við hann 

samkomulag um sérstakt fyrirkomulag leyfisbréfa.
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21. gr. 
Óheimilt er að hlusta á tíðnir í landfarstöðvaþjónustunni nema til þess hafi verið gefið 

leyfi í formi leyfisbréfs. Notendum í landfarstöðvaþjónustunni er þó bent á að erfitt er að 
koma alveg í veg fyrir slíka hlustun og getur P og S ekki tekið á sig ábyrgð um leynd þessara 
fjarskipta. P og S getur heimilað notendum að setja upp búnað, sem breytir sendingum í 
þeim tilgangi að halda efni þeirra leyndu fyrir öðrum. Búnaðinn skal afhenda radíóeftirlit- 
inu til athugunar og samþykktar áður en uppsetning hefst. 

Notendur eru bundnir þagnarheiti um þau viðskipti annarra notenda, sem þeir verða 
áskynja um. 

22. gr. 
Notendum talstöðva er skylt að veita radíóeftirlitsmönnum P og S aðgang að stöðvum 

sínum fyrirvaralaust, hvenær sem þess er óskað enda sýni radíóeftirlitsmenn viðeigandi 
skilríki. 

23. gr. 
Notendur talstöðva, sem verða fyrir utanaðkomandi truflunum, skulu þegar í stað snúa 

sér til radíóeftirlitsins, sem skal eins og fljótt og við verður komið koma í veg fyrir truflunina. 
Verði truflun á fjarskipta- eða útvarpsþjónustu rekin til talstöðvar og starfsmenn 

radíóeftirlitsins telja líkur fyrir því að stöðin sé biluð eða uppfylli ekki þær kröfur, sem 
gerðar eru, skal notandi þegar í stað taka hana úr notkun, afhenda hana radíóeftirlitinu til 
athugunar og mælinga og láta síðan gera við hugsanlega bilun í samræmi við fyrirmæli 
radíóeftirlitsins. Radíóeftirlitið getur í ákveðnum tilvikum innsiglað talstöð til að tryggja að 
starfsrækslu hennar sé hætt. Ekki mega aðrir en starfsmenn radíóeftirlitsins rjúfa innsiglið. 

24. gr. 
Réttindi til að setja upp talstöðvar og annast viðhald þeirra hafa, auk radíódeildar og 

radíóverkstæða P og S, þeir sem hafa fengið viðurkenningu til reksturs talstöðvaverkstæða. 
Við uppsetningu talstöðva skal ganga þannig frá búnaði og lögnum að dregið sé sem 

mest úr truflanahættu. 
Eingöngu starfsmenn P og S mega ganga frá tengingu og stjórnborða við símalínur, sem 

P og S lætur á leigu. Þeir skulu tryggja að spennu- og aflmörk fyrir línurnar séu haldin. 
Leyfisbréf eru ekki gefin út fyrir talstöðvar, sem settar eru upp af réttindalausum 

aðilum og telst starfræksla þeirra ólögleg. Slíkar stöðvar fá ekki afgreiðslu í bílasímaþjónustu 
Pogs. 

25. gr. 
Innflutningur talstöðva, sem áður hafa fengið viðurkenningu en ekki uppfylla skilyrðin í 

viðauka A, verður heimilaður til 31. des. 1984. Starfsræksla hinna sömu talstöðva verður 
heimiluð til 31. des. 1993. 

26. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. 

21. gr. 
Reglugerð þessi, sefn sett er samkvæmt lögum um fjarskipti nr. 30 27. júní 1941, öðlast 

gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 8. ágúst 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.
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VIÐAUKI A. 

Kröfur um tæknilega eiginleika talstöðva. 

1. gr. 

Við prófun á metrabylgjutalstöðvum skal gengið úr skugga um að smíði stöðvanna sé 

nógu sterk til að þola þær aðstæður, sem bíla- og handstöðvar eru notaðar við. Það skal 

sérstaklega athugað, hvort hætta sé á sveigju á plötum, sem mismunandi hlutir talstöðvar- 

innar eru tengdir við eða hætta á að hlutir losni úr festingum við hristing. 

Á forplötu skulu vera allir rofar, styrkstillar og gaumljós, sem þarf til að notandi geti 

notað þá eiginleika stöðvarinnar, sem framleiðandi auglýsir. Allir þessir hlutir skulu merktir 

á þann hátt að starfræksla stöðvarinnar sé leikmönnum ljós. Séu tákn notuð skal merking 

þeirra útskýrð í handbók með stöðinni. 

2. gr. 

Ekki seinna en einni mínútu eftir að talstöðin hefur verið tengd við ytri spennugjafa og 

kveikt á henni, skal hún vera tilbúin til notkunar og mælinga. Ef einhver hluti talstöðvar t.d. 

sveifluvaki getur ekki náð eðlilegri starfsemi á þessum tíma, skal þannig gengið frá þessum 

hluta að hann fái spennu um leið og talstöðin hefur verið tengd við ytri spennugjafa jafnvel 

þó að notandi hafi ekki kveikt á henni. 

3. gr. 

Þar eð talstöðvar eru starfræktar í mismunandi umhverfi eru skilgreindar mismunandi 

aðstæður. Venjulegar aðstæður eru þær, sem reikna má með á mælingastofu þar sem hitastig 

er milli 15 og 35 gráður á Celcius og rakastig milli 20 og 75%. Ef ekki er annars getið eru 

eiginleikar talstöðva mældir við þessi skilyrði. Einstakir eiginleikar talstöðva eru mjög háðir 

umhverfishitastigi og eru þeir mældir, ef ástæða þykir til, við sérstakar aðstæður þ. e. a. s. 

— 20 og t 55 gráður á Celcius. 
4. gr. 

Þegar mælingar eru gerðar á talstöðvum, sem tengjast við hið almenna rafnet, skal 

netspennan vera innan þeirra marka, sem Rafmagnsveita Reykjavíkur telur eðlilega og með 

tíðni 50 Hz * 1 Hz. Þegar talstöðvar eiga að tengjast rafgeymum farartækja skulu mælingar 

gerðar við geymisspennu sem er 1,1 X nafngildi rafgeymis. 

Þegar talstöðvar eiga að ganga á öðrum spennugjöfum en að framan greinir eins ogt. d. 

innbyggðum rafhlöðum, skal hafa hliðsjón af þeim spennugildum, sem framleiðandi gefur 

upp. 
Við mælingar á eiginleikum talstöðva við sérstakar aðstæður sbr. 3. gr. þessa viðauka 

skulu þær gerðar innan eftirfarandi marka vinnuspennu: 

Netspenna * 10%. 
Rafgeymar 0,9 til 1,3 sinnum nafngildi. 
Þurrar rafhlöður 0,6 til 1,0 sinnum nafngildi. 
Kvikasilfuroxíðrafhlöður 0,9 til 1,0 sinnum nafngildi. 

Fyrir aðra spennugjafa skal miða lægstu spennu við upplýsingar framleiðanda. 

S. gr. 

Við mælingar á eiginleikum talstöðvar við mismunandi hitastig skal þess gætt að 

umhverfishitastig sé orðið stöðugt áður en mæling er gerð. Slökkt skal á talstöðinni á meðan 

hitastig er að breytast. Þegar talstöðin inniheldur búnað til að jafna áhrif mismunandi 

hitastigs, skal samt kveikt á þeim búnaði en mælingin ekki gerð fyrr en að þeim tíma liðnum 

sem þarf samkvæmt upplýsingum framleiðanda til að ná stöðugu hitastigi.
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6. gr. 
Nú auglýsir framleiðandi að talstöðina megi nota í stöðugri sendingu og skal hún þá 

standast allar kröfur við hæstu hitastigsmörk eftir að sendirinn hefur verið í gangi í 30 
mínútur og við lægstu hitastigsmörk eftir að hann hefur verið í viðbragðsstöðu í 1 mínútu. 

Auglýsi framleiðandi að talstöðin þoli einungis slitrótta sendingu skal hún standast allar 
kröfur við hæstu hitastigsmörk eftir að sent hefur verið í 1 mínútu og stöðin síðan höfð í 
viðtökustöðu í 4 mínútur. Tíðniskekkja skal þó mæld strax eftir lok sendingar. Við lægstu 
hitastigsmörk skal talstöðin standast allar kröfur eftir að hafa verið látin vera í viðbragðs- 
stöðu í 1 mínútu. 

1. gr. 
7.1, Við mælingar á viðtæki talstöðvar skal nota merkisgjafa tengda viðtækinu svo að 

riðstraumsviðnám mælt á inngangi viðtækis sé alltaf 50 ohm, jafnvel þó að um fleiri en 
einn merkisgjafa sé að ræða. Þegar mæling er gerð á inngangsstyrk viðtækis skal 
útkoman vera gefin sem frumspenna á þeim stað, sem tenging við viðtækið fer fram. 

7.2  Suðlokar í talstöð skulu gerðir óvirkir á meðan mæling fer fram. 
7.3 Við mælingu á látíðnistyrk viðtækis skal nota venjulega mótun, sbr. grein 7.4 og með 

viðnámi í útgangi, sem er jafnstórt því gildi, sem framleiðandi auglýsir fyrir viðtækið. 
7.4 Þegar mæling inniber mótuð merki, skal mótunartónn vera 1 KHz og tíðnifrávik vera 

60% mesta leyfilegs fráviks. 
7.5  Gerviálag sendis í mælingu skal vera 50 ohm án launviðnáms. Álagsviðnámið má ekki 

vera geislandi. 

7.6 Talstöðvar með síum fyrir samtímistal skulu mældar með tengingu við loftnetsúttak 
síunnar. Ef inngangur viðtækis og útgangur sendis hafa tengimöguleika, skal talstöðin 
einnig uppfylla allar kröfur án samtengingar við samtímistalssíuna. 

1.1 Sófómælisía, sem notuð er í mælingum á talrás, skal vera í samræmi við staðal 
alþjóðafjarskiptastofnunarinnar, CCITT Recommendation P 53. 

8. gr. 
Tæknilegir eiginleikar sendis skulu á öllu tíðnisvæðinu 153,5 — 174 eða 453 — 470 MHz 

vera Í samræmi við eftirfarandi: 

8.1 Tíðniskekkja sendis er skilgreind sem mismunur á mældri tíðni og nafngildi 
burðartíðni sendisins. Hæsta leyfilega skekkja á metrabylgju er * 2KHz, en á 
desimetrabylgju * 2,5 KHz. 
Meæliaðferð: Burðartíðni skal mæla án mótunar með sendinn tengdan við gerviálag. 
Mælinguna skal gera við venjulegar aðstæður og endurtaka við sérstakar aðstæður 
sbr. 3. grein. 

8.2  Burðartíðniafl er meðalafl sent út í gerviálag án mótunar og yfir eina hátíðniperíóðu. 
Framleiðandi talstöðvar skal gefa upp nafngildi burðartíðniaflsins. 
Mesta leyfilega nafngildi burðartíðniafls á metrabylgjum er 25 wött, en 10 wött á 
desimetrabylgjum. Við mælingu er leyft 1 desibel frávik frá þessum gildum. 
Mæliaðferð: Ómótaður sendirinn er tengdur við gerviálag og aflið út í það mælt. 
Mælinguna skal gera við venjulegar aðstæður og endurtaka við sérstakar aðstæður, 
sbr. 3. grein. 

8.3  Hámarkstíðnifrávik er mesti mismunur á augabragðstíðni mótaðrar burðarbylgju og 
tíðni Ómótaðrar burðarbylgju. Hámarkstíðnifrávik skal ekki fara fram úr * 5 KHz. 
Mæliaðferð: Sendirinn er tengdur við gerviálag og tíðnifrávikið mælt á útgangi hans 
með tíðnifráviksmæli. Við mælinguna eru yfir og aukasveifluþættir sendisins ekki 
skertir með síun. Mótunartíðni skal breyta frá lægsta tón, sem sendirinn á að geta
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8.4 

8.5 

8.6 

sent, upp í 3 KHz, en styrkur tónsins er stilltur á 20 desibel hærra gildi en notað er við 

venjulega mótun. 

Við mótun með tón hærri en 3 KHz eru gerðar kröfur um lækkaða svörun sendis Í 

formi tíðnisfráviks. Fyrir mótunartóna milli 3 og 6 KHz skal frávikið ekki fara fram úr 

gildinu við 3 KHz mótunartón. Fyrir 6 KHz mótunartón skal tíðnifrávik eigi fara fram 

úr * 1,5 KHz. Fyrir mótunartóna milli 6 og 25 KHz skal tíðnifrávikið ekki fara fram 

úr gildi, sem ákveðst af línulegu falli um 14 desibel á hverja áttund reiknað frá KHz 

tóni og fráviki við þann tón, sem er 6 desibel minna en frávikið við 1 KH.Zz tón. 

Mæliaðferð: Sendirinn er tengdur við gerviálag og mótaður í samræmi við gr. 7.4. 

Með óbreyttum mótunarstyrk skal breyta mótunartóninum frá 3 upp í 25 KHz og 

mæla tíðnifrávik með tíðnifráviksmæli. 

Grannrásarafl er sá hluti sendiafls, sem við ákveðna mótun mælist í viðtæki, sem stillt 

er á grannrás öðru hvoru megin við sendirásina. Grannrásarafl er summa þess 

meðalafls, sem fram kemur við mótun og þeirra aflþátta, sem stafa frá dúrri og suði í 

sendinum. 
Hámarksafl í grannrás skal vera 70 desibel lægra en sendiafl talstöðvarinnar, en þarf 

þó ekki í neinu tilfelli að fara undir gildinu 0,2 mikrówatt. 

Meæliaðferð: Við þessa mælingu skal sendirinn mótaður með 1250 Hz tón með styrk 

20 desibel hærri en þarf til að fá £ KHz frávik. Sendirinn er tengdur tíðnirófsgreini 

með deyfiliðum og aðlögunarliðum þannig að sendirinn hafi 50 ohma álag og 

tíðnirófsgreinirinn fái hæfilegt merki. Hann er stilltur, svo að tíðnisvið hans nái ytir 

hverja rás fyrir sig og hlutfallið milli sýnds afls í grannrás og aðalrás mælt. Þess verður 

að gæta að velja tíðnirófsgreini, sem ekki hefur áhrif á mæliniðurstöðu. 

Óæskilegar útsendingar teljast þau merki, sem sendirinn gefur frá sér á öðrum tíðnum 

en burðarbylgjutíðni hans og hliðartíðnum, sem fram koma við mótun í samræmi við 

gr. 7.4. 

Hámarksgildi óæskilegrar útsendingar á hverri einstakri tíðni skal ekki fara fram úr 

0.25 mikrówatti (fram til 31. desember 1984 er þó heimilt að samþykkja talstöðvar 

með óæskilegum útsendingum allt að 2,5 mikrówatti). 

Meæliaðferðir: Notaðar skulu mismunandi aðferðir til að mæla óæskilegar sendingar, 

sem sendirinn sendir út í loftnet og óæskilegar sendingar, sem sendirinn geislar út um 

kassa eða grind. Fyrri mælingin er gerð á útgangi sendis, sem mótaður er í samræmi 

við grein 7.4. Tíðnirófsgreinir eða stilltur voltmælir er tengdur við sendinn með 

deyfilið, en einnig má tengja sendinn við gerviálag og taka út mælispennu. Mældir eru 

allir þættir sendingar frá 100 KHz upp í 2 GHz nema á rásinni, sem sendirinn vinnur á. 

Mælingin skal endurtekin án mótunar og einnig með sendinn í viðbragðsstöðu. Seinni 

mælingin er gerð með viðtæki og mæliloftneti, sem er haft í 3 m fjarlægð frá 

talstöðinni. Þessi mæling er notuð ein, þegar um er að ræða handstöðvar með 

innbyggðu loftneti, sem ekki verður frátengt. 

9. gr. 

Tæknilegir eiginleikar viðtækja skulu á öllu tíðnisviðinu 153,5 — 174 eða 453 — 470 

MHz vera í samræmi við eftirfarandi: 

9.1 Næmi viðtækis er minnsta frumspenna hátíðnimerkis á réttri viðtökutíðni og með 

mótun í samræmi við gr. 7.4, sem tengd við inngang viðtækisins gerir því kleift að 

uppfylla eftirfarandi: 
— gefur a. m. k. 50% af nafngildi útgangsafils. 

— gefur merkis/suðs hlutfall eigi minna en 20 desibel mælt á útgangi viðtækisins með 

sófómetriskri síu.
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9.2 

9.3 

9.4 

Merkis/suðs hlutfall er hér skilgreint sem SÆBAPB4D þar sem S táknar styrk 
merkisins, B suðstyrk og D yfirsveiflubjögun. 
Næmi viðtækis skal eigi vera minni en 6 desibel miðað við 1 mikróvolt frumspennu við 

venjulegar aðstæður og eigi minni en 12 desibel miðað við 1 mikróvolt frumspennu 
við sérstakar aðstæður sbr. 3. grein. 
Meæliaðferð: Hátíðnimerki á sömu burðarbylgjutíðni og viðtækið er stillt á, er sett á 

inngang þess. Merkið skal vera mótað í samræmi við gr. 7.4. Útgangur viðtækisins 

skal tengjast álagi með sama gildi viðnáms og framleiðandi gefur upp og bjögunar- 

mæli með 1 KHz bandstoppsíu og sófómetriskri síu. Með styrkstilli viðtækisins er 
útgangsaflið stillt í 50% af uppgefnu gildi. Styrkur hátíðnimerkisins er aukinn uns 

merkis/suðs hlutfallið er 20 desibel með útgangsaflið óbreytt í 50% gildinu. Aflestur á 
styrk hátíðnimerkisins er jafnframt næmi viðtækisins. Mælingin er gerð við venjulegar 
aðstæður og endurtekin við sérstakar aðstæður sbr. 3. grein. 

Þegar mæling er gerð við sérstakar aðstæður, er heimilt að leyfa breytingar á 
útgangsafli um allt að * 3 desibel. Fyrir stöðvar með samtímistali skal viðtækið 

standast þessar kröfur með sendingu og viðtöku í gangi samtímis. 

Svörun styrktakmarkara viðtækis er skilgreind sem hlutfallið milli styrkgildis ákveðins 

mótaðs inngangsmerkis og styrkgildis á útgangi þess. Breyting á útgangsstyrkgildi má 

ekki vera meiri en 3 desibel, þó að inngangsstyrkur sé aukinn upp í 100 desibel miðað 

við 1 mikróvolt frumspennu. 
Mæliaðferð: Hátíðnimerki mótað í samræmi við gr. 7.4 og með styrk 6 desibel miðað 
við 1 mikróvolt frumspennu er tengt við inngang viðtækisins. Útgangsstyrkur er 
minnkaður um 6 desibel frá venjulegu gildi. Styrkur hátíðnimerkisins er síðan aukinn 

upp í 100 desibel miðað við 1 mikróvolt frumspennu og breyting útgangsstyrks mæld 

með afl- eða spennumæli. 

Truflanavernd á samrás er mælikvarði á möguleika viðtækis til að taka á móti mótaðri 
sendingu þrátt fyrir truflun á sömu tíðni. Hún er skilgreind sem hlutfallið milli 
truflunarstyrks og styrks þess merkis, sem verið er að taka á móti, þegar truflunin 

veldur lækkun á merkis/suðs hlutfalli frá 20 í 14 desibel. Þetta hlutfall skal vera milli 0 
og mínus 8 desibel. 
Mæliaðferð: Notuð er samtengirás til að tengja merki og truflunarmerki við viðtækið. 

Merkið er stillt á tíðni viðtækisins og mótað í samræmi við gr. 7.4. Truflunarmerkið er 
mótað með 400 Hz tón, svo að tíðnifrávikið verði * 3 KHz. 

Í byrjun mælingar er slökkt á trufluninni og styrkur merkisins stilltur í samræmi við 
næmi viðtækisins sbr. 9.1. Kveikt er á truflunarvaka og tíðni hans stillt yfir £ 3 KHz 
svið miðað við burðarbylgjutíðni viðtækisins til að finna þá truflunartíðni, sem verst 
áhrif hefur á merkis/suðs hlutfall viðtækisins. Truflunarstyrkur er að lokum stilltur 

þannig, að merkis/suðs hlutfallið á útgangi viðtækisins hefur lækkað úr 20 í 14 desibel. 

Truflanavernd á grannrás er mælikvarði á möguleika viðtækis til að taka á móti 
mótaðri sendingu þrátt fyrir truflun á grunnrás. Hún er skilgreind sem lægsta mælt 

hlutfall milli truflunarstyrks í efri og lægri grannrás og styrks þess merkis, sem verið er 

að taka á móti, þegar truflunin veldur lækkun á merkis/suðs hlutfallinu frá 20 í 14 

desibel. Þetta hlutfall skal eigi vera minna en 70 desibel mælt við venjulegar aðstæður 

og 60 desibel við sérstakar aðstæður sbr. 3. gr. 
Mæliaðferð: Notuð er samtengirás til að tengja merki og truflunarmerki við viðtækið. 

Merkið er á tíðni viðtækisins og mótað í samræmi við gr. 7.4. Truflunarmerkið er 

mótað með 400 Hz tón, svo að tíðnifrávikið verði * 3 KHz og tíðni þess stillt á efri 

grannrás. 

Í byrjun mælingar er slökkt á trufluninni og styrkur merkisins stilltur í samræmi við
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9.6 

9.7 

9.8 

næmi viðtækisins sbr. gr. 9.1. Kveikt er á truflunarvaka og styrkur hans stilltur 

þannig, að merkis/suðs hlutfallið lækki úr 20 í 14 desibel. Mælingin er endurtekin með 
truflanavakann stilltan á lægri grannrás. Mælingarnar eru endurteknar við sérstakar 

aðstæður sbr. 3. grein. 

Almenn truflanavernd er mælikvarði á möguleika viðtækis til að greina á milli 

mótaðrar sendingar á gefinni tíðni og truflun á hvaða annarri tíðni, sem viðtækið gefur 
svörun við. Hún er skilgreind sem hlutfallið milli truflanastyrks og styrks þess merkis, 
sem verið er að taka á móti, þegar truflunin veldur lækkun á merkis/suðs hlutfallinu 
frá 20 í 14 desibel. Þetta hlutfall skal eigi vera lægra en 70 desibel á neinni tíðni. 
Meæliaðferð: Notuð er samtengirás til að tengja merki og truflunarmerki við viðtækið. 

Merkið er á tíðni viðtækisins og mótað í samræmi við gr. 7.4. Truflunarmerkið er 
mótað með 400 Hz tón, svo að tíðnifrávikið verði £ 3 KHz. Í byrjun mælingar er 

slökkt á trufluninni og styrkur merkisins stilltur í samræmi við næmi viðtækisins sbr. 

gr. 9.1. Kveikt er á truflanavaka og styrkur hans hafður 86 desibel miðað við 1 

mikróvolt, en tíðni hans síðan stillt yfir sviðið frá 100 KHz til2 GHz. Á öllum tíðnum, 

þar sem einhver svörun fæst frá viðtækinu, er truflunarstyrkur stilltur þangað til að 

merkis/suðs hlutfallið er fallið í 14 desibel mælt gegnum sófómetriska síu. 

Millimótunardeyfing er mælikvarði á möguleika viðtækisins að koma í veg fyrir 
myndun nýrra merkja í rásinni, sem verið er að taka á móti, vegna návistar tveggja 
eða fleiri merkja. Hún er skilgreind sem hlutfallið milli styrks merkisgjafa, sem valda 

millimótun með merkis/suðs hlutfall jafnt 20 desibel sem afleiðingu og næmi 
viðtækisins. Millimótunardeyfing skal eigi vera minni en 70 desibel. 

Mæliaðferð: Notuð er samtengirás til að tengja tvo merkisgjafa A og B við viðtækið. Í 
byrjun er slökkt á B. Merkið frá A er haft á tíðni viðtækisins og mótað í samræmi við 

gr. 7.4. Styrkur A, mældur á inngangi viðtækisins, er hafður jafn næmi þess og talan 

skráð. Tíðni ÁA er nú hækkuð um 50 KHz og kveikt á B, en hann ekki mótaður. Tíðni 

B skal vera 25 KHz lægri en tíðni A. Styrkur ÁA og B er hafður jafnmikill og aukinn 
þangað til að merkis/suðs hlutfallið mælt gegnum sófómetriska síu er orðið 20 desibel. 

Tíðni A má stilla lítils háttar til að fá sem hæst gildi á merkis/suðs hlutfallinu. 

Mælingin er endurtekin með tíðni A lækkaða um 50 KHz og tíðni B 25 KHz ofar A. 
Girði er breyting, venjulega lækkun, á útgangsstyrk viðtækis eða lækkun á merkis/ 
suðs hlutfalli þess vegna návistar truflunarmerkis á annarri tíðni en viðtækið er stillt á. 

Girðisspenna viðtækisins er truflunarstyrkur mældur á inngangi þess, sem veldur 

annað hvort 3 desibel lækkun á útgangsstyrk eða lækkun á merkis/suðs hlutfalli úr 20 í 

14 desibel. Gildi girðisspennu skal eigi vera lægra en 90 desibel miðað við 1 mikróvolt 
nema á þeim tíðnum, þar sem viðtækið er næmt fyrir truflunum sbr. gr. 9.5. 

Meæliaðferð: Notuð er samtengirás til að tengja merki og truflunarmerki við viðtækið. 

Merkið er á tíðni viðtækisins og mótað í samræmi við gr. 7.4. Í byrjun er slökkt á 
trufluninni, frumspenna merkisins höfð 6 desibel miðað við 1 mikróvolt á inngangi 

viðtækisins og útgangsafl þess stillt á helming venjulegs gildis. Truflunarmerkið er 

ekki mótað, en tíðni þess breytt milli 1 og #10 MHz og —1 og -10 MHz, allt miðað 

við nafngildi viðtökutíðnarinnar. 

Óæskileg geislun viðtækis telst vera öll sending eða geislun á radíótíðnum frá því. 

Hámark óæskilegrar geislunar er 2 nanówött í tíðnisviðinu frá MHz til 2 GHz. 
Meæliaðferð: Sending radíótíðna frá viðtækinu er mæld á inngangi þess með 

tíðnirófsgreini með 50 ohma viðnámi og allir spennuþættir mældir í framangreindu 

tíðnisviði. Geislun er mæld með aðstoð mæliloftnets og tíðnirófsgreini. Loftnetið er 
haft í 3 m fjarlægð frá talstöðinni.
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10. gr. 

Talstöðvar, sem gerðar eru fyrir samtímistal (duplex) og útbúnar eru með síu í þessum 
tilgangi, skulu á öllu tíðnisviðinu 153,5 — 174 og 453 — 470 MHz hafa eftirfarandi 

eiginleika: 

10.1 Lækkun á næmi viðtækis við samtímis sendingu og viðtöku í talstöð stafar af leka á 
sendiafli inn á viðtæki. Lækkunin er skilgreind sem hlutfallið milli næmi viðtækisins 

með og án sendingar og skal eigi vera meiri en 3 desibel. 

VIÐAUKI B. 

Talstöðvar, sem nota á í bílasímaþjónustunni, skulu hafa eiginleika í samræmi við reglur 
þessar og viðauka A, en jafnframt skulu þær útbúnar sérstaklega á eftirfarandi hátt: 

1. Talstöðvarnar skulu hafa möguleika á sendingu og viðtöku á minnst 20 rásum. Af 

þessum 20 rásum skulu 9 vera uppkallsrásir bílasímaþjónustunnar, sem eru nr. 33-41. 

Fyrst um sinn getur P og S þó heimilað notkun stöðva með allt niður í 9 rásir og skulu 
þær þá vera útbúnar kallrásunum. 

2. Talstöðvarnar skulu hafa innbyggðan rásaleitara á a. m. k. kallrásunum. Rásaleit skal 

alltaf vera í gangi, þegar ekki er verið að nota stöðina til samtals. 
Talstöðvarnar skulu vera gerðar fyrir samtímistal. 

4. Auk venjulegs talfæris skulu stöðvarnar hafa hátalara. Á stöðvunum skal vera sérstakur 
uppkallshnappur og skal talstöðin senda bílasímanúmer sitt, þegar þrýst er á hnappinn. 

5. Tónsendir og viðtæki skulu fylgja með hverri talstöð til að geta sent og tekið á móti 

bílasímanúmeri stöðvarinnar og þar að auki tekið á móti minnst einu hópkallsnúmeri, 

sem er þá 90 000. Óski eigandi talstöðvar eftir fleiri hópkallsnúmerum, fær hann 

úthlutun hjá P og S. Ekki má senda úr talstöðinni á rásum bílasímaþjónustunnar annað 

bílasímanúmer en henni hefur verið úthlutað. Tónsendirinn skal senda sjálfvirkt 

bílasímanúmer sitt um leið og viðtæki talstöðvarinnar hefur skynjað uppkall frá 
afgreiðslu sem því er ætlað. 

6. Talstöðin skal senda út sjálfvirkt ein-tóns merki með tíðni 2110 Hz og 1,2 sekúndu á 
lengd, þegar talfæri er sett í höldu að loknu samtali. 

1. Sé talstöðin útbúin handvirkum rofa til að hlusta rás, skal vera tímastýring á rofanum, 
svo að lokað sé fyrir hlustun innan 30 sekúndna. Þessi tímastýring skal vera óvirk, þegar 

talstöðin hefur sent út eða tekið á móti bílasímanúmeri sínu. 

= 

VIÐAUKI C 

Nauðsynlegir eiginleikar tónvalsbúnaðar. 

1. gr. 

1.1  Tónvalsmerkið skal vera röð 5 tóna, sem eru látnir móta sendinn í móðurstöð. Nota 

skal tíðnimótun með forbjögun sem nemur 6 desibel á áttund (óbein fasamótun). 

Frávikið fyrir töluna 6 (1540 Hz) skal vera 3 KHz.
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1.2 

1.3 

21 

2.2 

2.3 

24 

2.5 

3.1 

4.1 

5.1 

6.1 

711 

8.1 

9.1 

Tölurnar eru táknaðar með tónum eins og sýnt er í töflunni 

Tala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Tónn (Hz) 1124 1197 1275 1358 1446 1540 1640 1747 1860 

0 Endurtekin 

1981 tala 

2110 

Sem dæmi er kallnúmerið 12133 táknað með tónröðinni 

1124-1197-1124-1275-2110 Hz og 

kallnúmerið 22222 með 1197-2110-1197-2110-1197 Hz 

Hver röð 5 tóna skal standa í 500 millisekúndur og er endurtekin eftir 900 100 

millisekúndur. 

2. gr. 

Tónarnir skulu vera sem mest sínuslaga með yfirsveiflur innan við 2%. 

Mismunur á toppgildi tóna í ákveðinni röð má ekki vera meira en 1 desibel. 
Lengd tóns mæld við hálft toppgildi tónsins skal vera 100 * 10 millisekúndur. Milli 
tóna skulu vera 3 * 2 millisekúndur mælt við sama styrk. 
Ris- og falltími hvers tónpúls miðað við 10% og 90% af toppgildi skal vera 1,5 * 1 

millisekúnda. 

Mesta leyfilega tíðniskekkja tóns er 4 Hz. 

3. gr. 

Ekki er leyfilegt að endurtaka tónvalsmerki nema að 5 sekúndum liðnum. 

4. gr. 

Tónvalsskynjari viðtækis má vera annað hvort sérstök eining í tengslum við talstöð 
eða innbyggður í talstöðina. Ef hann er sérstök eining skal hann prófaður með öllum 

þeim talstöðvum, sem framleiðandi hans eða umboðsmaður, hyggst nota hann við. 

5. gr. 

Tónskynjarinn skal gefa svörun við tón í öllum tilfellum þó að tíðniskekkja tónsins sé 

allt að * 0,5% frá réttri tíðni en skal ekki svara ef tíðniskekkja er * 3% eða meiri frá 
réttri tíðni. Þetta skilyrði skal uppfyllt þó að innspenna hafi breyst um 10 desibel frá 
uppgefnu gildi. 

6. gr. 

Tónskynjarinn skal í iInnspennusviðinu skilgreint í S. gr. gefa fullnægjandi svörun við 

merkis/suðs hlutfall jafnt 5 desibel og þar yfir mælt á inngangi tónskynjarans með 

suðbandbreidd 3 KH.z. 

1. gr. 

Tónskynjarinn skal samþykkja tónpúlsa með allt að 25% bjögun. 

8. gr. 

Líði meira en 250 * 40 millisekúndur milli tónpúlsa, sem skynjarinn fær frá viðtækinu 
skal hann sjálfkrafa stillast í byrjunarstöðu á ný. 

9. gr. 

Þegar tónskynjarinn hefur móttekið 5 tóna merki, sem samsvarar tónvalsnúmeri 

hans, skal hann gefa frá sér stutt hljóðmerki og kveikja á ljósi, sem á að lýsa þangað 

til að notandi stövarinnar slekkur á því.
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VIÐAUKI D. 

Talstöðvar notenda á sértíðnum, þar sem fleiri en einn notar sömu tíðnina, skulu útbúa 

talstöðvar sínar tónsendi og sítónsloka. Hver talstöð sendir frá sér tón, þegar kveikt er á 

öllum sendinum. Sítónslokinn skynjar, þegar talstöðin tekur á móti réttum tón, og opnar 

viðtækið. Í stað sérstaks sítónsloka má nota suðloka viðtækisins, en þá skal hann stýrast bæði 
af tóninum og mældu suðgildi. Notandi heyrir með þessari tilhögun eingöngu þær sendingar, 

sem honum eru ætlaðar. Radíóeftirlitið ákveður tóntíðni hvers notanda. 

Tóngjafar skulu hafa eftirfarandi eiginleika: 

1. Tónarnir skulu vera sem mest sínuslaga með yfirsveiflu innan við 2%. 
2. Mesta tíðniskekkja er * 4 Hz. 

Sítónslokar skulu hafa eftirfarandi eiginleika: 

1. Þeir skulu opna viðtækið í öllum tilfellum, þó að tíðniskekkja á mótteknum tón sé allt að 

* 0,5%, en skulu ekki opna, ef tíðniskekkja er * 3% eða meiri. Þessum skilyrðum skal 
fullnægt, þó að innspenna breytist um allt að * 10 desibel miðað við venjulegt gildi. 

2. Þeir skulu gefa fullnægjandi árangur svo framarlega sem merkis/suðs hlutfall á útgangi 

viðtækis sé yfir 5 desibel. 

17. ágúst 1983 Nr. 614 

AUGLYSING 

um sameiningu Dyrhóla- og Hvammshrepps í Vestur-Skaftafells- 

sýslu. 

Samkvæmt samþykktum hreppsnefnda Dyrhólahrepps og Hvammshrepps í Vestur- 
Skaftafellssýslu og að fengnu áliti sýslunefndar Vestur-Skaftafellssýslu um að Dyrhóla- 

hreppur og Hvammshreppur verði sameinaðir, vill ráðuneytið samkvæmt lögum nr. 70 12. 

maí 1970 um sameiningu sveitarfélaga sbr. Sveitarstjórnarlög nr. 58 29. mars 1961 tilkynna 
eftirfarandi: 

1. Dyrhólahreppur og Hvammshreppur í Vestur-Skaftafellsýslu skulu vera eitt sveitarfé- 
lag, sem heitir Mýrdalshreppur. 

2. Mörk hins nýja sveitarfélags skulu vera hin sömu og núverandi mörk þessara 
sveitarfélaga. 

3. Íbúar Dyrhólahrepps og Hvammshrepps skulu vera þegnar hins nýja sveitarfélags 
Mýrdalshrepps. 

4. Eignir, skuldir, skyldur og réttindi, sem tilheyra hvoru sveitarfélagi Dyrhólahreppi og 

Hvammshreppi skulu tilheyra hinu nýja sveitarfélagi Mýrdalshreppi. Allar ábyrgðir og 
fjárhagslegar skuldbindingar sem sveitarstjórnirnar hafa gert og ekki er gert ráð fyrir í 

fjárhagsáætlun þeirra fyrir yfirstandandi ár, skulu því aðeins vera bindandi fyrir hið nýja 

sveitarfélag að þær hafi hlotið samþykki beggja sveitarstjórnanna. 

5. Þangað til settar hafa verið nýjar samþykktir og reglugerðir fyrir hið nýja sveitarfélag, 

skulu reglugerðir þær og samþykktir, sem nú eru í gildi í báðum sveitarfélögunum gilda, 
eftir því sem við á. 

6. Gildistaka sameiningarinnar er ákveðin 1. janúar 1984.
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7. Kosning til hreppsnefndar hins nýja Mýrdalshrepps skal fara fram 12. nóvember 1983 og 

er kjörtími hinnar nýju hreppsnefndar til næstu almennu sveitarstjórnarkosninga. 

Tala hreppsnefndarmanna í Mýrdalshreppi hinum nýja skal vera 7. 

9. Sýslunefndarmenn skulu vera 2 í Mýrdalshreppi. 

oo 

Félagsmálaráðuneytið, 17. ágúst 1963. 

Alexander Stefánsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 615 18. ágúst 1983 

AUGLÝSING 
um afnotagjöld Ríkisútvarpsins. 

Afnotagjöld Ríkisútvarpsins fyrir síðari gjalddaga ársins 1983 hafa verið ákveðin sem 

hér segir: 

kr. 

Afnotagjald Ríkisútvarpsins fyrir móttöku sjónvarps í lit ................. 1823 

Afnotagjald Ríkisútvarpsins fyrir móttöku sjónvarps í svart/hvítu ......... 1446 

Hljóðvarpsgjald (þ. e. ef greitt er af hljóðvarpi eingöngu) ................ 456 

Menntamálaráðuneytið 18. ágúst 1983. 

F.h.r. 

Knútur Hallson. 
  

Runólfur Þórarinsson. 

Nr. 616 10. ágúst 1983 

AUGLÝSING 
um umferð á Suðureyri. 

Að fengnum tillögum Suðureyrarhrepps og samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga 

nr. 40/1968 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð á Suðureyri: 

1. Þar sem Súgandafjarðarvegur tengist Túngötu, skal vera biðskylda, og nýtur Túngata 

aðalbrautarréttar. 

2. Eyrargata skal vera tvístefnuakstursgata. 

3. Við Eyrargötu 12 er heimilt að aka út af Eyrargötu að söluskála Esso, og skal á þeim 

vegi vera biðskylda gagnvart Eyrargötu. 

Ákvæði þessarar auglýsingar öðlast þegar gildi. 

Lögreglustjórinn á Suðureyri, 10. ágúst 1983. 

Pétur Kr. Hafstein.
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GJALDSKRÁ fyrir póstþjónustu. Gildir frá 1. september 1983. 
  

  

  

  

  

            

        

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

Ð) Ð) ð) 

Þyngd- Alm. Flug- Alm. Flug- Alm. Flug- 
Hámark stærðar armörk | Burðar- | burðar- burðar- burðar- | burðar- burðar- burðar- 
og þyngdar g gj. aur. gi. aur. gj. aur. gj. aur. gj. aur. g). aur. gj. aur. 

Bréf. 20 650 650 9) 750 ?%) 750 1350 
Hámarksstærð: 100 1300 1300 1800 1800 3850 
Lengd breidd 250 2600 2600 3550 3550 10600 
* þykkt 900 mm. 500 5200 5200 6800 6800 19750 
Mesta lengd 600 mm. 1000 7800 9850 11850 11850 38350 
Í ströngum: 2000 19250 19250 19250 19250 73100 
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) %) 
Mest 105 x 148 mm. 600 600 600 600 650 
Minnst 90 < 140 mm. 

Prent. 

Stærð sama og bréfa. 20 600 600 600 600 600 600 650 
(Prentkort, sama stærð 100 750 750 1100 800 1100 800 1850 
og póstkort). 250 1350 1350 1850 1450 1850 1450 3800 
Hámarksþyngd 2 kg. 500 2400 2400 4150 2650 4150 2650 7600 
Bækur þó 5 kg. 1000 3800 3800 7450 4450 7450 4450 14500 
Burðargjald fyrir prent 2000 5300 6200 13300 6200 13300 6200 29400 
yfir 1000 g til Norðurl. 3000 8450 9300 21050 9300 21050 9300 37400 
er sama og fyrir 4000 10900 12400 28800 12400 28800 12400 45400 
„Önnur lönd.“ 5000 13500 15500 36550 15500 36550 15500 53400 

Smápakkar. 100 750 750 1100 800 1100 800 1850 
Stærð sama og bréfa. 250 1350 1350 1850 1450 1850 1450 3800 
Hámarksþyngd 1 kg. 500 2400 2400 4150 2650 4150 2650 7600 

1000 3800 3800 7450 4450 7450 4450 14500 

Innrituð blöð og tímarit. Um afslátt af burð- 
Innritunargjald 3823.00 kr. argjaldi fyrir dag- 
Stærð sama og bréfa. blöð, landsmála- 
a) Til umboðsm. hver blöð og tímarit 

(minnst 50 eintök 500 346 landssamtaka stétt- 9 Samanlagt fluggjald og alm. burðargjald. 
til hvers í einu). arfélags og fyrir ?) Bréf og póstkort (LC) eru flutt flugleiðis 
Hámarksþ. 20 kg. tímarit og blöð, innan Evrópu án sérstaks fluggjalds. 

sem fjalla sérstak- 3) Umsókn um gjaldeyrisyfirfærslu (ebl. 509) 
b) Til áskrifenda. lega um bók- útfyllist við allar greiðslur til útlanda. 

Minnsta gjald: menntir og listir #) Til útlanda bætist við gjald fyrir símskeyti 
200 eint. eða trúmál, vísast til viðkomandi lands. 

Hámarksþyngd 100 136 til reglugerðar fyrir 5) Póststöðvar gefa upplýsingar um þau lönd 
500 g hvert eintak. 200 269 póstþjónustu nr. sem póstgíró og/eða póstávísanaviðskipti 

300 389 138/1982, grein eru við. 
400 483 14.4.1. 
500 884 
  

Greiðsla skaðabóta póststjórnarinnar fyrir ábyrgðarsendingar, verðsendingar og böggla innanlands er sem hér segir: 
1. Verðbréf og -bögglar: allt að upphæð hins tilgreinda verðs. 
2. Ábyrgðarsendingar og almennir bögglar: a. allt að 228 kr. fyrir glataða ábyrgðarsendingu. b. allt að 1138 kr. fyrir 

böggul, sem glatast eða eyðileggst. 

  

Pósthólfaleiga. Ársleiga eftir stærð: 77, 125, 152, 195 og 231 kr. Leigutími er eitt ár. Leiga greiðist fyrirfram. 
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Innanlands | Önnur 
og til lönd“) 

TEGUND SENDINGAR Norðurlanda TEGUND SENDINGAR Burðargjald aurar 

Burðar- Burðar- Almennir bögglar Þyngdar- Alm. Rúmfr. 
Póstgíróþjónusta') gjald aurar | gjald aurar (innanlands): mörk bögglar broth. 
(hámarksupphæð ótakmörkuð) kg aurar aurar 
Innborganir (ókeypis á eigin reikning 
með notkun færsluseðils) ............... 950 1200 Hámark þyngdar og 1 3400 5100 
Millifærslur á milli póstgíróreikninga ..... ókeypis ókeypis stærðar (lágmarksst. 
Útborganir (ókeypis af eigin reikningi 90 < 140 mm): þyngd 3 3900 5900 
m >ð notkun úttektarseðils) ............. 1600 2000 20 kg mest. Lengd 
— breidd þykkt 3 m. 5 6000 9000 

Póstávísanirð). Mesta lengd 1.50 m. 

(hámarksupphæð 30 000 kr. innanlands. Umm burðargj. fyrir 10 9400 14100 
Um hámarksupphæð póstávísana til út- böggla til útlanda 
landa veita póststöðvarnar upplýsingar veita pósthúsin 15 13600 20400 
a) almennar póstávísanir .............. 1600 2000 upplýsingar. . . 
b) símapóstávísanir .................. 7150 2000“) 20 15200 22800 

Póstkröfur Verðbréf og -bögglar. aurar 

Hámarksupphæð innanlands sama og póst- Burðargjald sendingar eftir tegund. 
ávísana (30 000 kr.). Með innborgun á Skrásetningargjald ...................... 1400 

póstgíróreikning er hámarksupphæð ótak- Tryggingargjald. 
mörkuð.  Burðargjald sendingar eftir Fyrir hverjar 500 kr. eða minna ............ 1400 

tegund. 
a) Með póstávísun ................... 2950 3200 . Nú B sinn A ásta AÐ 
b) Með innborgun á póstgíróreikning ... 2000 Hugi tl útlanda Hánsoksþ innani 08 tl útlanda nema 

(aðeins innanlands) u8B)- ht unanda. yng S- 

Loftbréf: Söluverð 50 aurar, auk burðargjalds fyrir almennt 
bréf af fyrsta þyngdarflokki (750 aurar). 
Má senda flugleiðis til allra landa án viðbótargjalds. 

Ymis önnur gjöld. 

Ábyrgðargjald .......................... 1400 aurar Talning í verðbréfi innanlands: 1400 aurar hver sending. 
  

A RA ÞA . Fyrirframgreiðsla eftir frankóseðli: 1350 aurar. 
Afturköllun sendingar, breyting á áritun, breyting 

á póstkröfuupphæð, fyrirspurn um sendingu 1350 aurar Tollmeðferð bréfs, prents og smápakka: 1300 aurar. 
  

  

  

Hraðboðagjald: (Útburður bréfa og tilkynningar Tollmeðferð böggla: 1700 aurar. 
um böggla með sérstökum sendimanni, þegar 

eftir komu sendingar á ákvörðunarpósthús). Gjald fyrir að búa um böggla á ný: 900 aurar. 
Þar sem daglegur útburðurer ............... 3200 aurar 

Geymslugjald böggla: 1700 aurar á dag frá 16. degi eftir 

Móttökukvittun ....................... 750 aurar komu bögguls á ákvörðunarpósthús. 

Alþjóða-svarmerki: Söluverð 1400 aurar. Afhending ábyrgðarsendingar með móttökukvittun í eigin 
Skiptiverð í frímerkjum 750 aurar. hendur: Utanlands og innan 750 aurar. 

  

PÓSTFAX-ÞJÓNUSTA 

a) Frá póststöð tilpóststöðvar ..........0...00..0000..nnnnr rr 9000 aurar fyrsta síða 
6000 aurar hver viðbótarsíða 

b) Frá einkatæki til póststöðvar ..............0..000 000. n rr 5500 aurar fyrsta síða 
3500 aurar hver viðbótarsíða 

c) Frá póststöð tiltækis í einkatign ............0.0000.00 0000. 00 rn 7500 aurar fyrsta síða 
5000 aurar hver viðbótarsíða 

  

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 1983. Samtímis fellur úr gildi gjaldskrá fyrir póstþjónustu nr. 301 frá 11. maí 1983. 

Samgönguráðuneytið, 25. ágúst 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Halldór S. Kristjánsson. 

  

Stjórnartíðindi B 36, nr. 596—617. Útgáfudagur 31. ágúst 1983.
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SAMÞYKKT 

um sorphreinsun fyrir Blönduós. 

1. gr. 

Blönduóshreppur annast eða býður út sorphreinsun innan skipulagðra svæða sveitarfé- 
lagsins, sbr. þó 6. gr. 

Sorphreinsun fer fram undir yfirstjórn sveitarstjórnar og undir eftirliti heilbrigðis- 
nefndar. 

2. gr. 

Sérhverjum húseiganda er skylt að hafa sorpgeymslu og sorphirðingu í samræmi við 
ákvæði samþykktar þessarar og eftir nánari fyrirmælum er heilbrigðisnefnd kann að gefa. 

3. gr. 
Allur kostnaður við almenna sorpeyðingu greiðist úr sveitarsjóði. Hverjum húseiganda 

er þó skylt að greiða sérstakt sorphreinsunargjald, sem sveitarstjórn ákveður í sérstakri 
gjaldskrá sem heilbrigðismálaráðherra staðfestir og innheimtist með fasteignagjöldum hvers 
árs. 

4. gr. 

Daglegt sorp frá íbúðarhúsum, veitingastöðum, verslunum og líkum rekstri skal láta í 
sérstaka poka, sem sveitarfélagið afhendir. Pokunum skal komið fyrir í þar til gerðum 

sorpskáp eða sérstakri grind, með viðeigandi frágangi og loki yfir. Húseigandi ber allan 

kostnað af uppsetningu og viðhaldi sorpgrinda og sorpskápa og ber að sjá um að grindur eða 

skápar séu í góðu ásigkomulagi. 
Sorphirslur skulu vera aðgengilegar fyrir sorphreinsunarmenn. Húseigendum ber 

skylda til hreinsa snjó frá sorphirslum. Ef sorpgeymsla er innbyggð eða innandyra skal allur 

aðgangur að henni og frágangur vera í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar sbr. nánar 

6. grein 8. tl. reglugerðar nr. 298/1978. 

S. gr. 

Í sorppoka má setja venjulegt heimilissorp, en gæta skal þess sérstaklega að offylla þá 

ekki né ofþyngja á þann hátt að erfitt verði að loka þeim eða að hætta sé á að þeir rifni. Sorp 

skal láta vel ofan í poka, varast að það hangi yfir pokarönd eða dreifist á lok umhverfis 

sorphirslur og valdi óþrifum. Öllu blautu sorpi svo og oddhvössum hlutum skal pakkað vel inn 
áður en slíkt er sett í sorpílát. Mold, möl, grjót og svipuð efni má ekki setja í sorppoka en 
skal flytja til ákveðins svæðis, skv. nánari fyrirmælum sveitarstjórnar og heilbrigðisnefndar. 

Á sama hátt má ekki setja eldfima vökva svo sem olíu og bensín í sorpílát, hvorki laust né í 

umbúðum. Sorphirðingarmönnum er heimilt að skilja eftir poka, sem fylltir eru um of, rifnir 
eða svo þungir að hætta sé á að þeir rifni. 

6. gr. 

Þeir aðilar, sem hafa með höndum starfsemi, sem krefst tíðari sorphirðingar, en um 

getur í 7. gr. að mati heilbrigðisnefndar, svo sem veitinga-, verslunar- og iðnaðarstöðvar, ber 

sjálfum að annast og kosta sína sorphirðu. Allt umfangsmeira sorp, svo sem frá byggingum 

B 132 
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og málmiðnaði, bílhræ og allt brotajárn, skal hver hlutaðeigandi fjarlægja á eigin kostnað á 
afmarkað svæði, skv. nánari fyrirmælum sveitarstjórnar og heilbrigðisnefndar. Bannað er að 

urða olíuleifar og önnur efni, sem mengað geta jarðveg og bannað er að kasta slíkum efnum, 

svo sem Öllu öðru sorpi í hvaða mynd sem er, í sjóinn eða í Blöndu. Skal slíku sorpi brennt 

eða því eytt á annan hátt, eftir því sem kostur er og skal slík eyðing fara fram undir eftirliti 

heilbrigðisnefndar. 

1. gr. 

Sorphreinsun skal framkvæmd vikulega og skal stefnt að því að hún fari fram á sama 

vikudegi við hvert hús. 

Sorphirðing skal ekki framkvæmd á helgidögum eða eftir kl. 22 á virkum dögum. 

Hreppurinn leggur til og gengur frá í sorpskáp eða grind, einum plastpoka, ettir hverja 

hreinsun. Ef nauðsyn krefur t.d. vegna stórhátíða eða ef vænta má stöðvunar á 

sorphreinsun, geta húseigendur fengið aukapoka í áhaldahúsi hreppsins. Sé slíku ekki til að 

dreifa þá geta húseigendur engu að síður fengið aukapoka eftir þörfum, en þá kemur sérstök 

greiðsla fyrir, er nemur andvirði þeirra. Á stóru heimili eða þar sem vænta má að einn poki 

nægi ekki til milli hreinsana getur viðkomandi valið milli þess, að hafa fleiri grindur eða að 

hafa geymslu fyrir fyllta sorppoka og skiptir þá sjálfur um, enda fær hann þá ókeypis 

nægilega marga poka. Ef um óvenjulega notkun poka er að ræða, t. d. hjá veitingastöðum, 

verslunum o. s. frv. getur sveitarsjóður lagt á aukagjald vegna sorphreinsunar eða látið 

greiða fyrir aukapoka. 

8. gr. 

Allur flutningur á vegum einstaklinga, fyrirtækja eða aðila, sem annast sorphreinsun á 
vegum sveitarfélagsins á sorphauga, eða á þau afmörkuðu svæði, sem sveitarstjórn gefur 

fyrirmæli um, skal gerður eftir ströngustu fyrirmælum og þrifnaður allur í hávegum hafður. 

Sömuleiðis skal umgangur og frágangur á sorpi á sorphaugastað uppfylla þær kröfur, sem 

reglur um þá staði kveða á um t. d. um losunartíma sorps og umgengishætti alla. 

9. gr. 
Kvörtunum vegna sorphreinsunar skal komið skriflega til sveitarstjórnar eða heil- 

brigðisnefndar. 

10. gr. 

Með brot gegn samþykkt þessari skal farið í samræmi við ákvæði laga nr. 50/1981, um 

hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

11. gr. 

Um mál vegna brota á samþykkt þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

12. gr. 

Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Blönduósshrepps staðfestist hér með skv. 22. gr. 
laga nr. 50/1981, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, til þess að öðlast gildi þegar við 

birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 24. ágúst 1983. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 
  

Ingimar Sigurðsson.
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SAMÞYKKT 

um hundahald í Suðureyrarhreppi. 

1. gr. 

Hundahald er bannað í Suðureyrarhreppi, nema á lögbýlum. 

2. gr. 

Hreppsnefnd Suðureyrarhrepps er heimilt að víkja frá ákvæðum 1. gr., um bann við 
hundahaldi, í eftirtöldum tilvikum: 

a) Þegar lögregluyfirvöld sækja um leyfi til að halda hund vegna löggæslustarfa. 
b) Þegar blindir menn sækja um leyfi til að halda hund sér til leiðsagnar. 

c) Þegar sótt er um leyfi til að halda hund fyrir fólk með sálræn vandamál, en þá skal liggja 
fyrir umsögn læknis og félagsráðgjafa. 

d) Þegar sótt er um leyfi fyrir minkahunda. 

3. gr. 

Þeim, sem fá leyfi skv. 2. gr., ber að hlíta eftirfarandi skilyrðum: 

a) Skrá skal hund á skrifstofu hreppsins. 
b) Greiða skal skráningargjald, sem sveitarstjórn ákveður í sérstakri gjaldskrá, sem 

heilbrigðismálaráðherra staðfestir. 

c) Ábyrgðartryggja skal hunda hjá viðurkenndu tryggingafélapi og leggja fram skírteini því 

til sönnunar við skráningu. 
d) Hundur 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 samkomuhús, 
skólahús, matvöruverslanir eða aðra staði, þar sem matvæli eru um hönd höfð. 

e) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum er hunda varða, þ. á m. 

reglum um hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts, svo og fyrirmælum heilbrigðis- 

nefndar. 

f) Skylt er að færa sönnur á að ábyrgðartrygging sé í gildi, hvenær sem slíks er krafist af 
sveitarstjórn. 

4. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum og geta leitt til leyfissviptingar. Um brot gegn 

samþykkt þessari skal farið að hætti laga um meðferð opinberra mála og að öðru leyti í 

samræmi við ákvæði laga nr. 50/1981, VI. og VII. kafla. 

5. gr. 

Framangreind samþykkt sveitarstjórnar Suðureyrarhrepps staðfestist hér með skv. 22. 

gr. laga nr. 50/1981, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, sbr. lög nr. 7/1953, um 
hundahald og varnir gegn sullaveiki, til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 18. ágúst 1983. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson.   
Ingimar Sigurðsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir minningarsjóð um Kristján Á. Ásgeirsson, 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 15. ágúst 1983. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Minningarsjóð um Kristján Á. Ásgeirsson. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Minningarsjóður um Kristján Á. Ásgeirsson“. Hann er stofnaður af 

ekkju Kristjáns, Sigrúnu Arnbjarnardóttur, til heimilis að Miðvangi 121, Hafnarfirði. 

Heimili sjóðsins er á Taugalækningadeild Landspítalans, Reykjavík. 

Varnarþing sjóðsins er í Reykjavík. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er 5 000 kr. — fimm þúsund krónur. 

3. gr. 

Sjóðnum er ætlað að afla fjár með því að taka á móti gjöfum, framlögum, áheitum 

o. s. frv. 

4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að afla hjálpar- og afþreyingatækja fyrir sjúklinga og hjúkrunar- 

fólk á Taugalækningadeild Landspítalans. Þetta skal gert á hvern þann hátt, sem 

sjóðstjórnin telur heppilegast hverju sinni. 

5. gr. 

Sjóðurinn er sjálfseignarstofnun í vörslu þriggja manna sjóðstjórnar. Sjóðstjórnina 

skipa yfirlæknir Taugalækningadeildar Landspítalans, hjúkrunarforstjóri sömu deildar og 
stofnandi, eða einhver er hún kynni að tilnefna í sinn stað. 

6. gr. 
Sjóðstjórnin skal sjá um ávöxtun höfuðstóls sjóðsins í ríkistryggðum verðbréfum eða í 

sparisjóðsbókum eða á annan tryggilegan hátt. 
Stjórn sjóðsins hefur á hendi reikningsskil hans og heldur sömuleiðis gjörðabók um 

úthlutanir. Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið og skal árlega birta ársreikninginn, 

endurskoðaðan af endurskoðanda. 

7. gr. 

Höfuðstól sjóðsins, sem er stofnframlag kr. 5 000 — fimm þúsund krónur — má aldrei 

skerða. Ráðastafa má öllum tekjum sjóðsins að öðru leyti. 

8. gr. 

Stjórn sjóðsins getur breytt skipulagsskrá þessari ef meirihluti sjóðstjórnar óskar eftir 

því. 
9. gr. 

Verði ákveðið að hætta starfsemi sjóðsins, þá skulu allar eigur hans og eignir renna til 

Taugalækningadeildar Landspítalans. 

10. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.
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REGLUGERÐ 
um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ísafjarðarkaupstaðar 

nr. 151 4. mars 1975. 

1. gr. 
1. mgr. 18. gr. orðist svo: 
Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt sem 

önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með lögveði í 
skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Hæstu lögleyfðir dráttar- 

vextir á hverjum tíma fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

2. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 45 24. apríl 1973 staðfestist hér 
með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 25. ágúst 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Ólafur S. Valdimarsson. 

25. ágúst 1983 Nr. 622 
SAMÞYKKT 

um stjórn hreppsmálefna Blönduóshrepps. 

I. KAFLI 

Um skipun hreppsnefndar og verkefna hennar. 

Í. gr. 

Hreppsnefnd Blönduóshrepps skal skipuð sjö hreppsnefndarmönnum kjörnum sam- 
kvæmt lögum nr. 5/1962. 

2. gr. 

Hreppsnefnd er almennt í fyrirsvari fyrir Blönduóshrepp og skal engu máli, er varðar 
sérstaklega hagsmuni hreppsins, til lykta ráðið án umsagnar hreppsnefndar. 

Hreppsnefnd ber að gæta hagsmuna hreppsins í hvívetna og annast þau viðfangsefni 
sem henni eru fengin í lögum og reglugerðum svo og málefni sem henni eru fengin í 
samþykktum er hún hefur sett eða á henni kunna að hvíla að öðru leyti. 

Meginverkefni hreppsnefndar eru þessi: 

a. Hreppsnefnd fer með yfirstjórn á fjárreiðum hreppsins. 

1) Hún skal fyrir lok desembermánaðar ár hvert gera áætlun um tekjur og gjöld 

hreppsins fyrir næsta reikningsár (almanaksár). Í fjárhagsáætlun skal í meginatriðum 

greina, hvernig fjárveitingu til einstakra stofnana og framkvæmda skuli hagað, sbr. b- 
lið og ennfremur hvernig áætlaðar tekjur skiptast. 

2) Hún skal hafa yfirumsjón með fjárstjórn, hreppsins, með því að tekjur skuli 
innheimtar og greiðslur inntar af hendi í samræmi við það, sem ákveðið er í 

fjárhagsáætlun. Eigi má greiða fé úr hreppssjóði nema heimild sé til þess í 

fjárhagsáætlun hreppsins og/eða hreppsstofnana eða með annarri ákvörðun hrepps- 
ins. Ennfremur að eignir hreppsins séu tryggilega varðveittar.
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3) Hún skal leggja fullnaðarúrskurð á ársreikninga hreppsins eigi síðar en 31. maí ár 
hvert. 

b. Hreppsnefnd hefur yfirstjórn verklegra framkvæmda hreppsins. Í fjárhagsáætlun kveður 
hún á um hvernig verklegum framkvæmdum skuli hagað í meginatriðum á fjárhagsárinu. 
Hún getur og gert heildaráætlanir um framkvæmd tiltekinna verkefna, er taka yfir lengri 

tíma, svo og einstök verk eftir því sem ástæða þykir til. 

c. Hreppsnefnd ræður sveitarstjóra og kýs hreppsráð og aðrar nefndir eftir því sem segir í 

reglugerð þessari eða öðrum samþykktum, svo og endurskoðendur reikninga hreppsins. 

Ennfremur skipar hún fasta starfsmenn samkvæmt þeim reglum, sem um getur í 39. gr. 

Og semur um laun þeirra. 

d. Hreppsnefnd setur reglur um stjórn hreppsmálefna og reglur um meðferð tiltekinna 
málefna hreppsins, ákveður lóðaleigu, gjaldskrá hreppsfyrirtækja, eftir því sem þörf 

krefur o. s. frv. 

II. KAFLI 

Fundarsköp hreppsnefndar. 

3. gr. 

Á fyrsta fundi hreppsnefndar að loknum sveitarstjórnarkosningum, kýs hún sér oddvita 
og varaoddvita og fer um kosningu þeirra og starfstíma eftir gildandi sveitarstjórnarlögum. 

4. gr. 

Oddviti stjórnar umræðum á fundum hennar. Hann sér um, að fundargerðir séu 
skipulega færðar í fundargerðarbók og allar tillögur og ályktanir séu rétt og nákvæmlega 

bókaðar, svo og hverja afgreiðslu þær hljóta. 

Oddvitinn sér um að Aallt fari löglega fram og skipulega á fundum hreppsins. Hann 
úrskurðar um skilning á fundarsköpum samkvæmt samþykkt þessari, en skjóta má úrskurði 

hans undir úrlausn hreppsnefndar ef vafi leikur á um skilning fundarskapa. 

5. gr. 
Hreppsnefnd ræður sérstakan fundarritara utan hreppsnefndar, sem sér um færslu 

gerðabókar og hefur oddvitinn eftirlit með því að rétt sé fært til bókar. 

Í gerðabók skal skrá hvar og hvenær fundur sé haldinn, hverjir sitja fundinn, töluröð 

hreppsnefndarfunda, svo og hver sé fundarritari og einnig það sem oddvitinn vill láta til 
bókar færa, þótt ekki sé til getið í dagskrá fundarins. 

Í fundarlok skal lesa upp gerðabók og skulu allir viðstaddir hreppsnefndarmenn 
undirrita hana. Hver hreppsnefndarmaður, sem eigi er sammála hinum á rétt á því að 

ágreiningsálit hans verði ritað með fáum orðum í gerðabókina. Heimilt er að fresta lestri 
gerðabókar til næsta fundar hreppsnefndar, en þá skal afrit fundargerðar sent hrepps- 

nefndarmönnum innan viku og þeir fá viku frest til að koma á framfæri athugasemdum. 

6. gr. 

Hreppsnefnd heldur fundi að jafnaði tvisvar í mánuði. Heimilt er hreppsnefnd að fækka 

fundum í júlí og ágúst. Reglulegir fundardagar og fundartími skal ákveðinn í byrjun hvers 
kjörtímabils. 

Aukafundi skal halda samkvæmt ákvörðun hreppsráðs, oddvita, sveitarstjóra eða ef 

tveir hreppsnefndarmenn hið fæsta krefjast þess. 
Sveitarstjóri boðar fundi hreppsnefndar.
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7. gr. 

Sveitarstjóri og oddviti semja dagskrá hreppsnefndarfundar. 

Á dagskrá skal taka: 

1) Fundargerðir hreppsráðs og annarra lögmætra nefnda, sem þurfa kunna staðfestingar 

hreppsnefndar á ályktunum sínum. 

2) Hvert það mál, sem fellur undir verksvið hreppsnefndar skv. 2. gr. sbr. og 10. gr. laga 

nr. 58/1961, enda sé þess óskað af hreppsnefnd, hreppsráði, lögmætri nefnd eða 

hreppsnefndarmanni, að málið sé á dagskrá tekið. 

3) Lögmætar kosningar nefnda og starfsmanna, svo og hvert það málefni annað sem 

hreppsnefnd á að fjalla um að lögum. Sá sem óskar að fá mál tekið á dagskrá 

hreppsnefndar, skal tilkynna það sveitarstjóra skriflega með tillögu, fyrirspurn eða 

stuttri greinargerð eigi síðar en Á dögum fyrir hreppsnefndarfund. Sveitarstjóri skal í 

síðasta lagi 2 dögum fyrir boðaðan hreppsnefndarfund hafa sent öllum hreppsnefnd- 
armönnum og a.m.k. jafnmörgum varahreppsnefndarmönnum dagskrá næsta 

hreppsnefndarfundar. 
Í dagskrá skal tilgreina fundarstað og tíma, þær fundargerðir, sem fyrir fundi 

liggja, tillögur, sem fram hafa komið, og gera í stuttu máli grein fyrir þeim málum 

öðrum sem um skal fjallað. Fylgja skulu eftirrit fundargerða, tillagna, afrit af 
skýrslum og athugasemdir endurskoðenda svo og annarra gagna, sem geta til 

upplýsinga orðið um málefni á dagskrá. 
Ef ákveðinn verður aukafundur skv. 3. mgr. 6. gr. skal að jafnaði til hans boðað 

með dagskrá, sem send verði hreppsnefndarmönnum og varahreppsnefndarmönnum 
með 24 klst. fyrirvara. 

Heimilt er þó að boða fund með styttri fyrirvara ef aðkallandi mál bíður 

afgreiðslu enda sé þess getið með fundarboðum, hvaða mál sé á dagskrá. 

Mál skulu afgreidd í þeirri röð sem dagskrá segir nema hreppsnefnd ákveði að 

önnur röð skuli höfð. 

Heimilt er að taka mál á dagskrá þótt ekki sé þess getið í fundarboði enda 
samþykki meirihluti viðstaddra hreppsnefndarmanna þau afbrigði. 

8. gr. 

Hreppsnefndarfundi skal auglýst á skrifstofu sveitarfélagsins með a. m. k. 24 klst. 
fyrirvara. 

9. gr. 

Hreppsnefndarfundi skal halda í heyrandi hljóði. Hreppsnefnd getur þó ákveðið að 

ræða einstök mál fyrir luktum dyrum, t. d. einkamál manna, eða mál, sem æskilegt er vegna 

hagsmuna hreppsins að rædd séu fyrir luktum dyrum. 

Ef tillaga kemur fram um það að mál skuli rætt fyrir luktum dyrum skal úr því skorið 

með atkvæðagreiðslu án umræðna. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður fyrir luktum dyrum. 

Ef áheyrandi á hreppsnefndarfundi raskar fundarfriði getur oddviti látið vísa honum út. 

10. gr. 

Hreppsnefnd getur enga bindandi ályktun gert nema meira en helmingur hreppsnefnd- 
armanna sé viðstaddur á fundi. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála nema 
annað sé sérstaklega áskilið í samþykkt þessari. 

Sveitarstjóri og hver hreppsnefndarmaður getur borið fram breytingartillögu, viðauka- 
tillögu, frestunartillögu eða frávísunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er og 

hreppsnefnd á úrskurðarvald um. Skulu slíkar tillögur vera skriflegar.
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Ef jafnmörg atkvæði eru með máli og móti fellur það nema við kosningu þá ræður 

hlutkesti. 
Mál má afgreiða með því að samþykkja eða fella, vísa því frá með einfaldri eða 

rökstuddri dagskrá, vísa því til afgreiðslu sveitarstjóra, nefnda eða með því að fresta því. 
Oddviti sker úr því hvernig atkvæðagreiðslu um tillögur skal hagað. 

11. gr. 

Hreppsnefnd afgreiðir mál við eina umræðu nema hina árlegu fjárhagsáætlun, 
ársreikninga og reglugerðir sem hljóta skulu staðfestingar ráðherra. 

Um þessi mál skulu fara fram tvær umræður og líði ein vika það skemmsta á milli 

umræðna. 

12. gr. 

Atkvæðagreiðsla fer þannig fram, að hreppsnefndarmaður réttir upp hönd. Nafnakall 
eða skriflega atkvæðagreiðslu skal viðhafa ef oddviti ákveður, sveitarstjóri óskar eða tveir 
hreppsnefndarmenn hið fæsta. 

Við nafnakall greiða hreppsnefndarmenn atkvæði eftir skrá um hreppsnefndarmenn í 
stafrófsröð. Nöfnum varamanna skal bæta á skrána í réttri röð í stað nafna þeirra sem 

fjarstaddir eru. 

Hlutkesti ræður á hverjum byrjað skal. 

Við nafnakall er hreppsnefndarmanni skylt að greiða atkvæði nema hann færi rök fyrir 
undanfærslu sinni er oddviti metur gild. 

Ef hreppsnefndarmaður vill ekki una úrskurði oddvita má hann skjóta úrskurðinum til 
hreppsnefndar, sem sker úr án umræðna. 

13. gr. 

Hver hreppsnefndarmaður sem vill taka til máls á hreppsnefndarfundi, skal óska 
heimildar oddvita. 

Að jafnaði skulu hreppsnefndarmenn taka til máls í þeirri röð sem þeir hafa kvatt sér 

hljóðs. Heimilt er að víkja frá þessu ef um er að ræða sveitarstjóra eða framsögumenn svo og 
hreppsnefndarmann sem gera vill stutta athugasemd eða leiðrétta ummæli um sjálfan sig. 

Ef tveir eða fleiri hafa kvatt sér hljóðs samtímis, ákveður oddviti í hvaða röð þeir tala. 

Hreppsnefnd getur heimilað, ef 4 hreppsnefndarmenn samþykkja að maður utan 

hreppsnefndar megi tala á hreppsnefndarfundum, en skylt skal honum þá að gæta í hvívetna 

fundarskapa. 

14. gr. 

Framsögumaður eða flutningsmaður tillögu má tala þrisvar við hverja umræðu máls, en 

aðrir hreppsnefndarmenn tvisvar, er þó heimilt að taka oftar til máls til að bera af sér ámæli 
eða gera stutta athugasemd. 

Sveitarstjóri, sem ekki er jafnframt hreppsnefndarmaður, skal hafa málfrelsi á 

hreppsnefndarfundum til jafns við hreppsnefndarmenn. 

Hreppsnefndarmaður skal beina máli sínu til oddvita. 

15. gr. 

Ef oddviti telur umræður dragast úr hófi fram getur hann lagt til að umræðutími hvers 

hreppsnefndarmanns megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða umræðum hætt. 

Þá getur oddviti, hvenær sem er, lagt til að umræðum skuli lokið á ákveðnum tíma. 

Ekki má þó takmarka umræðu svo að hún standi skemur en tvo tíma meðan nokkur 

hreppsnefndarmaður kveður sér hljóðs. 

Hreppsnefnd afgreiðir tillögur oddvita sbr. 1. og 2. mgr. umræðulaust.
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Hver hreppsnefndarmaður getur borið fram slíka tillögu og skal hún einnig afgreidd 
umræðulaust. 

Ákvæði um takmörkun á ræðutíma eigi ekki við þegar fjallað er um frumvarp að 
fjárhagsáætlun. 

16. gr. 

Skylt er hreppsnefndarmanni að lúta valdi oddvita í hvívetna er að því lýtur að gætt sé 
góðrar reglu. 

Ef hreppsnefndarmaður ber aðra menn brigslum eða víkur verulega frá umræðuefninu 

skal oddviti víta hann og nefna þau ummæli er hann vítir. Ef hreppsnefndarmaður er víttur 

tvisvar á sama fundi getur oddviti lagt til við hreppsnefnd að hann verði sviptur málfrelsi það 

sem eftir er fundar. Skal sú tillaga afgreidd umræðulaust. 
Ef hreppsnefndarmaður hlýðnast ekki úrskurði hreppsnefndar eða almenn Óregla 

kemur upp á fundi skal oddviti gera hlé um stundarsakir eða ef nauðsyn krefur fresta eða 
slíta fundi. 

17. gr. 

Hreppsnefnd getur ákveðið að allar umræður í hreppsnefnd skuli skrásettar. Má þá 

ekkert niður fella, sem fram hefur komið á fundi hreppsnefndar, og handrit af umræðum 
bera með sér. 

Engar breytingar má gera nema leiðrétta þurfi auðsæjar og sannanlegar villur. 
Hreppsnefnd getur ákveðið að umræður skuli gefnar út á prenti ásamt því sem fært 

hefur verið í gerðabók, svo og önnur skjöl eftir því sem nauðsynlegt kann að þykja. 

Et hreppsnefnd ákveður slíka útgáfu skal hún jafnframt kjósa nefnd tveggja hrepps- 
nefndarmanna til að hafa umsjón með útgáfunni. 

Þá getur hreppsnefnd ákveðið að hreppsnefndarfundir séu teknir á segulband til 
geymslu einhvern ákveðinn tíma. 

Eftir hvern hreppsnefndarfund, þar sem umræður hafa verið skrásettar samkvæmt 
framanrituðu, skal öllum hreppsnefndarmönnum sent eftirrit af fundargerð ásamt fylgiskjöl- 
um hennar. 

111. KAFLI 

Réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna. 

18. gr. 

Hverjum hreppsnefndarmanni er skylt að sækja fundi hreppsnefndar nema lögleg 
forföll hamli. Honum er skylt að taka að sér störf sem hreppsnefnd felur honum, t. d. 
oddvitastörf, setu í hreppsráði eða öðrum nefndum o. s. frv. 

Sá, sem hefur verið oddviti hreppsnefndar, setið í hreppsráði eða öðrum nefndum getur 
þó skorast undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

Hreppsnefndarmönnum er skylt að koma prúðmannlega fram á hreppsnefndarfundum, 

gæta þagnarskyldu um einkamál og hagi einstaklinga og félaga, sem þeir kynnu að fá 
vitneskju um sem hreppsnefndarmenn. 

Þá er þeim og skylt að gæta hagsmuna og velferðar hreppsins út á við sem inn á við, eftir 
sinni bestu getu, vinna og stuðla að friðsamlegri lausn deilumála, sem upp kunna að koma 
milli hreppsnefndarmanna. 

19. gr. 

Hreppsnefndarmönnum er heimilt að kynna sér bækur, skjöl og bréf hreppsins og 
stofnana hans. 
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20. gr. 
Hver hreppsnefndarmaður á rétt á tiltekinni þóknun fyrir störf sín í hreppsnefnd skv. 

ákvörðun hennar. Þóknun ákveðist í desember ár hvert. 

21. gr. 
Ef hreppsnefndarmaður, kosinn í nefnd eða til annarra starfa, forfallast um stundarsak- 

ir vegna veikinda, eða af öðrum ástæðum, á hann rétt á að tilnefna mann af sama lista og 
hann var kjörinn til að taka sæti hans á meðan enda hafi varamaður ekki verið kosinn. 

Hafi hann engan tilnefnt fer um varamenn skv. 2. og 3. mgr. 20. gr. sveitarstjórnarlaga. 

22. gr. 
Hreppsnefnd getur veitt hreppsnefndarmanni, sem þess óskar, lausn frá hreppsnefndar- 

mannsstarfi. 

IV. KAFLI 

Hreppsráð. 

23. gr. 
Á fyrsta fundi hreppsnefndar í júní ár hvert skal kjósa þrjá menn í hreppsráð og þrjá til 

vara í hlutfallskosningu. Kosning hreppsráðs gildir uns nýtt hreppsráð hefur verið kjörið. 
Sveitarstjóri skal sitja fundi hreppsráðs. Hreppsráð kýs sér formann og ritara. Kjósa má 

sveitarstjóra formann þótt hann sé ekki kjörinn í ráðið. 
Hreppsráð skal halda fundi hálfsmánaðarlega. Fundardaga og fundartíma skal ákveða 

af hreppsnefnd í upphafi kjörtímabils. 

Aukafundi skal halda ef sveitarstjóri ákveður það eða ef hreppsráðsmaður óskar þess. 
Hreppsráð getur ráðið fundarritara utan hreppsráðs. Í gerðabók skal greina frá því hvar 

fundur er haldinn og hvenær, tölu funda, hverjir sitja fundinn og hver sé fundarritari. Þá 
skal greint frá framlögðum skjölum og efni þeirra í stuttu máli svo og hverja afgreiðslu þau 
fá. 

Listi, sem fulltrúa á í hreppsnefnd en ekki fulltrúa í hreppsráði, má tilnefna 
hreppsnefndarmann til að sitja fundi hreppsráðs með málfrelsi og tillögurétt. 

Sveitarstjóri undirbýr fundi hreppsráðs og sér um að fundarboð sé fært hreppsráðs- 
mönnum. 

24. gr. 
Hreppsráð fer ásamt sveitarstjóra með framkvæmdarstjórn Blönduóshrepps að því leyti 

sem hún er ekki öðrum fengin skv. lögum, reglugerðum eða sérstökum samþykktum 
hreppsnefndar. 

Hreppsráð skal gera tillögur til hreppsnefndar í þeim málum, sem fyrir hreppsráði 
kunna að liggja. 

Hreppsráð getur þó tekið lokaafgreiðslu í þeim málum, sem hreppsnefnd hefur vísað til 
þess til fullnaðarafgreiðslu. 

25. gr. 

Hreppsráð annast umsjón og stjórn á fjárhag hreppsins, undirbúning fjárhagsáætlana, 

gerir tillögur til úrskurðar á reikningum hreppsins og lætur semja skýrslu um eignir og 

skuldir hreppsins, svo og eftirlit með bókhaldi hans og innheimtu gjalda. 

Ennfremur stjórn og umsjón með vegamálum hreppsins, vinnuvélum hreppsins, 
holræsum, götum, vatnsveitu, höfn, barnaleikvöllum og dagheimili, allt eftir nánari 

ákvörðun hreppsnefndar og reglugerðum þar að lútandi.



25. ágúst 1983 1051 Nr. 622 

Í þeim tilvikum, að sérstökum nefndum hreppsnefndar er falið að hafa með höndum 
fyrrgreinda málaflokka, skal hreppsráð fjalla um fjárhagshlið málanna. 

Hreppsráð leggur til við hreppsnefnd hvernig varið skuli fé til verklegra framkvæmda 
að því leyti sem slíkt er ekki tekið fram í fjárhagsáætlun. 

26. gr. 

Skylt er starfsmönnum hreppsins að sitja fundi hreppsráðs, ef það eða sveitarstjóri 
óskar þess þegar til umræðu eru þau málefni, sem störf þeirra snerta. 

V. KAFLI 

Um sveitarstjóra. 

27. gr. 
Hreppsnefnd ræður sveitarstjóra. Ráðningartími hans skal að jafnaði vera hinn sami og 

kjörtímabil hreppsnefndar. Heimilt er þó að ráða sveitarstjóra til lengri tíma. 
Ráðningarsamningur er þó uppsegjanlegur af beggja hálfu með sex mánaða fyrirvara. 

Á ráðningartímabilinu þarf uppsögn ráðningarsamnings tvær umræður í hreppsnefnd. Líða 
skulu minnst 24 klst. milli umræðna. 

Nú næst ekki meirihluti í hreppsnefnd fyrir ráðningu sveitarstjóra, svo að sveitarstjóri 
er Í andstöðu við meirihluta hreppsnefndar, getur þá ráðherra ákveðið að hreppsnefndar- 
kosningar skuli fara fram á ný. 

28. gr. 

Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem hreppsnefnd gerir og 
framkvæmd á málefnum hreppsins yfirleitt að því leyti, sem hreppsnefnd hefur ekki ákveðið 
annað um tiltekið mál. Skylt er sveitarstjóra að hafa ákveðinn daglegan viðtalstíma og sé 
hann auglýstur á skrifstofu hreppsins. 

29. gr. 
Sveitarstjóri á sæti á fundum hreppsnefndar og hreppsráðs, og hefur þar sömu réttindi 

og skyldur sem hreppsnefndarmenn, nema annað sé sérstaklega tekið fram í þessari 

samþykkt. Hann á rétt til setu á fundum í nefndum hreppsnefndar og stjórnum stofnana 

hreppsins og skylt er honum að sækja slíka fundi, sé þess óskað af viðkomandi 

nefndarformanni eða forstöðumanni stofnunar. 
Ekki hefur hann atkvæðisrétt í hreppsnefnd, hreppsráði eða fastanefndum nema hann 

sé til þess kjörinn. 

Hann hefur óbundið málfrelsi og tillögurétt á fundum hreppsnefndar, hreppsráðs og 
nefnda. 

30. gr. 

Nú samþykkir hreppsnefnd ályktun, sem hefur verulegan kostnað í för með sér sem 

ekki hefur verið gert ráð fyrir í gildandi fjárhagsáætlun án þess að gera jafnframt 
fullnægjandi ráðstafanir til að afla fjár til að standast þennan kostnað og getur sveitarstjóri 

fellt slíka ályktun úr gildi um sinn og skal þessi ákvörðun færð í gerðabókina. 

Um þetta skal hann, svo fljótt sem verða má, senda ráðuneytinu skýrslu og leggur það 

úrskurð á málið. Sveitarstjóri skal senda hreppsnefnd afrit af skýrslunni svo að hún geti gert 

athugasemdir við hana áður en hún fer til ráðuneytisins. Þá getur sveitarstjóri skotið til 
fullnaðarákvörðunar hreppsnefndar ályktunum hreppsráðs sbr. 24. gr.
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31. gr. 
Útgjöld, sem ekki eru lögbundin, samningsbundin eða leiða af fyrri samþykkt 

hreppsnefndar má ekki greiða nema til komi samþykkt hreppsnefndar. 

Ekkert gjald má greiða úr hreppssjóði nema sveitarstjóri ávísi því til greiðslu eða 

einhver sá, sem fengið hefur umboð hreppsráðs til slíks. 

32. gr. 

Sveitarstjóra er heimilt í samráði við hreppsráð að fela öðrum að gegna störfum sínum 
um skemmri tíma. Stendur sú ákvörðun óhögguð nema hreppsráð ákveði aðra tilhögun. Ef 

um lengri forföll en tvo mánuði er að ræða skal hreppsnefnd setja mann til að gegna starfi 

hans. 

VI. KAFLI 

Endurskoðendur. 

33. gr. 

Hreppsnefnd kýs endurskoðendur til eins árs í senn til að endurskoða reikninga 
hreppsins og fyrirtækja hans. 

Hreppsnefndarmenn eru ekki kjörgengir til endurskoðunarstarfa. 

Um framkvæmd endurskoðunar fer eftir ákvæðum d-liðar 3. kafla laga nr. 58/1961. 

Lokið skal endurskoðun eigi síðar en 30. apríl ár hvert. 
Kjörnir endurskoðendur eiga rétt á þóknun fyrir starf sitt eftir ákvörðun hrepps- 

nefndar. 

34. gr. 

Hreppsráði er heimilt að fela löggiltum endurskoðanda að endurskoða reikninga 

hreppsins og fyrirtækja hans sbr. 25. gr. Jafnframt getur það falið honum að hafa eftirlit með 
endurskoðun ársreikninga og gæta þess að kröfum í lögum og reglum um bókhald og 
endurskoðun sveitarfélaga sé fullnægt. Senda skal hann hreppsráði skýrslu um niðurstöður 
sínar áður en hreppsráð gerir tillögu um afgreiðslu ársreikninga til hreppsnefndar. 

VIl. KAFLI 

Nefndir. 

35. gr. 

Hreppsnefnd kýs hlutfallskosningu eftirtaldar nefndir og starfsmenn til að fara með mál 

eftir því sem lög mæla fyrir og samkvæmt sérstakri samþykkt hreppsnefndar. 

a) Til eins árs í júní ár hvert: 

Þrjá menn í hreppsráð og þrjá til vara. 
Þrjá menn í kjörstjórn og þrjá til vara. 

Tvo endurskoðendur ársreikninga og tvo til vara. 

Fulltrúa á aðalfund hafnasambands sveitarfélaga samkv. samþ. sambandsins. 
Fulltrúa á aðalfund sambands ísl. hitaveitna samkv. samþ. sambandsins. 

Fulltrúa á aðalfund hlutafélaga sem sveitarfélagið á hlutafé í. 

b) Til fjögurra ára, að afloknum sveitarstjórnarkosningum. 

1. Fimm menn í byggingarnefnd og fimm til vara. 
2. Fimm menn í hafnarnefnd og fimm til vara.
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Fimm menn í veitunefnd og fimm til vara. 
Fimm menn í skólanefnd og fimm til vara. 
Fimm menn í félagsmálaráð og fimm til vara. 
Fimm menn í ferðamála- og umhverfisnefnd. 
Fjóra menn í atvinnumálanefnd og fjóra til vara. Verkalýðsfélögin á Blönduósi 

tilnefna auk þess einn mann í nefndina og einn til vara. 
8. Tvo menn í áfengisvarnarnefnd og tvo til vara. 
9. Þrjá menn til setu í bókasafnsnefnd og þrjá til vara. 

10. Tvo menn til setu í stjórn bókhlöðunnar og tvo til vara. 
11. Tvo menn til setu í stjórn brunavarna A-Hún. og tvo til vara. 
12. Tvo menn til setu í heilbrigðisnefnd A-Hún. og tvo til vara. 
13. Fulltrúa í rekstrarnefnd Félagsheimilisins á Blönduósi samkv. samþ. þess. 

14. Fulltrúa á fjórðungsþing Fjórðungssambands norðlendinga samkv. samþ. sam- 

bandsins. 
15. Fulltrúa á aðalfund Sambands ísl. sveitarfélaga samkv. samþ. sambandsins. 
16. Einn mann til forðagæslu og einn til vara. 
17. Þrjá menn í stjórn verkamannabústaða á Blönduósi og þrjá til vara. 

18. Einn mann í skólanefnd Fjölbrautarskólans á Sauðárkróki og einn til vara. 

N
O
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c) Aðrar nefndir og fulltrúa eftir ákvörðun hreppsnefndar. 

Í nefndum skv. b) 1 til 7 skal að minnsta kosti einn nefndarmanna vera úr hópi 
aðalmanna í hreppsnefnd. 

36. gr. 
Um skipan nefnda, valdsvið þeirra og verksvið fer eftir því, sem ákveðið er í lögum eða 

samþykktum hreppsnefndar. Þar sem ekki er um slíkar reglugerðir að ræða getur 

hreppsnefnd sett þær. 
Ekki má framselja slíkri nefnd vald, sem hreppsnefnd er fengið að lögum. 
Þegar kjörtími nefndar er óákveðinn skal litið svo á að umboð nefndarmanna falli niður 

þegar kjörtími hreppsnefndar er á enda nema um sé að ræða nefnd, sem fengið hefur til 

úrlausnar ákveðið og afmarkað verkefni. Þá skal litið svo á að starfi hennar ljúki fyrst er 

verkefnið er til lykta leitt. 

31. gr. 

Nú andast maður, sem kosinn hefur verið í nefnd, flyst á brott eða forfallast varanlega á 
annan hátt, og skal þá kjósa annan mann í hans stað það sem eftir er kjörtímans. Skylt er að 

gefa þeim flokki eða flokkum, sem kusu hinn forfallaða mann af lista við hlutfallskosningu, 

kost á að tilnefna eftirmanninn. 

Þetta á þó ekki við um hreppsnefndarfulltrúa, þegar varahreppsnefndarfulltrúa ber að 
taka sæti hans. 

38. gr. 

Allar nefndir hreppsnefndar skulu færa gerðabækur um störf sín og skulu gerðir 
fastanefnda svo og nefnda, sem hreppsnefnd setur í sérstök mál, lagðar fyrir hreppsnefnd til 

meðferðar og endanlegrar samþykktar eða synjunar.
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VIN. KAFLI 

Um starfsmenn hreppsnefndar. 

39. gr. 

Hreppsnefnd skipar fasta starfsmenn hreppsins og veitir þeim lausn eftir því sem nánar 

segir í samþykkt þessari, nema vald til slíks sé að lögum fengið öðrum aðilum eða á annan 

veg mælt fyrir í reglugerð um sérmál tiltekinna stofnana. 

Hreppsnefnd getur falið hreppsráði og forstöðumönnum hreppsstofnana, að ráða í 

ákveðnar stöður. 

Fastar stöður skulu að jafnaði vera auglýstar til umsóknar en heimilt er þó hreppsnefnd 

(hreppsráði) að skipa í stöður án slíkrar auglýsingar. Hreppsnefnd (eða hreppsráð) getur 

ákveðið hver almenn skilyrði skulu gilda um skipan í stöður hjá hreppnum svo og sérskilyrði 
er gilda skuli um ákveðnar stöður. 

Um réttindi og skyldur starfsmanna hreppsnefndar gilda ákvæði laga um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins eftir því sem við getur átt, nema annað sé sérstaklega ákveðið í 
samþykktum hreppsnefndar. 

Sveitarstjóri f. h. hreppsnefndar getur sett starfsmönnum erindisbréf og ákveðið þar 
starfssvið þeirra. 

Skylt er mönnum að hlíta breytingum á starfssviði sínu enda missi þeir einskis af launum 

við þá breytingu. 

IX. KAFLI 

Breytingar á samþykktinni. 

Til þess að gera breytingar á samþykkt þessari þarf umræður á tveimur fundum í 

hreppsnefnd, samþykki meirihluta atkvæða og staðfestingu félagsmálaráðuneytisins. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Þar sem 5 menn skipa nú hreppsnefnd Blönduóshrepps tekur ákvæði 1. gr. um sjö 

hreppsnefndarmenn ekki gildi fyrr en að loknum næstu kosningum til sveitarstjórnar 
Blönduóshrepps, enda hafi þá verið aflað tilskilinna heimilda til fjölgunar hreppsnefndar- 

fulltrúa. 

Sama gildir um ákvæði IV. kafla um hreppsráð, svo og þau önnur ákvæði þessarar 

samþykktar sem af þessu leiðir. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Blönduóshrepps hefur samið og samþykkt staðfestist 

hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 1961 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. ágúst 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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GJALDSKRÁ 
vegna geislavarnaeftirlits á vegum Hollustuverndar ríkisins fyrir árið 

1983. 

1. gr. 
Skoðunargjöld fyrir árið 1983, sem Hollustuvernd ríkisins innheimtir og gjaldfalla þegar 

að lokinni skoðun verða sem hér segir: 

1. Röntgenskoðunartæki (diagnostik) kr. 

a. Fösttæki ...................0..0. 0000. 1 500,00 
b. Aukalampar ..............000..0 0 450,00 
c. Móbíltæki ...............0.0...000 1 150,00 
d. Tannröntgentæki .............0...00...00.. 0 1 150,00 

Geislalækningatæki ................0.... 00... 3 400,00 

Iðnaðartæki ..............0.00... 00. 1 500,00 

4. Geislavirk efni 

Fyrir hvern stað, þar sem slík efni eru notuð ......................... 1 150,00 

5. Önnur tæki 

Tæki, sem ekki falla undir liði 14 ..............0.0..0....00. 0000. 1 150,00 

6. Mælingar á geislaskömmtum 

a. Filmumælingar vegna starfsfólks, fyrir hvern starfsmann ............... 300,00 

b. TLD mælingar ......................00 600,00 

2. gr. 

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í lögum nr. 95/1962 um öryggisráðstafanir gegn jónandi 

geislum frá geislavirkum efnum og geislatækjum sbr. lög nr. 50/1981, um hollustuhætti og 
heilbrigðiseftirlit. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 6. september 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 624 . 5. september 1983 
AUGLYSING 

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:
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Framfærðar fjárhæðir, frá og með breytingum vikukaups: 

  

Fjárhæð dánarbóta Fjárhæð örorkubóta 

skv. lið la) í skv. lið 2b) í 
bráðabirgðaákvæðum kr. bráðabirgðaákvæðum kr. 

1. mars 1983 .......0...00 00 242 247 126 143 

1. JÚNÍ 1983 .........0 0 261 627 784 882 

Samgönguráðuneytið, 5. september 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 625 
„ású 

r REGLUGERÐ 25. ágúst 1983 

um hámarksfjölda leigubifreiða til vörubifreiðaaksturs í Norður- 

Múlasýslu. 

1. gr. 

Reglugerð þessi nær til félagssvæðis Vörubílstjórafélags Norðmýlinga. 

2. gr. 

Fjöldi leigubifreiða til vörubifreiðaaksturs takmarkast við hámarkstöluna 12 sbr. þó 8. 

gr. laga nr. 36 frá 9. maí 1970. Tölu þessa má endurskoða á tveggja ára fresti. Áður en 

ákvörðun er tekin um nýja hámarkstölu skal leita umsagnar Vörubílstjórafélags Norðmýl- 

inga og sýslunefndar Norður-Múlasýslu. 

3. gr. 

Leiguakstur telst þegar vörubifreið er seld á leigu ásamt ökumanni til flutninga á vörum 

fyrir tiltekið gjald, þar sem ökumaður eða eigandi bifreiðarinnar er hvorki eigandi, seljandi 

né kaupandi vörunnar, sem flutt er. 
Vörubifreiðar félagsins skulu auðkenndar árlega með sérstöku merki. 

4. gr. 
Í októbermánuði ár hvert veitir Vörubílstjórafélag Norðmýlinga viðtöku nýjum 

umsóknum um félagsréttindi manna, er eiga vörubifreið og vilja stunda leiguakstur til 

vöruflutninga. Skal þá, er fjöldi leigubifreiða er kominn niður fyrir töluna 12 bæta við þeim 
fjölda er nægir til þess að ná hámarkstölunni. Gildar umsóknir skulu teknar til greina eftir 

biðtímalengd og tímaröð. 
Reglugerð þessi tekur ekki til sendiferðabifreiða. Ennfremur tekur reglugerðin ekki til 

vörubifreiða, sem eru í eigu einstakra fyrirtækja og eigi eru notaðar til leiguaksturs. 

Reglugerð þessi, sem seit er samkvæmt heimild í lögum nr. 36 9. maí 1970, um 

leigubifreiðar, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 25. ágúst 1983. 

Matthías Bjarnason.   
Kristinn Gunnarsson. 

  

Stjórnartíðindi B 37, nr. 618—625. Útgáfudagur 12. september 1983.
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REIKNINGUR 

Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins. 

Greiðsluyfirlit ársins 1982. 

  

Stofnfjárdeild. 

Tekjur: 
Eignir 1. jan. 1982: 

Innstæða á hlr. 35209 í Seðlabanka Íslands .................... kr. 9 539 806,31 

Uppfærsla v/gengisbreytinga ...............0.0..000 0... — 1587 170,00 
Vaxtatekjur .................0.0 00. — 346 429,38 

Stjórnarlaun flutt af undirreikn. ................00.....00.... — 43 919,00 

Opinber gjöld flutt af undirreikn. ............................ — 4 633,69 

kr. 11 521 958,38 
Gjöld 

Auglýsinga- og áskriftarkostn. ...........0.0....0...0 00. — 1 650,70 
Eftirgefinn gengism. af endurkeyptum afurða- og rekstrarlánum fluttur 
á undirr€ikn. ..................0..00. 0... — 7252 300,00 
Stofnfé síldarafurða (mjöl og lýsi) flutt á hlr.35233 ................. — 3825 000,00 
Eignir 31. des. 1982: 

Innstæða á hlr.35209 ................... — 443 007,68 
  

kr. 11 521 958,38 

Deild fyrir frystar fiskafurðir. 

  

  

Freðfiskur. 

Tekjur: 
Eignir 1. jan. 1982: 

Innstæða á hlr. 35217 í Seðlabanka Íslands .................... kr. 225 379,09 

Uppfærsla v/gengisbreytinga ...........0........0. 000. — 172 830,00 
Vaxtatekjur ............0...00000 0... — 32 210,97 

kr. 430 420,06 
Gjöld 

Stjórnarlaun ..................000 0000 — 68 541,00 
Opinber gjöld .............0.000000 000. — 4 014,57 

Auglýsingakostnaður ..............0..0..0.0 00. — 8 462,00 
Eignir 31. des. 1982: 

Innstæða á hlr.35217 ............0..00.. 00. — 349 402,49 

kr. 430 420,06 
B 134 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Rækja. 

Tekjur: 

Eignir 1. jan. 1982: 

  

  

  

  

  

  

Innstæða á hlr. 35276 í Seðlabanka Íslands .................... kr. 4 539 371,08 

Uppfærsla v/ígengisbreytinga ..........0.000 0000... — 1046 110,00 

Vaxtatekjur „...........0..0 0... — 202 618,11 

Eftirgefinn gengism. af endurkeyptum afurða- og rekstrarlánum 

skv. lögum nr. 81/1981 .......%...0.0 00. — 182 100,00 

kr. 5 970 199,19 

Gjöld 
Auglýsingakostnaður .............2..002. 00. nn nr — 2 440,00 

Greitt v/verðlækkana á rækju 

v/framl. frá 1. okt.-31. des. 1981 ................ kr. 3976 462,00 

v/framl. frá 1. jan.-31. maí 1982 ................. — 1737 100,00 
5 713 562,00 

Eignir 31. des. 1982: 

Innstæða á hlr.35276 ..............0. 0000 kr. 254 197,19 

kr. 5 970 199,99 

Humar. 

Tekjur: 

Eignir Í. jan. 1982: 
Innstæða á hlr. 35292 í Seðlabanka Íslands .................... kr. 17 162 059,88 

Uppfærsla v/gengisbreytinga ...............0. 0... — 15 162 990,00 

Vaxtatekjur ................ 0000. — 2785 756,42 

Eftirgefinn gengism. af endurkeyptum afurða- og rekstrarlánum, 

skv. lögum nr. 81/1981 .............00. 000 — 319 100,00 

kr. 35 429 906,30 

Gjöld 

Auglýsingakostnaður ..........0.0.00000 nn. ð nn — 1 702,00 

Greitt v/verðlækkana á humri framleiddum árið 1981 ............... —- 47 990,00 

Eignir 31. des. 1982: 
Innstæða á hlr.35292 .............22.n nn — 35 380 214,30 

kr. 35 429 906,30 

Hörpudiskur. 

Tekjur: 

Eignir 1. jan. 1982: , 

Innstæða á hlr. 35314 í Seðlabanka Íslands .................... kr. 14 639 162,75 

HI. hörpudisks í gengismuni v/gengisbreytinga í ágúst 1981 ...... — 215 687,75 

Uppfærsla v/gengisbreytinga .......0..0.00.. 000... — 9 451 000,00 

Vaxtatekjur .............0%. 00... — 1767 611 42 

Eftirgefinn gengism. af endurkeyptum afurða- og rekstrarlánum, 

skv. lögum nr. 81/1981 ........%0.00 0000 nr — 73 300,00 

kr. 26 146 821,92
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Gjöld 
Ferða- og uppihaldskostnaður ........0...0.0...0.. 0 kr. 4 100,00 
Auglýsingakostnaður ..............0.00.0 00. — 1 566,00 
Greitt v/verðlækkana á hörpudiski 

v/framl. frá 1. júní-31. des. 1981 ................ kr. 4 227 596,00 
v/framl. frá 1. jan.-31. maí 1982 ................. — 5048 900,00 

9 276 496,00 
Endurgr. ofreiknaðar verðhækkanatekjur v/framleiðslu fram til 
31. Maí 1981 ...........0.0 0. kr. 1 100 017,13 
Eignir 31. des. 1982: 

Innstæða á hlr.35314 ...........0...0..00. 0. — 15 764 642,79 
  

kr. 26 146 821,92 

Deild fyrir afurðir síldar- og fiskimjölsverksmiðja (mjöl og lýsi). 

  

  

Loðnumjöl. 

Tekjur: 
Eignir 1. jan. 1982: 

Innstæða á hlr. 35225 í Seðlabanka Íslands .........0..0.0000.... — 30 524 245,37 
Greitt upp í inneign loðnumjöls og -lýsis í gengishagnaði v/gengisbr. 

Í þan. 1982 .......0...0... — 7 500 000,00 
Uppfærsla v/gengisbreytinga .........0....0...00.. 00. — 8 623 890,00 
Vaxtatekjur ........0...0.... 0 — 1101 169,73 
Eftirgefinn gengism. af endurkeyptum afurða- og rekstrarlánum, 

skv. lögum nr. 81/1981 ............000. 0 — 24 100,00 
Inneign loðnulýsis á hlr. 35233 millif. ..............0........ — 4 826,61 

kr. 47 778 231,71 

Gjöld 
Stjórnarlaun ...............0.00.. 0. — 37 850,00 
Opinber gjöld ...........0....00.. 0 — 2 269,03 
Greitt v/verðlækkana á loðnumijöli og lýsi framl. frá 1. okt. til loka 

vetrarvertíðarinnar 1982 ..........0000.0000 0 — 31 220 878.00 
Lántökugjald ...........0.0... 0... — 420 000,00 
Greitt af láni teknu 1981 (skuld 31. des. 1982 kr. 73 202 425,00) ...... — 14 000 000,00 
Eignir 31. des. 1982: 

Innstæða á hlr. 35225, (eign loðnumjöls og -lýsis) .............. — 2097 234,68 

kr. 47 778 231,71 

Loðnulýsi. 

Tekjur: 
Eignir 1. jan. 1982: 

Innstæða á hlr. 35233 í Seðlabanka Íslands ...........0......... —- 100 492,20 
Uppfærsla v/gegnisbreytinga ................0.. 0000... — 48 520,00 
Vaxtatekjur ........0....... FR — 480 664,41 
Eftirgefinn gengism. af endurkeyptum afurða- og rekstrarlánum, skv. 
lögum nr. 81/1981 ...........0..00. 00 — 249 600,00 

  

kr. 1479 276,61
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Greitt v/verðlækkana á loðnulýsi framl. á vetrarvertíð 1981 
Inneign loðnulýsis flutt á hlr. 35225, loðnumjöl v/sameiningar 

1060 

Gjöld: 

Eignir 7. okt. 1982: 

Innstæða á hlr. 35233 

1 474 450,00 

4 826,61 

0 
  

Síldarmjöl og -lýsi. 

Tekjur: 

Eignir 7. okt. 1982: 

Uppfærsla v/gengisbreytinga 

Vaxtatekjur 

kr. 1479 276,61 

  

Eignir 31. des. 1982: 
Innstæða á hlr. 35233 

  

Eignir Í. jan. 1982: 

Uppfærsla v/gengisbreytinga 
Vaxtatekjur 

lögum nr. 81/1981 

Auglýsingakostnaður 

  

Eignir 31. des. 1982: 

Innstæða á hlr. 35268 
  

Eignir 1. jan. 1982: 

Uppfærsla v/gengisbreytinga 
Vaxtatekjur 

lögum nr. 81/1981 
  

Innstæða á hlr. 35233 í Seðlabanka Íslands .................... — 0 

Stofnfé síldarmjöls og -lýsis flutt af stofnfjárdeild ................... — 3825 000,00 
ANNANN — 326 920,00 

RNA —- 78 370,99 

kr. 4 230 290,99 
Gjöld: 

Greitt v/verðlækkana á síldarmjöli og -lýsi í framl. haustið 1981 ...... — 842 600,00 

AN ARIR — 3 387 690,99 

kr. 4 230 290,99 

Fiskmjöl. 

Tekjur: 

Innstæða á hlr. 35268 í Seðlabanka Íslands .................... — 2903 587,40 

RANA — 604 500,00 
ANNARRA — 101 761,57 

Eftirgefinn gengism. af endurkeyptum afurða- og rekstrarlánum, skv. 

NNA — 111 100,00 

kr. 3 720 948,97 
Gjöld 

AAA — 384,00 
Greitt v/verðlækkana á fiskmjöli framl. á árinu 1981 ................ — 3658 540,00 

ANNARRA — 62 024,97 

kr. 3 720 948,97 

Kolmunna- og spærlingsmjöl. 

Tekjur: 

Innstæða á hlr. 35330 í Seðlabanka Íslands .................... — 323 509,52 

RNA ÐR sn 285 810,00 
AAN — 52 526,36 

Eftirgefinn gengism. af endurkeyptum afurða- og rekstrarlánum, skv. 

RANA — 5 400,00 

kr. 667 245,88
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Innstæða á hlr. 35330 

Nr. 626 

667 245,88 
  

  

  

kr. 667 245,88 

Deild fyrir saltsíldarafurðir. 

Tekjur: 
Eignir 1. jan. 1982: , 

Innstæða á hlr. 35306 í Seðlabanka Íslands .................... — 2009 783.20 

Uppfærsla v/gengisbreytinga ....................0 0... — 705 010,00 

Vaxtatekjur ..........00.0..... — 144 237,63 

Eftirst. gengismunar v/gengisbreytingar í ágúst 1981 ................ — 15 812,21 
Framlag frá ríkinu, skv. sérst. ákv. sjávarútvegsráðh. ............... —- 1 000 000,00 

Eftirgefinn gengism. af endurkeyptum afurða- og rekstrarlánum, skv. 
lögum nr. 81/1981 ......00....00. 0 — 100 800,00 

kr. 3975 643,04 

Gjöld 
Stjórnarlaun ...............0..0. 000 — 32 821,00 
Opinber gjöld ..........0..0..... 0. — 1 888,87 
Auglýsingakostnaður .............0...00... 0 — 624,00 
Greitt v/verðlækkana á saltsíld framl. haustið 1981 ................. — 3 650 000,00 
Eignir 31. des. 1982: 

Innstæða á hlr.35306 .................00 0... — 290 309,17 

kr. 3975 643,04 

Deild fyrir saltfiskafurðir. 

Óverkaður saltfiskur og söltuð ufsaflök. 

Tekjur: 
Eignir 1. jan. 1982: 

Innstæða á hlr. 35241 í Seðlabanka Íslands 
Innborgaðar verðhækkanatekjur af óverkuðum saltfiski framl. frá 
1.jan.-—31. maí 1981 

Greitt upp í inneign óverkaðs saltfisks í gengishagnaði v/gengis- 
breytingar í ágúst 1981 

Greitt uppí inneign Óverkaðs saltfisks í gengishagnaði v/gengis- 
breytingar í jan. 1982 

Uppfærsla v/gengisbreytinga 

Vaxtatekjur 
Ettirgefinn gengism. af endurkeyptum afurða- og rekstrarlánum, skv. 
lögum nr. 81/1981 

25 609 662,30 

340 000,00 

6 000 000,00 

12 000 000.00 

31 091 280,00 

5 562 451,09 

2 545 800,00 
  

„ 83 149 193,39
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Gjöld 
Stjórnarlaun ...........000.00. 22 — 39 403,00 
Opinber gjöld .............0000 0. — 2 257,06 
Auglýsingakostnaður .............20000 000. — 3 724,00 
Greitt v/verðlækkana á óv. saltfiski 

v/framleiðslu frá 1. júní— 30. sept. 1981 .......... kr. 3462 133,00 
v/framleiðslu frá 1. okt.-31. des. 1981 ........... — 115 650,00 

3 577 183,00 
  

Greitt v/verðlækkana á söltuðum ufsaflökum 

v/framleiðslu frá 1. jan.--31. maí 1981 ........... — 52 294,00 
v/framleiðslu frá 1. jan. --31. maí 1982 ........... — 867 382,50 

919 676,50 
  

Eignir 31. des. 1982: 
Innstæða á hlr.35241 ............0.00 00 kr. 78 606 349,83 

kr. 83 149 193,39 

  

Verkaður saltfiskur. 

  

Tekjur: 

Eignir 1. jan. 1982: . 

Innstæða á hlr. 35322 í Seðlabanka Íslands .................... — 10 780,17 

Uppfærsla v/gengisbreytinga .............020.0. 000 — 9 340,00 
Vaxtatekjur ..............0.000 000 — 1 721,76 

kr. 21 841,93 

Gjöld 
Eignir 31. des. 1982: 

Innstæða á hlr.35322 ............. 0000 000 — 21 841,93 
  

kr. 21 841,93 

Deild fyrir skreiðarafurðir. 

Tekjur: 
Eignir 1. jan. 1982: 

Innstæða á hlr. 35284 í Seðlabanka Íslands .................... — 39 229 211,14 

Innborgaðar verðhækkanatekjur af skreið 

v/framl. ársins 1981 (Nígería) ................... kr. 28 113,15 
v/framl. ársins 1982 (Ítalía) .................... — 1015 708,76 

1043 821,91   

Greitt uppí inneign skreiðar í gengishagnaði 

v/gengisbr. í ágúst 1981 .........0..0..0 00. nn nn kr. 12 000 000,00 
Greitt uppí inneign skreiðar í gengishagnaði 

v/gengisbr. í jan. 1982 ..............00 000 — 9 500 000,00 
Uppfærsla v/gengisbreytinga .................. 00.00.0000. — 48 296 910,00 

Vaxtatekjur ...............00.0. 000 — 8 756 983,58 

Eftirgefinn gengism. af endurkeyptum afurða- og rekstrarlánum, skv. 

lögum nr. 81/1981 ...........0000 0. — 3 641 000,00 
  

kr. 122 467 926,63
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Gjöld 
Stjórnarlaun ................0... 0. a 35 902,00 
Opinber gjöld ..............00000 00. — 2 109,16 
Auglýsingakostnaður ...........0.....000 0000. — 1 504,00 
Eignir 31. des. 1982: 

Innstæða á hlr.35284 ........0......0.....0 00 — 122 428 411,47 
  

kr. 122 467 926,63 

Reykjavík, 29. ágúst 1983. 

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins. 

Davíð Ólafsson, formaður. 

Framanrituð greiðsluyfirlit 1982 höfum við endurskoðað. Innstæður sjóðsins í árslok 

1982 höfum við sannreynt. Að okkar áliti gefa yfirlitin skýra mynd af innborgunum og 

útborgunum sjóðsins á árinu. 

Reykjavík, 19. ágúst 1983. 

Stefán Svavarsson, Gunnlaugur Arnórsson, 
lögg. endurskoðandi, aðalendurskoðandi, 

kjörinn af bankaráði Seðlabanka Íslands. 

Seðlabanka Íslands 

1. september 1983 

REGLUGERÐ 

um lágmarksbúnað loftfara 

1. Almennt. 

1.1. Orðskýringar. 
Aðflugshalla- og stefnuviðtæki — ILS-receiver. 
Beygju- og skriðmælir — Turn and slip indicator. 

Fjarlægðarmælir — DME. 

Fjölstefnuviðtæki — VOR-receiver. 

Flugriti — Flight recorder. 
Þriggja-ása sjálfstýring — Three axis autopilot. 

Hljóðriti — Cockpit voice recorder. 

Hvít leifturljós — Strobe lights. 
Hæðarvari — Altitude alerter. 
Merki og hættir — Codes and modes. 
Jarðvari — Ground proximity warning system. 
Klifurmælir — Vertical speed indicator. 

Markviti — Marker beacon. 

Radarsvari — Transponder. 
Radíóáttaviti — ADF. 
Rautt blikkandi varúðarljós — Anticollision light. 
Siglingaljós — Navigation lights. 

Stefnusnúður — Directional gyro. 

Stöðuvísir — Attitude indicator. 

Nr. 627
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Auk þess, sem almennt er krafist fyrir lofthæfi íslenskra loftfara, m. a. 
samkvæmt almennum ákvæðum ICAO Annex 6 (Operation of Aircraft), skulu 

flugvélar og þyrlur hafa búnað þann sem greinir í þessari reglugerð. 
Mælitækjum og öðrum búnaði skal þannig komið fyrir að flugliðar geti úr sæti 
sínu auðveldlega lesið af þeim eða náð til þeirra, eftir því sem við á. 

2. Búnaður í öllu flugi. 

Björgunarvesti og björgunarbátar. 

Björgunarvesti fyrir áhöfn og farþega skulu ávallt vera fyrir hendi. 
Íslenskar flugvélar og þyrlur, eða slík loftför á vegum íslenskra aðila, skulu í flugi 

til eða frá Íslandi og fara fjær ströndu en 93 km (50 sjómílur), búin 
björgunarbátum er rúmi alla um borð. Sama krafa gildir fyrir loftför sem notuð 
eru í reglubundnu áætlunarflugi með farþega. Neyðarsendir sem getur sent á 

tíðni 121,5 og 243 MHz, og fullnægir kröfum flugmálastjórar um slíka senda, 

skal vera í eða festur við a. m. k. einn björgunarbát loftfarsins. 
Sjúkrakassar. 
Sjúkrakassar viðurkenndir af flugmálastjórn skulu ávallt vera um borð. 
Slökkvitæki. 
Slökkvitæki, viðurkennd af flugmálastjórn, skulu ávallt vera um borð. 

Ísvarnartækilísbrotar. 

Flugvélar, sem notaðar eru til blindflugs í atvinnuskyni, og flugvélar sem flogið 
er í veðurfari þar sem tilkynnt hefur verið um ísingu eða búist er við henni, skulu 

búnar fullnægjandi ísvarnartækjum, að mati flugmálastjórnar. 

Neyðarsendir. 

Flugvélar með leyfilegan hámarksflugtaksmassa allt að 5 700 kg, svo og þyrlur, 
skulu búnar sjálfvirkum neyðarsendi sem getur sent á tíðni 121,5 og 243 MHz og 
fullnægir kröfum flugmálastjórnar um slíka senda. 

Flugmálastjórn getur undanþegið loftför þessu ákvæði þegar þeim er flogið til 
staða þar sem setja á neyðarsenda í þau eða gera á við þá. 

Neyðarbúnaður. 

Í flugi einshreyfils loftfara skal hafa meðferðis búnað, sem tryggi öryggi áhafnar 

og farþega í a. m. k. sólarhring ef til nauðlendingar kæmi. Búnaður skal 

miðaður við aðstæður hverju sinni svo sem: varmpokar, skjólfatnaður og 

neyðarkostur. Í flugvélum með leyflegan hámarks flugtaksmassa allt að 5 700 

kg, svo og í þyrlum, skulu vera álpokar fyrir alla um borð. 

Flug yfir sjó. 

Einshreyfils landflugvélum skal ekki flogið lengra frá landi en svo, að hægt sé að 

ná til lands í renniflugi. Flugmálastjórn getur veitt sérstakar undanþágur til 

ferjuflugs. 

Jarðvari. 

Flugvélar, sem knúnar eru hverfilhreyflum og hafa leyfilegan hámarksflugtaks- 

massa yfir 5 700 kg, skulu búnar jarðvara, sem viðurkenndur er af flugmála- 
stjórn. 

Jarðvarinn skal þannig gerður og fyrir komið að hann vari við hættulegri 

flugstefnu miðað við jörð í hæð sem er lægri en 760 m (2 500 fet) yfir jörðu. 

Jarðvarinn skal gefa bæði sjáanleg og heyranleg hættumerki í stjórnklefa. 

Hættumerki skulu: 
a) hefjast samtímis og vera auðgreind frá öðrum hættumerkjum í stjórnklefa. 

b) vera stöðugt skynjanleg uns hættuástandið er liðið hjá og 

c) hefjast sjálfkrafa án aðgerða áhafnarinnar.
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2.8.4. 

2.9. 

2.9.1. 

2.10. 
2.10.1. 

2.11. 
2.11.1. 

3.1. 
3.1.1. 

3.1.2. 

3.2. 
3.2.1. 

3.2.2. 

Jarðvaranum skal ætíð haldið í lagi. Ef hann bilar má þó ljúka við hafið flug eða 
flugröð. 
Veðurradar. 

Flugvélar með jafnþrýstiklefa skulu búnar veðurradar, þegar flogið er í 

atvinnuflugi með farþega í nætur- eða blindflugi inn á svæði þar sem búast má 

við þrumuveðri eða öðrum hættulegum veðurskilyrðum, sem greina má í radar 
flugvéla. 
Hljóðriti og flugriti. 

Flugvélar, sem búnar eru hverfilhreyflum og hafa leyfilegan hámarksflugtaks- 

massa yfir 5 700 kg, skulu búnar hljóðrita og flugrita af gerðum sem hlotið hafa 
viðurkenningu flugmálastjórnar. 
Ljósabúnaður. 

Í næturflugi skal a. m. k. hafa eftirfarandi ljós: 

a) Siglingaljós og rautt blikkandi varúðarljós og/eða hvítleifturljós við væng- 

enda og stél eða komið fyrir á annan viðurkenndan hátt. 

b) Tvö lendingarljós. Á einshreyfils loftförum nægir eitt lendingarljós. 

c) Lýsingu fyrir öll mælitæki, svo og fyrir annan búnað sem þarf til öruggrar 

stjórnar loftfarsins, þ. á. m. við notkun flugkorta. 

d) Vasaljós við hvert tæki flugliða. 
Eigi má nota blikkandi siglingaljós með blikkandi varúðarljósum. 

3. Búnaður í einkaflugi og kennslu- og þjálfunarflugi. 

Flugmælitæki. 
Til sjónflugs þarf eftirfarandi búnað: 
a) Hraðameæli. 
b) Hæðarmeæli. 

c) Seguláttavita. 
Til blindflugs og næturflugs þarf eftirfarandi búnað: 

a) Hraðamæli tengdan kerfi sem hefur búnað til að hindra skekkju vegna 
ísmyndunar eða vatnsþéttingar. 

b) Hæðarmeæli. Fjölhreyfla loftför, sem notuð eru í kennslu- og þjálfunarflugi, 
skulu búin tveim hæðarmælum. 

c) Seguláttavita. 
d) Klifurmæli. 
e) Beygju- og skriðmæli. Aflgjafi skal vera annar en fyrir tæki í lið f) og g). 
f) Stöðuvísi. 
g) Stefnusnúðu. 
h) Búnað sem sýnir hvort aflgjafi snúðumælitækjanna er í lagi, t. d. sogmæli 

fyrir loftknúin tæki og flögg fyrir rafknúin tæki. 

i) Klukku sem sýnir klukkustundir, mínútur og sekúndur. 

j) Mæli sem sýnir hitastig utan loftfarsins. 

Fjarskipta- og leiðsögutæki. 

Til sjónflugs innan flugstjórnarsviðs þarf VHF-sendi og viðtæki til fjarskipta við 

hlutaðeigandi flugturn. 
Til blindflugs, svo og næturflugs utan 28 km (15 sjómílna) frá lýstum flugvelli, 

þarf eftirfarandi tæki: 

a) VHrF-sendi og viðtæki til fjarskipta við flugstjórnarmiðstöð, aðflugsstjórn, 

flugturna og flugradíóstöðvar. 

b) Tvo radíóáttavita, eða einn radíóáttavita og eitt fjölstefnuviðtæki, svo og 

viðtæki fyrir markvita eða fjarlægðarmæli. B 135
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4.2. 
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Fjarskiptatæki skulu þannig gerð að hægt sé að hlusta stöðugt á tiltekna tíðni og 

samtímis nota flugleiðsögutækin. 
Til blindflugs þarf radarsvara fyrir 4096 merki og hætti A og C. Ekki er gerð 

krafa um tengingu radarsvara við hæðarmæli og sendingu hæðarupplýsinga. 

4. Búnaður í atvinnuflugi. 

Flugmælitæki. 
Sami búnaður og getið er um í gr. 3.1.2. Í farþegaflutningum í blindflugi og/eða 

næturflugi skulu vera tveir hæðarmælar. 

Fjarskipta- og flugleiðsögutæki. 
Sami búnaður og getið er um í gr. 3.2., að viðbættum eftirfarandi ákvæðum. 
Í farþegaflutningum í blindflugi og/eða næturflugi þarf eftirfarandi búnað: 

a) Tvö VHF-sendi- og viðtæki til fjarskipta við flugstjórnarmiðstöð, aðflutn- 
ingsstjórn, flugturna og flugradíóstöðvar. Auk þess tvo hljóðnema og tvö 

heyrnartól, eða eitt heyrnartól og einn hátalara. 

b) Tvo radíóáttavita óháða hvor öðrum, eitt fjölstefnuviðtæki, viðtæki fyrir 

markvita og fjarlægðarmæli, svo og aðflugshalla- og stefnuviðtæki. 
c) Radarsvara sem sendir 4096 merki og hætti A og C. 

Fjarskiptatækin skulu þannig gerð að hægt sé að hlusta stöðugt á tiltekna tíðni 

og samtímis nota flugleiðsögutækin. 

Þar sem einn flugmaður er við stjórn flugvélar í blindflugi í farþegaflutningum, 

skal eftirtalinn búnaður vera fyrir hendi: 

a) Þriggja-ása sjálfstýring. 
b) Hæðarvari. 

Samræmdur tækjabúnaður. 

Þegar um er að ræða rekstur fleiri en eins loftfars sömu eða svipaðrar gerðar hjá 
sama flugrekanda, er æskilegt að gerð og staðsetning tækja í stjórnklefa verði 

samræmd eftir því sem kostur er. 

5. Undanþágur. 

Flugmálastjórn getur veitt tímabundnar undanþágur frá ákvæðum þessarar 

reglugerðar er sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

6. Refsiákvæði. 

Brot gegn reglugerð þessari varðar refsingu samkvæmt XIII. kafla laga nr. 34, 
21. maí 1964 um loftferðir. 

7. Gildistaka. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 89. og 186. gr. laga nr. 34 21. maí 1964 
um loftferðir, og tekur til íslenskra flugvéla og þyrlna, svo og annarra flugvéla og 

þyrlna, sem íslenskur aðili notar eða ræður yfir, staðfestist hér með til þess að 

öðlast gildi frá og með 1. janúar 1984. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð um 
lágmarksbúnað loftfara til sjónflugs, næturflugs, blindflugs, óbyggðaflugs og 
flugs yfir sjó nr. 117 22. febrúar 1977, og reglugerð um jarðvara nr. 139 16. mars 

1978. 

Samgönguráðuneytið, 7. september 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.
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REGLUGERÐ 

um greiðslur sjúkratryggðra til samlagslækna. 

1. gr. 

Samlagsmenn í sjúkrasamlögum skulu greiða samlagslækni sínum eða lækni er í hans 

stað kann að koma, skv. samningum hlutaðeigandi samlags kr. 25 fyrir hvert viðtal á 
lækningastofu og kr. 50 fyrir hverja vitjun læknis til sjúklings. 

Þar sem samið er um greiðslu læknishjálpar fyrir hvert unnið verk dregst þetta gjald frá 
umsömdu gjaldi fyrir viðtöl og vitjanir. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 43. gr. laga um almannatryggingar nr. 67/1971 til 

að öðlast gildi 1. október 1983. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 79/1983 með sama 
heiti. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. september 1983. 

Matthías Bjarnason. 

Páll Sigurðsson. 

8. september 1983 Nr. 629 

REGLUGERÐ 

um greiðslur sjúkratryggðra á sérfræðingshjálp í rannsóknum og 

röntgengreiningu. 

1. gr. 

Greiðslur samlagsmanna fyrir sérfræðingslæknishjálp, rannsóknir og röntgengreiningu, 

sem um ræðir í 43. gr. laga nr. 67/1971, skal vera sem hér segir: 
1. Samlagsmaður skal greiða kr. 100 fyrir hverja komu til sérfræðings. 

2. Samlagsmaður skal greiða fyrstu kr. 100 hverrar rannsóknar hjá rannsóknastofu eða 

sérfræðingi. 

3. Samlagsmaður skal greiða fyrstu kr. 100 af kostnaði við hverja röntgengreiningu. 

Elli- og Örorkulífeyrisþegar skulu greiða hálft gjald, þ. e. a. s. kr. 50 í hvert skipti. 

2. gr. 

Allar greiðslur, sem um getur í 1. gr. skulu dragast frá umsömdu eða ákveðnu 
heildarverði á læknishjálp, rannsóknum og röntgengreiningu, þegar reikningur er gerður til 

sjúkrasamlags fyrir þessa þætti. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett saman með heimild í 43. gr. laga nr. 67/1971 um almannatrygg- 
ingar til að öðlast gildi 1. október 1983. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 76/1983 með 

sama heiti. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. september 1983. 

Matthías Bjarnason. 

Páll Sigurðsson.
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AUGLÝSING 
um niðurfellingu framleiðsluforskrifta lyfja. 

Frá og með 1. janúar 1983 var framleiðsla forskriftarlyfsins 
Tablettae betaini 250 mg, NORD 

óheimil, en heimilt er að afgreiða það í smásölu til og með 30. júní 1983. 

Frá og með 1. apríl 1983 var framleiðsa lyfsins 

Compressi diazepami 10 mg 
óheimil, en heimilt er að afgreiða það til sjúkrahúsa til og með 30. september 1983. 

Frá og með 1. júlí 1983 var framleiðsla neðantalinna forskriftalyfja og lyfja framleiddra 

skv. óstöðluðum forskriftum óheimil: 

Compressi phenobarbitali 50 mg 
Tablettae calcii lactatis 500 mg, NORD 

Tablettae coffinautini, NORD 
Tablettae ferrosi tartratis cum frangula, DAK 63 

Tablettae phenemali 15 mg og 100 mg, NORD 
Tablettae sulfadimidini 500 mg, NORD. 

Heimilt er að afgreiða viðkomandi lyf í smásölu til og með 31. desember 1983. 

Frá og með 1. otkóber 1983 verður framleiðsla neðantalins forskriftarlyfs og lyfja 

framleiddra skv. óstöðluðum forskriftum óheimil. 

Suppositoriae: 

Codeini phosphas ..........0.0... 0000 10 mg 
Phenemalum ............0..... 000 25 mg 
Cotfeinum ..........00.... 50 mg 

Phenacetinum ................. 0000 200 mg 

Acidum acetylsalicylicum ..........0.%.0..0. 000 200 mg 

Tablettae B-combini, fortes, DAK 63 

Tablettae furosemidi, NORD 

Heimilt er að afgreiða viðkomandi lyf í smásölu til og með 31. mars 1984. 

Frá og með 1. janúar 1984 verður framleiðsla neðantalinna forskriftarlyfja og lyfja 
framleiddra skv. óstöðluðum forskriftum óheimil: 

Compressi benzhexoli, allir styrkleikar 

Compressi ferrosi gluconatis, allir styrkleikar 
Compressi sulfaguanidini, allir styrkleikar 

Injectabile calcii borogluconatis vet., NORD 

Tablettae chlordiazepoxidi, allir styrkleikar, DAK 63 

Tablettae ferrosi tartratis, 250 mg, NORD 
Tablettae hydrochlorthiazidi 50 mg, NORD 

Tablettae tetracyclini, allir styrkleikar, DAK 63 

Heimilt er að afgreiða viðkomandi lyf í smásölu til og með 30. júní 1984. 
Auglýsing þessi er birt með stoð í reglugerð um skáningu innlendra sérlyfja nr. 334/1979. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. september 1983. 

Matthías Bjarnason. 

Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglum um ferðakostnað sjúklinga innanlands 

nr. 70/ 1982, með síðari breytingum. 

1. gr. 

4. gr. orðist svo: 

Endurgreiðsla sjúkrasamlaga. 
Sjúklingur skal framvísa læknisvottorði eftir hverja ferð. Eftir að önnur ferðin er farin 

endurgreiðir sjúkrasamlag fyrstu ferð að frádregnum 400 krónum en síðari ferðir að 
frádregnum 200 krónum. Til endurgreiðslu reiknast fargjald eins og það er með venjulegum 

áætlunarferðum á hverjum tíma. Ef ætla má, að raunverulegur ferðakostnaður sé lægri, skal 

miða við hann. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 43. gr. laga nr. 67/1971 um almannatrygg- 

ingar til að öðlast gildi 1. október 1983. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 72/1983. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. september 1983. 

Matthías Bjarnason. 

Páll Sigurðsson. 

14. september 1983 Nr. 632 

REGLUR 

um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 1983. 

1. gr. 

Gjald það, sem lyfsölu, lyfjagerðum, lyfjaheildsölum og héraðslæknum ber að greiða 

fyrir árið 1983, vegna lyfjaeftirlits skv. 52. og 53. gr. lyfjalaga nr. 49 16. maí 1978 skal vera 

sem hér segir: 
kr. 

1. flokkur ...............000000 00 9 670,00 

II. flokkur ..............00. 0000 8 170,00 
TIl. flokkur ..............00000 00 6 800,00 
IV. flokkur .........0.00.0000 000 4 800,00 
V. flokkur ............... 0000 3 600,00 

2. gr. 

Lyfjabúðum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjaldsins, sem hér segir: 

1. flokkur: II. flokkur: 

Keflavíkur Apótek Hafnarfjarðar Apótek 

Lyfjabúðin Iðunn Holts Apótek 

Reykjavíkur Apótek Ingólfs Apótek 

Laugavegs Apótek 

Stjörnu Apótek 

Vesturbæjar Apótek
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III. flokkur: 
Akureyrar Apótek 

Apótek Austurbæjar 

Borgar Apótek 

Garðs Apótek 
Háaleitis Apótek 
Kópavogs Apótek 

Lyfjabúð Breiðholts 
Selfoss Apótek 

V. flokkur: 
Apótek Austurlands, Seyðisfirði 
Apótek Blönduóss 

Borgarness Apótek 

Dalvíkur Apótek 

Egilsstaða Apótek 
Hafnar Apótek 
Mostells Apótek 

3. gr. 

14. september 1983 

IV. flokkur: 

Akraness Apótek 

Apótek Vestmannaeyja 

Árbæjar Apótek 

Húsavíkur Apótek 
Ísafjarðar Apótek 
Laugarness Apótek 

Stykkishólms Apótek 

Nes, Apótek, Neskaupstað 

Norðurbæjar Apótek, Hafnarfirði 

Patreks Apótek 

Rangár Apótek, Hellu 

Sauðárkróks Apótek 

Siglufjarðar Apótek 
Ölfus Apótek, Hveragerði 

Lyfjagerðum og lyfjaheildsölum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjalds, sem hér 

segir: 
I. flokkur: 

G. Ólafsson hf. 

Lyfjaverslun ríkisins 

Pharmaco hf. 

Stefán Thorarensen hf. 

4. gr. 

11. flokkur: 

Asgeir Sigurðsson hf. 
Hermes hf. 

TIl. flokkur: 

Farmasía hf. 

H. Ólafsson ér Bernhött 
Lyf hf. 

Héraðslæknar, sem annast lyfjasölu skv. 42. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. apríl 1963 skulu 
greiða eftirlitsgjald skv. V. flokki. 

5. gr. 

Heimilt er að leggja eftirlitsgjald á sjúkrahús. Skulu þá deildaskipt sjúkrahús greiða 

6. gr. 

eftirlitsgjald skv. 11. flokki, en Önnur skv. V. flokki. 

Eftirlitsgjald skal greiða til ríkisféhirðis fyrir 15. október 1983. Gjaldið er lögtakskræft. 

1. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. 52. og 53. gr. lyfjalaga nr. 49/1978 og tekur gildi þegar við 

birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 14. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson.   
Ingolf J. Petersen.
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SAMÞYKKT 

um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Suður-Múlasýslu, 

nr. 320 22. desember 1969. 

1. gr. 

Við 33. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi: 

Knattborðs- og leiktækjastofur, þar sem rekstur knattborða, spilakassa og leiktækja er 
meginhluti starfseminnar, má ekki starfrækja nema með leyfi lögreglustjóra, að fenginni 

umsögn hreppsnefndar. Hreppsnefnd ákveður gjald fyrir leyfið, sem veitt skal til eins árs í 
senn. Knattborðs- og leiktækjastofur mega vera opnar frá kl. 09.00 til kl. 23.30. 
Í rekstrarleyfi getur lögreglustjóri bannað aðgang barna yngri en 16 ára. 

2. gr. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Suður-Múlasýslu hefur samið og samþykkt samkvæmt 

lögum nr. 107 8. maí 1935 um lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna, staðfestist hér með og 

birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 9. september 1983. 

Jón Helgason.   
Ólafur W. Stefánsson. 

28. ágúst 1983 Nr. 634 
REGLUR 

um tollfrjálsan innflutning á verðlitlum sýnishornum. 

1. gr. 

Sýnishorn af verslunarvörum og auglýsingaefni sem innflutningur er leyfður á til 

landsins skulu undanþegin aðflutningsgjöldum og söluskatti við innflutning, að því tilskildu 

að verðmæti þeirra sé óverulegt og þau verði aðeins notuð til að ákveða eftir þeim pantanir. 
Í þessu sambandi skulu eftirtaldar vörur skoðast óverulegar að verðmæti hvort heldur þær 
eru fluttar inn í farangri innflytjanda eða ekki: 

1. Hráefni og vörur eins og garn, dúkar (metravara), pappír, trjáviður, ódýrir málmar, 
marmari og aðrir minnismerkja- og byggingarsteinar, skornir í lengdir, arkir, klumpa, 

stykki o. s. frv., í þeim stærðum að varan sé ónothæf til annars en sem sýnishorn. 

2. Naglar, stifti, lykkjur, kengir, sinklar, boltar og rær, fleinar, splitti og splittnaglar 

o. þ. h.; hnappar, smellur, ermahnappar, sylgjur, krókar og aðrir smáhlutir sem 

almennt eru notaðir til fata eða sem fataskraut, svo framarlega sem hlutir þessir séu úr 

ódýrum efnum og séu festir upp á spjöld eða lagðir fram sem sýnishorn á þann hátt sem 
venjulegt er í viðskiptum og ekki sé meira en eitt stykki af hverri stærð og tegund. 

3. Hráefni og vörur eins og trjáviður, náttúrlegur eða pressaður korkur, pappír eða pappi, 
dúkar (metravara), flóki, leður, steinn, gúmmí og plastefni svo og fatnaður, skófatnað- 

ur, höfuðfatnaður og aðrir hlutir úr þessum efnum eða vörum sem gerðir hafa verið
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ónothæfir til annars en sýningarnota með gegnumskurði, götun, óafmáanlegum 
merkjum eða með öðrum haldbærum aðferðum. Þetta á m. a. við alls konar pappír í 

settum og vörur úr pappír (t. d. umslög og aðrar ritfangavörur úr pappír til bréfaskrifta 

og veggfóður) sem gerðar eru ónothæfar til annars en sýningar með því að líma þær 

saman eða líma þær á berandi hlut úr algengu efni. 

4. Vörur sem ekki er hægt að útbúa sýnishorn af óverulegu verðmæti í samræmi við það 
sem lýst er í 1.-3. tl. og samanstanda af 
a) óneysluhæfum vörum (sem notaðar eru aðeins til sýningar, t. d. vindlingakveikjarar, 

skrúfblýantar o. s. frv.) sem ekki eru að fob-verðmæti meira virði en USD 3, svo 

fremi að ekki sé meira en eitt sýnishorn af hverri vörugerð eða vörugæðum; 
b) neysluvörum (matvörur, drykkjarvörur, ilmvötn, kemisk framleiðsla o. s. frv. sem 

eyðast eða eyðileggjast með því að vera neytt, prófaðar, efnagreindar o. s. frv. við 
sýningu) sem að fob-verðmæti eru ekki meira virði en USD 3, jafnvel þótt 

sýnishornin séu að nokkru eða öllu leyti af sömu gerð og gæðum, enda útiloki magn 
þeirra og framsetning að þær verði notaðar öðruvísi en sem sýnishorn. 

Þegar notuð eru ákvæði um jafnvirði USD 3 í a- og b-lið hér að framan mega 
tollyfirvöld hafa fyrir reglu að láta þau ná til einstaks sýnishorns eða allra sýnishorna í heild, 

þó þannig að þau séu samtals að fob-verðmæti ekki meira virði en USD 1S. 

2. gr. 

Komi vara til landsins án þess að hún teljist ónothæf til annarra nota en sem sýnishorn, 

þ. e. að hún hefur ekki verið gerð ónothæf með gegnumskurði, götun, Óafmáanlegum 
merkjum eða með öðrum aðferðum, má heimila eyðileggingu viðkomandi vöru sem 
verslunarvöru í viðurvist tollvarða og afhendingu til innflytjanda án greiðslu gjalda til 

notkunar sem sýnishorn. 
Það skilyrði er þó sett fyrir framgreindri ívilnun að greinilega komi fram á vörureikningi 

hins erlenda sendanda eða öðrum tollskjölum að um sýnishorn og óverulegt verðmæti sé að 

ræða, sbr. 1. gr. 

3. gr. 

Um ákvörðun tollverðs sýnishorna gilda ákvæði 5.-7. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá 
o. fl. með síðari breytingum. Sýnishornaafsláttur, veittur af sýnishornum sem heimilt er að 
selja að lokinni sýningu, er því ekki frádráttarbær við útreikning á tollskyldu verðmæti vöru. 

Sé fob-verðmæti sýnishorna meira en um ræðir í 1. gr., en sýnishornin uppfylla að öðru 
leyti skilyrði þessara reglna, er heimilt að telja flutningsgjald 10% af fob-verðmæti þeirra 
þrátt fyrir að flutningsgjald samkvæmt reikningi farmflytjanda sé hærra. 

4. gr. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 49. tl. 3. gr. laga nr. 120 31. desember 1976 

um tollskrá o. fl. með síðari breytingum og öðlast þegar gildi. Jafnframt eru felld úr gildi 

fyrirmæli ráðuneytisins um sama efni frá 6. júlí 1971 og 14. mars 1975. 

Fjármálaráðuneytið, 28. ágúst 1983. 

Albert Guðmundsson.   
Björn Hafsteinsson. 
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REGLUR 

um smíði og búnað íslenskra skipa. 

HLUTI F, 

Reglur um vélbúnað og rafbúnað vöruflutningaskipa og farþegaskipa. 

1. gr. Skilgreiningar 
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2. HLUTI. 

Reglur um vél- og rafbúnað vöruflutningaskipa. 
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Almenn ákvæði 

2. KAFLI 
Vélbúnaður 

Almenn ákvæði 

Vélbúnaður 

Sigling aftur á bak 

Stýrisbúnaður 

Sérkröfur fyrir raf- og rafvökvaknúnar stýrisvélar 

Stjórnun aðalvélbúnaðar 

Gufukatlar og fæðivatnsbúnaður 
Gufuleiðslur 

Þrýstiloftsbúnaður 

Loftræstibúnaður vélarúms 

Vernd gegn hávaða 
Samband milli brúar og vélarúms 

Viðvörunarmerki fyrir vélstjóra 

Austurbúnaður 
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Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 635 1074 2. júní 1983 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

3. KAFLI. 
Rafbúnaður 

16. gr. Almennt 
17. gr. Aðalraforkugjafi og ljósabúnaður 

18. gr. Neyðarraforkugjafi 

19. gr. Ræsibúnaður fyrir neyðarrafstöðvar 

20. gr. Varrúðarráðstafanir gegn raflosti, bruna og 

öðrum hættum af rafmagni 

4. KAFLI. 
Vélarúm, sem eru tímabundið ómönnuð 

21. gr. Almennt 

22. gr. Eldvarnir 
23. gr. Varnir gegn flæði 

24. gr. Stjórnun aðalvélar úr brú 
25. gr. Kallkerfi 
26. gr. Viðvörunarbúnaður 
27. gr. Öryggisbúnaður 
28. gr. Sérstök ákvæði varðandi katla, vél- og rafbúnað 

1. HLUTI 

Almenn ákvæði 

1. gr. 

Skilgreiningar 

Í reglum þessum eru eftirfarandi orð og orðasambönd skilgreind sem hér segir: 

SOLAS 74: Alþjóðasamþykkt um öryggi mannslífa á hafinu, sem undirrituð var á 

fundi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) 1. nóvember 1974 og sem gildi tók 

alþjóðlega þann 25. maí 1980. Samþykkt þessi leysti af hólmi hliðstæða samþykkt 

frá 1960. Frá undirritun SOLAS 74 hafa verið gerðar nokkrar breytingar á 

samþykktinni, annars vegar viðbótarákvæði frá 1978, (SOLAS-protokoll 1978), sem 
gildi tók 1. maí 1981 og breytingar samfara endurskoðun á kafla I, sem samþykktar 

voru 20. nóvember 1981 og væntanlega munu taka gildi alþjóðlega 1. september 

1984, (SOLAS-amendments 1981). 
Nýtt skip: Skip, sem kjölur er lagður að eða er á svipuðu byggingastigi eftir Í. 
september 1984. 
Gamalt skip: Skip, sem ekki er nýtt skip. 
Farþegaskip: Skip, sem flytur fleiri en 12 farþega. 

Farþegi: Hver sá, sem ekki er skráður eða ráðinn til starfa um borð og er eldri en 

eins árs. 
Vöruflutningaskip: Öll skip, sem skráð eru sem vöruflutningaskip eða olíuskip. 
Olíuflutningaskip: Vöruflutningaskip, sem sérstaklega eru gerð til flutninga á 
eldfimum vökvum. 

Gasflutningaskip: Vöruflutningaskip, sem sérstaklega eru gerð til flutninga á 
lofttegundum og vökvum undir þrýstingi.
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2.1. 

2.2. 

2.3. 

24. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

3.1. 

3.2. 

4.1. 

2. gr. 
Gildissvið. 

Reglur þessar ná til allra nýrra vöruflutningaskipa 500 — 10.000 brúttórúmlestir að 

stærð, annarra en olíu- og gasflutningaskipa. 

Reglur þessar ná einnig, að svo miklu leyti sem því verður við komið, til nýrrá 

vöruflutningaskipa undir 500 brúttórúmlestum að stærð, annarra en olíu- og 

gasflutningaskipa. 
Gömul vöruflutningaskip, 500 — 10.000 brúttórúmlestir að stærð, sem kjölur var 
lagður að, eða voru á svipuðu byggingastigi eftir 25. maí 1980, skulu a. m. k. 
fullnægja viðeigandi ákvæðum SOLAS 74. 
Öll önnur gömul vöruflutningaskip 500 — 10.000 brúttórúmlestir að stærð skulu 

a. m. k. fullnægja viðeigandi ákvæðum SOLAS-samþykktarinnar frá 1960. 

Þegar um er að ræða vöruflutningaskip 10.000 brúttórúmlestir að stærð og stærri, 
farþegaskip, olíu- og gasflutningaskip, metur Siglingamálastofnun ríkisins hverju 
sinni, með hliðsjón af viðeigandi ákvæðum gildandi SOLAS-samþykktar, hvaða 

öryggiskröfur gera skuli til slíkra skipa. Skulu slík skip a. m. k. fullnægja ákvæðum 

þeirrar SOLAS-samþykktar, sem í gildi var þegar kjölur var lagður að skipinu eða 

hliðstæðu byggingastigi var náð. 
Verði meiriháttar breytingar, þ. e. viðgerðir eða endurbætur, gerðar á gömlum 
vöruflutningaskipum, skal í þeim atriðum sem breytingarnar taka til fullnægja 
ákvæðum þessara reglna að svo miklu leyti sem slíkt að mati Siglingamálastofnunar- 
innar telst eðlilegt. 

Varðandi þau atriði, sem ekki er getið um í reglum þessum og varðandi nánari 

ákvæði um einstök atriði þeirra, skal gildandi ákvæðum í reglum Siglingamálastofn- 

unar ríkisins um raforku og raflagnir og ákvæðum í reglum hinna viðurkenndu 
flokkunarfélaga, ef viðkomandi skip er undir eftirliti einhvers þeirra, vera fullnægt. 
Skip, sem fullnægja viðeigandi ákvæðum þessarra reglna, fullnægja ákvæðum kafla 
II-1 í SOLAS 74 og viðeigandi viðbótarákvæðum SOLAS-amendments 1981. 

3. gr. 

Undanþágur 

Heimilt er að veita skipum, sem einungis hafa heimild til strandsiglinga, undanþágu 

frá einstökum ákvæðum þessara reglna, ef umrædd ákvæði teljast vera óeðlileg og 
ónauðsynleg og öryggi skips og áhafnar að mati Siglingamálastofnunarinnar telst 
eftir sem áður óskert. 
Heimilt er að veita skipum, sem eru af sérstakri gerð, undanþágu frá einstökum 
ákvæðum þessara reglna ef þau ákvæði koma í veg fyrir eðlilega þróun í gerð slíkra 

skipa. Sérhvert slíkt skip skal eftir sem áður fullnægja þeim öryggisákvæðum sem 

Siglingamálastofnunin telur nauðsynlegt að gera kröfu um miðað við þá notkun, 

sem skipinu er ætlað. 

4. gr. 

Jafngildi 
Heimilt er að veita undanþágu frá einstökum ákvæðum þessara reglna, ef fyrirhugað 

fyrirkomulag, efni eða búnaður, að mati Siglingamálastofnunarinnar, telst jafngildi 
þess að viðkomandi ákvæðum sé fullnægt.
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2. HLUTI 

Reglur um vél- og rafbúnað vöruflutningaskipa. 

1. KAFLI 

Almenn ákvæði 

1. gr. 

Skilgreiningar 

1.1.0. Þar sem eftirtalin orð eða orðasambönd koma fyrir í reglunum, þá er skilgreining 
þeirra sem hér segir: 

1.1.1. Eðlileg starfræksla skips eru þær aðstæður og þau skilyrði, sem fyrir hendi þurfa að 

vera og þær athafnir sem þarf til að skipið, sem heild, allar vélar þess, stjórn- og 

tækjabúnaður, sem þarf til að knýja skipið og stýra því, til að tryggja öruggar 

siglingar, til að takmarka hættu á bruna og flæði inn í skipið, til að starfrækja 

kallkerfi, fjarskiptatæki, viðvörunarkerfi og tæki til merkjagjafa, og vindur fyrir 
björgunarbáta og neyðarútgönguleiðir, séu í nothæfu ástandi og starfi eðlilega. 

1.1.2. Neyðartilvik eru þær aðstæður, sem skapast þegar einhver búnaður sem tryggja skal 

öryggi skips, eðlilega starfrækslu þess eða líðan og öryggi áhafnar, er ekki í nothæfu 

ástandi vegna bilunar í aðalorkugjafa skipsins. 

1.1.3. Aðalraforkugjafi er sá raforkugjafi, sem ætlað er að veita raforku til tækja og 

búnaðar sem nauðsynlegur er eðlilegri starfrækslu skips, öryggi þess og áhafnar. 

1.1.4. Dautt skip er það ástand skips þegar aðalvélbúnaður, katlar og allar hjálparvélar 

þess hafa stöðvast og orka til gangsetningar búnaðarins er ekki fyrir hendi. 
1.1.5.  Aðalrafstöðvarklefi er það rými, sem aðalraforkugjafinn er staðsettur í. 

1.1.6. Aðaltafla er rafmagnstafla tengd aðalraforkugjafanum og stofngreinum raflagna. 

1.1.7. Neyðarraforkugjafi er sá orkugjafi, sem ætlað er að veita raforku til nauðsynlegs 

viðvörunarbúnaðar, tækja og ljósa, ef aðalraforkugjafinn bilar. 

1.1.8. Aðalstýrisbúnaður er stýrisvél ásamt aflvél og öðrum tilheyrandi stýrisbúnaði, sem 

þarf til að yfirfæra nauðsynlegt snúningsálag á stýrisásinn svo hægt sé að stýra 

skipinu við eðlilegar aðstæður. 
1.1.9. Varastýrisbúnaður er sá búnaður, sem ætlaður er til að stýra skipinu (stýrisblað og 

stýrisás undanskilin), ef aðalstýrisbúnaður bilar. 

1.1.10. Stýrisbúnaður er: 

1. rafmótor og tilheyrandi rafbúnaður ef stýrisvél er rafknúin. 
2. rafmótor og tilheyrandi rafbúnaður ásamt vökvadælu, ef stýrisvél er rafvökva- 

knúin. 

3. aflvél og vökvadæla, ef stýrisvél er vökvaknúin. 

1.1.11. Mesti hraði áfram er sá mesti hraði, sem skipinu er ætlað að ná í almennri notkun 

við mestu leyfilega djúpristu. 

1.1.12. Mesti hraði aftur á bak er sá hraði, sem ætla má að skipið geti náð með mesta 

nýtilega vélarafli aftur á bak og við mestu leyfilega djúpristu. 

1.1.13. Vélarúm eru öll vélarúm Í flokki A og öll önnur rúm, þar sem í eru aflvélar, katlar, 

eldsneytisolíubúnaður, gufu- og brennsluvélar, rafalar og aðal rafvélar, olíuáfylli- 
stöðvar, kælivélar, loftræsti- og hitajöfnunarbúnaður, og önnur svipuð rými svo og 
stigagöng og önnur göng að slíkum rýmum. 

1.1.14. Vélarúm í flokki A eru þau vélarúm, sem í eru brennsluvélar, sem ætlaðar eru annað 

hvort: 

1. til að knýja skipið, eða 
2. til annarra nota, þegar afl þeirra er ekki minna en 375 KW (500 b.h.ö.). 

Einnig þau rúm, sem í eru olíukyntir katlar, eldsneytisolíubúnaður og göng að 

slíkum rýmum.
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1.1.15. 

1.1.16. 

1.1.17. 

1.1.18. 

1.1.19. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

24. 

2.5. 

2.6. 

Stjórnstöðvar skips eru þau rými, sem í eru: 

— fijarskiptabúnaður 
— siglingatæki 
— neyðarorkugjafi 
— stjórntæki eldvarnarbúðar 

— stjórnbúnaður aðalvélar, ef hann er staðsettur utan vélarúms. 

Aðalvél er brennsluvél, gufuvél eða annar vélbúnaður, sem aðallega er ætlaður til að 
knýja skipið. 
Aðalvélbúnaður er aðalvél, skrúfa, skrúfubúnaður, stjórntæki og annar búnaður, 

sem þarf til að yfirfæra afl aðalvélar til skrúfu, eða á annan hátt til að knýja skipið. 
Lengd skips er mesta lengd milli lóðlína, sem ákvarðast af skurði sjólínu við stefni og 

skut við mestu leyfilegu djúpristu skipsins. 

Breidd skips er mesta breidd skips á ytri brún banda við eða undir mestu leyfilegu 
djúpristu skipsins. 

2. KAFLI 

Vélbúnaður 

2. gr. 

Almenn ákvæði 

Allan vélbúnað, svo og katla og aðra þrýstikúta, ásamt tilheyrandi röralögnum, skal 

hanna og smíða með hliðsjón af fyrirhugaðri notkun þeirra. Þennan búnað skal setja 

niður og verja á þann hátt, að hreyfanlegir hlutir, heitir fletir og aðrir varasamir 

hlutar búnaðarins skapi sein minnsta hættu fyrir áhöfnina. 
Sérstaka athygli skal veita áreiðanleika einstakra nauðsynlegra hluta aðalvélbúnað- 
arins. 
Aðalvélbúnaðinn skal vera unnt að gangsetja og nota, jafnvel þótt einhver 

mikilvægur hluti hans bili. Sérstaka athygli skal í þessu sambandi veita: 

2.3.1. rafstöðvum, sem gegna hlutverki aðalraforkugjafa; 

2.3.2. kötlum til notkunar við gufuframleiðslu; 

2.3.3. fæðivatnsbúnaði katla; 

2.3.4. fæðibúnaði eldsneytis til katla og véla; 

2.3.5. fæðibúnaði smurolíu; 

2.3.6. fæðibúnaði kælivatns; 

2.3.7. dælu og búnaði til að viðhalda lofttæmi í þéttum; 

2.3.8. loftblásurum fyrir katla; 
2.3.9. loftþjöppum og loftkútum til gangsetningar eða stjórnunar; 

2.3.10.  vökva-, þrýstilofts- eða rafbúnaði til stjórnunar á aðalvélbúnaði, þar með 

talið skiptiskrúfu. 

Siglingamálastofnunin getur, þegar sérstaklega stendur á, veitt tilslakanir á mögu- 

leikum á fullri starfrækslu aðalvélbúnaðar, að því tilskildu, að það rýri ekki verulega 

Öryggi skipsins. 
Mögulegt skal vera að gangsetja vélar í dauðu skipi án utanaðkomandi aðstoðar. 

Allir katlar og vélahlutar, allur gufu-, vökva- og þrýtiloftsbúnaður og annar 

búnaður, sem starfar undir þrýstingi, skal þrýstiprófaður, áður en hann er tekinn í 

notkun í fyrsta sinn. 
Aðalvélbúnaður og allur hjáiparvélabúnaður, sem nauðsynlegur er öryggi skipsins 
og til að knýja það, skal þannig úr garði gerður, að hann komi að fullum notum, 

þótt skipið hafi allt að 15? stöðugan halla, þótt skipið í veltingi hall; allt að 222? og
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2.1. 

2.8. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

$.1. 

5.2 

stafnhalli þess sé samtímis 7!%* í skut eða stefni. Siglingamálastofnun getur vikið frá 
þessum ákvæðum með hliðsjón af tegund, stærð og notkun skipsins. 

Viðeigandi ráðstafanir skulu gerðar til að auðvelda hreinsun, skoðun og viðhald á 
hjálpar- og aðalvélbúnaði. 

Við hönnun, smíði og niðursetningu á aðalvélbúnaði, skal leggja sérstaka áherslu á, 

að titringur frá honum valdi ekki óhóflegri spennu í búnaðinum við venjulega 
notkun hans. 

3. gr. 

Vélbúnaður. 

Þegar hætta er á yfirsnúningshraða á vél, skal gera ráðstafanir til að tryggja, að 

snúningshraðinn haldist innan öruggra marka. 

Í aðalvélum, hjálparvélum, þrýstikútum og öðrum hlutum vélbúnaðarins, sem starfa 
undir þrýstingi, skal gera ráðstafanir til varnar yfirþrýstingi. 
Við smíði og hönnun gíra, öxla og tengja, sem yfirfæra afl til búnaðar, sem 
nauðsynlegur er Öryggi og eðlilegri starfrækslu skipsins eða öryggi áhafnar, skal taka 

mið af því mesta álagi, sem gera má ráð fyrir að geti orðið við eðlilega notkun 

þeirra. 
Brennsluvélar með stimpilþvermál 200 mm og stærra, eða með rúmmál sveifarhúss 

0.6 m' og stærra, skulu búnar öryggislokum af viðurkenndri gerð og með nægjanlega 

stórum útblástursopum. Lokarnir skulu staðsetjast þannig, að mönnum stafi lítil 

hætta af útblástri frá þeim. 

Aðalvél, og ef við á, hjálparvélar, skulu búnar sjálfvirkum stöðvunarbúnaði til að 

koma í veg fyrir, að bilanir, t. d. í smurolíukerfi, valdi skemmdum, algerri stöðvun 

eða sprengingu. Heimilt er að hafa handvirka yfirstjórnun, sem afléttir sjálfvirkri 

stöðvun. 

4. gr. 

Sigling aftur á bak. 

Skip skulu hafa nægilegt afl við siglingu aftur á bak til að skipið láti vél að stjórn við 

allar venjulegar aðstæður. 
Sýna skal fram á með prófunum, að hæfni vélbúnaðarins til að breyta fljótt 
átaksstefnu skrúfunnar, sé fullnægjandi og að stöðvunarvegalengd skipsins, eftir að 

því hefur verið siglt á fullri ferð áfram, sé hæfileg. 

Skýrsla skal vera um borð, aðgengileg fyrir skipstjóra og aðra yfirmenn, þar sem 

fram koma upplýsingar um stöðvunartíma, stöðvunarstefnu skipsins og stöðvunar- 
vegalengd ásamt upplýsingum um hæfileika skips, sem hefur fleiri en eina skrúfu, til 

siglingar og stjórnunar, ef ein eða fleiri skrúfur bila. 
Ef skip hefur varabúnað til stjórnunar og stöðvunar, þá skal hann prófaður í 

samræmi við ákvæði gr. 4.2. og 4.3. 

5. gr. 

Stýrisbúnaður. 

Nema annað sé tekið fram, skulu öll skip hafa fullnægjandi aðal- og varastýrisbún- 

að. Aðal- og varastýrisbúnaðinum skal þannig fyrir komið, að bilun í öðrum 

búnaðinum geri hinn ekki óstarfhæfan. Allir hlutar stýrisbúnaðarins og stýrisásinn 

skulu vera traustlega byggðir. Sérstaka athygli skal veita mikilvægum og nauðsyn- 
legum hlutum stýrisbúnaðarins, sem ekki hafa annan til vara. Þeir skulu, þar sem 

við á, búnir kúlulegum, rúllulegum eða fóðringum með smurningu. 
Við hönnun á vökvalögnum og stýrisvélum, skal hafa til viðmiðunar þrýsting, sem er 

a. m. k. 25 prósent meiri en mesti vinnuþrýstingur, við þá notkun, sem nefnd er í
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9.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

grein 5.3.2. Taka skal jafnframt tillit til þess þrýstings, sem myndast í soghlið 

búnaðarins. Setja skal öryggisloka við þá hluta vökvabúnaðar, sem geta einangrast 

og orðið fyrir þrýstingsaukningu frá aflgjafa eða ytri kröftum. Öryggislokarnir skulu 

stillir þannig, að þeir opnist við þrýsting, sem ekki er hærri en hönnunarþrýstingur- 

inn. Lokarnir skulu vera af fullnægjandi stærð og staðsettir þannig, að þrýstingur í 

búnaðinum geti ekki orðið meiri en hönnunarþrýstingurinn. 
Aðalstýrisbúnaðurinn og stýrisásinn skulu; 

5.3.1. hafa fullnægjandi styrkleika og gefa skipinu viðunandi stýriseiginleika, 

þegar því er siglt á fullri ferð, og skal það prófað; 
5.3.2. vera færir um að snúa stýrinu frá borði í borð, 35? í hvort borð, meðan 

skipið siglir fulla ferð við mestu leyfilegu djúpristu, og við sama ástand að 

snúa stýrinu frá 35% í öðru borðinu og 30? yfir í hitt borðið á 28 sek; 

5.3.3. vera vélknúnir, þegar það er nauðsynlegt til að fullnægja ákvæðum gr. 

5.3.2 og í þeim tilvikum, þegar farið er fram á stærra þvermál stýrisáss við 

stýrissveif en 120 mm án ísstyrkingar; 

5.3.4. þola fulla ferð aftur á bak með stýrið í annað borðið. Ekki er nauðsynlegt 

að prófa það. 
Varastýrisbúnaðurinn skal; 
5.4.1. hafa nægan styrk, vera fær um að stýra skipinu á sjófærum hraða og vera 

fljótlega tiltækur til notkunar í neyðartilvikum. 
5.4.2. vera fær um að snúa stýrinu frá borði í borð, 15“ í hvort borð,, á 60 sek. 

meðan skipið siglir hálfa ferð við mestu djúpristu, eða 7 hnúta, hvort sem 
meira er. 

5.4.3. vera vélknúinn, þegar það er nauðsynlegt til þess að fullnægja ákvæðum 

gr. 5.4.2 og þegar þvermál stýrisáss við stýrissveif er meiri en 230 mm, án 

ísstyrkingar; 

Aflgjafar aðal- og varastýrisbúnaðar skulu; 
5.5.1. fara sjálfvirkt í gang, eftir að afli hefur verið náð upp eftir aflrof; 

5.5.2. vera stjórnanlegir úr brú. Ljós- og hljóðviðvörun skulu fara í gang, ef 

aflrof verður á einhverjum aflgjafa stýrisbúnaðarins. 

Ekki þarf varastýrisbúnað, þegar aðalstýrisbúnaður er drifinn af tveimur samskonar 

aflgjöfum, að því tilskildu að: 

5.6.1. aðalstýrisbúnaðurinn sé fær um að snúa stýrinu eins og krafist er í gr. 
5.3.2, þegar báðir aflgjafar eru í notkun; 

5.6.2. ákvæðum greinar $.4 sé fullnægt, þó svo að einhver ein bilun verði í 

röralögnum eða annar aflgjafinn verði ónothæfur. 

Ákvæði þessi gilda einnig um stýrisvélar sem ekki eru vökvaknúnar. 

Stjórnkerfi stýrisbúnaðarins skal vera sem hér segir: 

$.7.1. Aðalstýrisbúnaði skal vera hægt að stjórna bæði úr brú og stýrisvélarrými. 

5.7.2. Þegar aðalstýrisbúnaður er búinn tveimur aflgjöfum cg tveimur óháðum 

stjórnkerfum í samræmi við ákvæði gr. 5.6, skal vera hægt að stjórna þeim 

báðum úr brú. Ekki er þó þörf á tveimur stýrishjólum eða tveimur settum 

af stjórnhöldum í brú. Sé vökvadæla (hydraulish telemotor) tengd 

stýrishjóli í brú, er ekki þörf fyrir sjálfstætt varastjórnkerfi. 

Varastýrisbúnaði skal stjórnað úr stýrisvélarrými. Ef hann er vélknúinn, 

þá skal einnig vera hægt að stjórna honum úr brú. Stjórnkerfi varastýris- 

búnaðar skal vera óháð stjórnkerfi aðalstýrisbúnaðarins. 
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5.8. Stjórnkerfi fyrir stjórnun aðal- og varastýrisbúnaðar úr brú, skulu fullnægja 

eftirfarandi ákvæðum: 

5.8.1. Ef stjórnkerfið er rafdrifið, þá skal það fá rafmagn frá aðgreindum 
straumrásum og tengjast aðalstraumrás stýrisbúnaðarins; 

1. innan stýrisvélarýmisins, eða 
2. í aðaltöflu á sömu skinnur eða nálægt grein aðalstraumrásarinnar. 

5.8.2. Í stýrisvélarrýminu skal vera mögulegt að rjúfa straum til stjórnkerfis 
stýrisbúnaðarins. 

5.8.3. Í brú skal vera mögulegt að setja stjórnkerfið aftur í samband eftir 

straumrof. 

5.8.4. Aðeins skammhlaupsvörn skal vera á raflögn stjórnkerfisins. 

3.9. Frá brú og að stýrisvélarrými skulu rafstrengir og rörlagnir fyrir stjórnkerfi 

aðalstýrisbúnaðar liggja eins fjarri lögnum fyrir stjórnkerfi varastýrisbúnaðar og 

mögulegt er. 

5.10.  Talsamband skal vera milli brúar og stýrisvélarrýmis 

5.11.  Stýrisvísir, er sýnir legu stýrisblaðs í gráðum, skal vera: 

5.11.1. í stýrisvélarrýminu; 
5.11.2. í brú, ef aðalstýrisbúnaðurinn er vélknúinn, og skal hann vera óháður 

stjórnkerfi stýrisbúnaðarins. 

5.12.  Vökvaknúinn stýrisbúnaður skal útbúinn á eftirfarandi hátt: 

5.12.1.  Ráðstafanir skulu gerðar til að halda vökvanum hreinum. 

5.12.2. Á sérhverjum vökvageymi skal vera hæðarviðvörun, sem gefur samstund- 

is til kynna, ef leki kemur að vökvabúnaðinum. Þetta skal gefið til kynna 

með greinilegum hljóð- og ljósmerkjum í brú og vélarúmi. 

5.12.3. Í skipum skal vera varavökvageymir, sem rúmar a. m. k. það vökvamagn, 

sem þarf til að fylla vökvabúnaðinn og aðalvökvageyminn. Geymirinn 

skal varanlega tengdur við vökvabúnaðinn á þann hátt, að úr stýrisvéla- 

rýminu sé unnt á skömmum tíma að endurnýja vökvann í stýrisbúnaðin- 

um. Varavökvageymirinn skal búinn mæliglasi. 

5.13.  Stýrisvélarrýmið skal vera: 
5.13.1. vel aðgengilegt og svo framarlega, sem unnt er, aðskilið frá vélarúmum; 

5.13.2. útbúið þannig, að viðunandi vinnuaðstaða við stýrisvélar og stjórnbúnað 

sé tryggð. Rýmið skal búið handriðum svo og grindum í gólfi eða á annan 
hátt til að koma í veg fyrir, að gólfið sé hált, þó vökvi leki niður. 

5.14. Þegar krafist er stærra þvermáls stýrisáss við stýrissveif en 230 mm, án ísstyrkingar, 

þá skal stýrisbúnaðurinn, ef aflrof verður í aðalorkugjafanum, tengjast neyðar- 

orkugjafa eða öðrum óháðum orkugjafa, sem staðsettur er í stýrisvélarrýminu, 
sjálfvirkt innan 45 sek. Þessi varaorka skal vera nægileg til að stýrisvélin fullnægi 
ákvæðum gr. 5.4.2 og til að sinna þörfum stjórnkerfisins og stýrisvísisins. Ef um 

óháðan orkugjafa í stýrisvélarrýminu er að ræða, þá skal hann eingöngu ætlaður til 

þessara nota. 

6. gr. 
Sérkröfur fyrir raf- og rafvökvaknúnar stýrisvélar. 

6.1. Setja skal upp á heppilegum stað í brú og vélarúmi, mæla eða annan búnað, sem 
sýnir, hvort og hvaða rafmótorar fyrir raf- og rafvökvaknúnar stýrisvélar, séu í 

notkun. 

6.2. Raf- eða rafvökvaknúnum stýrisvélum skal séð fyrir raforku frá a. m. k. tveimur 

greinum frá aðaltöflu. Önnur greinin má þó vera frá neyðartöflu. Hvor grein skal 

þola álag frá öllum mótorum, sem tengdir eru greininni, og sem í notkun geta verið 
samtímis.
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6.3. 

6.4. 

6.5. 

11. 

7.2. 

Skammhlaupsvörn og yfirálagsviðvörun, skulu vera fyrir þessar greinar. Ef yfir- 

straumliðar eru á þessum greinum þá skulu þeir stilltir á tvöfaldan mótstraum 
mótorsins eða greinarinnar, jafnframt því, sem tekið er tillit til ræsistraums 

mótorsins. Viðvörun skal vera fyrir þriggja fasa kerfi, er gefur til kynna bilun í 

sérhverjum fasa. Framangreindar viðvaranir skulu vera bæði hljóð- og ljósmerki, 

sem auðveldlega er tekið eftir í stjórnklefa vélarúms, og þar sem þess er krafist í 26. 

gr. 
Í skipum undir 1600 Brl. má aðalstýrisbúnaðurinn fá raforku frá einni grein frá 

aðaltöflu ef varastýrisbúnaðurinn; 

6.4.1. smbr. ákvæði gr. 5.4.3 er ekki rafdrifinn, eða 

6.4.2. er drifinn af rafmótor, sem aðallega er ætlaður til annarra nota. 
Þegar varastýrisbúnaðurinn er drifinn af rafmótor, sem aðallega er ætlaður til 
annarra nota, getur Siglingamálastofnunin fallið frá ákvæðum í lið 6.3, ef hún telur 

öryggisbúnaðinn að öðru leyti vera fullnægjandi, og að kröfum gr. 5.5.1, og 5.5.2 og 
5.7.3 sé fullnægt. 

7. gr. 

Stjórnun aðalvélbúnaðar. 

Aðal- og hjálparvélbúnaður, sem nauðsynlegur er til að knýja skipið og fyrir Öryggi 
þess, skal ávallt vera í nothæfu og góðu ástandi. 

Þegar aðalvélbúnaði er fjarstýrt úr brú, og vélarúmið er stöðugt mannað, skal 

eftirfarandi ákvæðum fullnægt: 
121. Úr brú skipsins skal ávallt vera mögulegt að hafa fullkomna stjórnun á 

aðalvélbúnaði skipsins, þ. e. hraða vélar, átaksstefnu, og ef við á, skurði 

skrúfunnar. 

7.2.2. Fjarstýringin skal þannig úr garði gerð, að hún stjórni einnig öðrum þeim 
búnaði vélarinnar sem nauðsynlegur er til að vélin láti eðlilega að stjórn. 

Stjórna má fleiri skrúfum með sameiginlegum stjórnbúnaði, ef þeim er 

ætlað að starfa samtímis. 

1.2.3. Í brú skal vera neyðarstöðvun fyrir aðalvélina, og skal hún vera óháð öðru 

stjórnkerfi í brú skipsins. 
124. Úr stjórnklefa vélarúms eða við stjórnstöð aðalvélar, skal vera hægt að 

fylgjast með öllum fyrirmælum úr brú skipsins varðandi stjórnun aðalvél- 

búnaðar. 

1.2.5. Aðeins skal vera hægt að fjarstýra aðalvélbúnaði frá einum stað í einu. 

Leyfilegt er að samtengja stjórntæki í einni stjórnstöð. Á sérhverjum 

stjórnstað skal vera hægt að sjá, hvaðan aðalvélbúnaði er stjórnað. Færsla 
stjórnunar milli brúar og vélarúms, skal aðeins vera möguleg úr vélarúmi 
eða stjórnklefa þess. Fjarstýribúnaður skal þannig gerður, að verulegar 

breytingar geti ekki orðið á stillingu stjórntækja á meðan stjórnunin er 

flutt milli stjórnstöðva. 

1.2.6. Jafnvel þótt bilun verði í einum eða fleiri hlutum fjarstýribúnaðar, skal 

vera unnt að stjórna öllum vélbúnaði, sem nauðsynlegur er til öruggrar 

siglingar, á staðnum. 

12.1. Viðvörun skal fara í gang, ef bilun verður í fjarstýribúnaðinum. Hraði 

skrúfu og átaksstefna skrúfu skulu í slíkum tilvikum haldast óbreytt, þar 

til neyðarstjórnun er komið á, nema Siglingamálastofnun telji slíkt 

fyrirkomulag óframkvæmanlegt. 

1.2.8. Í brú skulu vera mælar sem sýna; 

1.2.8.1. skrúfuhraða og snúningsátt, ef um fasta skrúfu er að ræða; 

1.2.8.2.  skrúfuhraða og skurð, ef um skiptiskrúfu er að ræða. B 137
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7.3. 

14. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 
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1.2.9. Viðvörunarkerfi skal vera í brú og í vélarúmi, sem er þannig stillt, að það 
gefi viðvörun við lágan ræsiloftþrýsting, en þó nægilegan til að ræsing 
aðalvélar sé enn möguleg. Ef ræsing aðalvélar er fjarstýrð, skal takmarka 

fjölda misheppnaðra ræsitilrauna á þann hátt, að þeim verði hætt, þegar 

ræsiloftþrýstingur hefur náð ákveðnu lágmarki, þó þannig, að eftir að því 

marki er náð, sé enn nóg loft til gangsetningar á staðnum. 

Þegar aðalvél og tilheyrandi vélbúnaður, þar með talið aðalraforkugjafar, eru búnir 
mismikilli sjálfvirkni og fjarstýringu og eru undir eftirliti frá stjórnklefa, þá skal 

stjórnklefinn þannig búinn, að öryggi skipsins sé ekki lakara, en ef búnaðurinn væri 

undir beinu eftirliti. Ákvæði þessarar greinar ná einnig til ákvæða greina 21 og 25, 

að svo miklu leyti, sem við á. Skal í þeim tilvikum gera viðeigandi ráðstafanir gegn 
eldi og flæði. 

Að jafnaði skal vera mögulegt að aflétta sjálfstýringu hins sjálfvirka stjórnbúnaðar. 

Bilun í einhverjum hluta sjálfvirkni- og fjarstýribúnaðarins skal ekki koma í veg fyrir 

að unnt sé að beita handstýringu. 

8. gr. 

Gufukatlar og fæðivatnsbúnaður. 

Á sérhverjum gufukatli og gufuaflgjafa skulu ekki vera færri en tveir öryggislokar af 

fullnægjandi stærð. Siglingamálastofnun getur þó leyft aðeins einn öryggisloka, ef 
hún telur að öryggi gegn yfirþrýstingi sé fullnægjandi. 
Sérhver olíukynntur gufuketill, sem við notkun er ekki undir stöðugu eftirliti, skal 

búinn öryggisbúnaði, sem lokar fyrir eldsneytisolíu og gefur viðvörun, ef vatnshæð 

er of lítil, ef lofttilfærsla er ófullnægjandi eða ef eldur deyr út. 

Vatnspípukatlar fyrir túrbínuaflvél, skulu hafa viðvörun fyrir háa vatnshæð. 
Sérhver gufuaflstöð, tengd starfsemi sem nauðsynleg er öryggi skipsins, eða sem 
hætta getur stafað af, ef bilun verður í fæðivatnsbúnaði, skal búin a. m. k. tveim 

aðskildum fæðivatnslögnum og fæðivatnsdælum. Ráðstafanir skal gera til að koma í 

veg fyrir yfirþrýsting í búnaðinum. 
Katlarnir skulu þannig útbúnir, að hægt sé að skoða og prófa gæði fæðivatnsins. 

Ráðstafanir skulu gerðar til að hindra að olía eða önnur efni, sem skaðað geta 

ketilinn, komist inn í hann. 

Sérhver ketill, sem nauðsynlegur er Öryggi skipsins, skal búinn tveim óháðum 
möguleikum til ákvörðunar á vatnshæð. Annar þeirra skal vera mæliglas. 

Sérhver ketill skal búinn nægilegum fjölda opa til hreinsunar og eftirlits ásamt 

þrýstimæli og hitamæli. 

9. gr. 

Gufuleiðslur. 

Gufuleiðslur, búnaður tengdur þeim og samskeyti, skulu þannig gerð og fyrir 

komið, að þau þoli þann mesta gufuþrýsting, sem myndast getur í þeim. 

Afrennsli skal vera á gufuleiðslunum á þeim stöðum, þar sem hætta er á að vatn geti 

safnast fyrir. 
Setja skal þrýstiminnkara, öryggisloka og þrýstimæli á gufuleiðslur, ef þrýstingur 

þeirrar gufu, sem leidd er til hennar, er meiri en leiðslan er hönnuð fyrir.
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10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

11.1. 

12.1. 

13.1. 

14.1. 

15.1. 

15.2. 

10. gr. 

Þrýstiloftsbúnaður. 

Gera skal ráðstafanir til að koma í veg fyrir að of mikill loftþrýstingur geti myndast í 

sérhverjum hluta þrýstiloftsbúnaðar. Þetta á einnig við um vatnskápur, loftþjöppu- 
eða kælahús, þar sem hættulega mikill þrýstingur getur myndast við leka í 
þrýstiloftsbúnaði. Oryggisloki skal vera á slíkum búnaði. 
Aðalræsiloftbúnað fyrir aðalvélar, sem eru brennsluvélar, skal verja gegn áhrifum 
baksprenginga og sprenginga í ræsiloftslögnum. 
Allar þrýstiloftslagnir frá loftkútum að þjöppum og allar ræsiloftslagnir frá 
loftkútum að aðal- eða hjálparvélum, skulu vera algerlega aðskildar. 

Gera skal ráðstafanir, sem tryggja, að sem minnst olía komist í þrýstiloftsbúnaðinn 

og að mögulegt sé að tappa vatni og olíu af búnaðinum. 

11. gr. 

Loftræstibúnaður vélarúma. 

Afköst loftræstibúnaðar vélarúma í flokki A, skulu við öll veðurskilyrði fullnægja 

loftþörf allra véla og katla við fullt álag þeirra og tryggja viðunandi öryggi og 

þægindi fyrir þá, sem þar eru, þegar lúgur og hurðir að vélarúminu eru lokaðar. Öll 

önnur vélarúm skulu vera nægilega vel loftræst. 

12. gr. 

Vernd gegn hávaða. 

Gera skal þær ráðstafanir til að draga úr hávaða í vélarúmum, sem fullnægjandi 

teljast að mati Siglingamálastofnunar. Ef ekki reynist unnt að minnka þennan 

hávaða nægilega í rúmum, sem eru undir mönnuðu eftirliti, skal hávaðavaldurinn 

hljóðeinangraður, afskermaður eða aðrar ráðstafanir gerðar til að draga enn frekar 

úr áhrifum hávaðans. Eyrnarhlífar skulu vera tiltækar fyrir þá, sem þurfa að fara inn 

í þessi rými.“ 
13. gr. 

Samband milli brúar og vélarúms. 

Tveir óháðir möguleikar skulu vera á talsambandi milli brúar og vélarúms eða 
stjórnklefa vélarúms. Annar þeirra skal vera vélsími, sem birtir á sýnilegan hátt 

skipanir og svör, bæði í vélarúmi og í brú. Tilsvarandi ráðstafanir skulu gerðar 

varðandi samband til annarra stöðva, þar sem vélstjórnun fer fram. 

14. gr. 

Viðvörunarmerki fyrir vélstjóra. 

Viðvörunarhljóðmerki, sem stjórnað er frá stjórnklefa eða stjórnborði vélarúms, 

skal vera auðheyrilegt í vistarverum vélstjórnarmanna. 

15. gr. 

Austurbúnaður. 

Um borð í skipum skulu vera öflugar austurdælur, sem geta dælt frá og tæmt öll 

vatnsþétt rými, þ. á m. einangruð lestarrými. Þar sem nauðsyn krefur, skulu sogrör 

staðsetjast út í síðum. Sleppa má austurlögnum frá geymum fyrir ferskvatn, 

sjókjölfestu, olíu og fljótandi farm, einnig öðrum einstökum rýmum, ef öryggi 
skipsins, að mati Siglingamálastofnunar ríkisins, helst óskert. 
A. m. k. tvær vélknúnar austurdælur skulu vera um borð, og má önnur þeirra vera 

drifin af aðalvél. 
  

* Sjá ályktun IMO A.468 (XII) Code on Noise Levels on Board Ships.
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15.3. 

15.4. 

15.5. 

15.8. 
15.9. 

15.10. 

15.11. 

15.12. 

16.1. 

17.1. 

17.2. 

17.3. 

Skólp-, kjölfestudælu, eða aðra almenna dælu má nota sem sérdrifna austurdælu, ef 
hún að öðru leyti fullnægir ákvæðum þessarar greinar. 

Í stað annarrar vélknúnu austurdælunnar má nota sogdælu (ejektor), sem drifin er 

af öflugri sérdrifinni sjódælu. 

Austurdælurnar skulu tengdar aðalausturlögninni, en auk þess skal hvor um sig 
tengd beinni sogleiðslu frá sitt hvorum enda vélarúmsins. 
Sérhver austurdæla skal hafa nægileg afköst, til þess að dæla austri með ekki minni 

hraða en 2 m/s í gegnum aðalausturlögnina. 

Innra þvermál aðalausturlagnar skipsins, skal reiknað út frá eftirfarandi jöfnu. 
Velja má næstu staðalstærð röra öðru hvoru megin við hið útreiknaða þvermál, sé 

það fullnægjandi að mati Siglingamálastofnunar. 

d = 1.68 L(RÆD) * 25 mm. 
Hér er d innra þvermál aðalausturlagnarinnar og L og B eru lengd og breidd 

skipsins, eins og skilgreint er í 1. gr. D er mótuð dýpt að aðalþilfari. 

Allar austurlagnir, skulu vera úr stáli eða öðru sambærilegu efni. 

Forðast skal að leggja austurrör í gegnum botngeyma. Ef því verður ekki við komið, 

þá skal auka efnisþykt röranna í samræmi við kröfur Siglingamálastofnunarinnar. 

Ganga skal þannig frá austur- og sjókjölfestubúnaði, að sjór geti ekki streymt inn í 

skipið, eða úr sjókjölfestugeymum í vélarúm eða lestar, eða milli vatnsþéttra rýma. 

Allar lokakistur og handstýrðir lokar í austurkerfinu, skulu vera aðgengilegir. 
Austurleiðslur, sem leiddar eru í gegnum stafnþil, skulu ávallt búnar loka á þilinu, 

sem hægt er að stjórna frá næsta heila þilfari ofan við stafnþil. 

3. KAFLI 

Rafbúnaður. 

16. gr. 

Almennt. 

Rafbúnaður þeirra skipa, sem reglur þessar ná til, skal þannig úr garði gerður, að: 

16.1.1. Öll nauðsynleg starfsemi vegna siglingar, stjórnunar og öryggis skipsins 

og vegna aðbúnaðar áhafnar, verði tryggð á viðunandi hátt, án þess að 

neyðarorkugjafa þurfi til; 
16.1.2. starfsemi nauðsynlegs öryggisbúnaðar við þau mismunandi neyðartilvik, 

sem upp kunna að koma, verði tryggð; og 

16.1.3. Öryggi farþega, áhafnar og skips gegn hættu frá rafmagni, verði tryggð á 

viðunandi hátt. 

17. gr. 

Aðalraforkugjafi og ljósabúnaður. 

Í öllum skipum, sem reglur þessar ná til, skal vera aðalraforkugjafi með nægileg 
afköst til að fullnægja orkuþörf þeirrar starfsemi sem krafist er í gr. 16.1.1. 

Aðalraforkugjafinn skal vera, að minnsta kosti, tveir rafalar óháðir hvor öðrum. 

Afköst þessara rafala, skulu vera nægileg, til að fullnægja orkuþörf þeirrar 

starfsemi, sem nauðsynleg er fyrir öryggi skipsins og áhafnar og til að knýja það, 
jafnvel þótt einn (annar) rafalinn stöðvist. Orkuþörf til lágmarks þæginda, þ. e. til 

eldunar, upphitunar, matvælakælingar, loftræstingar, hreinlætisbúnaðar og lýsingar 
skal einnig tryggð á viðunandi hátt. 

Fyrirkomulag á aðalraforkugjafa skipsins skal vera þannig, að sú raforkufram- 

leiðsla, sem krafist er samkvæmt ákvæðum greinar 16.1.1, sé óháð snúningshraða og 
snúningsátt aðalvéla eða skrúfuása.
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17.4. 

17.5. 

17.6. 

17.7. 

17.8. 

17.9. 

18.1. 

18.2. 

18.3. 

18.4. 

18.5. 

Rafalarnir, skulu auk þess, geta fullnægt orkuþörf þess rafbúnaðar, sem nauðsyn- 

legur er til gangsetningar aðalvélar í dauðu skipi, þrátt fyrir að einn rafali sé ekki 
nothæfur. Nota má neyðarrafbúnað til að gangsetja vélar í dauðu skipi, ef hann 

einn, eða ásamt sérhverjum öðrum tiltækum rafbúnaði, hefur jafnframt nægilega 

orku til að fullnægja orkuþörf þess búnaðar, sem krafist er samkv. greinum 18.2.1, 

18.2.2 og 18.2.3. 
Þegar spennar eru nauðsynlegir hlutar þess rafkerfis, sem krafist er í þessari grein, 

skal rafkerfið þannig hannað, að raforka verði samfelld. 

Aðalljósabúnaður, sem ætlaður er til að lýsa upp þá hluta skipsins, sem notaðir eru 

af áhöfn og farþegum, skal fá straum frá aðalraforkugjafanum. 
Fyrirkomulag á aðalljósabúnaði skal vera þannig, að eldur eða annað óhapp í rými 
eða rýmum, þar sem aðalraforkugjafinn, spennar, aðaltafla og aðalljósatafla eru 

staðsett, geti ekki valdið því, að neyðarljósabúnaðurinn, sem nefndur er í gr. 18.2.1 

og 18.2.2 verði óvirkur. 

Fyrirkomulag á neyðarljósabúnaði skal vera þannig, að eldur eða annað óhapp í 

rými eða rýmum, þar sem neyðartafla og neyðarljósatafla eru staðsett, geti ekki 

valdið því, að aðalljósabúnaðurinn verði óvirkur. 

Ef unnt er, þá skal raforkuframleiðslan aðeins skerðast af eldi eða öðrum óhöppum í 
einu rými. Aðaltöfluna skal staðsetja með hliðsjón af staðsetningu rafalasam- 

stæðna, þannig að þessu markmiði sé náð. 

Þó aðaltafla sé í lokuðu rými, svo sem stjórnklefa vélarúmsins, þá skoðast hún ekki 

sem aðskilin frá rafölunum. 

18. gr. 

Neyðarraforkugjafi. 

Öll skip, sem reglur þessar ná til, skulu búin sérstökum neyðarraforkugjafa. 
Neyðarraforkugjafann, ásamt neyðarrafmagnstöflum, spennum og öðrum tilheyr- 

andi búnaði, skal staðsetja ofan efsta heila þilfars og utan vélareisna. Það rými, sem 

hefur að geyma neyðarraforkugjafann, skal vera vel aðgengilegt frá opnu þilfari, og 

skal ekki vera framan við stafnskilju. 

Eldur eða annað óhapp í vélarúmi í flokki A, eða í því rými, sem hefur að geyma 

aðalrafala, spenna og aðaltöflu, skal ekki geta haft áhrif á neyðarraforkuframleiðsl- 
una, stjórnun hennar né dreyfingu. Neyðarraforkubúnaðinn skal staðsetja þannig, 

að þessu markmiði sé náð. Skal neyðarraforkuframleiðslan ekki vera í rými, sem 

liggur að vélarúmi í flokki A. 

Í undantekningartilvikum og í stuttan tíma má nota neyðarrafala til að framleiða 

raforku til annarra nota en neyðarbúnaðar, að því tilskildu, að gerðar séu viðeigandi 
ráðstafanir til að tryggja óháða og fullnægjandi neyðarraforkuframleiðslu á annan 

hátt. 
Afköst neyðarraforkugjafans skulu vera nægjanleg fyrir alla nauðsynlega öryggis- 

starfsemi í neyðartilvikum, þegar tillit er tekið til þeirra raforkuneytenda, sem 

hugsanlega þarf að sinna samtímis. Afköstin skulu, þegar tillit er tekið til 

ræsistraums og skammvinns eðlis annars álags, vera nægileg til að sinna samtímis 

eftirtöldum raforkuneytendum í þann tíma, sem tiltekinn er: 

18.5.1.  Neyðarlýsingu á þilfar og útfyrir borðstokk við alla björgunarbáta í þrjár 

klst., sjá nánar 19. gr. III. kafla SOLAS 74. 
18.5.2.  Neyðarlýsingu í 18 klst: 

1. í öllum stigum, göngum og útgöngum vinnurýma og vistarvera; 

2. í vélarúmum og við aðalrafala og stjórnstað þeirra;
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18.6. 

18.5.3. 

18.5.4. 

18.5.5. 

18.5.6. 
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í stjórnstöðvum, stjórnklefum vélarúma og við aðal- og neyðartöflu; 

við stjórnstöð eldvarnarbúnaðar 

við stýrisvél; og 
við eldvarnardælu þá, sem nefnd er í gr. 18.5.5, við dælu ýringarbún- 
aðar og neyðarausturdælu, ef þær eru til staðar og við stjórnstað 

þeirra. 
Siglingaljósum og öðrum ljósum, sem krafist er í gildandi alþjóðasigling- 

areglum í 18 klst. 

Í 18 klukkustundir til að sinna: 

1. öllum kallkerfum til notkunar í neyðartilvikum. 

2. siglingatækjum, sem krafist er í 12. gr. V. kafla SOLAS 74. Víkja má 
frá þessu í skipum minni en 5000 brl., ef Siglingamálastofnun telur 

það óraunhæft eða óframkvæmanlegt; 

3. eldskynjunar- og eldviðvörunarbúnaði; og 

4. merkjalömpum, skipsflautu, viðvörunarbjöllum og öðrum merkja- 
gjöfum, sem krafist er í neyðartilvikum. 

Raforkunotendur þessir þurfa ekki að tengjast neyðarraforkukerfi skips- 

ins, ef þeir hafa sjálfstæðan orkugjafa, svo sem rafhlöðu, sem endist í 

minnst 18 klst.. 

5. eldvarnardælu, sem krafist er í gr. 4.3.1. í II. kafla SOLAS 74, ef 

notkun hennar er háð neyðarorkugjafa. 
Stýrisvél til notkunar í minnst 10 mínútur í senn, til að fullnægja ákvæðum 

gr. S.14. 

Siglingamálastofnun getur, þegar um er að ræða skip, sem sigla á stuttum 
afmörkuðum siglingaleiðum, samþykkt, að neyðarorkugjafinn fullnægi 

orkuþörf þeirra raforkuneytenda, sem greint er frá í gr. 18.5 í minnst 12 
klst. í stað 18 klst. 

A
R
 

Neyðarorkugjafinn má vera annað hvort rafali eða rafhlöður, sem fullnægja 

eftirtöldum ákvæðum: 
18.6.1. Þegar neyðarorkugjafinn er rafali, þá skal hann útbúinn á eftirfarandi 

hátt: 
1. Hann skal vera knúinn af hæfilegri aflvél, sem hefur óháðan 

eldsneytisbúnað og notar eldsneyti með íkveikjumark 43“ C og hærra. 
2. Hann skal fara sjálfvirkt í gang, ef bilun verður í aðalraforkugjafan- 

um, nema til staðar sé auka neyðarorkugjafi, sbr. gr. 18.6.1.3.. Ef 

neyðarrafallinn hefur sjálfvirka gangsetningu, þá skal hann tengjast 

sjálfvirkt inn á neyðartöfluna og þeim raforkuneytendum, sem greint 

er frá í grein 18.7. Koma skal í veg fyrir, að orkugjafi, sem ætlaður er 

til gangsetningar neyðarrafala, tæmist vegna misheppnaðra sjálf- 
virkra gangsetningartilrauna, nema til staðar sé annar óháður búnað- 

ur til að gangsetja neyðarrafala. 

3. Hann skal tengjast auka neyðarorkugjafa, sbr. gr. 18.7, nema hann sé 

einn fær um að sinna orkuþörf þeirra raforkuneytenda, sem greint er 

frá í þeirri grein. Sé svo, skal neyðarrafallinn auk þess búinn 

sjálfvirkum gangsetningarbúnaði og ná upp hinu tilskilda álagi, svo 

fljótt sem mögulegt er, en þó aldrei síðar en 45 sek. eftir gangsetn- 

ingu.
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18.7. 

18.8. 

18.9. 

18.10. 

18.11. 

18.12. 

18.13. 

18.14. 

19.1. 

19.2. 

18.6.2. Þegar neyðarorkugjafinn er rafhlaða, þá skal hann vera fær um eftirfar- 

andi: 
1. Hann skal, á hinum tilskilda tíma, þola neyðarálagið án endurhleðslu 

og samtímis halda spennunni þannig, að frávik frá málspennu verði 

aldrei meira en 12%. 

2. Hann skal sjálfvirkt tengjast neyðartöflu, ef bilun verður í aðalraf- 

orkugjafanum. 
3. Hann skal samstundis tengjast þeim raforkuneytendum, sem getið er 

um í gr. 18.7. 

Auka neyðarorkugjafinn, sem gefið er um í gr. 18.6.1.3, skal vera rafhlöður. Þær 
skulu vera vel staðsettar með tilliti til notkunar í neyðartilvikum. Þær skulu þola 

álag, vegna þeirra raforkuneytenda, sem greint er frá í gr. 18.7.1 og 18.7.2, án 

endurhleðslu og geta samtímis haldið spennunni þannig, að frávik frá málspennu 

verði aldrei meira en 12%. Rafhlöðurnar skulu tengjast eftirfarandi raforkuneyt- 

endum sjálfvirkt og hafa nægilega rýmd til að fullnægja orkuþörf þeirra í a. m. k. 

hálfa klukkustund: 

18.7.1. Til lýsingar, eins og krafist er í gr. 18.5.1, 18.5.2 og 18.5.3. Í vélarúmum, 

vistarverum og vinnurýmum, má í þessum tilgangi nota varanlega fest 

rafhlöðuljós, sem búin eru sjálfvirkri hleðslu. 

18.7.2. Til þeirra raforkuneytenda, sem krafist er í gr. 18.5.4.1, 18.5.4.3 og 

18.5.4.4, nema til staðar séu rafhlöður, vel staðsettar til notkunar í 

neyðartilfellum, sem geta óháð fullnægt raforkuþörfinni í tilskilinn tíma. 

Neyðartafla skal staðsett eins nálægt neyðarraforkugjafanum og mögulegt er. 

Ef neyðarraforkugjafinn er rafali, þá skal neyðartaflan staðsett í sama rými, nema 

það hafi truflandi áhrif á rafkerfi skipsins. 
Rafhlöður þær, sem fyrir hendi skulu vera skv. ákvæðum 18. greinar, skal ekki 
staðsetja í sama rými og neyðartöflurnar. Á hentugum stað í aðaltöflu eða í 

stjórnklefa vélarúms, skal vera mælir, sem gefur til kynna, hvenær rafhlöður fyrir 
neyðarraforku og auka neyðarorku, sbr. gr. 18.6.2 og 18.7, eru vanhlaðnar. 

Við eðlilegar aðstæður skal neyðartaflan fá raforku eftir sérstakri grein frá 

aðaltöflu. Greinin skal, í aðaltöflunni, búin yfirálagsvörn og skammhlaupsvörn. 
Greinin skal sjálfvirkt slá út í neyðartöflunni, ef bilun verður í aðalraforkugjafanum. 
Ef greininni er ætlað að flytja raforku báðar leiðir, þá skal hún útbúin a. m. k. 

skammhlaupsvörn í neyðartöflunni. 
Ef í neyðartöflunni eru greinar, sem ekki eru fyrir neyðarstarfsemi, þá skal þeim, í 

neyðartilvikum, slá sjálfvirkt út, þannig að tryggt sé, að öll neyðarraforkan komi 
neyðarstarfseminni að notum. 

Neyðarrafölum, ásamt aflvél og sérhverri neyðarrafhlöðu, skal þannig fyrir komið, 

að Öruggt sé, að búnaður þessi komi að fullum notum, þótt skipið halli allt að 2216? á 

annað hvert borð og stafnhalli þess sé jafnframt allt að 10? á stafn eða skut. 

Reglulegar prófanir skulu gerðar á öllu neyðarkerfinu, þar á meðal sjálfvirka 
ræsikerfinu. 

19. gr. 

Ræsibúnaður fyrir neyðarrafstöðvar. 

Neyðarrafstöðvar skal vera unnt að gangsetja viðstöðulaust við 0%C og lægra 
hitastig, ef það, að mati Siglingamálastofnunarinnar er talið nauðsynlegt. 
Sérhver neyðarrafstöð, sem búin er sjálfvirkri gangsetningu, skal hafa viðurkenndan 

ræsibúnað með nægilega orku fyrir a. m. k. þrjár ræsitilraunir % röð. Annar 

orkugjafi skal vera til staðar, sem innan 30 mín. gerir mögulegt að framkvæma aðrar 
þrjár ræsitilraunir, nema handgangsetning sé möguleg og örugg.
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19.3. Viðhald ræsiorku skal vera sem hér segir: 

19.3.1.  Ræsiorku rafmagns- og vökvaræsibúnaðar skal haldið við frá neyðartöflu; 

19.3.2.  Ræsiorku þrýstiloftsbúnaðar skal haldið við af aðal- og vara loftkútum um 

einstefnuloka eða með loftþjöppu, sem tengd er neyðartöflu, ef hún er 

rafknúin. 
19.3.3. Annan ræsi-, hleðslu- og orkugeymslubúnað fyrir ræsibúnað neyðarraf- 

stöðva, skal staðsetja í neyðarrafstöðvarrými. Þennan búnað má aðeins 

nota fyrir neyðarrafstöðvarnar. Þetta á þó ekki við um hleðslu þrýsti- 

loftkúta frá aðal- eða varakútum, sbr. gr. 19.3.2, ef einstefnulokinn er 
innan neyðarrafstöðvarrýmisins. 

19.4. Gangsetning með handafli er leyfileg, ef sjálfvirkar gangsetningar er ekki krafist og 
skal sannreynt með skoðun, að slík gangsetning sé virk. Með gangsetningu með 

handafli er átt við, að vél sé snúið í gang með handafli, eða að startari sé trekktur 

upp með handafli, eða að vökvaþrýstikerfi til gangsetningar sé hlaðið með 

handdælu,, eða að notaðar séu sprengifilmur. 
19.5. Þegar gangsetningu með handafli verður ekki komið við, skal viðeigandi ákvæðum 

greina 19.2 og 19.3 fullnægt með handstýrðum stjórnbúnaði. 

20. gr. 

Varúðarráðstafanir gegn raflosti, bruna og öðrum hættum af rafmagni. 

20.1. Allir óvarðir málmhlutar rafbúnaðar, sem ekki eru spennuhafa en geta orðið það 
vegna bilunar eða mistaka, skulu jarðtengdir nema reglur Siglingamálstofnunarinn- 
ar um raforku og raflagnir leyfi annað. 

20.2.  Siglingamálastofnunin getur krafist ýtarlegra varúðarráðstafana fyrir rafmagnshand- 
lampa, verkfæri eða önnur svipuð tæki, sem eru notuð í óvenjulega rökum rýmum 

eða þar sem leiðni getur skapað sérstakar hættur. 

20.3. Smíði og niðursetning raftækja skal þannig háttað, að þau valdi ekki slysi við 

venjulega meðferð og notkun. 
20.4. Fyrirkomulag á aðal- og neyðartöflum skal vera þannig, að aðgangur að tækjum og 

búnaði sé auðveldur og hættulaus. Hliðar, bök og, ef nauðsynlegt er talið, 

framhliðar taflnanna, skulu varðar á viðeigandi hátt. Hlutir, sem geta leitt straum, 
skulu ekki vera á framhlið taflnanna. Einangrunarmottur eða grindur, skulu vera á 

gólfi framan og aftan við töflur, ef það er talið nauðsynlegt. 

20.5. Óheimilt er að hafa í skipum rafkerfi, þar sem skipsbolurinn er annar leiðarinn. 
Siglingamálastofnunin getur þó, í sérstökum tilvikum, leyft slíkt fyrirkomulag, þegar 
um er að ræða: 

1. tæringarvarnabúnað,; 

2. tæki, sem hafa eftirlit með einangrun, þó að því tilskildu, að straumurinn geti 

aldrei farið yfir 30 milliamper. 

20.6. Sé dreifikerfi fyrir orku til hitunar eða lýsingar ójarðtengt, skal koma fyrir tæki, sem 

hefur stöðugt eftirlit með einangrun kerfisins og gefur heyranlegt eða sjáanlegt 

merki, ef einangrunargildi verður óeðlilega lágt. 

20.7.  Málmkápur og hlífar á rafstrengjum skulu vera samfelldar og jarðtengdar. 

Siglingamálastofnun getur þó í sérstökum tilvikum leyft annað. 

20.8. Allir rafstrengir skulu vera a. m. k. af eldtefjandi gerð og skulu þannig lagðir, að 

slíkir eiginleikar þeirra haldist óskertir. Siglingamálastofnunin getur þó, ef nauðsyn 

krefur, leyft notkun á sérstökum gerðum strengja, sem ekki uppfylla ofangreind 

ákvæði, til dæmis tíðnitaugar senditækja.
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20.9. 

20.10. 

20.11. 

20.12. 

20.13. 

20.14. 

20.15. 

20.16. 

20.17. 

20.18. 

20.19. 

20.20. 

21.1. 

21.2. 

Raflagnir að og frá mikilvægum tækjum og öðrum raforkuneytendum, þar meðtalin 

lýsing, kallkerfi og merkjagjöf, skal leggja, svo framarlega sem unnt er, utan og 

fjarri eldhúsum, þvottaklefum, vélarúmum í flokki A og vélareisnum og öðrum 

rýmum, sem mikil eldhætta er í. Rafstrengir, sem tengja slökkvidælur við 

neyðartöflu, skulu vera af eldþolinni gerð, ef þeir liggja um rými, þar sem eldhætta 

er mikil. Þar sem því verður við komið, skulu strengir lagðir þannig, að þeir verði 

ekki ónothæfir þótt eldur verði laus í aðliggjandi rými. 

Ef raflagnir eru í rými, þar sem bilun í rafkerfi getur valdið eld- og sprengihættu, 

skal gera sérstakar varúðarráðstafanir samkvæmt ákvörðun Siglingamálastofnunar 
ríkisins, hverju sinni. 

Við frágang á raflögnum skal sjá til þess, að rafstrengir skaðist ekki t. d. sökum 

núnings og egghvassra brúna. 

Ganga skal frá endum allra leiðara þannig, að upphaflegir eiginleikar þeirra haldist, 

svo sem rafleiðni, og þar, sem nauðsynlegt er, óbrennanleiki. 

Sérhver grein skal búin skammhlaupsvörn. Einnig skal sérhver grein búin yfirálags- 

vörn, nema greinar að rafmótorum stýrisvéla, sbr. ákvæði S. og 6. gr.. Siglingamála- 
stofnunin getur veitt undanþágu frá þessum ákvæðum í sérstökum tilvikum. 

Straumálag og stærð strengs hverrar greinar ásamt stillingu yfirstraumliða, skal 

merkja með varanlegri áletrun. 
Fyrirkomulag og frágangur ljósa og ljósabúnaðar skal ekki vera með þeim hætti, að 

rafstrengir skemmist sökum hita eða að aðliggjandi efni geti hitnað óhóflega. 
Allar ljósa- og orkugreinar, sem leiddar eru um lestarrými, skal búa margpóla 
einangrunarrofum utan rýmisins. 

Rafhlöður skulu vera vel varðar og rými, skápar eða kassar, fyrir rafhlöður, skulu 

vera vel gerðir og vel loftræstir. 

Ekki má koma fyrir rafbúnaði eða öðrum tækjum, sem valdið geta íkveikju í 

eldfimri gufu, í því rými eða skáp, sem hefur að geyma rafhlöður, nema í þeim 

tilvikum, sem greint er frá í grein 20.20. 

Rafhlöður er óheimilt að staðsetja í vistarverum, nema sérstaklega standi á og þá að 

því tilskildu, að þær séu í loftþéttum skáp. 

Í rýmum, þar sem eldfimar loftblöndur geta myndast eða safnast fyrir í, og í 
sérhverju rými, sem notað er til geymslu á rafhlöðum, er óheimilt að koma fyrir 

rafbúnaði, nema Siglingamálastofnunin telji: 

20.10.1. að hann sé nauðsynlegur; 

20.20.2. að hann sé af þeirri gerð, sem ekki veldur íkveikju í viðkomandi 

loftblöndu; 

20.20.3. að hann tilheyri viðkomandi rými; og 

20.20.4. að vottað sé á viðeigandi hátt, að notkun hans sé hættulaus þeim 

lofttegundum, ryki og gufum, sem líklegt er að séu til staðar. 

4. KAFLI 

Vélarúm, sem eru tímabundið ómönnuð. 

21. gr. 

Almennt. 

Skip, sem heimild hafa til að láta vélarúm vera tímabundið ómannað, skulu 

fullnægja ákvæðum þessa kafla. 

Fyrirkomulag rafbúnaðar og vélbúnaðar í skipum, sem heimild hafa til að láta 

vélarúm vera tímabundið ómannað, skal vera þannig, að öryggi við siglingu og 

stjórnun viðkomandi skips sé ekki minna en ef vélarúmið væri stöðugt mannað. 
B 138
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21.3.  Reglulegar skoðanir og prófanir skulu fara fram á umræddum búnaði, í þeim 

tilgangi að ganga úr skugga um, að hann sé í lagi og starfi eðlilega. Komi í ljós, að 
búnaðinum sé að einhverju leyti áfátt, skulu gerðar ráðstafanir til að fá úr því bætt. 

21.4. Um borð í þeim skipum, sem hér um ræðir skal vera skírteini, útgefið af 

Siglingamálastofnun ríkisins, eða aðilum, sem hún hefur viðurkennt sem eftirlits- 
aðila, þar sem fram kemur, að skipið sé útbúið og hafi heimild til að láta vélarúm 

vera tímabundið ómannað. 

22. gr. 

Eldvarnir. 

22.1.  Geraskal viðeigandi ráðstafanir, til þess að viðvörun um eldsupptök eða lausan eld, 

verði gefin eins fljótt og við verður komið, þegar um er að ræða eld í loftrásum 

katla, afgaslögnum og í skolloftsbúnaði aðalvélar. Siglingamálastofnun getur þó 

veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef slík viðvörun er talin ónauðsynleg. 

22.2.  Aðalvélar, sem eru 2250 KW og stærri eða hafa stærra stimpilþvermál en 300 mm, 

skulu búnar skynjara fyrir olíuúða í sveifarhúsi, hitamæli til mælingar á hitastigi í 

vélarlegum eða annan jafngildan búnað. 

23. gr. 

Varnir gegn flæði. 

23.1.  Austurbrunnar í þeim vélarúmum, sem heimilt er að séu tímabundið ómönnuð, skal 

staðsetja og útbúa þannig, að auðveldlega megi, við venjulegan stafnhalla og legu 

skips, fylgjast með því, hvort vökvi safnast fyrir í þeim. Skulu brunnarnir vera 
nægilega stórir til þess að taka við því lekavatni, sem gera má ráð fyrir að falli til, á 
þeim tíma, sem vélarúmið er ómannað. 

23.2. Ef austurdælur eru þannig gerðar, að ræsing þeirra er sjálfvirk, skal koma fyrir 

búnaði, sem gefur til kynna með viðvörun, hvenær aðstreymi vökva í austurbrunn er 

meira en sem nemur afköstum austurdælunnar, eða þegar dælan fer oftar í gang en 
eðlilegt getur talist. Sé slíkur búnaður fyrir hendi, má samþykkja minni austur- 

brunna til söfnunar á lekavatni, sem þó skulu duga í hæfilegan tíma. Þegar 

austurdælur eru sjálfvirkar, skal gera sérstakar ráðstafanir vegna olíumengunar- 

varna, Í samræmi við reglur, sem settar hafa verið um varnir gegn mengun sjávar frá 

skipum. 

23.3.  Staðsetja skal stjórnbúnað allra sjóinntaksloka, allra frárennslisloka undir sjólínu, 

og allra loka austurkerfis þannig, að nægur tími gefist til að grípa til viðeigandi 

ráðstafana, ef vatn streymir inn í skipið. Skal í því sambandi miða við þann tíma, 

sem tekur að ná fram til stjórnbúnaðarins og þess vatnsmagns, sem þá má gera ráð 

fyrir að komið sé í skipið. 

24. gr. 

Stjórnun aðalvélar úr brú. 

24.1. Úr brú skipsins skal ávallt vera mögulegt að hafa, fullkomna stjórnun á aðalvélbún- 
aði skips, þ. e. hraða aðalvélar, átaksstefnu, og ef við á, skurði skrúfunnar. 

24.1.1. Til stjórnunar á aðalvélbúnaði skips skal vera sérstakur fjarstýribúnaður 
fyrir hverja skipskrúfu, sem tryggir að Öll sjálfvirk starfsemi tengd 

aðalvélbúnaði, þar með talin yfirálagsvörn aðalvélar, starfi eðlilega. 

24.1.2. Í brú skal vera neyðarstöðvun fyrir aðalvél, og skal hún vera óháð öðru 

stjórnkerfi í brú skipsins. 
24.2.  Úrstjórnklefa vélarúms eða við stjórnstöð aðalvélar, skal vera hægt að fylgjast með 

öllum fyrirmælum frá brú skipsins, varðandi stjórnun aðalvélbúnaðar.
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24.3. 

24.4. 

24.5. 

24.6. 

24.7. 

26.1. 

26.2. 

26.3. 

20.4. 

26.5. 

Aðeins skal vera hægt að fjarstýra aðalvélbúnaði frá einum stað í einu. Leyfilegt er 
að samtengja stjórntæki á einni stjórnstöð. Á sérhverjum stjórnstað skal vera hægt 
að sjá, hvaðan aðalvélbúnaði er stjórnað. Færsla stjórnunar milli brúar og vélarúms, 

skal aðeins vera möguleg úr vélarúmi eða stjórnklefa þess. Fjarstýribúnaður skal 

þannig gerður, að verulegar breytingar geti ekki orðið á stillingu stjórntækja meðan 

stjórnunin er flutt á milli stjórnstöðva. 

Jafnvel þótt bilun verði í einum eða fleiri hlutum fjarstýribúnaðar, skal vera unnt að 

stjórna öllum vélbúnaði, sem nauðsynlegur er til öruggrar siglingar skipsins, á 

staðnum. 

Viðvörunarkerfi skal fara í gang, ef bilun verður í fjarstýribúnaði aðalvélbúnaðar. 

Hraði skrúfu og átaksstefna skrúfu skal haldast óbreytt, þar til neyðarstjórnun er 

komið á, nema Siglingamálastofnun telji slíkt fyrirkomulag óframkvæmanlegt. 

Í brú skulu vera mælar fyrir: 
24.6.1.  skrúfuhraða og snúningsátt, ef um fasta skrúfu er að ræða; 

24.6.2.  skrúfuhraða og skurð, ef um skiptiskrúfu er að ræða. 
Fjölda fjarstýrðra ræsitilrauna aðalvélar, hverri á eftir annarri, skal takmarka á 

þann hátt, að þeim verði hætt, þegar ræsiloftsþrýstingur hefur náð ákveðnu 

lágmarki, þó þannig, að eftir að því marki er náð, sé enn nóg loft til gangsetningar á 

staðnum. Í brú og í vélarúmi skal vera viðvörunarkerfi, sem gefur viðvörun við 
lágan ræsiloftsþrýsting. 

25. gr. 

Kallkerfi. 

Öruggt talsamband skal vera milli stjórnklefa vélarúms eða stjórnstöðvar aðalvélar, 
brúar og íbúðar yfirvélstjóra. 

26. gr. 

Viðvörunarbúnaður. 

Viðvörunarbúnaður, sem gefur til kynna sérhverja bilun í aðalvélbúnaði, sem þarf 

athugunar við, skal vera fyrir hendi. Hann skal: 

26.1.1. gefa frá sér vel merkjanlegt hljóðmerki í stjórnklefa eða við stjórnstað 

aðalvélar, og einnig ljósmerki á viðeigandi stað, sem gefur til kynna, hvar 

og hvers eðlis bilunin sé eftir því sem við á. 

26.1.2. tengjast setustofu vélstjóra og sérhverjum svefnklefa þeirra með valrofa, 

til að tryggja samband við a. m. k. einn þessara klefa. Unnt er að fallast á 
annað jafn öruggt fyrirkomulag; 

26.1.3. setja í gang hljóð- og ljósmerki í brú við sérhverjar þær aðstæður, sem 

krefjast viðbragða eða athygli yfirmanna á vakt; 

26.1.4. gefa til kynna með ljós- eða hljóðmerki, ef bilun verður í viðvörunarbún- 

aðinum. 

26.1.5. setja vélstjóraviðvörun í gang innan ákveðins tíma, ef viðvörun hefur ekki 

verið svarað, sbr. pr. 14. 
Viðvörunarbúnaðurinn skal ætíð vera í lagi. Skal hann búinn sjálfvirkri skiptingu 

yfir á varaorkugjafa, ef bilun á sér stað í aðalorkugjafa. 

Bilun í aðalorkugjafa viðvörunarbúnaðarins, skal gefin til kynna með viðvörun. 

Viðvörunarbúnaðurinn skal geta gefið til kynna fleiri en eina bilun samtímis og 

móttaka einnar viðvörunar, skal ekki koma í veg fyrir, að viðvörun um aðra bilun 

verði gefin. 

Á þeim stað, þar sem viðvörunarmerki er gefið, skal vera unnt að gefa til kynna, að 

viðvörun sé móttekin. Viðvörunarhljóðmerki skulu gefin, þar til þau hafa verið 

móttekin, og ljósmerki skulu loga, þar til bilunin hefur verið lagfærð. Allar 
viðvaranir skulu hætta, þegar bilunin hefur verið lagfærð.
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27.1. 

28.1. 

28.2. 

28.3. 
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27. gr. 
Öryggisbúnaður. 

Setja skal upp öryggisbúnað, sem gerir það að verkum, að búnaður stöðvast eða fer 
úr sambandi, ef alvarleg bilun verður. Skal öryggisbúnaður gefa viðvörun um 

bilunina. Stöðvun á aðalvélbúnaði skal þó ekki vera sjálfvirk, nema í þeim tilvikum, 

þegar bilunin getur leitt til alvarlegra skemmda, algerrar bilunar eða sprengingar. 

Þegar unnt er með stjórntökum að koma í veg fyrir sjálfvirka neyðarstöðvun 

aðalvélar, skal óviljandi stöðvun ekkki geta átt sér stað. Ljósmerki skulu gefa til 
kynna, að sjálfvirkri neyðarstöðvun hafi verið aflétt. 

28. gr. 

Sérstök ákvæði varðandi katla, véla- og rafbúnað. 

Aðalraforkugjafinn skal, auk annarra ákvæða, sem Siglingamálastofnun ríkisins 
kann að setja, uppfylla eftirtalin ákvæði: 
28.1.1. Ef einn rafali getur annað raforkuþörfinni, skal álagsdreifingu eða 

orkuskerðingu þannig háttað, að tryggð sé raforka til búnaðar, sem 

nauðsynlegur er til að sigla og stjórna skipinu og til annars þess, er varðar 

Öryggi skipsins. Ef bilun í rafali á sér stað, skal vera unnt að gangsetja 

vararafal sjálfvirkt og tengja hann við aðaltöflu. Hann skal vera nægilega 

afkastamikill, til þess að hægt sé að sigla og stjórna skipinu og tryggja 

öryggi þess, t.d. með sjálfvirkum gangsetningum á nauðsynlegum 
hjálparvélum. 
Siglingamálastofnunin getur í sérstökum tilvikum veitt skipum undir 1600 
brl. undanþágu frá þessum ákvæðum. 

28.1.2. Ef nauðsynlegt er vegna rafmagnsþarfar að hafa fleiri en einn rafala í 

gangi samtímis, og ef þeir vinna saman, skal gera ráðstfanir til álagsjöfn- 

unar. Þó einn (annar) rafall verði óvirkur, þá skulu þeir (sá), sem eftir 

eru, geta, án yfirálags, annað orkuþörf vegna siglinga skipsins og öryggis 
þess. 

Þegar varavélbúnaður í neyðartilvikum kemur í stað hjálparvéla þeirra, sem 

nauðsynlegar eru við siglingar og stjórnun skips, skal gangsetning varavélbúnaðar 

og aðrar aðgerðir, sem nauðsynlegar eru til þess að sá búnaður geti gegnt hlutverki 
hjálparvéla, vera sjálfvirkur. 

Sjálfvirk stjórnun og viðvörunarbúnaður. 
28.3.1. Allur stjórnbúnaður skal þannig úr garði gerður að eðlileg starfræksla 

aðalvélbúnaðar sé tryggð þó svo bilanir verði í einhverjum hluta hans. 

28.3.2.  Viðvörunarmerki skal gefið, þegar sjálfvirkur stjórnbúnaður tekur við 
stjórn aðalvélbúnaðar. 

28.3.3.  Viðvörunarbúnaður sá, sem getið er um í grein 26, skal vera á öllum 

mælistöðum, þar sem upplýsingar um þrýsting, hitastig, vökvahæðir 

o. fl., eða breytingar á þessum mælistærðum eru nauðsynlegar eða 
mikilvægar. 

28.3.4. Setja skal upp stjórnstöð með nauðsynlegum viðvörunartöflum og búnaði 

til að greina, hvar bilun hefur átt sér stað. 

28.3.5. Koma skal fyrir búnaði til að viðhalda nauðsynlegum ræsiloftsþrýstingi, 

þegar brennsluvélar eru notaðar sem aðalvélar.
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Gildistaka 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í lögum nr. 52, 12. maí 1970 um eftirlit 

með skipum, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 2. júní 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Kristinn Gunnarsson. 
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8. gr. Fyrirkomulag og efnisval í vistarverum og vinnurýmum 

9. gr. Neyðarútgangar 

10. gr. Stigar og lyftugöng í vistarverum, vinnurýmum og stjórnstöðvum 
11. gr. Hurðir í eldtraustum þiljum 

12. gr. Loftræsting og loftræstibúnaður 

13. gr. Fyrirkomulag vélarúms 
14. gr. Eldsneytisolíur, smurolíur og aðrir eldfimir vökvar 
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Slökkvibúnaður 
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17. gr. Slökkvibúnaður vélarúms 
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1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

19. gr. Háþennslufroðubúnaður til slökkvistarfa í vélarúmi 

20. gr. Þrýstivatnsúðunarbúnaður í vélarúmi 
21. gr. Slökkvibúnaður í farmrýmum 
22. gr. Slökkvibúnaður í vistarverum og vinnurýmum 
23. gr. Sjálfvirkur ýringarbúnaður 

24. gr. Handslökkvitæki 
25. gr. Búnaður til slökkvistarfa 

4. HLUTI 
Viðvörunarbúnaður 

26. gr. Eldviðvörunar- og eldskynjunarbúnaður 

1. HLUTI 

Almenn ákvæði 

1. gr. 

Skilgreiningar. 

Í reglum þessum eru eftirfarandi orð og orðasambönd skilgreind sem hér segir: 
SOLAS 74: Alþjóðasamþykkt um öryggi mannslífa á hafinu, sem undirrituð var á 

fundi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) 1. nóvember 1974, og sem tók 

gildi alþjóðlega þann 25. maí 1980. Samþykkt þessi leysti af hólmi hliðstæða 

samþykkt frá 1960. Frá undirritun SOLAS 74 hafa verið gerðar nokkrar breytingar 

á samþykktinni, annars vegar viðbótarákvæði frá 1978 (SOLAS-protocol 1978), sem 

tóku gildi 1. maí 1981, og breytingar samfara endurskoðun á kafla II, sem 
samþykktar voru 20. nóvember 1981 og væntanlega munu taka gildi alþjóðlega 1. 

september 1984, (SOLAS-amendments 1981). 
Nýtt skip: Skip, sem skjölur er lagður að eða er á svipuðu byggingastigi eftir 1. 

september 1984. 

Gamalt skip: Skip, sem ekki er nýtt. 

Óbrennanlegt efni: Efni, sem hvorki brennur né gefur frá sér brennanlegar 

lofttegundir, þó efnið sé hitað upp í allt að 750C. 

Brennanlegt efni: Efni, sem ekki er óbrennanlegt. 
Brunaprófun: Stöðluð aðferð við brunaprófanir eins og greint er frá í SOLAS 74. 

A-flokkur þilja: Skilrúm, hvort heldur eru þil eða þilför, gerð úr stáli eða öðru 

sambærilegu efni, styrkt með stífum eins og reglur segja til um og að öðru leyti 

þannig úr garði gerð að þau hindri útbreiðslu reyks og elds í minnst eina 

klukkustund við brunaprófun. A-flokk þilja skal einangra með viðurkenndu 

óbrennanlegu efni, þannig að meðalhiti þeirrar hliðar, sem snýr frá eldinum við 

brunaprófun, sé ekki meiri en 139*C yfir meðal umhverfishita og hitastig þiljunnar 

sé hvergi meira en 180*C yfir umhverfishita, hvort tveggja að liðnum þeim tíma, sem 
einkennir gæði þiljunnar, t. d.: 

Flokkur A-60 eftir 60 mínútur 

Flokkur A-30 eftir 30 mínútur 

Flokkur A-15 eftir 15 mínútur 

Flokkur A-0 eftir 0 mínútur 

Siglingamálastofnunin getur farið fram á brunaprófun á sérstökum gerðum skilrúma 

í þeim tilgangi að ganga úr skugga um að viðeigandi kröfum sé fullnægt.“ 
  

* Sjá leiðbeiningar um brunaprófanir þilja af flokki Á og B í ályktun IMO, A 163(ES IV) og A 215 (VII).
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1.8. 

1.9. 

1.10. 

1.11. 

1.18. 

B-flokkur þilja: Skilrúm, hvort heldur eru þil eða þilför, þannig úr garði gerð, að 

þau hindri útbreiðslu elds í 30 mínútur við brunaprófun. B-flokk þilja skal einangra 
þannig að meðalhiti þeirrar hliðar, sem snýr frá eldinum við brunaprófun, sé ekki 

meiri en 139%C yfir meðal umhverfishita og hitastig þiljunnar sé hvergi meira en 

225%C yfir umhverfishita, hvort tveggja að liðnum þeim tíma, sem einkennir gæði 

þiljunnar, t. d.: 

Flokkur B-15 eftir 15 mínútur 

Flokkur B-0 eftir 0 mínútur 

B-flokkur þilja skal gerður úr viðurkenndu óbrennanlegu efni, og allt efni, sem 

notað er til að fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til þiljunnar, skal vera 

óbrennanlegt. Klæðning þiljunnar þarf ekki að vera óbrennanleg, ef hún að öðru 

leyti fullnægir þeim kröfum, sem fram koma í reglum þessum. 

Siglingamálastofnunin getur farið fram á brunaprófun á sérstökum gerðum 
skilrúma í þeim tilgangi að ganga úr skugga um að viðeigandi kröfum sé fullnægt.“ 
C-flokkur þilja: Skilrúm, gerð úr viðurkenndum óbrennanlegum efnum. Þau þurfa 
ekki að hindra útbreiðslu elds og reyks né eru þau háð ákvæðum um hitastig. 

Klæðning þarf ekki að vera óbrennanleg, ef hún að öðru leyti fullnægir þeim 

kröfum, sem fram koma í reglum þessum. 

Samfelld innsúð eða loft í B-fl.: Innsúð eða loft í B-flokki, sem liggur að þiljum úr 
A- eða B-flokki. 

Vistarverur: Þau rými, sem notuð eru sem almenningar, gangar, salerni, svefnklef- 

ar, skrifstofur, búr án eldunaraðstöðu og önnur álíka rými. Almenningar eru þeir 

hlutar vistarvera, sem notaðir eru fyrir borðsal, dagstofu, veitingasal og önnur álíka 

rými. 
Vinnurými: Þau rými, sem notuð eru sem eldhús, búr með eldunaraðstöðu, 

geymslur, verkstæði, sem ekki eru hluti vélarúms, og önnur álíka rými eða gangar 

að slíkum rýmum. 

Farmrými: Rými fyrir hvers konar farm, þar með talið farmolíugeyma, ásamt 

göngum eða reisnum að slíkum rýmum. 

Ekjufarmrými: Farmrými, sem þannig er fyrir komið og útbúið að farminum megi 
aka inn og út úr skipinu. 
Veðurþilfar: Hæsta heila og vatnsþétta þilfar skips. 

Vélarúm í flokki A: Vélarúm, þar sem í eru: 

— brennsluvél ætluð til að knýja skip áfram, eða 

— brennsluvél, ein eða fleiri, sem notuð er í öðrum tilgangi en að knýja skip áfram, 

þegar heildarafköst hennar eru 375 kW eða meir, eða 
— brennsluolíukatlar eða brennsluolíubúnaður eins og hann er skilgreindur í grein 

1.18. 
Vélarúm: Hvers kyns vélarými, þar sem í eru aflvélar skips, katlar, eldsneytisbúnað- 

ur, rafalar, rafmótorar, frystivélabúnaður, blásarar fyrir vélarúm og loftræstingu 

vistarvera og önnur hliðstæð rými og sérstakar aðkomuleiðir að þeim. 

Brennsluolíubúnaður: Búnaður, sem notaður er til hreinsunar, upphitunar og 

hliðstæðrar meðhöndlunar á brennsluolíu, svo og dælur, síur og annar búnaður fyrir 
olíu undir þrýstingi. 

  

* Sjá leiðbeiningar um brunaprófanir þilja af flokki A og B í ályktun IMO, A 163(ES IV) og A 215 (VII).
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1.19. 

1.20. 

1.21. 

2.4. 

2.5. 

22.6. 

3.2. 

3.3. 

Stjórnstöðvar: Þau rými í skipi, þar sem komið er fyrir: 

— fjarskiptabúnaði 

— siglingatækjum 

— neyðarorkugjafa 

— stjórntækjum eldvarnarbúnaðar 

— stjórnbúnaði aðalvélbúnaðar, ef hann er staðsettur utan vélarúms. 

Vöruflutningaskip: Öll skip, sem skráð eru sem vöruflutningaskip eða olíuskip. 

Olíuflutningaskip: Vöruflutningaskip, sem sérstaklega eru gerð til flutninga á 

eldfimum vökvum. 

Gasflutningaskip: Vöruflutningaskip, sem sérstaklega eru gerð til flutninga á 
lofttegundum og vökvum undir þrýstingi. 

2. gr. 

Gildissvið 

Reglur þessar ná til allra nýrra vöruflutningaskipa 500 brúttórúmlestir að stærð og 

stærri, annarra en olíu- og gasflutningaskipa. 

Reglur þessar ná einnig, að svo miklu leyti sem því verður við komið, til nýrra 

vöruflutningaskipa undir 500 brúttórúmlestum að stærð, annarra en olíu- og 

gasflutningaskipa. 

Gömul vöruflutningaskip, 500 brúttórúmlestir að stærð og stærri, sem kjölur var 

lagður að eða voru á svipuðu byggingastigi eftir 25. maí 1980, skulu a. m. k. 

fullnægja viðeigandi ákvæðum SOLAS 74. 
Öll önnur vöruflutningaskip, 500 brúttórúmlestir að stærð og stærri skulu a. m. k. 
fullnægja viðeigandi ákvæðum SOLAS-samþykktarinnar frá 1960. 

Þegar um er að ræða olíu- og gasflutningaskip metur Siglingamálastofnunin hverju 

sinni, með hliðsjón af viðeigandi ákvæðum SOLAS, hvaða öryggiskröfur, umfram 

þær sem reglur þessar kveða á um, gera skuli til slíkra skipa. 

Skulu slík skip a. m. k. fullnægja ákvæðum þeirrar SOLAS-samþykktar, sem í gildi 

var þegar kjölur var lagður að skipinu eða hliðstæðu byggingastigi var náð. 
Verði meiriháttar breytingar, þ. e. viðgerðir eða endurbætur gerðar á gömlum 

vöruflutningaskipum, skal í þeim atriðum, sem breytingarnar taka til, fullnægja 
ákvæðum þessara reglna, að svo miklu leyti sem slíkt að mati Siglingamálastofnun- 

arinnar telst eðlilegt. 

Öll skip, 500 brúttórúmlestir að stærð og stærri, sem fullnægja ákvæðum þessarra 

reglna, fullnægja ákvæðum kafla H-2 í SOLAS 74 og viðeigandi viðbótarákvæðum 

SOLAS-amendments 1981. 

3. gr. 

Undanþágur. 

Heimilt er að veita vöruflutningaskipum, sem einungis hafa heimild til strandsig|- 

inga, undanþágu frá einstökum ákvæðum þessara reglna, ef umrædd ákvæði teljast 

vera Óeðlileg og ónauðsynleg og öryggi skipsins og áhafnar er, að mati Siglingamála- 

stofnunarinnar, eftir sem áður óskert. 

Heimilt er að veita skipum, sem eru af sérstakri gerð, undanþágu frá einstökum 
ákvæðum þessara reglna, ef þau ákvæði koma í veg fyrir eðlilega þróun í gerð slíkra 

skipa. Sérhvert slíkt skip skal eftir sem áður fullnægja þeim öryggisákvæðum, sem 

Siglingamálastofnunin telur nauðsynlegt að gera kröfu um miðað við þá notkun, 

sem skipinu er ætlað. 

Heimilt er að veita undanþágu frá einstökum ákvæðum þessara reglna, ef fyrirhugað 

fyrirkomulag, efni eða búnaður að mati Siglingamálastofnunarinnar telst jafngildi 

þess að viðkomandi ákvæðum sé fullnægt.
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4.1. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

6.1. 

4. gr. 

Almenn ákvæði. 

Við hönnun og nýsmíði skipa, eða við breytingar og endurbætur á þeim síðar, skal 

leitast við að tryggja sem best öryggi skips og áhafnar með tilliti til eldvarna. Skal í 
þeim tilgangi taka mið af eftirfarandi: 

4.1.1. Sérhverju skipi skal skipt niður í svæði og svæðin aðskilin með eld- 
traustum þiljum. 

4.1.2. Vistarverur skal aðskilja frá öðrum hlutum skipsins með eldtraustum 
þiljum. 

4.1.3. Notkun brennanlegra efna og efna, sem gefa frá sér mikinn reyk eða 

eitraðar lofttegundir, skal takmarka eftir föngum. 
4.1.4. Skip skulu hafa um borð búnað, sem gerir viðvart, ef eldur verður laus, 

heftir útbreiðslu hans og gerir mögulegt að ráða niðurlögum hans fljótt og 

örugglega í því rými, sem hann á upptök sín í. 
4.1.5. Neyðarútgangar skulu vera öryggir, eldvarðir og veita greiðan aðgang að 

opnum þilförum. 
4.1.6. Slökkvibúnaður skipa skal ávallt vera í lagi. 

4.1.7. — Takmarka skal eftir föngum hættu á íkveikju í eldfimum efnum. 

S. gr. 

Teikningar. 

Teikningar af eldvarnarbúnaði skips skulu sendar Siglingamálastofnun ríkisins til 
samþykktar í 3 eintökum. Á teikningunum skal sýna allt það, sem við kemur 

brunavörnum skipsins. Teikningarnar skulu sýna fyrir hvert þilfar um sig: 

5.1.1. Skiptingu skips í svæði með þiljum í flokki A og B. 
5.1.2. Þiljur, sem aðgreina vistarverur frá öðrum hlutum skipsins. 
5.1.3. Staðsetningu viðvörunarbúnaðar. 
5.1.4. Staðsetningu stjórnstöðva fyrir innbyggðan slökkvibúnað og fyrir hrað- 

loka eldsneytisgeyma. 

5. Staðsetningu stöðvunarrofa fyrir loftræstibúnað og staðsetningu loftopa. 

„6. Staðsetningu brunahana, slöngusamstæðna, handslökkvitækja, brunaaxa 

og annars búnaðar til slökkvistarfa. 

5.1.7. Staðsetningu neyðarútganga. 

$.1.8. Staðsetningu alþjóðlegu slöngutengjanna. 
5.1.9. Aðrar upplýsingar, sem að gagni mega koma, ef eldsvoða ber að höndum. 

Innrammaðri fyrirkomulagsteikningu af eldvarnarbúnaðir skipsins og öðru því, er 

lýtur að eldvörnum, skal festa upp á áberandi stað í vistarverum. Teikningin skal 

ávallt vera í fullu samræmi við eldvarnarbúnað skipsins. Skýringartexti slíkra 

teikninga skal vera á ensku eða frönsku auk íslensku. Þá skal einnig koma fyrir í 
sérstakri möppu upplýsingum um viðhald og notkun alls eldvarnarbúnaðar. Skal sú 
mappa geymd á vísum stað þar sem áhöfnin getur kynnt sér innihald hennar. 

Til glöggvunar fyrir þá, sem kynnu að koma til aðstoðar við slökkvistörfin, skal 
aukaeintaki af teikningu þeirri, sem greint er frá í grein 5.2. komið fyrir í 

vatnsþéttum umbúðum í sérstöku hólfi á aðgengilegum stað á opnu þilfari. 

5.1 
5.1 

6. gr. 

Eldvarnaræfingar 

Æfingar í notkun eldvarnarbúnaðar skulu fara fram a. m. k. tvisvar á ári. Skulu 

brunadælur, slöngur og stútar prófaðir, öryggisviðvörunarbúnaður í vistarverum og 
B 139
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11. 

fyrir fastan slökkvibúnað vélarúms prófaður ásamt reykköfunartækjum. Skal færa 
inn í dagbók skipsins hvenær slíkar æfingar eru haldnar og greina jafnframt frá þeim 
búnaði sem prófaður var. Skulu eldvarnaræfingar hafa það markmið að gefa 

áhöfninni tækifæri til að kynna sér eldvarnarbúnað skipsins, veita henni þjálfun í 
meðferð og notkun búnaðarins og því hvernig bregðast skuli við, ef eldsvoða ber að 
höndum. 

2. HLUTI. 

Fyrirkomulag og efnisval 

1. gr. 

Bolur, yfirbyggingar, þilför, meginþil o. fl. 

Almenn ákvæði. 

1.1.1. Bolur, yfirbyggingar, meginþil, þilför og þilfarshús skulu smíðuð úr stáli 

eða öðru sambærilegu efni. 
7.1.2. Einangrun á ál-hlutum þilja í flokki A eða B, nema á skipshlutum, sem 

ekki eru undir álagi, skal vera þannig að hækkun á hitastigi í kjarna 
skipshlutans sé aldrei meiri en 200%C yfir umhverfishita við brunaprófun. 

1.1.3. Sérstaka athygli skal veita einangrun á ál-hlutum allra stoða og annarra 

styrktarhluta, sem notaðir eru í sæti björgunarbáta og sjósetningabúnað 

þeirra, og einangrun þilja í flokki A og B, þannig að tryggt sé að hitastig 

þeirra verði ekki hærra en þau mörk, sem greint er frá í grein 7.1.2. og 

greinum 1.7 og 1.8 í 1. hluta þessara reglna. 

Fyrir þá hluta, sem bera uppi björgunarbáta og styrkja þiljur í flokki A, gilda 

mörkin að einni klukkustund liðinni og að hálfri klukkustund liðinni fyrir 
þá hluta, sem styrkja þiljur í flokki B. 

1.1.4. Þök og reisnir vélarúma í flokki A skulu smíðuð úr stáli og vera vel 
einangruð. Öll op að þeim skal staðsetja og verja með tilliti til að hindra 
útbreiðslu elds. 

1.1.5. Fyrirkomulag vistarvera og vinnurýma skal, með tilliti til eldvarna, vera í 
samræmi við þær aðferðir sem hér greinir: 

1. Aðferð IC: Öll milliþil skulu vera óbrennanleg og í flokki B eða C. 

Ýringarbúnaður og búnaður til eldskynjunar og eldviðvörunar er 

ekki nauðsynlegur, nema hans sé krafist samkvæmt ákvæðum greinar 
22. 

2. Aðferð IIC: Öll rými, þar sem eldsupptök geta orðið og í eru 

brennanleg efni, skulu búin ýringarbúnaði og búnaði til eldskynjunar 
og eldviðvörunar í samræmi við ákvæði greinar 22. Engar takmarkan- 

ir eru á gerð milliþila. 
3. Aðferð IIIC: Öll rými, þar sem eldsupptök geta orðið og í eru 

brennanleg efni, skulu búin föstum búnaði til eldskynjunar og 

eldviðvörunar í samræmi við ákvæði greinar 22. Engar takmarkanir 
eru á gerð innri skilrúma, svo fremi sem slík rúm í vistarverum og 
rúm, sem umlukin eru skilrúmum af flokki A og B, eru minni að 

flatarmáli en 50 m?. Heimilt er að auka þetta flatarmál í borðsölum og 

setustofum að fengnu samþykki Siglingamálastofnunar. 

1.1.6. Kröfur um notkun óbrennanlegra efna í þiljum og einangrun, sem 

umlykja vélarúm, stjórnstöðvar, vinnurými o.s. fr. skulu vera hinar 
sömu og greint er frá í grein 7.1.5. Sama gildir um stigaop og ganga.
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Þil í vistarverum og vinnurýmum. 

1.2.1. 

7.2.2. 

7.2.3. 

1.2.4. 

Öll þil í vistarverum og vinnurýmum, sem krafist er að séu í B-flokki, 

skulu ná milli þilfara og að byrðing eða öðrum takmörkunum, en mega 

enda á samfelldri innsúð eða loftklæðningu í B-flokki, ef slík innsúð eða 
loftklæðning er beggja vegna þilsins. 
Aðferð IC: Ef þess er ekki krafist í reglum þessum að þil séu í A- eða B- 

flokki, þá skulu þau a. m. k. vera í C-flokki. 

Aðferð IC: Ef þess er ekki krafist í reglum þessum að þil séu í A- eða B- 

flokki, þá skulu engar takmarkanir vera í gerð þeirra, nema þegar farið er 

fram á þil í C-flokki í töflu 1. 
Aðferð IIIC: Ef þess er ekki krafist í reglum þessum að þil séu í A- eða B- 

flokki, þá skulu engar takmarkanir vera á gerð þeirra, nema þegar farið er 

fram á að þil séu í flokki C í töflu 1. Flatarmál vistarvera eða rýma, sem 
umlukin eru A- eða B-flokki þilja, má þó ekki vera stærra en 50 m“. Þó er 

heimilt að auka þetta flatarmál í borðsölum og setustofum að fengnu 

samþykki Siglingamálastofnunar. 

Eldtraustleiki þila og þilfara. 

1.3.1. 

1.3.2. 

Þegar ýmis sérákvæði þessara reglna ekki geta til um gerð þila og þilfara, 

skal lágmarks eldtraustleiki þeirra vera eins og kveðið er á um í töflu 1 og 
2. 

Eftirfarandi ákvæði gilda um notkun taflnanna: 

1. Tafla 1 og 2 eiga við þil og þilför, sem aðskilja aðliggjandi rými. 

2. Til að ákveða, hvaða stig eldtraustleika skuli vera á skilrúmum milli 
aðliggjandi rýma, eru slík rými flokkuð eftir eldhættu í þeim á 

eftirfarandi hátt: 
1) Stjórnstöðvar: Rými, sem samkvæmt skilgreiningu greinar 1.19 

eru stjórnstöðvar. 
2) Gangar: Gangar og forstofur. 
3) Vistarverur: Rými, sem samkvæmt skilgreiningu greinar 1.11 eru 

vistarverur, að göngum undanskildum. 

4) Stigar: Stigar, lyftur og rennistigar, aðrir en þeir, sem eru að öllu 

leyti innan vélarúms, stigaop, stigapallar og lyftugöng. Í þessu 

sambandi skal líta á stiga, ef hann er umlukinn aðeins á einni 
hæð, sem hluta þess rýmis, sem hann er ekki skilinn frá með 

eldvarnarhurð. 

5) Vinnurými, þar sem eldhætta er lítil: Skápar og geymslur, sem að 

flatarmáli eru minni en 2 m'?, þvotta- og þurrkherbergi. 

6) Vélarúm í flokki A: Rými, sem samkvæmt skilgreiningu greinar 
1.16 eru vélarúm í flokki A. 

7) Önnur vélarúm: Rými, sem samkvæmt skilgreiningu greinar 1.17 

eru vélarúm, að undanskildum vélarúmum í flokki A. 

8) Farmrými: Rými, sem samkvæmt skilgreiningu greinar 1.13 eru 
farmrými. 

9) Vinnurými, þar sem eldhætta er mikil: Eldhús, búr, sem í eru 

eldunartæki,  málningargeymslur, lampageymslur, skápar, 

geymslur 2m? og stærri og verkstæði önnur en þau, sem eru hluti 

vélarúma.
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10) Opin þilför: Svæði á opnum þilförum og rými í lokuðum göngum, 

þar sem mjög lítil eldhætta er, og svæði utan yfirbygginga og 
þilfarshúsa. 

11) Ekjufarmrými: Rými, sem samkvæmt skilgreiningu greinar 1.14 

eru ekjufarmrými ásamt farmrýmum, sem ætluð eru til flutnings 

á farartækjum með eldsneyti til eigin afnota á eldsneytis- 
geymum. 

3. Heiti hvers flokks er ætlað að vera dæmigert en ekki takmarkandi. 
Tala innan sviga fremst í hverjum flokki vísar til viðeigandi dálks í 
töflunum og til flokkunarinnar hér að ofan. 

TAFLA 1: GERÐ ÞILA. SEM AÐSKILJA AÐLIGGJANDI RÝMI. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                            

  

    
  

  
  

        
  
    
  
    

    

                        

Flokkur DO || (|| 0 (1 (0) 100} IÐ 
(1) Stjórnstöðvar A-0'{ A-0 | A-60| A-0| A-15 | A-60| A-15| A-60 | A-60 | * {| A-60 
(2) Gangar "|0€ |B-0 |B-0 | B-0 | A-60| A-0 | A-0 | A-0 = ÞA-30 
(3) Vistarverur C> } B-O | B-O { A-60| A-O { A-O JA-O0 > A-30 

A-0: 
(4) Stigar B-0 | B-O | A-60| A-O { A-O | A-O * |A-30 

A-O:| A-O: 
(5) Vinnurými C {A-60| A-0 | A-0 |A-0 * ÞA-O 

lítil eldhætta 

(6) Vélarúm A * LA-0 | A-OF| A-60 | * | A-60! 
(7) Önnur vélarúm A-0%| A-o ÞA-O * {A-0 
(8) Farmrými * {A-O * {A-O0 
(9) Vinnurými 

mikil eldhætta A-0! * A-30 

(10) Opin þilför i TL — LA-O 
(11) Ekjufarmrými *h 

TAFLA 2: GERÐ ÞILFARA, SEM AÐSKILJA AÐLIGGJANDI RÝMI. 

, Rými undir/Rými yfir (0) 1) (1 (010) (| (9) (0) (ID) 
(1) Stjórnstöðvar A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 { A-60/ A-0 | A-0 {A-Ö * {A-60 
(2) Gangar AO | * *ÞA-0O| * {A-60/ A-0 { A-Ö {A-Ö #1 A-30 
(3) Vistarverur A-60 | A-O * LA-O * A-600 | A-O | A-O {A-O > A-30 

(4) Stigar - A-0 {A-0 | A-0 | * | A-0 ÞA-60/ A-Ó | A-0 |A-0 | * | A-30 
(5) Vinnurými, 

lítil eldhætta LA-15| A-O | A-0 | A-0 | * {A-60| A-0 | A-0 {A-Ö * {A-0 
(6) Vélarúm A TA-60 | A-60 | A-60| A-60| A-60 | * { A-60'| A-30| A-60 | * | A-60 
(7) Önnur vélarúm | A-151 A-0 | A-O | A-O | A-O {A-O * TA-Ö A-Ö * ÞA-O 
(8) Farmrými A-60 | A-O | A-O | A-0 | A-O JA-O|A-0| * A-0 | * {A-Ö 
(9) Vinnurými, 

mikil eldhætta A-60 | A-0 | A-0 | A-O | A-0 | A-60| A-O | A-O | A-09} * | A-30 
(10) Opin þilför * * * * j * * * — * 
(11) Ekjufarmrými A-60 | A-30 | A-30/ A-30| A-Ö | A-60/ A-0 | A-0 { A30| * ið 
  

Skýringar: Gilda fyrir töflu | og 2, eftir því sem við á. 
a) Engin sérstök ákvæði gilda um þessi þil með tilliti til eldvarna, ef um aðferðir 11 

C og III C er að ræða. 

  

* Þar, sem stjarna er í töflunum, skal skilrúm vera úr stáli eða öðru sambærilegu efni, en þarf ekki að vera í A- 

flokki.
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8.1. 

8.2. 

b) Ef aðferð III C er notuð, skal hafa þil í flokki B og af traustleikagráðu B-O milli 

einstakra rýma og milli svæða, ef svæði eru 50 fermetrar eða stærri að 
flatarmáli. 

c) Til frekari skýringa, sjá gr. 7.2 og gr. 10. 
d) Ef rými eru í sama eldhættuflokki og þjóna sitt hvorum tilgangi, skal þil eða 

þilfar vera af þeirri traustleikagráðu, sem krafist er í töflunni. Sem dæmi má 

nefna að á milli eldhúsa, sem liggja saman, þarf ekki að vera þil, en á milli 

eldhúss og málningargeymslu, sem liggja saman, skal vera þil af traustleika 

gráðu A-O. 
e) Þil milli brúar, kortaklefa og fjarskiptaklefa, mega vera af traustleikagráðu B- 

O. 
f) Heimilt er að nota A-O skilrúm, ef ekki er um að ræða flutning á hættulegum 

varningi eða ef slíkum varningi er ekki hlaðið nær slíku þili eða þilfari en 3 
metra. 

g) Sé gert ráð fyrir flutningi á hættulegum efnum, skal fara eftir ákvæðum greinar 
15. 

h) Þilförum og þilum, sem aðskilja ekjufarmrými, skal vera hægt að loka loftþétt 

og skulu vera í flokki A. 

i) Brunaeinangrun þarf ekki að vera fyrir hendi í vélarúmi, þar sem eldhætta er 
lítil. 

7.3.3. Heimilt er að taka tillit til samfellds lofts eða innsúðar í B-flokki og 

tilheyrandi þilfars eða þila við mat á einangrunargildi og eldtraustleika 
skilrúma. 

134. Í úthliðar, sem samkvæmt gr. 7.1.1. skulu vera úr stáli eða öðru 
sambærilegu efni, má setja glugga og kýraugu, ef ekki er annars staðar í 
reglum þessum kveðið svo á um að slíkar úthliðar skuli vera í A-flokki. Á 

sama hátt skulu dyr í slíkum úthliðum vera úr efni, sem Siglingamálastofn- 
unin telur fullnægjandi. 

1.3.5. Þegar raflagnir, röralagnir, loftræsirásir og aðrar lagnir liggja í gegnum þil 
í A-flokki, styrktarbyta eða þilför, skulu viðeigandi ráðstafanir gerðar til 

að tryggja, að eldtraustleikinn haldist óbreyttur. 

1.3.6. Þegar raflagnir, loftrásir og hliðstæðir hlutir liggja í gegnum þil í B-flokki, 
skal tryggja að eldtraustleiki bilsins sé ekki skertur. 

8. gr. 
Fyrirkomulag og efnisval í vistarverum og vinnurýmum. 

Fyrirkomulag, efnisval og frágangur á þiljum í vistarverum og vinnurýmum skal 
fullnægja ákvæðum greinar 7. 

Klæðning og einangrun vistarvera og vinnurýma skal fullnægja eftirfarandi kröfum: 
8.2.1. Aðferð IC: Í vistarverum, vinnurýmum og stjórnstöðvum skal öll 

klæðning á veggjum og í lofti og allar dragsúgshindranir vera úr 

óbrennanlegum efnum. 

8.2.2. Aðferðir IIC og HIC: Í göngum og stigaopum, sem opna að vistarverum, 

vinnurýmum og stjórnstöðvum, skal öll klæðning í loftum og á veggjum 

og allar dragsúgshindranir vera úr óbrennanlegum efnum. 

8.2.3. Aðferðir IC, IIC og IIIC: Annars staðar en í farmrýmum og kæliklefum 

innan vinnurýma skulu einangrunarefni vera óbrennanleg. Rakaeinangr- 

un, lím og annað efni sem notað er við einangrun, svo og einangrun á 
köldum lögnum, þarf ekki að vera úr óbrennanlegu efni, ef um 

takmarkað magn þeirra er að ræða og óvarið yfirborð þeirra að mati 

Siglingamálastofnunarinnar hindrar útbreiðslu elds á fullnægjandi hátt.
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8.3. 

8.d. 

8.5. 

8.06. 

9.1. 

9.2. 

Þegar þil og klæðning í lofti og á veggjum vistarvera og vinnurýma skulu vera 

óbrennanleg, má til klæðningar nota brennanlegan spón, allt að 2 mm þykkan. 

Sama gildir um stigaop og stjórnstöðvar, en þykktin skal þó í slíkum rýmum ekki 

vera meiri en 1,S mm. 

Öll loftrými bak við loftklæðningar, þiljur eða innsúð skal hólfa niður með 

dragsúgshindrunum. Skal fjarlægð milli dragsúgshindrana hvergi vera meiri en 14 

metrar. Í lóðrétta átt skulu slík loftrými, að meðtöldum rýmum bak við klæðningar í 

stigum og göngum vera lokuð við hvert þilfar. 
Allir óvarðir fletir á göngum og í stigaopum, svo og loftklæðningar í vistarverum, 

vinnurýmum og stjórnstöðvum og allir fletir, sem erfitt er að komast að, skulu vera 
eldtefjandi. (Sjá leiðbeiningar um mat á brunaeiginleikum efna í IMO-ályktun A166 

(ES.IV)). 
Málning, lökk eða önnur hliðstæð efni, sem notuð eru til að þekja opna fleti, skulu 

ekki leiða til aukinnar eldhættu í viðkomandi rými, né heldur skulu þau mynda 

óhóflegt magn reyks eða eitraðra lofttegunda. 

Gólfklæðningar í vistarverum, vinnurýmum og stjórnstöðvum skulu vera úr 
viðurkenndu efni. (Sjá leiðbeiningar um prófanir á þilfarsklæðningu í IMO-ályktun 

A 214 (VII). 
Notkun brennanlegra efna í skólp- og hreinlætislögnum og öðrum hliðstæðum 
lögnum er óheimil, ef þær við bruna skapa hættu á flæði inn í eða um skipið. 

Eldsneytislagnir má ekki leggja um vistarverur og vinnurými, nema með samþykki 
Siglingamálastofnunarinnar. 
Rafmagnsofnar skulu festir tryggilega og þeir staðsettir þannig að ekki stafi af þeim 

eldhætta. Hitaflötur slíkra ofna skal vera varinn þannig, að ekki sé hætta á íkveikju í 

gluggatjöldum, fatnaði o. s. frv. 

Þegar gas er notað um borð í skipum til almennra þarfa, skal fyrirkomulag búnaðar, 

geymsla og notkun þess vera þannig, að öryggi skips og áhafnar sé ekki stefnt í 

hættu. 

Kvikmyndafilmur úr sellulosanítrati má ekki varðveita um borð í skipum. 

Öll sorpílát skulu vera úr óbrennanlegum efnum. Engin op skulu vera í hliðum 

þeirra eða botni. 

9. gr. 
Neyðarútgangar. 

Neyðarútgangar, þ. e. hurðir, tröppur eða stigar, skulu vera frá öllum vistarverum 

og rýmum, þar sem áhöfnin er venjulega við vinnu. Skal þeim þannig komið fyrir, 

að ávallt sé greiður útgangur að opnu þilfari og þaðan til björgunartækja. 

Neyðarútgangar frá vistarverum og vinnurýmum, skulu fullnægja eftirfarandi 

ákvæðum: 

9.2.1. Á öllum hæðum, þar sem vistarverur eru, skulu vera minnst tveir vel 

aðskildir útgangar frá sérhverju afmörkuðu rými eða svæði. Neðan 
veðurþilfars skal aðalútgangurinn vera tröppur, en hinn má vera göng eða 

stigi. Ofan veðurþilfars skal útgangurinn vera tröppur eða hurðir að opnu 

þilfari eða hvort tveggja. 
9.2.2. Í undantekningartilvikum getur Siglingamálastofnunin leyft aðeins einn 

útgang, þegar tillit er tekið til eðlis og staðsetningar rýmisins og þess 

fjölda manna, sem venjulega eru þar vistaðir eða við vinnu. 

9.2.3. Blindgangur er gangur eða hluti gangs, sem aðeins einn útgangur er frá. 

Blindgangar mega hvergi vera lengri en 3 metrar. Sjá jafnframt ákvæði í 

reglum um vistarverur áhafna flutningaskipa og farþegaskipa.
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9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 
9.7. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

11.1. 

9.2.4. Fyrirkomulag, breidd og samfelldni útganga er háð samþykki Siglinga- 

málastofnunarinnar. 

9.2.5. Ef ekki er hurð úr loftskeytaklefa út á opið þilfar, skulu a. m. k. tvær 

aðkomu- og undankomuleiðir vera úr klefanum. Annar þeirra má vera 
kýrauga eða gluggi af fullnægjandi stærð eða önnur neyðarútgönguleið, 

sem Siglingamálastofnunin telur fullnægjandi. 
Fjöldi og staðsetning neyðarútganga úr ekjufarmrýmum skal vera fullnægjandi að 

mati Siglingamálastofnunarinnar. Neyðarútgangarnir skulu þó aldrei vera færri en 
tveir og skulu þeir vera vel aðskildir. 

Tveir útgangar skulu vera úr sérhverju vélarúmi í flokki A á annanhvorn eftirfarandi 

hátt; 

9.4.1. — Tveir stálstigar, eins langt frá hvor öðrum og unnt er, sem liggja að tveim 
aðskildum dyrum í efri hluta vélarúmsins. Frá dyrunum skal vera greiður 

aðgangur út á opið þilfar. Almennt skal annar þessara stiga veita 

samfellda vörn gegn eldi frá neðri hluta rýmisins að öruggum stað utan 

þess. Þessi vörn skal vera úr stáli og einangruð, þar sem nauðsynlegt er 

þannig, að fullnægjandi sé, að mati Siglingamálastofnunar. Sjálflokandi 

stálhurð skal vera við neðri enda hennar. Slík vörn er ekki nauðsynleg, ef 

neyðaruppgangur úr neðri hluta vélarúmsins er talinn öruggur, þegar tillit 
er tekið til fyrirkomulags og stærðar vélarúmsins; 

9.4.2. Einn stálstigi, sem liggur að dyrum í efri hluta rúmsins og veitir aðgang út 

á opið þilfar. Auk þess skal í neðri hluta rúmsins, á stað vel aðskildum frá 

hinum fyrrnefnda stiga, vera stálhurð, sem hægt er að opna og loka 

báðum megin frá, og sem veitir aðgang að öruggum neyðaruppgangi frá 

neðri hluta rúmsins til opins þilfars. 

Meta skal þörf fyrir útganga frá öðrum vélarúmum en þeim, sem eru í flokki A, með 

hliðsjón eðli og staðsetningu rýmisins og þess, hvort menn séu þar að jafnaði við 

vinnu. 

Lyftur koma ekki í stað neyðarútganga. 
Óheimilt er að leggja röralagnir, loftrásir og raflagnir um göng, sem gegna hlutverki 

neyðarútganga, ef af þeim getur stafað hætta. 

10. gr. 

Stigar og lyftugöng í vistarverum, vinnurýmum og stjórnstöðvum. 

Stigar, sem aðeins ná í gegnum eitt þilfar, skulu umluktir í a. m. k. einni hæð með 

skilrúmum, sem a. m. k. eru í flokki B-O og með sjálflokandi hurðum. Lyftugöng, 

sem liggja aðeins í gegnum eitt þilfar, skal umlykja með skilrúmum í flokki A-O 
með stálhurðum á báðum hæðum. Stiga og lyftugöng, sem liggja í gegnum fleiri en 

eitt þilfar, skal umlykja skilrúmum, sem a. m. k. eru í flokki A-O og verja með 
sjálflokandi hurðum á öllum hæðum. 

Á skipum, sem hafa vistarverur fyrir 12 menn eða færri, mega skilrúm, sem umlykja 
stiga er liggja í gegnum fleiri en eitt þilfar, vera í flokki B-O, ef tvær útgönguleiðir 
eru á hverri hæð, beint út á opið þilfar. 

Allar tröppur og allir stigar skulu smíðaðir úr stáli eða öðru sambærilegu efni. 

11. gr. 

Hurðir í eldtraustum þiljum. 

Hurðir skulu veita eldi viðnám að sama marki og skilrúmin, sem þær eru í, eftir því 

sem mögulegt er. Hurðir og karmar í skilrúmum í A-flokki, skal smíða úr stáli. 
Hurðir í skilrúmum í B- flokki, skulu vera úr óbrennanlegu efni. Hurðir í þilum, sem
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11.2. 

11.3. 

11.4. 

12.1. 

12.2. 

12.3. 

12.4. 

12.5. 

afmarka vélarúm í flokki A, skulu vera sjálflokandi og loftþéttar, eftir því sem við 

verður komið. Siglingamálastofnunin getur leyft notkun á brennanlegum efnum í 

hurðum, sem aðskilja svefnklefa frá einstökum innri snyrtiherbergjum t. d. böðum, 
þó svo fyrirkomulag vistarvera með tilliti til eldvarna, sé samkvæmt aðferð IC. 
Hurðir, sem eiga að vera sjálflokandi, mega ekki hafa búnað, sem heldur þeim 

opnum, nema hann sé með fjarstýringu og öryggi gegn bilun. 

Loftræstiop má hafa í og undir hurðum í þeim þilum, sem umlykja ganga. Þó skulu 

slík op ekki leyfð í og undir hurðum að umluktum stigum. Op má aðeins hafa í neðri 

hluta hurðar. Þar sem slíkt op er í eða undir hurð, skal nettó flatarmál ops eða opa 
ekki vera meira en 0.05 m?. Þegar slíkt op er skorið úr hurð, skal setja í það rist úr 

óbrennanlegu efni. 

Vatnsþéttar hurðir þarf ekki að einangra. 

12. gr. 

Loftræsting og loftræstibúnaður. 

Loftrásir skulu vera úr óbrennanlegu efni. 

Þar sem loftrásir ganga í gegnum þil og þilför í A- flokki, skal setja upp stálstokk 

utanum loftrásina. Stálstokkurinn skal vera a. m. k. 3 mm á þykkt og minnst 900 

mm langur. Ef farið er í gegnum þil, þá skal lengdin, eftir því sem aðstæður leyfa, 

vera 450 mm sitt hvoru megin þilsins. Loftrásin skal einangruð gegn eldi. 

Einangrunin skal a. m. k. vera af sama eldtraustleika og þilið eða þilfarið, sem 

loftrásin liggur í gegnum. Siglingamálastofnun getur þó leyft annan frágang, ef 

hann, að hennar mati er jafn traustur með tilliti til eldvarna. Ekki er nauðsynlegt að 

setja upp stálstokka, ef sjálf loftrásin fullnægir ofangreindum kröfum. 

Loftrásir með nettó þverskurðarflatarmál yfir 0.075 mí, skulu, auk ákvæða hér að 

framan, búnar eldgleypi. Eldgleypirinn skal vera sjálfvirkur, en einnig skal vera 

hægt að loka honum með handafli báðum megin þils eða þilfars. Eldgleypirinn skal 

búinn vísi, sem sýnir hvort hann er opinn eða lokaður. Eldgleypi þarf ekki að hafa á 
loftrásum, sem ganga í gegnum rúm, sem umlukin eru þilum í A flokki, að því 

tilskildu, að loftrásin opnist ekki inn í rýmið, og að loftrásir þessar hafi sama 

eldtraustleika og þilin, sem þær liggja í gegnum. 

Loftrásir fyrir vélarúm í flokki A,, eldhús, ekjufarmrými og öll önnur rými, þar sem 
eldhætta er mikil, má ekki leggja í gegnum vistarverur, vinnurými eða stjórnstöðv- 

ar, nema að eftirfarandi kröfum sé fullnægt: 

12.4.1.  Loftrásir skulu gerðar úr stálplötum með þeirri efnisþykkt sem hér 

greinir: 

Þvermál loftrásar 0 — 300 mm; efnisþykkt 3 mm 

Þvermál loftrásar 301 — 500 mm; efnisþykkt 4 mm 
Þvermál loftrásar501 og stærri efnisþykkt 5 mm 

12.4.2.  Loftrásirnar skulu hafa fullnægjandi styrkleika og þeim fest á tilhlýði- 

legan hátt. 

12.4.3.  Loftrásirnar skulu fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til þilja í flokki 

A-60, þar sem þær liggja um vistarverur, vinnurými og stjórnstöðvar. 

Loftrásir fyrir vistarverur, vinnurými og stjórnstöðvar má ekki leggja um vélarúm í 
flokki A, eldhús, ekjufarmrými eða önnur rými, þar sem eldhætta er mikil, nema að 

eftirfarandi kröfum sé fullnægt: 
12.5.1.  Loftrásirnar skulu, að því er varðar efnisþykkt og styrkleika, fullnægja 

ákvæðum greinar 12.4.1 og 12.4.2. 
12.5.2.  Loftrásirnar skulu fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til þilja í flokki 

A-60, þar sem þær liggja um þau rými, sem að ofan greinir.
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12.6. 

12.7. 

12.8. 

12.9. 

12.10. 

13.1. 

13.2. 

13.3. 

13.4. 

13.5. 

13.6. 

Þar sem loftrásir, með nettó þverskurðarflatarmál 0.02 m? og meira, ganga í gegn 

um þil í flokki B, skal ákvæðum greinar 12.2 vera fullnægt, nema hvað þykkt 

stálstokka þarf ekki að vera meiri en 3 mm. 
Í stjórnstöðvum utan vélarúma skal gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja góða 

loftræstingu svo unnt sé að fylgjast með véla- og tækjabúnaði í þeim og að 

búnaðurinn geti starfað áfram á eðlilegan hátt, ef eldsvoða ber að höndum. Slík 
rými skulu hafa tvær eða fleiri aðskildar loftrásir. Loftrásirnar skal staðsetja þannig, 

að sem minnst hætta sé á að báðar dragi reyk inn samtímis. Heimilt er að veita 
undanþágu frá ákvæðum þessum, ef viðkomandi stjórnstöðvar eru staðsettar á og 

aðgangur er að þeim frá opnu þilfari eða ef loftrásirnar eru búnar tryggum 
lokunarbúnaði. 

Ef loftrásir frá gufugleypum yfir eldavélum, liggja í gegnum vistarverur eða rými, 

sem hafa að geyma eldfim efni, þá skulu loftrásirnar þannig gerðar, að þær fullnægi 

þeim kröfum, sem gerðar eru til þilja í flokki A. Sérhver slík loftrás skal búin: 

— Fiturist, sem auðvelt er að taka niður til hreinsunar; 

— Eldgleypi, sem staðsettur er á neðri enda loftrásar; 
— Búnaði, sem stjórnað er úr eldhúsi, til stöðvunar á viftu; og 
— Tæki til að slökkva eld, sem upp kann að koma í loftrásinni. 

Mögulegt skal vera að loka öllum opum fyrir allan loftræstibúnað utan þess rýmis, 

sem loftræst er. Mögulegt skal vera að stöðva loftblásara fyrir vistarverur, 
vinnurými, stjórnstöðvar og vélarúm frá aðgengilegum stað utan viðkomandi rýmis. 

Skal stöðvunarrofi staðsettur þannig, að hann lokist ekki af, þó eldur komi upp í 

rými því, sem um ræðir. Búnaður til að stöðva loftblásara vélarúma, skal vera 

algerlega óháður þeim búnaði, sem er til að stöðva loftblásara annarra rýma. 

Loftræsting og loftræstibúnaður ekjufarmrýma skal fullnægja ákvæðum greinar 21. 

13. gr. 

Fyrirkomulag vélarúms. 

Ákvæði þessarar greinar skulu gilda um öll vélarúm nema þar sem eldhætta, að mati 

Siglingamálastofnunar, er talin óveruleg. 

Í lofti vélarúms eða vélareisna skulu vera op til að hleypa út reyk við bruna. 
Fjölda háglugga, hurða, loftræstiopa og annarra opa að skorsteinshúsi, vélarreisn og 

vélarúmi skal takmarka eins og kostur er. 

Hágluggar vélarúms skulu vera úr stáli. Glerrúður eða önnur hliðstæð efni má ekki 

nota í háglugga né í útþil vélarúms. Þetta gildir þó ekki um glerrúður inni í vélarúmi 
t. d. í stjórnklefum innan vélarúms. 
Á öruggum og aðgengilegum stað utan vélarúms, sem ekki auðveldlega lokast af við 

eldsvoða, skal koma fyrir: 

13.5.1.  stjórnbúnaði fyrir lokunarbúnað allra loftinntaka og loftræstiopa að 

vélarúmi. 

13.5S.2. búnaði til lokunar á þeim hurðum vélarúms, sem loka skal við eldsvoða; 

13.5.3.  rofum fyrir loftræstibúnað vélarúms. 

13.5.4.  rofum fyrir allar eldsneytisdælur. 
Í öllum vélarúmum í flokki A og öðrum vélarúmum, sem eru tímabundið ómönnuð, 

skal koma fyrir sjálfvirkum eldskynjunar- og eldviðvörunarbúnaði, sem fullnægir 
ákvæðum greinar 26. Siglingamálastofnun getur gert kröfu um að slíkum búnaði sé 

komið fyrir í öðrum vélarúmum ef þurfa þykir. 

B 140



Nr. 636 

13.7. 

13.8. 

14.1. 

14.2. 

1106 2. júní 1983 

Þegar opið er um skrúfuásgöng að vélarúmi í flokki A, skal koma fyrir léttri 

eldvarnarhurð vélarúmsmegin við hina vatnsheldu hurð, sem þar er. Hurðina skal 

vera hægt að opna og loka frá báðum hliðum. 

Í vélarúmum, sem heimilt er að hafa tímabundið ómönnuð, skal koma fyrir búnaði 

þeim, sem getið er um í grein 14 og grein 26. 

14. gr. 

Eldsneytisolíur, smurolíur og aðrir eldfimir vökvar. 

Blossamark eldsneytisolíu. 

14.1.1. Ekki má nota eldsneytisolíu með lægra blossamark en 60*C, nema þar sem 

öðruvísi er kveðið á um hér á eftir. 

14.1.2. Nota má eldsneytisolíu með lægra blossmark fyrir neyðarorkugjafa. 

Blossamarkið skal þó aldrei vera lægra en 43*C. 

14.1.3.  Siglingamálastofnunin getur leyft almenna notkun á eldsneytisolíum með 

lægra blossamark en 60%C að því tilskyldu að gerðar séu sérstakar 
varúðarráðstafanir. Hitinn í því rými, sem eldsneytið er geymt eða notað 

í, skal ávalt vera a. m. k. 109C lægra en blossamark eldsneytisins. 

Blossamarkið má þó aldrei vera lægra en 43*C. 

14.1.4.  Siglingamálastofnunin getur heimilað notkun eldsneytis með lægra blossa- 
mark en 60C að því tilskyldu að eldsneytið sé ekki geymt í vélarúmi og að 

allur eldsneytisbúnaður hafi hlotið sérstakt samþykki Siglingamálastofn- 

unar. 
14.1.5. Blossamark eldsneytis skal ákveðið í viðurkenndu lokuðu tæki, (Closed 

cup method). 

Eldsneytisbúnaður 

14.2.1. Búnaður til geymslu, dreifingar og notkun á eldsneytisolíu skal vera með 

þeim hætti, að öryggi skips og áhafnar sé tryggt. Búnaðurinn skal a. m. k. 

uppfylla eftirtalin ákvæði: 

1. Að svo miklu leyti sem mögulegt er, skal staðsetja eldsneytisbúnað, 

sem hefur að geyma upphitaða olíu undir þrýstingi, þannig að bilana 

eða leka verði umsvifalaust vart. Skal vélarúmið vera sérstaklega vel 

lýst á þeim stöðum sem slíkum búnaði er komið fyrir. 

2. Loftræsting vélarúms skal við allar venjulegar aðstæður vera svo góð, 

að eldfimar gufur safnist ekki fyrir í því eða einstökum hlutum þess. 

3. Eldsneytisgeymar skulu, að svo miklu leyti sem því verður við komið, 

vera sambyggðir skipinu og staðsettir utan vélarúma í flokki A. Þegar 
nauðsynlegt er að koma eldsneytisgeymum, öðrum en botngeymum, 

fyrir við eða í vélarúmi í flokki Á, skal a. m. k. ein lóðrétt hlið þeirra 

vera vélarúmsþil og æskilegt er að þeir hafi sameiginlegan flöt við 

botngeyma. Yfirborðsflötur geymanna, sem snýr inn í vélarúmið, 
skal vera eins lítill og mögulegt er. Ef geymarnir eru staðsettir innan 

vélarúms í flokki A, skulu þeir ekki notaðir fyrir eldsneyti með lægra 

blossamark en 60%C. Almennt skal forðast að hafa frístandandi 
eldsneytisgeyma á svæðum þar sem eldhætta er mikil og sérstaklega í 

vélarúmi í flokki A. Ef slíkir geymar eru leyfðir, þá skal hafa undir 
þeim olíuþéttan lekabakka af fullnægjandi stærð. Niðurfall skal vera 

frá bakkanum að lekaolíugeymi af viðeigandi stærð. 

4. Ekki skal staðsetja olíugeymi þannig að leki, sem að honum kemur, 

geti valdið eldsvoða við það að olían drýpur á heitan flöt. Gera skal
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nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að olíuleki við dælur, 

síur eða hitara komist í snertingu við heita fleti. 
- Á olíulögnum allra geyma í vélarúmi, ásgangi, röragangi og öðrum 

slíkum stöðum skal koma fyrir loka, sem kemur beint á geyminn. 

Mögulegt skal vera að stjórna (loka) þessum lokum á aðgengilegum 

stað utan þess rýmis sem þeir eru í. Þegar um er að ræða geyma í 

ásgangi eða röragangi, skulu lokar vera við geymana en hinum 
fjarstýrðu lokum skal komið fyrir á lögnunum utan ganganna eins 
nálægt geymunum og mögulegt er. Séu slíkir stjórnlokar staðsettir í 

vélarúmi, skulu þeir einnig vera stjórnanlegir frá öruggum stað utan 
vélarúms. 

- Allir olíugeymar skulu búnir pælibúnaði. Nota má mælirör með tappa 
eða öðrum hentugum lokunarbúnaði ef efri endi rörsins liggur að 
opnu þilfari eða rými utan vistarvera þar sem eldhætta er óveruleg. 
Sívöl sjónglös má ekki nota við eldsneytisgeyma og olíugeyma, en 

nota má flöt sjónglös, sem sérstaklega eru viðurkennd til þeirra nota, 

ef þau eru búin sjálflokandi lokum við báða enda. 

„ Yfirfallslagnir skulu vera frá öllum eldsneytisgeymum. Í öðrum 

hlutum eldsneytisbúnaðar skal koma í veg fyrir yfirþrýsting með 

öryggislokum eða framhjáhlaupi, þar sem slíkar öryggisráðstafanir 
eru taldar nauðsynlegar. Afrennsli frá öryggislokum, loft- eða 

yfirfallslögnum skal vera að yfirfallsgeymi af fullnægjandi stærð. 
Yfirfallsgeymir skal búinn viðvörun við 70--80% fyllingu. 

- Séu daggeymar eða setgeymar búnir hitunarbúnaði, skal tryggja á 

viðunandi hátt, að hitastig geymisins verði aldrei hærra en blossa- 
mark olíunnar. 

- Allur hitunarbúnaður til upphitunar á eldsneyti skal búinn hitavið- 
vörun og öryggisloka. 

Eldsneytislagnir ásamt lokum og öðrum tilheyrandi búnaði skulu vera 

úr stáli eða öðru viðurkenndu efni. Siglingamálastofnunin getur þó 
leyft takmarkaða notkun á sveigjanlegum lögnum og tengja úr 
viðurkenndu eldþolnu, sterklegu efni. Skal staðsetning og gerð slíkra 
lagna vera háð samþykki stofnunarinnar. 

Eldsneytis- og smurolíuskilvindur skulu vera búnar viðvörun, sem 
gefur til kynna ef skilvinda kastar yfir. 

Smurolíubúnaður. 

14.3.1. Búnaður til geymslu, dreifingar og notkunar á smurolíu undir þrýstingi 

skal vera þannig að öryggi skips og áhafnar sé tryggt. Slíkur búnaður í 

vélarúmum í flokki Á skal fullnægja ákvæðum liða 1,4,5,6,7, 10 og ll í 

grein 14.2.1. Þetta gildir einnig um önnur vélarúm, ef það er talið 
framkvæmanlegt. 

Búnaður fyrir aðrar eldfimar olíur. 

14.4.1. Búnaður til geymslu, dreifingar og notkunar á öðrum eldfimum olíum, 

sem notaððar eru undir þrýstingi til aflfærslu og í stjórn- og hitabúnaði, 

skal þannig úr garði gerður að öryggi skips og áhafnar sé tryggt. Þar sem 

hætta á íkveikju er fyrir hendi, skal þessi búnaður a. m. k. fullnægja 
ákvæðum liða 4 og 6 í grein 14.2.1. og liða 7 og 10 sömu greinar hvað gerð 
Og styrkleika varðar.
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14.5. 

15.1. 

Tímabundið ómönnuð vélarúm. 

14.5.1. Í skipum, sem heimild hafa til að láta vélarúm vera tímabundið ómannað, 

skal til viðbótar ákvæðum hér að ofan fullnægja eftirfarandi ákvæðum: 
1. Lagnir fyrir eldsneytisolíur og smurolíur skulu búnar hlífum til að 

hindra að olíuleki eða olíuúði, sem frá slíkum lögnum kann að koma, 

hæfi heita vélarhluta eða loftinntök véla. Fjölda samskeyta á slíkum 
lögnum skal takmarka eftir föngum. Leka frá háþrýstum eldsneytis- 
lögnum skal safna saman í lekageymi. Í lekageyminum skal vera 

búnaður, sem gefur viðvörun ef streymi til hans verður óeðlilega 

mikið eða ef hann er nær því að fyllast. 
2. Daggeymar, sem búnir eru sjálfvirkri áfyllingu, skulu búnir sérstakri 

viðvörun, sem gefur til kynna þegar olía rennur um yfirfallslögn í 

yfirfallsgeymi. 

Þá skal einnig tryggja að allur annar sjálfvirkur búnaður til 

notkunar við meðhöndlun eldfimra vökva, t. d. skilvindur, sé þannig 

gerður að olía, sem frá honum kemur, leki í lekabakka og þaðan í 
lekaolíugeymi. Lekaolíugeymirinn skal búinn viðvörun. 

3. Ef daggeymar, setgeymar eða aðrir geymar fyrir olíur eru búnir 

hitunarbúnaði, skulu geymarnir búnir hitaviðvörun sem tryggir að 

hitastig olíunnar geti ekki orðið hærra en blossamark olíunnar. 

15. gr. 

Eldvarnir við flutning á hættulegum varningi. 

Almenn ákvæði. 

15.1.1. Til viðbótar þeim ákvæðum, sem fram koma í reglum þessum, skulu skip, 
sem flytja hættulegan varning, fullnægja viðeigandi ákvæðum þessarar 

greinar. 

Ákvæði þessarar greinar skulu þó ekki ná til þeirra skipa, sem flytja mjög 

takmarkað magn slíkra efna. 

15.1.2. Skip, sem ákvæði þessarar greinar ná til, skulu vera búin í samræmi við 

töflu 3, 4 og 5 og viðeigandi ákvæði þessarar greinar, hvort heldur hinum 

hættulega varningi er komið fyrir á eða undir þilfari. 

15.1.3.  Hættulegur varningur er sá varningur, sem getið er um í IMDG-Code, 

International Maritime Dangerous Goods Code. 
15.1.4.  Skipum og þeim farmrýmum, sem flytja hættulegan varning, er skipt 

niður í 5 flokka eftir skipsgerðum og flutningahætti. 

1. flokkur: 

Skip og farmrými, sem ekki eru sérstaklega hönnuð og búin til 

gámaflutninga en sem notuð eru til flutninga á hættulegum varningi, 

hvort heldur er í sérstökum pakkningum, gámum eða farmgeymum. 

2. flokkur: 
Skip og farmrými sérstaklega hönnuð og búin til flutninga á hættu- 
legum varningi í gámum eða farmgeymum. 

3. flokkur: 

Ekjuskip og ekjufarmrými, sem notuð eru til flutninga á hættulegum 

varningi. 

4. flokkur: 
Skip og farmrými, sem notuð eru til flutninga á föstum hættulegum 

varningi í lest, t. d. kolum, járnblendi o. sl.fr.
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S. flokkur: 

Skip og farmrými notuð til flutninga á lektum, sem flytja hættulegan 
varning, annan en vökva og lofttegundir. 

15.1.5.  Hættulegum efnum er skipt niður í eftirfarandi flokka eftir gerð, 

eiginleikum og þeirri hættu, sem þeim er samfara: 

Brunavarnir. 

Flokkur 1 : Sprengiefni. 
Flokkur 2 : Gastegundir, þjappaðar, þéttar eða í upplausn undir 

þrýstingi. 

Flokkur 3 : Eldfimir vökvar. 

Flokkur 4a : Eldfim föst efni. 

Flokkur 4b : Eldfim föst efni, sem hætt er við sjálfsíkviknun. 

Flokkur 4c : Eldfim föst efni, sem gefa frá sér eldfimar lofttegundir, 

ef þau komast í snertingu við vatn. 
Flokkur Sa : Oxiderandi efni. 

Flokkur 5b : Lífræn peroxíð. 
Flokkur 6  : Eiturefni. 

Flokkur 7  : Geislavirk efni. 

Flokkur 8  : Ætandi eða tærandi efni. 

Flokkur 9 : Önnur hættuleg efni, sem reynast hafa eða reyna 

kunnast hættuleg og falla því undir ákvæði reglna um 

flutning á hættulegum varningi. 

15.2.1.  Slökkvibúnaður. 

1. Fyrirkomulag slökkvibúnaðar skal vera þannig að unnt sé að ná 
fullum þrýstingi á slökkvilögn um leið og gripið er til brunaslöngu, 

annað hvort með fjarstýrðri gangsetningu brunadælu eða með því að 

brunadæla heldur sjálfvirkt og stöðugt fullum þrýtingi í slökkvilögn. 

Afköst slökkvidælu skulu vera svo mikil að fullur þrýstingur haldist á 

slökkvilögn þó 4 slökkvistútar séu í notkun samtímis. Sjá jafnframt 

ákvæði greinar 16.2.3. Fyrirkomulag slöngusamstæðna skal vera 

þannig að unnt sé að koma fjórum vatnsbunum að, frá fjórum 
aðskildum brunahönum, hvar sem er í farmrýminu þegar það er tómt. 
Koma skal fyrir vatnsúðunarbúnaði í farmrýmum undir þilfari, 

þannig að unnt sé að tryggja fullnægjandi kælingu á farminum. 

Einnig er heimilt að útbúa farmrýmið þannig að það megi fylla með 

vatni. Skal í báðum tilvikum gæta sérstaklega að því að austurbúnað- 

ur frá slíkum rýmum sé fullnægjandi og að fullt tillit hafi verið tekið til 
þeirra áhrifa sem aukin þyngd og óheft yfirborð vatns hefur á 

stöðugleika skipsins. 

(Sjá: Recommendation on Fixed Fire-Extinguishing Systems for 

Special Category Spaces, Á 123 (V).) 
„ Í stað þess að fylla farmrými með vatni má fylla rýmið með öðrum 

viðurkenndum slökkvimiðli. 

15.2.2. Hætta á íkveikju. 

Rafbúnaður og raflagnir skulu ekki liggja um umlukt farmrými og lokuð 

og opin farmrými, sem sérstaklega eru ætluð til flutninga á farartækjum. 
Þó er heimilt að leggja raflagnir að rafbúnaði í slíkum rýmum ef 

rafbúnaðurinn er af gerð, sem viðurkennd hefur verið til notkunar í 
snertingu við eldfimar lofttegundir og vökva. 

Sjá: IEC — publication 92, Electrical Installations in Ships.



15.2.4. 

15.2.5. 

15.2.7. 

15.2.8. 

15.2.9. 

1110 2. júní 1983 

Viðvörunarbúnaður. 

Í öllum umluktum farmrýmum og lokuðum farmrýmum, sem ætluð eru til 

flutninga á farartækjum, skal koma fyrir eldviðvörðunar- og eldskynjun- 

arbúnaði af viðurkenndri gerð. Sé skynjunarbúnaðurinn þannig gerður að 

hann dragi loft frá slíkum rýmum, skal gera viðeigandi ráðstafanir til að 
koma í veg fyrir að eldfimar lofttegundir komast inn í önnur rými. 

Loftræsting. 

Í umluktum farmrýmum skal koma fyrir fullnægjandi loftræstibúnaði. 

Afköst loftræstibúnaðar skulu tryggja a. m. k. 6 loftskipti á klukkustund 

þegar miðað er við heildarrúmtak farmrýmis. Þá skal loftræstibúnaðurinn 

þannig gerður að eldfimar lofttegundir geti ekki safnast fyrir í lokuðum 

hlutum farmrýmisins. Vírnet skulu vera fyrir báðum endum loftræstirása. 

Loftblásararnir skulu ekki geta valdið íkveikju í eldfimum lofttegundum. 

Austurbúnaður. 

Þegar eldfimir eða eitraðir vökvar eru fluttir í umluktum farmrýmum, skal 
ganga þannig frá austurbúnaði að austur frá farmrýminu geti ekki farið 
um austurbúnað vélarúms. Sé um verulegt magn slíkra vökva að ræða skal 

koma fyrir sérstökum austurbúnaði í slíkum farmrýmum. 

Búnaður til slökkvistarfa. 

4 sett hlífðarfatnaðar, sem nota má í rúmum sem hafa að geyma eitraðar 
lofttegundir skulu vera um borð auk þess búnaðar sem krafist er 

samkvæmt ákvæðum greinar 25. Hlífðarfatnaðurinn skal verja allt hörund 

manna og skal enginn hluti óvarinn. Að auki skulu vera um borð a. m. k. 

tvö reykköfunartæki til viðbótar þeim sem krafist er í grein 25. 

Handslökkvitæki. 

Í hverju farmrými sem í eru hættuleg efni skal koma fyrir 12 kg þurrdufts- 

handslökkvitæki, eða öðru sambærilegu tæki til viðbótar þeim sem krafist 

er í grein 24. 

Hitaeinangrun í skilrúmum vélarúma. 

Þil sem mynda skilrúm milli farmrýma og vélarúma af gerð Á skulu vera 

af eldtraustleika A-60. Heimilt er að veita undanþágu frá þessu ákvæði, ef 

hinum hættulegu efnum er komið fyrir í meira en þriggja metra fjarlægð 

frá slíkum skilrúmum. 

Vatnsúðunarbúnaður. 

Sérhvert opið ekjufarmrými sem staðsett er undir þilfari og öll rými sem 

líta má á sem lokuð ekjufarmrými, en sem ekki er unnt að loka loftþétt, 

skulu búin viðurkenndum vatnsúðunarbúnaði, sem nær um allt viðkom- 

andi rými. Heimilt er þó að samþykkja aðra gerð búnaðar ef sýnt hefur 

verið fram á með tilraunum að búnaður sá sé ekki lakari. Skal taka fullt 

tillit til þeirra áhrifa sem aukinn þungi og óheft yfirborð vökva hefur á 

stöðugleika skipsins. 

Sjá: Recommandation on Fixed Fire-Extinguishing Systems for Special 

Category Spaces, ÁA 123 (v). 

15.3.  Viðurkenningarskírteini. . 

Skip, sem eru hönnuð og búin í samræmi við þessar reglur skulu því til staðfestingar 
hafa um borð skírteini útgefið af Siglingamálastofnun ríkisins.
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TAFLA 3: BÚNAÐUR SKIPA, SEM FLYTJA HÆTTULEGAN VARNING. 

  

  

Grein/Flokkur skipa 1 2 Ja 3b 3c 4 5 

15.2.1.1. DD SD x 
15.2.1.2. DD SD 
15.2.1.3. DD SD x 
15.2.1.4. x X X X — * x 

15.2.2. X X X X — * X 
15.2.3. X X X — — * Xx 

15.2.4. X X X — * X 

15.2.5. KK 
15.2.6. DD SIÐ SD * 
15.2.7. X — — x x * = 

15.2.8. X XxÞ x X Xx * — 

15.2.9. — — xXc X a * RN 

  

* Um búnað skipa í flokki 4, sjá töflu 4. 

Skýringar við töflu 3: 
1. Dálkur 3a á við lokuð ekjufarmrými. 

Dálkur 3b á við opin ekjufarmrými. 
Dálur 3c á við opin þilför. 

2. „X“ merkir að skip í viðkomandi flokki skuli fullnægja ákvæðum viðkomandi greinar í 
reglum um eldvarnir við flutning á hættulegum varningi. 

3. a) Gildir ekki þegar um er að ræða flutning á eldfimum föstum efnum eða oxiderandi 
efnum í lokuðum gámum. Þegar um er að ræða flutning á gastegundum, 
eldfimum vökvum, eiturefnum og ætandi og tærandi efnum, er heimilt að fallast 
á minni afköst, en þó aldrei minna en 2 loftskipti á klukkustund. 

b) Gildir einungis um þilför. 
c) Gildir einungis um lokuð ekjufarmrými, sem ekki er unnt að loka loftþétt. 

TAFLA 4: BÚNAÐUR SKIPA Í FLOKKI 4 VIÐ FLUTNING Á MISMUNANDI TEGUNDUM FASTRA 
HÆTTULEGRA EFNA. 
  

  

Grein/Flokkur efna da 4b 4c Sa 6 8 9 

15.2.1.1. X x = X Xe Xe xX 

15.2.1.2. X X —- xX — — x 
15.2.2. x Xe X Xxe — — xXe 

15.2.4. Xe Xe X Xxe — — Xxe 

15.2.6. X X x X X X X 

15.2.8. xX X X Xe Xs Xs X 
  

Skýringar við töflu 4. 
1. „X" merkir að skip í flokki 4, sem flytur viðeigandi gerð hættulegs efnis, skuli fullnægja 

viðeigandi ákvæðum reglna um eldvarnir við flutning á hættulegum varningi. 

2. e) Gildir aðeins um þau tilvik þegar eðli efnisins krefst verulegs vatnsmagns við 

eldsvoða. 
g) Sjá IMDG-code, Resolution A.81 (IV) og Resolution A. 434 (XI). 
h) Í sérstökum tilvikum má veita undanþágu frá ákvæðum greinarinnar, (sjá 

Resolution A. 434 (X1)).
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TAFLA 5. BÚNAÐUR SKIPA VIÐ FLUTNING Á MISMUNANDI TEGUNDUM HÆTTULEGRA EFNA, 
ANNARRA EN FASTRA EFNA. 
  

  

Grein/Flokkur efna 1 2 3 4 Sa sb 6 8 

15.2.1.1. K X X Xr X Xr xX X 
15.2.1.2. X X K Xr X Xr — — 
15.2.1.3. Xk — — — — — — — 
15.2.1.4. Xk — — — — — — — 
15.2.2. Xk Xi Km — — — Xmp  Xmp 

15.2.3. X X x X x — x X 

15.2.4. — Xi Xn XP Xr —  Xmp  Xmp 

15.2.5. — — Xm — — — xn Xn 

15.2.6. — X K X X Xr X K 
15.2.7. — —- X X X Xr Xr xp 
15.2.8. Kk X x x xr — XP xp 

15.2.9. xX Xn Xxp xX — Xn Xn 

  

Skýringar við töflu 5. 
1. „X“ merkir að skip, sem flytur viðkomandi gerð hættulegs varnings, skuli fullnægja 

viðeigandi ákvæðum reglna um eldvarnir við flutning á hættulegum varningi. 
2. 

16.1. 

16.2. 

j) Gildir aðeins um eldfimar og eitraðar lofttegundir 

k) Gildir ekki um efni í flokki 1, sem auðkennd eru með 1.4S, (sjá nánar í IMDG- 
code). 

m) Gildir um alla vökva, sem hafa blossamark undir 23%C. 
n) Gildir aðeins um vökva. 
o) Efni í flokki 1 skulu ekki staðsetjast nær vélarúmsþili en 3,0 metra. 

p) Sjá IMDG-code, Resolution A.81 (TV) og Resolution A. 434 (XI). 

3. HLUTI 
Slökkvibúnaður. 

16. gr. 

Dælur, slökkvileiðslur, brunahanar, slöngur o. fl. 

Almenn ákvæði. 

16.1.1. Öll vöruflutningaskip skulu búin slökkvidælum, slökkvileiðslum og 

öðrum slökkvibúnaði í samræmi við ákvæði þessarar greinar. 

Slökkvidælur. 
16.2.1.  Vöruflutningaskip skulu búin að minnsta kosti 2 slökkvidælum, sem 

knúðar eru óháð hvor annarri. Skip, 1000 brl. og stærri, skulu einnig búin 

sérstakri neyðarslökkvidælu, sem fullnægir ákvæðum gr. 16.3. Slökkvi- 

dælurnar, að neyðardælunni undanskilinni, skulu við þrýsting þann, sem 

reglur þessar segja til um, geta samanlagt afkastað fjórum þriðju af 

afkastagetu hverrar austurdælu, eins og hún er ákvörðuð í reglum um 
vélbúnað og rafbúnað farþega- og vöruflutningaskipa. Slökkvidælurnar 

skulu, hvor um sig, geta afkastað að minnsta kosti 40% af hinum 

fyrirskipuðu sameiginlegu afköstum og þó aldrei minna en 25 m'/klst. við 

þrýsting þann, sem reglur þessar segja til um. 

16.2.3.  Slökkvidælurnar, að neyðardælunni meðtaldri, skulu að minnsta kosti 

hafa 60 m þrýstihæð við hina fyrirskipuðu afkastagetu. Fyrirkomulag 

slökkvilagna skal vera þannig, að þrýstingur, hvar sem er í lögnunum, 

verði aldrei minni en 0.4 N/mm' þegar tveir 12 mm ('%“) slöngustútar eru í 

notkun samtímis.
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Séu slökkvidælurnar að neyðardælunni undanskilinni, fleiri en 2, skulu 

afköst þeirra vera fullnægjandi að mati Siglingamálastofnunarinnar. 
Heimilt er að nota sjókjölfestu-, austur-, sjó- eða skolpdælu, sem 

slökkvidælu, aðra en neyðardælu, að því tilskildu, að olíumengað vatn 

komist ekki í slökkvileiðslur. 

Slökkvidælur skulu vera tengdar slökkvileiðslum skipsins. 

Séu miðflóttaaflsdælur notaðar sem slökkvidælur, skal einstefnuloki með 

lausri keilu vera við þær. Þetta á einnig við um neyðarslökkvidæluna. 

Allar slökkvidælur, að neyðarslökkvidælu meðtaldri, skulu búnar örygg- 
islokum, ef þrýstingur getur orðið meiri en slökkvilagnir, brunahanar og 
slöngur þola. Lokunum skal þannig komið fyrir og þeir þannig stilltir, að 

of mikill þrýstingur geti ekki myndast í slökkvilögnum. 

Sjóinntök fyrir slökkvidælur og neyðardælu skulu staðsett þannig, að 

slökkvibúnaður sé virkur, þó svo að skipið án farms og vista, hafi 45* 

halla. 

Í skipum, sem hafa heimild til að láta vélarúm vera tímabundið ómannað 

eða þar sem aðeins einn maður er að staðaldri á vakt, skulu slökkvidælur 

þannig útbúnar, að unnt sé úr brú og stjórnstöðvum að ræsa þær og ná 

upp fullum þrýstingi í slökkvilögn. Heimilt er að veita skipum undir 1600 

brl. undanþágu frá þessu ákvæði, ef slíkum búnaði verður ekki með góðu 

móti við komið. 

Neyðarslökkvidæla. 

16.3.1. 

16.3.2. 
16.3.3. 

16.3.4. 

16.3.5. 

16.3.6. 

16.3.7. 

16.3.8. 

16.3.9. 

Neyðardælu þeirri, sem getið er um í grein 16.2.1, skal valin öruggur 
staður frá eldvarnasjónarmiði, utan vélarúms. 

Neyðardælan skal vera sjálfsogandi, ef hún er staðsett ofar sjóinntakinu. 
Neyðarslökkvidælan skal vera knúin af sérstökum aflgjafa, annað hvort 

af: 

— dieselvél, beint, 

— dieselvél með vökva-, loft- eða hliðstæðu afltengi, eða 

— tafmotor. 

Aflgjafi neyðardælunnar skal staðsettur utan vélarúms. 

Aflgjafa neyðardælunnar skal vera unnt að gangsetja með handafli fljótt 

og Örugglega þó svo að hitastig umhverfis sé 0*C. Sé hætta á að 

umhverfishitastig fari undir 0*C, skal koma fyrir búnaði til upphitunar á 
aflgjafa neyðardælunnar. Aflgjafar, 15 kW og stærri, skulu auk þess búnir 

vararæsimöguleika, sem leyfir minnst 6 ræsitilraunir innan 30 mínútna. 
Eldsneytisgeymir fyrir aflgjafa brunadælu skal vera nægilega stór til að 

tryggja aflgjafanum eldsneyti í minnst 3 tíma samfellt. Varaeldsneytis- 

geymir skal vera á aðgengilegum og eldvörðum stað nærri aflgjafanum, 

sem hefur að geyma eldsneyti til minnst 15 tíma notkunar. 

Sjóinntak neyðardælunnar skal, ef mögulegt er, staðsetja utan vélarúms 

og skal vera hægt að stjórna botnlokanum frá stað nærri neyðardælunni. 

Sjá jafnframt ákvæði greinar 16.2.9. 

Rými það, sem aflgjafi neyðardælu er staðsettur í, skal vera fullkomlega 

aðskilið frá vélarúmum og vel loftræst. Veggir þess, loft og gólf skulu vera 

hitaeinangruð í samræmi við reglur þessar. 

Neyðardælan skal vera tengd slökkvileiðslu skipsins ofan aðalþilfars. 
Afköst neyðardælunnar skulu ekki vera minni en 40% af sameiginlegum 
afköstum hinna fyrirskipuðu austurdælna og aldrei minni en 25 m'/klst. 
miðað við 60 metra þrýstihæð. Sjá jafnframt ákvæði greinar 16.2.3. B 141
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Eftir að uppsetningu neyðardælunnar er lokið, skal dælan prófuð með því 
að láta hana vinna undir fullu álagi í minnst 4 klukkustundir. Samtímis 

skal þrýstingur í slökkvileiðslum athugaðar og gengið úr skugga um, að 

vatn komi úr öllum brunahönum. 

Neyðardælan skal staðsett þannig, að soghæð hennar þurfi aldrei að vera 

meiri en 4.5 m. 

Slökkvileiðslur. 

16.4.1. 

16.4.2. 

16.4.3. 

16.4.9. 

Slökkvileiðslur skulu vera úr óbrennanlegu og hitaþolnu efni. 

Þvermál slökkvileiðsla skal vera þannig að jafnt rennsli og jafn þrýstingur 

haldist í leiðslunum miðað við samanlögð afköst slökkvidælnanna. 
Slökkvilögnin skal búin loka á aðgengilegum stað utan vélarúms, sem 

tengir lögnina innan vélarúms við hinn hluta lagnarinnar. Þegar loki þessi 
er lokaður, skal slökkvidæla, sem staðsett er utan vélarúms, geta haldið 

uppi fullnægjandi þrýstingi í þeim hluta lagnarinnar, sem liggur utan véla- 

rúmsins. 

Slökkvileiðslur skal leggja þannig, að þær skaðist ekki við meðhöndun 

farms, vegna ágangs sjávar eða frosts. 

Brunahanar. 

16.5.1. 

16.5.5. 

Fjöldi og staðsetning brunahana skal vera þannig, að unnt sé að koma 

tveim vatnsbunum að, frá tveim brunahönum, hvar sem er á skipinu. Skal 

miða við eina slöngulengd frá öðrum hananum og í mesta lagi þrjár frá 
hinum, nema í farmrýmum. Þar skal miða við eina slöngulengd frá sitt 
hvorum hananum og að rýmið sé tómt. 
Að minnsta kosti 2 brunahanar skulu vera í vélarúmi. 
Brunahönum skal þannig fyrir komið að auðvelt sé að tengja slöngur við 
þá. Á skipum, sem ætla má að flytja þilfarsfarm, skal í öllum tilvikum vera 

auðvelt að komast að brunahönum. 
Brunahanar skulu að minnsta kosti vera 51 mm að þvermáli. Öll 

slöngutengi og stútar skulu vera af sömu gerð og eiga saman. 
Á brunahönum skal vera loki, þannig að hægt sé að losa slöngurnar frá 
brunahönum, þótt slökkvidælurnar séu í gangi. 

Brunaslöngur/Slöngusamstæður. 

16.6.1. 

16.6.2. 

16.6.3. 

16.6.4. 

16.6.5. 

Slöngusamstæða samanstendur af brunahana, slöngu með tilheyrandi 
stút, tengjum og slönguskáp. 

Fjöldi og staðsetning slöngusamstæðna er háð samþykki Siglingamála- 

stofnunar. Fjöldi slöngusamstæðna utan vélarúms og íbúða skal að 

minnsta kosti vera: 

lengd skips milli lóðlína í metrum 

30 | 

Fjöldinn skal þó aldrei vera minni en: 
S í skipum yfir 1000 brl. 

4 í skipum 500 — 1000 brl. | 
Í íbúðum og vélarúmum skal slöngusamstæðum þannig fyrir komið, að 

ákvæðum greinar 16.5.1 sé fullnægt, þegar hurðir að vatnsþéttum 
skilrúmum eru lokaðar. 

Allar slöngusamstæður skulu búnar stútum, sem gefa frá sér bæði úða og 

bunu. 
Brunaslöngur skulu vera úr eldtefjandi, viðurkenndu efni. 

| 
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16.6.7. 

16.6.8. 

16.6.9. 
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Brunaslöngur skulu vera minnst 10 metra langar en þó aldrei lengri en 20 
metrar. 
Brunaslöngur skulu vera að minnsta kosti 51 mm að þvermáli. Í íbúðum 

má nota slöngur með minna þvermál, en þvermál þeirra skal þó aldrei 

vera minna en 38 mm. 
Brunaslöngunum með tilheyrandi búnaði, skal fyrir komið á aðgengi- 

legum og áberandi stöðum í námunda við brunahana og skulu þær ávallt 

vera tilbúnar til notkunar. Slöngurnar með tilheyrandi búnaði skulu 

hafðar í þar til gerðum skápum, sem á er letrað „Brunaslanga“. Skulu 

hurðir skápanna vera jafn háar og breiðar þeim. Slöngurnar skulu gerðar 

upp í skápunum frá annaarri hlið þeirra þannig að stúturinn, sem skal vera 

skrúfaður á slönguna, komi efst. Í íbúðum má hafa annað fyrirkomulag, 

t. d. slöngurúllur. 

Aðeins má nota brunaslöngur til slökkvistarfa, brunaæfinga og þegar 

skoðun fer fram á þeim. 

16.7.  Slöngustútar. 

16.7.1. 

16.7.2. 

16.7.3. 

Stærð stúta skal vera 12, 16 eða 18 mm (þvermál á minna opi). 
Ekki má nota stærri stúta en 12 mm í vistarverum og vinnurýmum. 

Hinir fyrirskipuðu stútar, sem bæði gefa frá sér úða og bunu, skulu vera af 

viðurkenndri gerð. Skulu þeir geta gefið frá sér jafnan og fíngerðan úða 

og á þeim skal vera stillir, þannig að með einu handtaki sé hægt að stilla 

frá úða á samfellda bunu. 

16.8. Alþjóðlegt slöngutengi. 

16.8.1. 
16.8.2. 

A. m. k. eitt alþjóðlegt slöngutengi skal vera í hverju skipi. 

Alþjóðlega slöngutengið skal vera sem hér segir (sjá mynd nr. 1.) 

Ytra þvermál: 178 mm 

Innra þvermál: 64 mm 
Þvermál hrings í miðju á boltagötum: 132 mm. 

Boltagöt: 4 boltagöt 19 mm að þvermáli. Skulu þau vera með jöfnu 

millibili innbyrðis og skorin út úr ytri brún flansins. 

Flansþykkt: 14.5 mm að minnsta kosti. 

Boltar: 4. stk., 16 mm að þvermáli og 50 mm að lengd 
Slutskífur: 8 stk., 16 mm. 

Yfirborð flans: Slétt. 

Efni: Skal þola 100 metra þrýstihæð. 1,0 N/mm“ 

Þétti: Skal þola sama þrýsting. 
Flansinn skal vera sléttur á annarri hlið, á hinni skal vera fast tengi, sem á 

saman við tengi brunahana og slangna um borð. Tengið með tilheyrandi 

búnaði skal geymt á aðgengilegum stað í skáp, eða þar til gerðri festingu. 

17. gr. 

Slökkvibúnaður vélarúms. 

17.1. — Rými, þar sem í eru olíukatlar og brennsluolíubúnaður, skulu búin sem hér segir: 

17.1.1. Vélarúm í flokki A, þar sem í eru olíukatlar og brennsluolíubúnaður skulu 

búin einni gerð eftirfarandi slökkvibúnaðar: 

1. Gasslökkvibúnaði í samræmi við ákvæði greinar 18, eða 
2. Háþennslufroðubúnaði í samræmi við ákvæði greinar 19, eða 

3. Þrýstivatnsbúnaði í samræmi við ákvæði greinar 20.
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Mynd nr 1 

Albjoðlegt slöngutengi 
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17.1.2. Í sérhverju ketilrúmi skal koma fyrir: 
1. a. m. k. einu froðuhandtæki, sem fullnægir ákvæðum greinar 24. 
2. a.m.k. einu 135 lítra froðutæki, (a foam type extinguisher), eða 

öðrum jafngildum búnaði. Skal froðutækið búið slöngu, sem nær um 
allt rýmið. Heimilt er að veita undanþágu frá þessu ákvæði, þegar um 
er að ræða olíukatla 175 kW og minni. 

17.1.3. Fyrir sérhvert brunahólf ketilrúms og í sérhverju rými, þar sem brennslu- 

olíubúnaði er komið fyrir, skal koma fyrir a. m. k. tveim froðuhand- 

slökkvitækjum, sem fullnægja ákvæðum greinar 24. 
17.1.4. Við hvert brunahólf skal koma fyrir kassa eða íláti, sem rúmar a. m. k. 50 

. kg. af sandi. Í stað sands má nota önnur efni, ef þau koma að sömu 

notum, eða handslökkvitæki. 

17.1.5. Ef rými fyrir vélar og katla eru ekki fullkomlega aðskilin eða ef 
brennsluolía getur runnið frá ketilrými inn í vélarúm, skulu rými þessi 
skoðast sem eitt rými. 

17.2. — Rými, þar sem í eru brennsluvélar. 

17.2.1.  Vélarúm í flokki A, þar sem í er brennsluvél, ein eða fleiri, skulu búin; 

1. einni gerð þess slökkvibúnaðar, sem krafist er samkvæmt ákvæðum 
greinar 17.1.1. 

2. a. m. k. einu froðuhandtæki, sem fullnægir ákvæðum greinar 24. 

3. Svo mörgum 45 | froðutækjum, sem Siglingamálastofnunin telur 
fullnægjandi. Skulu þau vera svo mörg, að a. m. k. eitt tæki nái til 

sérhvers hluta brennsluolíu- og smurolíubúnaðarins og annarra staða, 

þar sem hætta er á, að eldur geti komið upp. 

4. Svo mörg froðuhandslökkvitækjum, að eitt slíkt tæki sé alls staðar 
innan 10 metra fjarlægðar. Þau skulu þó aldrei vera færri en 2. 

17.2.2. Í öðrum vélarúmum en vélarúmum í flokki A metur Siglingamála- 
stofnun hverju sinni þörf fyrir slökkvibúnað með hliðsjón af ákvæðum 

greinar 17.2.1. 

17.3. — Rými, þar sem í eru gufuvélar og gufuhverflar. 

17.3.1. Í rýmum, þar sem í eru gufuvélar eða gufuhverflar með afköst 375 kW eða 

meira, skal koma fyrir: 
1. einni gerð þess slökkvibúnaðar, sem getið er um í grein 17.1.1, ef 

heimilt er að hafa rýmið tímabundið ómannað. 
2. svo mörgum 45 | froðutækjum, sem Siglingamálastofnunin telur 

fullnægjandi. Skulu þau vera svo mörg, að a. m. k. eitt tæki nái til 

sérhvers hluta brennsluolíu- og smurolíubúnaðarins og annarra staða, 

þar sem hætta er á, að eldur geti komið upp. Heimilt er að veita 

undanþágu frá þessu ákvæði, ef rýmið, sem um ræðir, er búið einni 

gerð þess búnaðar, sem getið er um í grein 17.1.1. 
3. svo mörgum froðuhandslökkvitækjum, að eitt slíkt tæki sé alls staðar 

innan 10 metra fjarlægðar. Þau skulu þó aldrei vera færri en 2. 

Heimilt er að veita undanþágu frá ákvæði þessu, ef búnaður sá, sem 

getið er um í greinum 17.1.2.2 og 17.1.2 er fyrir hendi. 

17.4. — Önnur vélarúm. 
17.4.1.  Siglingamálastofnun metur hverju sinni þörf fyrir slökkvibúnað í öðrum 

vélarúmum með hliðsjón af þeirri eldhættu, sem til staðar er og ákvæðum 

þessarrar greinar.
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18. gr. 

Gasslökkvibúnaður. 

18.1. Almenn ákvæði. 

18.1.1. — Gasslökkvibúnaður, sem komið er fyrir í skipum, skal vera viðurkenndur 
af Siglingamálastofnun ríkisins. 

18.1.2. Lagnir gasslökkvimiðils frá geymsluhylkjum að rými því, sem gasið skal 

eldverja, skulu búnar stjórnloka. Lokinn skal vera handstýrður og 
greinilega merktur viðkomandi rými. Sjálfvirk stjórnun stjórnlokans er 
óheimil. Ganga skal þannig frá lokanum og öðrum búnaði, að gasslökkvi- 

miðillinn geti ekki vegna mistaka komist úr geymsluhylkjum. 
18.1.3. Þegar rými, sem búið er gasslökkvibúnaði, er notað sem farþegarými eða 

til afnota fyrir áhöfn, eða þegar um er að ræða slík afnot af rými, sem ekki 

er loftþétt einangrað frá rými sem búið er gasslökkvibúnaði, skal 

gasslökkvibúnaðurinn aftengdur, svo lengi sem slíkt ástand varir. 

18.1.4. Fyrirkomulag lagna og stúta skal vera þannig. að dreyfing gassins um 
rýmið við notkun, verði sem jöfnust og áhrifamest. 

18.1.5. Öll op að rými því, sem búið er gasslökkvibúnaði, skulu vera búin 
tryggum og handhægum lokunarbúnaði. Lokunarbúnaðurinn skal vera 

fjarstýrður, ef lokunin, að mati Siglingamálastofnunarinnar, að öðrum 
kosti er of seinvirk. 

18.1.6. Öll rými, sem búin eru gasslökkvibúnaði, skulu búin aðvörunarsírenu, 
nema slík rými séu varanlega lokuð og ómönnuð. Aðvörunarsírenan skal 

gefa viðvörun í nokkurn tíma, minnst eina mínútu, áður en unnt er að 

opna stjórnlokann og hleypa gasinu inn í viðkomandi rými. Hljómur 

sírenunnar skal vera bæði auðgreinanlegur og auðheyranlegur, hvar sem 

er í rýminu, þó svo allur vélbúnaður þess sé samtímis í gangi. Sé sírenan 

rafknúin, skal hún vera tengd neyðarraforkugjafa skipsins. 
18.1.7.  Stjórnbúnaður gasslökkvibúnaðarins skal staðsettur á aðgengilegum stað 

utan viðkomandi rýmis og utan þess svæðis, sem lokast getur af, ef 
eldsvoða ber að höndum, en þó eins nærri rýminu og unnt er. Staðsetning 

og fyrirkomulag stjórnbúnaðar skal vera háð samþykki Siglingamála- 

stofnunarinnar. 

18.1.8.  Stjórnbúnaðurinn skal vera einfaldur og öruggur í notkun. Skal við 

stjórnlokann setja upp leiðbeiningar um notkun búnaðarins. 

18.1.9. Sé gasslökkvibúnaður ætlaður til notkunar í meira en einu rými, þarf 

heildarmagn gasslökkvimiðilsins ekki að vera meira en svo, að 

fullnægjandi sé fyrir það rými, sem stærst er. 

18.1.10. Geymsluhylki undir gasslökkvimiðil skal geyma í sérstöku rými utan 

viðkomandi rýmis, á öruggum og aðgengilegum stað. Rýmið skal vera vel 

einangrað og loftræst. Öll op að slíku rými skulu vera frá opnu þilfari. 
Hurðir að rýminu skulu opnast út. Hurðir og önnur op að rýminu skulu 
búin loftþéttum lokunarbúnaði, jafnframt því, sem að öll þil og þilför, 

sem liggja að vistarverum, vinnurýmum og lestum, skulu vera loftþétt. 
Rými, sem hafa að geyma geymsluhylki undir gasslökkvimiðil, skulu, 

með tilliti til ákvæða greinar 7, skoðast sem stjórnstöðvar. 

18.1.11. Geymsluhylki skulu þannig útbúin, að auðvelt sé fyrir skipverja að ganga 

úr skugga um, hversu mikið magn slökkvimiðils sé á einstökum hylkjum. 

Hylkjunum skal koma tryggilega fyrir í lóðréttri stöðu.
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18.1.12. Geymsluhylkin skulu smíðuð undir eftirliti viðurkenndra aðila, og bera 
áletrun þeirra. Hylkin skal auðkenna með nafni framleiðanda og fram- 

leiðslunúmeri. 

18.2. CO, slökkvibúnaður (Total flooding). 

18.2.1.  COsslökkvibúnað er því aðeins heimilt að nota í skipum, að hann fullnægi 

ákvæðum þessara reglna. CO, slökkvibúnað má einungis nota í vélarúm- 

um og farmrýmum skipa. 

18.2.2. Magn CO slökkvimiðils í farmrýmum, skal við eðlilegan loftþrýsting 

aldrei vera minna en 30 prósent af heildarrúmtaki þess farmrýmis, sem 

stærst er. 
Þegar op eru á milli þilfara eða í þilum og þessi op þurfa nauðsynlega ekki 

að vera lokuð, þegar skipið er á ferð, skulu þau rými, sem eru sitt hvoru 

megin við opið, skoðast sem eitt rými, nema slík op séu búin fjarstýrðum 
og loftþéttum lokunarbúnaði. 

18.2.3. Magn CO; slökkvimiðils í vélarúmi, skal við eðlilegan loftþrýsting aldrei 

vera minna en 35 prósent af heildarrúmtaki stærsta vélarýmis. Skal við 

útreikning á rúmtaki rýmisins taka með rúmtak reisna, loftstokka, ganga 
og annarra hluta rýmisins, sem ekki eru aðskildir frá því með þéttum 

lokunarbúnaði. 

18.2.4. Fyrirkomulag CO; - slökkvibúnaðar vélarúma skal vera þannig, að 

tilskilið magn CO, geti fyllt vélarúmið á minna en 2 mínútum. 

18.2.5. Við rúmmálsútreikninga má miða við, að rúmstuðull CO, sé 0.56 m'“/kg. 
18.2.6. Lagnir fyrir CO; slökkvimiðil skulu vera úr stáli eða öðru sambærilegu 

efni. Efnismál þeirra skulu ekki vera minni en sýnt er í töflu 6 og 7 hér að 

neðan. 

TAFLA 6: ÞVERMÁL LAGNA FYRIR CO.. 
  

  

Magn (kg) Þvermál (mm) 

45 13 
100 19 
135 25 
275 32 

450 38 

1100 50 

2000 76 
3250 89 

4750 101 

6800 114 

9500 127 
15250 152 
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TAFLA 7: EFNISÞYKKT LAGNA FYRIR CO,. 

Ytra þvermál Lagnir frá CO, Lagnir frá stjórn- 

D hylkjum að loka að stútum. 

(mm) stjórnloka 

21,3 — 26,9 3,2 2,6 

30,0 — 48,3 4,0 3,2 

51,0 — 60,3 4,5 3,6 
63,5 — 76,1 5,0 3,6 

82,5 — 88,9 5,6 4,0 

101,6 6,3 4,0 
108,0 — 114,3 7,1 4,5 

127,0 8,0 4,5 
133,0 — 139,7 8,0 5,0 
152,4 — 168,3 8,8 5,6 

18.2.7. Lagnir skal leggja þannig, að þær verði ekki fyrir hnjaski. Skulu þær vera 

18.2.8. 

18.2.9. 

18.2.10. 

úr heildregnu viðurkenndu efni og ryðvarðar. Þegar uppsetningu búnað- 

arins er lokið, skulu lagnirnar þrýstiprófaðar. Skal sá hluti lagnarinnar, 
sem stöðugur þrýstingur er á, prófast við 13 N/mm' þrýsting og hinn hluti 

lagnanna við 2.5 N/mm“. 

Hætilegur fjöldi stúta skal vera undir gólfi vélarúms. 

Einstefnuloki skal vera við hvert hylki, þannig að unnt sé að aftengja þau, 

án þess að búnaðurinn við það verði óstarfhæfur eða að CO, leki út. 

Unnt skal vera að prófa búnaðinn með lofti, án þess að CO, leki út úr 

lögnum eða hylkjum. 

18.3.  HALON slökkvibúnaður (Total flooding). 

18.3.1. 

18.3.2. 

18.3.3. 

18.3.4. 

18.3.5. 

TAFLA 8: HLUTFA 

HALON slökkvibúnað má einungis nota í vélarúmum og dælirýmum eða í 

farmrýmum, sem eingöngu eru ætluð til flutnings á farartækjum, sem ekki 

flytja neinn varning. 

Í skipum má einungis koma fyrir viðurkenndum tegundum HALON 

slökkvimiðils og skal allur búnaður og frágangur vera í samræmi við 

ákvæði þessara reglna. 
Unnt skal vera að loka öllum opum að því rými, sem um ræðir. 

Loftblásarar skulu þannig útbúnir, að þeir stöðvist sjálfkrafa, áður en 

stjórnloki fyrir slökkvimiðilinn er opnaður. 

Magn HALON slökkvimiðils skal, þegar um farmrými fyrir farartæki er 

að ræða, vera eins og greint er hér í töflu 8. 

LLSLEGT RÚMMÁL HALONS Í HEILDARRÚMMÁLI FARMRÝMIS VIÐ EÐLI- 
LEGAN LOFTÞRÝSTING OG UMHVERFISHITA: 
  

  

  

Tegund minnst mest 

1301 5 prósent 7 prósent 
1211 5 prósent 5,5 prósent 
2402 0.23 kg/m? 0.30 kg/m? 

18.3.6. Magn HALON slökkvimiðils skal, þegar um vélarúm er að ræða, vera 

eins og greint er frá í töflu 9.
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TAFLA 9: HLUTFALLSLEGT RÚMMÁL HALONS Í HEILDARRÚMMÁLI VÉLARÝMIS VIÐ EÐLI- 
LEGAN LOFTÞRÝSTING OG UMHVERFISHITA. 
  

  

Tegund minnst mest 

1301 4,25 prósent 7 prósent 
1211 4,25 prósent 5,5 prósent 

2402 0.20 kg/m? 0.30 kg/m? 
  

19.1. 

19.2. 

19.3. 

19.4. 

19.5. 

19.6. 

19.7. 

19.8. 

18.3.7. Við útreikning á rúmtaki rýmanna hér að ofan, skal taka með rúmtak 

reisna, loftstokka, ganga og annarra hluta rýmisins, sem ekki eru 

aðskildir frá rýminu með loftþéttum lokunarbúnaði. Skal við útreikninga 
gera ráð fyrir, að rúmmálsstuðull HALON 1301 sé 0.16 m/kg og HALON 
1211, 0.14 m?/kg. 

18.3.8. Fyrirkomulag HALON slökkvibúnaðar skal vera þannig, að hið tilskilda 
magn slökkvimiðils geti fyllt vélarúmið á minna en 20 sek. 

18.3.9.  Hæfilegan fjölda stúta fyrir HALON slökkvimiðil skal staðsetja undir 

gólfi vélarúms. 
18.3.10. Siglingamálastofnunin getur veitt undanþágu frá ákvæðum greinar 

18.1.10, þegar um HALON 1301 slökkvimiðil er að ræða. Skal í þeim 
tilvikum taka mið af ákvæðum SOLAS-samþykktarinnar. 

18.3.11.Eftir að uppsetningu búnaðarins er lokið, skal búnaðurinn skoðaður og 
prófaður í viðurvist eftirlitsmanns stofnunarinnar. 

19. gr. 

Háþenslufroðubúnaður til slökkvistarfa í vélarúmi. 

Háþenslufroðubúnaður, sem komið er fyrir í skipum, skal vera fastur búnaður, hafa 

hlotið viðurkenningu Siglingamálastofnunar ríkisins og vera í samræmi við ákvæði 

þessarar greinar. 

Búnaðurinn skal vera tilbúinn til notkunar eigi síðar en 2 mín. eftir að viðvörun um 

lausan eld hefur verið gefin. 

Froðugjafa ásamt aflgjafa og tilskildu magni froðuefnis skal koma fyrir í sérstöku 

rými utan vélarúms. Búnaðurinn skal vera aðgengilegur og auðveldur og öruggur í 
notkun. Eldur í vélarúmi skal ekki koma í veg fyrir, að búnaðurinn starfi eðlilega. 

Stjórnbúnað háþenslufroðubúnaðar skal staðsetja á aðgengilegum stað utan véla- 

rúms og utan þess svæðis, sem auðveldlega getur lokast af, ef eldsvoða ber að 

höndum, en þó eins nærri vélarúminu og unnt er. Staðsetningin er háð samþykki 

Siglingamálastofnunarinnar. 

Stjórnbúnaður skal vera einfaldur og öruggur í notkun. Skal við stjórnbúnaðinn 

setja upp leiðbeiningar um notkun búnaðarins. Frágangur skal vera þannig, að 

froðuframleiðsla geti ekki hafist óviljandi. 

Afköst froðugjafa skulu vera svo mikil, að það stærsta rými, sem gjafanum er ætlað 

að þjóna, fyllist af froðu með hraða, sem nemur 1.0 hæðarmetra á mínútu. Til að 

tryggja fullnægjandi afköst í stærri rýmum, kann að vera nauðsynlegt að hafa tvo 

eða fleiri froðugjafa. Magn froðuvökva skal vera svo mikið, að dugi til að framleiða 

froðu, sem fyllir vélarúmið minnst 5 sinnum. 

Þenslustuðull froðunnar skal ekki vera meiri en 1000:1. 

Nægilegt vatn skal vera í nálægum vatnsgeymi, þannig að það dugi til froðufram- 

leiðslu í minnst 7 mínútur. Jafnframt skal tengja neyðarbrunadælu við froðubúnað- 

inn og skal dælan vera nægilega öflug til að tryggja fullnægjandi afköst hans. 

B 142
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19.9. Sé froðubúnaður rafdrifinn, skal hann vera tengdur neyðarorkugjafa skipsins. 
19.10. Lagnir fyrir froðu frá froðugjafa að stútum í vélarúmi, skulu vera úr stáli eða öðru 

sambærilegu efni. Þær skulu vera vel festar og ryðvarðar. Efnismál röranna skulu 

vera háð afköstum froðugjafa. 

20. gr. 

Þrýstivatnsúðunarbúnaður í vélarúmi. 

20.1. Þrýstivatnsúðunarbúnaður, sem komið er fyrir í skipum, skal hafa hlotið viðurkenn- 
ingu Siglingamálastofnunar ríkisins og vera í samræmi við reglur þessar. 

20.2.  Búnaðurinn skal tryggja góða og jafna dreifingu vatns um vélarúmið. Skal fjöldi og 

staðsetning stúta vera þannig, að dreyfing vatns um rýmið verði hvergi minna en 5 

lítrar/mín. á hvern fermeter rýmisins. Heimilt er að krefjast meiri afkasta, ef það, að 
mati Siglingamálastofnunar, er talið nauðsynlegt. Stútum skal m. a. koma fyrir yfir 
austurbrunnum og annars staðar, þar sem olía getur lekið um, og við allan 

vélbúnað, sem eldhætta stafar af. 

20.3. Búnaðinum skal skipta niður í greinar og skulu stjórnlokar greinanna staðsettir á 

tryggum og aðgengilegum stað utan viðkomandi rýmis og utan þess svæðis, sem 

auðveldlega getur lokast af, ef eldsvoða ber að höndum, en þó eins nærri 

vélarúminu og mögulegt er. Staðsetningin er háð samþykki Siglingamálastofnunar 

ríkisins. 

20.4.  Stjórnbúnaður skal vera einfaldur og öruggur í notkun. Við stjórnlokann skal setja 

upp leiðbeiningar um notkun búnaðarins. Frágangur skal vera þannig, að ekki sé 
óviljandi hægt að opna fyrir stjórnlokann. 

20.6.  Dælan, aflgjafi hennar og stjórnbúnaður, skulu staðsett utan vélarúms og skal eldur, 

sem upp kemur í vélarúmi ekki geta haft áhrif á notkun búnaðarins. 

20.7.  Dælan má vera knúin af sjálfstæðri brennsluvél, sem staðsett er utan vélarúms. Sé 

hún hins vegar knúin af neyðarrafal í samræmi við ákvæði reglna um rafbúnað 

flutningaskipa, skal rafallinn fara sjálfvirkt í gang við straumrof. 
20.8. Allar lagnir skulu vera úr stáli eða sambærilegu efni. Lagnirnar skulu varðar gegn 

tæringu. Skal miða efnismál lagnanna við fjölda stúta og afköst búnaðarins. 

20.9.  Hæfilegur fjöldi stúta skal vera undir gólfi vélarúms. 

20.10. Eftir að uppsetningu búnaðarins er lokið, skal hann skoðaður og prófaður í viðurvist 

fulltrúa Siglingamálastofnunar. Skulu lagnir, sem liggja að stjórnloka greinanna 

þrýstiprófaðar við þrýsting, sem er a. m. k. 1.5 faldur hönnunarþrýstingur. 

21. gr. 

Slökkvibúnaður í farmrýmum 

21.1. Almenn ákvæði. 

21.1.1.  Öllfarmrými þeirra vöruflutningaskipa, sem mælast 2000 brúttórúmlestir 

að stærð eða stærri, nema ekjufarmrými og rými, sem ætluð eru til 

flutninga á farartækjum með eldsneyti til eigin afnota, skulu búin föstum 

gasslökkvibúnaði í samræmi við ákvæði greinar 18, eða öðrum jafngóðum 

búnaði. 

21.1.2. Heimilt er að veita skipum, sem eingöngu eru gerð og útbúin til flutninga 

á málmgrýti, kolum, korni, óbrennanlegum efnum eða efnum, sem lítil 

eldhætta stafar af, undanþágu frá ákvæðum greinar 21.1.1. að því 

tilskildu, að farmrými slíkra skipa séu búin lestarlúgum úr stáli og góðum 

og öruggum búnaði til lokunar á öllum loftræstiopum og öðrum opum að 

farmrýmum.
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Skip, sem flytja hættulegan varning, sbr. reglur þar að lútandi, skulu í 

farmrýmum hafa gasslökkvibúnað eða annan búnað, sem er honum 
jafngildur. Sjá jafnframt ákvæði greinar 15. 

Ekjufarmrými. 

21.2.1. 

21.2.2. 

21.2.3. 

21.2.4. 

21.2.5. 

Lokanleg ekjufarmrými skipa skulu búin gasslökkvibúnaði í samræmi við 

ákvæði greinar 18. Þó skal: 

1. magn CO slökkvimiðils vera a. m. k. nægilegt til að fylla 45 prósent 
af heildarrúmtaki stærsta farmrýmisins, sem unnt er að loka loftþétt. 

Skal jafnframt tryggja, að tveir þriðju hlutar hins tilskilda magns séu 

til staðar 10 mín eftir að stjórnlokinn er opnaður. 

2. einungis nota Halon slökkvimiðil, þegar um er að ræða flutning á 

farartækjum, sem ekki flytja neinn varning. 

3. heimilt að nota annan gasslökkvibúnað eða háþenslufroðubúnað, ef 

slíkur búnaður, að mati Siglingamálastofnunar telst fullnægjandi. 
Ekjufarmrými, sem ekki er unnt að loka gasþétt, skulu búin þrýsti- 
vatnsúðunarbúnaði, sem fullnægir ákvæðum greinar 20. Skulu slík 

farmrými jafnframt búin austurbrunnum og austurbúnaði, sem í það 
minnsta  afkastar fjórðungi meira en mestu afköst  þrýsti- 

vatnsúðunarbúnaðarins. 

Ekjufarmrými skulu búin eins mörgum handslökkvitækjum og Siglinga- 
málastofnunin telur nauðsynlegt í hverju einstöku tilviki. Skal staðsetja 

minnst eitt handslökkvitæki við hvern inngang að slíku rými. 

Þegar ekjufarmrými eru útbúin til flutninga á farartækjum með eldsneyti 

til eigin afnota, skal hvert þeirra búið: 
1. a. m. k. þremur vatnsúðunartækjum af viðurkenndri gerð, (water fog 

applicators). 

2. einu froðuhandtæki, sem fullnægir ákvæðum greinar 24. 

Froðuhandtækin skulu þó í hverju skipi aldrei vera færri en 2 samtals. 

Loftræstibúnaður ekjufarmrýma skal fullnægja eftirfarandi ákvæðum: 

1. Loftræstibúnaður ekjufarmrýma skal vera fullkomlega aðskilinn frá 

öðrum loftræstibúnaði skipsins. Þá skal og loftræstibúnaður aðskildra 
ekjufarmrýma vera fullkomlega aðskilinn, þegar þil á milli farmrýma 

eru loftþétt. 

2. Lokuð ekjufarmrými skulu búin vélknúnum loftræstibúnaði, sem 
hefur nægileg afköst til a. m. k. sex loftskipta á klukkustund, þegar 

miðað er við tómt farmrými. Loftræstibúnaður skal ávallt hafður í 

gangi þegar unnið er að lestun og lósun. Sé ekki unnt að koma slíku 

við, skal loftræsta lestina eins lengi og eins oft og mögulegt er. Losun 

farms má ekki hefjast fyrr en tryggt er að magn eldfimra gastegunda í 

farmrýmum sé innan hættumarka. Í þessu skyni skulu vera um borð 

tveir gasmælar, sem hægt er að flytja á milli farmrýma, ef nauðsyn 

krefur. 

3. Heimilt er að krefjast aukinna loftskipta við lestun og losun 

ekjufarmrýma. 

4. Loftræstibúnaðinum skal þannig fyrir komið að eldfimar lofttegundir 

safnist ekki fyrir í farmrýmum eða einstökum hlutum þeirra. Skal 

stjórnstöð loftræstibúnaðarins staðsett utan farmrýmanna.
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21.3. 

22.1. 

5. Í brú skipsins skal koma fyrir búnaði sem gefur til kynna ef afköst 

loftræstibúnaðarins fara undir þau mörk sem reglur þessar segja til 

um. 
6. Ef eldsvoða ber að höndum skal vera mögulegt að stoppa loftræsti- 

búnaðinn og loka loftræstiopum, án tillits til veðurs eða sjólags. 

7. Fyrirkomulag loftræstiopa og eldgleypa skal vera háð samþykki Sigl- 

ingamálastofnunar. 

21.2.6.  Ekjufarmrými skulu búin sjálfvirkum eldskynjunar- og eldviðvörunar- 

búnaði sem fullnægir ákvæðum greinar 26. 

21.2.7. Í lokuðum ekjufarmrýmum, sem notuð eru til flutninga á farartækjum 

með eldsneyti til eigin afnota, skal: 
1. Allur rafbúnaður og allar raflagnir vera af þeirri gerð, sem viður- 

kennd hefur verið til notkunar í snertingu við eldfima vökva og 
lofttegundir. Þó er heimilt að nota rafbúnað, sem er fullkomlega 

lokaður og þéttur þannig að neistar komist ekki út í viðkomandi 
rými, að því tilskildu að búnaðurinn sé meira en 450 mm yfir þilfar, 
og að loftræstibúnaður sem afkastar a. m. k. 10 loftskiptum á 
klukkustund sé stöðugt í gangi meðan að farartæki eru um borð. 

2. Óheimilt að nota hvers kyns búnað sem valdið getur íkveikju í 

eldfimum lofttegundum. 

3. Rafbúnaður og raflagnir í loftræstirásum skulu vera viðurkenndar til 
notkunar í snertingu við eldfima vökva og lofttegundir. Skal út- 

streymisop loftræstirása staðsett þannig að ekki sé hætta á íkveikju 
frá ytra umhverfi. 

4. Niðurföll eða önnur op skulu ekki liggja að vélarúmi eða öðrum 

rýmum, þar sem hætta á íkveikju er fyrir hendi. 

Farmrými, önnur en ekjufarmrými, sem notuð eru til flutninga á farartækjum með 

eldsneyti til eigin afnota. 

21.3.1.  Farmrými, Önnur en ekjufarmrými, sem notuð eru til flutninga á 
farartækjum með eldsneyti til eigin afnota, skulu fullnægja ákvæðum 
greinar 21.2 nema 21.2.4. 

22. gr. 

Slökkvibúnaður í vistarverum og vinnurýmum 

Í vistarverum og vinnurýmum skal koma fyrir sjálfvirkum ýringarbúnaði og 

eldviðvörunnar- og eldskynjunarbúnaði sem hér segir: 

Aðferð IC: Í öllum göngum, stigum, stigapöllum og neyðarútgöngum innan 

vistarvera skal koma fyrir reykskynjunarbúnaði í samræmi við ákvæði 

greinar 26. 

Aðferð IIC: Í vistarverum, eldhúsi og Öðrum vinnusvæðum nema þar sem 

eldhætta er lítil t. d. snyrtingu, skal koma fyrir sjálfvirkum ýringar- 

búnaði í samræmi við ákvæði greinar 23 og eldviðvörunar- og 
eldskynjunarbúnaði í samræmi við ákvæði greinar 26. Auk þess skal í 

göngum, stigum, stigapöllum og neyðarútgöngum innan vistarvera 

koma fyrir reykskynjunarbúnaði í samræmi við ákvæði greinar 26. 

Aðferð IC: Í vistarverum og vinnurýmum nema þar sem eldhætta er lítil skal 

koma fyrir eldviðvörunar- og eldskynjunarbúnaði í samræmi við 

ákvæði greinar 26.
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22.2. 

23.5. 

23.6. 

23.1. 

23.10. 

23.11. 

23.12. 

Fjöldi og staðsetning handslökkvitækja í vistarverum skal vera fullnægjandi að mati 

Siglingamálastofnunarinnar, en þó aldrei færri en fimm samtals. Handslökkvitækin 

skulu fullnægja ákvæðum greinar 24. 

23. gr. 

Sjálfvirkur ýringarbúnaður. 

Sjálfvirkur ýringarbúnaður til notkunar í skipum, skal vera viðurkenndur af 

Siglingamálastofnun ríkisins og fullnægja ákvæðum þessara reglna. Ýringarbúnað- 

urinn skal tengdur sjálfvirkum eldviðvörunar- og eldskynjunarbúnaði í samræmi við 

ákvæði greinar 26. 

Sjálfvirkur ýringarbúnaður ásamt tilheyrandi eldviðvörunar- og eldskynjunarbún- 

aði, skal þannig úr garði gerður, að hann taki til starfa um leið og brunaviðvörun er 

gefin, án aðgerða af hálfu áhafnar. 
Tryggja skal að ávallt sé vatn undir fullnægjandi þrýstingi á öllum lögnum. Þó mega 

stuttar Óvarðar lagnir vera tómar, ef það, að mati Siglingamálastofnunar er talið 

vera nauðsynleg varúðarráðstöfun. Gera skal viðeigandi ráðstafanir, þar sem hætta 
er á að vatn frjósi í lögnum. 

Hver sjálfstæð ýringargrein skal sjálfvirkt gefa tilkynna með ljós- og hljóðmerkjum 

í brú og á einum eða fleiri stjórnstöðvum, að ýringarbúnaður hafi tekið til starfa. 

Slík viðvörun skal sýna, þá grein búnaðarins, sem í notkun er. 

Viðvörunarbúnaður skal gefa viðvörun ef bilun verður í einhverjum hluta hans. 

Ekki skulu vera fleiri en 200 ýringarhausar á hverri ýringargrein. Hverri grein skal 

vera hægt að loka með aðeins einum loka. Lokar hverrar greinar skulu vera 

aðgengilegir og staðsetning þeirra greinilega merkt. Ekki skal óviljandi vera hægt 

að opna fyrir lokann. Á lokanum skal vera vísir, sem sýnir hvenær hann er opinn og 
hvenær lokaður. 

Þrýstimæli skal koma fyrir við loka hverrar greinar og við stjórnstöðvar. 

Ýringarhausar skulu varðir gegn tæringu sjávarlofts. Í vistarverum skulu ýringar- 

hausar opnast við hitastig á bilinu 68—79*C, nema ef um er að ræða staði eins og 

þurrkklefa, þar sem búast má við háu hitastigi. Þar er heimilt að hækka opnunar 
hitastigið um allt að 30%C yfir hámarks umhverfishitastig. 

Í hverri stjórnstöð skal hengja upp lista eða teikningu, sem sýnir það svæði, sem 

hinar einstöku greinar ýringarkerfisins ná til og mörk hinna einstöku svæða. Þá skal 

þar einnig vera að finna nauðsynlegar leiðbeiningar til prófunar og viðhalds 

búnaðarins. 

Staðsetja skal ýringarhausa ofar mannhæð og raða þeim þannig, að meðalútstreymi 
sé ekki undir 5 lítrum á fermetra á mínútu yfir það svæði, sem ýringarhausunum er 

ætlað að ýða yfir. Þó er heimilt að nota ýringarhausa, er dreifa því magni af vatni, 

sem Siglingamálastofnun telur að ekki geri minna gagn, en að framan greinir. 

Koma skal fyrir þrýstigeymi, sem rúmar minnst tvöfalt það vatnsmagn, sem dælt er 

út á einni mínútu með þeim afköstum, sem reglur þessar gera ráð fyrir. Skal 

geymirinn stöðugt vera fullur af fersku vatni. Þrýstigeymirinn skal þannig gerður, 

að unnt sé að viðhalda fullum þrýstingi í geyminum, þ. e. vinnuþrýstingi, að 

viðbættum þeim þrýstingi, sem vatnssúla frá botni geymisins að hæsta ýringarhaus 

veldur, þegar ferskvatnshleðsla geymisins hefur verið notuð. 

Viðeigandi búnaður skal vera til að bæta við þrýstilofti og endurnýja ferskvatn 

geymisins. Geymirinn skal búinn sjónglasi. 

Gera skal ráðstafanir, sem koma í veg fyrir, að sjór komist í geyminn. 

Við geyminn skal tengja sérdrifna dælu, sem eingöngu hefur það hlutverk að sjá 

sjálfvirkt fyrir stöðugu aðstreymi vatns að ýringarhausunum. Dælan skal fara
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sjálfvirkt í gang, ef þrýstingur í lögnunum fellur, en þó töluvert áður en 

þrýstigeymirinn tæmist. 

23.13. Afköst dælunnar skulu vera a. m. k. svo mikil, að hún geti við þann ýringarhaus, 
sem hæst liggur, tryggt stöðugt og nægilegt aðstreymi vatns til að þekja samtímis 

a. m. k. 280 m' við þann vatnshraða, sem getið er um í 8. lið þessarar greinar. 

23.14. Á þrýstihlið dælunnar skal vera opið frárennslisrör til notkunar við prófun á 

dælunni. Flatarmál lokans og rörsins skal vera nægilegt til að fullum afköstum 

dælunnar við þrýsting þann, sem tilgreindur er í 10. lið verði náð. 

23.15. Ef unnt er að koma því við, skal sjóinntak dælunnar vera í því rúmi, sem dælan er í. 

Það skal staðsett þannig, að óþarft sé að loka fyrir sjó til dælunnar, þegar skipið er á 

floti, nema vegna skoðunar eða viðgerðar á dælunni. 
23.16. Ýringardæluna og geyminn skal staðsetja í hæfilegri fjarlægð frá vélarúmi í flokki A 

og ekki í rými, sem varið er af ýringarbúnaðinum. 

23.17. Sjódælan og sjálfvirki eldviðvörunar- og eldskynjunarbúnaðurinn skulu tengd 

a. m. k. tveim aðskildum og óháðum orkugjöfum. 

23.18. Ekki skal leggja raflagnir í gegnum eldhús, vélarúm og önnur lokuð rými, þar sem 

eldhætta er mikil, nema ef það er nauðsynlegt til að komast að viðeigandi töflu. 
Annar orkugjafanna fyrir eldviðvörunar- og eldskynjunarbúnaðinn, skal vera 

neyðarorkugjafinn. Ef annar orkugjafinn er vélknúinn, skal hann vera staðsettur 

þannig, að eldur í því rúmi, sem eldverja skal, hafi ekki áhrif á gang vélarinnar. 
23.19. Yringarlagnir skulu vera tengdar aðalbrunalögn skipsins um lokanlegan einstefnu- 

loka. Einstefnulokinn skal koma í veg fyrir bakstreymi frá ýringarlögnum til 
aðalbrunalagnarinnar. 

23.20. Við hverja grein ýringarhausa skal koma fyrir prufulokum, þannig að unnt sé að 

prófa sjálfvirka viðvörunarkerfið með vatnsrennsli, sem jafngildir því, að einn 

ýringarhaus sé í notkun. Prufuloka hverrar greinar skal staðsetja nálægt viðkomandi 

stjórnloka. Þá skal verra hægt; að prófa sjálfvirknibúnað dælunnar með því að láta 

þrýsting í lögnum falla. 
23.21. Í einni þeirri stjórnstöðva, sem getið er um í 3. lið. skulu vera rofar til prófunar á 

viðvörunarhljóð-og ljósmerkjum hverrar ýringargreinar. 

23.22. Varðandi frekari ákvæði um eldviðvörunarbúnað og eldskynjunarbúnað vísast til 

ákvæða greinar 26. 

24. gr. 

Handslökkvitæki. 

24.1. Öll handslökkvitæki, sem ætluð eru til notkunar í skipum, skulu vera af gerð, sem 

viðurkennd hefur verið af Siglingamálastofnun ríkisins. 

24.2.  Vatns- og froðuhandslökkvitæki skulu ekki vera stærri en 13.5 lítra og ekki minni en 
9.0 lítra. Önnur handslökkvitæki skulu vera eins handhæg og auðveld í meðförum og 

13.5 lítra tækin og ekki hafa minni afköst (slökkvigetu) en 9.0 lítra tækin. 

24.3. Ein varahlaða, að minnsta kosti, skal fylgja hverju tæki. Sé ekki unnt að endurhlaða 
handslökkvitækið um borð, skulu tvö tæki vera í stað eins. 

24.4.  Handslökkvitæki, sem innihalda efni, sem gefa frá sér skaðlegar lofttegundir, má 

ekki nota í skipum. Í þessu sambandi telst COx ekki skaðlegt. 
24.5.  Handslökkvitæki skulu skoðuð árlega. 
24.6.  Froðuhandtæki, (portable foam applicator unit), sem notuð eru í vélarúmum, skulu 

þannig búin, að unnt sé að tengja þau við slökkvilagnir skipsins með brunaslöngu. 

Tækjunum skal tilheyra 20 lítra geymir undir froðuvökva og einn varageymir. Með 
þessum búnaði skal vera unnt að framleiða froðu með afköstum, sem nema a. m. k. 

1.5 m/mín. 

24.7.  Handslökkvitækjum skal koma fyrir á aðgengilegum stöðum nálægt útgöngudyrum.
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26.1. 

25. gr. 

Búnaður til slökkvistarfa 

Í öllum skipum, sem reglur þessar ná til skal vera búnaður sá, er hér greinir og 
viðurkenndur hefur verið af Siglingamálastofnun ríkisins. 

25.1.1. Tveir hitastakkar þ. e. hlífðarfatnaður úr efni, sem veitir vörn gegn hita 

og gufu. Efni þetta skal vera vatnsþolið. 
25.1.2. Tvö pör af stígvélum og hönskum úr gúmmí eða öðru efni sem ekki leiðir 

rafstraum. 

1.3.  Tvo hjálma úr hörðu efni með kverkól. 

1.4.  Tvo öryggislampa (vasaljós) af viðurkenndri gerð, sem lifir á í a. m. k. 3 

klukkustundir. 

25.1.5. Tvö reykköfunartæki með þrýstiloftskútum sem hver um sig hefur að 

geyma loft til tveggja klukkustunda notkunar að varakútum meðtöldum, 

þegar miðað er við 30 lítra loftnotkun á klukkustund. Hverju tæki skal 

fylgja líflína af fullnægjandi lengd og styrkleika, búin patent-krók, sem á 

handhægan hátt má krækja í beltisól reykköfunartækjanna. 

Siglingamálastofnunin getur krafist þess, að í skipum sem flytja farþega séu 

aukalega eitt eða fleiri sett þess búnaðar sem greint er frá í Í. grein. 

Brunaaxir skal staðsetja á aðgengilegum stöðum, sem ekki auðveldlega lokast af við 

eldsvoða. Fjöldi og staðsetning brunaaxa er háð samþykki Siglingamálastofnunar. 
Búnaði þeim, sem getið er um í 1. lið, skal koma fyrir á aðgengilegum og öruggum 

stað, sem ekki auðveldlega lokast af við eldsvoða. Skal búnaðinum komið fyrir á 

tveim aðskildum stöðum þannig að eitt sett sé á hverjum stað. Skal þar jafnframt 

koma fyrir leiðbeiningum um meðferð og notkun öndunartækja. Eitt eintak slíkra 

leiðbeininga skal vera í möppu þeirri, sem getið er um í S. grein. 

25. 

25. 

4. HLUTI 
Viðvörunarbúnaður. 

26. gr. 

Eldviðvörunar- og eldskynjunarbúnaður. 

Almenn ákvæði 

26.1.1.  Eldviðvörunar- eða eldskynjunarbúnaður, hvort heldur sjálfvirkur eða 

handvirkur, sem notaður er í skipum, skal vera viðurkenndur af 
Siglingamálastofnun ríkisins. 

26.1.2.  Rafbúnaður, sem nauðsynlegur er til að tryggja starfsemi búnaðarins, skal 

þannig gerður, að spennufall og bilanir í rafbúnaði skipsins, hafi ekki áhrif 

á notkun hans. Bilun í búnaðinum skal gefin til kynna með ljós- og 

hljóðmerkjum í stjórnstöð, og skulu slík merki vera frábrugðin öllum 

öðrum viðvörunarmerkjum. 

26.1.3.  Rafbúnaðurinn skal tengdur a. m. k. tveim aðgreindum og óháðum orku- 
gjöfum. Annar þeirra skal vera neyðarorkugjafi skipsins. Raflagnir, sem 
flytja eldviðvörunar- og eldskynjunarbúnaðinum raforku, skulu ekki 

þjóna neinum öðrum tilgangi. Raflagnirnar frá báðum orkugjöfum skulu 

liggja að sjálfvirkum skiptirofa í stjórnstöð búnaðarins. 

26.1.4. Ekki skal leggja raflagnir um eldhús, vélarúm eða önnur rými, þar sem 

eldhætta er mikil, ef hjá því verður komist.
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20.2. 

26.1.5. 

26.1.6. 

26.1.7. 

26.1.8. 

26.1.9. 

26.1.10. 

26.1.11. 

26.1.12. 
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Skynjara og viðvörunarrofa (manually operated call points) skal greina 

sundur eftir svæðum og skipshlutum. Viðvörun, sem gefin er af skynjara 
eða viðvörunarrofa, skal gefin til kynna með hljóðmerkjum og ljósmerkj- 

um í stjórnstöðvum, og á því svæði þaðan sem viðvörunarmerkið er gefið. 

Hafi móttaka slíkra viðvörunarmerkja ekki átt sér stað innan 2 mínútna. 

skulu brunabjöllur í öllum vistarverum, vinnusvæðum, stjórnstöðum og 

vélarúmum í flokki ÁA gefa viðvörun. 

Stjórnbúnaði eldviðvörunar- og eldskynjunarbúnaðarins skal komið fyrir í 

brú eða við stjórnstöð eldvarnarbúnaðar. 

Í stjórnstöðinni skal koma greinilega fram, hvaðan viðvörunin er gefin. 
Hver grein skynjara og viðvörunarrofa skal ná til hvers þilfars og aldrei 

skulu fleiri en 50 skynjarar og rofar vera tengdir sömu grein. Siglinga- 

málastofnunin getur veitt undanþágu frá þessum ákvæðum í minni 

skipum. 

Skynjarar og viðvörunarrofar fyrir vistarverur, vinnusvæði og stjórnstöðv- 

ar skulu ekki tengjast tilsvarandi búnaði fyrir vélarúm í flokki A. 
Eldskynjarar, (fire detectors), skulu vara við óeðlilega háu lofthitastigi, 

(heat detectors), óeðlilegu reykmagni, (smoke detectors), eða lausum 

eldi (flame detectors). Heimila má notkun skynjara, sem á annan hátt 

gefa vísbendingu um eldsupptök, ef þeir eru nægilega næmir. Eldskynjar- 

ar (flame detectors), skulu aðeins notaðir, þar sem reyk- eða hitaskynjar- 
ar eru jafnframt til staðar. 

Leiðbeiningar um notkun, prófun og viðhald búnaðarins skal komið fyrir 
á áberandi stað í skipinu. 

Eldskynjunarbúnaður skal prófaður reglulega af Siglingamálastofnun 
ríkisins eða af öðrum aðilum, sem fengið hafa sérstaka heimild til þess. 
Skal með heitu lofti, með réttu hitastigi, með reyk eða á annan viðeigandi 
hátt, kanna viðbrögð skynjaranna. Búnaður skal þannig gerður, að ekki 

sé nauðsynlegt að endurnýja hluta hans, eftir að slíkar prófanir hafa verið 

gerðar. 

Fyrirkomulag. 

20.2.1. 

20.2.2. 

20.2.3. 

26.2.4. 

Viðvörunarrofum, (handboða), (Manual call points), skal komið fyrir í 
vistarverum, vinnurýmum og stjórnstöðvum. Skal a. m. k. einn rofi vera 
við hvern útgang. Auk þess skal staðsetja viðvörunarrofa á göngum og 

vinnurýmum, þannig að einn slíkur rofi sé ávallt innan 20 metra 

fjarlægðar. Siglingamálastofnunin getur gert kröfu um fleiri viðvörunar- 

rofa, ef slíkt er talið nauðsynlegt. 

Reykskynjurum skal komið fyrir í öllum stigaopum, göngum og neyðarút- 

göngum í vistarverum. Þá skal koma fyrir reykskynjara í loftræstirásum, 

ef slíkt er talið nauðsynlegt. 

Sé talið nauðsynlegt að koma fyrir eldskynjurum og eldviðvörunarbúnaði 

á stöðum utan vistarvera, skal þar koma fyrir minnst einum skynjara, sem 

fullnægir ákvæðum greinar 26.1.10. 
Skynjarar skulu staðsettir í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og 

þannig, að áhrif vegna eldsvoða gæti sem fyrst. Varast ber að staðsetja 

skynjara nálægt loftræstilögnum og annars staðar, þar sem loftstreymi 

getur haft þau áhrif, að viðvörun verði ekki gefin eins fljótt og ætla mætti, 
og þar sem hætta er á, að þeir verði fyrir skemmdum. Skynjarar, sem 

staðsettir eru undir lofti, skal aldrei hafa nær þilum en 0.5 metra.



2. júní 1983 1129 Nr. 636 

26.3. 

20.4. 

26.2.5. Mesta fjarlægð milli skynjara skal vera sem hér segir: 

  

Mesta gólfflatarmál Mesta beina Mesta fjarlægð 

Tegund fyrir hvern skynjara fjarlægð frá þili. 

Hitaskynjarar 37 m' 9m 4.5 m 
Reykskynjarar 74 m' ll m 5.5 m 

26.2.6.  Raflagnir eldskynjunarbúnaðar skal leggja utan eldhúsa, vélarúma í 

flokki A og annarra rýma, þar sem eldhætta er mikil. 

Hitamörk. 

26.3.1.  Eldviðvörunar- og eldskynjunarbúnaður skal þannig gerður, að breyting á 
hitastigi og spennu, titringur, raki, högg og tæring hafi ekki áhrif á 
starfsemi hans. 

26.3.2.  Reykskynjarar, sem krafist er í grein 26.2.2., skulu gefa viðvörun, ef 

reykmagn er meira en svo, að birta eða ljósmagn minnkar um 12.5 

prósent fyrir hvern metra. Skynjarinn skal þó ekki gefa viðvörun fyrr en 

sú minnkun er meiri en 2.0 prósent. Á öðrum stöðum skulu ljósmörkin 
ákveðin af Siglingamálastofnuninni. 

26.3.3.  Hitaskynjarar skulu gefa viðvörun áður en lofthitastig verður 78%C en þó 

aldrei áður en lofthitastigið nær 54*C. Þessi mörk miðast við einnar gráðu 
hitaaukningu á hverri mínútu. Siglingamálastofnun setur nánari reglur um 

hitastigsmörk, þegar vænta má hraðari hitaaukningar. 
26.3.4. Þar sem hitastig er hátt, er heimilt að leyfa hækkun á því hitastigi, sem 

hitaskynjarar skulu gefa viðvörun við, þó aldrei meiri en svo, að slíkt 

hitastig sé hærra en 30*C yfir mesta herbergishita. 

Eldskynjarar og eldviðvörunarbúnaður í tímabundið ómönnuðu vélarúmi. 

26.4.1.  Vélarúm, sem eru tímabundið ómönnuð, skulu búin eldskynjunar- og eld- 

viðvörunarbúnaði í samræmi við ákvæði þessarar greinar. 
20.4.2. Eldskynjunarbúnaðurinn skal þannig gerður og skynjurum þannig fyrir 

komið, að umsvifalaust verði vart við eldsvoða, án tillits til þess, hvar eða 

við hvaða aðstæður og lofthitastig hann ber að höndum. Óheimilt er að 
hafa einungis hitaskynjara í slíkum vélarúmum. Skynjararnir skulu 
tengjast viðvörunarbúnaði, sem gefi frá sér auðgreinanleg hljóð- og 

ljósmerki. Skulu hljóð- og ljósmerki þessi vera frábrugðin öllum öðrum 

viðvörunarmerkjum og skulu þau heyrast og sjást í brú skipsins og klefa 

vélstjóra. 

26.4.3. Eftir að uppsetningu búnaðarins er lokið, skal hann prófaður við þær 

fjölbreyttu aðstæður, sem ætla má að upp kunni að koma. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í lögum nr. 52, 12. maí 1970 um eftirlit 

með skipum, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 2. júní 1983. 

Matthías Bjarnason.   
Kristinn Gunnarsson. 
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. 2. KAFLI 

Utreikningur á hallavergi 

3. KAFLI 

Fyrirkomulag og frágangur kornfarms 

1. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

Gildisvið 
Reglur þessar ná til allra íslenskra skipa, sem flytja laust korn. 

Skip, sem fullnægja viðeigandi ákvæðum þessara reglna, fullnægja einnig viðeigandi 

ákvæðum SOLAS 1974. 

Skilgreiningar. 

Í reglum þessum er: 

2.1.1. „Korn“ skilgreint sem hveiti, maís, hafrar, rúgur bygg, hrísgrjón og annar 

sá varningur, sem, að því er varðar eiginleika og hegðun í 
flutningi, líkist korni, þegar það er í sínu upprunalegu formi. 

2.1.2. „Fyllt rými“ skilgreint semhvert það rými, sem eftir þær ráðstafanir, sem 

lýst er í 3. grein um lestun og jöfnun á lausu korni, fyllt hefur 

verið upp að efstu brún, eða eins mikið og með nokkru móti 

verður við komið. 
2.1.3. „Vanfyllt rými“ skilgreint sem hvert það rými, þar sem lausu korni er ekki 

lestað eða jafnað samkvæmt ákvæðum greinar 2.1.2 hér að ofan.
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3.2. 

3.3. 

3.4. 

4.1. 

4.2. 

2.1.4. „Fleytihorn“ skilgreint sem það hallahorn skips, þegar op á skipsbol, 
yfirbyggingu eða  þilfarshúsum, sem ekki eru búin vatnsþéttum 
lokunarbúnaði, nema við sjólínu. Lítil op skulu þó vera álitin 
lokuð, þótt þau fari í kaf, ef þau valda óverulegu flæði inn í 

skipið. 
2.1.5. „SOLAS 1974“: skilgreint sem alþjóðasamþykkt um öryggi mannslífa á 

hafinu, sem undirrituð var á fundi Alþjóðasiglingamálastofnun- 

arinnar (IMO) í nóvember 1974 og gildi tók alþjóðlega þann 25. 

maí 1980. 

2.1.6. „Nýtt skip“ skip, sem kjölur er lagður að eða var á svipuðu byggingastigi 

eftir 25. maí 1980. 
2.1.7. „Gamalt skip“ skip, sem ekki er nýtt. 

Jöfnun kornfarms. 

Við lestun á lausu korni skal gera allar nauðsynlegar og viðeigandi ráðstafanir til að 

jafna yfirborð kornsins og takmarka þau áhrif, sem skrið kornsins getur haft í för 

með sér. 
Rými telst ekki vera fyllt, nema lausu korni hafi verið jafnað, þannig að öll 

tómarými undir þilfari og lestarlúgum, hafi verið fyllt, að svo miklu leyti, sem slíkt 

er mögulegt. 

Þegar lestun korns í vanfyllt rými er lokið, skal yfirborð þess jafnað. Þó er heimilt að 
veita undanþágu frá kröfunni um jöfnun kornfarms í vanfylltum rýmum, ef skipið, 
eftir sem áður, telst fullnægja ákvæðum greinar 4, þegar hallavægi viðkomandi rýma 

hefur verið ákveðið á grundvelli ákvæða greina 1.1.1.2 og 4.1 í kafla 2. 
Þá er einnig heimilt að veita undanþágu frá kröfunni um jöfnun farms ef 
viðkomandi rými er þannig útbúið, (gataplötur, fæðirásir), að tómarými undir 
þilfari og í lestarreisnum verði óverulegt. Skal slíkar undanþágu getið í skírteini því, 

sem getið er um í 10. grein. 

Stöðugleikakröfur. 

Útreikningar þeir, sem krafist er hér að neðan, skulu byggðir á stöðugleikagögnum 

þeim, sem um getur í 19. grein, kafla II-1, SOLAS-1974 og þeim stöðugleikagögn- 
um, sem krafist er samkvæmt ákvæðum 11. greinar þessa kafla. 

Sýna skal fram á, að stöðugleiki skips, sem flytur laust korn, uppfylli, meðan á ferð 
skipsins stendur, eftirtalin skilyrði, þegar tillit er tekið til þess korns, sem, 

samkvæmt ákvæðum í kafla 2, hefur skriðið eða runnið til í lestum skipsins. 

4.2.1. Hallahorn skips vegna skriðs kornsins skal ekki vera meira en 12 gráður. 
Siglingamálastofnun ríkisins getur gert kröfu um minna hallahorn, ef 

slíkt, að hennar mati, er talið nauðsynlegt. 

4.2.2. Við útreikninga á réttiarmsboglínum skal mismunur á flatarmáli undir 

ferli þeim, sem sýnir vægisarm hallavægis, og þeim sem sýnir réttiarm 

skipsins við mismunandi hallahorn, ekki vera minna en 0.075 metraradi- 

anar, þegar flatarmálið er reiknað að því hallahorni, sem ákvarðast af 

eftirfarandi: 

1. Hallahorn, þar sem mismunur á vægisarmi hallavægis og réttiarmi er 

stærstur, ef það er minna en fleytihorn. 

2. Fleytihorni, ef það er minna en hallahorn ákvarðað samkvæmt 

4.2.2.1 hér að ofan. 

3. 40 gráður, ef hallahorn samkvæmt 4.2.2.1 og 4.2.2.2 eru stærri. 
4.2.3. Byrjunarmetasenterhæð skal, eftir leiðréttingu fyrir áhrifum óhefts 

yfirborðs í geymum, ekki vera minni en 0.30 metrar.
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4.3. 

4.4. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

6.2. 

Áður en laust korn er lestað um borð í skip, skal skipstjóri skipsins, ef þess er krafist 

af fulltrúum stjórnvalda þess lands, þar sem skipið bíður lestunar, sýna fram á, að 

skip hans, á sérhverjum tíma á meðan á för skipsins stendur, uppfylli stöðugleika- 

kröfur hér að ofan. Skal hann, í þeim tilgangi, notast við gögn þau og aðrar þær 

upplýsingar, sem getið er um í 10. og 11. grein þessa kafla og hlotið hafa samþykki 

Siglingamálastofnunar ríkisins. 

Þegar lestun er lokið, en áður en skipið lætur úr höfn, skal skipstjóri skipsins ganga 
úr skugga um, að skipið hafi ekki slagsíðu. 

Langskipsskilrúm og skálar (saucers). 

Í bæði fylltum rýmum og vanfylltum rýmum er heimilt að koma fyrir langskipsskil- 

rúmum, annað hvort í þeim tilgangi að draga úr þeim áhrifum, sem skrið kornsins 

ella hefði í för með sér, eða til að takmarka hleðsluhæð þeirrar vöru, sem lögð er 

ofan á kornið í þeim tilgangi að koma í veg fyrir skrið þess. Slík langskipsskilrúm 

skulu vera kornþétt og fullnægja ákvæðum 1. hluta kafla 3, hvað styrkleika og 
fyrirkomulag varðar. 

Sé skilrúm sett upp í fylltu rými í þeim tilgangi að draga úr þeim áhrifum, sem skrið 

kornsins ella hefði í för með sér, skal: 

5.2.1. skilrúmið, ef það er í milliþilfarsrými, ná frá þilfari til þilfars; 

5.2.2. skilrúmið, ef það er í lest, ná frá neðri brún þilfars eða lestarlúgu eins 

langt niður í lest, og kveðið er á um í 2. hluta kafla 2. 
Þegar sú korntegund, sem tekin er til flutnings er ekki hörfræ eða önnur með 
hliðstæða hegðun og eiginleika, má í stað langskipsskilrúms, koma fyrir skál þeirri, 
sem lýst er í 1. hluta kafla 3. 

Skilrúmum í vanfylltum rýmum skal þannig fyrir komið, að hæð þeirra niður fyrir og 
upp fyrir jafnað og lárétt yfirborð kornsins, sé minnst '4 af mestu breidd rýmisins. 

Þegar skilrúmið er sett upp í þeim tilgangi, að takmarka hleðsluhæð þeirrar vöru, 

sem leggja þarf ofan á kornið, skal hæð skilrúmsins, upp fyrir jafnað og lárétt 

yfirborð kornsins, vera minnst 0.60 metrar. 

Sé sekkjuðu korni eða annarri hentugri vöru komið fyrir á tryggilegan hátt við hliðar 

og enda einstakra hleðslurýma, er heimilt að taka tillit til þeirra áhrifa, sem slíkur 

búnaður getur haft á áætlað hallavægi viðkomandi rýmis, samkvæmt nánari 
ákvörðun Siglingamálastofnunarinnar. 

Vanfyllt rými. 

Við lestun á lausu korni, skal eftir því sem við verður komið, leitast við að takmarka 

fjölda og breidd vanfylltra farmrýma. Skal yfirborð slíkra rýma jafnað í samræmi við 

ákvæði gr. 3.3. 

Við útreikninga á hallavægi vanfylltra rýma er ekki nauðsynlegt að taka tillit til 

ákvæða 4. hluta kafla 2, ef eftirfarandi ráðstafanir hafa verið gerðar í samræmi við 

reglur þessar, til þess að hindra skrið kornsins: 

6.2.1. Yfirborð kornsins í vanfylltu rými, skal jafnað í láréttum fleti og ofan á 

það lagt vel skorðað sekkjað korn í hæð, sem nemur minnst “6 af mestu 

breidd rýmisins, þó aldrei lægra en sem nemur 1.2 metrum. Í stað 

sekkjaðs korns má nota annan varning, ef tryggt er, að hann gefi í það 
minnsta jafn mikinn flatarþrýsting. 

6.2.2. Frágangur á sekkjuðu korni og þeim vörum, sem notaðar eru í þess stað, 
skal vera í samræmi við ákvæði 2. hluta kafla 3.
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7. 
11. 

10.4. 

10.5. 

11. 

11.1. 

Lestarreisnir og fæðirásir. 

Við útreikning á hallavægi hleðslurýma í kafla 2, skal taka tillit til þeirra áhrifa, sem 
lestarreisnir og fæðirásir hafa á hallavægi viðkomandi rýma. Styrkleiki þila fæðirása 

skal vera í samræmi við ákvæði 1. hluta kafla 3. 

Lestun í rými, sem mynda eina heild. 

Lestun korns í skip með lest og milliþilfarsrými, sem eitt og sama rými, er því aðeins 
heimil, að fullt tillit sé tekið til tómarýma undir þilförum og breytinga á þeim í 
samræmi við ákvæði 3. hluta kafla 2. 

Undanþágur frá einstökum ákvæðum í köflun 2 og 3. 

Heimilt er að veita undanþágu frá einstökum ákvæðum í köflum 2 og 3, ef öryggi 
skips, að mati Siglingamálastofnunar ríkisins er óskert, og að því tilskildu, að 

stöðugleikaákvæðum greinar 4.2 sé fullnægt. Þegar slík undanþága er veitt, skulu 

nákvæmar upplýsingar þar að lúandi og um hleðslu og frágang kornsins, koma fram 
á viðurkenningarskjali því, er um getur í 10. grein. 

Viðurkenningarskírteini. 

Sérhvert skip, sem flytur laust korn, skal hafa um borð viðurkenningarskírteini 

útgefið af Siglingamálastofnun ríkisins. Viðurkenningarskírteinið skal vera 

fullnægjandi staðfesting þess, að skipið geti fullnægt þeim ákvæðum, sem reglur 

þessar kveða á um. Gömul skip, sem fullnægja ákvæðum greinar 5.2 í kafla 2, þurfa 

þó ekki að hafa um borð viðurkenningarskírteini, ef þau fullnægja ákvæðum greinar 

5.3 í kafla 2. 

Með skírteinum skulu fylgja þeir stöðugleikaútreikningar fyrir flutning á korni, sem 
getið er um á skírteininu og sem notast skulu af skipstjóra við útreikninga þá, sem 

krafist er samkvæmt ákvæðum 4. greinar. Stöðugleikagögnin skulu fullnægja 

ákvæðum 11. greinar. 
Viðurkenningarskírteinið og þau stöðugleikagögn, sem því fylgja, skulu vera í enskri 
eða franskri þýðingu, séu þau ekki rituð á öðru þessara tungumála. 
Eitt eintak viðurkenningarskírteinis og stöðugleikagagna skulu varðveitast um borð 

í skipinu. Skipstjóri skipsins skal, þegar þess er óskað af fulltrúa stjórnvalda þess 
lands, sem lestað er í, leggja fram gögn þessi til skoðunar. 

Hafi skip ekki viðurkenningarskírteini og önnur tilskilin gögn um borð, skal 

óheimilt að lesta skipið korni, fyrr en; 

10.5.1. skipstjóri hefur sýnt fram á, á þann hátt sem fullnægjandi getur talist, að 

skipið, í þeim hleðslutilvikum, sem upp geta komið á fyrirhugaðri ferð 

skipsins, uppfylli þær kröfur, sem gerðar eru samkvæmt reglum þessum. 

10.5.2.  Siglingamálastofnun ríkisins eða viðeigandi stjórnvöld erlendis hafa 

staðfest, að stöðugleikakröfum þessara reglna sé fullnægt. 

Upplýsingar varðandi flutning á korni og fyrirkomulag í lest. 

Heimild til flutnings á lausu korni skal því aðeins veita, að Siglingamálastofnun 

ríkisins hafi borist gögn þau og upplýsingar, sem um getur hér að neðan. Skulu 

upplýsingarnar vera svo ítarlegar og auðskiljanlegar, að skipstjóri geti ákvarðað 

hallavægi vegna skriðs kornsins samkvæmt ákvæðum kafla 2 við öll hugsanleg 
hleðslutilvik. Skulu gögn þessi hafa hlotið samþykki Siglingamálastofnunar ríkisins 

og bera áletrun hennar. 
11.1.1.  Línurit eða töflur, sem sýna hallavægi kornsins í hverju einstöku rými, 

annað hvort sem fyllt, vanfyllt eða hvort tveggja. Þá skulu einnig koma 

fram þau áhrif, sem ráðstafanir til þess að draga úr áhrifum frá skriði 

kornsins, hafa á hallavægið.
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12. 
12.1. 

12.2. 

11.1.2. Töflur, sem sýna mesta leyfilega hallavægi, eða aðrar sambærilegar 

upplýsingar, sem gera skipstjóra mögulegt að sýna fram á, að ákvæðum 

greinar 4.3 sé fullnægt. 
11.1.3. Upplýsingar um efni, efnisstærðir og gæði í þeim skilrúmum og tilheyr- 

andi styrktareiningum, sem sett eru upp vegna kornflutninga. Jafnframt 
nákvæmar upplýsingar um þær ráðstafanir, sem gera þarf til þess að 
uppfylla ákvæði 1. hluta kafla 3, þegar þau eiga við. 

11.1.4. Yfirlit yfir nokkur algeng hleðslutilvik við komu og brottför skips og 

einnig yfirlit yfir óhagstæð hleðslutilvik þess á milli, sé þess talin þörf. 

11.1.5.  Greinargóðar leiðbeiningar til skipstjórnarmanna um notkun greindra 

upplýsinga og útreikninga. 

11.1.6. Leiðbeiningar um, hvernig haga beri hleðslu skipsins, í formi stutts yfirlits 

yfir ákvæði þessara reglna. 

11.1.7. Jafnframt upplýsingar um: 

I. Aðalmál skipsins. 
2. Léttskipsþyngd og lóðrétta staðsetningu á þyngdarpunkti léttskips. 
3. Tafla yfir leiðréttingar vegna áhrifa óhefts yfirborðs geyma. 

4. Rúmmál og þyngdarpunkta geyma og hleðslurýma. 

Gögn þessi og upplýsingar, ásamt teikningum og fyrirkomulagi lestar, skilrúmum, 

stoðum, festingum o. fl., skal senda Siglingamálastofnun í 2 eintökum. Annað 

eintakið skal stofnunin árita og skal því komið um borð og varðveitt í viðkomandi 

skipi. 

Undanþágur. 

Heimilt er að veita einstökum skipum eða gerðum skipa undanþágu frá reglum 
þessum, þegar ástæður eru þess eðlis, að ákvæði þeirra teljast vera óeðlileg eða 

ónauðsynleg og öryggi skipsins eftir sem áður, er talið óskert. 

Þá er heimilt að veita undanþágu frá einstökum ákvæðum þessara reglna, ef 
fyrirkomulag, styrkleiki og búnaður að mati Siglingamálastofnunar, telst jafngildi 
þess, að ákvæðum þessara reglna sé fullnægt. 

2. KAFLI 

Útreikningur á hallavægi. 
1. hluti. Lýsing á áætluðum tómarýmum - Stöðugleikaútreikningar. 

1.1. Tómarými 

1.2. Stöðugleikaútreikningar 

2. hluti. Áætlað hallavægi fylltra rýma. 
2.1. Almenn ákvæði 
2.2. Forsendur 
2.3. Lestun í rými, sem mynda eina heild 

3. hluti. Áætlað hallavægi í lestum búnum fæðirásum eða lestarreisnum milli þilfara. 

3.1. Fyrirkomulag fæðirása 

3.2. Lestarreisnir, sem ná milli þilfara 

4. hluti. Áætlað hallavægi vanfylltra rýma. 

4.1. Almenn ákvæði 
4.2. Ósamfelld langskipsskilrúm
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5. hluti. Fyrirkomulag í lestum eldri skipa. 

5.1. Almenn ákvæði 

5.2. Lestun korns í skip með sérstakt lestarfyrirkomulag. 
5.3. Skip án viðurkenningarskírteinis 

1. hluti 
Lýsing á áætluðum tómarýmum - stöðugleikaútreikningar. 

1.1. Tómarými. 

1.1.1. — Við útreikninga á breytilegu hallavægi vegna korns, sem skriðið eða 
runnið hefur til í lestum, skal gera ráð fyrir eftirfarandi: 

1. Í fylltum rýmum, þar sem kornið hefur verið jafnað í samræmi við 

ákvæði 3. greinar í 1. kafla, skal gera ráð fyrir, að tómarými séu undir 
öllum þilförum eða flötum, sem mynda minna en 30 gráða horn við 

láréttan flöt. 

Dýpt tómarýmis skal alls staðar, innan hvers rýmis vera álitin jafn 

mikil, og ákvarðast hún af eftirfarandi jöfnu: 

D = D. # 0.75 (d-600) (mm). 
þar sem: 

D er dýpt tómarýmis í mm 

D. er stöðluð dýpt tómarýmis samkvæmt töflu 1. 
d er hæð langskipsbjálka í skipi því, sem um ræðir í mm. 

D skal aldrei vera minni en 100 mm. 

  

  

TAFLA 1. 

Fjarlægð frá lúgukarmsenda eða 

lúgukarmssíðu að ytri mörkum Stöðluð dýpt 
hleðslurýmis. tómarýmis, D. 

(metrar) (mm) 

0.5 570 
1.0 530 
1.5 500 
2.0 480 
2.5 450 
3.0 440 
35 430 
4.0 430 
4.5 430 
5.0 430 

5.5 450 
6.0 470 
6.5 490 
7.0 520 
1.5 550 
8.0 590 
  

Skýringar við töflu 1.: 

Fyrir hvern metra umfram 8.0 metra, skal dýpt tómarýmis aukin um 

80 mm. Þegar mismunur er á dýpt langskipsbjálka undir lúgukarmi 

eða framlengingar hans og bita undir lúgukarmsenda, skal miða stærð



Nr. 637 1136 2. júní 1983 

tómarýmis við þá dýpt (d) sem meiri er, nema í þeim tilvikum, sem 
hér greinir: 

— Þegar dýpt langskipsbita undir lúgukarmi eða framlengingar hans 
er minni en dýpt bita undir lúgukarmsenda, má við ákvörðun 

tómarýma, sem myndast á móts við og sitt hvorum megin við 
lestarop, nota það gildi á d, sem lægra er. 

— Þegar dýpt langskipsbita undir lúgukarmi eða framlengingar hans 
er minni en dýpt bita undir lúgukarmsenda, má við ákvörðun á 

stærð tómarýma, sem myndast milli langskipsbjálkanna, framan 

og aftan við lestarop, nota það gildi á d, sem lægra er. 

— Þegar þilfari utan við lúguop er lyft, skal dýpt dómarýmsi (D) 
undir þeim hluta þilfarsins fundin með því að nota staðlaða dýpt 

(D.) tómarýmis og dýpt þverbita undir lúgukarmsenda að við- 

bættri þeirri hæð, sem svarar til lyftingu þilfarsins. 
2. Þegar korni hefur ekki verið jafnað í samræmi við ákvæði 3. greinar 1. 

kafla, og skilrúm mynda minna en 30 gráðu horn við láréttan flöt, 
skal líta svo á, að yfirborðsflötur kornsins myndi 30 gráðu halla miðað 

við láréttan flöt, eftir að lestun er lokið. 

3. Til viðbótar öðru tómarými, skal meðaldýpt tómarýmis innan fylltra 
lestarreisna talið vera 150 mm, þegar mælt er á milli yfirborðs 
kornsins og lægsta hluta lestarlúgu eða efri brún lúgukarms, eftir því 

hvort lægra er. 
4. Varðandi tómarými í vanfylltum rýmum, vísast til ákvæða greinar 

4.1.. 

1.2. Stöðugleikaútreikningar. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Samanlagt hallavægi vegna þverskipsskriðs kornsins skal fundið með því 
að leggja saman hallavægi einstakra rýma í samræmi við ákvæði hluta 2,3 

og 4 í kafla þessum. 
Þegar sýna skal fram á, að stöðugleikakröfum greinar 4.2 í kafla 1, sé 
fullnægt (sjá mynd 1), skal að jafnaði gera ráð fyrir, að þyngdarpunktur 
farms í fylltu rými sé í miðju rýmisins. Heimilt er þó að taka tillit til þeirra 

áhrifa, sem álitin tómarými undir þilfari hafa á lóðrétta staðsetningu 

þyngdarpunkts farmsins, en þá skal reiknað þverskips hallavægi vegna 
skriðs kornsins, aukið um 6 prósent. 

Í öllum tilvikum skal þungi farms í fylltu rými fundinn með því að deila 

hleðslustuðlinum (,„stowage factor“) í rúmtak rýmisins.
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40 — Hallahorn (gráður) 

Mynd 1. 

Skýringar við mynd 1.: 
áætlað hallavægi vegna þverskipsskriðs kornsins 

N hleðslustuðull (stowage factor) x særými 
  

Ra = 0.8 xX R, 

hleðslustuðull = 1/ eðlisþyngd farms 
særými = þyngd skips með vistum og farmi. 

Ferill réttiarms skal fundinn með notkun jafnhallaboglína, og skal fjöldi 

reiknaðra gilda vera nægilegur til að tryggja viðhlítandi nákvæmni. Skal á 

línuriti yfir jafnhallaboglínur sýna ferla fyrir 12 og 40 gráðu halla. 

2. hluti 
Áætlað hallavægi fylltra rýma 

Almenn ákvæði. 

Breytingar á yfirborði korns samfara skriði þess ákvarðast af þverskurði 
þess rýmis, sem um ræðir. Hallavægi hvers rýmis finnst með því að 

margfalda reiknað þverskurðarhallavægi með lengd rýmisins. 

Áætlað þverskipshallavægi rýmis vegna skriðs kornsins er afleiðing 

endanlegra breytinga í lögum og staðsetningu tómarýma við það að 

kornið rennur úr hærri hlið skipsins til þeirrar lægri. 
Við útreikninga skal gera ráð fyrir, að yfirborðsflötur kornsins eftir skrið 

þess, myndi 15 gráðu horn við láréttan flöt. 

Við útreikninga á mesta tómarými, sem myndast getur við langskips- 

skilrúm og langskipsbjálka, skal ekki taka tillit til láréttra hluta þeirra, 
t. d. flangsa. 

Þverskurðarflatarmál tómarýma, fyrir og eftir skrið kornsins, skulu vera 

jöfn. 

Ósamfelld langskipsskilrúm, þ. e. skilrúm, sem ná ekki samfellt milli 

þverskipsskilrúma, skulu álitin hindra skrið korns á fullnægjandi hátt, í 

þeim hluta rýmisins, þar sem þau eru til staðar, ef þau fullnægja 

viðeigandi ákvæðum um styrkleika í kafla 3. B 144
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2.2. Forsendur. 

Heildarhallavægi hvers rýmis fæst með því, að leggja saman áhrif 
einstakra þátta samkvæmt eftirfarandi ákvæðum: 

2.2.1. 

1. 

Et 
D 

HR 
lægri hlið 

lægri hlið 

2. 

1138 2. júní 1983 

Tómarými framan við og aftan við lestalúgur. 

Þegar tvær eða fleiri lestarlúgur, sem notaðir eru til lestunar, eru að 

sama rými, skal dýpt tómarýmis undir þilfari milli lúguopanna, 

ákvarðast af helmingi langskipsfjarlægðar milli opanna. 
Eftir að kornið hefur skriðið til, skal gera ráð fyrir, að lögun 
tómarýma sé eins og sýnt er á mynd 2. hér að neðan. 

a b 
  

hærri hlið 

  

d 
langskipsskilrúm 
    

Mynd 2. 

Skýringar við mynd 2.: 
Ef mesta tómarými, sem myndast getur við bitann b er minna að 

rúmtaki en upphaflegt tómarými undir ab, þ. e. a. s. ab x D, þá skal 
það tómarými, sem umfram er, flytjast til og bætast við það 

tómarými, sem myndast hefur hægra megin við bitann. 
Hafi langskipsskilrúm í c verið sett upp í samræmi við ákvæði greinar 

5.2 í kafla 1, skal það ná minnst 0.6 metra undir D, eða e, ef e nær 

dýpra en D. 

Tómarými í og á móts við lestarreisnir: 
Eftir skrið kornsins skal gera ráð fyrir, að fyrirkomulag tómarýma sé 

eins og sýnt er á myndum 3 og 4. 

150 mm auk annars tómarýmis innan 
  

  

c | ÞM lestarreisnar 

d   

  

| — — = -—-—=-—-J 

18 b = 
D 
1 

  

    
hærri hlið   

t 
Mynd 3. 

  

Skýringar við mynd 3. 
Sé tómarými undir ab stærra en það, sem myndast getur við bitann b, 

skal það sem umfram er leggjast við tómarými lestarreisnar. 

Sé tómarými lestarreisnar, að viðbættu því sem leggst við frá ab, 
stærra en það sem myndast getur við bitann e, skal það sem umfram 

er leggjast við tómarými undir ef.
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150 mm auk annars tóma- 

rýmis innan lestarreisna 
Cc d 1 e 

  

  

  

  
  

    
hærri hli 

lægri hlið ærni hlið    
Mynd 4. 

Skýringar við mynd 4. 

Ef miðskilrúmið hefur verið sett upp og frá því gengið í samræmi við 

ákvæði greinar 5.2 í 1. kafla, skal neðri brún þess ná minnst 0.6 metra 

niður fyrir h eða j eftir því, hvort lægra er. 

Það tómarými undir ab, sem er umfram það, sem myndast getur við 
bitann b, skal leggja við tómarými lestarreisnar handan við b. 

Sé skál (saucer) gerð í eða undir lestarreisn, skal við útreikning á 

hallavægi, gera ráð fyrir, að slíkt fyrirkomulag sé í það minnsta 

jafngildi miðskilrúms. 

2.3. Lestun í rými, sem mynda eina heild. 

2.3.1. Rými án fullnægjandi miðskilrúms; 
1. Undir efra þilfari skulu gilda þau sömu ákvæði og getið er um í lið 

2.2.1. hér að framan. 

2. Undir 2. þilfari (secound deck) skulu tómarými, sem flust geta frá 

lægri hlið, þ. e. upphafleg tómarými að frádregnu því tómarými, sem 

myndast getur við lestarlúgubita, álitin vera eins og hér greinir: 

Helmingur leggst við tómarými lestarlúgu efra þilfars, og sinn 
fjórðungur hvor við tómarými hærri hliðar efra og neðra þilfars. 

3. Tómarými undir 3. þilfari og lægri þilförum, sem flust geta frá lægri 

hlið, skulu álitin leggjast við tómarými undir þilförum hærri hliðar og 

lestarlúgu í jöfnum hlutföllum. 
2.3.2. Rými búin fullnægjandi miðskilrúmi, þegar efri brún þess nær að 

lestarlúgu efsta þilfars. 
1. Tómarými undir öllum þilförum ofan við neðri brún skilrúms, sem 

flust geta frá lægri hlið, skulu álitin leggjast við tómarými lægri hliðar 

lestarlúgu efsta þilfars. 

2. Á næsta þilfari undir neðri brún miðskilrúms, skulu tómarými, sem 
flust geta frá lægri hlið, álitin leggjast við önnur tómarými á 

eftirfarandi hátt: 

Helmingur tómarýmisins leggst við tómarými lægri hliðar lestar- 
lúgu efsta þilfars. Hinn helmingurinn dreifist í jöfnum hlutföllum 

á tómarými undir hærri þilförum hærri hliðar. 

3. Á þilförum, sem liggja lægra en þau, sem greint er frá í lið 1. og 2. hér 

að ofan, skulu tómarými einstakra þilfara, sem flust geta frá lægri 

hlið, álitin leggjast við tómarými lestarlúgu beggja vegna miðskil- 

rúms, og tómarými undir hærri þilförum hærri hliðar, í jöfnum 

hlutföllum.
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2.3.3. Rými búin fullnægjandi miðskilrúmi, þegar efri brún þess nær ekki að 

lestarlúgu efsta þilfars. 
1. Þar sem ekki er ástæða til að ætla, að um láréttan flutning tómarýma 

undir þeim þilförum, sem standa í sömu hæð og miðskilrúmið, geti 

verið að ræða, skulu þau tómarými, sem flust geta frá lægri hlið 

þessara þilfara, leggjast við tómarými hærri hliðar, í samræmi við 

ákvæði greina 2.3.1 og 2.3.2. 

3. hluti 

Áætlað hallavægi í lestum búnum fæðirásum eða lestarreisnum milli þilfara. 

31. Fyrirkomulag fæðirása. 

3.1.1. Sé langskips fæðirásum komið fyrir í báðum hliðum lestarrýmis, má gera 

ráð fyrir, að tómarými undir þilfari muni, vegna hreyfinga skipsins, að 

verulegu leyti fyllast, að því tilskildu, að eftirfarandi skilyrðum sé 

fullnægt: 
1. Fæðirásir nái milli þverskipsþilja og að fjöldi og staðsetning opa sé 

fullnægjandi. 
2. Rúmmál hverrar fæðirásar sé jafn stórt rúmmáli þess tómarýmis, sem 

myndast utan við langbita lestarkarms og framhald hans. 

  

Taka skal tillit til 
tómarýma innan 
þessa svæðis 
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3.2. Lestarreisnir, sem ná milli þilfara. 

3.2.1. Gera skal ráð fyrir, að fyrirkomulag tómarýma eftir skrið kornsins, verði 

eins og mynd 6 sýnir. 
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Mynd 6. 

Skýringar við mynd 6. 

Sé ekki unnt að jafna korni í rýmum til hliðar við reisnina á þann hátt, 

sem um getur í 3. grein 1. kafla, skal gera ráð fyrir, að yfirborð korns í 

þeim rýmum myndi 25? horn við láréttan flöt.
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4.1. 

$.1. 

5.2. 

4. hluti 
Áætlað hallavægi vanfylltra rýma. 

Almenn ákvæði. 

Þegar ekki eru gerðar þær ráðstafanir, sem um getur í 6. grein 1. kafla til þess að 

koma í veg fyrir skrið korns í vanfylltum rýmum, skal við útreikninga á hallavægi 
þeirra gera ráð fyrir, að yfirborðsflötur kornsins í þeim rýmum, myndi 25" horn við 

láréttan flöt, ettir að það hefur runnið til. Jafnframt skal auka reiknað hallavægi 

hvers rýmis um 12% vegna þeirra áhrifa, sem skrið kornsins hefur á hallavægið. 

Ósamfelld langskipsskilrúm. 

Í þeim rýmum, þar sem langskipsskilrúm ná ekki samfellt milli þverskipsskilrúma, 

skulu lengdir þeirra, í þeim tilvikum þegar langskipsskilrúmin teljast vera fulnægj- 

andi til að hindra skrið kornsins í allri breidd rýmisins, talin vera raunveruleg lengd 
að frádregnum % hlutum þverskipsfjarlægðar milli langskipsskilrúma, eða langskips- 
skilrúms og síðu, ef sú fjarlægð er stærri. 
Sú leiðrétting, sem hér um ræðir, nær ekki til tómarýma í undirlestum þegar fleiri 

lestarrými mynda eina heild, hvort heldur sem efra rýmið er fyllt eða vanfyllt. Um 
meðferð slíkra tómarýma skal fara eftir ákvæðum greinar 2.3.1. 

5. hluti 
Fyrirkomulag í lestum eldri skipa. 

Almenn ákvæði. 

5.1.1. Heimilt er að veita skipum, sem kjölur var lagður að fyrir 25. maí 1980, 
undanþágu frá ákvæðum hluta 1.2.3 og 4, ef ákvæðum þessa hluta 2. kafla 
er fullnægt. 

5.1.2. Stöðugleiki þeirra skipa, sem lestuð eru í samræmi við ákvæði greina 5.2 
og 5.3 hér að neðan, skal að minnsta kosti talinn jafngildi þess, að 

ákvæðum greinar 4.2 í 1. kafla sé fullnægt. 
Viðurkenningarskírteini, sem heimila hleðslu samkvæmt ákvæðum greina 5.2 og 

5.3, skulu, með hliðsjón af ákvæðum 10. gr. 1. kafla, teljast fullnægjandi. 

Lestun korns í skip með sérstakt lestarfyrirkomulag. 

5.2.1. Skipum, sem búin eru tveim eða fleiri lóðréttum eða skásettum kornþétt- 
um langskipsskilrúmum, er, án tillits til ákvæða annarra hluta þessa kafla, 

heimilt að flytja laust korn að því tilskildu, að eftirfarandi kröfum sé 

fullnægt: 
1. Langskipsskilrúm skulu staðsett þannig, að þau dragi verulega úr 

þeim áhrifum, sem skrið kornsins ella hefði í för með sér. 

2. Hleðslurými og önnur rými hlaðin lausu korni, skulu, að svo miklu 

leyti, sem því verður með nokkru móti við komið, vera full og 
yfirborð þeirra jafnað. 

3. Skipið skal, á meðan á ferð þess stendur, ekki hafa meiri slagsíðu en 

5" í neinum tilteknum hleðslutilvikum, þegar: 

— Jafnað yfirborð korns í fylltum hleðslurýmum eða öðrum rýmum 

lækkar vegna 2% rúmmálsrýrnunar kornsins og yfirborðið mynd- 

ar, vegna skriðs, 127 horn við upphaflegt yfirborð innan þeirra 

skilrúma, sem mynda minna en 307 horn við láréttan flöt. 

— Óheft yfirborð vanfylltra hleðslurýma og annarra rýma, lækkar og 

skríður á sama hátt og um getur hér að ofan. Heimilt er þó að gera 
kröfu um meira en 12? skríðhalla, ef slíkt, að mati Siglingamála- 

stofnunar er talið eðlilegt.
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— Yfirborð korns, sem varningur hfur verið lagður yfir skríður til og 
myndar 8* horn við upphaflega legu. 

Líta ber svo á, að kornskilrúm takmarki skrið korns, sé því komið 

fyrir á fullnægjandi hátt. 

4. Skipstjóri skal hafa í vörslu sinni kornhleðsluleiðbeiningar, þar sem í 

er að finna viðurkennd hleðslutilvik, hleðslufyrirkomulag og 
leiðbeiningar um frágang á kornfarmi. Leiðbeiningarnar skulu, auk 
kornstöðugleikaútreikninga og teikninga af fyrirkomulagi lestarbún- 
aðar, hafa hlotið samþykki Siglingamálastofnunar ríkisins. Stöðug- 

leikaútreikningarnir skulu gera fullnægjandi grein fyrir þeim tilteknu 

hleðslutilvikum, sem útreikningar, vegna ákvæða 5.2.1.3, byggjast á. 
5.3. Skip án viðurkenningarskírteinis. 

5.3.1. Skip, sem ekki geta framvísað viðurkenningarskírteini útgefnu samkvæmt 

ákvæðum 4. og 10. greinar kafla 1., hafa heimild til að flytja laust korn, ef 

það er gert í fullu samræmi við ákvæði greinar 5.2, hér að ofan, eða að því 
tilskildu að: 

1. Öll fyllt rými séu búin miðskilrúmum, sem nái milli endaskilrúma frá 

neðri brún efra þilfars eða lestarlúgu niður í kornfarminn, sem nemur 

4 hluta af mestu breidd rýmisins eða 2.4 metrum, allt eftir því, hvort 

dýpra er. Skálar, sem útbúnar eru í samræmi við ákvæði kafla 4 í hluta 
C, má samþykkja í stað miðskilrúms í og undir lestarreisnum. 

2. Allar lúgur að fylltum rýmum séu lokaðar og skálkaðar. 

3. Óheft yfirborðs korns í vanfylltum rýmum sé jafnað og frá því gengið í 

samræmi við ákvæði 2. hluta í kafla 3. 
4. Að metasenter hæð skipsins, á meðan á ferð skipsins stendur, sé við 

hin ýmsu hleðslutilvik, eftir að hún hefur verið leiðrétt vegna áhrifa 
óhefts yfirborðs vökva í geymum, hvergi minni en það gildi, sem fæst 

út úr eftirfarandi jöfnu: 

LX B X D(0.25B - 0.645  V DXB) 
GMr =   

HS < A x 0.0876 
þegar: 

— L er samanlögð heildarlengd allra fylltra rýma. 
— B er breidd skips að ytri brún banda. 
— HS er hleðslustuðull (stowage factor). 
— D er reiknuð meðaldýpt tómarýma í samræmi við ákvæði 

1. hluta þessa kafla. 

— Á er særými skips við hin ýmsu hleðslutilvik. 

GMr skal þó aldrei vera minni en 0.3 metrar. 

3. KAFLI 
Fyrirkomulag og frágangur kornfarms. 

1. hluti: Styrkleiki og frágangur lestarbúnaðar. 

1. Almenn ákvæði. 

2. Skilrúm fyrir tvíhliða álag. 
3. Skilrúm fyrir einhliða álag. 
4. Skálar (saucers). 
5. Frágangur á lestarlúgum fylltra rýma. 

2. hluti: Frágangur vanfylltra rýma. 

6. Afstífingar með surringum. 

7. Yfirhleðsla. 

8. Sekkjað korn.
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1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1. hluti 
Styrkleiki og frágangur lestarbúnaðar. 

Almenn ákvæði. 

Tréviður. 

1.1.1. Allur viður, sem nota skal við kornflutninga, skal vera heill og góður og 
af tegund og gæðaflokk, sem viðurkenndur er sem fullnægjandi í þeim 

tilgangi. Efnismál viðarins skulu, eftir að hann hefur verið unninn í rétt 
mál, ekki vera minni en þau efnismál, sem krafist er samkvæmt reglum 

þessum. 

Unnt er að fallast á notkun vatnshelds krossviðar, sem límdur hefur verið 

saman með vatnsþolnu lími, að því tilskyldu, að styrkur hans sé ekki 

minni en reglur þessar kveða á um. Skal krossviðnum þannig fyrir komið, 

að lega viðarins í ystu lögum hans sé hornrétt á uppistöður. 
Hönnunarálag. 

1.2.1. Þegar ákvarða skal efnisþykktir skilrúma, sem ætluð eru fyrir einhliða 

álag, með hliðsjón af töflum í 3. hluta þessa kafla, skal miða við 

eftirfarandi hönnunarálag: 

Skilrúm gerð úr stáli: 2000 kg/em“ 

Skilrúm gerð úr tré: 160 kg/em'* 

Önnur efni. 

1.3.1. Heimilt er að nota önnur efni en stál og tré til notkunar í skilrúm að því 

tilskildu, að fullt tillit sé tekið til efniseiginleika þeirra. 
Uppistöður (Uprights). 

1.4.1. Hverja uppistöðu skal festa tryggilega í báða enda. Skal dýpt endafestinga 

vera minnst 75 mm, nema þær séu þannig úr garði gerðar, að endar 

uppistöðu geti alls ekki losnað úr sæti sínu. Ef ekki er unnt að festa efri 

enda uppistöðu á tilhlýðilegan hátt, skal hún fest með stagi eða skástífu 

eins nærri efri brún uppistoða og mögulegt er. 

1.4.2. Sé fyrirkomulag kornskilrúms þannig, að fjarlægja þurfi hluta af uppi- 

stöðu, til að geta komið kornskilrúminu fyrir, skal tryggja að spenna í 

efninu verði hvergi óhóflega mikil. 
1.4.3. Við útreikninga á þeirri mestu beygjuspennu, sem myndast getur í 

uppistöðu á skilrúmi með einhliða álag, skal að jafnaði gera ráð fyrir, að 

uppistöðurnar séu laust bundnar til endanna. 

Leiði tiltekinn frágangur á endafestingu uppistöðu í reynd til fastari 
endabindingar, má í útreikningum taka tillit til þeirra áhrifa, sem 
endabindingin hefur á beygjuspennu uppistöðunnar. 

Samsett skilrúm. 

1.5.1. Í þeim tilvikum, þegar uppistöður, bitar og aðrar styrktareiningar eru 
myndaðar úr samsettum einingum, einni á hverri hlið skilrúms og 

einingarnar eru bundnar saman með gegnumgangandi boltum með 

hæfilegu millibili, telst mótstöðuvægi þeirra vera samanlagt mótstöðuvægi 

hverrar einingar fyrir sig. 

Rofin skilrúm. 

1.6.1. Í þeim tilvikum, þegar neðri brún skilrúms nær ekki niður að botni lestar, 

skulu skilrúmin og uppistöðurnar styrktar þannig, að þær hafi jafnan styrk 
á við skilrúm, sem nær að botni lestar.
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2. Skilrúm fyrir tvíhliða álag. 

2.1. Kornskilrúm. 

2.1.1. Kornskilrúm skulu vera minnst 50 mm að þykkt, kornþétt og styrkt með 

uppistöðum, sé slíkt álitið nauðsynlegt. 

2.1.2. Mesta óstudda haf milli styrktarstoða á kornskilrúmi skal vera sem hér 

segir: 

Þykkt skilrúms Mesta leyfilega fjarlægð 
milli styrktarstoða 

50 mm 2.5m 

60 mm 3.0 m 

70 mm 3.5 m 

80 mm 4.0 m 

Sé þykkt skilrúms meiri en 80 mm, skal auka mestu leyfilegu fjarlægð milli 

styrktarstoða í réttu hlutfalli við þykktaraukninguna. 
2.1.3. Endar allar kornskilrúma skulu hvíla á minnst 75 mm djúpum burðarfleti. 

2.2. Önnur efni. 

2.2.1. Skilrúm úr öðru efni en tré, skulu hafa styrkleika til jafns á við styrkleika 

trékornskilrúma, eins og greint er frá í grein 1.2.1. 

2.3. Uppistöður (Uprights) 
2.3.1. Mótstöðuvægi stáluppistaða, sem notaðar eru til styrkingar á kornskil- 

rúmum gerðum yfir tvíhliða álag, skal ekki vera minna en; 

W = a x< Wi 

W = mótstöðuvægi í cm? 

a = lárétt fjarlægð milli uppistaða í metrum. 
W, = mótstöðuvægi pr. metra. 
Mótstöðuvægi kornskilrúmsins pr. metra þess, skal ekki vera minna en 

eftirfarandi jafna segir til um: 

W, = 14.8 (h, — 1.20) em? pr. metra 
þar sem 

h, er lóðrétt óstutt haf uppistöðu í metrum, þ. e. annað hvort 
fjarlægðir milli tveggja staga eða milli stags og endafesting- 

ar. h skal aldrei vera minna en 2.4 metrar. 

2.3.2. Minnsta mótstöðuvægi tréuppistaða skal fundið með því að margfalda 

tilskilið mótstöðuvægi stáluppistaða með 12.5, séu önnur efni notuð í 
uppistöður, skal mótstöðuvægi þeirra vera að minnsta kosti það, sem 

krafist er fyrir stál margfaldað með hlutfallinu milli mestu leyfilegu 

spennu í stáli og spennu í því efni, sem notað er. Í þeim tilvikum skal 
einnig taka tillit til stífleika efnisins í þeim tilgangi að tryggja, að sveigja 

(deflection), verði ekki of stór. 

2.3.3. Mesta lárétta fjarlægð milli uppistaða, skal ekki vera meiri en mesta 
leyfilega fjarlægð milli styrktarstoða, eins og hún er tilgreind í grein 2.1.2. 

24. Skástífur (Shores). 

2.4.1. Skástífur úr tré skulu vera í einum hluta og gerðar úr góðum efniviði. 

Þeim skal fest tryggilega í báða enda og skorða við fasta hluta skipsins, 
aðra en byrðingsplötur þess. 

2.4.2. Minnstu efnismál skástífa úr tré skulu, ef ekki er gerð krafa um annað í 

ákvæðum greina 2.4.3 og 2.4.4, vera sem hér segir:
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Hringlaga þversnið. 

  

Lengd skástífu Rétthyrnt þversnið þvermál 
(metrar) mm mm 

undir 3 m 150 < 100 140 

3—5m 150 x 150 165 
5S—6m 150 < 150 180 
6—7m 200 < 150 190 
T—8m 200 x 150 200 

8 m og meira 200 x< 150 215 
  

Séu skástífur 7 metrar að lengd eða lengri, skal tengja þær saman með 

langbandi við miðja lengd á þann hátt, sem fullnægjandi getur talist. 

2.4.3. Ákvæði greinar 2.4.2. gilda um skástífur, þar sem lárétt fjarlægð á milli 

uppistaða er minni en 4 metrar. Sé fjarlægð milli uppistaða meiri en 4 

metrar, skal auka tregðuvægi skástífanna hlutfallslega. 

2... Þegar halli skástífu, miðað við láréttan flöt, er meiri en 10, skal auka 
efnismál hennar upp í næstu stærð samkvæmt grein 2.4.2. Skástífa skal 

aldrei mynda meira en 45? halla við láréttan flöt. 

2.5. Stög (Stays). 

2.5.1. Í þeim tilvikum, þegar stög eru notuð til að styrkja og afstífa skilrúm, sem 

gerð eru fyrir tvíhliða álag, skulu stögin vera lárétt eða eins lárétt og við 

verður komið. Stögin skulu vera úr stálvír, sem tryggilega er fest í báða 

enda. Sverleiki vírsins ákvarðast með því að gera ráð fyrir, að þilin og 

uppistöðurnar, sem stögin stífa af, verði fyrir jöfnu álagi, sem nemi 500 
kg/m'“. Við þetta álag skal spenna í staginu ekki vera meiri en sem nemur 

% af brotþoli vírsins. 

3. Skilrúm fyrir einhliða álag. 
31. Langsskipsskilrúm. 

3.1.1. Við útreikninga á styrkleika langsskipsskilrúms, skal gera ráð fyrir 
eftirfarandi álagi í kg fyrir hvern lengdarmetra skilrúms: 

  

  

TAFLA 1. 
B (m) 

h 2 3 4 5 6 7 8 10 
(m) 

Sl 850 900 1010 1225 1500 1770 2060 2645 
20 1390 1505 1710 1985 2296 2605 2930 3590 
BS. 1985 2160 2430 2740 3090 3435 3800 4535 
BO 2615 2845 3140 3500 3885 4270 4670 5480 
BS 3245 3525 3870 4255 4680 5100 5540 6425 
#0 3890 4210 4590 5051 5475 5935 6410 7370 
A.S 4535 4890 5310 5770 6270 6765 7280 8315 
SO 5185 5570 6030 6530 7065 7600 8150 9260 
OO 6475 6935 7470 8045 8655 9265 9890 11150 
TO 7765 8300 8910 9560 — 10245  10930  11630  13040 
BO 9055 9665  10350 — 11075  11835 — 12595  13370 — 14930 
OO 10345 — 11030 C 11790  12590 13425  14260 CO 15110 16820 
100 11635 — 12395  13230  14105  15015  15925  16850 — 18710 
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h = hæð kornfarms frá neðri brún skilrúms í metrum. 

B = breidd viðkomandi rýmis í metrum. 

Fyrir önnur gildi á h og B, skal álagið fundið með línulegri nálgun. 

3.1.2. Þegar fjarlægð frá skilrúmi að fæðirás eða lestarreisn er 1 meter eða 

minna, skal hæðin h mælast að yfirborði kornsins inn í dreifirásinni eða 

lestarreisninni. Í öllum öðrum tilvikum skal hæðin mælast að næsta þilfari 

ofan við skilrúmið. 

  

  

  

3.2. Þverskipsskilrúm. 

3.2.1. Við útreikninga á styrkleika þverskipsskilrúms, skal gera ráð fyrir 
eftirfarandi álagi í kg. fyrir hvern lengdarmeter skilrúms. 

TAFLA 1. 

L (m) 

h 

(m) 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 

15 670 690 730. 780. 835 890. 0 935 1000 1040 1050 1050 

20 1040 1100 1170 1245 1325 1400 1470 1575 1640 1660 1660 

25 1460 1565 1675 1780 1880 1980 2075 2210 2285 2305 2305 
30 1925 2065 2205 3450 2470 2590 2695 2845 2925 2950 2950 
35 2425 2605 2770. 2930 3075 3205 3320 3480 3570 3595 3595 

0 2950 3160 3355 3535 3690. 3830 3950 4120 4210 4235 4240 

A.S 3495 3725 3940 4130 4295 4440 4565 4750 4850 4880 4885 

S.0 4050 4305 4535 4735 4910 5060 5190 5385 5490 5525 5530 

Ó.0 5175 5465 5720 5945 6135 6300 6445 6655 6775 6815 6825 

TO 6300 6620 6905 7150 7365 7445 7700 7930 8055 8105 8115 

SO 7425 7780 8090. 8360 8590 8685 8950 9200 9340 9395 9410 

9.0 8550 8935 9275 9565 9820 9930 10205 10475 10620 10685 10705 

1000 9680  10095 10460 10770 11045 11270 11460 11745 11905 11975 11997 

h = hæð kornfarms frá neðri brún skilrúms í metrum. 

L = lengd viðkomandi rýmis í metrum. 

Fyrir önnur gildi á h og L, skal álagið fundið með línulegri nálgun. 

3.2.2. Sjá grein3.1.2. 
3.3. Lóðrétt álagsdreifing. 

3.3.1. Ef nauðsynlegt þykir, má líta svo á, að álag á lengdareiningu skilrúms, 

samkvæmt töflum Í og H hér að framan, hafi lóðrétta álagsdreifingu, sem 

sé trapisulöguð. Í slíkum tilvikum eru tengikraftar, (reaction loads), við 

efri og neðri enda þilsins ekki jafnir. Gera skal ráð fyrir, að tengikraftur í 

efri enda þilsins sé ákveðið hlutfall af því heildarálagi, sem hvílir á 
skilrúminu, eins og sýnt er í töflum Ill og IV hér að neðan.
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TAFLA HI. LANGSKIPSSKILRÚM FYRIR EINHLIÐA ÁLAG. 

B (m) 
h 2 3 4 5 6 7 8 10 

BS 43.3 45.1 45.9 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 

FAIR 44.5 46.7 47.6 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8 

25 45.4 47.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 

Í ER 46.0 48.3 49.2 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4 

FS 46.5 48.8 49.7 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 

Á 47.0 49.1 49.9 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 

ÁS 47.4 40.4 50.1 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 

Sl 47.7 49.4 50.1 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 

Ól 47.9 49.5 50.1 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 

Te 47.9 49.5 50.1 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 

NR 47.9 49.5 50.1 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 

ll 47.9 49.5 50.1 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 

IO. 47.9 49.5 50.1 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 

B = Breidd viðkomandi rýmis. 

Fyrir önnur gildi á h og B, skal álagið fundið með línulegri nálgun. 

TAFLA IV. ÞVERSKIPSSKILRÚM FYRIR EINHLIÐA ÁLAG. 
Tengikraftar efri enda, sem hlutfall af álagi (frá töflu II.) í prósentum. 

L(m) 

h 

(m) 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 

ÍS 373 38.7  39.7  40.6 414 421 426 433 443 448 450 

2 39.6  40.6 414 421 427 431 436 443 447 450) 4S.2 

25 oo 41.0 418 425 43.00.0435 438 442)  44.7 450) 452) 452 

FB 42. 428 433 438 442 445 447 450 452 453 453 

3.5 42.9 435 439 443 446 448 450.) 452.  45.3 453. 453 

Á 43.5 44.0 444 44 440 450.  45.2 454 454 454 ÁASÁ 

Sl 43.9  44.3 446 448 450. 452 453 455 455 455 ASS 

Ó 44.2 445 448 450) 452 453 454 456 456 456 4S.6 

To 44.3  44.6 449 451 453 454 455 456 45.6 456 456 

So 44.3  44.6  44.9 451  45.3 454 455 456 45.6 456 456 

Q SI 44.3  44.60  44.9 451 453 454 4S.S 456 456 45.6 ÁAS.6 

Í KV 44.3  44.6 449 451 453 454 455 45.6  45.6  45.6 456 

L = lengd viðkomandi rýmis. 

Fyrir önnur gildi á h og L, skal álagið fundið með línulegri nálgun. 

3.3.2. Styrkur endasamskeyta á lóðréttum skilrúmum og uppistöðum, skal vera 

fullnægjandi til að þola það hámarksálag, sem ætla má, að upp kunni að 
koma við endana. Þetta álag er sem hér segir: 

Langskipsskilrúm: 

Mesta álag við efri enda: 50% af því heildarálagi, 

samkvæmt töflu 1. 

Mesta álag við neðri enda: 55% af því heildarálagi, 

samkvæmt töflu 1. 

Þverskipsskilrúm: 

Mesta álag við efri enda: 45% af því heildarálagi, 

samkvæmt töflu 11. 

sem um ræðir 

sem um ræðir 

sem um ræðir
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4.2. 

Mesta álag við neðri enda: 60% af því h eildarálagi, sem um ræðir 

samkvmt töflu II. 

Þykkt láréttra tréborða má einnig finna með því að taka tillit til hinnar 

lóðréttu álagsdreifingar frá töflum II og IV og skal hún þá ekki vera 

minni en sú þykkt, sem ákvarðast af eftirfarandi jöfnu: 

t=10a V PxXk 
h x 2133 

þar sem: 

t = borðþykkt í mm 

a = lárétt óstutt haf borðsins, þ. e. fjarlægðin á milli uppistaða í metrum. 

h = hæð korns frá neðri brún skilrúms. 

p = heildarálag í kg/meter frá töflum Í og Il. 
k = stuðull, sem háður er álagsdreifingunni. 
Þegar gera má ráð fyrir, að lóðrétt álagsdreifing sé jöfn, þ. e. a. s. 

rétthyrnd, skal k álitið vera 1.0. 
Þegar gera má ráð fyrir, að álagsdreifingin sé trapisulaga, skal k fá 
eftirfarandi gildi: 

k = 1.0 # 0.06 (50 — R). 
þar sem: 

R er efri tengikraftur frá töflu III eða IV. 

Stög og skástífur. 

3.4.1. Efnisstærðir staga og skástífa skulu valdar þannig, að það álag, sem 

fundið hefur verið í töflum Í og Il, sé minna en þriðjungur af brotþoli 
þeirra. 

Skálar (Saucers). 

Þegar skálar eru notaðar til að minnka hallavægi fylltra rýma, skal dýpt skálarinnar 

vera minnst sem hér greinir: 

Skip með breidd milli ytri brúna banda allt að 9.1 metra: 1.2 metrar 
Skip með breidd milli ytri brúna banda yfir 18.3 metra: 1.8 metrar 

Fyrir skip með breidd milli ytri brúna banda milli 9.1 og 18.3 metra, skal dýpt skálar 
fundin með línulegri nálgun. 
Op skálarinnar skal mynduð af skipshlutum undir þilfari við lúguop þ. e. a. s. 
langbitum, körmum og lúguendabitum. Skálina og lestarreisn skal fylla með 
sekkjuðu korni eða öðrum nothæfum farmi. Undir farminn skal leggja segldúk til 

aðgreiningar frá lausa korninu og skoða farminn vel milli einstakra skipshluta og 

skerstokkanna, séu þeir til staðar. 

Frágangur á lestarlúgum fylltra rýma. 

Sé ekki sekkjað korn eða annar farmur settur ofan á laust korn í fylltu rými, skal 

lestarlúgum fest tryggilega með þeim hætti, sem Siglingamálastofnunin telur 
fullnægjandi. Við viðurkenningu á slíkum festibúnaði, skal taka tillit til þunga og 
gerðar þess búnaðar, sem nota á í þeim tilgangi. Í slíkum tilvikum skal í 

viðurkenningarskjali því, sem getið er um í grein 10 í 1. kafla, greina frá því með 
hvaða hætti gengið skuli frá lestarlúgunum.
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2. hluti 
Frágangur vanfylltra rýma. 

Afstífingar með surringum. 

Þegar surringarbúnaður er notaður í vanfylltum rýmum til þess að koma í veg fyrir 

skrið korns í lestum skipa, skal fyrirkomulag og frágangur farmsins vera sem hér 

segir: 
6.1.1. Yfirborðsflötur kornsins skal jafnaður og segldúkur eða önnur ábreiða, 

sem fullnægjandi getur talist, lögð yfir. 
6.1.2. Sé ábreiðan ekki nógu stór til að þekja allt yfirborð kornsins, má nota 

fleiri ábreiður. Skulu jaðrar ábreiðanna þá leggjast yfir hvor aðra, 

skarast, í breidd sem nemur minnst 1.8 metrum. 

6.1.3. Yfir ábreiðuna skal síðan leggja tvö þétt lög af góðum borðvið. Skulu 

borðin vera a. m. k. 25 mm þykk og 150 — 300 mm breið. Efra lagið skal 

leggja í langskipsstefnu og negla við neðra lagið, sem lagt er í þverskips- 

stefnu. Í stað þessa fyrirkomulags má leggja eitt lag 50 mm borðviðar í 

langskipsstefnu sem neglt er við 50 mm breiða og 150 mm djúpa 
þverskipsbita. Þverskipsbitarnir skulu vera heilir yfir fulla breidd rýmisins 
og skal fjarlægð milli þeirra hvergi vera meiri en 2.4 metrar. Notkun 

annarra efna en viðar er háð samþykki Siglingamálastofnunar ríkisins. 

6.1.4. Í surringar má nota 19 mm stálvír, tvöföld stálbönd með minnst 5000 kg 
brotþol eða keðju með hliðstæðan styrkleika. Surringarbúnaður skal 

strekktur með 32 mm skrúfuþvingu. Sérstaka vindustrekkjara með 

stopparmi má nota til trekkinga á stálböndum, ef unnt er að herða á 
böndunum eftir þörfum. Endafestingum stálbanda skal fest við böndin 

með a. m. k. 3 hnoðum (crip seats) í hverjum enda. Lykkjur á stálvírum 

skulu útbúnar með a. m. k. 3 víralásum í hvorum enda. 

6.1.5. Surringarbúnaðinn skal festa tryggilega við bönd eða þil skipsins með 25 

mm lás eða öðrum tilsvarandi búnaði. Skal festibúnaðinum komið fyrir 
450 mm undir væntanlegu yfirborði kornsins eftir að lestun er lokið. 

6.1.6. Mesta fjarlægð milli surringa skal ekki vera meira en 2.4 metrar. 

6.1.7. Surringar skulu athugaðar reglulega meðan á ferð skipsins stendur og 

strekktar ef þess gerist þörf. 

Yfirhleðsla. 

Þegar sekkjuðu korni eða öðrum hentugum farmi er komið fyrir ofan á lausu korni í 

vanfylltu rými í þeim tilgangi að koma í veg fyrir skrið kornsins, skal yfirborð 
kornsins jafnað og yfir það breiddur segldúkur eða önnur ábreiða, sem fullnægjandi 
getur talist. Í stað segldúks má nota fleka, sem gerðir eru úr bitum með 1.2 metra 

millibili og 25 mm borðviði með 100 mm millibili. Nota má önnur efni með sérstöku 

samþykki Siglingamálastofnunar ríkisins. 

Sekkjað korn. 

Sekkjað korn skal vera í góðum og traustum sekkjum. Sekkirnir skulu vera fullir og 
tryggilega gengið frá opi þeirra. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í lögum nr. 52 frá 1970 um eftirlit 
með skipum, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 2. júní 1983. 

Matthías Bjarnason.   
Kristinn Gunnarsson.
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1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

REGLUR 

um smíði og búnað íslenskra skipa. 

HLUTI C 

Reglur um skoðun vöruflutningaskipa og útgáfu öryggisskírteina. 

EFNISYFIRLIT 

gr. Gildissvið 

gr. Skilgreiningar 
gr. Skoðanir 

gr. Útgáfa skírteina 
gr. Eftirlit 

gr. Gildistaka a
u
 

1. gr. 

Gildissvið 

Nema annað sé skýrt tekið fram, skulu reglur þessar ná til allra vöruflutningaskipa 

500 brl. og stærri, sem sigla á alþjóðasiglingaleiðum. 

Ákvæði í reglum þessum, sem varða útgáfu öryggisskírteinis um smíði vöruflutninga- 

skipa og viðeigandi skoðanir, skulu einnig ná til skjólþilfarsvöruflutningaskipa, sem 

hafa tvöfalt mælibréf og mælast meira en 500 brl. lokuð. ef kjölur hefur verið lagður 

að þeim eftir 26. maí 1965. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í reglum þessum eru eftirfarandi orð og hugtök skilgreind sem hér segir: 
SOLAS 74: Alþjóðasamþykkt um öryggi mannslífa á hafninu, sem undirrituð var á 

fundi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) 1. nóvember 1974 og sem gildi tók 
alþjóðlega þann 25. maí 1980. Samþykkt þessi leysti af hólmi hliðstæða samþykkt 

frá 1960. Ákvæði samþykktarinnar hafa síðan tvívegis verið endurskoðuð, annars 

vegar SOLAS-protocol 1978, sem tók gildi 1. maí 1981 og hins vegar SÖLAS- 

amendments 1981, sem væntanlega munu taka gildi 1. september 1984. 

Nýtt skip: Skip, sem kjölur er lagður að eða var á svipuðu byggingastigi eftir 25. maí 

1980. 
Gamalt skip: Skip, sem ekki er nýtt. 

Vöruflutningaskip: Öll skip, sem skráð eru sem vöruflutningaskip eða olíuskip. 

3. gr. 

Skoðanir 

Við skoðun vöruflutningaskipa skal sjá til þess að öllum viðeigandi ákvæðum 

SOLAS 74 og viðeigandi ákvæðum í reglum um smíði og búnað íslenskra skipa sé 

fullnægt. 

Auk þess sem skoðun skal fara fram þegar nýtt skip er tekið í notkun, skal árleg 

skylduskoðun til endurnýjunar á skírteinum þeim, sem getið er um Í greinum 4.1.2 

og 4.1.3. fara fram áður en viðkomandi öryggisskírteini falla úr gildi.
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3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

4.1. 

4.2. 

Skoðanir til endurnýjunar á öryggisskírteini um smíði vöruflutningaskipa skulu 
gerðar eigi sjaldnar en á 5 ára fresti. 

Skoðanir til endurnýjunar á öryggisskírteinum þeim, sem getið er um í greinum 

4.1.1, 4.1.2 og 4.1.3., skulu gerðar af starfsmönnum Siglingamálastofnunar ríkisins 

eða öðrum þeim, sem til þess hafa fengið sérstakt umboð siglingamálastjóra. 
Verði eftirlitsmaður var við að skip fullnægi ekki settum reglum, skal hann rita 

athugasemd þar um í eftirlitsbók skipsins, auk þess sem yfirmanni á vakt skal gert 

viðvart, sé hann til staðar. Sé álitið að skipi eða áhöfn sé af þeim orsökum hætta 
búin, skal nýtt öryggisskírteini ekki gefið út fyrr en gerðar hafa verið þær ráðstafanir 
sem tryggja öryggi skips og áhafnar á viðunandi hátt. 

Eftir að skip hefur verið skoðað samkvæmt reglum þessum, má engar breytingar á 

því gera, sem varða öryggi skips og áhafnar, nema með samþykki Siglingamálastofn- 

unar ríkisins. 

Skipstjóri skal sjá til þess að öryggisbúnaði skipsins sé ávallt vel við haldið milli 

skoðana, að fyrirskipaðar skoðanir séu gerðar og æfingar haldnar, þannig að tryggt 
sé að búnaður þess sé ávallt í fullkomnu lagi. 

Verði skip fyrir óhappi eða komi í ljós galli, sem áhrif hefur á öryggi skips eða 
áhafnar, skal skipstjóri tilkynna Siglingamálastofnuninni um atvikið eins fljótt og 

mögulegt er. 

4. gr. 
Útgáfa skírteina 

Vöruflutningaskip, sem reglur þessar ná til, skulu hafa um borð eftirfarandi skírteini 
útgefin samkvæmt ákvæðum SOLAS 74: 

4.1.1. Öryggisskírteini um smíði vöruflutningaskips 

(Cargo Ship Safety Construction Certificate) 
Öryggisskírteini þetta má því aðeins gefa út og láta af hendi, að 

viðkomandi skip fullnægi öllum viðeigandi ákvæðum í kafla II-1 og II-2 í 
SOLAS 74, ef undan eru skilin ákvæði um lausan slökkvibúnað. 

Skírteinið má gefa út til 5 ára hið mesta. 
4.1.2. Skírteini fyrir öryggisbúnað vöruflutningaskips 

(Cargo Ship Safety Equipment Certificate) 
Öryggisskírteini þetta má því aðeins gefa út og láta af hendi, að 

viðkomandi skip fullnægi öllum viðeigandi ákvæðum II. kafla SOLAS 
74, ákvæðum um lausan slökkvibúnað og ákvæðum um siglingatæki og 
siglingamerki. Skírteinið má aðeins gefa út til eins árs í senn. 

4.1.3. Öryggisskírteini fyrir loftskeytastöðvar vöruflutningaskips og 

(Cargo Ship Safety Radiotelegraphy Certificate) 

Öryggisskírteini fyrir talstöðvar vöruflutningaskips 

(Cargo Ship Radiotelephony Certificate) 

Öryggisskírteini þessi má því aðeins gefa út og láta af hendi, að 
viðkomandi skip fullnægi öllum viðeigandi ákvæðum IV. kafla SOLAS 

74. Skírteinið má aðeins gefa út til eins árs í senn. 

Gildistíma þeirra skírteina sem getið er um í greinum 4.1.2 og 4.1.3. má framlengja, 

ef viðkomandi skip er staðsett erlendis þegar gildistími þeirra rennur út og skoðun á 

því þar verður ekki við komið. Gildistímann má þó aðeins framlengja til þess tíma 
sem nauðsynlegur er til að skipið komist til hafnar þar sem skoðun getur farið fram. 
Gildistíma þessara skírteina má þó aldrei framlengja til lengri tíma en þriggja 

mánaða. Gildistíma skírteinis þess, sem getið er um í grein 4.1.1. má aldrei
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4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

5.2. 

5.3. 

6.1. 

framlengja til lengri tíma en svo að meira en 5 ár líði milli skoðana. Hafi gildistími 

skírteinis verið framlengdur, má viðkomandi skip ekki láta úr íslenskri höfn fyrr en 
skírteinið hefur verið endurnýjað. 

Hafi skip, sem reglur þessar ná til, ekki eitthvert þeirra skírteina er að ofan greinir, 

eða sé eitthvert þeirra fallið úr gildi, skal líta svo á að haffærisskírteini viðkomandi 

skips sé úr gildi fallið. 
Hafi Siglingamálastofnun ríkisins á grundvelli heimildar í ákvæðum SOLAS 74 veitt 

vöruflutningaskipi undanþágu frá einstökum ákvæðum samþykktarinnar, sem 

fullnægja þarf til að öðlast áðurnefnd öryggisskírteini, skal stofnunin gefa út sérstakt 

undanþáguskírteini, (Exemption Certificate). 
Undanþáguskírteinið skal bera með sér í hverju undanþágan sé fólgin og til hve langs 

tíma hún sé veitt. Skírteinið má ekki gilda til lengri tíma en viðkomandi 

öryggisskírteini. 
Skírteini þau er að ofan greinir skulu gefin út af Siglingamálastofnun ríkisins eða 

öðrum þeim, sem til þess hefur fengið sérstakt umboð siglingamálastjóra. 

Skírteini, sem gefin hafa verið út samkvæmt ákvæðum SOLAS 1960 og í gildi eru við 
gildistöku þessara reglna, skulu halda gildi sínu, þar til gildistími þeirra rennur út. 

Öll öryggisskírteini og undanþáguskírteini, ef einhver eru, skal ramma inn á 

áberandi og aðgengilegum stað í skipinu. 

S. gr. 
Eftirlit 

Starfsmenn Siglingamálastofnunar ríkisins geta hvenær sem er farið um borð í 

íslensk og erlend skip í íslenskri lögsögu og krafist þess að fá að sjá öryggisskírteini 

þau, sem getið er um í 4. grein. 
Séu öll skírteini viðkomandi skipa í gildi, skulu þau talin fullnægjandi staðfesting 

þess að skipið og búnaður þess fullnægi viðeigandi ákvæðum SOLAS 74, nema 

ástæða sé til að ætla, að svo sé ekki. 

Séu skírteinin, eitt eða fleiri, úr gildi fallin eða ástæða til að ætla, að viðkomandi 

skip fullnægi ekki viðeigandi ákvæðum SOLAS 74, skal lagt bann við að skipið sé í 
förum þar til skoðun hefur verið gerð á skipinu. Sé um erlent skip að ræða, skal 

jafnframt tilkynna yfirvöldum þess lands, sem skipið er skráð í, um atburðinn. 

6. gr. 

Gildistaka 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í lögum nr. 52, 12. maí 1970 um 

eftirlit með skipum, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til 

eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt falla úr gildi reglur um 

útgáfu öryggisskírteina um smíði vöruflutningaskipa nr. 4, 11. janúar 1967. 

Samgönguráðuneytið, 2. júní 1983. 

Matthías Bjarnason.   
Kristinn Gunnarsson.
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REGLUR 

um ýmsar ráðstafanir til öryggis við siglingar“ 

1. gr. Gildissvið 
2. gr. Um hafís, reköld og annað, sem hættulegt getur verið 

skipum á siglingu þeirra 
gr. Veðurathuganir 
gr. Um aðstoð við nauðstadda 
gr. Merkjagjafir við björgun úr sjávarháska 
gr. Lóðsstigi 
gr. Um notkun sjálfstýringar og prófun stýrisbúnaðar 

gr. Gildistaka o
u
 

1. gr. 

Gildissvið. 
1.1. Sé ekki annað skýrt tekið fram, gilda reglur þessar um öll skip á öllum 

siglingaleiðum, nema um herskip og um skip, sem sigla á vötnum Norður-Ameríku. 

2. gr. 

Um hafís, reköld og annað, sem hættulegt getur verið skipum á siglingu þeirra. 

2.1. Skyldur skipstjórnarmanna. 

2.1.1. Sérhver skipstjórnarmaður, sem verður var við hafís, rekald eða annað, 

sem hættulegt getur verið siglingu skipa (þar með talið gallar á vitum eða 

siglingamerkjum) og ekki hefur verið gert viðvart um, skal strax beita 

öllum tiltækum ráðum til að koma skilaboðum um slíka hættu, annað 

hvort beint eða með milligöngu annarra til hlutaðeigandi yfirvalda á næsta 

stað í landi, sem til næst. Þetta gildir einnig um fellibylji, ísingu eða 
vindhraða, sem nemur 10 vindstigum (Beaufort) eða meira, þegar sérstök 

tilkynning eða viðvörun þar að lútandi, hefur ekki verið gefin út. 
2.1.2. Sérhver skipstjórnarmaður, sem fengið hefur tilkynningu um hafís á eða 

nálægt fyrirhugaðri siglingaleið, skal, meðan dimmt er af nóttu, draga 

verulega úr ferð skips og sigla því með fyllstu varúð, eða að öðrum kosti 

breyta stefnu skipsins þannig að tryggt sé, að skipið sigli vel utan 

hættusvæðisins. Skulu skipstjórnarmenn sýna sérstaka varúð á siglingu 

við strendur Nýfundnalands norðan 43“ norðlægrar breiddar. 

2.2. Tilkynning um hættu. 
2.2.1. Tilkynningar um hættur þær, sem getið er um í grein 2.1.1., skal senda á 

mæltu máli, á íslensku og helst einnig á ensku. Tilkynningarnar má einnig 

senda út samkvæmt alþjóðlegri merkjabók, International Code of Sign- 

als. Nánari leiðbeiningar um hvernig tilkynna skuli um slíkar hættur er að 

finna í 1. viðauka við reglur þessar. 

2.2.2. Þegar tilkynningarnar eru sendar sem loftskeyti, skulu þær hefjast með 

öryggismerkinu TTT, en með SECURITE, þegar talstöð er notuð, (sjá 
aðferð 1 og Il í 1. viðauka). Öryggismerkið og öryggiskallið er að öllu 

jöfnu sent á einni eða fleiri hinna alþjóðlegu neyðartíðna (500kHz, 

2182kHz eða 156,8MHz), en öryggisskeytið á þeirri vinnutíðni, sem 

skipið tilkynnir. Sendandi öryggisskeytis skal fullvissa sig um að næsta 
  

B 146



Nr. 639 

2.2.4. 

1154 2. júní 1983 

strandstöð hafi móttekið skeytið. Oryggisskeyti skal senda eins fljótt og 

auðið er til annarra skipa í nágrenninu (Cq) og til viðkomandi stofnana í 

landi. 

Strandstöðvar, sem móttekið hafa frá skipi úti á rúmsjó tilkynningu um 

einhverja þá hættu, sem ákvæði greinar 2.7.1. ná til, skulu senda hana 

viðeigandi stofnunum. Tilkynningar um vindhraða, hafís og ísingu skal 

senda Veðurstofu Íslands eða veðurstofu þess ríkis sem næst liggur. 
Tilkynningar um gölluð sjómerki, reköld o. s. frv. skal senda til Vita- og 
hafnarmálaskrifstofunnar eða hliðstæðum yfirvöldum þess ríkis, sem næst 

liggur. Sendingu og móttöku tilkynninga frá skipum um hættur, sem 

ákvæði greinar 2.1.1. ná til, skal afgreiða endurgjaldslaust. 

Tilkynningum um hættu skal þegar það á við útvarpa um sendistöðvar 

ríkisútvarpsins, strandstöðina í Reykjavíkurradio/Tfa og einnig um aðrar 
strandstöðvar þegar ástæða þykir til. 

Efni tilkynninga um hættur. 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.4. 

2.3.5. 

Tilkynningar um hættur, sem gefnar eru af skipum samkvæmt ákvæðum 

2. greinar, skulu hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar; eftir því sem tök 

eru á: 
1. Þegar um er að ræða ís, reköld eða aðra hluti, sem hættulegir geta 

verið skipum eða villt um fyrir stjórnendum þeirra: 

— upplýsingar um hvers konar hlut sé að ræða. 
— upplýsingar um staðsetningu hlutarins, þegar síðast sást til hans. 
— upplýsingar um, hvenær hans var síðast vart. 

2. Þegar um fellibylji“ er að ræða: 
— tilkynningu um fellibyl eða að fellibylur sé yfirvofandi (Skipstjórar 

skulu gefa út slíka tilkynningu strax og sýnt þykir, að fellibylur sé í 
aðsigi); 

— upplýsingar um dagsetningu, tíma, tímaviðmiðun og staðsetningu 

skipsins; 

— upplýsingar um eins mörg af eftirfarandi atriðum og tök eru á: 

O loftþrýsting, í millibörum (helst með leiðréttingu og geta þess, ef 
svo er ekki); 

Q Dreytingu á loftþrýstingi síðustu 3 tíma; 
Q vindátt (réttvísandi); 
Q vindhraði (Beaufort). 
Q sjólag; 
Q ölduhæð og stefnu (réttvísandi); 
Q hraða skips og stefnu (réttvísandi). 

Hafi skip tilkynnt um fellibyl, er æskilegt, en ekki skylda, að frekari 

upplýsingar berist, ef mögulegt er á klukkutíma fresti, en þó aldrei meira 

en með 3 tíma millibili svo lengi sem þörf er á, eða þar til veðrið hefur 

gengið niður. 
Þegar um er að ræða 10 vindstiga vindhraða (Beaufort) eða meir án þess 

að tilkynning, þar að lútandi, hafi verið gefin út, og er þá átt við annað en 

fellibyl skulu tilkynningar hafa að geyma í megin dráttum þær sömu 
upplýsingar og senda skal samkvæmt grein 2.3.1.2. 

Við ísingu eða hættu á ísingu skal senda upplýsingar um eftirfarandi atriði: 
— staðsetningu skips, tíma og tímaviðmiðun; 

— lofthitastig og sjóhitastig; 
— vindhraða og vindátt. 
  

* Fellibylur: hitabeltisstormur „hurricane“.
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3.1. 

4.1. 

4.2. 

44. 

3. gr. 

Veðurathuganir. 

Sú skylda hvílir á skipstjóra hvers þess skips, sem til þess er valið af Veðurstofu 

Íslands, að gera veðurathuganir á ákveðnum tímum sólarhringsins og sjá um, að þær 

séu sendar út sem loftskeyti til viðkomandi veðurstofu eftir þeim reglum, sem gilda 

um slíka veðurþjónustu, og jafnvel að endurtaka þær, svo að önnur skip geti haft 

not af þeim. 

Skip, sem ekki geta haft loftskeytasamband við strandstöð, ættu að láta veðurathug- 

unarskip eða önnur skip, sem náð geta sambandi við strandstöðvar framsenda 
veðurathuganirnar. 

Til þess að allar stöðvar, sem þess óska, geti tekið á móti tilkynningum um veður, 

sem sendar eru „til allra stöðva“ (CO), mega engar skipsstöðvar senda loftskeyti, 

eða viðhafa þráðlaust tal, meðan á sendingu tilkynninganna stendur, ef nokkur 

hætta er á því, að það trufli móttöku tilkynninganna. Þær veðurathuganir, sem 

sendar eru frá skipum til hinna ýmsu veðurstofa, skulu fluttar með þeim 

forgangsrétti, sem kveðið er á um í þeirri alþjóðaradíóreglugerð sem í gildi er á 
hverjum tíma. 

4. gr. 

Um aðstoð við nauðstadda. 

Skipstjóri á hvaða skipi sem er, sem fær vitneskju um, að skip, flugvél eða 
björgunarbátur sé í nauðum statt, ber skylda til, sé hann þess megnugur án 
alvarlegrar hættu fyrir skip sitt, skipshöfn og farþega, að hraða för skipsins hinu 

nauðstadda fólki til hjálpar, og ef hægt er, láta það vita, af ferðum sínum. 

Sé hann ekki megnugur að koma hinu nauðstadda fólki til hjálpar eða séu sérstakar 

ástæður fyrir hendi, svo að hvorki sanngirni né nauðsyn sé til að veita hjálpina, skal 

hann geta þess í dagbók skipsins, af hvaða ástæðum hann ekki veitti hina umbeðnu 
hjálp. 
Skipstjóri þess skips, sem í neyð er statt, getur krafist aðstoðar frá einu eða fleiri 

þeirra skipa, sem svarað hafa beiðni hans og sem hann álítur best til þess fallið að 

veita hjálpina, skal þetta gert að svo miklu leyti sem unnt er í samráði við 
hlutaðeigandi skipstjóra. 

Skipstjórinn eða skipstjórarnir, sem beðnir hafa verið um hjálp, skulu fara hinum 
nauðstöddu til hjálpar eins fljótt og unnt er. 

Skipstjóri er laus við skyldur þær, sem á honum hvíla samkv. gr. 4.1, þegar hann fær 

tilkynningu um það, að annað skip en hans hafi samkvæmt gr. 4.2. verið valið til 

þess að veita hina umbeðnu hjálp, og veitt hana. 

Ennfremur er hann laus við skyldur þær, sem á honum hvíla samkvæmt gr. 4.2, 

þegar hann fær tilkynningu um það frá hinu nauðstadda fólki eða skipstjóra á öðru 

skipi, sem komið er til fólksins, að hjálpar sé ekki lengur þörf. 

Hafi skip sent út neyðarkall, en skipstjóri þess lítur síðar svo á, að hjálpar sé ekki 

lengur þörf, skal hann tafarlaust láta allar stöðvar, er hlut eiga að máli, vita um það, 

á þann hátt, sem greint er í alþjóðaradíóreglugerðinni. 

Hafi skipstjóri sent neyðarmerki á annan hátt, en að ofan greinir, skal hann, sé 
hjálpar ekki lengur þörf, tilkynna það tafarlaust hlutaðeigandi yfirvaldi í landi, sem 

fyrst næst til. 

Framangreind ákvæði um að hjálpa þeim, sem í neyð eru staddir á sjónum, skerða 

ekki ákvæði siglingalaganna í þessu efni.
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5.1. 

6.1. 

11. 

1.2. 

5. gr. 

Merkjagjafir við björgun úr sjávarháska. 

Við björgun úr sjávarháska skal koma boðum milli björgunarsveita eða — stöðva og 
þeirra, sem í nauðum eru staddir, á þann hátt sem greint er frá í 2. viðauka við reglur 

þessar. 
Minnst einu innrömmuðu eintaki af leiðbeiningum þessum skal koma fyrir á 
áberandi stað í brú eða stýrishúsi skips. 

Notkun neyðarblysa, flugelda eða ljósa, í öðrum tilgangi en þeim að gefa til kynna, 

að skip, flugvél eða björgunarbátur sé í nauðum statt, er stranglega bönnuð. Sama 

gildir um ljósmerki, sem líkjast neyðarljósmerkjum. 

6. gr. 

Lóðsstigi. 

Öll skip, sem sigla milli landa skulu búin lóðsstiga, sem koma má fyrir á báðum 
hliðum skipsins. Skal lóðsstiginn og annar búnaður, sem notaður er til að auðvelda 

leiðsögumönnum og öðrum sem eiga erindi að gegna um borð að komast til og frá 

borði, fullnægja ákvæðum 17. gr. V. kafla alþjóðasamþykktarinnar um öryggi 

mannslífa á hafinu. (SOLAS 74). 

1. gr. 

Um notkun sjálfstýringar og prófun stýrisbúnaðar. 

Um notkun sjálfstýringar. 
7.1.1. Þegar skip á leið um hafsvæði, þar sem umferð skipa er mikil eða skyggni 

takmarkað og sjálfstýring skipsins er notuð, skal ávallt vera hægt að grípa 
til handstýringar fyrirvaralaust, ef nauðsyn krefur. 

7.1.2. Við þau skilyrði, sem nefnd eru í grein 7.1.1 skal skipstjórnarmaður ávallt 

hafa sér til aðstoðar reyndan rormann, sem tekið getur við stýri skipsins 
fyrirvaralaust. 

7.1.3. Sjálfstýring skal aðeins sett á eða henni aflétt af yfirmanni þeim, sem er á 
vakt, eða undir umsjón hans. 

1.1.4. Áður en siglt er inn á hafsvæði, þar sem umferð skipa er mikil og stöku 
sinnum milli þess, sem sjálfstýring er notuð, skal prófa handstýringu 

skipsins. 

Prófun stýrisbúnaðar. 
1.2.1. Innan 12 tíma frá því skip lætur úr höfn, skal stýrisbúnaður skipsins 

athugaður og prófaður eftir tilsögn stýrimanns. Við prófunina skal, eftir 

því sem við á, athuga hvort eftirfarandi búnaður starfi eðlilega: 

— aðalstýrisbúnaður 

— varastýrisbúnaður 

— stjórnbúnaður stýrisvélar 

— stjórnhöld stýrisbúnaðar í brú. 
— neyðarorka stýrisbúnaðar. 

— stýrisvísir með tilliti til stöðu stýrisblaðs. 
— viðvörun við aflrof stjórnbúnaðar. 

— viðvörun við aflrof stýrisbúnaðar. 

— annar stjórnbúnaður. 

Athuga skal, hvort stýrisvél snúi stýrinu nógu mikið og nógu hratt, hvort 

vart sé við leka eða bilanir í stýrisvélarými, og hvort talsamband milli 

brúar og stýrisvélarýmis sé í lagi.
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Í stýrisvélarými og í brú, skal hengja upp lýsingu á því, hvernig stjórnun á 

sjálfvirkum stjórnbúnaði stýrisvélar og á aflgjafa stýrisbúnaðar er aflétt 

og komið á. Skulu allir yfirmenn skipsins hafa kynnt sér og tileinkað sér 
þau handtök, sem nauðsynleg eru til að stjórna stýrisbúnaði skipsins og 

aflétta eða koma á sjálfstýringu. 

Til viðbótar þeim prófunum, sem getið er í grein 7.2.1, skal neyðarstýris- 
búnaður skipsins prófaður a. m. k. á 3 mánaða fresti í þeim tilgangi að 

æfa neyðarstjórnun skipsins. Við þessar prófanir skal stjórna skipinu úr 

stýrisvélarými með boðum milli þess og brúar, með þeim mismunandi 

aflgjöfum, sem tiltækir eru. Þegar um er að ræða skip, sem eru í 

reglubundnum siglingum á stuttum siglingaleiðum, skulu slíkar prófanir 
gerðar vikulega. 

Upplýsingar um prófanir þessar, þ. e. hvenær og hvernig þær fóru fram, 

skal færa inn í dagbók skipsins. 
Ákvæði greina 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 og 7.2.4 gilda ekki um fiskiskip, 

skemmtibáta og önnur minni skip, sem eingöngu sigla við strendur 

landsins. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt lögum nr. 56, 23. júní 1932, um ráðstafanir til 

Öryggis við siglingar til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 172, 13. september 1965, um ýmsar 

ráðstafanir til öryggis við siglingar. 

Samgönguráðuneytið, 2. júní 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

1. VIÐAUKI 

Leiðbeiningar um, hvernig tilkynnt skuli um hafís, reköld, stórviðri og aðrar yfirvofandi 

hættur fyrir sjófarendur. 

1. Aðferð, þegar loftskeyti eru notuð: 

TIT TTT TTT 

— Öryggiskallið: { Cq Cq Cq DE 
Kallmerki loftskeytastöðvarinnar (3 sinnum). 

— Tilkynning um færslu á vinnutíðni. 

— TTT Hvers konar hætta . 
IR . . endurtekið oft 

Efni tilkynningarinnar 

II. Aðferð, þegar talstöð er notuð: 

Sécurité Sécurité Sécurité 

— Öryggiskallið: { (framburður: se-ky-ri-te) 

Nafn skipsins (3 sinnum) 

— Tilkynning um færslu á vinnutíðni 

— Þetta er (this is) SECURITE 

Hvers konar hætta } endurtekið oft. 
Efni tilkynningarinnar



Nr. 639 1158 2. júní 1983 

Æskilegt er, að í tilkynningum um hættur sé eftirfarandi tekið fram (tíminn er í öllum 

tilfellum Greenwich- meðaltími): 

Hafís, reköld og önnur bein siglingahætta fyrir sjófarendur: 1. 
a. 

b. 

c. 

Hvers konar hafís, rekald eða siglingahætta hafi sést. 
Staða hættunnar, þegar hún sást. 

Hvenær hennar var vart. 

2. Fellibyljir eða stórviðri: 
a. 

b. 

Tekið sé fram, að skipið hafi lent í óveðri. Kvöð þessi skal skilin í víðri merkingu, 

þannig að senda skal tilkynningu um óveðrið, hvenær sem skipstjórinn telur sig hafa 

gilda ástæðu til að halda, að óveður sé í aðsigi. 

Upplýsingar um veðrið. Sérhver skipstjóri skal senda, ásamt tilkynningunni um 

hættuna, þær af eftirfarandi upplýsingum um veðrið, sem hann telur ástæðu til: 

— Greenwich-meðaltíma, dag og stað skipsins, þegar athuganirnar voru gerðar. 

— Loftvægið (í millibörum, enskum þumlungum eða millimetrum. Þess skal 

jafnframt getið, hvort loftvægið er tekið óleiðrétt eftir álestur á loftvogina eða hvort 

það sé leiðrétt). 

— Breytingu á loftvæginu (breytingu þá á loftvæginu, sem átt hefur sér stað síðustu, 

3 klukkustundir) 

— Vindátt, réttvísandi. 

— Veðurhæð (Beaufort). 

— Sjógang (sléttur sjór (smooth), nokkur sjór (moderate), úfinn sjór (rough), ósjór 

(high)). 
— Unduröldu (lítil, nokkur, þung) og hvaðan hún kemur, réttvísandi. Upplýsingar 

um lengd öldunnar (stutt, meðallöng, löng) kæmu og að gagni. 

— Stefnu skipsins réttvísandi og hraða þess. 

. Síðari athuganir. Eftir að skipstjóri hefur sent upplýsingar um óveður í hitabeltinu eða 

annars staðar, er æskilegt, þótt ekki sé það skylda, að athuganir séu gerðar og sendar á 

klukkutíma fresti, ef ástæða þykir til, og í öllu falli ekki með lengra en þriggja 

klukkutíma millibili meðan skipið er innan þess svæðis, sem óveður geisar á. 

. Vindhraði sem nemur 10 Beaufortsstigum eða meiru, og hefur ekki verið varað við. 

Þessi kvöð tekur til annarra stórviðra en fellibylja sem getur í lið 2. Þegar vart 

verður við slík stórviðri, skulu tilkynningar um þau vera með svipuðu sniði og segir í lið 

2. „nema upplýsingum um sjólag skal sleppt. 

5. Hitastig undir frostmarki, sem í sambandi við kul veldur mikilli ísingu. 

Ice: 

Þ
o
s
S
g
 Dagur og stund. 

Lofthiti. 
Sjávarhiti (sé það mögulegt) 

Veðurhæð og vindátt. 

DÆMI: 

TTT Ice. Large berg sighted in 4605. N., 4410 W., at 0800 GMT May 15. 

TTT Derelict. Observed derelict almost submerged in 4006 N., 1243 W., at 1630 GMT April 

21. 
Danger to naviation: 

TTT Navigation. Alpha lightship not on station. 1800 GMT January 3. 

Tropical Storm: 
TTT Storm 0030 GMT August 18. 2204 N., 11354. W. Barometer corrected 994 millibars, 

tendency down 6 millibars. Wind NW., force 9, heavy squalls. Heavy easterly swell. Course 

067, 5 knots.
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TTT Storm. Appearances indicate approach of hurricane. 1300 GMT. September 14. 
2200N., 7236 W. Barometer corrected 29 „ 64 inches, tendency down 015 inches. Wird NE., 

force 8, frequent rain sqalls. Course 035, 9 knots. 

TTT Storm Condition indicate inense cyclone has formed 0200 GMT May 4 1620 N., 9203 

E. Barometer uncorrected 753 millimeters, tendency down $ millimeters, Wind S. by W., 

force 5, Course 300, 8 knots. 

TTT Storm. Typhoon to southeast. 0300 Gmt. June 12. 1812 N., 12605 E. Barometer falling 

rapidly. Wind increasing from N. 

TTT Storm Wind force 11, no stormwarning received. 0300 GMT. May 4. 4830 N., 30 W. 

Barometer corrected 983 millibars tencdency down 4 millibars. Wind SW., force 11 veering. 

Cource 260, 6 knots. 
Icing: 

TTT Experiencing severe icing.1400 GMT. March 2. 69 N., 10 W. Air temperature minus 8. 
Sea temperature minus 1.5 Wind NE., force 8.
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(Til notkunar um borð í skipum). 
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2. Viðauki. 

Merkjagjafir við björgun úr sjávarháska 
Merkjagjafir leitar- og björgunarflugvélar til þess að leiðbeina skipum á slysstað. 

TILBURÐIR FLUGVÉLAR, Í ÞEIRRI RÖÐ, SEM HÉR FER Á EFTIR: 

2. júní 1983 

ÞÝÐA 
  

1 Flýgur einn hring, að 
minnsta kosti yfir skipinu   

2 Flýgur lágt rétt fyrir fram- 
Ar stetni skipsins, eykur og 

minnkar á víxl hljóðið í 
hreyflunum með mismun- 
andi benzingjöf eða skurði 

á skrúfum.   

a 

I 
3 Flýgur í þá átt frá skipinu, 

sem hún ætlast til að það 
fari í.   

Flugvélin vill leiðbeina 
skipinu á slysstað. 

Endurtekning þessara tilburða 
hefur sömu þýðingu. 

  

ið 

fr 
Flogið er lágt rétt aftan við skut skipsins, hljóð hreyflanna aukið og minnkað á víxl með 
benzingjöf eða skurði á skrúfum. 

Bending til skipsins um, 
að hjálpar sé ekki 
lengur þörf. 

Endurtekning þessara tilburða 

hefur sömu þýðingu. 

  

HANDBENDINGAR 

Svar björgunarmanna við neyðarmerkjum manna 

LJÓSMERKI 

sjávarháska. 

ÖNNUR MERKI ÞÝÐING 
  

  

reykmerki 

  

eða þrjú ljósmerki og hvell- 

merki, gefin með u. þ. b. 

einnar mínútu millibili 

  

Reucaus 

/ 

— (min Í að 

Þrem hvítum stjörnuflugeldum 

skotið upp með u. þ. b. 

einnar mínútu millibili. 

Við höfum séð ykkur, 

hjálp verður veitt eins 

fljótt og unnt er. 

Endurtekning þessara tilburða 

hefur sömu þýðingu. 

  

Merki sem nota skal í sambandi við björgunartæki 

Ef nauðsynlegt þykir, má gefa dagmerkin að nóttu eða næturmerkin að degi. 

í landi. 
  

  

Hvítu flaggi eða örmunum 

veifað í lóðréttum fleti 

h 
eða grænni stjörnu skotið 

  

  

Hvítu ljósi veitað 

í lóðréttum fleti 

* 
eða grænni stjörnu skotið 

Almennt: „Játandi“. 
Sérmerking: 

„Línan hefir náðst. 

„Stert-blökkin er föst“. 

kíflínan er föst“. 

„Maðurinn er kominn í 

björgunarstólinn““. 
„Dragið stólinn í land“. 

  

  

Hvítu flaggi veifað í láréttum 

fleti eða örmunum haldið út 

lárétt til hliðanna. 
  

  

Hvitu ljósi veifað 

í láréttum fleti     eða rauðri stjörnu skotið     Almennt: „Neitandi“'. 

Sérmerking: 

„Slakið“. 
„Hættið að draga“.
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(Til notkunar á björgunarbátum). 

Merkjagjafir við björgun úr sjávarháska 
Svar björgunarmanna við neyðarmerkjum manna í sjávarháska. 

  

     
  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HANDBENDINGAR LJÓSMERKI ÖNNUR MERKI ÞÝÐING 

2 . 

Að 
degi eða þrjú ljósmerki og hvell- 

merki, gefin með u. þ. b. Við höfum séð ykkur, 
einnar mínútu millibili. tá UR 

að hjálp verður veitt eins 

Rauðgult reykmerki fljótt og unnt er. 

Endurtekning þessara tilburða 
hefur sömu þýðingu. 

Að 
nóttu Þrem hvítum stjörnuflugeldum 

skotið upp með vu. þ. b. 
einnar mír.ótu millibili. 

Ef nauðsynlegt þykir, má gefa dagmerkin að nóttu eða næturmerkin að degi. 

Merki til leiðbeiningar um lendingu til skipbrotsmanna. 

á = s ð 
Að a 

degi - eða stafurinn K með 
Hvítu flaggi eða örmunum eða grænni stjörnu skotið ljósi eða hljóði 
veifað í lóðréttum fleti signal Hér er bezt best 

að lenda. 

I o 
Að 0 

ótt í 
nott eða stafurinn K með 

Hvítu ljósi veifað FR . ljósi eða hljóði 

Setja má upp mið, með því að koma fyrir hvítu ljósi eða blysi fyrir neðan manninn, sem 
merkin gefur. Skal þá farið í miðinu: Maðurinn  # Ljósið. 

air“ 
, ts — oe. . 

Að < 
degi í Þá 

Hvítu flaggi veifað í láréttum eða stafurinn S með 
fleti eða örmunum haldið út eða rauðri stjörnu skotið ljósi eða hljóði 

lárétt til hliðanna. signal in , FR 
L g hér mjög 
hættuleg. 

. . . 

AS 2 
nóttu TA 

eða stafurinn S með 

Hvítu ljósi veifað eða rauðri stjörnu skotið ljósi eða hljóði 
í láréttum fleti signal 

1 eða stafurinn $ (...) á undan 

7 stafnum R (.— .), ef betri 

! þráð lending er til hægri séð 
AS EÐA frá sjó 
degi 1 Hvítu flaggi veifað í 2 eðaS(.. JogsíðanlL(.—--), 

láréttum fleti, ro ef betri lending er til vinstri 
2 er því síðan stungið í jörðina 1 eða rauðri stjörnu séð frá sjó. 
3 og annað hvítt flagg borið skotið lóðrétt upp 

í átti i i á ítri í áttina til betri í áttina til betri lendingar. 2 igur. áttina til betri Lending hér mjög 

- hættuleg. 
Hag ðari lending til 

þeirrar handar, sem 

bent er á. 

AR 
| Þr 

1 ; „Á T eða stafurinn S (...) á undan 

! stafnum R (-— .), ef betri 

Að 1 Hvítu ljósi eða blysi veifað 1 eða rauðri stjörnu lending er til hægri séð 
nóttu í láréttum fleti, skotið lóðrétt upp frá sió | 

2 sem síðan er sett á jörðina 2 og hvítri í áttina til betri 2 eðas C ) og síðan L G 0 ) B 147 
3 og annað hvítt ljós eða blys lendingar. et betri lending er til vinstri 

er borið í áttina til betri séð frá sjó. 
lendingar.        
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REGLUGERÐ 

um viðvörunarmerki almannavarna. 

1. gr. 

Ákvæði reglugerðar þessarar gilda þar sem gerðar eru ráðstafanir til almannavarna 
samkvæmt 7. og 9. gr. laga um almannavarnir. 

2. gr. 

Með viðvörun er hér átt við að almenningur fái vitneskju um yfirvofandi hættu af 

völdum hernaðaraðgerða eða náttúruhamfara. Viðvörun skal framkvæma þannig að tryggt 
sé, svo sem framast er unnt, að allir íbúar svæðis séu varaðir við hættunni. 

3. gr. 
Til viðvörunar í kaupstöðum og kauptúnum með 2000 íbúa eða fleiri, skal nota 

handknúin tæki eða aðrar aðferðir. Leita skal samþykkis almannavarnaráðs um gerð 

búnaðar eða aðferð, sem notuð er til viðvörunar. 

4. gr. 

Viðvörun skal, svo sem aðstæður framast leyfa, framkvæma með samsvarandi hljóð- 
merkjum um land allt. Hljóðmerki skulu vera þrenns konar. 

a) Merki um áríðandi tilkynningu í útvarpi: Langt hljóð með tveim stuttum á eftir a. m. k. 
þrítekið. 

b) Merki um yfirvofandi hættu: Stutt hljóð í sífellu í minnst eina mínútu. 

c) Merki um að hætta sé liðin hjá: Langt hljóð, einstakt, í minnst hálfa mínútu. 

Langt hljóð standi í 6,5 sekúndur og stutt hljóð í 1,5 sekúndu, nema annað sé tiltekið. 

Bil milli hljóða í merki sé 2 sekúndur og milli merkjanna sjálfra minnst 6,5 sekúndur. 

Þegar gefin eru hljóðmerki um áríðandi tilkynningu eða yfirvofandi hættu er öll óþarfa 
notkun síma bönnuð. 

9. gr. 

Til að tryggja að viðvörunarbúnaður sé ætíð virkur, skal hann reyndur reglulega. 
Viðvörunarkerfið skal reynt á hádegi fyrsta miðvikudag hvers ársfjórðungs, sem ekki ber 

upp á almennan frídag, og skal það tilkynnt almenningi með nægum fyrirvara í útvarpi. 

Tæknilegan búnað viðvörunarkerfisins skal reyna einu sinni í mánuði, án þess að 
hljóðmerki sé gefið. 

6. gr. 
Hljóðmerki samkvæmt a og b lið 4. gr. má eigi nota í öðru skyni en þar segir. 

Eigi má heldur nota viðvörunarbúnaðinn til annarra merkjasendinga, nema með 
samþykki almannavarnaráðs. 

1. gr. 

Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt heimild í lögum um almannavarnir nr. 94 29. 

desember 1962, öðlast þegar gildi. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 106 25. apríl 1969 

um viðvörunarmerki almannavarna, sbr. reglugerð nr. 37 23. febrúar 1971. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 12. september 1983. 

Jón Helgason. 
  

Ólafur W. Stefánsson.
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REGLUGERÐ 

um skipulag á fólksflutningum með langferðabifreiðum. 

1. gr. 

Skipulagsnefnd fólksflutninga, sbr. 4. gr. laga nr. 29/1983, er samgönguráðherra til 
ráðuneytis um leyfisveitingar og önnur mál, er varða fólksflutninga á landi eftir því sem 

ákveðið er í reglugerð þessari eða ráðherra óskar. Nefndin skal skipuð einum fulltrúa 

tilnefndum af Alþýðusambandi Íslands, einum fulltrúa tilnefndum af Búnaðarfélagi Íslands, 

einum fulltrúa tilnefndum af Félagi hópferðaleyfishafa, tveimur fulltrúum tilnefndum af 
Félagi sérleyfishafa og einum fulltrúa tilnefndum af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. 
Sjöunda nefndarmann skipar samgönguráðherra án tilnefningar og skal hann vera for- 

maður. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. 
Nefndin skal skipuð til fjögurra ára í senn. Hún kýs sér varaformann og ritara. 

Umferðarmáladeild er ríkisstofnun undir yfirstjórn samgönguráðuneytisins. Deildin 

hefur með höndum yfirumsjón og eftirlit með framkvæmd laga um skipulag á fólkstlutning- 
um með langferðabifreiðum. Hún skal starfa í samráði og samvinnu við skipulagsnefnd 

fólksflutninga, undirbúa fundi nefndarinnar og annast afgreiðslu fundarályktana og annarra 

mála, er lögin varða. Forstöðumaður umferðamáladeildar skal ráðinn af samgönguráðherra 

að fengnu áliti skipulagsnefndar. 

2. gr. 

Sérleyfi til fólksflutninga er háð eftirgreindum skilyrðum: 
a. Að sérleyfið gildi í 5 ár á tiltekinni leið og sé óframseljanlegt. 

b. Að sérleyfið gildi fyrir ákveðinn fjölda og stærð bifreiða á viðkomandi leið. 

c. Að ferðatíðni og gjaldskrá sé samþykkt af ráðuneytinu. 

Áður en samgönguráðuneytið veitir sérleyfi er því skylt að leita umsagnar skipulagsnefndar 

fólksflutninga um málið. Leysa má sérleyfishafa frá skilyrðum skv. a. lið, séu til þess 

rökstuddar ástæður að mati skipulagsnefndar fólksflutninga og ráðuneytis, sömuleiðis að 

endurskoða ákvæði b. og c. liðar þegar ástæða þykir til. 

Nú er veitt sérleyfi fyrir ákveðna leið og er þá öðrum en þeim, er sérleyfið hefur fengið 

óheimilt að halda uppi fólksflutningum á leiðinni eða hluta hennar eftir föstum áætlunum. 
Sérleyfishafa er óheimilt að leggja niður ferðir á sérleyfisleið eða fækka þeim nema með 

samþykki samgönguráðuneytisins að fengnum meðmælum umferðarmáladeildar og skipu- 
lagsnefndar fólksflutninga. 

Sérleyfishafi, sem haft hefur sérleyfi á ákveðinni leið skal að jafnaði sitja fyrir um 

endurveitingu sérleyfis á sömu leið, sæki hann um hana og hafi að undanförnu rækt 

sérleyfisaksturinn vel að dómi skipulagsnefndar fólksflutninga. 

Sé ekki um endurveitingu sérleyfisins að ræða hafa viðkomandi sveitarfélög forgangs- 
rétt til sérleyfisins enda standi meirihluti sveitarstjórnar þeirra sveitarfélaga, sem sérleyfis- 
leiðin aðallega þjónar, að umsókninni og hafi lagt fram umsókn sína sex mánuðum áður en 

sérleyfið fellur úr gildi. 

3. gr. 
Umferðarmáladeild setur sérleyfishöfum ferðaáætlanir og gjaldskrár á sérleyfisleiðum 

að fengnu áliti skipulagsnefndar fólksflutninga og með samþykki samgönguráðuneytis. Við 

gerð ferðaáætlana skal hafa hliðsjón af rökstuddum upplýsingum og tillögum frá hlutað- 
eigandi sveitarfélögum og viðkomandi sérleyfishöfum.
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Umferðarmáladeild er skylt að gefa árlega út leiðabók í samvinnu við sérleyfishafa þar 
sem skipulega og skýrt er tekið fram um brottfarar- og komutíma sérleyfisbíla á öllum 

sérleyfisleiðum landsins, svo og upphæð fargjalda. Sérleyfishafa er skylt að fylgja áætlun um 

brottfarar- og komutíma. 

Óski sérleyfishafi eftir breytingu á ferðaáætlun eða gjaldskrá skal hann senda 

umferðarmáladeild skriflega beiðni um það, sé þess nokkur kostur. Umferðarmáladeild 

getur breytt ferðaáætlun ef sérstök ástæða er til að áliti skipulagsnefndar fólksflutninga og/ 

eða viðkomandi sérleyfishafa. Seinki sérleyfisferðum eða falli þær niður af óviðráðanlegum 

ástæðum, skal sérleyfishafi þegar tilkynna það umferðarmáladeild og tilgreina ástæður. 

Nú vill sérleyfishafi ekki hlíta ákvörðun umferðarmáladeildar um ferðaáætlun og sker 
þá samgönguráðherra úr, en leita skal þó áður álits skipulagsnefndar fólksflutninga. 

Sérleyfishafa er skylt að hlíta ákvörðuninni, þar til úrskurður ráðherra liggur fyrir. 

4. gr. 

Sérleyfishafa er skylt að fullnægja flutningaþörf á þeirri leið, sem sérleyfi hans tekur til, 

eftir því sem fram er tekið í sérleyfi hans. Þar sem fleirum en einum er veitt sérleyfi til 

fólksflutninga á sömu leið má ákveða, að einn þeirra eða fleiri sé aðalsérleyfishafi og ber 

hann eða þeir þá ábyrgð á að flutningsþörfinni sé fullnægt, en hinir hafa aðeins þann 

takmarkaða rétt til ferða, sem ákveðinn er í sérleyfinu. 

Sérleyfishafa er ekki skylt að leggja til aukabifreið fyrir færri farþega en fimm nema 

farþegi hafi pantað far minnst einni klukkustund áður en áætlunarferðin hefst. 

Farþega er heimilt að hafa með sér án sérstakrar greiðslu farangur allt að 20 kg að 

þyngd. 
Sérleyfishöfum er skylt að láta afhenda farþegum kvittun með réttu verði fyrir farinu, sé 

þess óskað. 

5. gr. 

Sérleyfis- og hópferðaleyfishöfum er skylt að láta umferðarmáladeild í té upplýsingar 

um tölu farþega, ferðafjölda, rekstrarreikninga og annað, er máli skiptir varðandi 

leyfisskyldan akstur, eftir óskum umferðarmáladeildar á hverjum tíma, enda er umferðar- 

máladeild skylt að safna slíkum gögnum og vinna úr þeim svo að á hverjum tíma liggi fyrir 

sem gleggstar og áreiðanlegastar upplýsingar um fólksflutninga með sérleyfis- og hópferða- 
bifreiðum. 

Umferðarmáladeild skal veita viðtöku rökstuddum kvörtunum frá leyfishöfum, farþeg- 

um þeirra og öðrum hagsmunaaðilum, enda séu þær skriflegar. 

Sé um að ræða meint brot á lögum um skipulag fólksflutninga með langferðabifreiðum 

eða reglugerðum, sendir umferðarmáladeild málið til viðkomandi yfirvalda. 

Skylt er leyfishafa, ef bifreið hans bilar, að útvega aðra í hennar stað, eftir því sem við 
verður komið hverju sinni. 

Sérleyfishafa ber að hafa framan á bifreiðum sínum, í föstum áætlunarferðum, 
greinilega merkt nafn leiðar sem bifreiðin ekur. 

6. gr. 
Skipulagsnefnd fólksflutninga skal gera tillögur til samgönguráðherra um veitingu 

réttinda til hópferðaaksturs. Slík réttindi fela í sér leyfi til óreglubundinna fólksflutninga 

með tilteknum bifreiðum, þar sem greitt er ákveðið heildargjald fyrir þjónustu ökutækisins 

án tillits til nýtingar þess. 
Umsækjandi um leyfi til hópferðaréttinda skal í umsókn skýra frá bifreiðakosti sínum, 

þ. e. fjölda, stærð, gerð, aldri og skrásetningarnúmerum þeirra bifreiða, er hann ætlar að 

nota til flutninganna.
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Hópferðaréttindi skulu hljóða á nafn eiganda bifreiðar eða bifreiða. Tilgreina skal 

skráningarnúmer, stærð, gerð og aldur bifreiðar. Bifreið, sem hópferðaleyfi hefur verið 
gefið út fyrir, má eingöngu nota til fólksflutninga meðan leyfið gildir. 

Við veitingu hópferðaréttinda í fyrsta sinn skulu þau eigi gilda lengur en eitt ár. Heimilt 
er samgönguráðherra að fengnu áliti umferðarmáladeildar og skipulagsnefndar fólksflutn- 

inga að veita hópferðaréttindi til fólksflutninga aðeins hluta úr ári hverju sinni. 
Hópferðaleyfishafar, sem hafa haft hópferðaleyfi, skulu sitja fyrir um endurveitingu, 

sæki þeir um hana og hafa rækt starfið vel að dómi skipulagsnefndar fólksflutninga. 

1. gr. 

Skipulagsnefnd fólksflutninga skal við umsögn um umsóknir um hópferðaréttindi gera 

sér grein fyrir hver sé nauðsynleg bifreiðaþörf til að annast flutningaþörf en varast offjölgun. 

Liggi fyrir rökstutt álit skipulagsnefndar fólksflutninga og umferðarmáladeildar að nauðsyn 

sé að ákveða hámarksfjölda bifreiða, sem fái heimild til hópferðaaksturs, er samgönguráðu- 

neytinu heimilt að ákveða slíkt samkvæmt eftirfarandi reglum: 
a) Sérleyfishafar skulu njóta hópferðaréttinda fyrir allt að þeirri tölu sæta, sem nemur 

sætafjölda sérleyfisins. 

b) Jafnmörgum sætum og sérleyfishafar fá hópferðaréttindi fyrir skal skipt milli hópferða- 
réttindahafa, sem ekki hafa sérleyfisréttindi. 

c) Sé þörf fyrir meiri hópferðaþjónustu en um ræðir í a) og b) lið, skal samgönguráðuneytið 

að fengnum tillögum skipulagsnefndar fólksflutninga og umferðarmáladeildar veita 
hópferðaréttindahöfum og sérleyfishöfum hópferðaréttindi fyrir þá tölu sæta. 

Samningsbundinn flutningur starfsfólks á vinnustað fyrirtækis eða með farþega að og 

frá flugvelli með bifreiðum, sem viðkomandi fyrirtæki á ekki sjálft, skal talin með 

hópferðaþjónustu. Hafi sérleyfishafi þurft fleiri sæti til að veita slíka þjónustu, sem hér um 

ræðir, en nemur fjölda sæta í sérleyfi hans, er skylt að endurveita honum hópferðaréttindi 

fyrir þá tölu hópferðasæta meðan samningurinn er í gildi. Við veitingu hópferðaleyfa 

almennt skal jafnan fylgja þeirri reglu að þeir sitji fyrir réttindum, sem hafa hópferðaakstur 

að aðalatvinnu og jafnan fremur veita nýjum einstaklingum leyfi en fjölga bifreiðum í 
hópferðaflutningum hjá þeim, sem þegar hafa rétt fyrir eina eða fleiri bifreiðar. 

8. gr. 

Að fengnum meðmælum skipulagsnefndar getur ráðuneytið veitt ferðafélögum, 

ferðaskrifstofum, afgreiðslum sérleyfishafa og viðurkenndum hópferðaafgreiðslum leyfi til 

að auglýsa og starfrækja sætaferðir, þar sem seld eru einstök sæti í alla ferðina eða 

meginhluta hennar, þó að ekki sé um sérleyfisferðir að ræða. Gildistími slíkra leyfa skal eigi 

vera lengri en eitt ár í senn og skal ráðuneytið veita þau í samráði við Skipulagsnefnd. 

Umsóknir um slík leyfi skulu vera skriflegar, þar sem tilgreind er starfsemi þess, sem sækir 

um leyfið, og rökstudd nauðsyn slíkra ferða í tengslum við hana. Ennfremur skal tilgreina 

fyrirhugaðar leiðir, brottfararstaði, brottfarartíma, ferðatíðni og annað er máli skiptir. 
Skipulagsnefnd fólksflutninga setur reglur um hvaða skyldur slíkir leyfishafar skulu 

uppfylla. 

Við umfjöllun beiðnanna skal skipulagsnefnd eftir föngum meta áhrif þessarar 
starfsemi á sérleyfisferðir um sömu svæði. 

Auk ofangreindra sætaferða er heimilt að veita leyfi til einstakra ferða, og gilda sömu 
reglur um slíkar leyfisveitingar, eftir því sem við á. Þessi leyfi skulu veitt af umferðarmála- 
deild.
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9. gr. 

Sérleyfi til fólksflutninga með strætisvögnum í kaupstöðum skal veitt að fengnum 

tillögum hlutaðeigandi bæjarstjórnar. 

Nú ákveður bæjarstjórn, að bærinn taki í sínar hendur rekstur strætisvagna innan 

lögsagnarumdæmisins, sem áður hefur verið veitt sérleyfi til, og er þá skylt að veita 

bæjarstjórn einkaleyfi til þess, þegar tímabil sérleyfishafa er útrunnið, enda hafi bæjarstjórn 

sótt um það eigi síðar en sex mánuðum áður en sérleyfið fellur úr gildi. 

Við veitingu einkaleyfis er ráðherra heimilt, að fengnum meðmælum skipulagsnefndar 

fólksflutninga, að binda einkaleyfið því skilyrði, að einkaleyfishafinn skuli skuldbundinn að 

kaupa þær fasteignir og bifreiðar, sem notaðar höfðu verið til reksturs á viðkomandi leið og 

teljast nauðsynlegar til hans, á verði, sem samkomulag verður um milli aðila. Náist ekki 

samkomulag um verð skal það ákveðið með mati þriggja dómkvaddra manna. 

10. gr. 

Leyfishafar, bifreiðastjórar þeirra og afgreiðslumenn skulu gæta þess að sýna farþegum 

lipurð og kurteisi í afgreiðslu og allri umgengni. Þeir skulu halda bifreiðum sínum þrifalegum 

að utan og innan eftir því sem við verður komið. Einnig skal hafa áletrun á skráningarmerki 

bifreiða ætíð vel læsilega, þegar aðstæður leyfa. Umferðarmáladeild skal láta útbúa 

rúðumerki fyrir sérleyfis- og hópferðabifreiðar og ber leyfishöfum að setja rúðumerki þessi á 

bifreiðar sínar, er sýni hvort um sérleyfis- eða hópferðabifreið er að ræða. 

11. gr. 

Leyfishafa er óheimilt að nota aðrar bifreiðar en þær, sem leyfi hafa, til sérleytis- og 

hópferðaaksturs. 

Nú treystir leyfishafi sér ekki lengur til að hlíta skilmálum laga og reglugerðar um 

skipulag fólksflutninga með langferðabifreiðum og ber honum þá að tilkynna það þegar í 

stað skriflega til umferðarmáladeildar, en brjóti leyfishafar ákvæði laga nr. 29/1983 eða 

þessarar reglugerðar, er ráðherra heimilt samkvæmt tillögum skipulagsnefndar fólksflutn- 

inga að svipta þá viðkomandi réttindum þegar í stað. 

12. gr. 

Umferðarmáladeild er skylt að hafa sem best eftirlit með því að leyfishafar til 

fólksflutninga fari að lögum og reglum í hvívetna. Telji skipulagsnefnd og umferðarmála- 

deild nauðsynlegt að ráða sérstakan eftirlitsmann eða trúnaðarmenn á nokkrum stöðum á 

landinu er slíkt heimilt með samþykki samgönguráðherra. 

13. gr. 

Til að standa straum af kostnaði við starfsemi umferðarmáladeildar og skipulagsnefnd- 

ar fólksflutninga er leyfishöfum skylt að greiða árlegt gjald til umferðarmáladeildar af 

hverju farþegasæti í leyfisskyldum bifreiðum. Umferðarmáladeild innheimtir gjaldið. 

Fjárhæð þess er kr. 170,00 á hvert sæti miðað við byggingarvísitölu 1774 stig. Gjalddagi þess 

er 1. júní ár hvert, þó fyrir árið 1983 1. október. Sé gjaldið eigi greitt innan eins mánaðar er 

heimilt að reikna dráttarvexti frá gjalddaga og þar til greiðsla gjaldsins fer fram. 

Við álagningu gjaldsins skal hverju sinni miða fjárhæð þess við byggingarvísitölu þá, 

sem gildir á gjalddaga. Lögtaksréttur fylgir gjaldinu. Sé gjaldið eigi greitt innan þriggja 

mánaða frá gjalddaga er Umferðarmáladeild heimilt að svipta hlutaðeigandi leyfishafa leyfi 

sínu, þar til gjaldið hefur verið að fullu greitt. 
Við ákvörðun gjaldsins skal umferðarmáladeild leggja fyrir skipulagsnefnd fólksflutn- 

inga sundurliðaðan rekstursreikning sl. árs ásamt fjárhagsáætlun fyrir gjaldárið.
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Óheimilt er að nota tekjur af gjaldi því, er um ræðir í þessari grein, til annars en 

reglugerð þessi ákveður. Tekjuafgangur færist milli ára, en komi í ljós að gjaldið megi lækka 

eða nauðsyn sé að hækka það getur samgönguráðherra breytt ákvæðum um fjárhæð 

gjaldsins í grein þessari að fenginni umsögn skipulagsnefndar fólksflutninga og umferðar- 

máladeildar. 

14. gr. 

Brot á reglugerð þessari varðar sektum nema þyngri refsing liggi við lögum samkvæmt. 

Skal farið með slík mál að hætti opinberra mála. 
Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 29 frá 23. mars 1983 um skipulag á 

fólksflutningum með langferðabifreiðum til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 321 frá 5. júlí 1979 um skipulag á fólksflutningum 

með bifreiðum, með síðari breytingum nr. 74/1982. 

Samgönguráðuneytið, 31. ágúst 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Ólafur S. Valdimarsson. 

8. september 1983 Nr. 642 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um greiðslu almannatrygginga á lyfja- 

kostnaði. 

1. gr. 
3. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Af öðrum lyfjakostnaði en um getur í 2. gr. er greiðslutilhögun svo sem hér segir: 
1. Fyrir hverja afgreiðslu (ordination) samkvæmt Lyfjaverðskrá Í og af innlendum 

sérlyfjum greiðir samlagsmaður fyrstu 50 kr., en sjúkrasamlagið það sem vantar á fullt 
verð. 

2. Fyrir hverja afgreiðslu (ordination) samkvæmt Lyfjaverðskrá I (erlend sérlyf) greiðir 
samlagsmaður fyrstu 100 kr. en sjúkrasamlagið það sem vantar á fullt verð. 

Elli- og örorkulífeyrisþegar skulu greiða hálft gjald, þ. e. kr. 25 og kr. 50 fyrir 
hverja afgreiðslu. 
Sé heildarverð viðkomandi lyfs jafnt eða lægra en þau mörk er um getur í þessari grein, 

greiðir samlagsmaður það verð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 43. gr. laga um almannatryggingar nr. 67/ 

1971, sbr. lög um breyting á þeim lögum nr. 62 21. maí 1974 og nr. 95 31. desember 1975 og 

öðlast gildi 1. október 1983. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 78/1983 um breyting á 

reglugerð um greiðslur almannatrygginga á lyfjakostnaði nr. 289/1978. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. september 1983. 

Matthías Bjarnason. 

Páll Sigurðsson.
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Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í Vestur- 

Skaftafellssýslu um niðurfellingu manntalsþinga í Vestur-Skaftafellssýslu. 

„Ráðuneytið vísar til bréfs yðar, herra sýslumaður, dags. 1. september sl., varðandi 

tillögu yðar ásamt samþykkt sýslunefndar Vestur-Skaftafellssýslu um að leggja niður 

manntalsþing í Vestur-Skaftafellssýslu. 
Með vísun til 10. gr. laga nr. 28/1981 um breyting á lögum nr. 85/1936 um meðferð 

einkamála í héraði, samþykkir ráðuneytið, að manntalsþing í Vestur-Skaftafellssýslu verði 

lögð niður.“ 

Nr. 644 22. september 1983 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 320 2. júlí 1981, um eftirlit og mat á 

saltverkaðri síld til útflutnings. 

1. gr. 

Aftan við 20. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi: Hver söltunarstöð skal hafa löggiltar 

vogir til að vigta hráefni og salt. 

2. gr. 

28. gr. orðist svo: 
Eftirfarandi grein á eingöngu við um harðsaltaða síld og millisaltaða síld (sykursaltaða 

og kryddsaltaða). 
Sé ofangreind síld söltuð að hausti eða vetri, þá skulu tunnurnar fluttar í geymsluhús að 

lokinni söltun, þar sem haldið er 8 *C til #10 *C hitastigi, sbr. 22. gr. 
Eftir 20. september verður að flytja þessa síld strax að loknum tilslætti í slíka geymslu og 

geyma hana þar, þar til hún er verkuð, eða a. m. k. 4 vikur. 

3. gr. 

1. tl. 33. gr. orðist svo: 

Heilsöltuð-, kverkuð-, hausskorin og slógdregin, hreinsuð síld, (split): 

Síldin skal vera vel verkuð, snyrtilega hreinsuð og unnin, raðað eða sléttlögð (plattað) í 
tunnur. Síldinni hafi verið vel vöðlað upp úr salti og verkunarefnum, ekki átutærð, 
kviðgölluð eða kviðlin, roðtærð eða samlímd, og hæfilega söltuð. 

Harðsöltuð síld skal vera með minnst 24* Be pækli. Ekki skal vera áberandi magn af 
óbráðnu salti í tunnunum. 

Léttsaltaða síld með pækli sem er veikari en 209 Be skal merkja á efri botn tunnu: 
Léttsöltuð (Mild cure) eða öðrum orðum, er tákna það sama. 

Séu notuð verkunarefni með saltinu s. s. krydd, sykur o. s. frv., skal nota blöndu af 

salti og tilheyrandi verkunarefnum og skulu þau vandlega blönduð saltinu. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 108 31. desember 1974, um 

Framleiðsluetftirlit sjávarafurða, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 22. september 1963. 

Jón L. Arnalds. 
  

Jón B. Jónasson. 

  

Stjórnartíðindi B 39, nr. 635—644. Útgáfudagur 30. september 1983.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 486/1982 um söluskatt 

með síðari breytingum. 

1. gr. 

Við 13. gr. reglugerðarinnar bætist nýr töluliður, 27. tl., svohljóðandi: 

Vörur, sem falla undir eftirtalin tollskrárnúmer, sbr. 1. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá 

o. fl., með síðari breytingum: 

84.11.41 

úr 84.17.22 

úr 84.20.10 

84.22.31 

84.23.61 

84.24.10 

úr 84.24.20 

84.24.31 

úr 84.24.40 

84.25.31 

84.25.32 

84.25.33 

úr 84.25.39 

84.25.41 

84.26.10 

85.07.01 

87.14.21 

87.14.22 

87.14.23 

Heyblásarar 

Mjólkurkælar 

Fjárvogir 
Heyblásarar (til að færa hey) 
Ámoksturstæki við almennar hjóladráttarvélar 

Plógar 

Áburðar- og mykjudreifarar, kartöfluniðursetningarvélar 
Herfi 
Valtarar og flagjafnarar 

Sláttuvélar, aðrar en garðsláttuvélar 

Upptökuvélar fyrir kartöflur og aðra garðávexti 

Rakstrar- og snúningsvélar 

Múgavélar, rúllubindivélar og heybindivélar 
Flokkunarvélar 
Mjaltavélar 
Fjárklippur 
Vagnar búnir tækjum til losunar og/eða lestunar á heyi 
Vagnar búnir tækjum til áburðardreifingar 

Vagnar búnir tækjum til heyvinnslu 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 10/1961 um söluskatt með 

áorðnum breytingum, öðlast gildi frá og með 1. október 1983. 

Fjármálaráðuneytið, 29. september 1983. 

F.h. r. 

Höskuldur Jónsson. 
  

Þorsteinn Geirsson. 
B 148 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Flúða og nágrennis, 

nr. 436, 30. maí 1983. 

Samkvæmt 29. gr. orkulaga nr. 58 29. apríl 1967 hefur ráðuneytið staðfest 30% hækkun 

á gjaldskránni frá og með 1. október 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 40, nr. 645—646. Útgáfudagur 30. september 1983.
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29. september 1983 

I. Hljóðvarp 

Il. Sjónvarp 

1171 

AUGLÝSING 
um gjaldskrá fyrir auglýsingar í Ríkisútvarpinu. 

(Miðað er við krónur fyrir hvert orð). 

Flokkur 1. 
Dánartilkynningar og jarðarfarir, messur, góð- 

gerðarstarfsemi, tapað — fundið ................. 

Flokkur 2. 
Opinberar tilkynningar, auglýsingar um funda- 

höld. Kvikmynda- og leiksýningar. Auglýsingar um 

verslun og viðskipti, sem lesnar eru kl. 09.30 og kl. 
16.00 0. 

Flokkur 3. 

Auglýsingar um verslun og viðskipti, lesnar fyrir 
kvöldfréttir .........0...... 

Flokkur 4. 
Allar auglýsingar og tilkynningar, hvers efnis 

sem er, lesnar eftir kvöldfréttir og auglýsingar um 

verslun og viðskipti lesnar á samtengdum rásum .... 

(Miðað er við krónur fyrir sekúndur). 
TSEk 20... 

Nr. 647 

kr. 

30,00 

50,00 

60,00 

120,00 

4 060,00 
6 290,00 
7 880,00 
9 760,00 

11 000,00 
12 260,00 
14 300,00 
15 600,00 
16 730,00 
18 560,00 
20 440,00 
22 310,00 

Gjaldskrá þessi gildir frá 1. október 1983 og þar til öðruvísi kann að verða ákveðið. 

Menntamálaráðuneytið, 29. september 1983, 

Ragnhildur Helgadóttir.   
Runólfur Þórarinsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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AUGLÝSING 
um umferð í Stöðvarfjarðarkauptúni, Suður-Múlasýslu. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 og að fengnum tillögum 
hreppsnefndar Stöðvarhrepps hefur verið ákveðið, að umferð um Fjarðarbraut hafi 
forgangsrétt fyrir öllum aðliggjandi akstursleiðum. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Suður-Múlasýslu, 16. september 1983. 

Bogi Nilsson. 

Nr. 649 20. september 1983 

AUGLÝSING 
um umferð í Keflavík. 

Að fenginni tillögu bæjarstjórnar Keflavíkur og samkv. 65. gr. umferðarlaga er hér með 
ákveðið, að frá 1. nóv. 1983 verði biðskylda samkv. 3. mgr. 48. gr. nefndra laga á 

Hringbraut við Flugvallarveg. Fellur núgildandi gagnstæð regla þá úr gildi. 

Lögreglustjórinn í Keflavík, 29. september 1983. 

Jón Eysteinsson. 

Nr. 650 13. september 1983 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 449/1982, um innflutning á geisla- 

tækjum, er framleiða útfjólubláa geisla. 

1. gr. 

1. mgr. 1. gr. orðist svo: 

Innflutningur og sala á geislatækjum, er framleiða útfjólubláa geisla (solarium) er 
háður leyfi ráðuneytisins. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 1. gr. laga nr. 58/1982, um breyting á lögum 

nr. 95/1962, um öryggisráðstafanir gegn jónandi geislum frá geislavirkum efnum eða 
geislatækjum, öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 13. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson.   
Ingimar Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 41, nr. 647—650. Útgáfudagur 3. október 1983.
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10. október 1983 1173 Nr. 651 

REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum út af Húnaflóa. 

1. gr. 

Frá og með 11. október 1983, uns annað verður ákveðið eru allar veiðar með botnvörpu 
og flotvörpu bannaðar á svæði sem afmarkast af línum sem dregnar eru á milli eftirgreindra 

punkta: 1. 66748'47 N 21700'09 V 
2. 66*19'55 N 20%45'52 V 
3. 66722'22 N 21926'21 V 
4. 66730'18 N 21931'25 V. 

Að sunnan markast svæðið af línu, sem dregin er 12 sjómílur frá grunnlínu, sbr. lög 

nr. 81/1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

2. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 

1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að hætti 

opinberra mála. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976 um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast gildi 11. október 1983 og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim sem hlut eiga að máli. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 595 9. ágúst 

1983 um bann við togveiðum út af Húnaflóa. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 10. október 1983. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Þórður Eyþórsson. 

16. september 1983 Nr. 652 

AUGLÝSING 
um breytingu á samþykkt um afgreiðslutíma verslana á Akureyri 

o. fi. nr. 307 2. júlí 1975. 

Á eftir 3. mgr. 2. gr. komi ný mgr. 
Á fimmtudögum skal heimilt að halda öllum sölustöðum opnum til kl. 22.00 eða næsta 

virkan dag á undan, sé fimmtudagur helgidagur. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 652 1174 16. september 1983 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Akureyrar hefur samið og samþykkt, staðfestist hér 

með samkvæmt lögum nr. 17 1. febrúar 1936 um samþykktir um lokun sölubúða til þess að 

öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. september 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Jón Sigurpálsson. 

Nr. 653 26. september 1983 

AUGLYSING 

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. 

Tvístefnuakstur verður á Skipagötu milli Kaupvangsstrætis og Strandgötu og skal 

umferð um Skipagötuna njóta aðalbrautarréttar á milli áðurnefndra gatna. Jafnframt eru 

bifreiðastöður bannaðar beggja vegna á Skipagötu, nema vestan götunnar við Ráðhústorg. 

Ákvæði auglýsingar þessarrar taka gildi þegar í stað og falla þá jafnframt úr gildi eldri 

andstæðar reglur um umferð á Akureyri. 

Bæjarfógetinn á Akureyri, 26. september 1983. 

Elías I. Elíasson. 

Nr. 654 19. september 1983 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um sölu og meðferð ávana- og fíkniefna 

nr. 390/1974. 

1. gr. 

Við lista B á fylgiskjali 1 (efni, sem eingöngu er heimilt að nota hér á landi í 

vísindalegum og læknisfræðilegum tilgangi og jafnframt eru eftirritunarskyld) bætist. 

B. 22 Buprenorphinum ......... INN 

Efni merkt B. 22 verði B. 23 o. s. frv. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum um ávana- og fíkniefni nr. 69/ 

1974, öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 19. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 
  

Ingolf J. Petersen. 

  

Stjórnartíðindi B 42, nr. 651—-654. Útgáfudagur 11. október 1983.
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5. september 1983 1175 Nr. 655 

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. 12,00 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 1. mars ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

Gjald fyrir hvern mínútulítra er kr. 3 140,00 á ári. Þar til vatnsmælir eða hemill hefur 

verið settur upp, og ef vatnsmælir eða hemill bilar, áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með 
hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukamæla eða aukahemla, ef þess er óskað. 

d. 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)00. 0... kr. 108,00 
b) fyrir mæla eða hemla 1'—2" ..............0. 00. kr. 236,00 

c) fyrir mæla eða hemla 3" og stærri .........0....0.0...0.... kr. 465,00 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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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 hitaveit- 
unnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 317,00. 

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: 

(utanmál) n0 Heimæðargjald 

Allt að 400 38 800,00 kr. 
400— 2 000 38 800,00 kr. fyrir — 400 m? 32,00 kr/mð þar yfir 

2 000— 6000 90 .000,00 kr. fyrir 2 000 m?  27,00 kr/mð þar yfir 
6 000—10 000 198 000,00 kr. fyrir 6 000 m? # 24,00 kr/mð þar yfir 

Meira en 10 000 294 000,00 kr. fyrir 10 000 mö  21,00 kr/m? þar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum eða hemlum frá 
hitaveitunni og skal þá greiða kr. 4 760,00 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. 

II. KAFLI 
10. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 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. 596,00 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.
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Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 
öðlast gildi 1. ágúst 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. 587/1983 og birtist til eftirbreytni 
öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 413 30. maí 

1983. 
Iðnaðarráðunevtið, 5. september 1983. 

  
F.h.r. 

Páll Flygenring. Guðrún Skúladóttir. 

5. september 1983 Nr. 656 

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. 20,20 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" ......... 0. kr. 104,00 
b) fyrir mæla l' og stærri ........0%....2 0... kr. 232,00 

5. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mæli- 
sálestur. 

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. 98,80. 

7. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húsa: 

(utanmál) m? Heimæðargjald. 

Alltað 400 kr. 41 200,00 
400—2 000 kr. 41 200,00 fyrir 400 m? # 32,60 kr/mð þar yfir. 

Meira en 2 000 kr. 93 400,00 fyrir 2 000 m?  28,10 kr/m? þar yfir. 
Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 

þá greiða kr. 3 760,00 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 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. 218,00 hverju sinni. B 149
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Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 

til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. 587/1983 og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F. h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 657 5. september 1983 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Seltjarnarness. 

I KAFLI 

1. gr. 

Hitaveita Seltjarnarness selur hitaorku úr hitakerfum þeim, sem gerð hafa verið eða 
verða gerð á Seltjarnarnesi, og til þeirra húsa, sem fá vatn frá aðfærsluæð, eftir þeim reglum, 
sem settar eru Í gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð fyrir Hitaveitu Seltjarnarness staðfestri 7. 

september 1971. 

2. gr. 

Hitaveita Seltjarnarness lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætlað má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir 
að dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis 

og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. 
Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. 

3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess er um getur í 

2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrstu tvo mánuðina, sem 
hús er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði einungis breytt 

einu sinni á ári, og skal biðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. des. ár 

hvert. Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

II. KAFLI 
4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
a. Fastagjald, kr. 59,60 á mánuði fyrir hvern hemil. 

b. Vatnsgjald, kr. 250,00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 

5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greiðast til 
innheimtustofnunar, sem bæjarstjórn ákveður. Það eru vanskil ef gjöld eru ekki greidd innan 
15 daga frá gjalddaga.
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HI. KAFLI 

6. gr. 

Heimæðagjald Hitaveitu Seltjarnarness skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð: 
Fastagjald: Kr. 
Gjald á heimæð — grunngjald ...........0.00 0000. 26 200,00 

Rúmmál húss: 

(utanmál) 

0—-300 m? innif. í grunngjaldi ..........%20 0000... 

300— 1000 mö? kr./Mð 2... 31,10 
1000 m? og yfir kr./Mð ......... 0. 21,00 
1 aðrennslishemill á grind ..........0%..00 000 rn 6 830,00 

7. gr. 

Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. Er hitaveitunefnd heimilt 

að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða. 

8. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, og er þá hitaveitunefnd 

heimild að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá 

þessari. 

9. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

10. gr. 
Hitaveita Seltjarnarness hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

notanda, sem vanrækir að greiða hitveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynn með 3ja 
daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 412,00 í hvert 

skipti. 

ll. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Seltjarnarness skal hvenærsem er frjáls aðgangur að öllum 
hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmæl- 
um hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita 

vatnsins. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hitaveitustjórn og bæjarstjórn Seltjarnar- 
ness staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. $8 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. 

ágúst 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 
felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 414 30. maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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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. 103,00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b) Vatnsgjald kr. 262,00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils sem 
skiptist þannig: 
Flutningsgjald ...............00 0000 kr. 87,20 

Heitt vatn ............00 0... kr. 174,00 

6. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 
Rúmmál húss: Heimæðar- 

gjald 

(utanmál) m? 
Allt að 600 m? kr. 56 900,00. 
600— 2 000 m? kr. 56 900,00 fyrir 600 m? kr. 35,30 pr. m? þar yfir. 

2 000— 6 000 m? kr. 106 000,00 fyrir 2 000 mð # kr. 30,60 pr. m? þar yfir. 
6 000—10 000 mikr. 228 000,00 fyrir 6 000 m? kr. 26,60 pr. m? þar yfir. 

Meira en 10 000 mö? kr. 334 000,00 fyrir 10 000 mö? # kr. 23,30 pr. m? þar yfir. 
Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum hemlum eða mælum frá 

hitaveitunni og skal þá greiða kr. 4 750,00 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. 338,00 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 1. ágúst 1983 með 
tilvísun til auglýsingar nr. 587/1983 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F. h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir.
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AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar nr. 581 12. nóvember 

1980, með síðari breytingum. 

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 eru margfeldi af 0,25 úr mínútulítra, þó 

aldrei minna en 1,50 mínútulítrar. 

Göld fyrir afnot heita vatnsins til húshitunar og neyslu eru sem hér segir: 

a) Vatnsgjald um hemil kr. 1 030,00 fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

b) Vatnsgjald um vatnsmæli kr. 51,60 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 

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 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: 

a) Af öllu húsnæði öðru en um getur í liðum b og c hér á eftir. 

Stærð húss Stofngjald 

250 m? kr. 27 500,00 
251— 500 m? kr. 27 500,00 # 65,90 kr/m? yfir 250 m?. 
501—1 500 m? kr. 44 000,00  38,50 kr/mð yfir 500 m?. 

1 501—6 000 m? kr. 82 500,00 # 24,70 kr/mð yfir 1 500 m?. 
6 000 m? kr. 194 000,00  19,40 kr/mð yfir 6 000 m?. 

Lágmarksstofngjald fyrir íbúð í sambýlishúsi skal vera kr. 19 300,00, sama gildir um 
annað húsnæði í slíkum byggingum. 

b) Fyrir rafkynt hús með þilofnum eða geislum sem einungis tekur heimæð til neysluvatns- 

notkunar 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. 

c) 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. 1 030,00. 

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. júlí 1983, 2076 stig.
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Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira 
en nemur breytingum sem á nefndri vísitölu verða enda liggi fyrir staðfesting ráðuneytisins 

hverju sinni. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 
til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. 587/1983 og birtist til 

eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, S. september 1983. 

F. h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 660 5. september 1983 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur nr. 461 1. nóvember 1979, 

með síðari breytingum. 

3. gr. orðist þannig: 
Fyrir afnot heita vatnsins vegna íbúðarhúsnæðis skal greiða samkvæmt orkumæli kr. 

0,62 fyrir hverja kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 9,62 fyrir hvern rúm- 

metra vatns. 
Fyrir afnot heita vatnsins vegna annars en í íbúðarhúsnæðis skal greiða samkvæmt 

orkumæli kr. 1,08 fyrir hverja kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 9,62 fyrir 
hvern rúmmetra vatns. 

Orkubúi Vestfjarða er heimilt að selja heitt vatn samkvæmt vatnsmæli eingöngu. Gjald 
fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 50,90. 

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. 966,00. 

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 1. 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. 27 300,00 

Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 ............... kr. 22,20 
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 rúmm húsnæðis ....... kr. 37 900,00 

Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 ............... kr. 33,00
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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 mð. 

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. 713,00. 

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 byggingarkostnaðar 2076 
stig. 

Gjaldskrárbreyting þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967 og lögum nr. 66 31. ágúst 1976 til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 með tilvísun til 
auglýsingar nr. $86/1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

5. september 1983 Nr. 661 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu Suðureyrarhrepps, nr. 226 26. maí 1977, 

með síðari breytingum. 

4. gr. orðist svo: 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjald kr. 64,70 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
b. Vatnsgjald kr. 519,00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 

Á gjöld þessi leggst söluskattur og hliðstæðir skattar skv. gildandi lögum og reglum á 
hverjum tíma. 

10. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Hitaveita Suðureyrarhrepps hefur rétt til að loka aðrennsli að húsi eða íbúð 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. 164,00 í hvert 
skipti. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 

til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. 587/1983 og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Íðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. Guðrún Skúladóttir. 
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AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga nr. 387 27. desember 1973, 

með síðari breytingum. 

A-liður 4. gr. orðist þannig: 

Fastagjald kr. 192,00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil og kr. 288,00 á mánuði fyrir hvern 
mæli. 

B-liður 4. gr. orðist þannig: 
Vatnsgjald kr. 384,00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils og kr. 

17,80 fyrir hvert tonn um mæli. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 
til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. 587/1983 og birtist til 
eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1963. 

F. h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 663 5. september 1983 

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. 543,00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils. 

c) Vatnsgjald um rennslismæli kr. 26,60 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 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. $87/1983 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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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. 170,00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils og 

fastagjald kr. 93,00 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. 

Við 6. gr. bætist eftirfarandi málsgrein: 
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 húsráðanda eða gera honum að greiða fyrir heimtaugina samkv. 
kostnaði, en gera skal honum aðvart um það fyrirfram. 

8. gr. orðist svo: 

Þrátt fyrir ákvæði í 2. gr. er heimilt að selja heitt vatn til einstakra notenda skv. 
rúmmetramali. 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. 7,62. 
Meælaleiga fyrir hvern mánuð skal vera sem hér segir: 
Fyrir Mæla a" 0... kr. 71,00 pr. mán. 
Fyrir Mæla 122" 2... kr. 158,00 pr. mán. 
Fyrir mæla 3" og stærri ...........000. 0... kr. 321,00 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 

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 1. ágúst 1983 með tilvísun 
til auglýsingar nr. 587/1983 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðunevtið 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. Guðrún Skúladóttir. 
B 150 
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GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Siglufjarðar. 

I KAFLI 

1. gr. 

Hitaveita Siglufjarðar selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim sem gerð hafa verið 

eð verða gerð í lögsagnarumdæmi Siglufjarðar eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá 

þessari sbr. Reglugerð fyrir Hitaveitu Siglufjarðar nr. 244 8. júní 1977. 

2. gr. 

Hitaveita Siglufjarðar lætur hverju húsi sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu. Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil 

fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku 

við það hámark sem hemillinn er stilltur á. Hitaveitan ræður gerð hemilsins og sér um 

viðhald og endurnýjun hans. 
Einnig leggur hitaveitan til þrýstijafnara og slaufuloka fyrir hvert hitunarkerfi, en upp- 

setning og viðhald þessara loka er á kostnað húseiganda. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu innsiglaðra tengihluta. Hita- 

veitan breytir stillingu hemils samkvæmt ósk húseiganda, fyrstu þrjá mánuðina eftir að húsið 

hefur verið tengt við hitunarkerfið, en síðan verður hemlastillingu að jafnaði breytt einu 

sinni á ári, og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. september 

ár hvert. 
Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. Minnsta 

sala gegnum hemil skal vera einn mínútulítri. 

II. KAFLI 

4. gr. 

Gjald fyrir afnot heita vatnsins er: 
Vatnsgjald kr. 890,00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 

Til hliðsjónar við ákvörðun verðsins er miðað við að kyndingarkostnaður sé sem næst 

80% af kyndingarkostnaði með olíu. 
Vatnsgjald skv. vatnsmæli kr. 43,70 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

5. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 4. grein verða krafin mánaðarlega og skulu þau greiðast á 

Bæjarskrifstofunni Siglufirði eða á þeim greiðslustöðum sem tilgreindir eru á reikningi. 

Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil 

ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 10 daga frá gjalddaga. 

III. KAFLI 

6. gr. 

a. Fyrir hverja hemlagrind skal greiða ..........00000000 0... nn. kr. 7 900,00 

b. Fyrir hvern rúmmetra húss miðað við utanmál skal greiða ........... kr.  34,30



5. september 1983 1187 Nr. 665 

Gjöld samkvæmt a. lið skulu greiðast eftir eignahlutfalli, sé um sameiginlegan hemil að 
ræða. 

Gjöld samkvæmt b. lið skulu greiðast eftir eignahlutfalli. 
Gjöld samkvæmt liðum a. og b. skulu þá aldrei vera lægri en kr. 15 700,00 á íbúð. 
Við ákvörðun á rúmmálsstærð húsa skal miðað við fasteignamatsskrá og fyrir hús, sem 

ekki eru skráð í fasteignamati, skal miðað við teikningar húsa. Þegar um er að ræða hús, sem 
nýtt er til íbúðar og atvinnurekstrar, skal telja húsnæði, sem nýtt er til sérstaks atvinnu- 
rekstrar, sem eina íbúð. 

Ekki skal greiða rúmmálsgjald af óupphituðu húsnæði í hluta af húsi, svo sem vöru- 
skemmum og öðrum óupphituðu rými fram yfir stærð, sem nemur 200 m?. 

Gjaldendum skal gefinn kostur á að greiða heimæðargjaldið í þrennu lagi: 
!/3 hl. greiðist strax við tengingu. 
!/3 hl. eftir eitt ár og 
Us hl. eftir tvö ár. 
Af lánsupphæðinni greiðast útlánsvextir eins og þeir eru á hverjum tíma. 

7. gr. 
Gjöld samkvæmt 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 1. júlí 1983 og 

breytast í samræmi við þá vísitölu eins og hún er þegar gjöldin eru greidd. Tengigjöld skulu 
vera að fullu greidd áður en vatni er hleypt á hitunarkerfi. 

IV. KAFLI 

8. gr. 
Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annarra nota en til húshitunar og er þá hitaveitunni 

heimilt að ákveða gjald fyrir slík afnot sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá 
þessari. 

9. gr. 
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

10. gr. 
Hitaveita Siglufjarðar hefur rétt til þess að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 
þriggja daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er. 

Eftirlitsmaður hitaveitunnar skal eiga greiðan aðgang að öllum hitakerfum, sem tengd 
eru hitaveitunni. Húseiganda er skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á 
bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðar hefur samþykkt er hér með staðfest sam- 
kvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. ágúst 1983, með tilvísun til 
auglýsingar nr. 587/1983 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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AUGLÝSING 
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. 100,00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b. Vatnsgjald kr. 169,00 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. 10 500,00 og síðan kr. 20,80 fyrir hvern m þar 

yfir. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 
til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. 587/1983 og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 667 5. september 1983 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur nr. 284 11. desember 1970, 

með síðari breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

1. Fastagjald á mánuði verði kr. 25,00 fyrir hvern aðalhemil. 
2. Vatnsgjald verði kr. 165,00 fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. 587/1983 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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AUGLÝSING 
um breyting á gjaldskrá Hitaveitu Hríseyjarhrepps nr. 322 8. nóvember 1973, 

með síðari breytingum. 

1. gr. orðist þannig: 
Hitaveitan tekur leigu af hemlum og skal hún vera kr. 265,00 kr. á hemil á mánuði. 
Vatnsgjald er kr. 477,00 fyrir hvern lítra á mínútu á mánuði. 
5. grein orðist þannig: 

Hitaveitugjöld samkv. 4. grein verða krafin mánaðarlega og skulu þau greiðast á skrif- 
stofu hreppsins eða á annan þann stað, er síðar kann að vera ákveðinn. Gjalddagi er 15. dag 
mánaðarins. Það eru vanskil er gjöldin eru ekki greidd innan 10 daga frá gjalddaga. 

5. grein svo breyti öðlast gildi við birtingu þessarar auglýsingar. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. 587/1983 
og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

5. september 1983 Nr. 669 

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. 1 000,00 fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

B) Samkvæmt vatnsmæli kr. 50,10 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 = 30 700,00 # 33,30 x< V 

B-liður: H = 46 000,00  50,10 < V 

Ha 
C-liður: H = x (30 700,00 # 33,30 < V) 

30 700,00 x< n # 33,30 x< Va 
  

11. gr. gjaldskrárinnar, fyrsta málsgrein, orðist þannig: 
Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskránni eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 1. 

júlí 1983, 2076 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 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. 587/1983 
og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 670 5. september 1983 

GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Húsavíkur. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Hitaveita Húsvíkur selur afnot hitaorku úr hitakerfum þeim, sem gerð hafa verið eða 
verða gerð í Húsavík og Reykjahreppi eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari 
sbr. og reglugerð staðfestri 25. maí 1970 um hitaveitu og hitalagnir í Húsavík. 

2. gr. 
Hitaveita Húsavíkur lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að 
dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis 
og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur í 
2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið, sem hús hans er 
tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni 
á ári og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. janúar ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni, hluta úr ári. 

II. KAFLI 

4. gr. 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
A. Fastagjald kr. 84,90 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
B. Vatnsgjald kr. 193,00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils. 
C. Vatnsgjald kr. 12,20 pr. m?. 
Á gjöld þessi leggst söluskattur skv. gildandi reglum á hverjum tíma.
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5. gr. 
Vilji notandi fá meira rennsli í kranalögn en er á miðstöðvarkerfi getur hann fengið 

sérskammtara á kranavatnslögn hjá hitaveitunni. Kranavatnsskammtarar í sambandi við 
aðalhemil eru af 4 gerðum og gefa þeir eftirfarandi rennslishlutföll milli miðstöðvarkerfis og 

kranavatnslagnar: 
A 1.00/1.0 
Bo 0.95/1.3 
Cr 0.90/1.7 
D 2... 0.85/2.8 

Vatnsskammtur notanda (gjaldskammtur) er í þessum tilvikum reiknaður 1.0. 

6. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 4.gr. verða krafin annan hvern mánuð og skulu þau greiðast til 

innheimtumanns eða í Landsbanka Íslands í Húsavík. Gjalddagi er við framvísun reiknings 
eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd 
innan 7 daga frá gjalddaga. 

lll. KAFLI 

7. gr. 
Heimæðagjald Hitaveitu Húsavíkur skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

a) Fyrir hús, sem hafa olíu-, kola- eða rafmagnskynditæki fyrir 1. október 1970. 
Hús allt að 300 mö? að utanmáli kr. 18 400,00. 

Hús 300—2 000 m? að utanmáli kr. 18 400,00 fyrir 300 m? og 20,60 kr. á hvern 
rúmmetra þar yfir. 

Hús stærri en 2 000 m? að utanmáli kr. 53 400,00 fyrir 2 000 m? og 15,30 kr. á 
hvern rúmmetra þar yfir. 

b. Fyrir önnur hús. 
Hús allt að 300 m? að utanmáli kr. 26 500,00. 
Hús 300—2 000 mö? að utanmáli kr. 26 500 fyrir 300 m? og kr. 23,90 á hvern 

rúmmetra þar yfir. 
Hús stærri en 2 000 mö að utanmáli kr. 67 100,00 fyrir 2 000 mö og kr 20,60 á hvern 
rúmmetra þar yfir. 
Stofngjald fyrir hvern aðalrennslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 2 810,00. 

8. gr. 
Gjöld skv. 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 2076 stig. Er hitaveitunefnd 
heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða. 

IV. KAFLI 

9. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, svo sem heyþurrkunar eða 
ræktunar og er þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju 
tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

10. gr. 
Öll gjöld samkv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda.
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li. gr. 

Hitaveita Húsavíkur hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 
notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 3 
daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný, greiðir sá sem í vanskilum er, kr. 153,00 í hvert 
skipti. 

12. gr. 
Eftirlitsmanni Hitaveitu Húsavíkur skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum hitak- 

erfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum 
hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita 

vatnsins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess 

að öðlast gildi 1. ágúst 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. $87/1983 og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama 
efnis nr. 429 30. maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

  

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 671 5. september 1983 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Reykjahlíðar, Skútustaðahreppi. 

I. KAFLI 

1. gr. 

Hitaveita Reykjahlíðar selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa 
verið eða verða gerð í Reykjahlíð og Vogum eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá 

þessari sbr. og reglugerð Hitaveitu Reykjahlíðar staðfestri 4. nóvember 1971. 

2. gr. 

Hitaveita Reykjahlíðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 
vatnsmagn er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að 
dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis 
og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil ef þess er óskað. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur í 
2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið, sem hús hans er 
tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni 
á ári og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. janúar ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir fyrir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári.
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4. gr. 

Þangað til varanleg lausn hefur fundist varðandi útfellingu steinefna í vatni hitaveitu- 
nnar, gildir sú bráðabirgðaráðstöfun, að gjöld fyrir afnot heita vatnsins miðast við rúmmál 

húsa. 

IL KAFLI 

5. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a) Fastagjald kr. 4 420 á ári fyrir hvert hús. 

b) Vatnsgjald kr. 19,10 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. 

6. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 5.gr. verða krafin annan hvern mánuð og skulu þau greiðast til 
innheimtumanns eða í Samvinnubankanum á Húsavík. Gjalddagi er við framvísun reiknings 
eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd 
innan 7 daga frá gjalddaga. Heimilt er að reikna dráttarvexti á gjaldfallnar vanskilaskuldir. 

III. KAFLI 
7. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Reykjahlíðar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 
Hús allt að 400 m? kr. 30 100,00. 
Hús 400—-2 000 m? kr. 30 100,00 fyrir 400 m? og kr. 26,00 á hvern rúmmetra þar yfir. 
Hús stærri en 2 000 mö kr. 71 700,00 fyrir 2 000 m? og kr. 20,80 á hvern rúmmetra þar 

yfir. 
Öll gjöld í gjaldskrá þessari miðast við utanmál húsa. 

Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 3 990,00. 

8. gr. 
Gjöld skv. 5. og 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingakostnaðar. 
Er hitaveitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar sem á nefndri 

vísitölu verða, og að fenginni heimild iðnaðarráðuneytisins. 

IV. KAFLI 

9. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, svo sem heyþurrkunar eða 
ræktunar og er þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju 
tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

10. gr. 

Öll gjöld samkv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 

Hitaveita Reykjahlíðar hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 3 
daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun aðrennslis heita vatnsins og opnu á ný greiðir sá, sem í van- 
skilum er, auk kr. 297,00 í hvert skipti. B 151
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12. gr. 
Eftirlitsmanni Hitaveitu Reykjahlíðar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum 

hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmæl- 
um hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita 
vatnsins. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkv. orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með 
til að taka gildi 1. ágúst 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. 587/1983 og birtist til eftir- 
breytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis, nr. 430 
30. maí 1983. 

Íðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F. h.r. 
Páll Flygenring.   

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 672 5. september 1983 

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. 

9 
4. BT. 

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 orkumæli kr. 0,65 fyrir hverja kíló- 
wattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 8,20 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Hitaveitu Seyðisfjarðar er heimilt að selja heitt vatn samkvæmt vatnsmæli eingöngu. 

Gjald fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 62,40. 
Þessi gjöld eru miðuð við gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins frá 3. júní 1983. 

Framangreind hitaveitugjöld má krefja mánaðarlega. 

d. 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 1. áfanga verksins 

og það húsnæði fyrirhugaðs II. áfanga sem tengist eigi síðar en 6 mán. frá verklokum hans, 
greiðist heimæðagjöld, sem hér segir:
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Lágmarksgjald fyrir mælagrind og fyrstu 300 rúmmetra húsnæðis ....... kr. 39 000,00 
Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 ................... kr. 49,50 

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. 53 900,00 
Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 ................... kr. 13,40 

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 m}. 

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. 847,00. 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

8. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 5. og 7. gr. í gjaldskránni eru miðuð vð vísitölu byggingarkostnaðar 

1. júlí 1983 (2076 stig). Hitaveitu Seyðisfjarðar er heimilt að hækka orkutaxta í 3. gr. skv. 

hækkun á rafhitunartaxta c. Í í gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins frá 1. ágúst 1983. Allar 
taxta- og gjaldskrárbreytingar skulu hljóta staðfestingu iðnaðarráðuneytisins hverju sinni. 

III. 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 1. ágúst 
1983 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 
gjaldskrá sama efnis nr. 563 30. júní 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Egilsstaðahrepps og Fella. 

1. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum, sem gerð hafa verið og verða gerð á 
veitusvæði hitaveitunnar, eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. reglugerð 
um hitaveitu og hitalagnir Hitaveitu Egilsstaðahrepps og Fella. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi, sem tengt er veitukerfi hennar, í té vatnsmagn til neyslu- 

vatnsnota og upphitunar, enda séu hitagjafar (ofnar) hússins nægilega stórir að dómi hita- 

veitunnar. 

Einnig selur hitaveitan afnot af heitu vatni til annars en húshitunar og neysluvatnsnota 
eftir því sem vatnsmagn leyfir og hún telur henta. 

3. gr. 

Vatnsrennsli að hitunarkerfi og neysluvatnslögn húss skal takmarkað um stillanlega 

hemla og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það mark, sem hemill fyrir hitunar- 
kerfi húss er stilltur á, en þegar seld eru önnur afnot vatns skal nota vatnsmæli og miðast 
gjaldið þá við hvern rúmmetra vatns. 

Hitaveitunni er heimilt að selja neysluvatn samkvæmt vatnsmæli til þeirra húsa sem ekki 

eru hituð með hitaveitu. 
Hitaveitan stillir hemil, sbr. 1. mgr., að ósk notanda og breytir stillingu ef notandi fer 

fram á það við hitaveituna. 
Hæsta stilling hemils gildir eitt ár í senn miðað við 1. sept —31. ágúst þótt orkunotkun 

verði minni hluta úr ári. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils. 

4. gr. 

Fyrir afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfi hitaveitunnar skal greiða orkugjald: 
A. Samkvæmt magnhemli kr. 629,00 fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

B. Samkvæmt vatnsmæli kr. 21,90 fyrir hvern rúmmetra vatns. 
Á gjöld þessi leggjast skattar samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. 

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 sérstaklga í hverju 

tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

5. gr. 

Þar sem vatn er selt um hemil til upphitunar afgreiðir hitaveitan kranavatn til heimil- 

isnota án sérstaks orkugjalds að því marki sem hún telur nægilegt í venjulegum tilvikum og 
er þá miðað við að ekkert rennsli sé í gegnum hitagjafa (ofna) þegar kranavatn er notað að 

fullu. 

Óski notandi eftir meira kranavatni til heimilisnota en að framan greinir getur hita- 

veitan afgreitt það gegn gjaldi sem nemur !/30 af orkugjaldi til upphitunar, reiknað af því 
umframmagni sem hann fær. 

Orkugjald fyrir kranavatn um hemil til heimilisnota í húsum, sem ekki eru hituð með 
hitaveitu, skal vera 12% af áætluðum hitunarkostnaði með hitaveitu skv. mati hitveitunnar. 
Gjald þetta skal lækka hlutfallslega ef hluti hússins er hitaður með vatni frá hitveitunni. 

Þar til hemill eða vatnsmælir hefur verið settur upp og hemill stilltur og ef hemill eða 
vatnsmælir bilar áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins og/eða 

fyrir notkun. 
Hitaveitan stillir hemil þegar fullur hiti er kominn á vatnið.
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6. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 4. og 5. gr. má krefja mánaðarlega eftir á. Eigi skulu þau 
krafin sjaldnar en ársfjórðungslega. Séu gjöldin krafin sjaldnar en mánaðarlega er heimilt að 
krefja hluta þeirra fyrirfram. 

Hafi breyting á stillingu hemils í för með sér viðbótargreiðslu fyrir þann hluta ársins, 
sem liðinn er sbr. 3. gr., er hitaveitunni heimilt að jafna þeirri greiðslu á þá mánuði ársins 
sem eftir eru. 

7. gr. 

Heimæðargjöld skal reikna af öllu húsrými á viðkomandi lóð, hvort sem það verður allt 

tengt veitukefi hitaveitunnar eða ekki. Þó skal ekki reikna heimæðargjald af búpenings- 
húsum á jörðum og lögbýlum nema þeim útihúsum (fjósum) sem tengd verða veitukerfinu, 
en af þeim skal greiða hálft gjald. 

Heimæðargjöldin eru miðuð við þátttöku húseigenda í stofnkostnaði heildar veitukerfis 
hitaveitunnar. 

Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir: 
a) Af húsnæði sem tengist hitaveitunni eftir að það hefur verið tekið í notkun skal reikna 

heimæðargjald samkvæmt eftirfarandi jöfnu: (Húsnæðið hefur verið hitað með vatn- 
skerfi) Ha = Fa t Ba X V 

Hér táknar H heimæðargjald í krónum fyrir hverja heimæð og/eða hemlagrind. V 
táknar rúmmál (utan) viðkomandi húsnæðis í m?. F táknar fastagjald í krónum. B. 

táknar gjald á hvern rúmmetra í krónum. 

Miðað við vísitölu byggingarkostnaðar í október 1982 verður Fa = kr. 
24 100,00  Ba= kr. 25,10 /mð. 

b) Af nýju húsnæði og breytingu/endurbyggingu húsnæðis, sem felur í sér stækkun eða 
breytta notkun og tengist hitaveitu áður en það er tekið í notkun, skal reikna heimæð- 
argjald samkvæmt jöfnu í a-lið, en samkvæmt byggingarvísitölu í júlí 1982 reiknast 

Fo = kr. 30 100,00. Bo = kr. 35,30 krónur/m? í þessum gjaldskrárlið. 
c) Af húseignum þar sem byggð er dreift eða fjarlægð mikil frá vatnsæðum hitaveitunnar, 

þannig að ekki næst tilskilin arðsemi af fjáfestingu hitaveitunnar í stofnkostnaði lagna 

vegna viðkomandi húseignar, þegar heimæðargjald er reiknað samkvæmt a og b lið 

(eftir því sem við á), skal reikna heimæðargjald samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 

H=S—k-0,02xS 

0,08 

H táknar hér heimæðargjald fyrir hverja heimæð og/eða hemlagrind. S táknar 
stofnkostnað lagna að viðkomandi húseign en ef þær nýtast fyrir fleiri húseignir skal 
áætla hlutdeild viðkomandi húseigna í þeim. 

K táknar áætlaðan sparnað í kyndinarkostnaði viðkomndi húsnæðis og 0,02 x S er 
reksturs- og viðhaldskostnaður viðkomandi lagna. Þetta heimæðargjald er við það mið- 

að að arðsemi allrar viðbótarfjárfestingu hitaveitunnar sé minnst 8% og er þá ekki 
reiknað með kostnaði við vatnsöflun né afskriftum af stofnkostnaði viðkomandi lagna. 

Heimæðargjald skal þó aldrei vera lægra en um segir í a og b lið. 
Nú er um að ræða fleiri húseignir á tilteknu svæði, og er þá heimilt að jafna 

samanlögðum heimæðargjöldum, reiknuð samkvæmt ofangreindri jöfnu, á viðkomandi 
húseignir innan svæðisins og skal þá heimæðargjald reiknað samkvæmt eftirfarandi 
jöfnu: 

H, 

H = xX (Fat Ba x V) 

Fa X n * Ba Vn 
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Ha táknar samanlög heimæðargjöld allra húseigna á hinu tiltekna svæði, reiknuðum 

samkvæmt fyrri jöfnu um tilskilda arðsemi. N táknar fjölda heimæða eða hemlagrinda. 
Va samanlagt rúmmál (utan) allra húseigna í rúmmetrum á hinu tiltekna svæði. 

H og V tákna eins og um er getið í a og b lið. 

8. gr. 

Af húsnæði, sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun, gjaldfalla 50% 

heimæðargjalds þegar hafin er lagning dreifiæða og götuæða veitukerfis sem bundin er 

ákveðnum framkvæmdaáföngum í viðkomandi hverfum, en eftirstöðvar gjaldsins gjaldfalla 
þegar heimæð hefur verið lögð inn fyrir húsvegg. Að því er varðar íbúðarhús með þilofna- 

eða rafmagnsgeislahitun er heimilt að fella niður eftirstöðvar gjaldsins ef hitunarkerti húss- 

ins brett og tengt hitaveitu inna 5 ára frá lagningu heimæðar og tengingu kranavatns við 
veitukerfið. Að þeim tíma liðnum gjaldfalla eftirstöðvar gjaldsins og reiknast þá sem 50% af 

gildandi heimæðargjaldi fyrir tilsvarandi húsnæði samkvæmt b lið 7. gr. 
Heimilt er þó hitaveitunni að veita lengri frest til að greiða eftirstöðvar gjaldsins og 

tengja hitunarkerfi hússins eða fella niður skyldu um tengingu. Af nýju húsnæði og breyting- 

um eða endurbyggingu á húsnæði, sem húseigendur geta miðað við að tengja hitaveitunni 

áður en það er tekið í notkun, gjaldfellur 50% heimæðargjalds við lóðaveitingu eða veitingu 

byggingarleyfis. Eftirstöðvar skal greiða við útgáfu fokheldisvottorðs samkvæmt gildandi 

gjaldskrár á þeim tíma. Gjaldfrestur eftirstöðva verði þó ekki lengri en tvö ár frá útgáfu 

byggingarleyfis. 
Af húseignum, sem um gilda sérstök ákvæði um heimæðargjöld vegna dreifðrar byggðar 

eða fjarlægðar frá lögnum hitaveitunnr eða sérsamningar við aðrar sveitarstjórnir, gjaldfell- 

ur heimæðargjald þegar tengingu heimæðar er lokið nema annað sé tekið fram í samningum 

við húseigendur eða í sérsamningum við sveitarstjórnir. 

9. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila skal 

gjald fyrir að opna á ný sem svarar orkugjaldi fyrir einn mínútulítra á mánuði. 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

10. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 
hæð og skulu gjöldin greidd þar sem hitaveitan ákveður. 

Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá gjalddaga. 

ll. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskránni eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar í júlí 

1983 2076 stig. 
Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira 

en nemur breytingu sem á nefndri vísitölu verður, enda sé breytingin staðfest af Iðnaðar- 

ráðuneytinu hverju sinni. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Hitaveitu Egilsstaðahrepps og 

Fella og sett er samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til þess að 
öðlast gildi 1. ágúst 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. 587/1983 og birtist til eftirbreytni 
öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Hafnarhrepps. 

I KAFLI 

1. gr. 

Hitaveita Hafnarhrepps selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa 
verið og verða gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

9 
c. BT. 

Hitaveita Hafnarhrepps 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. Einnig lætur hitaveitan í té heitt vatn til hitunar neysluvatns. 

II. KAFLI 

3. gr. 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumali fyrir hverja kílóvattstund. 

Jafnframt skal greiða samkvæmt vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra vatns. 
Hitaveitunni er einnig heimilt að selja heitt vatn samkvæmt vatnsmæli eingöngu. 
Taxti Í skal gilda fyrir annað en íbúðarhúsnæði. 
Taxti IH skal gilda fyrir íbúðarhúsnæði eingöngu. a | 
Fyrir hverja kKWst .......0000000 00 0,91 
Fyrir hvern m? vatns ............ 000. 11,20 
Fyrir vatnsm. eingöngu: hver mð vatns ................. 58,40 
Framantaldir taxtar eru án niðurgreiðslu. 
Af íbúðarhúsnæði er niðurgreiðsla úr ríkissjóði kr. 0,46 fyrir hverja kWst, sem kemur 

fram sem frádráttartala á viðkomandi reikningi. 
Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan orkun- 

otkun og vatnsnotkun með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té auka mæla, ef þess er óskað. 

4. gr. 

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: 

kr. 
a) fyrir mæla til og með %/4" .......0.0000 0 342,00 
b) fyrir Mæla 1'—2" ........000. 00. 687,00 
c) fyrir mæla stærri en 2" .............. 0... 1380,00 

5. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mæli- 

sálestur. 

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. 201,00. 

6. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. 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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7. gr. 

Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 
Rúmmál húss 

(utanmál) Heimæðargjald 

Allt að 300 mð 36 200,00 kr. 

300— 2 000 m? 36 200,00 kr. # 39,50 kr./mð 

2 000— 6 000 mö 103 400,00 kr. # 32,50 kr./m? 
6 000—10 000 mö 234 000,00 kr.  28,90 kr./mð 

Yfir 10 000 m? 350 000,00 kr. # 24,30 kr./mð 
Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstöku mælum frá hitaveitunni og skal 

þá greiða kr. 3 110,00 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

Við ákvörðun á rúmmálsstærð húsa skal miðað við fasteignaskrá og fyrir hús sem ekki 
eru skráð í fasteignamati, skal miðað við teikningar húsa. 

8. gr. 
Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest allt að tveim árum ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal 
kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

9. gr. 
Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila skal 

gjald fyrir að opna á ný vera kr. 672,00. 
Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

10. gr. 
Heimæðargjöld samkvæmt gr. 7 eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 2076 stig. 
Orkugjöld og mælaleiga samkvæmt 3. og 4. gr. eru miðuð við húshitunartaxta Raf- 

magnsveitna ríkisins C. 1. eða samsvarandi taxta, en hann er nú 1,19 kr./kWst. óniður- 
greiddur auk fastagjalds. 

Heimilt er að breyta ofangreindum gjöldum í samræmi við þær breytingar sem verða á 
vísitölu bygginarkostnaðar 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. 

III. KAFLI 

11. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseigenda. Hitaveitan 
hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns, sem vanrækir 

að greiða hitaveitugjöld. 

Fyrirætlunum um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum hemlum, 
mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við veitukerfi hitaveitunnar. Er 
húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum 
ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hafnarhrepps og sett sam- 
kvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 
með tilvísun til auglýsingar nr. 586/1983 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að 

máli. 
Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. Guðrún Skúladóttir. 
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AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá Fjarhitunar Vestmannaeyja nr. 185 26. apríl 1979, 

með síðari breytingum. 

11. KAFLI 

3. gr. 1. málsgr. orðist þannig: 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 30,50 fyrir hvern rúm- 

metra vatns. 

4. gr. 2. málsgrein orðist þannig: 
Skal notkunargjaldið þá vera 0,67 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 alltað 34" ...........0.. kr. 173,00 
b. fyrir mæla alltað 2" .............0.00 0. kr. 346,00 
c. fyrir mæla alltað 3" ..........0...000 00. kr. 691,00 
d. fyrir varmamagnsmæla skal greiða tvöfalt gjald. 

III. 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) m? Heimæðargjald 

Allt að 400kr. 28,400,00. 
400— 2 000kr. 28 400,00 fyrir — 400 mm? 22,60 kr/mð þar yfir. 

2 000— 6 000kr. 64 600,00 fyrir 2 000 m?  19,20 kr/mð þar yfir. 
6 000—10 000kr. 141 000,00 fyrir 6000 m? # 17,10 kr/mð þar yfir. 

meira en 10 000kr. 209 000,00 fyrir 10 000 m? t 14,90 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. kr. 4270,00 
b. fyrir mæli allt að 1/2“ .......... 0... kr. 8 540,00 
c. fyrir mæli alltað 3" .......0...0....0... 0 kr. 17 100,00 

10. gr. orðist þannig: 
Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 2076 stig. 

13. gr. 3. málsgr. orðist þannig: 
Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá er vanskilum veldur og er gjaldið kr. 

346,00 fyrir hvert skipti. 

B 152
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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 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. 587/1983 

og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Íðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrun Skúladóttir. 

Nr. 676 5. september 1983 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Rangæinga. 

Í. gr. 

Hitaveita Rangæinga selur hitaorku frá aðveituæð og dreifikerfi veitunnar samkvæmt 
ákvæðum gjaldskrár þessarar. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi sem tengist veitunni í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til 

hitunar húss og neyslu enda verði ofnar þess taldir nægilega stórir að dómi hitaveitunnar. 
Stjórn hitaveitunnar getur heimilað afnot hitaorku til annars en húshitunar, svo sem til 

heyþurrkunar eða annars atvinnureksturs, enda verði ákveðið gjald í hverju tilviki með 

hliðsjón af gjaldskrá þessari. 
Hitaveitan lætur setja rennslismæli ásamt hemlum, sem takmarka hámarksrennsli við 

inntak og miðast gjald hitaveitunnar við mælt vatnsrennsli um mælinn. Óski húseigandi þess 
getur hann fengið keypt vatn samkvæmt hámarksrennsli um hemil. 

3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eða mælis sbr. 2. 

gr. 
Ef selt er vatn samkvæmt hámarksstillingu hemils verður stillingu hemils að jafnaði ekki 

breytt nema einu sinni á ári, í nóvember, enda verði beiðni þ. a. 1. komið á framfæri við 

hitaveituna. Hámarksstilling hemils gildir frá 1. desember til 30. nóvember þótt orkunotkun 

verði minni hluta ársins. 

Heimilt er að víkja frá reglum um hámarksstillingu hemils ef um er að ræða sölu á orku 

að sumarlagi til heyþurrkunar eða annars atvinnureksturs, sem getur nýtt umframorku á 

þessum árstíma. Orka til húshitunar á svæðinu hefur ætíð forgang umfram slíka orkusölu. 

4. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt rennslismæli kr. 33,90 fyrir hvern 

rúmmetra vatns. 

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan vatns- 
notkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Vatn um hemil er selt sem margfeldi af 0,5 mínútulítrum þó aldrei minna en 2,0 
mínútulítrar. 

Minnsta vatnsmagn sem selt er um hemil er fyrir íbúðar-, verslunar- og skrifstofu- 

húsnæði 0,7 1/mín fyrir hverja 100 mö, en fyrir iðnaðarhúsnæði 0,4 1/mín fyrir hverja 100 m?.
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Fyrir vatn sem selt er um hemil greiðast kr. 772,00 fyrir hvern minútulítra á mánuði. 
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 framan- 

- greindu verði og ákveðið gjaldið sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

5. gr. 

Jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun innheimtist fyrir hvern mæli eða hemil á mánuði 
eftirfarandi fastagjald: 

a) Fyrir mæla til og með #4" .......0......0. 0. 132,00 
b) Fyrir mæla 1" til2" ............0.0000 000 264,00 
c) Fyrir mæla 3" eða stærri ...........0.0..0 00. 530,00 

6. gr. 
Hitaveitugjöld samkvæmt 4. og 5. gr. verða krafin mánaðarlega. Lesið verður af mælum 

að jafnaði tvisvar á ári, en notkun þess á milli áætluð. 
Þó er heimilt að fækka eða fjölga álestrum 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. 156,00. 

7. 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. 

8. gr. 
Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir hverja heimæð: 
Fyrir hús allt að 400 m? kr. 53 700,00. 
Fyrir hús stærri en 400 m? kr. 53 700,00 að viðbættum kr. 41,10 fyrir hvern rúmmetra 

umfram 400. 
Hús, sem eru með kynditæki, þegar hitaveitan tekur til starfa og tengjast hitaveitunni 

fyrir árslok 1983 fá afslátt af heimæðagjöldum, sem hér segir: 
a) Fyrir hús með vatnshitakerfum er veittur 20% afsláttur, þ. e. greiða skal kr. 42 900,00 

fyrir hvert hús auk kr. 33,00 fyrir hvern rúmmetra umfram 400. 
b) Fyrir rafhituð hús með rafmagnsofnum er veittur 50% afsláttur þ. e. greiða skal kr. 

26 800,00 fyrir hvert hús auk kr. 20,60 fyrir hvern rúmmetra umfram 400. 
Ef um er að ræða atvinnuhúsnæði sem hitað er að hluta reiknast ekki heimæðagjald af 

þeim hluta húss sem ekki er hitaður. 

Hitaveitunni er heimilt að leggja sérstakar heimæðar samkvæmt reikningi eða samningi 
og fella niður heimæðagjald. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi með sérstökum mælum eða hemlum frá hitaveitunni og 

skal þá greiða kr. 3 120,00 í aukagjald fyrir hvern mæli eða hemil umfram þann fyrsta. 
Óski notandi sem hefur mæli/hemil að breyta og fá í staðinn hemil/mæli skal greiða kr. 

7180,00 fyrir breytinguna. 

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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10. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notenda vegna vanskila, skal 

gjald fyrir að opna á ný vera kr. 234,00. 
Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu opnunargjalds áður en opnað er. 

11. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 

l. júlí 1983 (2076 stig). 
Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, í samræmi við 

breytingar á nefndri vísitölu, enda séu breytingar staðfestar af iðnaðarráðuneytinu hverju 
sinni. 

12. gr. 
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af stjórn Hitaveitu Rangæinga er hér með staðfest 

samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 með tilvísun til 
auglýsingar nr. 587/1983 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er 
úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 435 30. maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 677 5. september 1983 

GJALDSKRA 

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. 

II. KAFLI 
3. gr. 

Fyrir afnot vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 28,20 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.



5. september 1983 1205 Nr. 677 

4. gr. 
Jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun innheimtist fyrir hvern mæli á mánuði eftirfarandi 

fastagjald: 

a) fyrir mæla til og Með 34" ........0.... kr. 198,00 
b) fyrir Mæla 1" til 2" 2... kr. 393,00 
c) fyrir mæla 3“ eða stærri .........0....... 0 kr. 787,00 

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. 142,00. 

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 21 dags frá 
gjalddaga. 

7. gr. 
Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir hverja heimæð: 
Rúmmál húsa 

(utanmál) Heimæðagjald 

Allt að 500 m? kr. 21 100,00  42,10 kr/mð 
500—2 000 m? kr. 42 200,00 fyrir 500 mm? 28,20 kr/mð þar yfir. 

2 000—6 000 m? kr. 84 500,00 fyrir 2 000 mð # 21,20 kr/mö þar yfir. 
Meira en 6 000 m? kr. 169 000,00 fyrir 6 000 m?  16,80 kr/m3 þar yfir. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 
þá greiða kr. 3 930,00 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

8. gr. 
Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 

1. júlí 1983 (2076 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. 

III. 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 5 daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 
opnun á ný greiðir sá sem vanskilum veldur, kr. 280,00 hverju sinni.
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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 1. ágúst 1983 og birtist til eftir- 

breytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 

438 30. maí 1983. 
Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 678 5. september 1983 

GJALDSKRA 

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 vatnsmaæli, kr. 10,30 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

2. Um hemil, kr. 2 840,00 á ári fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 

Minnsta magn vatns sé: fyrir íbúðar-, verslunar- og skrifstofuhúsnæði 0,8 1/mín. fyrir 

hverja 100 mð, en fyrir iðnaðarhúsnæði 0,5 1/mín. fyrir hverja 100 m}. 

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 vatns- 

notkun. 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 að #4" ....0.00.0. 000. kr. 1320,00 

2. Fyrir mæla eða hemla frá 1'—2" ..........000%. 0000... kr. 1 860,00 

HIT Heimæðargjald. 

Heimæðargjald, miðað við heildarrúmmál húsa, er sem hér segir: 

Allt að 400 mö, kr. 26 800,00 
400 til 2 000 mö, kr. 26 800,00 af 400 m? * kr. 22,60 á mð þar yfir að 2 000 mð?. 

2 000 mö? kr. 63 000,00 - kr. 18,40 á m? þar yfir. 

Séu fleiri en eitt hitunarkerfi tengd við heimæðina með mælum frá hitaveitunni, skal 

greiða kr. 4 580,00 aukagjald fyrir hvern mæli umfram hinn fyrsta.
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IV Opnunargjald. 

Hafi gjald samkvæmt þessari gjaldskrá eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 
fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 277,00 

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 
öðlast gildi 1. ágúst 1983 með tilvísan til auglýsingar nr. 587/1983 og birtist til eftirbreytni 
öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 440 30. 
maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

  

F.h.r. 

Páll Flygenring. Guðrún Skúladóttir. 

5. september 1983 Nr. 679 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá 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. 265,00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
2. Önnur hús kr. 105,00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b. Vatnsgjöld: 

1. Gróðurhús kr. 61,70 á mánuði fyrir hvern mínútulítra. 

2. Önnur hús kr. 176,00 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. 21 400,00, 

Hús 300—2 000 m? kr. 21 400,00 fyrir 300 m? og kr. 15,80 fyrir hvern mö þar yfir. 
Hús stærri en 2 000 m? kr. 48 300,00 fyrir 2 000 m? og kr. 13,20 fyrir hvern mð? þar yfir. 
Stofngjald fyrir hvern aukahemil á sama inntaki er kr. 2 150,00. 

7. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 2076 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. 58 29. apríl 1967 
til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. 587/1983 og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F. h.r. 
Páll Flygenring. Guðrún Skúladóttir. 
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AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar nr. 269 28. maí 1980, 

með síðari breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Fyrir afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfi hitaveitunnar skal greiða orkugjald. 

a. Samkvæmt magnhemli kr. 755,00 fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 
b. Samkvæmt vatnsmæli kr. 37,80 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

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 = 26 700,00  29,10 < 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 = 40 100,00  43,50 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 1. ágúst 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. $587/1983 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir.
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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. $89,00 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, skv. mæli kr. 29,50 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 94" .......2%0.00 0... kr. 107,40 
b) fyrir mæla eða hemla 12" .........%%... 00. kr. 215,00 
c) fyrir mæla eða hemla 3" og stærri ........0..0....0.0. 000... kr. 428,00 

7. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Allt að 400 m? kr. 34 000,00. 
400— 2 000 m? kr. 34 000,00 kr. 27,30 pr. m? þar yfir. 

2 000— 6 000 m? kr. 77 700,00 * kr. 23,40 pr. m? þar yfir. 
6 000—10 000 m? kr. 171 000,00 * kr. 20.40 pr. m þar yfir. 

Meira en 10 000 m? kr. 253 000,00 # kr. 17,70 pr. m? þar yfir. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum hemlum frá hitaveitunni og 

skal þá greiða kr. 4 100,00 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. 213,00 hverju 

sinni. 

Gjaldskrárbreyting þessi sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. 587/1983 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að mái. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

B 153
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GJALDSKRÁ 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

. gr. 

Gjaldskrá þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

2. gr. 

Raforkugjöld. 

A. Almennir taxtar. 

A.1 Verð á rafmagni til allrar almennrar notkunar, sem eigi er sérstaklega talin hér á eftir: 

Orkugjald ...........00..0 0. 3,46 kr/kWh 
Lágmarksgjald ..........0000. 2. 1 250,00 kr/ár 

A.2 Verð á rafmagni til notkunar við mannvirkjagerð, svo og við breytingar á eldri mann- 
virkjum: 
Fast gjald ........00...0.. 2. 2 500,00 kr/ár 
Orkugjald ...........000.0 00 5,19 kr/kWh 

B. Afltaxtar. 

B.1 Verð á rafmagni til meiri háttar vélanotkunar: 

Aflgjald 2... 4 130,00 kr/kW/ár 
Orkugjald ..............0 000 0,82 kr/kWh 
Aflgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls, enda sé 

lágmarksafl 30 kW. 

Heimilt er að sammæla raforku til órofinnar iðnaðarhitunar með vélanotkuninni. 
Í vissum tilvikum er einnig heimilt, með sérstöku samþykki Rafmagnsveitunnar, að 
sammæla aðra notkun með vélanotkuninni. 

B.2 Verð á rafmagni til úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli: 

Aflgjald 0... 7 110,00 kr/kW/ár 
Viðhaldsgjald ...........%. 000. 7 490,00 kr/kW/ár 
Gjald samtals ........000000. 14 600,00 kr/k W/ár 

Auk afl- og viðhaldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að fullu. 

Lýsing þessi stýrist af stjórnbúnaði Rafmagnsveitunnar. 

C  Hitunartaxtar. 

C.1 Verð á rafmagni til órofinnar hitunar: 

Fast gjald ........00%. 0... 3 750,00 kr/ár 
Orkugjald .........0000000 0 2,04 kr/kWh 

C.2 Verð á rafmagni til rofinnar daghitunar: 
Fast gjald ......0.000 022. 2 500,00 kr/ár 
Orkugjald ............. 00... 0,87 kr/kWh 

Straumur til hitunar samkvæmt þessum lið er rofinn tvisvar á sólarhring, allt að tveimur 
klukkustundum í hvort skipti. 

C.3 Verð á rafmagni til rofinnar næturhitunar: 

Fast gjald ............00. 00 2 500,00 kr/ár 

Orkugjald ...........000000 0,52 kr/kWh 
Straumur til hitunar samkvæmt þessum lið er rofinn allt að tólf klukkustundum á 
tímabilinu kl. 09.00 til 21.00.
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3. gr. 
Mælaleiga. 

Ratmagnsveitan 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: 

Kr. 

Orkumælir, €infasa .............0.. 0... 233,00 

Orkumælir, þrífasa ........0...00 00. 929,00 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum ............... 1 570,00 
Aflmælir 1510,00 

Aflmælir með straumspennum ........0.00 0. 2370,00 
Tvígjaldsorkumælir ...........0.0..00..00 1 510,00 
Tvígjaldsorkumælir með straumspennum ................ 2 370,00 
Móttökuliði, €inpÓla .........0.000 0000. 1 050,00 
Móttökuliði, þrípóla ..........00000 0000 1 510,00 

Leiga skal þó ekki greidd af tækjum, sem notuð eru við rafmagnssölu samkvæmt liðum 
A.1, A.2, CI, C2 og C3. 

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 
raforkugjaldi. 

d. gr. 

Heimtaugagjöld. 

4.1 Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 

4.2 Heimtaugar greinast í aðaltaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

4.3 Aðalheimtaugar. 
Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur Heimtaugagjöld Málstraumur Heimtaugagjöld 

63 A 1-fasa kr. 19 600,00 315 A 3-fasa kr. 106 000,00 

63 A 3-fasa kr. 21400,00 400 A 3-fasa kr. 135 000,00 

100 A 3-fasa kr.33 500,00 710 A 3-fasa kr. 242 000,00 

200 A 3-fasa kr.67 400,00 1200 A 3-fasa kr. 405 000,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 
4.4 Bráðabirgðaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Lengdargjald 

Jarðstrengur Loftlína 

Málstraumur Stofngjald kr/m kr/stólpa 

63 A 1-fasa —kr.3800,00 567,00 1 180,00 
63 A 3-fasa kr. 5360,00 567,00 8 330,00 

100 A 3-fasa  kr.5670,00 139,00 9 570,00 

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 $ metra innan lóðarmarka í 

jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
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4.5 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. 

4.6 Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörðu, skal hann greiða 

aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun Rafmagnsveitunnar. 

4.7 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 staðsetningu stöðvar. 

4.8 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. 

5. gr. 

Heimilt er með samþykki borgarráðs að selja háspennt rafmagn samkvæmt sérstökum 
samningi. 

6. 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 meðalpildi afls. 

7. 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 
271,00 kr. 

8. gr. 

Fyrir tengingu ásamt aftengingu vegna skammtímanotkunar, svo sem landtengingu 

skipa, skal greiða gjald 509,00 kr. 

9. gr. 

Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 

samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða 509,00 kr. gjald fyrir að settur sé straumur á 
að nýju. 

10. gr. 
Sala rafmagns til hitunar samkvæmt C-liðum er bundin því skilyrði, að orkuver og 

veitukerfi þoli álagið að dómi Rafmagnsveitunnar. 

11. gr. 

Söluskattur 23,50% og verðjöfnunargjald 19%, samkvæmt lögum, er innifalið í raf- 
orkugjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema í C-liðum og viðhaldsgjaldi götulýsingar. 

12. 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 aukningu veitukerfis. Við ákvörðun gjaldskrár skal ætíð liggja fyrir áætlun um rekstur 

og fjárfestingu á næsta 5 ára tímabili. 

13. gr. 

Rafmagnsveitan leiðbeinir notendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir tegund 

notkunar.
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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. ágúst 1983, með tilvísun til auglýsingar nr. 588/1983 

um hækkun smásöluverðs raforku. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá Rafmagnsveitu 

Reykjavíkur nr. 565 30. júní 1983. 

Iðnaðarráðuneyvtið, 5. september 1983. 

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/kWh Daggreiðslur Ársgreiðslur 
  

A-LÝSING 
A.1. Með fastagjaldi .........000.. 4,31 0,19 72,80/m? 

A.2. Án fastagjalds ......... i1,40 

B-HEIMILISNOTKUN OG FL. 
B.1. Heimilisnotkun ..........%0.. 0. 3,25 0,73 272.00/herb. 

B.2. Mannvirkjagerð Ákraneshöfn ................... 6,64 

C-VÉLANOTKUN 
C.1. Með fastagjaldi .............00 00... 4,31 2,47 907,00 

C.2. Með rofi 1'/2 klst. á dag ....0..0 000 3,25 
C.3. Stórnotkun (Afltaxti) ........0%.0 00... 1,08 10,40 3810,00 

D-HÚSHITUN 
Ð.I. Án fofs 2... 1,83 
D.2. Með rofi | 1/2 klst. á dag ....0....000 000... 0,99 

D.3. Með rofi 2 1/2 klst. á dag ....00.0000 00 0,90 

D.4. Með rofi 4 1/2 klst. á dag .......0..00 00... 0,72 

D.5. Með rofi 14 1/2 klst. á dag 22.00.0000... 0,52 

D.6. Sumarhitun með rofi 3 klst. á dag ............... 0,67 

E-ANNAÐ 
E.1. Sérsamningar ............00. 00. 

E.2. Gatna- og hafnarlýsing ..........00000 000... 14 000,00 

E.3. Lokun og enduropnun veitu 22.00.0000... 557,00 

MÆLA-OG ROFALEIGA 
10 Einfasa 20... 0,59 220.,00 

11 Einfasa með rofa .......... 0. 3.16 1 160,00 

20 Þrífasa .......... 2,34 857,00 

21 Þrífasa með rofa .......0....0 0 4,91 1 800,00 

24 Þrífasa með 2 rofum .........00 00. 6,12 2 200,00 

30 Þrífasa með aflmæli ........0..00.. 0. 3,78 1370,00 
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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. Í 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 3<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 fyrir 
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 
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. 

C. 3 Til atvinnutækja með meira en 40 kW ársafl. Gjaldstofn fastagjalds er aflúttak í 
kílóvöttum. Ársafl reiknast hæsta meðalafl í 15 mín. 

Ð. Hitun. 
D. 3 Eftir þessum lið má einnig selja raforku með blönduðu rofi, þannig að hluti notkunar 

sé rofinn í 14 '/2 klst. á sólarhring, en á móti sé a. m. k. jafn mikið afl órofið. Heimilt er 
einnig að áætla hlutdeild næturhitunar í heildar notkun og lækka verð í hlutfalli við 
það, ef hlutdeild næturhitunar er minni en 15% af heildarmælingu. 

D. 6 Fyrir notkun sem eingöngu fer fram á tímabilinu frá 1. maí til 15. okt. ár hvert. Einnig 

má selja eftir þessum lið orku sem rafveitunni er heimilt að rjúfa að vild. 

E. Annað. 
E. 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. 
E. 2 Bæjarstjórn ákveður greiðslur fyrir gatna- og hafnarlýsingu að fengnu áliti rafveitu- 

nefndar. 
E. 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.



5. september 1983 1215 Nr. 683 

E. 4 Rafveitunni er heimilt að reikna dráttarvexti á vangoldna rafmagnsreikninga eins og 
dráttarvextir eru ákveðnir á hverjum tíma, enda hafi tilkynning um beitingu dráttar- 
vaxta verið send notanda með reikningi eða á annan hátt. 

Öll sala raforku til hitunar er háð ákvörðun rafveitustjóra og rafveitunefndar m. a. með 
tilliti til: 
a. Að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsorka). 
b. Að vélaafl, spennar og rafstrengir þoli álagið. 
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 notandinn 

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 líð D. 1. 

g. Áð 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 (VA). Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliða- 
tengingu með sperru fyrir 1050 Hz. 

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 

DO 2x35 1x35 7 8 920,00 

202 2x60 1x60 13 10 700,00 

203 3x60 22 13 300,00 

204 3x100 3x60 38 18 200,00 

205 3x100 66 26 500,00 

200 2x200 76 29 400,00 

207 3x350 3x200 132 46 000,00 

208 3x350 231 75 400,00 

209 Bráðabirgðaheimt. 1X35 Amp. 3 300,00 

210 Bráðabirgðaheimt. 3x35 Amp. 6 640,00 
211 2... Bráðabirgðaheimt. 3<60 Amp. 11 300,00 
212 Tenging við Akraneshöfn 425,00
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Tafla 3. Tenging við veitukerfið (spennistöð). 

Gjaldskrárliður nr. Stærð spennis kVa. Tengigjald kr. 

301 20. 150 61 300,00 

302 300 115 000,00 

303 500 185 000,00 

308 600 220 000,00 

305 00 800 293 000,00 

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 greiðfæra leið að 

varkassa eða töflu. Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 

m. þannig: Yj=(404,000,41XkVA) kr/m og yfirlengd loftlínu umfram fyrstu 30 metr- 
ana Yj=(271,0030,27XkVA) kr/m að viðbættum kr. 4 800,00 á hvern stólpa í umfram- 

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 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 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. Hækki tilkostnaður rafveitunnar vegna almennra verð- 
hækkana, er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa um allt að 40% af þeirri hækk- 

un og skal viðmiðun vera vísitala byggingarkostnaðar. Breyting og hækkun gjaldskrár sam- 
kvæmt ofanrituðu, er því aðeins gild að komi til samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

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 1. ágúst 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 588/1983 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. 567 30. 
júní 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

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 1983. er verðgildi gjaldstigs: 1 g = 3,23 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 Ársgreiðslur 

Gjaldskrárliður g/kwh kr/kwh g/a kr/a 

Al (Lýsing) ....... 1 3,23 30 96,90 á fermetra, skilyrt notk. 
AR 2 6,46 lágmark 1200 kwh/a 
AF 3 9,69 

B1 (Heimili) ....... 1 3,23 180 581,00 á herbergi, skilyrt notk. 

Cl (Vélar) ........ 1 3,23 600 1 940,00 á kw, ástimpluð 

C2 0,3 0,97 - 1600 5 170,00 á árskílówatt 

g/kwh kr/kwh kr/kwh 

DI Húshitun ....... 0,603 1,95 Án rofs „2,78 til annarra nota 
D2 0,336 1,09 Rof 1,5h/d, 1,55 til annarra nota 

D3 0,316 1,02 Rof 2,5h/d ,1,45 til annarra nota 
DA 0,257 0,83 Rof 4,Sh/d,1,18 til annarra nota 
DS 0,178 0,57 Rof 14,6 h/d „0,81 til annarra nota 

Til annarra nota en húshitunar bætist verðjöfnunar- og sölugjald við taxta D1—S, 
samtals 42.5%. 

E. Sérákvæði um rafmagnssölu. 
Pegar 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 3,04 kr/kwh. 

F. Mæla- og rofagjöld. 

Árgjöld Daggjöld 

g/a kr/a kr/d 

F1I0 Einfasa mælir ............... 300 969,00 2,65 
F1l Einfasa mælir m. rofa ........ 900 2 910,00 7,97 
F20  Þrífasa mælir ................ 600 1 940,00 5,32 
F2Z1 Þrífasa mælir m. rofa ......... 1200 3 880,00 10,60 
F30 Aflmælir .............. 2800 9 040,00 24,80 

Allir taxtar skulu ennfremur fullnægja þeim nánari skilyrðum sem tilgreind eru í skýr- 
ingum hér á eftir. M. a. koma taxtar A1, A2 og B1 ekki til greina nema fullnægt sé til- 
greindum skilyrðum um lágmarksnotkun. 

Skýringar á töxtum: 
A1: 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 
A1 — 40 fermetrar og 1200 kwh jafngildir hér hvort 1200 gjaldstigum. B 154
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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 A1. Um stærð gólfrýmis og minnstu ársnotkun gilda 

sömu ákvæði og fyrir taxta Al. 

Cl: 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. 
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. 

Il. 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 Tengigjald skv. 

Gjald- Málstraumur stofnvara í skv. stærð jöfnu g = 3600 

skrár- 220 V 380 V stofnvara eða * 130 < KVA  Tengigjald 

liður kerfi kerfi spennis Gjaldstig kr. 

A A kVa g 

T1 2x 60 1X 60 0,22 x 60 = 13 5360 17 300,00 

T2 3x 60 0,38 x 60 = 22 6570 21 200,00 

13 3 x 100 3x 60 0,38 x 100 = 38 8 730 28 200,00 

Tá 3 x 100 0,66 x< 100 = 66 12 510 40 400,00 

TS 3 x 200 0,38 x 200 = 76 13 860 44 800,00 

T6 3 x 350 3 x 200 0,66 x 200 = 132 21420 69 200,00 

T7 3 x350 0,66 x 350 = 231 34 780 112 000,00 

T8 = 300 44 100 142 000,00 

T9 = 500 71 100 230 000,00 

T10 = 800 111 600 360 000,00 

Fyrir aðrar stærðir stofnvara eða spenna en hér er talið, skal reikna tengigjald eftir sömu 

jöfnu og að ofan, sbr. 3. og 4. dálk.
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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 (9) = (200 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. 

c) Almennt: 
Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögðum hverf- 

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. 

III. 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.
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Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 
orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 1. ágúst 1983, sbr. auglýsingu nr. 588 /1983 
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. 568 30. júní 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Orkubús Vestfjarða fyrir raforku. 

I. SMÁSALA 
Gjaldskrárliðir. 

Orkubú Vestfjarða selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A.1 Heimilisnotkun. 
Orkugjald .........0.00.%).. 0000 3,85 kr/kWh 
Fastagjald ............00..000 0000 1 870,00 

A.2 Vinnuljósanotkun. 
Öll skammtíma notkun og notkun til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkja- 

gerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. 

Orkugjald ..............0020 0000. 5,77 kr/kWh 
Fastagjald ...........000...00. 000 1870,00 kr/a 

A.3 Utanhússlýsing. 
Öll sérmæld utanhússlýsing. 
Orkugjald ........0...0200..2 00 3,33 kr/kWh 
Fastagjald .............00..000. 0000 1870,00 

A.A Sumarbústaðanotkun. 

Öll notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 

Orkugjald ........0..0200 0 1,30 kr/kWh 
Fastagjald ............0...0000. 000 7 480,00 

A.S Markmæling. 

Allur almennur búrekstur. 

Aflgjald, lágmarksstilling 4 KW ...........0000......... 20 800,00 kr/a 
Aflgjald umfram 4 kW að hámarksaflstillingu 20 kW .... 2 870,00 kW/a 
Orkugjald af allri notkun ........0.00.... 0000... 0,55 kr/kWh 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ................ 3,85 kr/kWh 
Heimilt er að selja raforku til búrekstrar samkvæmt öðrum liðum ef hagkvæmara þykir.
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A.6 Almenn notkun. 
Öll almenn notkun svo sem lýsing, smávélanotkun og öll önnur notkun ótalin annars 

staðar. 
Orkugjald ...........0... 0 4,99 kr/kWh 
Fastagjald .......0.0.0.00 0 1870,00 

B.1 Aflmæling. 
Öll meiri háttar véla- og iðnaðarnotkun. 
Lágmarksaflgjald 12 KW .........0... 0... 61 320,00 kr/a 
Aflgjald umfram 12 KW .....0..... 5 110,00 kr/kW/a 
Orkugjald ............0 000 1,60 

C.1 Hitun. 
Til hitunar á íbúðarhúsnæði. 
Orkugjald .............. 00 0,82 kr/kWh 
Fastagjald ..........0.0.0.... 1870,00 
Roftími er allt að 2 X 12 klukkustund á dag. 

C.2 Hitun. 
Til hitunar á íbúðarhúsnæði. 

Orkugjald ..........00. 00. 0,52 kr/kWh 
Rottími er allt að 15 klukkustundir á dag. 

D.1 Hitun. 
Til hitunar á öðru en íbúðarhúsnæði. 
Orkugjald ...........00 0. 1,30 kr/kWh 
Fastagjald ............0... 0 1870,00 
Roftími er allt að 2 x 1!/2 klukkustund á dag. 

D.2? Hitun. 
Til hitunar á öðru en íbúðarhúsnæði. 
Orkugjald ...........0..0 00 0,81 kr/kWh 
Roftími er allt að 15 klukkustundir á dag. 

Lokun. 
Gjald fyrir lokunaraðgerðir á veitu vegna vanskila eru samtals kr. 713,00. 

Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 

1. Utanhússlýsing. 
Orkubú Vestfjarða sér um uppsetningu utanhússlýsingarkerfa samkvæmt ósk notanda, 

sem greiðir allan stofnkostnað. 
Allt eðlilegt viðhald lýsingar annast Orkubú Vestfjarða á sinn kostnað. 

2. Sumarbústaðanotkun. 
Orkuverð A.4 fylgir orkuverði D.1.
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3. Markmæling. 
Liður A.S 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 fiski- 

bræðslum, fiskimjölsverksmiðjum og við hliðstæða notkun, meðaltal 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 lágmarksaflgjaldið. 

5. Véla- og tækjanotkun. 

1. Ef úttekið launafl hjá notanda nemur meiru en 50% af mesta 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 sérstakt gjald fyrir launafl sé framangreint 

hlutfall yfir 50% (Cos O 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, getur 

Orkubú Vestfjarða 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, áskilur 

Orkubúið 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 gjaldskrárliðum nema 

orkugjöldum til húshitunar í liðum A.4, A.5, C.1, C.2, D.1 og D.2 og tilsvarandi fastagjöld- 

um. 
Gjaldskrárverð breytast til samræmis við þær breytingar, sem kunna að verða á þessum 

gjöldum. 

II. HEIMTAUGARGJALD Í ÞÉTTBÝLI 
Heimtaugargjöld Orkubús Vestfjarða í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum, tengd 

veitusvæðum Orkubúsins og með fasta íbúatölu 50 eða fleiri, samkvæmt skrá Hagstofu 
Íslands á hverjum tíma miðað við áramót, eru sem hér segir: 

1. Orkubússtjóri ákveður stærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir hverja hús- 
veitu. 

1.1 Umsækjandi heimtaugar skal á heimtaugarumsóknum gera grein fyrir væntanlegri 
raforkunotkun næstu 5 árin, ásamt gerð og notkun húsnæðis. Teikning af húsnæðinu fylgi 
heimtaugarumsókn. Heimtaugargjald skal greitt að fullu áður en verk er hafið. 

2. Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og greiðist heimtaugargjald af 
hverri heimtaug eða spennistöð sem hér segir:
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2.1. Heimtaug. 

  

Varstærð Stofngjald Jarðstrengur gjald af yfirlengd!) 

A kr. kr/m 

63 þriggjafasa ..................... 28 700,00 661,00 
100 þriggjafasa ................. 44 300,00 823,00 

200 þriggjafasa .................... 88 600,00 962,00 

315 þriggjafasa .........0........... 141 000,00 1 220,00 

Stofnvarkassi tengdur við loftlínu (sjá 
lið 3.2) 5 140,00 

DYfirlengd reiknast af jarðlínuheimtaug, sem er lengri en 25 m í lóð. 

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 Orkubúsins um gerð og frágang pípu, sem heimtaugarstrengurinn verð- 
ur dreginn í. Af jarðstrengsheimtaug með flutningsgetu 200 A og 315 A greiðist yfirlengdar- 
gjald af vegalengd frá stofnvarkassa að rofa í dreifistöð að frádregnum 25 m í lóð. Af 

vegalengd umfram 125 m í götu greiðist ekki yfirlengdargjald, sjá þó lið 2.4. 
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 Orkubúsins, með hliðsjón af tæknilegum aðstæðum hverju sinni. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert Orkubúinu 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, fiski- 
mjölsbræðslum, iðnaðarhúsnæði, verslunarhúsnæði o. s. frv., skal staðsetning þess ákveðin 
með samþykki Orkubúsins í hverju tilviki og skal húsnæðisaðstaðan fullnægja þeim kröfum 

sem gerðar eru um húsnæði til þesssara nota. Húsnæðið — uppsteypt hús — er lagt Orku- 

búinu til að kostnaðarlausu, en það sér um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðisins 
eftir nánara samkomulagi þar um hverju sinni. 

2.4. Telji Orkubúið að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða stækka spennu, eða 
notandi óskar eftir þeirri aukningu skal notandi greiða helming kostnaðar samkvæmt 
heimtaugargjaldskrá fyrir íbúðarhús, en allan kostnað samkvæmt kostnaðarreikningi fyrir 
iðanaðar- og verslunarhús o. þ. h. 

3. Fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu skal greiða sem hér segir: 
3.1. Grunngjald óháð kostnaði við setningu bráðabirgðaheimtaugar kr. 3 090,00. 
3.2. Fyrir kostnað við framkvæmd verksins og leigu á efni samkvæmt kostnaðaráætlun 

Orkubúsins, sem miða skal við aðstæður hverju sinni. 

3.3. Fyrir stofnvarkassa með tilheyrandi búnaði og mælitækjum, sem tengdur er í loft- 

línustaur í kerfi Orkubúsins, skal greiða eins og 2.1. segir til um miðað við 63 A stofnvar, en 
að öðru leyti fer um gjald samkvæmt lið 3.1. 

4. Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, innan kaupstaða, kauptúna og þorpa. 

Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald sam- 

kvæmt reikningi, er byggist á kostnaðaráætlun eða raunkostnaði, háð aðstæðum og ákvörð- 
un Orkubúsins hverju sinni. 

HI. HEIMTAUGARGJALD Í SVEITUM 

9. Heimtaugargjald í sveitum. 
9.1. 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.
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9.2. Heimtaugargjald skal vera grunngjald af fasteign að viðbættum hundraðshluta af 
fasteignamatsverði. Grunngjald skal vera 13 506,00 á hvern notanda og til viðbótar við 
grunngjald, skal greiða 1,2 af hundraði af fasteignamatsverði húsa, mannvirkja, lands og 

lóða, allt að kr. 1 127 970,00 af matsverði, og 0,6 af hundraði af þeim hluta fasteignamats- 
verðs, sem er fram yfir kr. 1 127 970,00, enda sé samanlögð lengd háspennu- og lágspennu- 
línu veitunnar ekki yfir 1,5 km á hverjar 13 506,00 krónur sem áætlað er að greiðist Í 
grunngjöldum. Framangreint grunngjald kr. 13 506,00 miðast við vísitölu bygging- 
arkostnaðar 1482 stig. Grunngjald breytist í sama hlutfalli og vísitalan til hækkunar eða 
lækkunar þannig að vísitalan 1. janúar ár hvert er lögð til grundvallar grunngjaldi almanaks- 

ársins. 
Ef ekki er fyrir hendi mat á fasteign, sem greiða skal heimtaugargjald af, getur orku- 

bússtjóri 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 620 371,00 kr. 

Heimtaugargjöld sumarbústaða, 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 heimtaugargjöld hækka samkv. nánari ákvörð- 
un 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 1983, 

sbr. auglýsingu nr. 586/1983 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. 569 30. 

júní 1983. 
Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

  

F. h.r. 
Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 686 5. september 1983 

GJALDSKRA 

Rafveitu Sauðárkróks. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

Taxti A—1 Orka til lýsingar og véla, í verslun, 
iðnaði og hliðstæðum atvinnugreinum ........ kr. 4,10 kWh 
Maælaleiga samkv. kafla Il. 

A—2 Orka til lýsingar þar sem ekki verður 
mælingu við komið (lágmark 2 kW) ......... — 12 400,00 árskW
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Taxti B—1 Orka til almennrar heimilisnotkunar, svo og 
til sjúkrahúsa, vistheimila, hótela og hlið- 

stæðra stofnana 
Lágmarksgjald 
Leiga af mælum ekki tekin. 

4,10 kWh 

63,20 á mán. 

Taxti C—1 Orka til mannvirkjagerðar .................. — 6,15 kWh 
Mælaleiga samkv. kafla 11. 

C—2 Orka samkv. 15 mín. meðalaflsmælingu ...... — 1,38 kWh 

HR 5 380,00 árskW * aflgjald (lágmark 20 kW) 
Mælaleiga samkv. kafla I. 

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 .........0..00. 0. en 1,01 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla 11. 
D-—-2 Önnur hitanotkun, roftími 2 x 1,5 klst. á dag — 1,38 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla I. 
D—3 Orka til næturhitunar, eða hliðstæðra nota, 

roftími allt að 13 klst. á sólarhring ........... — 1,06 kWh 
Mælaleiga samkv. kafla 11. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta ársnotkun sé 6 000 kWh. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
Að vélaafi, línur og spennar þoli álagið. 
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. 

Il. 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 A og minna kr. 20,90 á mán. 
2. Af þrífasa mælum 50 A og minna — 34,60 á mán. 
3. Af þrífasa mælum 50—100 A — 48,50 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. 

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-fasa .......0. 21 000,00 669,00 

63 A 3-fasa 0... 24 800,00 669,00 

100 A 3-fasa ......... 32 300,00 921,00 

125 A 3-fasa 200... 40 500,00 1030,00 
200 A 3-fasa 2... 63 300,00 1 390,00 B 155 
300 A 3-fasa ........... 91 500,00 2 520,00
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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. 

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. 281,00. 

2. 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. 281,00 á skrifstofu Raf- 
veitunnar. 
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. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér 
með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 588/1983 um breyt- 
ingu á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 570 30. 
júní 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Siglufjarðar. 

Í. RAFORKA. 

1. Lýsing. 

1.1 Orka til almennrar lýsingar ............0...0 0000 kr. 3,85 á kwh 

2. Heimilisnotkun. 

2.1 Orka til almennrar heimilisnotkunar svo og sjúkra- 
húsa, vistheimila, hótela og hliðstæðra stofnana ................. kr. 3,85 á kwh 

3. Vélanotkun. 

3.1 Orka til véla og mannvirkjagerðar ............0.20 000... 0... kr.3,85 á kwh 
3.2 Orka samkv. 15 mínútna meðalaflsmælingu, lág- 

mark 20 kw .........0.2. 00 kr. 1,34 á kwh 

Aflgjald með lýsingu ...........0.0..000 rn kr. 5 580,00 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 ............0.0 0000... kr. 3,85 hverja kwh 

Fyrir næstu 80 000 kwst. ársnotkun ........0.0.0.0. 0... kr. 2,89 hverja kwh 
Fyrir umfr. 100 000 kwst. ársnotkun ..........00.......... kr. 2,65 hverja kwh 

4. Hitun. 

4.1 Orka til íbúðarhúshitunar, roftími 2 X 1,S klst. ádag ............ kr. 0,83 á kwh 

4.2 Orka til atvinnuhúshitunar, roftími 2 X1,5 klst. ádag ........... kr. 1,20 á kwh 

4.3 Orka til hitunar í iðnaði, roftími 2 X1,5 klst. á dag .............. kr. 1,71 á kwh 

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. fyrirmælum 

rafveitunnar. 
c) Að hús, sem fá leyfi fyrir rafmagnsupphitunina, fullnægi lágmarkskröfum, sem rafveitan 

setur um einangrun. 

IH. HEIMTA UGAGJÖLD. 

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 Í-fasa .............. kr. 15 700,00 893,00 
63 A 3-fasa 20... kr. 15 700,00 893,00 

100 A 3-fasa 2000... kr. 21 300,00 1010,00 

125 A 3-fasa .........0.... kr. 26 100,00 1 150,00 

200 A 3-fasa ..0... kr. 34 400,00 1 560,00 

300 A 3-fasa 2........... kr. 59 500,00 1810,00
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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. 

II, OPNUNARGJALD. 

Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari ekki verið greitt svo að til lokunar veitu hafi komið 
skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 149,00. 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. 149,00 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 Í. 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 1. ágúst 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 586/1983 um breytingu á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld 
eldri gjaldskrá sama efnis nr. 571 30. júní 1983. 

Íðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Akureyrar. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Akureyrar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

A—1 Kr. 3,80 hver kWh til lýsingar. 

A—2 Kr. 2,75 hver kWh til lýsingar auk fastagjalds, er nemi kr. 1 410,00 á ári fyrir 25 m? 
gólfflöt, eða minna af gólffleti af rúmi því, er lýsa skal, og kr. 42,60 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.
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B. Almenn heimilisnotkun. 

B—1 Kr. 3,20 hver kWh til heimilisnotkunar. 

C. Vélanotkun. 

C—1 Kr. 3,80 hver kWh til iðnaðar. 

C—2 Um mestastraumsmæli ef um meira en 50 kW er að ræða og notkunartími er meiri en 

1 000 klst. á ári kr. 4 240/KW/ár og kr. 0,95 kWh. Ljósanotkun hjá notendum sem 

kaupa samkvæmt þessum gjaldskrárlið verði mæld um sama mæli og vélanotkunin. 

C—3 Kr. 3,80 hver kWh ef um meira en 30 kW er að ræða og notkunartími er meiri en 
1 000 klst. á ári. 

C—4 Sértaxti Gefjunar, kr. 0,54/0,47 hver kWh og kr. 4 330,00 hvert kW. 

C—5 Kr. 5,84 hver kWh til nýbygginga. 

D. Hitun. 

D— I Kr. 0,87 hver kWh 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. 

D—2 Kr. 0,64 hver kWh til upphitunar (næturhitun), ef straumur er rofinn á tímabilinu kl. 

8 til 23. 

E. Hitun í iðnaði. 

E—1 Kr. 1,91 hver kWh til iðnaðarhitunar, enda sé lágmarksnotkun 10 000 kWh á ári. 

F— 1 Sértaxti Málmhúðunarinnar, kr. 1,30 hver kWh 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 fasttengdir 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. 

Il. 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 .................... 000 kr. 222,00 
Orkumælir, þrífasa ............0..0.... 0... kr. 888,00 
Orkumælir, þrífasa með straumspennum ...................... kr. 1 500,00 
Aflmælir ............ 000 kr. 1440,00 
Aflmælir með straumspennum ................0. 00. kr. 2 270,00 
Móttökuliði, einpóla ................0.00 0000 kr. 998,00 
Móttökuliði, þrípóla ...............0%.. 0000. kr. 1440,00
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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 ........000. 0. kr. 18 900,00 

63 A 3-fasa ...........020 0 kr. 20 400,00 

100 A 3-fasa ..........0000 00 kr. 32 200,00 

160 A 3-fasa ............20 000. kr. 51 600,00 

200 A 3-fasa ...........00 0. kr. 64 500,00 

315 A 3-fasa ..........0..00 0 kr. 102 000,00 

400 A 3-fasa ..........%00 0. kr. 129 000,00 

715 A 3-fasa ..........2.0 0. kr. 230 000,00 

1200 A 3-fasa ............20 0... kr. 387 000,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

4. Bráðabirgðaheimtaugar. 
Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Lengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Lottlína 

kr. kr/m kr/stólpi 

63 A 1-fasa -........ 3 680,00 541,00 6 890,00 

63 A 3-fasa ......... 5 110,00 541,00 7 960,00 

100 A 3-fasa ......... 5 420,00 112,00 9 140,00 

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 $ 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 
kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og 
staðsetningu stöðvarinnar. 

1. 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.



5. september 1983 1231 Nr. 688 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

1. Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald 

fyrir enduropnun veitunnar kr. 400,00. Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á 
stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd. 

2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór, skal veitunni lokað tafarlaust og 

verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefir greitt gjald til rafveitunnar kr. 

400,00 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. 

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 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 588/1983 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. 572 30. 
júní 1983. 

Iðnaðarráðunevtið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Húsavíkur. 

I RAFORKA. 

Rafveita Húsavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1.1 Um kWh-mæli á kr. 15,70. 
1.2 Um kWh-mæli á kr. 6,62 á hverja kWh, auk fastagjalds af gólffleti í rúmi því er lýsa 

skal. 
Fastagjald reiknast þannig: 

a. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur kr. $,30 á ferm., á mánuði. 

b. Fyrir geymslur, verbúðir o. þ. h. kr. 2,80 á ferm., á mánuði. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

2.1 Um kWh-mæli kr. 3,91 á hverja kWh, auk fastagjalds er nemi kr. 28,70 á mánuði, af 

hverju herbergi. 
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. 

3.1 Um einn kWh-mæli þannig: á kr. 10,70 á hverja kWh. 
3.2 Kr. 3,32 hver kWh, enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 1'/2 klst. á dag á tímum 

mesta álags rafveitunnar.
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Kr. 4,31 hver kWh, 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. 4 060,00 kKW/ári. 
Orkugjald af allri orkunotkun kr. 1,43 hver kWh. 

Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja það þannig: 
Um kWh-mæli á kr. 1,43 á hverja kWh, auk fastagjalds kr. 3 210,00 á ári, fyrir hvert 
kW í málraun véla. 

D. Hitun. 

Til húshitunar um kWh-mæli kr. 1,76 hver kWh. 

Til húshitunar um kWh-mæli kr. 0,90 hver kWh, enda megi rjúfa strauminn í allt að 2 

klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegi og síðdegis. 

Önnur skilyrði fyrir raforkunotkun til hitunar: 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 

Að notendur setji sjálfvirka rofa fyrir hitalagnir og kosti viðhald þeirra. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð eftir fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 

fasttengdir með sérstökum rofa og hitastillar notaðir. 

E. Önnur raforkunotkun. 
Til vinnulagna við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kWh-mæli kr. 6,62. Alla 
raforkunotkun sem ótalin er og ekki kemur undir aðra liði þessarar gjaldskrár, skal 
selja eftir gjaldskrárlið A— |. 

5.2 Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum kr. 2,16. 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 
I
 

mæl 

1 

2 

3. 
4 

Greiða skal leigu af mælitækjum sem hér segir: 
Af einfasa Mælum ..............00 0... kr. 28,70 á mán. 

Af þrífasa mælum allt að 100 A ........0%20 000. kr. 37,40 á mán. 
Af þrífasa mælum yfir 100 A ......0...000 0 kr. 91,70 á mán. 
Af mestaaflsmælum ...........0...000 0. kr. 168,00 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, skal ársleiga vera sem næst 15% af verði 
itækja. 
Leigan inniheimtist um leið og gjald fyrir raforku. 

HI. HEIMTA UGAGJÖLD. 

Heimtaugagjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Stofngjald: 

60 A l-fasa ......... 00 kr. 26 800,00 innif. allt að 40 m. 

60 A 3-fasa ......0.. 00 kr. 40 300,00 innif. allt að 40 m. 

100 A 3-fasa .......00000 0 kr. 51 800,00 innif. allt að 40 m. 

2000 A 3-fasa ..........00 0 kr. 71 200,00 innif. allt að 40 m. 

Gjaldskrá þessi gildir á skipulögðum svæðum í Húsavík. Sé um óskipulögð svæði að 

ræða, eða aðstæður óvenjulegar er heimilt að krefjast aukagjalds af húseiganda.
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Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna ákveðins notanda og hún að mestu leyti 
notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til húsnæði undir stöðina, rafveitunni að 
kostnaðarlausu. 

Heimtaugar í peningshús, beitingar- og bílskúra greiðist eftir reikningi. 

Heimtaugargjald greiðist við umsókn. 

IV. OPNUNARGJALD. 

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið fyrir 
reikning, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 396,00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað og verður hún ekki opnuð 
fyrr en notandinn hefur greitt kr. 396,00 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. 

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 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 588/1983 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. 573 30. 
júní 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Reyðarfjarðar. 

I. GJALDSKRÁRLIÐUR. 

1. Lýsing. 

Rafveita Reyðarfjarðar selur raforku á því verði sem hér segir: 
1.1 Fast gjald ............... F1 

Orkugjald ...........0.0000 00... 11,00 kr. á kWh 
1.2 Fast gjald ...........00.. 0. FI F2 

Orkugjald ..........000.. 0. 5,11 kr. á kWh 

2. Notkun til heimilisþarfa. 

2.1 Fast gjald ...........0... 0. FI F3 
Orkugjald ................. 3,27 kr. á kWh 

B 156
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3. Vélanotkun. 

Fast gjald ..............0.0 000 FI 4 F2 
Orkugjald ...............00.. 00 6,31 kr. á kWh 
Lágmarksgjald ................000. 2. 18 XFI1 á ári 
Aflgjald lágmark 3 KW 20.00.0000. 13 700,00 kr. á ári. 
Aflgjald frá 3—S KW .......000 4 630,00 kr. á kW 
Fast gjald ..........0...... 0. FI # F3 
Orkugjald ............0.0.000 000 1,59 kr. á kWh 

Aflgjald umfram S KW .......... 0 4 110,00 kr. á kW á ári. 
Fast gjald .............00.0 00. F1 - F3 
Orkugjald ..........00%. 0000 1,31 kr. á kWh 
Til súgþurrkunar .............0..00. 00... 

Fast gjald .........0...0 00 F1 

Orkugjald .............%.. 0. 1,46 kr. á kWh 

4. Húshitun. 

Fast gjald ........0...2000 000 FI  F4 
Orkugjald ..........00.. 0000 2,48 kr. á kWh 
Roftími allt að 1 klst. á dag. 

Taxti Í Taxti 11 

til hitunar á öðru til hitunar á 
en íbúðarhúsnæði íbúðarhúsnæði 

Fast gjald ................ 357,00 kr/kW/ári 5 610,00 kr/ári 
Orkugjald ................ 1,06 kr/kWh 0,71 kr/kWh 
Roftími allt að 3 klst. á dag. 

Orkugjald ................ 0,81 kr/kWh 0,52 kr/kWh 
Roftími allt að 15 klst. á dag. 

5. Utanhússlýsing. 

Fast gjald ..........0..000.0 000 F1 

Orkugjald ........0.0.%%0 00 3,27 kr. á kWh 

Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 
Föst gjöld. 

FR FRI 17,50 kr. á mán. 

a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þh. ........ 2,44 kr. á m? mán. 
b) Gangar, geymslur 0. þh. .......0...... 0... 1,44 kr. á m? mán. 
SARA 24,80 kr. á gj.e. 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. 

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. 
Hvert uppsett kW .............2 000. 323,00 kr. kW á ári.
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6. Hitun. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a) Að notandi setji á sinn kostnað klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. 
b) Að vélaafl, götulínur, og spennar þoli álag að dómi 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. 

Í, OPNUNARGJÖLD. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið 
fyrir veitu skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 659,00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun skal veitunni lokað og hún ekki opnuð 

aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 347,00 á skrifstofu rafveitunnar. 

HI. HEIMTAUGAGJÖLD. 

At hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald sem hér 
segir: 

Grunngjald af hverri heimtaug ..............0.0... 00... kr. 136,00 
Auk grunngjalda skal greiða 10% af hverju þús. að ............ kr. 9 770,00 
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 7Oq, 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 1. ágúst 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 586/1983, 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. 574 30. 
júní 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

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. Almenn notkun. 

Öll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur notkun 

ótalin annars staðar. 

Orkugjald 3,76 kr/kWh. 

Fastagjald 1 360,00 kr/a. 
Þessi liður kemur í stað liða A1, A2, A3, A6, B1, C1 og FI í fyrri gjaldskrám, og getur 

verið skráður þannig á reikningum. 

C. Afl og orkumæling. 

Um kW-kWh — mæli, enda sé málraun tækja yfir 40 kW. 
Aflgjald 6 500,00 kr/kW/a. 
Orkugjald: 

0—2500 kWh/kW 2,08 kr/kWh 
2500—-4000 kWh/kW 1,19 kr/kWh 
Yfir 4000 kWh/kW 0,61 kr/kWh 
Mælaleiga samkvæmt gjaldskrá. 
Aflgjaldið miðast við mesta 15 mínútna meðalálag ársins. Á tímabilinu 16. 

maí—1S. september er heimilt að leyfa kaupendum að auka aflúttekt sína um allt að 

20%, án þess að aflgjald hækki. 
Sé húshitun innan þessa liðar, sérmæld, þá greiðist ekki verðjöfnunargjald og sölu- 

gjald af þeirri orku. 

Ofangreindur taxti fylgir kaupverði Rafveitu Vestmannaeyja á rafmagni, þannig að 
álagning rafveitunnar sé ávallt 40%. Orkugjald miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers 
mánaðar hjá kaupanda sé eigi lægri en 0,85. Falli meðalfasviksstuðull niður fyrir þetta 
gildi skal orkugjald umrædds mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða 
meirihluta úr stigi, sem meðalfasviksstuðull mánaðarins er lægri en 0,85. 

D. Hitun. 

Til hitunar á íbúðarhúsnæði (án sölu- og verðjöfnunargjalds). 

Orkugjald 0,76 kr/kWh 
Fastagjald 1 360,00 kr/a 

Iðnaðarhitun. 
Orkugjald 1,46 kr/kWh 
Fastagjald 1 360,00 kr/a 

Til hitunar á húsnæði öðru en íbúðarhúsnæði (án sölu- og verðjöfnunargjalds). 
Orkugjald #1,06 kr/kWh 
Fastagjald 1 360,00 kr/a 

F. Önnur raforkunotkun. 

Orkugjald $,44 kr/kWh. 

Fastagjald 1 360,00 kr/a 

til vinnuljósa, vinnuvéla og annarar notkunar við mannvirkjagerð, svo og breytingar á 

eldri mannvirkjum.
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FS Aflgjald 13 000,00 kr/kWa 
af uppsettu afli til gatna- og hafnarlýsingar. Gjald þetta miðast við taxta C2 og 3600 h. 
nýtingartíma á ári. Leggi rafveita til búnað til lýsingarinnar og sjái um viðhald hans, 
greiði notandi aðrar 13 000,00 kr/kW/a fyrir þá þjónustu. 

II. MÆLALEIGA. 

Rafveitan leigir mælitæki við því verði sem hér segir: 
1. Einfasa kWh-mælir ..............0.000 0 268,00 kr/a 

2. Þrífasa kWh-mælir ...........00..0.. 0 1020,00 kr/a 

3. Þrífasa kWh-mælir með straumspennum .......... 1 720,00 kr/a 

4. Þrífasa kW-kWh-mælir ......................... 1720,00 kr/a 

5. Þrífasa kW-kWh-mælir með straumspennum ...... 2 730,00 kr/a 
Af öðrum mælitækjum en þeim sem hér eru nefnd, skal ársleiga vera sem næst 20% af 

verði mælitækjanna. 

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. 

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur Stofngjald Lengdargjald!) 

Málraun kr. kr/m 

63 ÁA einfasa .......... 22 300,00 689,00 
63 A þrífasa .......... 24 600,00 689,00 

100 A þrífasa .......... 39 100,00 844,00 
200 A þrífasa .......... 80 900,00 1020 
315 A þrífasa .......... 122 000,00 Skv. kostnaði 

400 A þrífasa .......... 154 000,00 — 

710 A þrífasa .......... 280 000,00 --- 
1200 A þrífasa .......... 476 000,00 —- 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Lengdargjald ')?) 

Jarðstrengur 
Málstraumur Stofngjald kr/m 

63 A einfasa ........... 4 400,00 689,00 
63 A þrífasa ............ 6 130,00 689,00 

100 A þrífasa ............ 6 510,00 844,00 
A merkir málstraum stofnvara í amper. 

kVA merkir málraun spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er að ræða. 
  

1) Lengd heimtaugar reiknast 2 m inn fyrir húsvegg á þeim stað, sem rafveitan hefur samþykkt. Eigandi húseignar 
láti ganga frá röri til ídráttar á heimtaug, sé tengistaður heimtaugarinnar ekki á útvegg. 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í Jarðstrengsheimtaug og fyrir 
hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
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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 út loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug 

svo og þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heim- 
taug, 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 þurfi reglugerðar- 
ákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduropnun kr. 548,00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni tafarlaust lokað og verður hún eigi 
opnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald, kr. 548,00 á skrifstofu rafveitunnar. 

3. Fyrir uppsetningu á viðbótarmælitækjum, breytingar á mælingu, svo og önnur þjónusta, 

sem rafveitan veitir, að ósk notanda, skal greiða gjald, kr. 548,00. 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

1. 23.5% sölugjald, ásamt 19.0% verðjöfnunargjaldi er innifalið í raforkugjöldum sam- 
kvæmt gjaldskrá þessari, nema orku til húshitunar, D liðum. 

2. 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 gjaldskrám um allt að 50% fyrir jafnlangan tíma. 

3. Heimilt er, með samþykkt stjórnar veitunnar, að selja rafmagn samkvæmt sérstökum 

samningi. 
4. Heimilt er að takmarka eða stöðva notkun tækja, sem valdið geta truflunum á veitu- 

kerfinu og/eða óþægindum hjá öðrum notendum. 
5 „Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls eða 

lágs ársnýtingartíma, getur Rafveita Vestmanneyja takmarkað val notenda við ákveðna 

gjaldskrárliði, eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. 

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 1983 sbr. auglýsingu ráuneytisins 
nr. 586/1983 um breytingu á gjaldskrám rafveitna og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 575 30. júní 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Selfoss. 

Í. 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 5,10 kr/kWh. 

1.2 Til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mannvirkjagerð. 
Orkugjald 6,35 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 4,65 
kr/kWh. 

3. Vélar o. fl. 

3.1 Til vélanotkunar. 
Orkugjald 5,10 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 1,60 kr/kWh. 
Aflgjald 4 840,00 kr/kW á ári. 

4. Hitun. 

4.1 Til húshitunar, roftími Í klst. á dag: 
Orkugjald 2,31 kr/kWh. 

4.2 Til húshitunar, roftími 2 < 1'/2 klst. á dag. 
Orkugjald 0,88 kr/kWh. 

4.3 Til hitunar í iðnaði, roftími Í klst. á dag. 

Orkugjald 3,33 kr/kWh. 
4.4 Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, roftími 15 klst. að 

degi til. 
Orkugjald 1,03 kr/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: 

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.
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ÍI. 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... 00. .n kr. 372,00 

Orkuméælir, þrífasa .........0........0. 0 kr.  877,00 
Orkumgælir, þrífasa með straumspennum ...................... kr. 1 500,00 
Aflmælir ..........0.00. 000 kr. 1430,00 
Aflmælir með straumspennum ..........0... 000 kr. 2 270,00 
Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum, skal ársleiga 

vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

HI. HEIMTAUGARGJALD. 

Heimtaugargjald, fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Gjald af yfirlengd 

Málstraumur (A) Stofngjald (kr.) Jarðstrengur kr/m Loftlína kr/stólpa 

1x< 63 22 800,00 7142,00 6 080,00 

3x 63 24 700,00 142,00 10 500,00 
3x 100 39 200,00 1 140,00 13 300,00 

3x 200 77 500,00 1880,00 

3x 315 123 000,00 2 190,00 

3 x 400 157 000,00 Samkv. kostn. 

3x 710 279 000,00 — 
3 < 1200 469 000,00 — 

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. 

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 eða húsnæði rafveitunni að 
kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um gerð húsnæðis eða stærð 
lóðar og staðsetningu stöðvar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr, skal greitt sem hér segir: 

1 X< 63A .......... kr. 5 040,00 3 X JA... kr. 6 800,00 
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. 

FV. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 
fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 333,00. 

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.
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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 öðlast gildi 1. ágúst 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 588/1983 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. 576 30. 
júní 1983. 

Íðnaðarráðuneyvtið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRA 

Rafveitna Eyrarbakka og Hveragerðis. 

I. RAFORKA. 

Rafveitur Eyrarbakka og Hveragerðis selja raforku á þann hátt og við því verði, sem hér 
segir: 

1. Lýsing. 

1.1 Mil almennrar lýsingar. 
Orkugjald ...........0.0.00.0 0000 16,20 kr/kWh 

1.2 Til almennrar lýsingar. 
Orkugjald .............. 0000 5,10 kr/kWh 
Fastagjald af gólffleti í rúmi því er lýsa skal, mælt 

innan útveggja. 

Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þh. .............. 84,80 
kr/m? á ári 

Geymslur og gangar þeim tilheyrandi .................. 31,60 kr/m! á ári 
1.3 Til götulýsingar. 

Orkugjald .............2 000 5,10 kr/kWh 
1.4 Til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við 

mannvirkjagerð. 

Orkugjald .............0.0000 00 8,14 kr/kWh 

2. Almenn heimilisnotkun o. fl. 

2.1 Til heimilisnotkunar. 

Orkugjald ...........000 0000 3,85 kr/kWh 
Fastagjald af hverju herbergi ............0..000..0..... 342,00 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. 

2.2 Til matargerðar í gisti- og veitingahúsum og öðrum 
slíkum stöðum, ennfremur súgþurrkunar, enda séu 
tæki fasttengd. 

Orkugjald ............0.000. 3,85 kr/kWh 

B 157
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3. Vélanotkun o. fl. 

Til véla o. fl. 
Orkugjald ................0. 
Heimilt er að selja raforku til lýsingar eftir þessum 
gjaldskrárlið.  Fastagjald vegna lýsingar skal þá 
reiknað samkvæmt  gjaldskrárlið I.2, en þriðjungi 
lægra. 

Til véla o. fl. 

Orkugjald ............... 0. 
Aflgjald, lágmark 2 KW .......0..0%0 0000 
Aflgjald, umfram 2 KW ........0000 0000 
Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra 
hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega og 
með sem jöfnustu millibili. 

Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja 
eftir þessum  gjaldskrárlið. Fastagjald vegna lýsingar 
skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 1.2 og lág- 

marksaflgjald af 20 kW. 
Til véla. 
Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 
Orkugjald .............00. 00 
Aflgjald, lágmark ..............00 0000 

Aflgjald, af uppsettum kW í málraun véla, umfram 
2KW ....0000.00 0 
Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,8 getur 

viðkomandi rafveita krafist að hann sé hækkaður upp í 
það gildi. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna 
og annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum truflun- 

um hjá notendum, eða takmarka notkun þeirra tiltek- 

inn tíma sólarhrings. 

4. Hitun. 

. Til húshitunar, hitunar í vatnsgeymum, gufukötlum 
o. þ. h., roftími 1 klst. á dag. 
Orkugjald ..............002 000 

Til húshitunar, roftími 2 X 1'/2 klst á dag. 
Orkugjald ...........00000 0. 

Til húshitunar, roftími 15 klst. að degi til. 
Orkugjald .............00 00. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra 
hliðstæðra nota, roftími 11 klst. að degi til. 
Orkugjald ................0 0000 

5. september 1983 

8,10 kr/kWh 

1,30 kr/kWh 

13 100,00 kr. á ári 

4 380,00 kr/kW á ári 

1,30 kr/kWh 

12 200,00 kr. á ári 

3460,00 kr á ári 

3,08 kr/kWh 

1,31 kr/kWh 

0,82 kr/kWh 

1,49 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: 

a. Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum viðkomandi 
rafveitu. 
Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið.
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c. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem viðkomandi rafveita leggur til og greiði leigu 
af þeim, samkvæmt gjaldskrá. 

d. 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 ..........2.0.0.0 0 kr. 277,00 

Orkumælir, þrífasa ................. 00 kr.  619,00 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum .......0..0000........ kr. 1510,00 

Aflmælir 22... kr. 1430,00 

Aflmælir með straumspennum ............. 0. kr. 2 270,00 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum skal ársleiga 
vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

HI. HEIMTAUGARGJALD. 

Heimtaugargjald, fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Gjald af yfirlengd 

Málstraumur (A) Stofngjald (kr.) Jarðstrengur kr/m Loftlína kr/stólpa 

1Ix 63 20 000,00 648,00 6 190,00 

3x 63 21 600,00 648,00 8 480,00 

3 x 100 25 800,00 730,00 10 900,00 

3 x< 200 41 000,00 999,00 

3x 315 86 400,00 1370,00 

3 x 400 121 000,00 Samkv. kostn. 

3x< 710 199 000,00 —- 

3 x 1200 322 000,00 — 

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 kostnaðar- 
lausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum viðkomandi rafveitu um stærð lóðar og staðsetn- 
ingu stöðvar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr skal greitt sem hér segir: 
1 < 63 A kr. 4420,00 3 x 63 A kr. 5 590,00. 
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.
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Ýmis ákvæði. 

Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera kr. 2 270,00 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. 379,00. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr 58 29. apríl 1967, staðfestist hér 
með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 588/1983 um breyt- 
ingu á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 577 30. 

júní 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 694 5. september 1983 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Stokkseyrar. 

I RAFORKA 

Rafveita Stokkseyrar 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 5,10 kr/kWh. 
1.2 Til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð. 

Orkugjald 6,35 kr/kWh. 

2. Heimili o.fl. 

2.1 Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkrahúsum, gistihúsum og hlið- 

stæðum stofnunum. 

Orkugjald 4,65 kr/kWh. 

3. Vélar o. fl. 

3.1 Til vélanotkunar. 

Orkugjald $,10 kr/kWh. 
3.2 Til véla og annarar 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 1,60 kr/kWh. 
Aflgjald 4 840,00 kr/kW. á ári. 

4. Hitun. 

4.1 Til húshitunar, roftími 1 klst. á dag. 
Orkugjald 2,31 kr/kWh. 

4.2 Til húshitunar, roftími 2 X 17/2 klst. á dag. 
Orkugjald 0,88 kr/kWh.
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4.3 Til hitunar í iðnaði, roftími | klst. á dag. 
Orkugjald 3,33 kr/kWh. 

4.4 Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, roftími 15 klst. að 

degi til. 

Orkugjald 1,03 kr/kWh. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta árgjald skal 

vera sem svarar 1800 klst. 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 rafveitunn- 
ar. 

b. Að vélaafil, 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 hverri veitu, og er sú 

ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir hvert tæki sem hér 
segir: 

Orkumælir, einfasa ..............0..2. 00... 372,00 

Orkumalir, þrífasa .........0...00.. 0... 877,00 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum .........)0. 000... 1 500,00 
Aflmælir 0... 1430,00 
Aflmælir með straumspennum ............0..0 0 2 270,00 
Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum, skal ársleiga 

vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

HI. HEIMTAUGARGJÖLD. 
Heimtaugargjald, fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Gjald af yfirlengd 

Málstraumur (A) Stofngjald (kr.) Jarðstrengur kr/m Loftlína kr/stólpa 

1x 63 22 800,00 142,00 6 080,00 

3x 63 24 700,00 142,00 10 500,00 

3 x< 100 39 200,00 1 140,00 13 300,00 

3 x 200 77 500,00 1 880,00 
3x 315 123 000,00 2 190,00 

3 x 400 157 000,00 Samkv. kostn. 

3 x 710 279 000,00 — 

3 x< 1200 469 000,00 — 

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, 
hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að mestu eða 
öllu leyti notuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina eða húsnæði
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rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um gerð 
húsnæðis eða stærð lóðar og staðsetningu stöðvar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr skal greitt sem hér segir: 
1 x 63 ÁA kr. 5040,00 3 x 63 A kr. 6 800,00. 
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. 333,00. 
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 tilfinnanlegum 

truflunum, eða takmarka notkun þeirra við tiltekna tíma sólarhrings. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér 
með til að öðlast gildi frá og með birtingardegi gjaldskrárinnar. Jafnframt er úr gildi felld 
eldri gjaldskrá rafveitunnar nr. $77 30 júní 1983 með áorðnum breytingum, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 588/1983 um breytingu á gjaldskrám rafveitna. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 695 5. september 1983 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Grindavíkur. 

Í. RAFORKA. 

Rafveita Grindavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 
A—1. Um kWh-mæli á kr. 18,50 hverja kWh. Við þessu verði skal selja hvers konar notkun 

raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 
A—2. Um kWh-mæli á kr. 7,68 á hverja kWh auk fastagjalds, sem er kr. 82,20 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. 27,30 á ári af 

hverjum fermetra. 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kWh-mæli á kr. 4,77 hverja kWh.
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C. Vélanotkun o. fl. 
C—1. Um kWh-mæli á kr. 10,50 hverja kWh. Hafi vélar mjög stuttan notkunartíma má 

krefjast minnsta ársgjalds kr. 5 180,00. 

C—2. Vélanotkun til bráðabirgða um kWh-maæli á kr. 10,50 hverja kWh. 
C—-3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kW: 

a) Um kWh-meæli kr. 1,52 hverja kWh auk fastagjalds kr. 5 180,00. 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 kWh-mæli á kr. 1,52 

hverja kWh auk fastagjalds kr. 4 910,00 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. 5 180,00 á kW á ári. 
b) Af allri notkun kr. 1,52 hverja kWh. Samkvæmt gjaldskrárlið þessum heimilast 

að selja raforku til vélareksturs, hitunar og ljósa en reikna skal gólfflatargjald 
vegna ljósa kr. 82,20 á ferm. í vinnusölum, kaffistofum og öðrum slíkum, en kr. 
27,20 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. 45,20 á hvern fermetra á ári. 

D. Hitun. 
D—1. Um kWh-mæli á kr. 1,93 hverja kWh án rofs. 
D—2. Um kWh-mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 1,10 hverja kWh. 
D—3. Um afl- og orkumæla: 

a) á kr. 1,10 hverja kWh auk fastagjalds af mestu aflnotkun á ári kr. 980,00 hvert 
kW. 

b) ef ekki eru tök á að mæla aflnotkun, skal greiða samkv. ástimplun hitatækja og 
fullt álag. 

D—4. Um kWh-mæli á kr. 0,54 hverja kWh 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 fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis sem sett verður 
upp. 

E. Önnur raforkusala. 
Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða á 

kr. 5,61 hverja kWh enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðutæki fasttengd. 
Til nota við vinnulagnir við byggingar eða aðra mannvirkjagerð, meðan á byggingu 

stendur um kWh-mæli á kr. 10,00. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWh-mæli á kr. 1,71 hverja kWh ef straumur 
er rofinn frá kl. 8.30—22.00 eða um tvígjaldsmæli kr. 1,37 hver kWh, á tímanum frá kl. 
22.00—8.30 og kr. 4,31 hver kWh, frá 8,30——22.00.
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Til gatna- og hafnarlýsinga á kr. $,54 hverja kWh. 
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. 

Il. 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. ........%%. 2000. nn kr. 27,80 
2. Af þrífasa mælum upp að S0 amp. .........0000 0000 0 nr — 32,60 

3. Af þrífasa mælum 50—-200 amp. .....00.0.0 000 — 82,20 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. ............. 0. — 123,00 
5. Af álagsstýringarliðum ................. 00... nn — 123,00 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan vera sem 
næst 20% af verði mælitækis. 

HI. HEIMMTAUGAGJÖLD. 

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. 

1. 3x 60 22 23 700,00 

2. 3x100 38 34 400,00 

3. 3x200 75 sp. 68 200,00 

Á. 3x350 132 sp. 136 000,00 

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. €infasa .......0...0000..0 00 ser kr. 5 320,00 
Fyrir 60 amp. þrífasa ........200..0...000 0... — 17 450,00 
Fyrir 100 amp. þrífasa ............0020 000. — 7 900,00. 

Verði þörf á að skipta um heimtaug vegna aukinnar raforkuþarfar skal notandi greiða 

hina síðari samkvæmt kostnaðarreikningi. 
Heimtaug verður ekki lögð meðan frost er í jörðu, eða óveður há útivinnu. 

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 (búnað).
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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. 

ÍV. OPNUNARGJÖLD. 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá eigi verið greitt svo að til lokunar komi, skal greiða 
gjald fyrir enduropnun kr. 662,00. 

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. 662,00 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. ágúst 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 588/1983 um breytingu á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld 
gjaldskrá nr. 578 30. júní 1983. 

Íðnaðarráðunevtið, 5. september 1983. 

F.h.r. 
Páli Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRA 
Rafveitu Miðneshrepps. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Miðneshrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

A—1. Um kWh-mæli á kr. 18,80 hverja kWh. Við þessu verði skal selja hvers konar notkun 
raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 

A—2. Um kWh-mæli á kr. 7,78 hverja kWh auk fastagjalds, sem er kr. 82,20 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. 27,30 á ári af 
hverjum fermetra. 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kWh-mæli á kr. 4,71 hverja kWh. 

B 158
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C. Vélanotkun o. fl. 

C—1. Um kWh-mæli á kr. 10,50 hverja kWh. Hafi vélar mjög stuttan notkunartíma má 
krefjast minnsta árgjalds kr. 5 180,00 

C—2. Vélanotkun til bráðabirgða um kWh-mæli á kr. 10,50 hverja kWh. 
C—3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kW: 

a) Um kWh-mæli á kr. 1,52 hverja kWh auk fastagjalds kr. 5 180,00. 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 kWh-mæli á kr. 1,52 
hverja kWh auk fastagjalds kr. 4 910,00 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. 

C—4. Um afl- og orkumæla: 
a) Af notuðu afli mælt í stundarfjórðung kr. 5 180,00 kW á ári. 
b) Af allri notkun kr. 1,52 hverja kWh. Samkvæmt gjaldskrárlið þessum heimilast 

að selja raforku til vélareksturs, hitunar og ljósa, en reikna skal gólfflatargjald 
vegna ljósa kr. 82,40 á ferm. í vinnusölum, kaffistofum og öðrum slíkum, en kr. 
27,30 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. 45,20 á hvern fermetra á ári. 

D. Hitun. 

D— 1. Um kWh-mæli á kr. 1,96 hverja kWh án rofs. 

D—2. Um kWh-mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 1,20 hverja kWh. 
D—3. Um afi- og orkumæla: 

a) á kr. 1,20 hverja kWh auk fastagjalds af mestu aflnotkun á ári kr. 982,00 hvert 
kW. 

b) Ef ekki eru tök á að mæla aflnotkun, skal greiða samkv. ástimplun hitatækja og 
fullt álag. 

D-—4. Um kWh-mæli á kr. 0,56 hverja kWh 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 fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis sem hita skal og 

tekið fram um stærð hitatækja sem sett verða upp. 

E. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða á 
kr. 5,61 hverja kWh enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðutæki fasttengd. 

Til nota við vinnulagnir við byggingar eða aðra mannvirkjagerð, meðan á byggingu 
stendur um kWh-mæli á kr. 10,30. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWh-mæli á kr. 1,67 hverja kWh ef straumur 
er rofinn frá kl. 8.30—22.00 eða um tvígjaldsmæli kr. 1,39 hver kWh á tímanum frá kl. 
22.00—8.30 og kr. 4,31 hver kWh frá kl. 8.30—22.00.
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Til gatna- og hafnarlýsinga á kr. 5,54 hverja kWh. 
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, 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. 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. .......0000000 000... kr. 27,30 pr. mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að S0 amp. .........0.0 0000... kr. 32,60 pr. mán. 
3. At þrífasa mælum 50 til 200 amp. ........00%.00 0... kr. $82,50 pr. mán. 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. .........0..0 00 kr. 123,00 pr. mán. 
5. Af álapsstýringarliðum ............0.0.0.000 000... kr. 123,00 pr. mán. 

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. 

1. 3 x60 22 23 700,00 
2. 3 x 100 38 34 400,00 
3. 3 x 200 75 sp. 68 100,00 
A HR 3 x350 132 sp. 113 000,00 

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 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 kostnað af því. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greiða fyrir hana sem 
hér segir: 

Fyrir 60 amp. einfasa ...........000000000 00 kr. 5 320,00 
Fyrir 60 amp. þrífasa ........2..0000000 0. kr. $320,00 
Fyrir 100 amp. þrífasa .........000000. 0. kr. 7 900,00 
Verði þörf á að skipta um heimtaug vegna aukinnar raforkuþarfar skal notandi greiða 

hina síðari samkvæmt kostnaðarreikningi. 
Heimtaug verður ekki lögð meðan frost er í jörðu, eða óveður há útivinnu. 
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.
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Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna 
eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina eftir því sem 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. 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá eigi verið greitt, svo að til lokunar komi, skal greiða 
gjald fyrir enduropnun kr. 673,00. 

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. 673,00 fyrir enduropnun til 
innheimtu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL GJALDSKRÁRBREYTINGA. 

Hækki innkaupsverð á raforku, kaupgjald eða verðlag, er hreppsnefnd heimilt að 
fengnum tillögum rafveitunnar, að hækka rafmagnsreikninga um allt að 50% af hækkuninni. 
Breyting skv. þessari gr. er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. $8 29. apríl 1967, staðfestist hér 
með til að öðlast gildi 1. ágúst 1983, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 588/1983 um breyt- 
ingu á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 579 30. 
júní 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F. h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRA 

Rafveitu Gerðahrepps. 

Í. RAFORKA. 

Rafveita Gerðahrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1.1 Um kWh-mæli á 18,80 kr. hver kWh. - 

1.2 Um kWh-mæli á 7,78 kr. hver kWh, auk fastagjalds, er nemi kr. 80,50 á ári af hverri 

einingu gólfflatar í rúmi því, sem lýsa skal. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur skal 
reikna 1 fermetra í hverri einingu, en fyrir geymslur og ganga 3 fermetra. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

2.1 Um kWh-mæli á 4,77 kr. hver kWh.
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3.1 

3.2 
3.3 

34 

3.5 

4.1 

4.2 

C. Vélanotkun. 

Um kWh-mæli á 10,50 kr. hver kWh. Hafi vélarnir mjög stuttan notkunartíma, má 
krefjast minnsta árgjalds 1 880,00 kr. á hvert uppsett kW vélanna. 
Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 4,31 kr. hver kWh. 
Ef uppsett rafvélaverð fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 20 kW: 
a. Um kWh-mæli á 3,00 kr. hver kWh., 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 18,00 kr. hver kWh í 1!/2 klst. tvisvar sinnum á tímum mesta 
álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en Í klst. í senn, en 3,34 kr. hver kWh utan 
þess tíma. 

Um mæli á 3 870,00 kr. fyrir hvert kW mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 mínútna 
meðalálag og auk þess 2,06 kr. á notaða kWh. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notaða afl má selja þannig: 
Um mali á 2 530,00 kr. fyrir hvert uppsett kW vélanna og auk þess 2,06 kr. á notaða 
kWh. Ef fasviksstuðull er lægri en 0,85 getur rafveitan krafist af notanda að hann sé 
hækkaður upp í það gildi. 

D. Hitun. 

Um kWh-mæli á 1,96 kr. hver kWh, án rofs. 
Um kWh-mæli á 1,10 kr. hver kWh 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 kWh-mæli á 0,54 kr. hver kWh, 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 5,63 kr. hver kWh, enda sé notkunin mæld um sér mæli og suðutæki fasttengd. 
Til nota fyrir vinnuljósalagnir meðan á byggingu stendur, um kWh-mæli á 9,58 kr. hver 
kWh. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWh-mæli á 1,37 kr. hver kWh á tímanum frá 
kl. 22 til 8.30 og 4,31 kr. hver kWh frá kl. 8.30 til 22. 
Til gatnalýsingar á 4,31 kr. hver kWh. 
Um kWh-mæli 8,47 kr. hver kWh 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. 
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—F (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.
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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. ......0000000 0. kr. 26,90 pr. mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. ...........0 0000. nn. kr. 3440 — 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. .......00. 0000... kr. 80,50  — 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. .....00200.0. 00 kr. 123,00. — 
5. Af álagsstýringarliðum ..............000.0 0... nn. kr. 123,00 . — 

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. 603,00 á skrifstofu raf- 
veitunnar. Ef lokað er fyrir veitu vegna vanskila, skal greiða á skrifstofu rafveitunnar, gjald 
fyrir enduropnun kr. 480,00 

1. HEIMTA UGARGJALD. 

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/ Heimtaugargj. Jarðstr. Lottlína 

málraun kr. kr./m kr./stólpa 

63 A l-fasa ......... 29 900,00 719,00 9 450,00 

63 A 3-fasa ......... 32 400,00 866,00 11 800,00 

100 A 3-fasa ......... 38 500,00 982,00 14 900,00 

200 A 3-fasa ......... 62 000,00 — Samkv. kostn. 

315 A 3-fasa ......... 130 000,00 nr 

300 KVA 3-fasa ......... 180 000,00 — 

500 KVA 3-fasa ......... 304 000,00 — 

800 KVA 3-fasa ......... 480 000,00 — 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Lengdargjald!)?) 
Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

63 A 1-fasa ............ 5 320,00 Sama og aðalheimtaugar 
63 A 3-fasa ............ 7 460,00 Sama og aðalheimtaugar 

100 A 3-fasa ............ 7 900,00 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 $ metra innan lóðarmarka í jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan 

lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
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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, en 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 1. ágúst 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. $88/1983 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. 580 30. 
júní 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 

5. september 1983 Nr. 698 

GJALDSKRA 

Rafveitu Keflavíkur. 

I RAFORKA. 

Rafveita Keflavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1.1 Um kWh-mæli á 18,80 kr. hver kWh. 
1.2 Um kWh-mæli á 7,78 kr. hver kWh, auk fastagjalds, er nemi kr. 80,50 á ári af hverri 

einingu gólfflatar í rúmi því, sem lýsa skal. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur skal 
reikna 1 fermetra í hverri einingu, en fyrir geymslur og ganga 3 fermetra. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

2.1 Um kWh-meæli á 4,77 kr. hver kWh. 

C. Vélanotkun. 

3.1 Um kWh-meæli á 10,50 kr. hver kWh. Hafi vélarnir mjög stuttan notkunartíma, má 
krefjast minnsta árgjalds 1 880,00 kr. á hvert uppsett kW vélanna. 

3.2 Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 4,31 kr. hver kWh. 
3.3 Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 20 kW: 

a. Um kWh-mæli á 3,00 kr. hver kWh, 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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b. Um tvígjaldsmæli á 18,00 kr. hver kWh í 12 klst. tvisvar sinnum á tímum mesta 
álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en Í klst. í senn, en 3,34 kr. hver kWh utan þess 
tíma. 

Um mæli á 3 870,00 kr. fyrir hvert kW mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 mínútna 
meðalálag og auk þess 2,06 kr. á notaða kWh. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notaða afl má selja þannig: 

Um mæli á 2 530,00 kr. fyrir hvert uppsett kW vélanna og auk þess 2,06 kr. á 
notaða kWh. Ef fasviksstuðull er lægri en 0,85 getur rafveitan krafist af notanda að hann 

sé hækkaður upp í það gildi. 

D. Hitun. 

Um kWh-mæli á 1,96 kr. hver kWh, án rofs. 

Um kWh-mæli á 1,04 kr hver kWh, 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 kWh-mæli á 0,49 kr. hver kWh, 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 5,63 kr. hver kWh, enda sé notkunin mæld um sér mæli og suðutæki fasttengd. 

Til nota fyrir vinnuljósalagnir meðan á byggingu stendur, um kWh-mæli á 9,58 kr. hver 
kWh. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWh-mæli á 1,37 kr. hver kWh á tímanum frá 
kl. 22 til 8.30 og 4,31 kr. hver kWh frá kl. 8.30 til kl. 22. 
Til gatnalýsingar á 4,31 kr. hver kWh. 
Um kWh-mæli 8,47 kr. hver kWh 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. 

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. 22.00.0000... kr. 26,90 pr. mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. ....0.0.0.0 0. kr. 3440 — 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. .......00 0000 nn. kr. 80,50  — 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. .....0.000000. 0 kr. 123,00  — 
5. Af álagsstýringarliðum ...........00.... 00. 0 nan. kr. 123,00 —
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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. 603,00 á skrifstofu raf- 

veitunnar. Ef lokað er fyrir veitu vegna vanskila, skal greiða á skrifstofu rafveitunnar, gjald 
fyrir enduropnun kr. 480,00. 

II. 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 lefasa 0... 29 900,00 719,00 9 450,00 
63 A fasa 20... 32 400,00 866,00 11 800,00 

100 A 3-fasa 20... 38 500,00 982,00 14 900,00 
200 A 3-fasa 20... 62 000,00 Samkv. kostn. 

315 A 3-fasa ............ 130 000,00 — 

300 KVA 3-fasa 2........ 180 000,00 — 

500 KVA fasa ......... 304 000,00 — 

800 KVA 3-fasa ......... 480 000,00 — 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Lengdargjald!)?) 
Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

63 A 1dfasa ......... 5 320,00 Sama og aðalheimtaugar 
63 A 3cfasa ......... 7 460,00 Sama og aðalheimtaugar 

100 A 3-fasa ......... 7 900,00 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 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. 

B 159
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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 öðlast gildi 1. ágúst 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 588/1983 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. 581 30. 

júní 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F. h. r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRA 

Rafveitu Njarðvíkur. 

RAFORKA: 

Rafveita Njarðvíkur selur raforku á þann hátt og með því móti sem hér segir: 

1. Lýsing. 

1. Um kWh-mæli á kr. 18,80 hver kWh. 

Um kWh-mæli á kr. 7,76 hver kWh auk fastagjalds er nemi kr. 82,40 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. 
27,50 af fermetra á ári. 

t„
 

2. Almenn heimilisnotkun. 

1. Um kWh-mæli á kr. 4,77 hver kWh. 

3. Vélanotkun. 

1. Um kWh-mæli á kr. 10,50 hver kWh. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má 

krefjast minnsta ársgjalds kr. 5 180,00 á hvert uppsett kW vélanna. 
2. Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 8,40 hver kWh. 
4. Um mæli á kr. 5 180,00 fyrir hvert kW mest notaðs afls á árinu mælt sem 15 mín. 

meðalálag og auk þess kr. 1,52 á notaða kWh. Gjald vegna ljósanotkunar kr. /6,70 á 

hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ. h., en kr. 27,30 á hvern fermetra í 

vörugeymslum og kr. 45,20 annars staðar. 

4. Hitun. 

1. Um kWh-meæli á kr. 1,10 hver kWh, 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 kWh-mæli á kr. 0,54 hver kWh, enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 9 klst. á 
tímanum frá kl. 22 til 7. 

3. Um kWh-mæli á kr. 1,93 hver kWh án rofs.
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Önnur skilyrði fyrir raforku til hitunar: 

Að línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 
. Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar og 
Rafmagnseftirlits ríkisins. 
Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess rýmis er hita skal, þegar þess 
er krafist. 

5. Önnur raforka. 

. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða á 
kr. 5,56 hverja kWh, enda sé notkun mæld með sér mæli og suðutæki fasttengd. 
Til nota við vinnulagnir við byggingar meðan á framkvæmdum stendur, um kWh-mæli á 
kr. 9,57 hver kWh. 

. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWh-mæli á kr. 1,37 hver kWh á tímanum frá 

kl. 22 til 8.30 og kr. 4,30 hver kWh á tímanum frá kl. 8.30 til 22. 
. 22 100,00 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. 

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. .....0.0000. 00. kr. 36,80 
Af þrífasa mælum upp að 50 amp. .......%%%% 00 nn ann kr. 102,00 
Af þrífasa mælum frá 50—220 amp. ......0%.0.nnnnn nn kr. 150,00 
Af mestastraumsmæli ...............2. 00. kr. 443,00 

Af liða fyrir álagsstýringu ............00 000. n nn sn kr. 123,00 

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. 

1. 

2. 

1. Opnunargjöld. 

Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið fyrir 
veituna skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 464,00. 
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. 464,00 á skrifstofu 
rafveitunnar. 

. Verði raforkunotandi uppvís að notkun raforku án mælingar, skal hann sæta ábyrgð 
samkv. lið nr. 2, nema þyngri refsing liggi við. 

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.
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1. 63 A lefasa „.......0. 00 kr. 29 900,00 

2. 63 A S3cfasa .......... 0 kr. 32 400,00 

3. 100 A 3-fasa .....00... kr. 38 500,00 
4. 200 A 3-fasa ......... kr. 62 000,00 

5. 300 KVA 3-fasa ......... kr. 180 000,00 

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. 

Et 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-faSsa 20.02.0000 5 320,00 
63 A fasa 2... 7 450,00 

100 A 3-fasa 2... 7 900,00 
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 4.1, 4.2. og 4.3. 

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. ágúst 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 588/1983 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. 582 30. 
júní 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

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. 

1. Um kWh-mæli á kr. 18,80 hver kWh. 

2. Um kWh-mæli á kr. 7,76 hver kWh auk fastagjalds er nemi kr. 82,40 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. 

27,50 af fermetra á ári. 

2. Almenn heimilisnotkun. 
1. Um kWh-mæli á kr. 4,77 hver kWh. 

3. Vélanotkun. 

1. Um kWh-mæli á kr. 10,50 hver kWh. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má 

krefjast minnsta ársgjalds kr. 5 180,00 á hvert uppsett kW vélanna. 
2. Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 8,40 hver kWh. 

4. Um mæli á kr. 5 180,00 fyrir hvert kW mest notaðs afls á árinu mælt sem 15 mín. 
meðalálag og auk þess kr. 1,52 á notaða kWh. Gjald vegna ljósanotkunar kr. 76,70 á 
hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ. h., en kr. 27,30 á hvern fermetra í 

vörugeymslum og kr. 45,20 annars staðar. 

4. Hiítun. 

1. Um kWh-mæli á kr. 1,10 hver kWh, 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 kWh-mæli á kr. 0,54 hver kWh, enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 9 klst. á 

tímanum frá kl. 22 til 7. 
3. Um kWh-mæli á kr. 1,93 hver kWh 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 

Rafmagnseftirlits ríkisins. 
d. Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess rýmis er hita skal, þegar þess 

er krafist. 

5. Önnur raforka. 

1. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða á 
kr. 5,56 hverja kWh, enda sé notkun mæld með sér mæli og suðutæki fasttengd. 

2. Til nota um vinnulagnir við byggingu meðan á byggingu stendur, um kWh-mæli á kr. 
9,57 hver kWh. 

3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWh-mali á kr. 1,37 hver kWh á tímanum frá 

kl. 22 til 8.30 og kr. 4,30 hver kWh á tímanum frá kl. 8.30 til 22.
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4. 22 100,00 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.%000 00 kr. 36,80 

Af þrífasa mælum upp að SO amp. 22.00.2000... 000 kr. 102,40 
Af þrífasa mælum frá 50—220 amp. ........%. 0000 kr. 150,00 
Af mestastraumsmæli ..............2..0 020 kr. 443,00 

Af liða fyrir álagsstýringu ..........00....00.00. kr. 123,00 

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. 

1. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið fyrir 
veituna skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 464,00. 
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. 464,00 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. 

>
 

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 töflum: 

I. 63 A lefasa ........... kr. 29 900,00 

2. 63 A 3-fasa 20... kr. 32 400,00 

3. 100 A 3-fa8sa ......... 0 kr. 38 500,00 

4. 200 A 3-fasa .......0. 0. kr. 62000,00 

5. 300 KVA 3-fasa .......0.000 kr. 180 000,00 

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



5. september 1983 1263 Nr. 700 

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 .....0... kr. $320,00 

64 A 3-fasa ......0.0. 00 kr. 7 450,00 

100 A 3-fagsa 22... kr. 7 900,00 

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 4.1., 4.2. og 4.3. 

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. ágúst 1983, sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins nr. $88/1983 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. 583 30. 
júní 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

5. september 1983 Nr. 701 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

Í. RAFORKA. 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og á því verði, er hér segir: 

1. Verð á rafmagni og viðhaldi úti- og götulýsingar samkvæmt uppsettu afli: 
Aflgjald ............. 7 190,00 kr/kW/ár 
Viðhaldsgjald ................00000 0. 8 210,00 kr/kW/ár 

Gjald samtals ............0..0020 000 16 000,00 kr/kW/ár 
Auk afl og viðhaldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að fullu.
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Þó ákveður bæjarstjórn gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði að fenginni tillögu 

rafveitunnar, sem gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlun bæjarins. Lýsing þessi 

stýrist að jafnaði af stjórnbúnaði rafveitunnar. 
2. 3,83 kr/kWh séu lampar ófasviksjafnaðir. Sjá lið 3.4 og 3.5. 

B. Heimlisnotkun. 

1. 3,83 kr/kWh, til heimilisnota, sjúkrahúsa, heilsuverndarstöðva, vistheimila, elliheimila 

og hliðstæðra stofnana. 

. C. Vélar. 
1. 3,83 kr/kWh, til véla. 

2. 0,91 kr/kWh, og 4 550,00 kr/kW/a, til véla og fyrir iðnaðarhita, eftir mælingu miðað 

við 15 mínútna meðalgildi afls, enda sé lágmarksaflnotkun 30 kW. 

3. 5,76 kr/kWh, til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð og við 

breytingar á eldri mannvirkjum. 
Fast gjald ...........0.0 000 2 760,00 kr/kWh 

D 1. Órofin hitun: D. Hitun. 
Orkugjald .............%%. 0000. 0 sannan 2,27 kr/kWh 
Fast gjald ........0..0000 00 4 110,00 kr/á 

D 3. Húshitun með rofi: 
Orkugjald .........%..000 00. 0,83 kr/kWh 
Fast gjald ........%%%.. 0. 2 760,00 kr/á 
Rjúfa má straum í allt að 3 klst. á dag við hitun íveruhúsnæðis og allt að 5 klst. við hitun 
á öðru en íveruhúsnæði. 

D.5. Næturhiti með rofi: 
Orkugjald ..........00... 00 0,52 kr/kWh 
Fast gjald ..........0... 0. 2 760,00 kr/á 
Rjúfa má strauminn í allt að 12 klst. á sólarhring við hitun á íveruhúsnæði og frá kl. 
08:00 - 24:00 við hitun á öðru en íveruhúsnæði. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: 

a) Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b) Að hiti með rofi valdi ekki auknum aflkaupum hjá rafveitunni utan rofstíma. 

c) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
d) Að hitalagnir og öll tæki séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og hitatæki fasttengd. 
e) Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann að 

setja. 
f) Að lagðir séu fram fullkomnir útreikningar á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, eftir 

reglum, er rafveitan hefur sett. 
g) Að raforkan sé notuð til hitunar með þar til gerðum tækjum, sem breyta henni í 

hitaorku. 
h) Ákvæði liðanna a til og með g, eiga ekki við varðandi tengingu við skip. Það skoðast 

sem sérstök veita. Raforkuvirki í skipum eru undanþegin ákvæðum reglugerðar RER 

um raforkuvirki sbr. gr. nr. 102. 
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 
raforkunotkun þeirra óveruleg. Undir lið D í gjaldskránni falla ekki olíukynditæki, 
miðstöðvardælur, varmadælur eða tæki til varmaflutnings í loftræstikerfum eða loft- 
hitakerfum. Þau falla undir gjaldskrárlið B, C eða E, eftir því sem við á.
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E. Stórnotkun. 

1. Öll raforkunotkun, enda sé lágmarksaflnotkun minnst 200 kW. 0,64 kr/kWh og 
5 760,00 kr/kW/a, eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls. Sala eftir þess- 
um 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 ................ 00. 33,40 

2. Af þrífasa mælum til og með 80 A ........0200.2 000 94,40 
3. Af þrífasa mælum yfir 80 A ........0... 00. . 139,00 
dá. Af mestumælum ................ 000 347,00 

5. Móttökuliði ...........0.0..0 00... 75,30 
6. Ársleiga eftir önnur mælitæki skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi tækis. 

Tækjaleiga greiðist ekki við rafmagnssölu eftir liðum C3, D1, D3 og DS. 

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: 
Loftlínuheimtaug Einfasaheim- 

Málstraumur Jarðstrengur breytt í jarð- taug 63 A 

stofnvara Heimtaugargjald strengsheimtaug aukin í 3<6 A 

kr. kr. kr. 
220 V kerfi 

63 A l-fasa ......... 21 600,00 6 530,00 

63 A 3-fasa ......... 23 200,00 8 130,00 4 250,00 

100 A 3-fasa ......... 31 800,00 10 200,00 
200 A 3-fasa ......... 55 200,00 

300 A 3-fasa ......... 718 700,00 

380 V kerfi 

63 A l-fasa ........ 21 600,00 6 530,00 

63 A 3-fasa ........ 23 300,00 8 130,00 8 230,00 

100 A 3-fasa ........ 36 900,00 17 700,00 

200 A 3-fasa ........ 74 100,00 

300 A 3-fasa ........ 111 000,00 
400 A 3-fasa ........ 148 000,00 
600 A 3-fasa ........ 222 000,00 

900 A 3-fasa ........ 333 000,00 

1200 A 3-fasa ........ 445 000,00 

B 160
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2.5 

2.6 

2.7 

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. 
Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna tiltekinnar húsveitu, og hún að mestu 

notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til lóð undir stöðina 
rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð 
lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 
Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin, skal 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. 
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 Lottlína 

stofnvara kr. kr/m kr/stólpa 

63 A l-fasa ......... 4 200,00 623,00 7 890,00 

63 A 3-fasa ......... 5 900,00 623,00 9 170,00 

100 A 3-fasa ......... 6 230,00 815,00 10 500,00 

2.11 Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 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 

2.21 

2.22 

2.23 

ekki lengdargjald af þeim hluta. 

2.20 Varðandi aðalheimtaug og bráðabirgðaheimtaugar. 
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. 
Óski húseigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörðu, skal hann 
greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun Rafveitunnar. 
Fyrir tengingu vegna skammtímanotkunar svo sem landtengingar skipa eða tengikassa, 
skal greiða gjald kr. 675,00. Fari tenging fram utan venjulegs vinnutíma skal greiða 
gjald kr. 1 460,00.
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NI. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

3.1 Hafi gjald fyrir raforku ekki verið greitt svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald 
fyrir enduropnun veitunnar kr. 565,00. Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á 
stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd. 

3.2 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. 
565,00 og sett viðeigandi vör. 

3.3 Sé opnað utan venjulegs vinnutíma skal taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 
1 130,00. 

3.4 Eflaunafl 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%. 
3.5 Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliðatengingu með 

sperru fyrir 1050 Hz. 
3.6 Breytist innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárliðum 

gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 60% af þeirri breytingu. Breytist kaupgjald 
hjá Rafveitu Hafnarfjarðar frá 1. nóvember 1982 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. 
Breyting skv. þessum lið er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

3.7 Sölugjald 23,5% og 19% verðjöfnunargjald, samtals 42,5% eru innifalin í rafmagns- 
gjöldum, sem um ræðir í Í. kafla gjaldskrár þessarar, nema í húshitunartöxtum og 

viðhaldsgjaldi götulýsingar. 

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 1983, sbr. auglýsingu ráðuneytisins 
nr. 588/1983 um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar. Jafnframt er úr gildi felld 
eldri gjaldskrá sama efnis nr. 566 30. maí 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

5. september 1983 Nr. 702 

GJALDSKRÁ 
Rafmagnsveitna ríkisins. 

I. SMÁSALA. 

GJALDSKRÁRLIÐIR. 

Rafmagnsveitur ríkisins selja raforku í smásölu á þann hátt og við því verði, sem hér 

ÞE A. 1. Almenn notkun. 

Öll almenn notkun, svo sem heimlisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur notkun 
ótalin annars staðar. 
Orkugjald ...........2..0000000 000 3,85 kr/kWh 
Fastagjald LX FI ............ 0000 1870,00 kr/a
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A. 2. Vinnuljósanotkun. 

Öll skammtímanotkun og notkun til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkja- 
gerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. 
Orkugjald ..............0 0. 5,78 kr/kWh 
Fastagjald 1 X FI ........0000.000 00. 1 870,00 kr/a 

A. 3. Utanhússlýsing. 

Öll sérmæld utanhússlýsing. 
Orkugjald ...............00 0000. 3,33 kr/kWh 
Fastagjald 1 XF1 .......000000000. 0. 1870,00 kr/a 

A. 4. Sumarbústaðanotkun. 

Öll notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 
Orkugjald ..............0 00 1,77 kr/kWh 
Fastagjald 4 XF1 ..........0.0..00 0. 7 480,00 kr/a 

A. 5. Markmæling. 

Allur almennur búrekstur. 

Aflgjald, lágmarksstilling 4 KW ....................... 20 800,00 kr/a 
Aflgjald umfram 4 kW að hámarksaflstillingu 20 kW ... 2 870,00 kr/kW/a 
Orkugjald af allri notkun ...............0...0 000... 0,55 kr/kWh 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ............... 3,85 kr/kWh 

Heimilt er að selja raforku til búrekstrar samkvæmt öðrum liðum ef hagkvæmara þykir. 

B. í. Aflmæling. 

Öll meiri háttar véla- og iðnaðarnotkun. 
Lágmarksaflgjald, 12 KW ..........0...000 55 320,00 kr/a 
Aflgjald umfram 12 KW .......0%... 0 4 610,00 kr/kW/a 
Orkugjald ...............0. 000 1,47 kr/kWa 

B. 2. Súgþurrkun. 

Til súgþurrkunar á tímabilinu 1. júní til 31. okt. 
Aflgjald 20.00.0000... 1 520,00 kr/kW/a 
Orkugjald ............... 0000 0,89 kr/kWh 

C. 1. Hitun. 

Til hitunar á íbúðarhúsnæði. 
Orkugjald ............... 20. 0,71 kr/kWh 
Fastagjald 3 XF1 ........0...0000. 000. 5 610,00 kr/a 

Roftími er allt að 2 x< 1!/2 klukkustund á dag. 

C. 2. Hitun. 

Til hitunar á íbúðarhúsnæði. 
Orkugjald ..........0...0 0000 0,52 kr/kWh 

Roftími er allt að 15 klukkustundir á dag.
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D. 1. Hitun. 

Til hitunar á öðru en íbúðarhúsnæði. 

Orkugjald .............0000 0000 1,19 kr/kWh 
Fastagjald 3 XF1 .......00... 0. 5 610,00 kr/a 

Roftími er allt að 2 x< 1! klukkustund á dag. 

D. 2. Hitun. 

Til hitunar á öðru húsnæði en íbúðarhúsnæði. 

Orkugjald ..............0 00 0,81 kr/kWh 
Roftími allt að 15 klukkustundir á dag. 

Gjald fyrir lokunaraðgerðir á veitu vegna vanskila eru samtals kr. 710,00 

SKILGREININGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI. 
Í. Utanhússlýsing. 

Rafmagnsveitur ríkisins sjá um uppsetningu utanhússlýsingarkerfa samkvæmt ósk not- 
anda, sem greiðir allan stofnkostnað. 

Allt eðlilegt viðhald lýsingar ar:nast 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. 
Álestur fari að jafnaði í fram í byrjun hvers mánaðar. 

Lágmarsaflgjald sé miðað við 12 kW afl. Notanda með lægra meðalgildi afls 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. 

- Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinnanlegum 
truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverju sinni. 

t9
 

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,
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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, CC. 2, D.1 og D. 2 og tilsvarandi 

fastagjöldum. 

Gjaldskrárverð breytist til samræmis við þær breytingar, sem kunna að verða á þessum 

II. 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 ........0.0.00000. 00. 3 253,75 kr. á árskW 
* Orkugjald fyrir fyrstu notkun allt að 2 500 klst. nýt- 
ingartíma á árskW ........0.00..000 000. nn 104,30 aurar á kWh 

Fyrir notkun milli 2 500 og 4000 klst. nýtingartíma á 
ÁrskW 20... 59,70 aurar á kWh 

Fyrir notkun umfram 4 000 klst. nýtingartíma á árskW .. 30,40 aurar á kWh 

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%. 

d. gr. 

Aflmæling. 

Með árskW í gjaldskrá þessari er átt við meðaltal fjögurra hæstu mánaðarálagstoppa 
ársins, mældra sem 30 mínútna meðalálag á afhendingarstað. 

„ð.gI. 

Ársnýting. 

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.
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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- 
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. 

III. 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 raforku- 

notkun næstu 5 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. Jarðstrengur gjald 

Varstærð Stofngjald af yfirlengd') 
Amp. kr. kr/m 

63 einfasa .............. 26 000,00 661,00 

63 þriggjafasa .......... 28 700,00 661,00 
100 Þþriggjafasa .......... 44 300,00 823,00 
200 þriggjafasa .......... 88 500,00 962,00 
315 Þriggjafasa .......... 141 000,00 1220,00 
400 þriggjafasa .......... 177 000,00 Samkv. kostn. 
710 KVA spst. 2... 315,000,00 -- 

1200 KVA spst. ........... 532 000,00 — 
Stofnvarkassi tengdur við 
loftlínu (sjá líð 3.3) ........ 6 240,00 

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. 

  

1) Yfirlengdargjald reiknast af jarðlínuheimtaug, sem er lengri en 25 m í lóð og loftlínuheimtaug, sem er lengri en SÖ m, nema 
annars sé getið.
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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. 

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- 
ísaðstaðan 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. 

2.4 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. 
3.0 Fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu skal greiða sem hér segir: 
3.1 Grunngjald óháð kostnaði við setningu bráðabirgðaheimtaugar kr. 2 970,00. 
3.2 Fyrir kostnað við framkvæmd verksins og leigu á efni samkvæmt kostnaðaráætlun Raf- 

magnsveitnanna, sem miða skal við aðstæður hverju sinni. 
3.3 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. 

4.0 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. 

1. 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. 

2. Heimtaugargjald skal vera grunngjald af fasteign að viðbættum hundraðshluta af fast- 
eignamatsverði. Grunngjald skal vera kr. 13 988,00 á hvern notanda og til viðbótar við 
grunngjald, skal greiða 1,2 af hundraði af fasteignamatsverði húsa, mannvirkja, lands og 
lóða, allt að kr. 1 169 104,00 af matsverði, og 0,6 af hundraði af þeim hluta fasteigna- 

matsverðs, sem er fram yfir kr. 1 169 104,00, enda sé samanlögð lengd háspennu- og 
lágspennulínu veitunnar ekki yfir 1,5 km á hverjar 13 998,00 krónur, sem áætlað er að 
greiðist í grunngjöldum. 
Framangreint grunngjald, kr.13 998,00 miðast við vísitölu byggingarkostnaðar, 1482 

stig. Grunngjald breytist í sama hlutfalli og vísitalan til hækkunar eða lækkunar þannig, að 
vísitalan 1. janúar ár hvert er lögð til grundvallar grunngjaldi almanaksársins. 

Ef ekki er fyrir hendi mat á fasteign, sem greiða skal heimtaugargjald af, getur raf- 
magnsveitustjóri ríkisins áætlað matsverð með hliðsjón af þeim reglum, sem fasteignamat
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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 642 993,00 kr. en þó eigi 
lægra en fasteignamatsverð húsa. Heimtaugagjöld sumarbústaða, sumarbúða, veiðihúsa, 
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 1. ágúst 1983, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 588/1983 um 
breytingar á gjaldskrám rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 
584 30. júní 1983. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1983. 

F.h.r. 
Páll Flygenring. 

  

Guðrún Skúladóttir. 

23. september 1983 Nr. 703 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrund velli 

á frystum hörpudiski fyrir framleiðslutímabilið 

frá 1. október 1983 til 31. janúar 1984. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 
samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 
verðgrundvöll á frystum hörpudiski fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október 1983 til 31. 
janúar 1984. U.S. $ pr. lb. eif. 

Lausfrystur hörpudiskur ............ 3,40 
Blokkfrystur hörpudiskur ........... 3,20 
Rauður hörpudiskur ................ 1,90 

Verðbil verður 5%. 
Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 

viðbættu eða frádregnu verðbili. 
Verðið miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það verður á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 23. september 1983. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Kristín Magnússon. 

B 161
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Dvalarheimili aldraðra í Eyrarsveit, Snæfells- 
nessýslu, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 20. september 1983. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Dvalarheimili aldraðra í Eyrarsveit. 

Neðanskráð félög, söfnuður og einstaklingar stofna hér með Sjálfseignarstofnun sem 

heitir Dvalarheimili aldraðra í Eyrarsveit, Snæfellsnessýslu. 

Eyrarsveit, 

Lionsklúbbur Grundarfjarðar, 

Kvenfélagið Gleym-mér-ei, Grundarfirði, 

Verkalýðsfélagið Stjarnan, Grundarfirði, 

Söfnuður Setbergssóknar, 
Hesteigandafélag Eyrarsveitar, 

Sjómannadagsráð Grundarfjarðar, 
Rauðakrossdeild Grundarfjarðar, 

Búnaðarfélag Eyrarsveitar, 

Leikklúbburinn Grundarfirði. 

Eignir stofnunarinnar er fé, er þegar hefur safnast til öldrunarmála í Eyrarsveit, 

ennfremur framlög stofnenda í peningum og stofnfjárloforðum, svo og stofnframlög 

almennings sbr. 9. gr. skipulagsskrá þessarar. Eignir stofnunarinnar eru nú í peningum 

samtals kr. 80 000,00 auk stofnfjárloforða. 

Stofnendur bera engar fjárhagslegar skuldbindingar vegna sjálfseignarstofnunarinnar 
aðrar en vegna stofnfjárloforða, samkvæmt framangreindu. Þó má sveitarfélagið, er gerist 

stofnaðili að stofnuninni ganga í ábyrgð fyrir fjárhagslegum skuldbindingum stofnunarinnar 

ef þurfa þykir. 
Söfnun stofnfjár er haldið áfram. 
Samkvæmt framangreindu setja stofnendur, stofnun þessari eftirfarandi skipulagsskrá: 

1. gr. 

Tilgangur stofnunarinnar er og skal jafnan vera sá, að veita öldruðum heimilisvist og 

aðhlynningu og svo góða umönnun sem frekast er unnt. Í þessu skyni veitir hún viðtöku 
gjöfum og hvers konar styrktarfé, öldruðum til aðhlynningar. 

2. gr. 

Eigi má selja eða láta af hendi stofnunina eða eignir hennar, fastar eða lausar, nema 
andvirðið renni beinlínis til þess að halda dvalarheimili eða sinna umönnun aldraðra í 
Eyrarsveit sbr. 8. gr. Eigi má heldur binda fé hennar eða eignir nokkrum veðböndum, eða 
skuldbindingum, sem óviðkomandi eru tilgangi stofnunarinnar. 

3. gr. 

Hvert stofnfélag ásamt hreppsnefnd Eyrarsveitar kýs einn fulltrúa í fulltrúaráð 

stofnunarinnar og einn til vara. Kosning fer fram á aðalfundi eða aukafundi, sem boðaður er 
með sama hætti og aðalfundur, enda er þess getið í fundarboði, að kjósa eigi fulltrúa þess. 

Kosning gildir í 4 ár eða til þess tíma, að fulltrúinn óskar þess að láta af störfum, eða hættir 
sannanlega að sinna þeim. Helmingur fulltrúa skal ganga úr fulltrúaráðinu eftir 2 ár 
samkvæmt hlutkesti. Þau félög er ekki auglýsa fundi, kjósa fulltrúa sína, eða skipa á sama
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hátt og kosið er til eða skipað í fastanefndir. Fulltrúi Setbergssóknar skal kosinn á 
almennum safnaðarfundi. Fulltrúaráð skal kvatt saman minnst tvisvar á ári, Það kýs stjórn, 
samkvæmt 4. gr., er tengiliður stjórnar og stofnenda og fær skýrslu um rekstur liðins árs. 
Fundi skal boða á tryggilegan hátt, með nægum fyrirvara. 

á. gr. 

Stjórn dvalarheimilis skal skipuð af 5 — fimm — mönnum, auk þess þremur til vara, 

búsettum í Eyrarsveit. Skulu þeir allir boðaðir á stjórnarfundi. Á stjórnarfundum hafa 
varamenn ekki atkvæðisrétt, heldur málfrelsi og tillögurétt. 

Starfsmannaráð tilnefnir einn mann af sinni hálfu til setu á fundum stjórnar, með sama 
rétti og varamenn. Sama gildir um vistmannaráð. Sóknarprestur Setbergssóknar skal eiga 
sæti á hverjum tíma með sama rétti og varamenn, sé hann ekki aðalmaður. 

Kjörtímabil stjórnarmanna er 4 ár. Kjósa skal stjórnarmenn saman. Kjósa skal 
hlutbundinni kosningu, ef tveir fulltrúaráðsmanna óska þess. Formaður stjórnar er 
jafnframt formaður fulltrúaráðs, og kveður það saman. 

Stjórnin skal skipta með sér störfum. Stjórnin fer með öll fjármál og yfirumsjón 

framkvæmda. Ber henni að gera sér allt far um að efla hag og heill stofnunarinnar í öllum 

greinum og auka hana og stækka ef þörf krefur og aðstæður leyfa. 

5. gr. 

Stjórnin ræður sér starfsfólk eftir þörfum. Þó skal hún sjálf hafa yfirumsjón fjármála og 
starfsfólk bundna prókúru, sbr. 7. gr. 

Stjórnin skal árlega gera reikning yfir rekstur og efnahag dvalarheimilisins. Skal 
reikningurinn endurskoðaður af tveimur mönnum, báðum tilnefndum af sýslunefnd Snæ- 
fellsness- og Hnappadalssýslu. Stjórnin leggur síðan reikninginn endurskoðaðan fyrir 
fulltrúaráðið til afgreiðslu. Reikninginn skal síðan senda samþykktan til sýslunefndar til 
kynningar, en reikningurinn skal síðan birtur í sýslunefndargerð Snæfellsness- og Hnappa- 
dalssýslu. 

6. gr. 

Peningar þeir, sem dvalarheimilið kann að eignast, skulu jafnan ávaxtaðir í bönkum, 
eða ríkistryggðum skuldabréfum. Verði einhver dráttur á framkvæmdum skal verðtryggja 
sjóði stofnunarinnar eftir því sem unnt er. 

7. gr. 
Fulltrúaráðið setur reglur fyrir dvalarheimilið. 

8. gr. 

Komi að því, að fulltrúaráðið, eða stjórnin, sbr. 10. gr., sjái sér ekki fært að reka 

dvalarheimilið áfram, gefi hún hreppsnefnd Eyrarsveitar kost á því að taka að sér heimilið 
og allan rekstur þess, og yrði það rekið með svipuðu sniði og áður, en hafni hreppsnefnd því 
boði, fellur dvalarheimilið með öllum eignum þess til opinberra aðila, er sinnt getur 
þjónustu við aldraða í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu. 

9. gr. 
Gefa skal almenningi kost á að gerast stofnfélagar í Dvalarheimili aldraðra í Eyrarsveit. 
Í þeim tilgangi skulu gefin út stofnskírteini er hljóða á nafn stofnfélaga og upphæð 

stofnframlags hans. 
Stofnskírteinum fylgir ekki atkvæðisréttur til fulltrúaráðs eða stjórnar.
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10. gr. 

Fulltrúaráðið getur samþykkt að gefa nýjum félögum kost á að gerast aðilar að 

sjálfseignarstofnuninni og tilnefna fulltrúa í fulltrúaráð hennar ef ?%4 fulltrúaráðsmanna 
samþykkja það. 

Hætti einhver stofnenda störfum (félag lagt niður), fækkar fulltrúaráðsmönnum að 

sama skapi þegar kjörtímabili lýkur. 

Verði félög þau, sem aðild eiga að sjálfseignarstofnuninni þrjú eða færri, eða félögum 

fækkar svo vegna ákvörðunar þeirra um að hætta afskiptum af sjálfseignarstofnuninni, fellur 

fulltrúaráð niður, en stjórnin endurnýjar sig sjálf, þannig að 4 stjórnarmenn velja fimmta 

mann Í stjórn með sér. 

Verði aðeins einn aðalmaður eftir í stjórn, taka varamenn þátt í vali nýrra aðalmanna í 

stjórn. 

11. gr. 

Skipulagsskrá þessari getur fulltrúaráð ekki breytt, nema með 2/3 atkvæða allra 

fulltrúaráðsmanna, en þó því aðeins að Stjórnarráð Íslands (það ráðuneyti sem fer með 

staðfestingar skipulagsskráa) staðfesti þær. 
Ef fulltrúaráðið hefur lagst niður samkvæmt ákvæðum 10. gr. kemur stjórn félagsins í 

stað þess varðandi þau málefni, sem 1. mgr. þessarar greinar fjallar um. 

Nr. 705 13. september 1983 

FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 

Vestur-Ísafjarðarsýsla er eitt fjallskilaumdæmi og skiptist í fjallskiladeildir eftir 

hreppum. 

2. gr. 
Sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu hefur á hendi yfirstjórn allra fjallskilamála innan 

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

fjallskilamálum. 

Allar kærur og kröfur á hendur hreppsnefndum og hreppstjórum varðandi fjallskilamál 

heyra undir sýslunefnd. Ennfremur geta einstakir aðilar lagt slík mál undir úrskurð 

sýslunefndar. 

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

hreppi eða í samlögum ef svo hagar til. Hreppsnefndir geta tekið nánari ákvarðanir um 
fjallskil í einstökum atriðum hver á sínu fjallskilasvæði, enda brjóti ákvarðanir hreppsnefnd- 

ar eigi í bága við reglugerð þessa. 

á. gr. 

Land, sem fjallskilaframkvæmd undir umsjón hreppsnefndar tekur til, eru beitilönd 

þau, sem nytjuð eru sem sumarhagar fyrir sauðfé.
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ll. KAFLI 

Um mörk og markaskrár. 

5. gr. 

Hver fjáreigandi er skyldur að hafa glöggt eyrnamark á fé sínu eða annað ótvírætt 
einkenni. Séu notaðar eyrnaplötur, ber að skrá á þær númerstölu bæjar og hrepps eins og 
segir í reglugerð um litarmerkingu sauðfjár. 

6. gr. 

Heimilt er sýslunefnd að skipa svo fyrir, að sauðfé veturgamalt og eldra sé merkt 

brennimarki sýslu, hrepps og bæjar á vinstra horn, en á plötu í vinstra eyra, ef kindin er 

kollótt. 

1. gr. 

Sýslunefnd skal láta prenta markaskrá sýslunnar svo sem lög mæla fyrir og skal 

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. 

Hverjum fjáreiganda er skylt að koma mörkum sínum í markaskrá gegn ákveðnu gjaldi. 

8. gr. 

Sýslunefnd ræður markavörð er sér um mörk í sýslunni og útgáfu markaskrár. Skal 

hann gæta þess við upptöku nýrra marka að ekki sé sammerkt innan sýslu, né utan hennar 

svo að bagi sé að og hafa um þetta samráð við aðra markaverði á Vestfjörðum. 

9. gr. 

Heimilt er að nota eftirtalin mörk: Biti, blaðstýft, boðbíldur, bragð, fjöður, gagnbitað, 

gagnfjaðrað, gagnhangfjaðrað, gagnhófað, gagnstigað, geirstýft, hamrað, hangfjöður, 
hálftaf, heilhamrað, heilrifað, hófur, hvatrifað, hvatt, lögg, miðhlutað, oddfjaðrað, sneitt, 
sneiðrifað, stig, stúfrifað, stýft, stýft hálftaf, sýlhamrað, sýlt, tvíbitað, tvífjaðrað, tvístigað, 
tvístýft, vaglskora. 

10. gr. 

Nú flyst maður inn í sýsluna og skal hann þá tilkynna markaverði sýslunnar mark sitt og 

fá samþykki hans. 
Vanræki nokkur fjáreigandi að láta prenta mark sitt í markaskrá sýslunnar má hann 

búast við að með fé hans verði farið sem óskilafé. 

11. gr. 

Brennimörk og plötumerki hreppanna eru þessi: . , 

Auðkúluhreppur VÍ 1, Þingeyrarhreppur VÍ 2, Mýrahreppu VÍ 3, Mosvallahreppur VÍ 4, 

Flateyrarhreppur VÍ 5, Suðureyrarhreppur VÍ 6. 

lll. KAFLI 

Um fjaliskil o. fl. 

12. gr. 

Fjallskilaskyldur er hver fjáreigandi, og leggur hann til fjallskila á þann hátt, sem 

hreppsnefnd ákveður. Skyldur er húsbóndi að inna af hendi fjallskil fyrir heimamenn sína og 

aðra, sem eiga hjá honum fjallskilaskyldan fénað. Fyrir sauðlausar jarðir skal gera fjallskil 
eftir ákvörðun hreppsnefndar.
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13. gr. 

Allri skylduvinnu og öðrum kostnaði við fjallskil skal hreppsnefnd jafna niður á 

fénaðareigendur eftir fjártölu- og jarðeignum. Þyki einhverjum sér gerð of mikil fjallskil, 

skal hann bera fram skriflega kvörtun við oddvita fyrir 20. október. 

14. gr. 

Niðurjöfnun samkvæmt 7. grein skal birta fjáreigendum nokkru fyrir leitir. Skal þar 

taka fram, hvað hver og einn á að leggja til, tilnefndir leitarstjórar og skýrt frá tilhögun leita. 

IS. gr. 

Hreppsnefnd skipar svo marga leitarstjóra, sem henni þykir hæfa, og ákveður svæði 

hvers þeirra. Hver leitarstjóri kveður með nægum fyrirvara gangnamenn sína saman á 

ákveðinn stað að morgni gangnadagsins. Skipar hann svo fyrir, hvar hver skuli ganga og 

hvernig göngum í heild verði hagað. Hafi leitarstjóra verið falið að senda menn af sínum 

flokki til að fara í utansveitarréttir, tiltekur hann þá í tæka tíð. 

16. gr. 

Leitarstjórar sjá til þess, svo sem unnt er, að hver gangnamaður leysi hlutverk sitt vel af 

hendi. Þeir líta eftir því, að gangnamenn séu fullgildir og vel útbúnir. Skulu gangnamenn 

allir skyldir að hlýða forsögn leitarstjóra. 

17. gr. 

Reglulegar leitir skulu vera tvennar á hverju hausti, fyrst mánudaginn í 22. viku sumars 

og auk þess eftirleit, þegar hreppsnefnd ákveður. Breyta má þessu, ef það reynist 

nauðsynlegt vegna hagsmuna meiri hluta fjáreigenda. Breytingar á fyrirkomulagi leita skal 

tilkynna aðliggjandi fjallskiladeildum. 

18. gr. 

Hver bóndi er skyldur að hirða fé, er finnst í heimalöndum eftir að almennum 

fjallskilum er lokið og greiða fyrir því, að það komist til réttra eigenda. 

IV. KAFLI 

Um réttir. 

19. gr. 

Hreppsnefndir ákveða hver í sínum hreppi, hvar réttir skulu vera og hvaða lönd skulu 
ganga til hverrar réttar. Þær geta leyft að fé úr heimalandi einstakra jarða sé rekið þar inn. 

Aðkomufé skal síðan flutt til næstu réttar. 

20. gr. 

Hreppsnefnd skipar einn réttarbónda við hverja rétt, og má réttarstjórnin teljast með 

fjallskilum. Réttarbóndi stjórnar fjárdrætti og leggur áherslu á að fljótt gangi og skipulega. 

Hann gætir þess, að misdráttur eigi sér ekki stað. Enginn má hleypa út úr dilk fyrr en 

réttarbóndi leyfir og búið er að athuga féð. Kvatt getur hann menn sér til aðstoðar og 

eftirlits. 

21. gr. 

Réttarbóndi sér um að mæður helgi sér ómerkinga eftir því, sem kostur er, og má 

enginn marka kind á rétt nema með leyfi réttarbónda. 

22. gr. 

Réttarbóndi sér um að úrtíningur sér rekinn eða fluttur eða geymdur, eftir því sem 

hreppsnefnd hefur ákveðið. Úrtíningur telst það fé, sem ekki á heima á svæði því, sem 

smalað er til réttarinnar.



13. september 1983 1279 Nr. 705 

23. gr. 

Skylt er hverjum þeim, sem á kind í réttum, að vera þar staddur til að hirða fé sitt eða fá 
annan til þess. 

V. KAFLI 

Önnur atriði. 

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

samræma vorsmölun ef meiri hluti fjáreigenda á samliggjandi smölunarsvæði óskar eftir því. 

25. gr. 
Að öðru leyti en greint er í reglugerð þessari fer um fjallskilamálefni eftir því sem segir í 

lögum um afréttamálefni, fjallskil o. fl., einnig í lögum um varnir gegn útbreiðslu næmra 
sauðfjársjúkdóma og útrýmingu þeirra, svo og reglugerð samkvæmt þeim lögum. 

20. gr. 
Brot gegn ákvæðum þessarar reglugerðar varða sektum frá kr. 5000-50000 sem renni í 

sveitarsjóð. Með mál út af þeim brotum skal farið með sem almenn lögreglumál. 

27. gr. 
Með reglugerð þessari er úr gildi felld fjallskilareglugerð fyrir Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

28. gr. 

Fjallskilareglugerð þessi er fyrir Vestur-Ísafjarðarsýslu. 
Fjallskilareglugerð þessi, sem sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu hefur samþykkt, 

staðfestist hér með samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 28, 29. mars 1961 og 3. gr. laga um 
afréttarmálefni, fjallskil o. fl. nr. 42, 12. maí 1969 og breytingar á þeim lögum nr. 43/1976, 
til þess að öðlast gildi frá og með 15. sept. 1983, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 13. september 1983. 

Jón Helgason. 
  

Haukur Jörundarson. 

15. september 1983 Nr. 706 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur. 

Hinn 7. september 1983 hefur Skipulagsstjórn ríkisins staðfest þá breytingu á 

aðalskipulagi Reykjavíkur að reitur sem afmarkast af lóðum við Fálkagötu, Tómasarhaga og 
Arnargötu og sýndur er í gildandi aðalskipulagi sem útivistarsvæði verði framvegis ætlaður 
að hluta til íbúðar. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. september 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Jón Sigurpálsson.
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AUGLÝSING 
um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur. 

Hinn 21. september 1983 hefur skipulagsstjórn ríkisins staðfest þá breytingu á 
aðalskipulagi Reykjavíkur, að svæði beggja vegna Vatnagarða að götunni Sægörðum, vestan 

Kleppsspítala, sem sýnt er í gildandi aðalskipulagi sem útivistarsvæði, verði framvegis ætlað 
fyrir iðnað og vörugeymslur. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. október 1983. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Jón S. Ólafsson. 

Nr. 708 23. september 1983 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á rækju 

fyrir framleiðslutímabilið frá í. október til 31. janúar 1984. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 
samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöll á rækju fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október 1983 til 31. janúar 1984. 

Vélskelflett rækja: 

Færri en 350 st. í Ib.: SDR pr. lb. eif. 

Blokkfryst ........20..2.00. 0. 2,800 

5x2kgog4 x2,5 kg vatnshúðuð, sérfryst ....................... 2,800 

5Sx2kgog4 x2,5 kgóvatnshúðuð, sérfryst ...........0.00000000.. 2,935 

500 gr vatnshúðuð, sérfryst .........0%....000 0000. 3,261 

200 gr vatnshúðuð, sérfryst ..........2....0000 0... 3,419 

Fleiri er 350 st. í lb. og óflokkuð: 

Blokkfryst ........%2000.. 2,676 

5x2kgog4 x 2,5 kg vatnshúðuð, sérfryst ...........0........... 2,676 

5x2kgog4 x2,5 kgóvatnshúðuð, sérfryst .........0.0.00000..... 2,800 

500 gr vatnshúðuð, sérfryst ...............000 00. 3,104 

200 gr vatnshúðuð, sérfryst .............0.00 0. 3,261 

Verðbil verður $%. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 62,5% af verðbreytingu frá grundvallarverði að teknu 

tilliti til verðbils. 

Verðið miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það verður á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 23. september 1983. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristín Magnússon.
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AUGLYSING 

um staðfestingu á uppdrætti af aðalskipulagi Mosfellshrepps. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 28. september 
1983 staðfest uppdrátt af aðalskipulagi Mosfellshrepps. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. september 1983. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg 
  

Jón Sigurpálsson. 

27. september 1983 Nr. 710 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á skipulagsuppdrætti af miðbæ Hafnarfjarðar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 19. september 

1983 staðfest skipulagsuppdrátt af miðbæ Hafnarfjarðar. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir. 

Jafnframt er úr gildi felldur skipulagsuppdráttur sá af miðbæ Hafnarfjarðar, sem 
staðfestur var af félagsmálaráðuneytinu 17. apríl 1967. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. september 1983. 

F. h. r. 

Jón S. Olafsson. 
  

Jón Sigurpálsson. 

23. september 1983 Nr. 711 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á uppdrætti af aðalskipulagi Keflavíkur, 

Njarðvíkur og Keflavíkurflugvallar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 20. september 
1983 staðfest uppdrátt af aðalskipulagi Keflavíkur, Njarðvíkur og Keflavíkurflugvallar. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir. 

Jafnframt er úr gildi felldur uppdráttur sá af aðalskipulagi Keflavíkur, Njarðvíkur og 

Keflavíkurflugvallar, sem staðfestur var af félagsmálaráðuneytinu 2. nóvember 1973. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. september 1983. 

F. h. r. 

Jón S. Olafsson. 
  

Jón Sigurpálsson. 
B 162
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REIKNINGUR 

Söfnunarsjóðs Íslands fyrir árið 1981. 

  

Gjöld 
Kr. Kr. Kr. 

Launakostnaður ...................... 60 920,00 

Annar kostnaður ..................... 36 080,36 97 000,36 

Vextir af innstæðufé: 

Aðaldeild .........0...0..0. 345 756,21 

Erfingjarentudeild .................... 38 712,05 
Utborgunardeild ..................... 40 989,02 425 457,28 

Afskrifað v/skrifst. búnaðar ............. 320,70 522 778,34 

Tekjuafgangur til varasjóðs ............ 3 712,94 

526 491,28 

Tekjur 
Kr. Kr. Kr. 

Dráttarvextir ..................... 23 142,49 

Lántökugjöldo. fl. ................... 22 306,75 

Bankavextir ........0.0..0..00 00. 150 5$37,86 195 987,10 

Vaxtatekjur af lánum: 

Ógreiddir vextir í árslok 1981 ........... 192 029,77 
Ógreiddir vextir í árslok 1980 ........... 154 510,11 

37 519,66 

Innborgaðir vextir á árinu 1981 ......... 292 984,52 330 504,18 526 491,28 

526 491,28 

Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1981 

Eignir 

Kr. Kr. 

Veðskuldabréf ............0...5%. 000. 900 441,29 
Vaxtabréf ................. 000 26 250,00 

Verðtr. sparireikningar ......................... 535 296,60 

Bankainnstæður ................... 0000... 104 989,82 aðrar 1 566 977,71 

Óinnheimtir vextir .................. 192 029,77 
Skrifstofugögn .............0000. 0... 14 000,00 
Sjóðseign ...........0..000 0 10 259,19 216 288,96 

1 783 266,67
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Skuldir: 
Innstæður í deildum: 

Aðaldeild „0... 1341 216,49 
Erfingarengud. ..................... 137 097,55 
Utborgunardeild ..........0....0.0... 161 699,04 

Vextir, geymdir til útborgunar 1982 .............. 
Geymslufé ......0.0..00 

Varasjóður 31. des. 1980 ..........0..0..0.... 74 769,63 
Tekjuafgangur 1981 ........0.0...00..00 3 712,90 

Nr. 712 

1 640 013,08 

58 170,00 

6 601,06 

78 482,53 
  

1 783 266,67 

Með tilvísun til skýrslu endurskoðanda staðfestir stjórn Söfnunarsjóðs reikninginn. 

Reykjavík, 25. febrúar 1982. 

Sigurður J. Briem 

  

  

framkvæmdastjóri 

Jóna Guðjónsdóttir Gunnlaugur J. Briem 

Nr. 713 

REIKNINGUR 

Söfnunarsjóðs Íslands fyrir árið 1982. 

Gjöld 

Kr. Kr. 
Launakostnaður ..........0.0.0..00... 0. 102 073,00 
Annar kostnaður .........0.0...0.... 43 117,40 145 190,40 

Vextir af innstæðufé: Kr. Kr. 
Aðaldeild „..... 538 762,88 
Erfingjarentudeild ........................... 55 061,61 
Utborgunardeild .........0...0.0.0..0. 65 120,78 658 945,27 

Afskriftir af skrifstofubúnaði ......................... 1 000,00 

Tekjuafgangur til varasjóðs ...............0.0..00... 6 559,46 

811 659,13
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Tekjur 
Kr. Kr. 

Dráttarvextir ................. 20 21 311,60 

Lántökugjöldo. fl. ............0..00 0000. 6 422,20 

Bankavextir ................ 000 33 719,5S 61 513,35 

Vaxtatekjur af lánum: 

Ógreiddir vextir í árslok 1981 ............0.....0.... 209 803,75 

Ógreiddir vextir í árslok 1982 .............0....... 192 029,77 

17 773,98 
Innborgaðir vextir á árinu 1982 ...................0... 132 407,80 750 181,78 

811 695,13 

Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1982 

Eignir 
Kr. Kr. 

Veðskuldabréf ..........0.2.00.200 960 483,60 

Vaxtabréf ...........0.0 0... 19 850,00 980 333,60 

Verðtr. sparir€ikn. ..............0000 000. 1 063 889,70 

Bankainnstæður ............0...000 00. 131 509,60 

Óinnheimtir vextir .........0...0... 0... 209 803,75 
Skrifstofugögn ............0..0.0n nn 13 000,00 

Sjóðseign .........0.0..000 0... 9 729,60 1427 932,65 

2 408 266,25 

Skuldir 

Innstæður í deildum: Kr. Kr. 

Aðaldeild ............0..0 00 1 829 153,43 
Erfingjarentudeild ..............0.000. 0000... nn... 172 858,16 

UÚtborgunardeild ............0.....0 000. 228 143,82 2230 155,41 

Vextir, geymdir til útborgunar .............0.0000000.. 85 719,00 

Geymslufé .........00....00 00 1 347,80 

Varasjóður 31. des.?81 .............000. 00... 78 484 58 

Tekjuafgangur 1982 ..........000... 0000 unn 6 559,46 85 044,04 
  

Reykjavík, 28. febrúar 1983. 

Með tilvísun til skýrslu endurskoðanda staðfestist reikningurinn. 

Sigurður J. Briem 

framkvæmdastjóri 

2 408 266,25 

  

Gunnl. J. Briem Halldór S. Kristjánsson 

bókari gjaldkeri



19. september 1983 1285 Nr. 714 

REGLUGERÐ 
um breyting á reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu 

lyfja nr. 291/1979. 

1. gr. 

Við 6. grein, a-staflið bætist eftirfarandi: 

„Buprenorphinum (t. d. Temgesic).“ 

2. gr. 

Við 6. grein, b-staflið bætist eftirfarandi töluliður: 

„XIV. Flurnitrazepamum. Hámarksmagn á lyfseðli 60 mg. (Dæmi: Rohypnol Í mg 60 

töflur).“ 3. gr 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 16. gr. lyfjalaga nr. 49/1978, öðlast 

gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 19. september 1983. 

  

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. Ingolf J. Petersen. 

5. október 1983 Nr. 715 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 261/1983 um fæðingarorlof. 

l. gr. 

10. gr. reglugerðarinnar hljóði svo: 
Til atvinnuþátttöku telst sá tími, sem foreldri hefur sannanlega notið atvinnuleysisbóta. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 5. október 1983. 
  Matthías Bjarnason. Jón Ingimarsson. 

10. október 1983 REGLUGERÐ Nr. 716 

um breyting á heilbrigðisreglugerð nr. 45/1972, 

með síðari breytingum. 

1. gr. 

Við 166 gr. bætist nýr töluliður er verði 4. töluliður og orðist svo: 

176.4. Í kaupstöðum og kauptúnum er óheimilt að slátra búfé utan sláturhúsa, enda þótt 
afurðir séu ætlaðar til heimilisnota eingöngu. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 2. gr. laga nr. $0/1981, um hollustuhætti og 
heilbrigðiseftirlit öðlast gildir þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 10. október 1983. 

  Matthías Bjarnason. - - 
Ingimar Sigurðsson.
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AUGLÝSING 
um mat og flokkun á kartöflum. 

Samkvæmt 11. gr. reglugerðar nr. 473/1982 um Grænmetisverslun landbúnaðarins og 

mat og flokkun kartaflna og annarra garðávaxta, skulu gilda eftirfarandi reglur um mat og 

flokkun á kartöflum: 
Kartöflur og aðra garðávexti skal ekki meta né heimila dreifingu á, þegar varan getur 

talist miður hæf til neyslu vegna alvarlegra breytinga, skemmda, óhreininda eða af öðrum 
ástæðum s.s. vegna frosta og spíruskemmda (sbr. reglugerð nr. 250/1976 um dreifingu 

matvæla og annarra neyslu- og nauðsynjavara o. s. frv.). 

Fyrir pokaumbúðir skal sauma þétt. Merkja skal með þar til gerðum spjöldum (11x6 

cm). Á spjöldin skal letra öðru megin nafn afbrigðis, stærð og sendingardag. en hinu megin 
nafn og/eða númer og heimili eiganda (innleggjanda). 

Kartöflur verða þar til annað verður ákveðið aðgreindar í 7 flokka: Úrvalsflokk. 1. 
flokk, 2. flokk, 3. flokk, bökunarkartöflur, perlukartöflur, og parísarkartöflur. 

Eftirfarandi afbrigði af kartöflum eru tekin með í úrvalsflokk, 1. flokk og perlu- 
kartöflur: Rauðar íslenskar, Gullauga, Helga, Mandla og Bintje. Í alla flokka má taka önnur 

afbrigði ef þau eru talin til þess hæf, að dómi jarðræktarnefndar Tilraunaráðs landbúnaðar- 
ins. Undirmálskartöflur mega ekki vera meira en 3% úr hverjum flokki við endurtekna 
hörpun á netsigti. 

Úrvaisflokkur: 

Stærð: 35 mm til 50 mm. 

Utlit: Heilbrigðar, án aukabragðs, hýðið heilt að mestu, kartöflurnar því næst 

lausar við óhreinindi, vel útlítandi. Stöngulsýki og frostskaði er 
útilokað í þessum flokki. 

1. flokkur: 

Stærð: 35 mm til 50 mm. 

Útlit: Heilbrigðar og gallalitlar. 

2. flokkur: 

Stærð: 30 mm og þar yfir. 

Útlit: Kartöflurnar skulu vera þurrar og vel útlítandi. Smávegis skemmdir og 
gallar leyfilegir. 

3. flokkur: 

Stærð: 30 mm og þar yfir. 

Utlit: Nokkrar skemmdir og gallar leyfilegir. 

Bökunarkartöflur: 

Stærð: 50 mm og þar yfir af hnöttóttum afbrigðum, en 45 mm af ílöngum. 
Utlit: Gallalausar að mestu, þurrar og vel útlítandi. 

Perlukartöflur: 

Stærð: 33 mm til 35 mm. 

Utlit: Þurrar og vel útlítandi, gallalausar að mestu. 

Parísarkartöflur: 

Stærð: 30 mm til 33 mm. 

Útlit: Þurrar og vel útlítandi, gallalausar að mestu.
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Skýringar á göllum og skemmdum í kartöflum. 

Votrotnun: 

Kartöflur sýktar af stöngulsýki. Það teljast skemmdir og flokkast sem slíkar, ef vottar fyrir 

votrotnun í hnýði. 

Frostskaði: 

Kartaflan er blaut og lin. Votrotnun fylgir oft í kjölfarið. 

Þurrotnun: 

Kartöflur sem sýktar eru af Fusarium, myglu, Phoma og öðrum áþekkum þurrotnunarsjúk- 

dómum. Þurrotnun telst það vera ef vottur finnst á kartöflunum af áðurnefndum 

sjúkdómum. 

Grænar kartöflur: 

Kartöflur teljast grænar ef meira en 10% af yfirborði hnýða er hulið greinilegum grænum lit. 

Sár og sprungur (grunnar): 

Sár eða sprungur sem myndast hafa við upptöku eða rögun. Ennfremur vaxtasprungur 

0-3 mm. 

Yfirborðslýti: 

Hér er aðallega átt við hýðisflögnun, hrjúft hýði, blöðrukláða og silfurkláða. Leyfileg 

yfirborðsþekja þessara ágalla við flokkun er allt að 40%. 

Innri skemmdir: 

Vægar frostskemmdir, þeim fylgir oftast dökkur litur í æðastrengjum, ryðlitur. Kartöflur 

holar að innan (hjartaskemmd). 

Kláði: 
Þegar 10% af yfirborði hnýðis er þakið vörtukláða eða/og 50% þakið flat- eða netkláða. 
Kvillar þessir lýta fyrst og fremst hýði kartaflna og skaða áferð þeirra. 

Vanskapaðar kartöflur: 

Hnýði sem víkja frá eðlilegri lögun viðkomandi afbrigðis þannig, að það geti flokkast undir 
misvöxt, teljast vansköpuð. 

Jarðvegur á kartöflum: 

Hér er átt við jarðagnir sem loða við hnýði og vega meira en 1% af þunga kartaflna. 

Spíraðar kartöflur: 

Kartöflur með spírur, sem náð hafa 2 mm lengd. 

Sár og sprungur (djúpar): 

Sár og opnar sprungur sem eru dýpri en 3 mm og þekja meira en 5% af yfirborði hnýðis.
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Kröfur um gæði: 

Vegna skemmda eða galla á/eða í kartöflum skal nota eftirfarandi margföldunarstuðul. 

Þetta gildir fyrir alla flokka: 

Votrotnun ...............0 00 5,00 

Frostskemmdir ................. 00... 5,00 

Þurrotnun ...............0.. 000. 3.00 

Grænar kartöflur ................... 0000. 2,00 

Spíraðar .................. 00 0,50 

Sár og sprungur (grunnt) ........200200. 00 0,25 

Sár og sprungur (djúpt) ..........%... 0000 ns 3,00 

Yfirborðslýti ...........20002.0000 0. 0,25 

Vanskapaðar ............0%%..0 00. 0,50 

Innri skemmdir ................. 0000. 1,00 

Önnur afbrigði ............0.0.0 00 rr 0,50 

Kláði ............0.... 0. 1,00 

Jarðvegur á kartöflum ................00. 000 0,50 

Samanlagður stigafjöldi fyrir hvern flokk má ekki vera meira en eftirfarandi: 

Útvalsflokk ........0%....0 0... 8 stig 

1.flokk ........0...000 00 24 stig 

2.flokk .........0.... 000. 30 stig 

3. flokk ..........0.. 000 34 stig 

Bökunarkartöflur ..............00. 2000. 24 stig 

Perlukartöflur .................000 0... 24 stig 

Parísarkartöflur ................0.. 000... 24 stig 

Úrvalsflokkur — sýnataka — bragðprófun og suðuprófun. 

Taka skal sýni minnst 1,0 kg fyrir hver 1000 kg. Aldrei skal þó taka minna sýni en 2,0 

kg. Af sýninu skal taka minnst 20 kartöflur til suðu — bragðprófana. Í % má fjöldi kartaflna 

ekki vera meiri með eftirfarandi tíðni galla, ef kartöflurnar eiga að flokkast í úrvalsflokka: 

Detta í sundur viðsuðu .............2.0.. 2. 5,0% 

Dökkna fljótlega eftir suðu (10 mín) .........00200 0000. 2,0% 

Taka aðeins litarbreytingum ...............000 0000 nn 12,0% 

Séu kartöflurnar án aukabragðs, má mest vera 15% með ofangreindum göllum, en ef 

aukabragð finnst af kartöflunum, mega gallaðar kartöflur ekki vera meira en 10% af sýninu. 

Matsreglur þessar öðlast þegar gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 5. október 1983. 

Jón Helgason. 
  

Guðmundur Sigþórsson. 
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 467 23. ágúst 1982 um sérstakt 

tímabundið vörugjald, sbr. reglugerð nr. 540 10. september 1982, 

reglugerð nr. 66 28. febrúar 1983, reglugerð nr. 69 1. mars 1983 og 

reglugerð nr. 497 í. júlí 1983 um breyting á henni. 

1. gr. 

Eftirtalin tollskrárnúmer falli brott úr B-lið 1. gr. reglugerðarinnar: 92.12.19 og 
92.12.29. 

2. gr. 

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

sérstakt tímabundið vörugjald með síðari breytingum til að öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 13. október 1983. 

Albert Guðmundsson.   
Höskuldur Jónsson. 

10. október 1983 Nr. 719 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á aðalskipulagsuppdrætti Varmahlíðar í Skagafirði. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 10. október 1983 

staðfest aðalskipulagsuppdrátt af Varmahlíð. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og hefur 

verið samþykktur af hreppsnefnd Seyluhrepps og Skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 10. október 1983 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

B 163 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 720 1290 5. október 1983 

AUGLÝSING 
um umferð í Hveragerði. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40 1968 og að fengnum tillögum 
hreppsnefndar Hveragerðis, eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð í Hveragerði. 

1) Grænamörk hefur aðalbrautarrétt gagnvart Heiðmörk, Þelamörk, Austurmörk og 

Heiðarbrún og er biðskylda á götum þessum sbr. 3. mgr. 48. gr. umferðarlaga. 

2) Umferð um Grænumörk víkur fyrir umferð um Suðurlandsveg og er þar um stöðvunar- 
skyldu að ræða sbr. 4. mgr. 48. gr. umferðarlaga. 
Reglur þessar taka gildi 1. nóvember næstkomandi. 

Lögreglustjórinn í Árnessýslu, 5. október 1983. 

Andrés Valdimarsson. 
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REGLUGERÐ 

um bensíngjald 

1. gr. 

Greiða skal sérstakt innflutningsgjald —- bensíngjald — af bensíni er fellur undir 

tollskrárnúmer 27.10.19. Frá og með 20. október 1983 skal gjald þetta nema kr. 5,08 af 

hverjum lítra. 

2. gr. 

Gjald skv. 1. gr. tekur einnig til bensínbirgða sem til eru í landinu hinn 20. október 

1983. Þó skulu gjaldfrjálsir 300 lítrar hjá hverjum eiganda. 

Gjaldið skal greiða hvort heldur bensínið er í vörslu eiganda eða ekki. 

Hafi gjald skv. 1. gr. reglugerðar nr. 490/1983 verið greitt af birgðum sem til eru hinn 
20. október 1983 skal greiða kr. 0,31 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 hinn 20. október 1983 skal skyldur 

að tilkynna það innheimtumanni innan 10 daga. Eigandi eða umráðamaður skal skyldur til 
að aðstoða við að kanna birgðir óski innheimtumaður slíkrar aðstoðar. 

Innheimtumaður getur krafist upplýsinga frá bensíninnflytjendum og bensínsölum um 
sölu samkvæmt verslunarbókum til viðskiptamanna er fram fór fyrir 20. október 1983. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 4. og 5. mgr. S. gr. laga nr. 79 6. september 

1974 um fjáröflun til vegagerðar, sbr. lög nr. 78 31. desember 1977 um breytingu á þeim 
lögum, og öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur reglugerð nr. 490/1983 úr gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 18. október 1983. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson.   
Árni Kolbeinsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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AUGLÝSING 
um umferð í Grindavík. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Grindavíkur og samkv. 65. gr. umferðarlaga eru 

hér með settar eftirtaldar reglur um umferð í Grindavík: 
1. Hámarkshraði í Grindavík verður 50 km. m. v. klst. 

2. Biðskylda verður á Marargötu, Mánasundi og Mánagerði við Mánagötu. 
3. Biðskylda verður á Bakkalág og vegi frá hesthúsum við Austurveg. 

4. Biðskylda verður á Mánagötu við Hafnargötu. 

Reglur þessar taka þegar gildi. 

Lögreglustjórinn í Grindavík, 12. október 1983. 

Jón Eysteinsson. 

12. október 1983 Nr. 723 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum 

nr. 338/1983. 

1. gr. 

3. mgr. 9. greinar hljóði svo: 
Bætur vegna skipa eldri en 15 ára skulu ekki vera hærri en kr. 10 000,00 á rúmlest í skipi. 

Sé skip yngra en 15 ára, hækkar hámarkið um kr. 1 000.00 á rúmlest fyrir hvert ár upp í kr. 
20 000,00 á rúmlest á 5 ára gömlu skipi. 

2. gr. 
Upphaf 4. mgr. 9. greinar hljóði svo: 

Bætur skulu aldrei vera hærri en kr. 3 000 000,00 vegna eins skips. 

3. gr. 

2. mgr. 10. greinar hljóði svo: 

Árgjöld skulu vera kr. 320,00 á rúmlest af tréskipum og kr. 160,00 á rúmlest af 

stálskipum. Þó skal árgjald ekki vera hærra en kr. 47 900,00 af einu skipi. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í lögum nr. 37/1978 um Samábyrgð Íslands á 

fiskiskipum og öðlast þegar gildi. Fjárhæðir þær, sem ákveðnar eru í 1. til3. gr. gilda frá 1. 

október 1983. 

Heilbrigðis- og trvggingamálaráðuneytið, 12. október 1983. 

  

Matthías Bjarnason. 
Jón Ingimarsson. 
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SAMÞYKKT 
um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Vestmannaeyjar, nr. 320 18. 

Júlí 1979. 

1. gr. 
47. gr. sbr. samþykkt nr. 86 8. mars 1982, orðist svo: 
Öllum veitingastöðum og almennum knattborðsstofum skal loka kl. 23.30 til kl. 07.00. 

Leiktækjastofum skal loka kl. 22.00 til kl. 07.00. Allir gestir, sem eigi hafa náttstað á 
ofantöldum stöðum, skulu hafa farið út eigi síðar en 1/2 stundu eftir að lokað er. 

Selja má ferðamönnum greiða á hvaða tíma sem er, ef þeir fá náttstað í veitingastaðnum 
eftir lokunartíma og heimilt skal félögum að halda samkvæmi, dansleik eða aðrar 
skemmtanir fram yfir lokunartíma að fengnu leyfi lögreglustjóra, ef eigi taka þátt í því aðrir 
en félagsmenn og gestir þeirra. 

Enginn má reka knattborð, spilakassa eða leiktæki gegn borgun, nema með leyfi 
lögreglustjóra og bæjarstjórnar. Slíkt leyfi má einungis veita þeim sem hefur veitingastofu- 
leyfi, skv. 1. 53/1963. Börnum innan 12 ára aldurs er ekki heimill aðgangur að slíkum tækjum 
nema í fylgd með forráðamönnum. Ákvæði 45. og 46. gr. taka til þeirra eftir því sem við á. 
Ef leyfishafi brýtur gegn ákv. greinar þessarar eða reksturinn þykir ekki fara vel úr hendi 
getur lögreglustjóri eða bæjarstjórn svipt hann leyfinu enda hafi leyfishafi ekki látið segjast 
við aðvörun. 

Um slit á skemmtunum og öðrum samkomum skal að öðru leyti fara eftir ákvæðum laga 
og reglna um heimild til þess að marka skemmtunum og samkomum tíma, samanber nú lög 
nr. 120/1947 og reglugerðir nr. 87/1976 og nr. 280/1979. Eigi skemmtun að standa lengur en 
til kl. 23.30 þarf leyfi lögreglustjóra, og honum er heimilt að skipa svo fyrir að híbýlum þeim, 
sem skemmtunin fer fram í, sé lokað kl. 23.30 og hvorki gestum né félagsmönnum veittur 
aðgangur eftir þann tíma. 

Veitingastaði, þar sem fram fer sala heitra máltíða, heitra sérrétta eða fjölbreyttra 
kaffiveitinga, skal heimilt að hafa opna frá kl. 06.00 til kl. 02.00, enda sé slík sala meginhluti 
rekstrarins að dómi heilbrigðisnefndar. Heimilt er þó með leyfi lögreglustjóra, að hafa opið 
á föstudögum og laugardögum til kl. 02.30. 

Lögreglustjóri getur heimilað að skemmtanir megi standa lengur en að framan greinir, 
ef sérstaklega stendur á. Ennfremur mega brúðkaup og önnur boð standa fram yfir tiltekna 
tíma. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur samið og samþykkt samkvæmt 
lögum nr. 13. janúar 1890 um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, staðfestist hér með og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 13. október 1983. 

  

Jón Helgason. Ólafur W. Stefánsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 725 1294 

AUGLÝSING 
um umferð í Seltjarnarneskaupstað. 

7. október 1983 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Seltjarnarness og samkvæmt heimild í 65. gr. 

umferðarlaga nr. 40/1968 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð í Seltjarnarnes- 

kaupstað: 

S
S
 

og félagsheimili (biðskylda). 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi frá og með 10. okt. 1983. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Seltjarnarneskaupstað, 7. okt. 1983. 

Einar Ingimundarson. 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 

frá 1. október 1983 til 31. janúar 1984. 

. Umferð um Eiðisgranda nýtur forgangs fyrir umferð um Eiðistorg (biðskylda). 

„ Umferð um Norðurströnd nýtur forgangs fyrir umferð um Austurströnd (biðskylda). 

. Umferð um Suðurströnd nýtur forgangs fyrir umferð út úr aðkeyrslu að heilsugæslustöð 

5. október 1983 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöll á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október 1983 til 31. janúar 1984: 

Þorskur: 
4 x 14 m/irS-802. .........000 00 
4 x 14m/i8-1202.........0.%00 000 

4 x 14 mi 12—16072. ........%.0.0 00 

4 X 14 m/r1-3lbs. ........00000 0 
1xX 35 m/r 250—7S0 gr. ........0.000 0000 

4 x14rl8—1202. ..........0. 00 

4 X 14 r112—160Z. .........020%0 20. 

4 Xl14rll—3lbs. .........0000 000 
100X S (SÍS) .....0..0. 
10 x<5, 3 X 18086X5S......0000000 0 nn 

5 x 80g6 X 8hnakkast. (S.Í.S.) ..........000.0...... 0... 
5 x80og6 x8hnakkast. ..........02...00.0 0000. 

4 x 10,5 X 100g6x10......0.0.0.0000 0000 n nn 
4 X 120g4X 13 .....0.000000 000 
4 X 1903 3 X 20 (SÍS) .....0000.000 000 
4 X 1508 3x 20 ......20000. 00 

Blokk reg. ..........000. 0000 
Blokk m/þunnildum Ú.S.A. ...........0000 000. 
Blokk m/þunnildum Evrópa .........0...000 0000 
BlOkkOR. ..........00 000 
Blokk m/beinagarði .........0......2 0000 

Þunnildablokk Evrópa ...........000.000 0000 nn nn 
Marningsblokk ..........00.000 0000. 

U.S. cent pr. lb. cif. 

84,89 

86,92 

88,52 

89,59 

90,13 

96,43 

98,46 

99,53 

150,30 

159,31 

172,81 

159,31 

159,31 
159,31 

163,81 

159,31 

116,00 
111,00 

98,22 

106,20 

84,57
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Ýsa: 
4 X lá m/r4-—802. ........0..... 000 
4 X 14 m/ir8—1202. .............. 0000 
4 X lá m/r12—1602. .........0...0% 000... 
4 X lá m/r1—3lbs. ..............0. 0000 
4 X 14 rlS—80z. .........0..00. 000 
4 X 14 rl8—1202. .............0. 0000 
4 X 14 r112—160z. ..............% 000... 
4 X 14 fl 1—3lbs. ..............0. 000 
10X5S 200... 
3 x 18, 4 X130g4X12......0.0.0%%... 000. 
4 X TZ Mr... 
12X1 0... 
Blokk re€g. ...............000 00. 

BlOkkO.R. .......0..00 00. 
Þunnildablokk Evrópa ............0..... 0000 
Marningsblokk .............00%..0 0... 

Marningsblokk (þunnildi) ..................0.. 000... 

Steinbítur: 

SX TE... 

10X5S ..........0 0 

Blokk reg. ................00 0. 
Hökkuð blokk ...........0.0.0... 0... 

Karfi: 

SX TMM... 
10 x< Sm/rog6x SM ..........0..0.. 00 

10 <S/log4 X 13 .........0.).00. 00 
10xSSeaStar .............%%.00 

4 x 10 m/r flokkað (S.Í.S.) ...............0.... 
5 x8m/rogbl4—80z2. ...........0....... 0. 
5 x 8 m/r og b/180z. og yfir ................0 0000... nn. 
1 x< 35 m/r að 150 gr. ..........0...... 0000 
4 x 6kgr/llagp. ............0...0... 0000. 
TE XI ............0..00 000 
Blokk reg. .............00.0 0000 
Marningsblokk .............0.0..000 00 

Ufsi: 

SXTE........000000000000 rr 
10 x5,4 X 1208 4X13 ........0%.00. 000 
4 x 15 0g3 x 2011 (JUMBO) ...........0000 00 
Blokk reg. ...............00 0. 
Blokk (þunnildi) ...............0..0. 0 
Marningsblokk ............000.000 000. 

Blokk r€eg. ...............000000 

Marningsblokk ..................00.. 0000 

Nr. 726 

U.S. cent pr. lb. cif. 

16,44 
81,68 
83,82 
85,42
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Keila: 
U.S. cent pr. lb. cif. 

XTi... 0000 71,11 

Blokk reg. ......0%..00 nr 65,00 

Lýsa: 

Blokk teg. „22.00.0200. 90,00 

Grálúða: 
Heilfr. hausuð yfir 3 kg. ......00%%0 0000. nn 55,74 

Heilfr. hausuð yfir 2 kg. ......0000%. 0... n nun 48,26 

Heilfr. hausuð 1-2kg. ........000%%% 00. nan 35,01 

Heilfr. m/h ÚU.S.SR. .......0%%0 00 34,47 

4 xX 101/14-802. .......00000 0 112,00 

4 X 10118—32 02. ......00000 0 116,50 

4 X 124—8 0z.lagp. .....0000000 0000 112,00 

4 X 128—32 0Z.lagp. .......000000 00 116,50 

AX0Ó 0. 110,00 

BlokkUSSR. ....00..00 71,11 

Blokk U.S.A. (S.Í.S.) ....0..020 nr 75,00 

Blokk U.S.A. .......00 70,00 

Heilfrystur fiskur 3 x 9 kg. 20.00.0000. 00. nn. n nr 34,47 

Verðbil verður 3% og miðast við verðhækkun eingöngu. 

Greiðslur í sjóðinn verða 62,5% af verðbreytingu frá grundvallarverði að viðbættu 

verðbili, en greiðslur úr sjóðnum 62,5% af verðbreytingu frá grundvallarverði án verð- 

bils. 
Grundvallarverð miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það verður á hverjum 

tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 5. október 1983. 

F. hr. 

Jón B. Jónasson. 
  

Kristín Magnússon. 

Nr 727 . 17. október 1983 

GJALDSKRA 

yfir efna- og gerlarannsóknir er Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins 

annast. 

1. gr. 

Gjöld fyrir efna- og gerlarannsóknir er Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins annast skulu 

vera sem hér segir: 

i . Efnagreiningar 
Fiskmjöl: Kr. 

Vatn ...........00 00 85 

Salt 20.00.0000 AAN 110
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Kr. 

Fita ........00000 00 180 

Aska ...0...0. 155 

Ammoniak ............0..2. 0. 95 

Sandur ...............00. 00 160 

Kaleium ...............0. 0000 160 

Fosfór ..............000 260 

Meltanlegt prótein ................2000000 00 365 

Lysin, nýanlegt ..............0..000 0000. 735 

DMNA gasgreining ................0000 000 680 

Óbundnar fitusýrur í mjölfitu .................0... 0... 260 

Lýsi og harðfeiti: 

Vítamín A, bein mæling .............00.....22..ðð 180 

Vítamín A, með sápun ............000..0 00 HAR 525 

Óbundnar fitusýrur ..................2. 20 95 

Sýrutala ............00.000 95 

Joðtala .............0..0. 0. 190 

Sáputala ...............0.0000 000 160 

Eðlisþyngd (pyknometer) .............0000 0000. 105 

Slip-point ...........0.0. 00 210 

Mæling á vítamín DJílýsi ............... ANNARRA 1575—-2100 

Ósápanlegt ............00..0. 0 260 
Peroxydtala .............0..0.0.00000 00 155 

Litarmæling (Lovibond) ..............000 0000 0 nn 105 

Vatnsmæling með toluol ................0 0000. 155 

Vatn og óhreinindi (skilv. aðferð) ...................0 00 105 

Ljósbrot við 20C ............0.00. 0 95 

Natríumsápa ................0.. 00 130 

Dilatation uppsetning ...............0.000 0000 210 

Dilatation hvert hitastig ...................00 000. 210 

Fitusýrugreining ...............0..000 0000 0000 840— 1680 

Salt: 

Klóríð (titer) .................. 0000 110 

Kalcium ................ 0000... 160 

Magníum ...............0 0000 160 

Súlfat .............0.000000 00 160 

Óleysanlegtí vatni ...................0.. 2. 160 
Raki og bundið vatn ...................0 0000 0 nn 135 

Járn ......0.0.00000 140 

Kopar .............020002 00 180 

Síld: 

Undirbúningsvinna: 

Síld, lengdarmæld, vigtuð, hausskorin, 
slógdregin og hökkuð ................200000 22 440 

Framangreint gjald gildir fyrir allt að 100 sílda sýni. Ef færri en 50 síldar eru í sýni greiðast 3/4 

gjalds. B 164 
Efnagreiningar séu samkvæmt gjaldskrá.
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Aðrar efnagreiningar: Kr. 

Vatn, salt fita, prótein o. fl. samkv. 

gjaldskrá fyrir mjöl 

Trimethylamin (TIMA) ..........00.% 2000 RARRRRR 225 

TVB 0... 225 

Kvikasilfur í matvælum .................000 0000 295 

Ákvörðun á málmum með atom absorption .............0..00. 315 

Frítt klór í vatni ...................00 0002 60 

Skynmat ............0..00002 195 

Rotvarnarefni m. gasgreiningu ..............0..0 0000 nn 420—735 

Skordýraeitur m. gasgreiningu ................0... 000 1260—2100 

Thiamin (B, vítamín) .............%2.0000 0. 525—840 

Riboflavin (B, vítamín) ..................0.... 00 525—840 

Niacin ................000 840—1575 

C-vítamín í matvælum ................... 00 0000 0 525—1050 

Drop (drip) ...........0000 00 210 

Nítrat í matvælum ...................00000 0 525 

Nítrít í matvælum ogfóðri ................00.. 0000 630 

Hexametylentetramín ílagmeti .................00000 00. 420 

Vigtun og talning á rækju ofl. ...........0......0 000 000 160 

Mæling á sykrum í síld ...................000000 0 260—475 

SýrustigpH ............0.0..020 0000. 105 

ArSEN ............0 00 370 

Histamín ................00002000 0. 400 

Gerlarannsóknir o. fl.: 

Undirbúningur sýnis .................2...00 0000 140 

Talning við ræktun, einskonar ...............0000000 0... 90 

Talning við ræktun, tvennskonar ..............0..000. 0000... 180 

Kólígerlar, MPN, forpróf ................000 0000 n 80 

Kólígerlar, MPN, staðfestingarpróf ..................0...00 0. 45 

Staphylococcus aureus, forpróf ................... 0000... 80 

Staphylococcus aureus, staðfestingarpróf ............)......00..0 0... 80 

Ger- og myglusveppir ...............000000 70 

Sulfit afoxandi Clostridia/hitað .................%...... 0000. 80 

Clostridium perfringens ...................200. 00. 115 

Salmonella, forpróf ................0.000000 00 125 

Salmonella, staðfestingarpróf .......................0 000... 150 

Roðagerlar ......................00 0 65 

Ræktun fyrir niðursuðuvörur ................0.... 0000... 80 

Lagmeti: 

Framleiðslusýni (vatn, salt, pH, vigto. fl.) ............... 0000... 210 

Geymsluþol (pH, vigt, dós, 0. fl.) .................. 0000... 60 

2. gr. 

Fyrir vottorð um framleiðslusýni o. fl. skal greiða kr. 90 og fyrir útflutningsvottorð kr. 115.
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3. gr. 

Þar sem í framangreindri gjaldskrá fyrir efnagreiningar er tilgreint verðbil, gildir hærri talan 

þegar um 1 eða 2 sýni samtímis er að ræða frá sama aðila til sömu rannsókna, en lægri talan þegar 

um er að ræða 3 sýni eða fleiri frá sama aðila. 

Í öðrum tilvikum má veita 20% afslátt frá gjaldskrá fyrir efnagreiningar fyrir fyrirtæki í 

fiskiðnaði, t. d. þegar um 3 sýni og fleiri er að ræða frá sama aðila samtímis til sömu mælinga. 

4. gr. 

Gjald fyrir efna- og gerlarannsóknir, sem ekki eru tilgreindar í þessari gjaldskrá skal ákveða 

með hliðsjón af sambærilegum rannsóknum eða í samræmi við þann tíma og kostnað, sem slíkar 

rannsóknir krefjast. 

Gjaldskrá þessi er við það miðuð að rannsókn fari fram á Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins 

eða útibúum hennar án óeðlilegs undirbúnings. Óeðlilegan undirbúning skal reikna sérstaklega. 

5. gr. 

Þegar tekið er sýni af útfluttu mjöli eða lýsi á vegum framleiðslueftirlits sjávarafurða skal 

greiða kr. 200 fyrir hvert sýni auk launa fiskmatsmanns, sem annast sýnatökuna. 

Starfsmenn Framleiðslueftirlits sjávarafurða annast þessa sýnatöku samkvæmt leiðbeining- 

um Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins og með tækjum sem Rannsóknastofnunin lætur þeim í té. 

6. 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. 

7. gr. 

Gjald fyrir útselda vinnu skal vera sem hér segir: 

Dagvinna kr/klst 

Sérfræðingur með reynslu .............0.0000000r rðr 325 

Rannsóknamaður með háskólapróf .........0...00..0 000 nun 280 

Rannsóknamaður án háskólaprófs með starfsreynslu ...........00..000000.0.. 250 

Rannsóknamaður án háskólaprófs með litla starfsreynslu ...............0..... 200 

8. gr. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt lögum nr. 64, 21. maí 1965 um rannsóknir í þágu 

atvinnuveganna, til þess að öðlast gildi 1. nóvember 1983 og birtist til eftirbreytni öllum þeim 

sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá yfir efna- og gerlarannsóknir, er 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins annast nr. 492/1983. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 17. október 1983. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Ingimar Einarsson.
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REGLUGERÐ 
um breytingu á reglugerð um Ríkisútvarp nr. 260 1. nóvember 1972, 

sbr. reglugerð nr. 431 15. ágúst 1980. 

1. gr. 
1. mgr. 24. gr. orðist svo: 
Innheimta skal árlegt afnotagjald Ríkisútvarpsins hjá þeim, sem hagnýta sér útsending- 

ar þess. Gjald þetta skal greiða af hverju sjónvarpsviðtæki og vera mismunandi hátt eftir því 
hvort tæki er gert fyrir móttöku sjónvarps í lit eða eingöngu í svart/hvítu. Þó skal aðeins 
greiða atnotagjald af einu sjónvarpsviðtæki á hverju heimili eins og það er skýrgreint í 1. tl. 
1. mgr. 25. gr. reglugerðar þessarar. 

2 2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í útvarpslögum nr. 19 5. apríl 1971 og öðlast 

þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 13. október 1983. 

Ragnhildur Helgadóttir. 
  

Knútur Hallsson. 

Nr. 729 18. október 1983 

SAMÞYKKT 

um hundahald í lögsagnarumdæmi Bolungarvíkur. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í lögsagnarumdæmi Bolungarvíkur. 

2. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að veita undanþágur frá banni við hundahaldi: 

a) Ef eigandi lögbýlis sækir um leyfi til að halda hund vega búreksturs. 
b) Ef lögreglustjóri og/eða hjálparsveitir sækja um að halda hund vegna gæslu- og/eða 

björgunarstarfa. 
c) Ef blindir menn sækja um leyfi til að halda hund sér til leiðsagnar. 
d) Ef minkaveiðimaður, sem starfar fyrir bæjarfélagið sækir um leyfi til að halda 

minkaveiðihund sér til aðstoðar í því starfi. 

3. gr. 
Undanþágur skv. 2. gr. má aðeins veita með eftirfarandi skilyrðum: 

a) Hundurinn skal skráður hjá heilbrigðisnefnd og merktur á þann hátt sem hún ákveður. 
b) Að minkaveiðihundur sé ávallt í öruggri gæslu. 
c) Að hundeigandi hafi hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu vátryggingafélagi. 

Vátryggingin skal ná til alls þess tjóns, er dýr hans kynni að valda á mönnum og 
munum.
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d) Að hundeigandi standi straum af öllum kostnaði sem bæjarfélagið kann að verða fyrir 

vegna hundsins. 
e) Hundeigandi skal koma með hund sinn í árlega hreinsun á auglýstum tíma hverju sinni. 

Skal hann þá framvísa vottorði um að hundurinn sé tryggður. 
f) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd aðila, sem 

hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn í skóla, íþróttahús, 

sundstaði, almenningsfarartæki og barnaleikvelli né í matvöruverslanir eða aðra staði 

þar sem matvæli eru höfð um hönd. 

g) Leyfi fyrir einstökum hundum er háð því, að þeir raski eigi ró íbúa bæjarins og séu 

hvorki þeim né öðrum sem um bæinn fara til óþæginda, t. d. með slysahættu og hávaða. 

h) Ef breyting verður á eignarhaldi hunds fellur undanþáguleyfið úr gildi og ber að færa 

hundinn til eftirlitsmanns. 

J) Hundeiganda ber að viðhafa fullkomið hreinlæti í meðferð hunds síns, þar á meðal að 

þrífa eftir dýrið. 
k) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varðar, svo og 

fyrirmælum, sem heilbrigðisnefnd setur. 

4. gr. 

Eftir því sem þörf kann að verða á hverju sinni skal ráðinn starfsmaður til að tryggja 

árangursríka framkvæmd þessarar samþykktar. Skal þá og leita aðstoðar lögregluyfirvalda ef 

og hvenær sem þörf verður á því. 

5. gr. 

Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds er bæjarstjórn heimilt hvenær sem 

er að afturkalla leyfi fyrir einstökum hundum. 

Bæjarstjórn er heimilt að afturkalla öll leyfi, telji hún þess þörf. 

Verði leyfi fyrir hund afturkallað og hann ekki fjarlægður úr lögsagnarumdæmum 
Bolungarvíkur, skal fara með hann samkvæmt 6. gr. þessarar samþykktar. 

6. gr. 

Óleyfilegir hundar skulu teknir hvar sem til þeirra næst og þeir færðir í sérstaka 

hundageymslu á vegum bæjarins. Þar skulu hundarnir geymdir í allt að 10 daga, meðan 

eigandanum gefst kostur á að koma þeim fyrir til frambúðar utan lögsagnarumdæmis 

Bolunarvíkur. 

Kostnaður við töku og geymslu hundanna skal að fullu greiddur af eigendum. 
Hirði eigendur óleyfilegra hunda ekki um að koma þeim í vörslu utan Bolungarvíkur 

innan 10 daga frá því að þeir voru teknir, né greiði af þeim áfallinn kostnað, skulu hundarnir 
aflífaðir. 

7. gr. 

Með brot út af samþykkt þessari skal farið að hætti laga um meðferð opinberra mála og 

að öðru leyti í samræmi við ákvæði laga nr. 50/1981, VI. og VII. kafla. 

8. gr. 

Framangreind samþykkt bæjarstjórnar Bolungarvíkur staðfestist hér með skv. 22. gr. 

laga nr. 50/1981, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit sbr. lög nr. 7/1953, um varnir gegn 

sullaveiki, til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi samþykkt sama 

efnis frá 8. október 1963, og ákvæði 67. gr. lögreglusamþykktar fyrir Bolungarvíkurkaupstað 

frá 18. desember 1975.
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Ákvæði til bráðabirgða. 

Um hunda sem nú eru í lögsagnarumdæmi Bolungarvíkur skulu gilda eftirfarandi 

bráðabirgðaákvæði: 
a. Allir óleyfilegir hundar sem voru í lögsagnarumdæmi Bolungarvík 18. ágúst 1983, skulu 

fá að vera áfram í allt að 1 ár, enda skal færa þá alla til skráningar strax og eigi síðar en 
mánuði eftir að samþykkt þessi tekur gildi og hefur verið auglýst með venjulegum hætti. 

Að þeim tíma liðnum verður farið með alla óskráða hunda skv. 6. gr. samþykktarinnar. 

. Skulu þessir hundar þá skráðir og merktir sérstaklega og skulu eigendur þeirra einnig 
skráðir, en einungis einstaklingar með fullt lögræði geta verið skráðir eigendur hunda. 

. Við fyrstu skráningu verða allir hundar hreinsaðir, nema eigendur framvísi vottorði um 

að slíkt hafi þegar verið gert og skulu allar tíkur gerðar varanlega ófrjóar, hvort tveggja 

á kostnað eigenda. Skulu eigendur síðan eftirleiðis koma með hunda sína í árlega 
hreinsun, þegar slík hreinsun verður auglýst. 

. Árlega skal greiða gjald af þessum hundum og bæjarstjórn ákveður upphæð þess hverju 

sinni í sérstakri gjaldskrá, sem heilbrigðisráðherra staðfestir. 

Gjaldið skal greitt fyrirfram og gjalddagi þess skal vera 1. mars ár hvert og eindagi Í. 

apríl. 

. Skráðir eigendur hunda eru ábyrgir fyrir greiðslu hundagjalds og hvers kyns sektum 
vegna brots á bráðabirgðaákvæðum þessum. Verði vanskil á þessum greiðslum skal 

heimilt að innheimta þær samkvæmt lögum og þessari samþykkt. Jafnframt verður farið 
með hundinn samkvæmt 6. gr. samþykktarinnar. 

. Hundeigendum er skylt að hafa hunda sína ábyrgðartryggða fyrir hugsanlegu tjóni á 

mönnum og munum hjá viðurkenndu tryggingarfélagi. Skal framvísa gögnum þar um 

við skráningu og síðan árlega þegar hundagjald er greitt. Vanræki hundeigandi að 
ábyrgðartryggja hund sinn, skal fara með hundinn samkvæmt 6. gr. samþykktarinnar. 

. Til að tryggja sem árangursríkasta framkvæmd þessara bráðabirgðaákvæða verði ráðinn 
sérstakur starfsmaður eftir þörfum til þess að annast framkvæmdina og skal þá leita 

aðstoðar lögregluyfirvalda í Bolungarvík ef og hvenær sem þörf verður á því. 
. Ákvæði 3. greinar skulu einnig gilda, eftir því sem við á, um hunda er falla undir þessi 

ákvæði til bráðabirgða. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 18. október 1983. 

Matthías Bjarnason. 

Páll Sigurðsson. 

„130 13. október 1983 

REGLUGERÐ 

um búfjárhald í Höfðahreppi A-Húnavatnssýslu. 

1. gr. 

Búfjárhald (nautgripa,- hrossa,- svína,- geita,- fiðurfjár,- og sauðfjárhald, svo og 
alifuglarækt) er heimilt í landi Höfðahrepps að fengnu sérstöku leyfi og með skilmálum sem 
hreppsnefnd setur. 

2. gr. 

Sá sem hyggst sækja um leyfi samkvæmt Í. gr. skal senda skriflega umsókn til 

hreppsnefndar. Í umsókninni skal gera grein fyrir fjölda búfjárins, geymslu þess og öðru sem 

máli skiptir um öryggi þess og hirðingu.
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3. gr. 

Nú telur hreppsnefnd að skilyrði til búfjárhaldsins séu fyrir hendi og skal þá veita leyfið, 
og er heimilt að binda það við tiltekinn hámarksfjölda. Veitt leyfi skuldbindur hreppinn ekki 

til þess að sjá leyfishöfum fyrir beitilandi handa búfénu, né veita þeim aðra aðstöðu til 

búfjárhaldsins. Leyfið skal gefið út á nafn og er ekki framseljanlegt. Leyfið er háð gildandi 

reglugerð um búfjáhald á hverjum tíma og er það uppsegjanlegt með 1 árs fyrirvara miðað 
við áramót. Ef leyfishafi brýtur reglur um meðferð búfjár, t. d. gætir þess ekki á 

fullnægjandi hátt, má afturkalla leyfið fyrirvaralaust. 

4. gr. 

Ef maður heldur búfé án heimildar og samþykkt þessi tekur til þess, skal lögreglustjóri 

hlutast til um að það sé tekið úr vörslu hans og er heimilt að selja það á uppboði eða slátra 
því. 

S. gr. 
Hross, að fráskildum brúkunarhestum, og kindur skulu rekin og höfð á afréttarlandi 

Höfðahrepps yfir sumarið. 
Ef hætta er á örtröð eða um of mikinn búfénað er að ræða í högunum að dómi 

hreppsnefndar, getur hún takmarkað fjölda þess og sett skammtímareglur þar um. 

6. gr. 

Þegar hross og kindur eru ekki á afréttarlandi hreppsins skulu þau vera í heldum 
girðingum. Er öll lausaganga kinda og hrossa í landi hreppsins, sem ekki er ætluð þeim eða á 

götum eða opnum svæðum í kauptúninu stranglega bönnuð. Þar sem kauptúnið er afgirt 
girðingum og hliðum skal líta svo á, að búfénaður sem gengur laus í kauptúninu, sé þar 

algerlega á ábyrgð eiganda, enda ber að líta svo á, að búfénaður sem er í kauptúninu séu 
skepnur, sem fari yfir eða í gegnum venjulegar girðingar og hlið. 

7. gr. 

Hross og kindur sem eru á flækingi á götum kauptúnsins eða ganga laus í landi 
hreppsins þar sem þau eiga ekki að vera, skulu handsömuð og sett í örugga vörslu. Eigendur 

fá þau afhent gegn greiðslu raunverulegs kostnaðar við töku þeirra og tjóns ef orðið hefur, 

annars verða þau seld á uppboði og gangi uppboðsandvirðið til greiðslu kostnaðar, en 
eigandi, finnist hann, fær afganginn. Innlausnarfrestur fjallskilareglugerðar og laga um 
afréttarmál gildi um sölu þessa búfénaðar. 

8. gr. 

Að vetrinum þegar snjór gerir girðingar gagnslitlar, skulu menn taka hross sín í hús eða 
aðra Örugga vörslu, svo að þau valdi ekki ágangi. 

9. gr. 

Ákvæði 6., 7. og 8. gr. gilda einnig um búfénað sem er eign annarra en íbúa 
Höfðahrepps. 

10. gr. 
Hest- og fjárhús skulu vera rúmgóð og þrifaleg. Dimm og rök hús eða þau sem 

dýralæknir telur óhæf, skulu rifin á kostnað eiganda, enda hafi hann ekki bætt úr eftir 

hæfilegan frest. 

Haugar við hest- og fjárhús skulu fjarlægðir vor hvert, svo tímanlega sem tíðarfar leyfi og í 
síðasta lagi 25. maí.
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ll. gr. 

Allir þeir sem við gildistöku reglugerðar þessarar eiga eða hafa í umsjá sinni búfé sem 

fellur undir reglugerðina, skulu innan 4ra mánaða frá gildistöku hennar hafa tilkynnt um 

búfjárhald sitt, og sótt um leyfi, ella skoðast búfjárhald þeirra óheimilt. 

12. gr. 

Brot á reglugerð þessari varðar sektum. Með mál út af brotum skal farið að hætti 
opinberra mála. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Höfðahrepps staðfestist hér 

með samkvæmt heimild í lögum nr. 44 frá 23. maí 1964 og lögum nr. 38 frá 23. maí 1980, til 

þess að öðlast þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. október 1983. 

F. h. r. 

Jón S. Olafsson.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 731 13. október 1983 

SAMÞYKKT 
um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík, nr. 27. janúar 

1930. 

1. gr. 

2. mgr. 81. gr. sbr. samþykkt nr. 219 2 apríl 1980, orðist svo: 

Enginn má reka knattborð, spilakassa eða leiktæki gegn borgun nema með leyfi 

lögreglustjóra að fenginni umsögn borgarstjórnar. Slíkt leyfi má einungis veita þeim, sem 

hefur veitingaleyfi skv. 1. 53/1963. Leyfi skal ekki veitt lengur en til fjögurra ára í senn. Það 

skal bundið við nafn og veitir leyfishafa aðeins rétt til reksturs í því húsnæði, er hann hefur 

þegar leyfið er veitt. Ef leyfishafi brýtur gegn ákvæðum greinar þessarar eða reksturinn 
þykir ekki fara vel úr hendi, getur lögreglustjóri svipt hann leyfinu, enda hati leyfishafi ekki 

látið segjast við aðvörun. Knattborð, spilakassa eða leiktæki má reka frá kl. 09.00 til 23.30. 

Þó getur lögreglustjóri heimilað rekstur þeirra meðan veitingastaðurinn er opinn. Ákvæði 

71. og 78. gr. taka til þeirra eftir því sem við á. Börnum innan 14 ára aldurs er ekki heimill 

aðgangur að slíkum tækjum nema í fylgd með forráðamönnum. Miða skal aldur við 

fæðingarár en ekki fæðingardag. 

2 . gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt samkvæmt 

lögum nr. 13. janúar 1980 um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, staðfestist hér með og 

birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 13. október 1983. 

Jón Helgason. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

  

Stjórnartíðindi B 46, nr. 724— 731. Útgáfudagur 28. október 1983.
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AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja nr. 31 

2. febrúar 1982, með síðari breytingum, síðast 26. júlí 1983. 

1. málsgrein 3. gr. orðist þannig: 
Fyrir afnot vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 6,90 fyrir hvern rúmmetra 

vatns. 

1. málsgrein 4. gr. orðist þannig: 

Greiðsla fyrir vatn, sem afgreitt er til skipa og báta í Vestmannaeyjahöfn, skal vera kr. 

13,80 fyrir hvern rúmmetra vatns. Einnig skal greiða í afgreiðslugjald kr. 138,00 ef vatnið er 
afgreitt á virkum dögum kl. $—17, en kr. 276,00, ef afgreiðsla fer fram á öðrum tímum. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Vestmannaeyja staðfestist 

hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. október 1983. 

F. h. r. 

Jón S. Olafsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

19. október 1983 Nr. 733 

REGLUGERÐ 

um starfrækslu talstöðva í landfarstöðvaþjónustu í metra- og 

desimetrabylgjusviðinu. 

1. gr. 

Póst- og símamálastofnunin (hér eftir skammstafað P og S) veitir einstaklingum, 

fyrirtækjum og stofnunum heimild til að nota tíðnir í metra- og desimetrabylgjusviðinu fyrir 
landfarstöðvaþjónustu. 

Í landfarstöðvaþjónustunni fara fram þráðlaus fjarskipti milli fastastöðva (móður- 

stöðva) og farstöðva eða milli farstöðva. Farstöðvar þær, sem hér um ræðir, eru í 

farartækjum á landi eða eru burðar- eða handstöðvar. Fjarskipti milli fastastöðva í 

tíðnisviðum farstöðvaþjónustu eru óheimil. 

Bylgjusvið þau, sem hér um ræðir, ná frá 153,5 til 174 og frá 453 til 470 MHz. 

2. gr. 

Í landfarstöðvaþjónustunni má velja um þáttöku á bílasímaþjónustu P og S eða 

uppsetningu eigin lokaðra farstöðvakerfa. B 165 

Ríkisnrentsmiðian Gutenbero
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Í bílasímanum eru notaðar tíðnir í sviðinu 153,5 — 174 MHz. Gert er ráð fyrir 
samtímistali til þess að hægt sé að tengja farstöðvar við símakerfið um móðurstöðvar P og S 

og með aðstoð afgreiðslu, sem fyrst um sinn verður handvirk. Móðurstöðvarnar og 
farstöðvarnar nota mismunandi tíðnir fyrir sendingu og viðtöku og eru senditíðnir 

móðurstöðvanna milli 153,500 og 154,725 MHz en senditíðnir farstöðvanna milli 162,700 og 
163,925 MHz. 

Talstöðvareigendur sem ekki óska eftir tengingu við símakerfið eða umsvifa sinna 

vegna vilja reka eigið lokað farstöðvakerfi fá heimild til að nota fyrir starfsemi sína eina eða 

fleiri sértíðnir í metra- eða desimetrabylgjusviðinu. 
Heimilt er að veita opinberum aðilum, sem gegna hlutverki á sviði löggæslu, 

sjúkraflutninga, almannavarna og vega- og rafmagnsþjónustu, undanþágu til að nota tíðnir 

bílasímaþjónustu ásamt sértíðnum sínum. Þessi undanþága skal veitt til að koma í veg fyrir 
óþarfa fjárfestingu hins opinbera í móðurstöðvum víðs vegar um landið. Það er sett sem 

skilyrði að viðkomandi aðili hafi aðskildar sendi- og móttökutíðnir sem sértíðnir. 

3. gr. 
Væntanlegir notendur í bílasíma P og S og notendur sértíðna skulu fylla út umsóknar- 

eyðublöð P og S og senda stofnuninni. Á eyðublöðunum skulu vera reitir fyrir þær 

upplýsingar, sem umsækjendur verða að gefa til þess að hægt sé að gefa út leyfisbréf þeim til 

handa. Radíóeftirlitið gefur út leyfisbréf fyrir hverja talstöð, þegar kannað hefur verið, 

hvort umsækjandi uppfylli þau skilyrði sem sett eru í þessum reglum. Bílasímanúmeri er 
úthlutað um leið og leyfisbréf er gefið út. Útgáfa leyfisbréfs má ekki dragast að óþörfu eftir 

móttöku fullnægjandi umsóknar frá notanda. Bannað er að starfrækja far- og móðurstöðvar 

nema fengist hafi til þess leyfisbréf. Þeim, sem selja talstöðvar sínar, er bent á að þeir bera 

alla ábyrgð á notkun þeirra og gjöldum þar að lútandi uns radíóeftirlitinu hefur verið 

tilkynnt um söluna og kaupanda stöðvarinnar. 

d. gr. 

Leyfisbréf til þátttöku í bílasíma P og S geta þeir fengið, sem eru íslenskir ríkisborgarar 

og náð hafa 17 ára aldri. Leyfisbréf til að nota sértíðnir geta þeir fengið sem eru íslenskir 

ríkisborgarar, hafa náð 20 ára aldri og hafa verslunarleyfi eða reka skráð fyrirtæki. Hægt er 

að veita útlendingum tímabundið leyfisbréf til að taka þátt í bílasíma P og S eða nota 
sértíðnir. Það skilyrði er sett fyrir slíkum leyfisveitingum að fyrir liggi skrifleg ábyrgð aðila 
með íslenskt lögheimili um greiðslu ófallinna gjalda vegna talstöðvanotkunar útlendingsins. 
Leyfisbréf útlendinga skulu aðeins gilda Í ár í senn en önnur leyfisbréf að jafnaði í 5 ár. 

Verði breytingar á talstöðvarbúnaði notanda, eða sé skráningarnúmeri farartækis sem 

talstöð er í breytt, skal gefið út nýtt leyfisbréf. Gjald fyrir leyfisbréf greiðist samkvæmt 

gjaldskrá P og S. 
S. gr. 

Talstöðvar til notkunar í landfarstöðvaþjónustunni skulu hafa fengið viðurkenningu P 
og S. Prófun á talstöðvum fer fram hjá radíóeftirlitinu. Þegar óskað er eftir að taka í notkun 

nýja tegund talstöðvar skal framleiðandi afhenda radíóeftirlitinu eina stöð til prófunar. Sé 
talstöðin framleidd erlendis, heimilar P og S framleiðanda eða umboðsmanni hans 

innflutning einnar stöðvar með því skilyrði, að hún sé þegar í stað og án breytinga afhent 

radióeftirlitinu til prófunar. Með hverri stöð, sem sett er í prófun, skal fylgja handbók með 
lýsingu á notkunarreglum stöðvarinnar, upptalningu á helstu eiginleikum hennar og 

stillingaraðferðum og ennfremur teikningar af henni. Radíóeftirlitinu er heimilt að halda 

eftir þessum gögnum. Tveir kristallar skulu fylgja með talstöðinni fyrir tíðnir í sitt hvorum 

enda þess tíðnisviðs, sem talstöðin nær yfir án stillingar samkvæmt upplýsingum fram-
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leiðanda. Óski framleiðandi eftir að notaðir séu með stöðinni einhverjir fylgihlutir skulu 
þeir fylgja með henni í prófun og sömuleiðis til eignar nauðsynlegar mælisnúrur, sem ekki 

eru af almennri gerð. 
6. gr. 

Eiginleikar talstöðva eins og framleiðandi gefur upp í handbókum sínum og auglýsinga- 
bæklingum skulu mæta þeim kröfum, sem settar eru fram í viðauka Á við þessar reglur. 
Þessar upplýsingar framleiðanda teljast jafngilda ábyrgðaryfirlýsingu af hálfu hans. Við 

tegundaprófun skal radíóeftirlitið með mælingum sannreyna að prufueintakið standist 

framangreindar kröfur. Talstöðvar, sem nota á í bílasímaþjónustunni, skulu jafnframt vera 

búnar þeim aukabúnaði, sem talinn er upp í viðauka B. Mæliaðferðir við tegundaprófun 
skulu vera hliðstæðar þeim aðferðum, sem notaðar eru hjá öðrum símastjórnum V.-Evrópu. 

Radíóeftirlitið skal gera skýrslu um prófunina og á grundvelli hennar ákveður P og S 

hvort stöðin fái viðurkenningu og skal framleiðanda eða umboðsmanni hans tilkynnt 

skriflega um niðurstöðuna. Þær talstöðvar, sem ekki öðlast viðurkenningu, skulu að vali 

framleiðanda eða umboðsmanns hans sendar úr landi eða afhentar P og S til ráðstöfunar. Sé 

fyrri kosturinn valinn skal P og S innan mánaðar frá því að tilkynnt var um niðurstöðu 
prófunarinnar afhent ljósrit af útflutningsskýrslu fyrir stöðina. Sé seinni kosturinn valinn 
skal P og S geyma talstöðina í 2 ár, ef framleiðandi eða umboðsmaður hans skyldi skipta um 
skoðun og vilja senda stöðina úr landi. Skal P og S þá eins og fyrr greinir afhent ljósrit af 

útflutningsskýrslu. Að þessum 2 árum liðnum skal stöðin eyðilögð. Gjald fyrir tegundapróf- 

un á talstöðvum og fylgihlutum þeirra greiðist af framleiðanda eða umboðsmanni hans í 
samræmi við gjaldskrá P og S. 

7. gr. 

Framleiðendum, umboðsmönnum þeirra eða notendum er óheimilt að gera breytingar 
á viðurkenndum talstöðvum. Óski framleiðandi eða umboðsmaður hans að setja á 

markaðinn breytta tegund skal setja hana í prófun eins og um nýja stöð væri að ræða. 
Jafnframt skal breyta tegundarheiti stöðvarinnar til aðgreiningar frá upphaflegri tegund. Nú 
koma í ljós talstöðvar af viðurkenndri gerð, sem hefur verið breytt í heimildarleysi. Skal þá 
radíóeftirlitið þegar í stað gera slíkar stöðvar upptækar og leyfisbréfið fellt úr gildi. Þyki hins 
vegar sannað að breytingar hafi verið gerðar hjá erlendum framleiðanda án vitundar 

umboðsmanns eða notenda, skal umboðsmanni heimilt að fá stöðvarnar afhentar til 

sendingar úr landi enda sé P og S afhent gögn þaraðlútandi. Sé um endurtekið brot að ræða, 

skal upphafleg viðurkenning falla úr gildi. 

8. gr. 
P og S skal heimila innflutning á viðurkenndum talstöðvum á vegum framleiðanda, 

umboðsmanns hans eða einstakra notenda með áritun á aðflutningsskýrslu. Þegar fram- 

leiðandi eða umboðsmaður hans flytur inn talstöðvar til ákveðinna kaupenda skal hann 

afhenda P og S umsóknir um starfræksluleyfi frá kaupanda um leið og áritunar er óskað á 
aðflutningsskýrslu. Liggi ekki fyrir, hverjir verða kaupendur stöðvanna skal framleiðandi 
eða umboðsmaður hans leggja fram umsókn um innflutning og komi þar fram upplýsingar 

um tegund stöðvanna, fjölda og framleiðslunúmer. Í þessu tilviki er framleiðandi eða 

umboðsmaður hans ábyrgur fyrir því að væntanlegir kaupendur fylli út umsóknir um 

starfræksluleyfi og að þær séu sendar P og S innan 10 daga frá því að sala hefur farið fram. 

Það er þó með öllu óheimilt að afhenda eða setja upp talstöðvar fyrir bílasíma nema 

kaupandi framvísi leyfisbréfi fyrir stöðinni með bílasímanúmeri því, sem honum hefur verið 

úthlutað. 
Dragist á langinn hjá framleiðanda eða umboðsmanni hans að selja talstöðvar, sem 

hann er skráður fyrir, skal hann sýna þær starfsmönnum radíóeftirlitsins, hvenær sem þess er 

óskað.
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9. gr. 
Framleiðandi skal setja á hverja talstöð skilti þar sem fram kemur nafn hans, 

tegundarheiti stöðvarinnar og framleiðslunúmer hennar. Þar að auki skal framleiðanda eða 
umboðsmanni hans skylt, sé þess óskað af hálfu P og S, að setja á hverja talstöð límmiða 

með raðnúmeri P og S og/eða öðrum upplýsingum frá stofnuninni. Skal límmiðinn afhentur 
um leið og aðflutningsskýrsla er árituð og skal honum komið fyrir á áberandi stað á 

talstöðinni. 
10. gr. 

Notendur í bílasíma P og S sbr. 2. grein skulu við úthlutun bílasímanúmers greiða 

stofngjald samkvæmt gjaldskrá P og S. Þegar uppsetningu stöðvarinnar er lokið, skal haft 

samband við bílasímaafgreiðsluna og beðið um prófun á uppkalli í báðar áttir. Ef prófunin er 
fullnægjandi telst notandinn orðin aðili í bílasímaþjónustunni og afnotagjald er reiknað frá 

þeim degi. Greiðslur notanda skulu að öðru leyti vera í samræmi við gjaldskrá P og S. 

11. gr. 

Í bílasímaþjónustunni fer fram handvirk afgreiðsla á samtölum milli farartækja og milli 

farartækis og fastra símnotenda. Stefnt er að því að veita þjónustu um byggð landsins og 

þjóðvegi. P og S ábyrgist ekki að alltaf sé hægt að afgreiða farstöðvar óháð staðsetningu 
þeirra innan framangreindra marka þar eð útbreiðsla á radíóbylgjum er háð landslagi og að 

auki breytileg með tíma. 

12. gr. 

Leyfileg fjarskipti á sértíðnum eru tal og gagnasendingar (data). Fyrst um sinn er 

hámarkshraði gagnasendinga 1200 bit/s. Fyrir tal má nota fasamótun eða tíðnimótun. Fyrir 

gagnasendingar er leyfileg hamin tíðnimótun (TFM) og lághlaupsmótun með Gauss-síu 
(GMSK), en ekki aðrar mótunaraðferðir, sem hætta er á að valdi grannrásartruflunum. 
Notendur, sem ætla að nota sértíðnir fyrir gagnasendingar, skulu fá viðurkenningu P og S á 
búnaðinum áður en starfræksla hans hefst. 

13. gr. 
Framleiðandi eða umboðsmaður skal sjá til þess að í bílasímatalstöð séu þær tíðnir, sem 

taldar eru upp í tíðnilista P og S fyrir bílasímaþjónustuna og engar aðrar, nema þess sé 
sérstaklega getið í leyfisbréfi notanda. Eigandi stöðvar ber þó alla ábyrgð á því að stöð, sem 

kominn er í notkun, hafi eingöngu tilskildar tíðnir. 

Vilji eigandi stöðvar af einhverjum ástæðum breyta bílasímanúmeri sínu skal hann hafa 

samband við radíóeftirlitið. Breyti eigandi stöðvar sjálfur númeri sínu eða fái einhvern 

annan aðila til þess án heimildar radíóeftirlitsins, skal afgreiðslu við talstöðina hætt og 
leyfisbréfið afturkallað. 

14. gr. 

Umsækjendur um afnot af sértíðnum fyrir lokuð farstöðvakerfi skulu veita upplýsingar 
um svæði það, sem kerfi þeirra á að ná til og fyrirhugaða staðsetningu móðurstöðvar. Einnig 

skal taka fram, hvort óskað sé eftir einnar tíðni eða tveggja tíðna notkun. Þegar notuð er 

sama tíðni fyrir sendingu og móttöku í talstöðvunum verður að nota skiptital. Farstöðvar 

geta með þessari tilhögun haft samband sín á milli án afskipta móðurstöðvar. Þegar notaðar 
eru aðskildar sendi- og móttökutíðnir fara öll viðskipti í gegnum móðurstöð, sem hefur þá 

stjórn á farstöðvakerfinu. Umsækjandi skal einnig gefa upp fyrirhugaðan fjölda farstöðva í 

kerfi sínu og rökstyðja þá tölu. 
Með hliðsjón af þessum upplýsingum gerir P og S athugun og útreikninga á hugsanlegri 

truflanahættu gagnvart þeirri farstöðvastarfsemi, sem fyrir er á svæðinu svo og gagnvart 
hinni fyrirhuguðu starfsemi umsækjanda og velur tíðnir í metra- eða desimetrabylgjusviðinu
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fyrir hann. Í sumum tilvikum kann að reynast nauðsynlegt að velja móðurstöð nýjan stað. 

Oft er hægt að heimila notkun tveggja tíðna kerfis þegar einnar tíðni notkun er útilokuð 
vegna truflanahættu. 

15. gr. 

Að jafnaði er aðeins veitt leyfi fyrir einni móðurstöð á hverri sértíðni. Undanþága er 

veitt fyrir fleiri móðurstöðvum, ef þær tengjast allar sömu afgreiðslu með símalínum. 

Í vissum tilvikum getur P og S heimilað rekstur móðurstöðvar með gegnumtali. 
Farstöðvar geta þá haft samband sín á milli um móðurstöð án afskipta afgreiðslu. Leyfi eru 

hins vegar ekki veitt til starfrækslu endurvarpsstöðva með aðgreindum tíðnipörum í 
sendingu og móttöku. 

Opinberir aðilar, sem gegna hlutverki á sviði löggæslu, sjúkraflutninga, almannavarna 

og vega- og rafmagnsþjónustu, og fengið hafa leyfi til að starfrækja tveggja tíðna 
farstöðvakerfi geta fengið undanþágu til að nota senditíðni farstöðva sinna fyrir skiptital 
milli þeirra utan þéttbýlissvæða. Ekki er í þessum tilvikum heimilt að setja upp móðurstöðv- 
ar á senditíðnum farstöðvanna né heldur er heimilt að nota senditíðni móðurstöðvanna sem 
senditíðni í farstöðvunum. 

Óheimilt er að flytja móðurstöðvar, nema að fenginni skriflegri heimild P og S. 

16. gr. 

Tenging lokaðra farstöðvakerfa á sértíðnum við símakerfið er ekki heimil. P og S er þó 

heimilt í tilraunaskyni að leyfa opinberum aðilum, sem taldir eru upp í 2. og ÍS. grein 
takmarkaða tengingu við símakerfið í samræmi við eftirfarandi ákvæði: 

1. Viðkomandi aðili skal hafa fengið úthlutun hjá P og S á tveggja tíðna rás í tíðnisviðinu 
155 — 174 MHz og 450 — 470 MHz. 

2. Notendur í farstöðvakerfi viðkomandi stofnunar mega eingöngu vera þeir, sem teljast 

starfsmenn hennar. 
3. Eftirfarandi tengimöguleikar eru leyfðir: 

a) Handvirk tenging í afgreiðsluborði milli talstöðvarnotanda og símnotanda. 

b) Sjálfvirk tenging í afgreiðsluborði, þegar símnotandi hringir í símanúmer, sem tengt 
er afgreiðsluborðinu. Þetta símanúmer skal ekki vera skráð. 

c) Sjálfvirk hringing frá afgreiðsluborði í eitt eða fleiri símanúmer allt að fimm 

númerum, sem valin eru fyrirfram. Í þessu tilviki skal hringing í símanúmer sett í 

gang með tónaröð, sem er í samræmi við S-tóna kóða CCIR. Tónaröðin er ákveðin 
af radíóeftirlitinu. 

4. Áður en tenging samkvæmt 3. grein er framkvæmd skal hinn sérstaki búnaður, sem til 
hennar þarf, afhentur tæknideild P og S til prófunar og viðurkenningar. Deild 

sjálfvirkra stöðva annast prófunina. Gjald fyrir prófunina er samkvæmt gjaldskrá P og 

S. 
5. Til að koma sem best í veg fyrir að suð og truflanir berist frá talstöðvakerfinu inn á 

símakerfið, skal eigandi talstöðvakerfisins í samráði við starfsmenn P og S stilla suðloku 
(“Squelch") viðtækis í móðurstöðinni þannig að það opni ekki fyrr en við hæfilegan 
viðtökustyrk. Ef truflun frá talstöðvunum berst engu að síður inn í símakerfið áskilur P 

og S sér rétt til að fella niður heimild til tengingar við símakerfið. 
6. Tenging sú við símakerfið, sem hér um ræðir skal gerð af P og S einni og er öðrum 

aðilum óheimilt að framkvæma hana. 

1. Umsóknir um tengingu við símakerfið samkvæmt reglum þessum skulu sendar 

tæknideild P og S. 

8. Heimildir, sem veittar eru samkvæmt þessum reglum, gilda til 31. desember 1985 en 

fyrir þann tíma verður ákveðið hvort þær verða framlengdar.
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17. gr. 

Vegna mikillar eftirspurnar á sértíðnum er nauðsynlegt að setja takmarkanir á úthlutun 

þeirra. Reiknað er með að hver sértíðni geti staðið undir notkun 40—-100 farstöðva allt eftir 

eðli starfsemninnar. Fyrst um sinn verður stuðst við eftirfarandi reglur við veitingu sértíðna: 

a) Umsækjendur, sem sýna fram á þörf fyrir 20 eða fleiri farstöðvar, skulu fá afnot af eigin 
sértíðni. 

b) Umsækjendur, sem sýna fram á þörf fyrir 60 eða fleiri farstöðvar, skulu fá afnot af allt 

að tveimur eigin sértíðnum. 

c) Umsækjendur, sem sýna fram á þörf fyrir 150 eða fleiri farstöðvar, skulu fá afnot af allt 
að þremur eigin sértíðnum. 

d) Umsækjendur, sem hafa færri en 20 farstöðvar á talstöðvakerfi sínu, verða að eiga von á 

því að deila sértíðni með öðrum. Þegar tveir eða fleiri notendur deila sértíðni, skulu 

talstöðvar þeirra búnar tóntækjum í samræmi við viðauka D svo að hægt sé að kalla í 

talstöð án þess að það heyrist í stöðvum annarra. Óheimilt er að hafa viðskipti milli 

móðurstöðva mismunandi notenda. P og S getur einnig áskilið að notendur sömu 

sértíðnar komi sér saman um sameiginlega móðurstöð. 

18. gr. 
Tónvalsbúnaður talstöðva í bílasímaþjónustunni og á sértíðnum þar sem tónval er notað 

skal uppfylla þær kröfur, sem settar eru fram í viðauka C. Tónvalsbúnaður skal ekki settur 

við talstöðvar nema viðurkenning á slíkri samtengingu frá P og S liggi fyrir. 

Talstöðvar í bílasímaþjónustunni verða að geta skynjað eigið bílasímanúmer og 

hópkallsnúmer, ef því hefur verið úthlutað. Bílasímanúmer byrja á tölustafnum 0 en 
hópkallsnúmer á tölustafnum 9. 

Notendur sértíðna, sem ekki deila þeim með öðrum, geta sjálfir ákveðið tónvalsnúmer 

sín en skulu tilkynna þau til radíóeftirlitsins. Tónsendar talstöðva í bílasímaþjónustunni sbr. 

viðauka B skulu uppfylla kröfur í viðauka C að því er varðar sendingu bílasímanúmers. 

19. gr. 

Nothæf útbreiðsla radíóbylgna í metra- og desimetrabylgjusviðunum er að mestu leyti 

takmörkuð við sjónlínu. Það er því eðlilegt að takmarka útgeislað sendiafl talstöðvanna, 
sérstaklega þar sem slík takmörkun dregur úr truflunum og eykur möguleika þess að finna 

tíðnir fyrir alla umsækjendur. Í tíðnisviðinu 153,5 — 174 MHz er mesta leyfilega útgeislað afl 

25 wött en 15 wött í tíðnisviðinu 450 — 470 MHz. Með mestu útgeisluðu afli stöðvar er átt 

við útgeislað afl frá loftneti í þá stefnu, sem geislunin er mest. Útgeislað afl má finna með því 

að margfalda sendiafl talstöðvar með stefnuvirknisstuðli (mögnun) loftnets. Lýsing á 
mælingu sendiafis er að finna í viðauka A. Ef um verulegt tap er að ræða í fæðilínu frá sendi 

til loftnets er heimilt að taka tillit til þess við ákvörðun útgeislaðs afls. 

20. gr. 
Hafi umsækjandi um sértíðni ekki tekið hana í notkun innan 8 mánaða frá dagsetningu 

skriflegrar úthlutunar fellur hún sjálkrafa niður. 

Opinberir aðilar, sem fá í samræmi við 2. grein undanþágu til að nota sértíðnir, 

jafnframt því að vera þátttakendur í bílasímaþjónustu P og S skulu greiða leyfisbréfa- og 

starfrækslugjöld til viðbótar gjöldum fyrir bílasíma samkvæmt gjaldskrá P og S. 
Sé starfsemi leyfishafa, sem fengið hefur heimild til að nota sértíðni, þannig háttað að 

hann þurfi að flytja talstöðvar milli farartækja er radíóeftirlitinu heimilt að gera við hann 
samkomulag um sérstakt fyrirkomulag leyfisbréfa.
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21. gr. 
Óheimilt er að hlusta á tíðnir í landfarstöðvaþjónustunni nema til þess hafi verið gefið 

leyfi í formi leyfisbréfs. Notendum í landfarstöðvaþjónustunni er þó bent á að erfitt er að 
koma alveg í veg fyrir slíka hlustun og getur P og S ekki tekið á sig ábyrgð um leynd þessara 

fjarskipta. P og S getur heimilað notendum að setja upp búnað, sem breytir sendingum í 
þeim tilgangi að halda efni þeirra leyndu fyrir öðrum. Búnaðinn skal afhenda radíóeftirlit- 

inu til athugunar og samþykktar áður en uppsetning hefst. 
Notendur eru bundnir þagnarheiti um þau viðskipti annarra notenda, sem þeir verða 

áskynja um. 

22. gr. 

Notendum talstöðva er skylt að veita radíóeftirlitsmönnum P og S aðgang að stöðvum 

sínum fyrirvaralaust, hvenær sem þess er óskað enda sýni radíóeftirlitsmenn viðeigandi 

skilríki. 
23. gr. 

Notendur talstöðva, sem verða fyrir utanaðkomandi truflunum, skulu þegar í stað snúa 

sér til radíóeftirlitsins, sem skal eins og fljótt og við verður komið koma í veg fyrir truflunina. 

Verði truflun á fjarskipta- eða útvarpsþjónustu rekin til talstöðvar og starfsmenn 

radíóeftirlitsins telja líkur fyrir því að stöðin sé biluð eða uppfylli ekki þær kröfur, sem 

gerðar eru, skal notandi þegar í stað taka hana úr notkun, afhenda hana radíóeftirlitinu til 

athugunar og mælinga og láta síðan gera við hugsanlega bilun í samræmi við fyrirmæli 

radíóeftirlitsins. Radíóeftirlitið getur í ákveðnum tilvikum innsiglað talstöð til að tryggja að 

starfsrækslu hennar sé hætt. Ekki mega aðrir en starfsmenn radíóeftirlitsins rjúfa innsiglið. 

24. gr. 

Réttindi til að setja upp talstöðvar og annast viðhald þeirra hafa, auk radíódeildar og 

radíóverkstæða P og S, þeir sem hafa fengið viðurkenningu til reksturs talstöðvaverkstæða. 

Við uppsetningu talstöðva skal ganga þannig frá búnaði og lögnum að dregið sé sem 

mest úr truflanahættu. 

Eingöngu starfsmenn P og S mega ganga frá tengingu og stjórnborða við símalínur, sem 

P og S lætur á leigu. Þeir skulu tryggja að spennu- og aflmörk fyrir línurnar séu haldin. 

Leyfisbréf eru ekki gefin út fyrir talstöðvar, sem settar eru upp af réttindalausum 
aðilum og telst starfræksla þeirra ólögleg. Slíkar stöðvar fá ekki afgreiðslu í bílasímaþjónustu 
Pogs. 

25. gr. 

Innflutningur talstöðva, sem áður hafa fengið viðurkenningu en ekki uppfylla skilyrðin í 
viðauka A, verður heimilaður til 31. des. 1984. Starfsræksla hinna sömu talstöðva verður 

heimiluð til 31. des. 1993. 

206. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. 

21. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um fjarskipti nr. 30 27. júní 1941, öðlast 

gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. J afnframt fellur 

úr gildi reglugerð nr. 613 8. ágúst 1983 um sama efni. 

Samgönguráðuneytið, 19. október 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.
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VIÐAUKI A. 

Kröfur um tæknilega eiginleika talstöðva. 

1. gr. 

Við prófun á metrabylgjutalstöðvum skal gengið úr skugga um að smíði stöðvanna sé 

nógu sterk til að þola þær aðstæður, sem bíla- og handstöðvar eru notaðar við. Það skal 

sérstaklega athugað, hvort hætta sé á sveigju á plötum, sem mismunandi hlutir talstöðvar- 
innar eru tengdir við eða hætta á að hlutir losni úr festingum við hristing. 

Á forplötu skulu vera allir rofar, styrkstillar og gaumljós, sem þarf til að notandi geti 
notað þá eiginleika stöðvarinnar, sem framleiðandi auglýsir. Allir þessir hlutir skulu merktir 

á þann hátt að starfræksla stöðvarinnar sé leikmönnum ljós. Séu tákn notuð skal merking 
þeirra útskýrð í handbók með stöðinni. 

2. gr. 

Ekki seinna en einni mínútu eftir að talstöðin hefur verið tengd við ytri spennugjafa og 
kveikt á henni, skal hún vera tilbúin til notkunar og mælinga. Ef einhver hluti talstöðvar t.d. 

sveifluvaki getur ekki náð eðlilegri starfsemi á þessum tíma, skal þannig gengið frá þessum 

hluta að hann fái spennu um leið og talstöðin hefur verið tengd við ytri spennugjafa jafnvel 

þó að notandi hafi ekki kveikt á henni. 

3. gr. 

Þar eð talstöðvar eru starfræktar í mismunandi umhverfi eru skilgreindar mismunandi 

aðstæður. Venjulegar aðstæður eru þær, sem reikna má með á mælingastofu þar sem hitastig 
er milli 15 og 35 gráður á Celcius og rakastig milli 20 og 75%. Ef ekki er annars getið eru 
eiginleikar talstöðva mældir við þessi skilyrði. Einstakir eiginleikar talstöðva eru mjög háðir 

umhverfishitastigi og eru þeir mældir, ef ástæða þykir til, við sérstakar aðstæður þ. e. a. s. 

— 20 og * 55 gráður á Celcius. 

4. gr. 

Þegar mælingar eru gerðar á talstöðvum, sem tengjast við hið almenna rafnet, skal 
netspennan vera innan þeirra marka, sem Rafmagnsveita Reykjavíkur telur eðlilega og með 

tíðni 50 Hz * 1 Hz. Þegar talstöðvar eiga að tengjast rafgeymum farartækja skulu mælingar 

gerðar við geymisspennu sem er 1,1 X nafngildi rafgeymis. 
Þegar talstöðvar eiga að ganga á öðrum spennugjöfum en að framan greinir eins og t. d. 

innbyggðum rafhlöðum, skal hafa hliðsjón af þeim spennugildum, sem framleiðandi gefur 
upp. 

Við mælingar á eiginleikum talstöðva við sérstakar aðstæður sbr. 3. gr. þessa viðauka 

skulu þær gerðar innan eftirfarandi marka vinnuspennu: 

Netspenna * 10%. 
Rafgeymar 0,9 til 1,3 sinnum nafngildi. 

Þurrar rafhlöður 0,6 til 1,0 sinnum nafngildi. 

Kvikasilfuroxíðrafhlöður 0,9 til 1,0 sinnum nafngildi. 

Fyrir aðra spennugjafa skal miða lægstu spennu við upplýsingar framleiðanda. 

S. gr. 

Við mælingar á eiginleikum talstöðvar við mismunandi hitastig skal þess gætt að 
umhverfishitastig sé orðið stöðugt áður en mæling er gerð. Slökkt skal á talstöðinni á meðan 

hitastig er að breytast. Þegar talstöðin inniheldur búnað til að jafna áhrif mismunandi 
hitastigs, skal samt kveikt á þeim búnaði en mælingin ekki gerð fyrr en að þeim tíma liðnum 

sem þarf samkvæmt upplýsingum framleiðanda til að ná stöðugu hitastigi.
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6. gr. 

Nú auglýsir framleiðandi að talstöðina megi nota í stöðugri sendingu og skal hún þá 
standast allar kröfur við hæstu hitastigsmörk eftir að sendirinn hefur verið í gangi í 30 

mínútur og við lægstu hitastigsmörk eftir að hann hefur verið í viðbragðsstöðu í 1 mínútu. 
Auglýsi framleiðandi að talstöðin þoli einungis slitrótta sendingu skal hún standast allar 

kröfur við hæstu hitastigsmörk eftir að sent hefur verið í 1 mínútu og stöðin síðan höfð í 
viðtökustöðu í 4 mínútur. Tíðniskekkja skal þó mæld strax eftir lok sendingar. Við lægstu 

hitastigsmörk skal talstöðin standast allar kröfur eftir að hafa verið látin vera í viðbragðs- 
stöðu í 1 mínútu. 

1. gr. 

1.1 Við mælingar á viðtæki talstöðvar skal nota merkisgjafa tengda viðtækinu svo að 

riðstraumsviðnám mælt á inngangi viðtækis sé alltaf 50 ohm, jafnvel þó að um fleiri en 

einn merkisgjafa sé að ræða. Þegar mæling er gerð á inngangsstyrk viðtækis skal 

útkoman vera gefin sem frumspenna á þeim stað, sem tenging við viðtækið fer fram. 
7.2  Suðlokar í talstöð skulu gerðir óvirkir á meðan mæling fer fram. 
1.3 Við mælingu á látíðnistyrk viðtækis skal nota venjulega mótun, sbr. grein 7.4 og með 

viðnámi í útgangi, sem er jafnstórt því gildi, sem framleiðandi auglýsir fyrir viðtækið. 
1.4 Þegar mæling inniber mótuð merki, skal mótunartónn vera 1 KHz og tíðnifrávik vera 

60% mesta leyfilegs fráviks. 
7.5  Gerviálag sendis í mælingu skal vera 50 ohm án launviðnáms. Álagsviðnámið má ekki 

vera geislandi. 

7.6 Talstöðvar með síum fyrir samtímistal skulu mældar með tengingu við loftnetsúttak 
síunnar. Ef inngangur viðtækis og útgangur sendis hafa tengimöguleika, skal talstöðin 

einnig uppfylla allar kröfur án samtengingar við samtímistalssíuna. 
1.1  Sófómælisía, sem notuð er í mælingum á talrás, skal vera í samræmi við staðal 

alþjóðafjarskiptastofnunarinnar, CCITT Recommendation P 53. 

8. gr. 

Tæknilegir eiginleikar sendis skulu á öllu tíðnisvæðinu 153,5 — 174 eða 453 — 470 MHz 

vera í samræmi við eftirfarandi: 

8.1 Tíðniskekkja sendis er skilgreind sem mismunur á mældri tíðni og nafngildi 
burðartíðni sendisins. Hæsta leyfilega skekkja á metrabylgju er * 2KHz, en á 

desimetrabylgju * 2,5 KHz. 

Mæliaðferð: Burðartíðni skal mæla án mótunar með sendinn tengdan við gerviálag. 
Meælinguna skal gera við venjulegar aðstæður og endurtaka við sérstakar aðstæður 
sbr. 3. grein. 

8.2  Burðartíðniafl er meðalafl sent út í gerviálag án mótunar og yfir eina hátíðniperíóðu. 

Framleiðandi talstöðvar skal gefa upp nafngildi burðartíðniaflsins. 
Mesta leyfilega nafngildi burðartíðniafls á metrabylgjum er 25 wött, en 10 wött á 

desimetrabylgjum. Við mælingu er leyft 1 desibel frávik frá þessum gildum. 
Mæliaðferð: Ómótaður sendirinn er tengdur við gerviálag og aflið út í það mælt. 

Mælinguna skal gera við venjulegar aðstæður og endurtaka við sérstakar aðstæður, 

sbr. 3. grein. 

8.3  Hámarkstíðnifrávik er mesti mismunur á augabragðstíðni mótaðrar burðarbylgju og 

tíðni ómótaðrar burðarbylgju. Hámarkstíðnifrávik skal ekki fara fram úr * 5 KHz. 

Meæliaðferð: Sendirinn er tengdur við gerviálag og tíðnifrávikið mælt á útgángi hans 
með tíðnifráviksmæli. Við mælinguna eru yfir og aukasveifluþættir sendisins ekki 

skertir með síun. Mótunartíðni skal breyta frá lægsta tón, sem sendirinn á að geta 

B 166
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8.4 

8.5 

8.6 

sent, upp í 3 KHz, en styrkur tónsins er stilltur á 20 desibel hærra gildi en notað er við 

venjulega mótun. 
Við mótun með tón hærri en 3 KHz eru gerðar kröfur um lækkaða svörun sendis í 

formi tíðnisfráviks. Fyrir mótunartóna milli 3 og 6 KHz skal frávikið ekki fara fram úr 

gildinu við 3 KHz mótunartón. Fyrir 6 KHz mótunartón skal tíðnifrávik eigi fara fram 

úr * 1,5 KHz. Fyrir mótunartóna milli 6 og 25 KHz skal tíðnifrávikið ekki fara fram 

úr gildi, sem ákveðst af línulegu falli um 14 desibel á hverja áttund reiknað frá 6 KHz 

tóni og fráviki við þann tón, sem er 6 desibel minna en frávikið við 1 KHz tón. 

Meæliaðferð: Sendirinn er tengdur við gerviálag og mótaður í samræmi við gr. 7.4. 

Með óbreyttum mótunarstyrk skal breyta mótunartóninum frá 3 upp í 25 KHz og 

mæla tíðnifrávik með tíðnifráviksmæli. 

Grannrásarafl er sá hluti sendiafls, sem við ákveðna mótun mælist í viðtæki, sem stillt 

er á grannrás öðru hvoru megin við sendirásina. Grannrásarafl er summa þess 
meðalafls, sem fram kemur við mótun og þeirra aflþátta, sem stafa frá dúrri og suði í 

sendinum. 
Hámarksafl í grannrás skal vera 70 desibel lægra en sendiafl talstöðvarinnar, en þarf 
þó ekki í neinu tilfelli að fara undir gildinu 0,2 mikrówatt. 

Meæliaðferð: Við þessa mælingu skal sendirinn mótaður með 1250 Hz tón með styrk 

20 desibel hærri en þarf til að fá * KHz frávik. Sendirinn er tengdur tíðnirófsgreini 

með deyfiliðum og aðlögunarliðum þannig að sendirinn hafi 50 ohma álag og 

tíðnirófsgreinirinn fái hæfilegt merki. Hann er stilltur, svo að tíðnisvið hans nái yfir 
hverja rás fyrir sig og hlutfallið milli sýnds afls í grannrás og aðalrás mælt. Þess verður 

að gæta að velja tíðnirófsgreini, sem ekki hefur áhrif á mæliniðurstöðu. 

Óæskilegar útsendingar teljast þau merki, sem sendirinn gefur frá sér á öðrum tíðnum 

en burðarbylgjutíðni hans og hliðartíðnum, sem fram koma við mótun í samræmi við 

gr. 7.4. 
Hámarksgildi óæskilegrar útsendingar á hverri einstakri tíðni skal ekki fara fram úr 

0,25 mikrówatti (fram til 31. desember 1984 er þó heimilt að samþykkja talstöðvar 

með óæskilegum útsendingum allt að 2,5 mikrówöttum). 

Meæliaðferðir: Notaðar skulu mismunandi aðferðir til að mæla óæskilegar sendingar, 
sem sendirinn sendir út í loftnet og óæskilegar sendingar, sem sendirinn geislar út um 

kassa eða grind. Fyrri mælingin er gerð á útgangi sendis, sem mótaður er í samræmi 

við grein 7.4. Tíðnirófsgreinir eða stilltur voltmælir er tengdur við sendinn með 

deyfilið, en einnig má tengja sendinn við gerviálag og taka út mælispennu. Mældir eru 

allir þættir sendingar frá 100 KHz upp í 2 GHz nema á rásinni, sem sendirinn vinnur á. 

Mælingin skal endurtekin án mótunar og einnig með sendinn í viðbragðsstöðu. Seinni 

mælingin er gerð með viðtæki og mæliloftneti, sem er haft í 3 m fjarlægð frá 

talstöðinni. Þessi mæling er notuð ein, þegar um er að ræða handstöðvar með 
innbyggðu loftneti, sem ekki verður frátengt. 

9. gr. 
Tæknilegir eiginleikar viðtækja skulu á öllu tíðnisviðinu 153,5 — 174 eða 453 — 470 

MHz vera í samræmi við eftirfarandi: 

9.1 Næmni viðtækis er minnsta frumspenna hátíðnimerkis á réttri viðtökutíðni og með 

mótun í samræmi við gr. 7.4, sem tengd við inngang viðtækisins gerir því kleift að 

uppfylla eftirfarandi: 
— gefa a. m. k. 50% af nafngildi útgangsafis. 

— gefa merkis/suðs hlutfall eigi minna en 20 desibel mælt á útgangi viðtækisins með 

sófómetriskri síu.
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9.2 

9.3 

9.4 

SHBÆD 
þar sem S táknar styrk merkis- 

BED 
Merkis/suðs hlutfall er hér skilgreint sem 

ins, B suðstyrk og D yfirsveiflubjögun. 
Næmni viðtækis skal eigi vera minni en 6 desibel miðað við 1 mikróvolt frumspennu 
við venjulegar aðstæður og eigi minni en 12 desibel miðað við 1 mikróvolt 
frumspennu við sérstakar aðstæður sbr. 3. grein. 
Meæliaðferð: Hátíðnimerki á sömu burðarbylgjutíðni og viðtækið er stillt á, er sett á 

inngang þess. Merkið skal vera mótað í samræmi við gr. 7.4. Útgangur viðtækisins 

skal tengjast álagi með sama gildi viðnáms og framleiðandi gefur upp og bjögunar- 

mæli með 1 KHz bandstoppsíu og sófómetriskri síu. Með styrkstilli viðtækisins er 

útgangsaflið stillt í 50% af uppgefnu gildi. Styrkur hátíðnimerkisins er aukinn uns 
merkis/suðs hlutfallið er 20 desibel með útgangsaflið óbreytt í 50% gildinu. Aflestur á 
styrk hátíðnimerkisins er jafnframt næmni viðtækisins. Mælingin er gerð við venjuleg- 

ar aðstæður og endurtekin við sérstakar aðstæður sbr. 3. grein. 
Þegar mæling er gerð við sérstakar aðstæður, er heimilt að leyfa breytingar á 
útgangsafli um allt að * 3 desibel. Fyrir stöðvar með samtímistali skal viðtækið 
standast þessar kröfur með sendingu og viðtöku í gangi samtímis. 

Svörun styrktakmarkara viðtækis er skilgreind sem hlutfallið milli styrkgildis ákveðins 
mótaðs inngangsmerkis og styrkgildis á útgangi þess. Breyting á útgangsstyrkgildi má 
ekki vera meiri en 3 desibel, þó að inngangsstyrkur sé aukinn upp í 100 desibel miðað 

við Í mikróvolt frumspennu. 

Mæliaðferð: Hátíðnimerki mótað í samræmi við gr. 7.4 og með styrk 6 desibel miðað 

við 1 mikróvolt frumspennu er tengt við inngang viðtækisins. Útgangsstyrkur er 

minnkaður um 6 desibel frá venjulegu gildi. Styrkur hátíðnimerkisins er síðan aukinn 

upp í 100 desibel miðað við 1 mikróvolt frumspennu og breyting útgangsstyrks mæld 

með afl- eða spennumæli. 
Truflanavernd á samrás er mælikvarði á möguleika viðtækis til að taka á móti mótaðri 

sendingu þrátt fyrir truflun á sömu tíðni. Hún er skilgreind sem hlutfallið milli 
truflunarstyrks og styrks þess merkis, sem verið er að taka á móti, þegar truflunin 

veldur lækkun á merkis/suðs hlutfalli frá 20 í 14 desibel. Þetta hlutfall skal vera milli 0 
og mínus 8 desibel. 
Meæliaðferð: Notuð er samtengirás til að tengja merki og truflunarmerki við viðtækið. 
Merkið er stillt á tíðni viðtækisins og mótað í samræmi við gr. 7.4. Truflunarmerkið er 

mótað með 400 Hz tón, svo að tíðnifrávikið verði * 3 KHz. 

Í byrjun mælingar er slökkt á trufluninni og styrkur merkisins stilltur í samræmi við 

næmni viðtækisins sbr. 9.1. Kveikt er á truflunarvaka og tíðni hans stillt yfir * 3 KHz 
svið miðað við burðarbylgjutíðni viðtækisins til að finna þá truflunartíðni, sem verst 

áhrif hefur á merkis/suðs hlutfall viðtækisins. Truflunarstyrkur er að lokum stilltur 

þannig, að merkis/suðs hlutfallið á útgangi viðtækisins hefur lækkað úr 20 í 14 desibel. 
Truflanavernd á grannrás er mælikvarði á möguleika viðtækis til að taka á móti 

mótaðri sendingu þrátt fyrir truflun á grannrás. Hún er skilgreind sem lægsta mælt 
hlutfall milli truflunarstyrks í efri og lægri grannrás og styrks þess merkis, sem verið er 

að taka á móti, þegar truflunin veldur lækkun á merkis/suðs hlutfallinu frá 20 í 14 

desibel. Þetta hlutfall skal eigi vera minna en 70 desibel mælt við venjulegar aðstæður 

og 60 desibel við sérstakar aðstæður sbr. 3. gr. 
Meæliaðferð: Notuð er samtengirás til að tengja merki og truflunarmerki við viðtækið. 
Merkið er á tíðni viðtækisins og mótað í samræmi við gr. 7.4. Truflunarmerkið er 

mótað með 400 Hz tón, svo að tíðnifrávikið verði * 3 KHz og tíðni þess stillt á efri 
grannrás.
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9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

Í byrjun mælingar er slökkt á trufluninni og styrkur merkisins stilltur í samræmi við 
næmni viðtækisins sbr. gr. 9.1. Kveikt er á truflunarvaka og styrkur hans stilltur 

þannig, að merkis/suðs hlutfallið lækki úr 20 í 14 desibel. Mælingin er endurtekin með 

truflanavakann stilltan á lægri grannrás. Mælingarnar eru endurteknar við sérstakar 

aðstæður sbr. 3. grein. 
Almenn truflanavernd er mælikvarði á möguleika viðtækis til að greina á milli 

mótaðrar sendingar á gefinni tíðni og truflun á hvaða annarri tíðni, sem viðtækið gefur 
svörun við. Hún er skilgreind sem hlutfallið milli truflanastyrks og styrks þess merkis, 

sem verið er að taka á móti, þegar truflunin veldur lækkun á merkis/suðs hlutfallinu 

frá 20 í 14 desibel. Þetta hlutfall skal eigi vera lægra en 70 desibel á neinni tíðni. 

Mæliaðferð: Notuð er samtengirás til að tengja merki og truflunarmerki við viðtækið. 
Merkið er á tíðni viðtækisins og mótað í samræmi við gr. 7.4. Truflunarmerkið er 

mótað með 400 Hz tón, svo að tíðnifrávikið verði * 3 KHz. Í byrjun mælingar er 
slökkt á trufluninni og styrkur merkisins stilltur í samræmi við næmni viðtækisins sbr. 
gr. 9.1. Kveikt er á truflanavaka og styrkur hans hafður 86 desibel miðað við Í 
mikróvolt, en tíðni hans síðan stillt yfir sviðið frá 100 KHz til2 GHz. Á öllum tíðnum, 
þar sem einhver svörun fæst frá viðtækinu, er truflunarstyrkur stilltur þangað til að 

merkis/suðs hlutfallið er fallið í 14 desibel mælt gegnum sófómetriska síu. 

Millimótunardeyfing er mælikvarði á möguleika viðtækisins að koma í veg fyrir 
myndun nýrra merkja í rásinni, sem verið er að taka á móti, vegna návistar tveggja 

eða fleiri merkja. Hún er skilgreind sem hlutfallið milli styrks merkisgjafa, sem valda 

millimótun með merkis/suðs hlutfall jafnt 20 desibel sem afleiðingu og næmni 
viðtækisins. Millimótunardeyfing skal eigi vera minni en 70 desibel. 
Mæliaðferð: Notuð er samtengirás til að tengja tvo merkisgjafa Á og B við viðtækið. Í 

byrjun er slökkt á B. Merkið frá A er haft á tíðni viðtækisins og mótað í samræmi við 

gr. 7.4. Styrkur A, mældur á inngangi viðtækisins, er hafður jafn næmni þess og talan 
skráð. Tíðni A er nú hækkuð um 50 KHz og kveikt á B, en hann ekki mótaður. Tíðni 

B skal vera 25 KHz lægri en tíðni A. Styrkur A og B er hafður jafnmikill og aukinn 

þangað til að merkis/suðs hlutfallið mælt gegnum sófómetriska síu er orðið 20 desibel. 
Tíðni A má stilla lítils háttar til að fá sem hæst gildi á merkis/suðs hlutfallinu. 
Meælingin er endurtekin með tíðni A lækkaða um 50 KHz og tíðni B 25 KHz otar A. 
Girði er breyting, venjulega lækkun, á útgangsstyrk viðtækis eða lækkun á merkis/ 

suðs hlutfalli þess vegna návistar truflunarmerkis á annarri tíðni en viðtækið er stillt á. 
Girðisspenna viðtækisins er truflunarstyrkur mældur á inngangi þess, sem veldur 
annað hvort 3 desibel lækkun á útgangsstyrk eða lækkun á merkis/suðs hlutfalli úr 20 í 

14 desibel. Gildi girðisspennu skal eigi vera lægra en 90 desibel miðað við 1 mikróvolt 

nema á þeim tíðnum, þar sem viðtækið er næmt fyrir truflunum sbr. gr. 9.5. 
Meæliaðferð: Notuð er samtengirás til að tengja merki og truflunarmerki við viðtækið. 
Merkið er á tíðni viðtækisins og mótað í samræmi við gr. 7.4. Í byrjun er slökkt á 

trufluninni, frumspenna merkisins höfð 6 desibel miðað við 1 mikróvolt á inngangi 
viðtækisins og útgangsafl þess stillt á helming venjulegs gildis. Truflunarmerkið er 

ekki mótað, en tíðni þess breytt milli 1 og #10 MHz og —1 og -10 MHz, allt miðað 

við nafngildi viðtökutíðnarinnar. 
Óæskileg geislun viðtækis telst vera öll sending eða geislun á radíótíðnum frá því. 

Hámark óæskilegrar geislunar er 2 nanówött í tíðnisviðinu frá 30 MHz til 2 GHz. 
Meæliaðferð: Sending radíótíðna frá viðtækinu er mæld á inngangi þess með 
tíðnirófsgreini með 50 ohma viðnámi og allir spennuþættir mældir í framangreindu 
tíðnisviði. Geislun er mæld með aðstoð mæliloftnets og tíðnirófsgreini. Loftnetið er 
haft í 3 m fjarlægð frá talstöðinni.
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10. gr. 

Talstöðvar, sem gerðar eru fyrir samtímistal (duplex) og útbúnar eru með síu í þessum 

tilgangi, skulu á öllu tíðnisviðinu 153,5 — 174 og 453 — 470 MHz hafa eftirfarandi 

eiginleika: 

10.1 Lækkun á næmni viðtækis við samtímis sendingu og viðtöku í talstöð stafar af leka á 

sendiafli inn á viðtæki. Lækkunin er skilgreind sem hlutfallið milli næmni viðtækisins 

með og án sendingar og skal eigi vera meiri en 3 desibel. 

VIÐAUKI B. 

Talstöðvar, sem nota á í bílasímaþjónustunni, skulu hafa eiginleika í samræmi við reglur 
þessar og viðauka A, en jafnframt skulu þær útbúnar sérstaklega á eftirfarandi hátt: 

1. Talstöðvarnar skulu hafa möguleika á sendingu og viðtöku á minnst 20 rásum. Af 
þessum 20 rásum skulu 9 vera uppkallsrásir bílasímaþjónustunnar, sem eru nr. 33-41. 

Fyrst um sinn getur P og S þó heimilað notkun stöðva með allt niður í 9 rásir og skulu 
þær þá vera útbúnar kallrásunum. 

2. Talstöðvarnar skulu hafa innbyggðan rásaleitara á a. m. k. kallrásunum. Rásaleit skal 

alltaf vera í gangi, þegar ekki er verið að nota stöðina til samtals. 

Talstöðvarnar skulu vera gerðar fyrir samtímistal. 

4. Auk venjulegs talfæris skulu stöðvarnar hafa hátalara. Á stöðvunum skal vera sérstakur 
uppkallshnappur og skal talstöðin senda bílasímanúmer sitt, þegar þrýst er á hnappinn. 

5. Tónsendir og viðtæki skulu fylgja með hverri talstöð til að geta sent og tekið á móti 

bílasímanúmeri stöðvarinnar og þar að auki tekið á móti minnst einu hópkallsnúmeri, 

sem er þá 90 000. Óski eigandi talstöðvar eftir fleiri hópkallsnúmerum, fær hann 

úthlutun hjá P og S. Ekki má senda úr talstöðinni á rásum bílasímaþjónustunnar annað 

bílasímanúmer en henni hefur verið úthlutað. Tónsendirinn skal senda sjálfvirkt 

bílasímanúmer sitt um leið og viðtæki talstöðvarinnar hefur skynjað uppkall frá 

afgreiðslu sem því er ætlað. 
6. Talstöðin skal senda út sjálfvirkt ein-tóns merki með tíðni 2110 Hz og 1,2 sekúndu á 

lengd, þegar talfæri er sett í höldu að loknu samtali. 

1. Sé talstöðin útbúin handvirkum rofa til að hlusta rás, skal vera tímastýring á rofanum, 

svo að lokað sé fyrir hlustun innan 30 sekúndna. Þessi tímastýring skal vera óvirk, þegar 

talstöðin hefur rétt áður sent út eða tekið á móti bílasímanúmeri sínu. 

ál
 

VIÐAUKI C 

Nauðsynlegir eiginleikar tónvalsbúnaðar. 

1. gr. 

1.1  Tónvalsmerkið skal vera röð 5 tóna, sem eru látnir móta sendinn í móðurstöð. Nota 

skal tíðnimótun með forbjögun sem nemur 6 desibel á áttund (óbein fasamótun). 

Frávikið fyrir töluna 6 (1540 Hz) skal vera 3 KHz.
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1.2 

1.3 

31 

4.1 

5.1 

6.1 

11 

8.1 

9.1 

Tölurnar eru táknaðar með tónum eins og sýnt er í töflunni 

Tala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tónn (Hz) 1124 1197 1275 1358 1446 1540 1640 1747 1860 

0 Endurtekin 

1981 tala 

2110 

Sem dæmi er kallnúmerið 12133 táknað með tónröðinni 

1124-1197-1124-1275-2110 Hz og 

kallnúmerið 22222 með 1197-2110-1197-2110-1197 Hz 

Hver röð 5 tóna skal standa í 500 millisekúndur og er endurtekin eftir 900 * 100 

millisekúndur. 
2. gr. 

Tónarnir skulu vera sem mest sínuslaga með yfirsveiflur innan við 2%. 
Mismunur á toppgildi tóna í ákveðinni röð má ekki vera meira en Í desibel. 
Lengd tóns mæld við hálft toppgildi tónsins skal vera 100 * 10 millisekúndur. Milli 
tóna skulu vera 3 * 2 millisekúndur mælt við sama styrk. 
Ris- og falltími hvers tónpúls miðað við 10% og 90% af toppgildi skal vera 1,5 £ 1 
millisekúnda. 
Mesta leyfilega tíðniskekkja tóns er * 4 Hz. 

3. gr. 

Ekki er leyfilegt að endurtaka tónvalsmerki nema að 5 sekúndum liðnum. 

d. gr. 

Tónvalsskynjari viðtækis má vera annað hvort sérstök eining í tengslum við talstöð 
eða innbyggður í talstöðina. Ef hann er sérstök eining skal hann prófaður með öllum 

þeim talstöðvum, sem framleiðandi hans eða umboðsmaður, hyggst nota hann við. 

5. gr. 
Tónskynjarinn skal gefa svörun við tón í öllum tilfellum þó að tíðniskekkja tónsins sé 
allt að £ 0,5% frá réttri tíðni en skal ekki svara ef tíðniskekkja er £ 3% eða meiri frá 

réttri tíðni. Þetta skilyrði skal uppfyllt þó að innspenna hafi breyst um * 10 desibel frá 

uppgefnu gildi. 
6. gr. 

Tónskynjarinn skal í innspennusviðinu skilgreint í 5. gr. gefa fullnægjandi svörun við 

merkis/suðs hlutfall jafnt 5 desibel og þar yfir mælt á inngangi tónskynjarans með 

suðbandbreidd 3 KHz. 

1. gr. 

Tónskynjarinn skal samþykkja tónpúlsa með allt að 25% bjögun. 

8. gr. 

Líði meira en 250 * 40 millisekúndur milli tónpúlsa, sem skynjarinn fær frá viðtækinu 

skal hann sjálfkrafa stillast í byrjunarstöðu á ný. 

9. gr. 
Þegar tónskynjarinn hefur móttekið 5 tóna merki, sem samsvarar tónvalsnúmeri 
hans, skal hann gefa frá sér stutt hljóðmerki og kveikja á ljósi, sem á að lýsa þangað 

til að notandi stövarinnar slekkur á því.
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VIÐAUKI D. 

Talstöðvar notenda á sértíðnum, þar sem fleiri en einn notar sömu tíðnina, skulu útbúa 

talstöðvar sínar tónsendi og sítónsloka. Hver talstöð sendir frá sér tón, þegar kveikt er á 

öllum sendinum. Sítónslokinn skynjar, þegar talstöðin tekur á móti réttum tón, og opnar 
viðtækið. Í stað sérstaks sítónsloka má nota suðloka viðtækisins, en þá skal hann stýrast bæði 

af tóninum og mældu suðgildi. Notandi heyrir með þessari tilhögun eingöngu þær sendingar, 

sem honum eru ætlaðar. Radíóeftirlitið ákveður tóntíðni hvers notanda. 

Tóngjafar skulu hafa eftirfarandi eiginleika: 

1. Tónarnir skulu vera sem mest sínuslaga með yfirsveiflu innan við 2%. 
2. Mesta tíðniskekkja er * 4 Hz. 

Sítónslokar skulu hafa eftirfarandi eiginleika: 

1. Þeir skulu opna viðtækið í öllum tilfellum, þó að tíðniskekkja á mótteknum tón sé allt að 
* 0,5%, en skulu ekki opna, ef tíðniskekkja er £ 3% eða meiri. Þessum skilyrðum skal 

fullnægt, þó að innspenna breytist um allt að * 10 desibel miðað við venjulegt gildi. 

2. Þeir skulu gefa fullnægjandi árangur svo framarlega sem merkis/suðs hlutfall á útgangi 

viðtækis sé yfir 5 desibel. 
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REGLUGERÐ 

um skráningargjald og árgjald sérlyfja á sérlyfjaskrá. 

1. gr. 

Umsókn um skráningu sérlyfs skal senda í fjórriti til heilbrigðis- og tryggingamálaráðu- 

neytisins. Umsóknareyðublöð fást í ráðuneytinu. Ráðuneytið áritar öll eintökin og tölusetur 

hverja umsókn við móttöku í áframhaldandi töluröð og fær umsækjandi eitt eintakið. 

Með umsókn um skráningu sérlyfs skal fylgja skráningargjald að upphæð kr. 5 000,00. 
Er gjaldið óendurkræft þótt umsókn sé hafnað. 

Þegar sótt er um skráningu á öðrum formum, öðrum styrkleikum eða um viðurkenn- 

ingu á hvers konar breytingum á áður skráðum sérlyfjum, skal rita nýja umsókn. Er 

skráningargjald þá kr. 2 500,00. 

2. gr. 

Af hverju formi sérlyfs, sem er á sérlyfjaskrá 1. janúar ár hvert, skal greiða árlegt gjald 

að upphæð kr. 1 250,00 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. 760/1982. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 19. október 1983. 

Matthías Bjarnason. 

Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 486/1982 um söluskatt með áorðnum 

breytingum. 

1. gr. 

24. tl. 13. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Eftirgreindar vélar, enda séu þær ætlaðar til notkunar við fiskvinnslu: 
Flökunarvélar, flatningsvélar, roðflettingarvélar, slægingar- og hausskurðarvélar, sem 

falla undir tollskrárnúmer 84.30.15 svo og hakkavélar, marningsvélar, beinskurðarvélar, 

flokkunarvélar, fiskþvottavélar, mótunarvélar og hrognaskiljur sem falla undir 
tnr. 84.30.19. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 10/1960 um söluskatt, öðlast 
þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 27. október 1983. 

Albert Guðmundsson.   
Arni Kolbeinsson. 

Nr. 736 17. október 1983 

GJALDSKRA 

fyrir hundahald í Keflavík, Njarðvík, Grindavík, Miðneshreppi, 

Gerðahreppi, Vatnsleysustrandarhreppi og Hafnahreppi 

fyrir árið 1983. 

1. gr. 

Upphæð gjalds fyrir hundahald fyrir árið 1983 skal vera kr. 1 500,00 fyrir hvern hund 

sbr. 2. gr. staflið b, í samþykkt nr. 337/1983 um hundahald í Keflavík, Njarðvík, Grindavík, 

Miðneshreppi, Gerðahreppi, Vatnsleysustrandarhreppi og Hafnahreppi. 

2. gr. 

Handtökugjald skv. 3. gr. samþykktar nr. 337/1983 skal vera kr. 2 000,00. 

3. gr. 

Ofangreind gjaldákvörðun Keflavíkurkaupstaðar, Njarðvíkurkaupstðar, Grindavíkur- 

kaupstðar, Miðneshrepps, Gerðahrepps, Vatnsleysustrandarhrepps og Hafnahrepps stað- 

festist hér með skv. 22. gr. laga nr. 50/1981, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 17. október 1983. 

F. h.r. 

Páll Sigurðsson. 
  

Ingimar Sigurðsson.



3. ágúst 1983 1321 Nr. 737 

AUGLÝSING 
um umferð í Árnessýslu. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 hefur ráðuneytið 
ákveðið, að Laugarvatnsvegur frá stað vestan við vegamót við Gjábakkaveg að stað austan 
við þjónustumiðstöð á Laugarvatni skuli vera aðalbraut. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 3. ágúst 1983. 

F. h.r. 

Ólafur W. Stefánsson. 

21. október 1983 . Nr. 738 

AUGLYSING 

um umferð á Dalvík. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Dalvíkur og samkvæmt heimild í 65. gr. umferðar- 

laga nr. 40/1968 hefur verið ákveðið, að bifreiðastöður skuli bannaðar á Gunnarsbraut, frá 

Karlsrauðatorgi að Brimnesá, bæði við austur- og vesturbrún götunnar. 

Ákvæði auglýsingar þessarrar taka gildi Þegar í stað. 

Bæjarfógetinn á Dalvík, 27. október 1983. 

Elías 1. Elíasson. 

18. október 1983 Nr. 739 
REGLUGERÐ 

um einkennisbúning starfsmanna flugmálastjórnar. 

I. KAFLI 
Gerð einkennisfatnaðar. 

1. gr. 

Einkennisbúningur sem um getur í reglugerð þessari og hin ýmsu einkenni, sem á 

honum eru, er til að gefa til kynna að sá sem hann ber sé starfandi hjá flugmálastjórn og 

hvert starf hans er. 

2. gr. 

Einkennisbúningur starfsmanna flugmálastjórnar skal vera sem hér segir: 
a) Húfa úr bláu ullarefni með 5 cm breiðri uppstandandi gjörð, 6 cm breiðri reisn, 

gljáleðurskyggni og hökuól. Á gjörð skal vera 4 cm breiður svartur borði. 
b) Jakki úr bláu ullarefni. Skal hann vera einhnepptur, með þremur hnöppum af stærri 

gerð og skal hneppt á þá alla. Á ermum skulu vera minni hnappar, tveir á hvorri. 

Hnappar skulu vera gylltir með merki flugmálastjórnar. Á ermum skulu vera einkenni 

er tákna stöðu viðkomandi starfsmanns, sem nánar er lýst í 4. gr. Á hægra brjósti skal 

borið merki flugmálastjórnar, ásamt nafni og stöðu viðkomandi. 

c) Buxur, án uppbrota eða pils úr sama efni og jakkinn. 
B 167
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d) Yfirhafnir: 
1. Frakki 1, úr bláu efni, skal vera tvíhnepptur, með belti, án gylltra hnappa eða 

annarra einkenna. 

2. Frakki Il, vetrarfrakki skal vera með einkennum og gylltum hnöppum. 

3. Nota má hlífðarúlpu með hettu. 
Fatnað skv. þessum lið skal ekki afhenda oftar en á þriggja ára fresti. 

e) Við búninginn skal nota hvíta skyrtu og blátt einlitt hálsbindi. Hálsklútur dökkblár. 
f) Afgreiðslumenn flugvéla og aðrir sem gegna svipuðum störfum skulu klæðast bláleitum 

vinnufötum, með einkennum er síðar verða ákveðin. 

II. KAFLI 
Stöðueinkenni starfsmanna flugmálastjórnar. 

3. gr. 

Eftirtaldir starfsmenn flugmálastjórnar skulu bera einkennisbúning við störf sín, þegar 

þess er óskað af næsta yfirmanni: 
a) Flugmálastjóri og fulltrúar hans. 
b) Á Reykjvíkurflugvelli: 

Flugumferðarsjórar, slökkviliðsmenn, loftferðaeftirlitsmenn og aðrir sem rétt hafa á 
einkennisbúningi skv. kjarasamningi. 

c) Á Keflavíkurflugvelli: 
Allir starfsmenn flugmálastjórnar. 

4. gr. 

Einkennismerki skulu vera sem hér segir: 

a) Flugmálastjóri: 
Á húfuskyggni tveir gylltir, útsaumaðir borðar. Á ermum fjórir gylltir borðar, sá fjórði 

með slaufu. 
b) Framkvæmdastjórar, flugvallastjórar í Reykjavík og Keflavík og flugstjóri vélar 

flugmálastjórnar: 
Á húfuskyggni, gylltur útsaumaður borði. Á ermum fjórir gylltir borðar. 

c) Yfirflugumferðarsjóri, slökkviliðsstjóri, umdæmisstjórar og deildarstjórar: 

Á ermum þrír gylltir borðar. 
d) Varðstjórar flugumferðarstjórnar og slökkviliðs, verkstjórar radíódeildar og eftirlits- 

menn: 
Á ermum tveir gylltir borðar. 

e) Flugumferðarstjórar, slökkviliðsmenn og radíómenn: 

Á ermum einn gylltur borði. 
5. gr. 

Starfsmönnum er óheimilt að nota önnur einkenni en þau sem eiga við stöðu þeirra og 

lýst er hér að framan. Þó getur flugmálastjóri síðar sett ákvæði um merki sem starfsmenn 

bera, önnur en þau sem þegar eru talin. 

Ill. KAFLI 
Úthlutun einkennisfatnaðar. 

6. gr. 

Framangreindir starfsmenn eiga rétt á einkennisbúningi, allt að þriðja hvert ár. Þess á 

milli eiga þeir rétt á vinnufatnaði. 

1. gr. 

Starfsmaður skal sjálfur kaupa fatnað tilheyrandi einkennisbúningi, s.s. skyrtu og skó. 

Þó skulu starfsmenn í slökkviliði Reykjavíkurflugvallar og starfsmenn radíódeildar fá skyrtu 

og bindi árlega.
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IV. KAFLI 
Ýmis ákvæði. 

8. gr. 

Flugmálastjóri setur nánari reglur um framkomu og hegðun starfsmanna flugmála- 
stjórnar, þegar þeir bera einkennisbúning. 

9. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. lögum nr. 119 28. desember 1950 um stjórn flugmála, til að 

öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr 

gildi reglugerð nr. 204 16. október 1952 um sama efni. 

Samgönguráðuneytið, 18. október 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

31. október 1983 Nr. 740 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrund velli á söltuð- 

um þorskflökum fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október 1983 til 

31. janúar 1984. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 
samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 
verðgrundvöll á söltuðum þorskflökum fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október 1983 til 31. 
janúar 1984: 

Söltuð þorskflök U.S. $ pr. lest cif. 

Flokkur A 700/up 3 550,00 
Flokkur A 400/700 3 300,00 
Flokkur A 200/400 2 950,00 
Flokkur A 100/200 2 500,00 

Flokkur B 700/up 3150,00 
Flokkur B 400/700 2 900,00 

Flokkur B 200/400 2 550,00 

Flokkur B 100/200 2 100,00 

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 viðskiptagengi (skilagengi) eins og það er á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 31. október 1983. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Kristín Magnússon. 

Endurprentað blað. 
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á óverk- 

uðum saltfiski fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október 1983 til 

31. janúar 1984. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöll á óverkuðum saltfiski fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október 1983 til 31. 

janúar 1984: 
Óverkaður saltfiskur U.S. 8 pr. lest fob. 

Stórfiskur nr. 1 2 500,00 

Millifiskur nr. Í 2 300,00 

Smáfiskur 40/60 nr. 1 2 000,00 

Smáfiskur 60/100 nr. 1 1 850,00 

Verðbil verður 2% og miðast við verðhækkun eingöngu. 

Greiðslur í sjóðinn verða 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að viðbættu 

verðbili, en greiðslur úr sjóðnum 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði án verðbils. 

Grundvallarverð miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það er á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 31. október 1983. 

  

F.h.r. 
Jón B. Jónasson. Kristín Magnússon. 

Nr. 742 . 31. október 1983 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrund velli á söltuð- 

um ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október 1983 til 

31. janúar 1984. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöll á söltuðum ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið frá 1. október 1983 til 31. 

janúar 1984: Söltuð ufsaflök D.M. pr. lest cif. 

16/20 FF 5 550,00 

21/25 FF 5 350,00 

26/30 FF 5 150,00 

31/35 FF 4 900,00 

36/40 FF 4 400,00 

41/45 FF 4 200,00 

46/50 FF 3 900,00 

Verðbil verður 3,5% 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 er á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 31. október 1983. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. Kristín Magnússon. 
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REGLUGERÐ 

um sérstakt línu- og netasvæði út af Faxaflóa. 

1. gr. 

Frá 10. nóvember 1983 til 15. maí 1984, 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 markast svæðið 23*42'0 V og að 

norðan 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. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðiland- 
helgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að 

máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 3. nóvember 1983. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Þórður Eyþórsson. 

3. nóvember 1983 Nr. 744 

REGLUGERÐ 

um sérstakt línusvæði út af Melrakkasléttu. 

1. gr. 

Á tímabilinu 10. nóvember 1983 til 31. janúar 1984, eru allar togveiðar bannaðar á 

svæði út af Melrakkasléttu, sem markast af línum, sem dregnar eru á milli eftirgreindra 

punkta: a. 66759'6 N 15%53'5 V 
b. 67%06'8 N 15%50'5 V 
c. 67900'4 N 15937'S V 
d. 67707'4 N 15934'0 V 

2. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála og varða 

brot viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi 

Íslands. 
3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þein, 

sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 3. nóvember 1983. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Þórður Eyþórsson.
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REGLUGERÐ 

um loðnuveiðar á haustvertíð 1983 og vetrarvertíð 1984. 

1. gr. 

Íslenskum skipum eru bannaðar allar loðnuveiðar. Þó er eftirgreindum skipum á 

tímabilinu frá og með 3. nóvember 1983 þar til annað verður ákveðið heimilt að veiða 
eftirgreint magn af loðnu í íslenskri fiskveiðilögsögu: 

Leyfilegt aflamagn. 
Nafn skips og umdæmisnúmer: skipskr. nr. tonn 

AlbertGK:31 ............. 0000 1046 6.900 
Beitir NK:123 ......0...0 0000 0226 9.300 
Bergur VE:44 ..........0000 0000 0968 6.600 
Bjarni Ólafsson AK:70 .........0.0.0. 0000 1504 8.500 
Börkur NK:122 ........00%. 2000 1293 8.600 
Dagfari ÞH:70 ............000000 00 1073 6.600 
Eldborg HF:13 ..........0.. 00. 1525 10.200 

Erling KE:45 .............. 0000 1361 6.300 
Fífill GK:54 ..........000 0000 1048 7.000 
Gígja RE:340 .............00 0000 1011 7.300 
Gísli Árni RE:375 ...............0. 00. 1002 7.000 
Grindvíkingur GK:606 ............ 00.00.0000. 1512 8.500 

Guðmundur RE:29 ...........0. 0000. 1272 1.900 

Guðmundur Ólafur ÓF:91 ......................... 1020 6.800 
Guðrún Þorkelsdóttir SU:211 ..............0.0.0... 1076 1.300 
Gullberg VE:202 ...........0. 0. 1401 6.900 
Harpa RE:342 ...........0000 00 1033 1.000 
Hákon ÞH:250 .............0.00 000 1059 1.500 
Heimaey VE:S4 ..........00 0. 1035 6.600 
Helga NRE:373 .......000000 00. 1018 6.700 
Hilmir SU:171 .............. 000 1551 9.200 
Hilmir HSU:177 ............ 0000 1044 6.800 
Hrafn GK:12 ..............000 000 1006 7.100 
Huginn VE:SS ...........00000 0 1411 6.900 
Húnaröst ÁR:150 ........0......0 00... 1070 7.000 
Höfrungur AK:9S ..........0.0.. 0000 1413 7.800 
Ísleifur VE:63 ...........0. 1610 7.200 
Jón Finnsson RE:506 ........0..%.000 0000. 1283 6.900 
Jón Kjartansson SÚU:111 ............0..0.0 00... 0155 8.500 

Júpiter RE:161 .........000000. 2... 0130 9.200 
Jöfur KE:17 ............0000 00 0965 6.300 
Kap IN VE:4 ............. 000 1062 7.200 
Keflvíkingur KE:100 ...........20000 0000. 0967 6.600 

Ljósfari RE:102 .........0.000000 00 0973 6.800 
MagnúsNK:72 .......020000 00 1031 6.600 
Óskar Halldórsson RE:157 .............0.00.00.0.. 0962 6.300 

Pétur Jónsson RE:14 .............000 0000 1069 1.600 
Rauðsey AK:14 ..........00000 0000 1030 6.800
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Leyfilegt aflamagn. 
Nafn skips og umdæmisnúmer: skipskr. nr. tonn 

Sighvatur Bjarnason VE:81 ........................ 1061 7.200 

Sigurður RE:4 .............0...0.0. 0 0183 9.500 

Skarðsvík SH:205 ...........0...... 00 1416 6.900 

Skírnir AK:16 ................. 0... 0233 6.400 

Súlan EA:300 ............000 0200 1060 1.500 

Svanur RE:45 ........0.000000 00. 1029 1.200 

SæbergSU:9 ..........00.0... 00 0252 6.900 
Sæbjörg VE:56 ............0.0..... 00 0989 6.900 

Víkingur AK:100 ........0.0000000 0. 0220 9.300 
VíkurbergGK:1 ................. 000 0979 6.700 

Þórður Jónasson EA:350 .......0.0.0000..00 0. 0264 6.500 

Þórshamar GK:75 ...........0....0 0000. 1501 6.900 

ÖrnKE:13 .......00...0. 1012 6.800 

Afli skip meira af loðnu en því er heimilt samkvæmt þessari grein verður andvirði þess, 
sem umfram er leyfilegt aflamagn, gert upptækt samkvæmt lögum nr. 32 19. maí 1976, um 
upptöku ólöglegs sjávarafla. 

2. gr. 

Um jól og áramót eru allar loðnuveiðar bannaðar með eftirgreindum hætti: skipum er 
óheimilt að láta úr höfn til loðnuveiða eftir 17. desember 1983 og óheimilt er að hefja 
loðnuveiðar eftir áramót fyrr en á hádegi 4. janúar 1984. 

3. gr. 

Ráðuneytið getur bannað loðnuveiðar á ákveðnum svæðum og stöðvað þær alveg í 

tiltekinn tíma þyki ástæða til þess, m. a. vegna verndnunarsjónarmiða og til þess að stuðla 

að sem bestri hagnýtingu loðnunnar m. a. til frystingar. 

Ennfremur getur ráðuneytið ákveðið hækkun eða lækkun á leyfilegu veiðimagni 
loðnuskipanna, komi til breytinga á leyfilegu heildarveiðimagni. 

4. gr. 
Skipstjórar loðnuveiðiskipa skulu tilkynningaskyldir við loðnunefnd samkvæmt lögum, 

reglugerðum og fyrirmælum nefndarinnar. 

S. gr. 
Bannað er að veiða smáloðnu minni en 12 cm að lengd, sé hún verulegur hluti af 

loðnuafla fiskiskipa. 
Lágmarksstærð loðnu er mæld frá trjónuoddi að sporðsenda. 

6. gr. 

Sé skipstjóri fiskiskips í vafa um hlutfall smáloðnu í aflanum, þá ber honum, áður en 
verulega hefur verið þrengt að loðnunni í nótinni að taka sýnishorn af aflanum í smáriðinn 
háf og mæla 100 loðnur valdar af handahófi. Reynast fleiri en 50 loðnur vera undir 12 cm að 
lengd ber honum að sleppa loðnunni þegar í stað. 

1. gr. 

Nú kemur loðnuveiðiskip með loðnufarm til hafnar blandaðan smáloðnu og er þá 
loðnumóttakanda skylt að ganga úr skugga um, hvert sé hlutfall smáloðnu í aflanum, á þann
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hátt að tekin skulu þrjú sýnishorn valin af handahófi með 100 loðnum í hverju. Sé hlutur 
smáloðnu, sbr. 5. gr., að meðaltali úr þessum þremur sýnishornum meiri en $5%, skal 

loðnumóttakandi gera Framleiðslueftirliti sjávarafurða aðvart, sem gengur úr skugga um 

stærðarhlutföllin á sama hátt og að framan greinir gerir sjávarútvegsráðuneytinu aðvart, sé 

hlutur smáloðnu yfir 55%. 

8. 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 og ákvæðum laga nr. 34 17. maí 1976, um veiðar íslenskra skipa 

utan fiskveiðilandhelgi Íslands. 

9. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðiland- 

helgi Íslands og lögum nr. 34 17. maí 1976, um veiðar íslenskra skipa utan fiskveiðilandhelgi 
Íslands, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 2. nóvember 1983. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Þórður Eyþórsson. 

Nr. 746 S. nóvember 1983 

AUGLÝSING 
um breytingu á 11. gr. gjaldskrár Hitaveitu Blönduóss nr. 391 

26. október 1977 með síðari breytingum. 

11. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Hitaveita Blönduóss hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 

3ja daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá sem í vanskilum er. Skal gjaldið vera 

hið sama í hvert skipti og verð á einum mínútulíter af heitu vatni frá Hitaveitu Blönduóss, nú 

kr. 543,00. 
Gjaldskrárbreyting þessi öðlast gildi við birtingu auglýsingar þessarar. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. nóvember 1983. 

Páll Flygernring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 47, nr. 732—746. Útgáfudagur 8. nóvember 1983.
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GJALDSKRÁ 

Nr. 747 

Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit með mælitækjum 

. Vogarlóð: 

Þyngd 1—200 g 
Þyngd '% kg—20 kg 

Þyngd 50 kg 

Þyngd 4—8 0z 

Þyngd 1lb—7 Ib 
Þyngd 81lb—20 lb 

og vogaráhöldum. 

I. gr. 

Löggildingargjöld. 

- Metaskálar fyrir apótek og efnarannsóknarstofur: 

Burðarþol: Allar stærðir 

Jafnarmavogir: 

Burðarþol: Allar stærðir 

Tugavogir: hundraðsvogir og rennilóðsvogir: 

Burðarþol 
Burðarþol 

Burðarþol 

Burðarþol 

Burðarþol 

Burðarþol 

. Vísavogir: 

Burðarþol 

Burðarþol 

Burðarþol 

Burðarþol 

Burðarþol 

Burðarþol 

Burðarþol 

Burðarþol 

Burðarþol 

10—  100kg 
101— 500 kg 
SOL— 2000 kg 

2001 15 000 kg... 
15 001—30 000 kg lll 

yfir30 000 kg ll 

1— SKE 

6— 25 kg 

26— 100kg ....000 

10l—  S00kg 2... 

501— 1000 kg 2... 

1001— 5 000 kg 0000 

5 001— 15 000 kg 2... 

15 001— 30 000 kg 2000. 

yfir 30 000.kKg 2000... 

Kr. 

HR 50,00 

BI 50,00 

ANNE 50,00 

HR 50,00 

HI 50,00 

BR 50,00 

HR 80,00 

HI 80,00 

HR 80,00 

HR 90,00 

BR 110,00 

HR 300 00 

AR 330,00 

BR 350,00 

HI 80,00 

HR 90,00 

BI 100,00 

HINIR 125,00 

BAR 180,00 

HR 250,00 

BI 330,00 

BR 440.,00 

HR 540,00 
B 168 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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6. Rafmagnsvogir (tölvuvogir): Kr. 

Burðarþol l— 1O kg 2... 100.00 

Burðarþol l— SKB 2000 110,00 
Burðarþol 26— 100kg .......0%.0 000 145,00 
Burðarþol 101l—  S00kg ......00000.2 200,00 
Burðarþol 5S01— 1000 kg 22.00.0000 230,00 
Burðarþol 1001— 5000 kg 22.00.0000... 00 270,00 
Burðarþol 5 001— 15 000 kg .....00%%0 0 380,00 
Burðarþol 15 001—30 000 kg .........0%0 0 640.,00 
Burðarþol yfir 30 000 kg .....0.00000 000 700,00 

7. Kvarðar og málbönd: 

Lengd s—lm ........%..0 00. 50,00 
Stálmálbönd alltað SOm .........%... 0000 80,00 
Mælivélar fyrir lengdarmál .................00. 0. 90,00 

8. Mæliker: 

Rúmtakldl1l ............0.00 000 50,00 
Rúmtak 10dl—501 .....02000000 2. 50,00 
Rúmtak vínmæla (veltim. og kúlum.)3—600l ..........00000. 0... 100.,00 

9. Rennslismælar: 

Rennslismælar fyrir olíur og bensín .............00 0000... 90,00 

Bensín- og olíusölumælar ..........00....00 0000 85.00 

10. Rennslismælar fyrir mjólk ..............0. 0000. 90,00 

2. gr. 

Vottorðagjald ..........%%00 0... 50,00 

3. gr. 

Auk löggildingargjalda reiknast kaupgjald fyrir starfsmenn Löggildingarstofunnar 

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 og 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. 626/1982. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, Í. nóvember 1983. 

Jón Helgason.   
Hjalti Zóphóníasson.
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REGLUGERÐ 

um frádrátt vegna gjafa til menningarmála o. fl. 

l. gr. 

Skilyrði fyrir frádrætti gjafa samkvæmt ákvæðum 2. töluliðar E-liðar 1. mgr. 30. gr. laga 

nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt og 3. mgr. 1. töluliðar 1. mgr. 31. gr. sömu laga eru 

þau, að framteljandi leggi fram móttökukvittun með framtali sínu frá stofnun, sjóði eða 

félagi sem fellur undir skilgreiningu 2. gr. reglugerðar þessarar. 

Viðkomandi stofnun, sjóður eða félag skal hafa sett sér skipulagsskrá, lög eða 

samþykktir yfir starfsemi sína. Undanþegin þessu ákvæði er starfsemi á vegum ríkissjóðs og 

stofnana hans eða sveitarsjóða og stofnana þeirra, svo og starfsemi sú er tilgreind er í d-lið 2. 

gr. reglugerðar þessarar. 

Árstillög félagsmanna og styrktarfélaga teljast ekki til gjafa í þessu sambandi. 

2. gr. 

Málaflokkar þeir sem til greina koma eru: 

a. Hvers konar menningarmálastarfsemi fyrir almenning, svo sem byggingar skólahúsa og 

íþróttamannvirkja og rekstur skóla, íþróttastarfsemi, fræðiritaútgáfa og fræðslukvik- 

myndagerð, bóka-, skjala-, lista- og minjasöfnun, bókmennta- og listastarfsemi, 

verndun fornra mannvirkja og sérstæðra náttúrufyrirbrigða, skóggræðsla, sandgræðsla, 
verndun fiskimiða o. fl. sem til menningarmála heyrir. 

b. Hvers konar vísindaleg rannsóknarstarfsemi, hvort heldur er á sviði hugvísinda eða 
raunvísinda. 

c. Hvers konar viðurkennd líknarstarfsemi. Hér til telst m. a. bygging og rekstur 

sjúkrahúsa, heilsuhæla, elliheimila, vöggustofa, barnaheimila, stofnana fyrir drykkju- 

sjúklinga og lamaða og fatlaða, og annarra hliðstæðra stofnana. Hér til teljast enn 

fremur slysavarnir á landi, sjó og í lofti. 

d. Starfsemi Þjóðkirkjunnar og annarra opinberlega viðurkenndra trúarfélaga, er söfnuði 
hafa hér á landi, starfsemi deilda innan slíkra safnaða, svo og hver önnur viðurkennd 
kirkjuleg starfsemi. 

3. gr. 

Á móttökukvittun, sbr. 1. gr. reglugerðar þessarar, skal koma fram nafn og heimili 

gefanda, hver gjöfin sé og hvert sé verðmæti hennar. Tekið skal fram að um gjöf sé að ræða 

og fjárhæðin skal tilgreind í bókstöfum og tölustöfum. 

4. gr. 

Aðilum sem gefa út móttökukvittanir, sbr. 1. gr. þessarar reglugerðar, skal skylt að 

senda skattyfirvöldum ársreikninga ásamt lögum, reglugerð eða skipulagsskrá yfir starfsemi 
sína sé um það beðið. 

5. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 2. málsgr. 2. töluliðar E-liðar 30. gr. 

og 119. gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt, öðlast þegar gildi. Skal hún koma 
til framkvæmda við álagningu tekjuskatts á árinu 1984 vegna tekna ársins 1983. 

Fjármálaráðuneytið, 3. nóvember 1983. 

Albert Guðmundsson.   
Arni Kolbeinsson.
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REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Stöðvarhreppi, Suður-Múlasýslu. 

l. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í sveitarfélaginu eftir því sem 

nánar segir í þessari reglugerð. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land, sem 

sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 

Gatnagerðargjöld eru tvenns konar, ÁA-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í 

kostnaði við að gera undirbyggða götu með vatns- og holræsalögnum og B-gjald, sem er 

gjald vegna þátttöku lóðarhafa í því að setja bundið slitlag á götu og ganga frá gangstétt. 

3. gr. 

Nú ákveður sveitarstjórn að leggja á A-gjald vegna nýbyggingar, og skal þá miða 

gjaldið við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra, eins og hann er talinn af 
Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús ...............0.000 000 1,5% 
Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ....................... 1,2% 
Tveggja hæða raðhús og íbúðarhús ..............000 0000. 1,0% 

Fjölbýlishús ..............000.0 000 0,5% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar ..............0 0000. 1,6% 

Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .................... 1,0% 

Við álagningu gatnagerðargjalds samkvæmt þessari grein skal þó ávallt miða við 

eftirtaldar lágmarksstærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu ..........0...0..0 0000... 600 m? 

Raðhús, tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð hver íbúð ...... 500 m 

Tveggja hæða raðhús og íbúðarhús ............2..0. 0000... 450 mö 

Fjölbýlishús, hver íbúð .............. 0020. 400 m' 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við lofthæð 

3,3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. 

Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. 

4. gr. 

Nú ákveður sveitarstjórn að leggja á B-gjald til að ljúka frágangi götu, umfram það sem 

segir í3. gr., þ. e. til að setja slitlag og gangstétt, og skal þá miða gjaldið við ákveðinn hluta 

byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir 

(lágmarksstærðir tilgreindar í svigum): 

Einbýlishús á einni hæð ..............0. 0020. (að 600 m?) 1.5% 

Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ............. (að 500 m') 1.2% 

Tveggja hæða raðhús og íbúðarhús ......................... (að 450 m') 1.0% 
Fjölbýlishús .............00.2 00 (að 400 m') 0.5% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar ..............2 0002. 00 1.6% 

Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .................... 1.0% 

Fyrir umframstærðir í íbúðarhúsum skal greiða 20% meira en að framan getur fyrir 
hvern m“.
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5. gr. 

Gjöld samkvæmt 3. gr. breytast árlega samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar. 

6. gr. 

Gjalddagar gatnagerðargjalds samkvæmt 3. gr. skulu vera sem hér segir: Við 
lóðarveitingu skal greiða 30% af áætluðu gatnagerðargjaldi innan eins mánaðar frá 

lóðarveitingunni. Eftirstöðvarnar skulu greiðast í tvennu lagi, 35% eftir 6 mánuði frá 

lóðarveitingu og 35% eftir 12 mánuði frá lóðarveitingu. 

7. gr. 

Þegar veitt er byggingarleyfi, án undangenginnar lóðarveitingar, er greiðsla gatnagerð- 
argjalds áskilin, sbr. þó 6. gr. að því er gjaldfrest varðar. 

8. gr. 

Byggingarfrestur er 12 mánuðir, þ.e.a.s. lóð fellur aftur til sveitarsjóðs hafi 

framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema leyfið hafi verið 
háð öðrum skilmálum um byggingarfrest. Framkvæmdir teljast hafnar, er undirstöður hafa 
verið steyptar. 

Óski lóðarhafi að segja sig frá veittri lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu á greiddu 
gatnagerðargjaldi, án vaxta, svo sem hér segir: 

50% gatnagerðargjalds endurgreiðist eftir 6 mánuði. Eftirstöðvar endurgreiðist eftir 12 
mánuði. Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðargjaldið 

endurgreitt, þegar sú úthlutun fer fram og eftirfarandi byggingarleyfi er veitt. 

9. gr. 

Hafi byggingarleyfi verið veitt í bygginganefnd og aðeins hluti þess notaður innan 

tilskilins tíma, þ. e. 12 mánaða, nema leyfið hafi verið háð öðrum skilmálum um 
byggingarfrest, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af þeim hluta, sem 
endurnýjaður er, eins og það er þá að frádregnu gatnagerðargjaldi, sem þegar er greitt af 
sama áfanga. 

10. gr. 
Sveitarstjórn getur ákveðið að lækka eða fella niður gatnagerðargjald (A-gjald) af 

fjölbýlishúsum. Þá er sveitarstjórn heimilt að lækka eða fella niður gatnagerðargjald af 

iðnaðar- og atvinnuhúsnæði, enda liggi til þess fullgild rök hverju sinni. Ennfremur getur 

sveitarstjórn ákveðið gatnagerðargjald sérstaklega í þeim tilvikum að byggingar séu 

sérhæfðar og afbrigðilegar um notkun og annað slíkt. 

11. gr. 

Gatnagerðargjald skv. 4. gr. miðast við þá vísitölu byggingarkostnaðar, sem í gildi er, 
þegar lagning bundins slitlags fer fram. Nú breytist vísitala meðan verk fer fram og skal þá 
miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða. 

12. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að innheimta gjald, skv. 4. gr. af lóðarhöfum við götu, þar sem 
þegar hefur verið lagt slitlag og gangstétt, enda sé eigi lengri tími en 5 ár síðan það var gert. Í 
slíkum tilvikum skal miða gjaldið við þá byggingarvísitölu, sem í gildi er, þegar reglugerð 
þessi öðlast gildi.
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13. gr. 

Gatnagerðargjald samkvæmt 4. gr. greiðist þannig, að 20% greiðast þegar lagningu 
bundins slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborgunum á næstu 4 

árum. 
Ársvextir skulu vera hinir sömu og vextir af lánum Byggðasjóðs (B-lán) til sömu 

framkvæmda. Vextirnir greiðast árlega eftir á. Gjalddagi vaxta og afborgana er Í. júlí ár 

hvert. 

lá. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðla samkv. 3. gr. og 4. gr. hvern 

um sig eða alla í einu um allt að 50%, án frekari staðfestingar ráðuneytis. 

15. gr. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri sem það er lagt á og gengur það ásamt 

vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vátryggingarfjárhæð- 

ar eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki skv. lögum nr. 29/1885. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Stöðvarhrepps Suður- 

Múlasýslu 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 reglugerð um gatnagerðargjöld við byggðar götur á 

Stöðvarfirði nr. 142 22. mars 1978. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. október 1983. 

F. h. r. 

Jón S. Olafsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 750 . 1. nóvember 1983 

AUGLYSING 

um umferð í Seyðisfjarðarkaupstað. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 og að fengnum tillögum 

bæjarstjórnar Seyðisfjarðar, eru hér með settar eftirgreindar reglur um umferð í Seyðisfjarð- 
arkaupstað. 

1. Leggja ber ökutækjum við vinstri brún Túngötu, miðað við akstursstefnu, og er óheimilt 
að leggja ökutækjum við hægri brún sömu götu, sbr. 3. mgr. $1. gr. umferðalaga. 

2. Gilsbakki njóti aðalbrautarréttar fyrir umferð af aðliggjandi hliðargötum, sbr. ákv. 2., 

sbr. 3. mgr. 48. gr. umferðarlaga. 

Reglur þessar taki þegar gildi. 

Lögreglustjórinn á Seyðisfirði, 1. nóvember 1983. 

Sveinbjörn Sveinbjörnsson, ftr.
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REGLUGERÐ 

fyrir Alþýðubankann hf. 

I. KAFLI 
Stofnun bankans og skipulag. 

l. gr. 

Alþýðubankinn hf. er stofnaður fyrir frumkvæði ábyrgðarmanna Sparisjóðs alþýðu 

samkvæmt heimild í lögum nr. 71/1970 um Alþýðubankann hf. Tók félagið við öllum 

eignum, skuldum og ábyrgðum Sparisjóðs alþýðu og starfsemi hans og kemur í hvívetna í 

hans stað, enda samþykktu ábyrgðarmenn sparisjóðsins yfirtökuna á fundi hinn 12. 

nóvember 1970. Bankinn er hlutafélag og má hlutafé hans ekki vera minna en 400 000,00 

króna. Hlutaféð er nú 6 800 000,00 krónur. 

2. gr. 

Með yfirstjórn bankans fer fundur hluthafa svo sem segir í samþykktum félagsins, 

bankaráð sem kosið er á aðalfundi bankans og skipað er 5 aðalmönnum og 5 varamönnum 
og bankastjórn, einn eða fleiri bankastjórar, sem bankaráð ræður. 

II. KAFII 
Starfsemi bankans. 

3. gr. 

Alþýðubankinn hefur sparisjóðsréttindi og nýtur í hvívetna sömu réttinda sem 
Landsbanka Íslands eru veitt í 18. 19. 21. og 23. grein laga nr. 11 frá 29. mars 1961. 

4. gr. 

Hlutverk Alþýðubankans er að reka hvers konar bankastarfsemi, er hafi það að 

markmiði að efla atvinnuþróun og treysta atvinnuöryggi launafólks, svo og að styðja 
menningarlega og félagslega starfsemi verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi. Þetta hlutverk sitt 
leysir bankinn af hendi með því: 

a) Að taka við spariinnlánum og veltiinnlánum til ávöxtunar og varðveislu. 

b) Að kaupa og selja víxla, tékka og aðrar ávísanir. 
c) Að kaupa og selja verðbréf. 
d) Að veita hvers konar lán önnur gegn tryggingum sem bankinn metur gildar. 

e) Að kaupa og selja erlendan gjaldeyri og reka hvers kyns erlend bankaviðskipti, sbr. þó 

ákvæði 30. gr. 
f) Að annast bókhaldslegar gagnaskráningar og tölvufærslur. 

g) Að hafa með höndum umsjón og varðveislu eigna. 

h) Að geyma vermæti gegn gjaldi. 

i) Að annast önnur venjuleg viðskiptabankastörf. 

A. Innlán. 

1. Spariinnlán. 

5. gr. 

Bankinn tekur við spariinnlánum til ávöxtunar, minnst kr. 1,00 í senn. Bankinn er eigi 
skyldur til að taka á móti mjög stórum upphæðum til ávöxtunar, ef bankastjórn telur það 

óhagkvæmt.
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6. gr. 

Þegar stofnað er til spariinnlánsviðskipta er viðskiptamanni fengin sérstök sparisjóðs- 

bók eða viðtökuskírteini. Í sparisjóðsbókina eru færðar allar færslur á viðkomandi 
innlánsreikningi. Þegar ný sparisjóðsbók er afhent greiðir viðskiptamaður fyrir hana gjald 
skv. ákvörðun bankastjórnar. 

Sá sem leggur inn eða tekur út fé af spariinnlánsreikningi skal afhenda útfyllt eyðublað 
skv. nánari ákvörðun bankastjórnar. Sparisjóðsbækur skulu að jafnaði bera nafn eiganda 

þeirra, en heimilt er einnig að auðkenna þær eða að hafa þær nafnlausar án auðkenna. Vanti 

einhverjar þær upplýsingar sem eyðublaðið krefst getur bankinn neitað um afgreiðslu. 
Þegar fé er lagt inn eða tekið út af sparisjóðsreikningi skal það fært í bókina. Heimilt er 

þó að taka við innborgunum gegn kvittun án þess að sparisjóðsbók sé sýnd, enda fellur slík 
kvittun úr gildi, þegar innborgun hefur verið færð í bókina, næst þegar bókin er sýnd í 

bankanum. 

Eigendur spariinnlánsreikninga geta mælt svo fyrir, að aðrir en þeir sjálfir megi ekki 

leggja inn eða taka út fé af reikningi þeirra, enda afhendi þeir bankanum rithandarsýnishorn 

sitt um leið. Að öðrum kosti ber bankinn eigi ábyrgð á heimildarlausri úttekt eða innborgun. 

1. gr. 

Vextir af spariinnlánum reiknast í krónum og aurum af hverju innleggi frá og með næsta 

degi eftir að féð er lagt inn. Við úttekt reiknast vextir frá og með úttektardegi. 
Vextir skulu leggjast við höfuðstól innstæðna minnst einu sinni á ári. Vexti skal færa í 

sparisjóðsbækur þegar þær eru í fyrsta sinn sýndar í bankanum eftir að þeir voru lagðir við 

innstæður. 

8. gr. 

Spariinnlánum má skipta í flokka eftir því hvort krafist er uppsagnarfrests á innstæðum 

eða ekki. Af fé sem stendur inni á almennum spariinnlánsreikningi verður greitt það er 
menn óska, án uppsagnarfrests. Þó er bankastjórn heimilt að áskilja að upphæðum frá kr. 
10 000,00 til kr. 25 000,00 sé sagt upp með viku fyrirvara og upphæðum þar yfir með eins 

mánaðar fyrirvara. Án eins mánaðar uppsagnarfrests er bankinn eigi skyldur að greiða 

meira en 25 000,00 á mánuði hverjum af sama spariinnlánsreikningi. 
Um þær tegundir spariinnlána þar sem uppsagnarfrests er krafist fer eftir reglum sem 

settar eru af bankastjórn. Heimilt er að greiða hærri vexti af bundnum innstæðum en af fé 
með venjulegum sparisjóðskjörum. 

9. gr. 
Bankastjórn er heimilt að segja lausu fé á spariinnlánsreikningum með þriggja mánaða 

fyrirvara, annað hvort með áritun í bókina eða auglýsingu í Lögbirtingablaði. Eftir að sá 

fyrirvari er liðinn greiðast engir vextir af því fé sem sagt er upp. 

10. gr. 

Glatist sparisjóðsbók ber eiganda að snúa sér til bankans er annast um að handhafa 

hennar verði stefnt skv. 19. gr. laga nr. 11/1961, sbr. 11. gr. laga um Alþýðubankann hf. 

Kostnaðinn greiðir eigandinn. 

11. gr. 

Ef eigandi að innstæðufé hvorki leggur inn fé né tekur út í 19)% ár samfleytt verður hætt 

að greiða vexti af því og er þá heimilt með auglýsingu, er skal birt með misseris fyrirvara á 

þann hátt sem segir í 9. gr., að skora á eiganda að vitja fjárins. Gefi hann sig eigi fram, áður 
en fresturinn er liðinn, er viðskiptabók hans ógild, en féð ásamt vöxtum rennur til bankans, 

sbr. 2. gr. laga nr. 14/1905.
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2. Veltiinnlán. 

12. gr. 

Bankinn tekur við fé til ávöxtunar á veltiinnlánum (ávísanareikningar og hlaupareikn- 

ingar) sem stofnaðir eru með þeirri lágmarksfjárhæð er bankastjórn ákveður á hverjum 

tíma. Viðskiptamaður sem óskar að opna veltiinnlánsreikning skal leggja fram skriflega 

umsókn þar sem tilgreint er nafnnúmer umsækjanda, fæðingardagur og ár, atvinna og 

heimilisfang. Sé umsækjandi ekki þekktur í bankanum getur bankinn krafist meðmæla 

tveggja manna sem bankinn viðurkennir. Veltiinnlánsreikningar skulu ekki opnaðir fyrr en 

að vel athuguðu máli. 

Sá sem leggur inn fé á veltiinnlánsreikning skal afhenda útfyllt eyðublað, skv. nánari 

ákvörðun bankastjórnar. Bankinn greiðir úr fé af veltiinnlánsreikningum gegn tékkum sem 

ritaðir eru á sérstök eyðublöð bankans og útgefin af eiganda reikningsins eða þeim sem hann 

hefur gefið umboð. Sá sem heimild hefur til útgáfu tékka á reikning skal afhenda bankanum 
rithandarsýnishorn sitt. Þegar viðskiptamaður fær tékkhefti skal hann greiða fyrir það gjald 

skv. ákvörðun bankastjórnar. Bankinn getur neitað að greiða tékka sem eigi eru rétt útfylltir 

skv. formi sínu. 

Greiði bankinn falsaðan tékka eða tékka sem gefinn hefur verið út í heimildarleysi og 
tékkinn er útgefinn á eyðublað úr tékkhefti sem reikningseigandi hefur sjálfur fengið þá skal 

hann bera skaðann nema augljósu gáleysi starfsmanna bankans sé um að kenna. 

13. gr. 

Enginn má gefa út tékka á meira fé en hann á innstæðu fyrir nema um slíkt sé 

sérstaklega samið við bankastjórn, sbr. 19. og 23. gr. Sé um misnotkun tékkareiknings að 

ræða skal fara með það mál eftir reglum sem bankastjórn setur. Bankanum er jafnframt 

heimilt að eiga aðild að samkomulagi banka og sparisjóða um tékkaviðskipti. Sé um ítrekað 

eða alvarlegt tékkamisferli að ræða er bankanum heimilt að loka viðkomandi reikningur 

tafarlaust og innkalla um leið óútgefin tékkaeyðublöð sem reikningseigendur kunna að hafa 
undir höndum. 

14. gr. 

Bankinn afhendir eigendum veltiinnlánsreikninga útskriftir af reikningum þeirra þar 

sem sýndar eru allar færslur á viðkomandi reikningi. Þessar útskriftir skulu afhentar 

eigendum eins oft og bankastjórn telur fært en þó eigi sjaldnar en einu sinni á ári. 

15. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 12. gr. er bankanum heimilt að greiða út fé af veltiinnlánsreikningi 
skv. skriflegum fyrirmælum reikningseiganda eða símskeyti hans, staðfest á venjulegan hátt, 

enda gangi greiðslan inn á annan reikning við bankann eða til annars banka eða sparisjóðs. 

Þá er bankanum heimilt að ráðstafa fé af veltiinnlánsreikningum til greiðslu gjaldfallinna 

skulda reikningseiganda við bankann. Allar slíkar skuldbindingar skulu tilkynntar reiknings- 

eiganda tafarlaust. 

16. gr. 

Í tékkaávísun sem gefin er út á innstæðu á veltiinnlánsreikningi verður upphæðin að 

vera tilgreind með tölustöfum og bókstöfum. Sé þess ekki gætt þá er bankinn eigi skyldur til 

að greiða ávísanaupphæðina. Sé fjárhæðin tilgreind öðruvísi með tölustöfum en bókstöfum, 

þá gildir sú upphæð sem með bókstöfum er skráð. 

17. gr. 

Um fyrningar innstæðu á veltiinnlánsreikningum gilda ákvæði 11. gr. 

B 169
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3. Önnur innlán. 
18. gr. 

Bankanum er heimilt að taka til ávöxtunar fé með öðrum hætti en að framan greinir, 
svo sem viðtökuskírteini, og skulu þá um slík viðskipti gilda sérstakar reglur sem 
bankastjórn setur. 

B. Útlán. 
19. gr. 

Útlánastarfsemi bankans skal hagað svo að sem best samrýmist því hlutverki hans að 

efla atvinnuþróun og treysta atvinnuðryggi launafólks, svo og að styðja menningarlega og 
félagslega starfsemi verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi. 

20. gr. 

Bankinn leysir útlánsstarfsemi sína af hendi með: 
a) Kaupum á víxlum. 
b) Yfirdráttarlánum á hlaupareikningum. 

c) Kaupum á skuldabréfum og öðrum verðbréfum. 

d) Framleiðslu, rekstrar- og samkeppnislánum. 

e) Fasteignaveðlánum veðdeildar. 

f) Öðrum lánum sem samrýmast háttum viðskiptabanka. 

21. gr. 

Synjun bankans á lánsbeiðnum þarf ekki að vera skrifleg og ekki verður bankinn 

krafinn um ástæðu til synjunar. 

22. gr. 

Bankastjórn skal að jafnaði krefjast þess að settar séu tryggingar fyrir útlánum 
bankans, svo sem fasteignaveð, sjálfsvörsluveð í lausafé, handveð, ábyrgð eða aðrar 
tryggingar sem bankastjórn telur fullnægjandi. 

23. gr. 
Um yfirdráttarlán skal að jafnaði gerður sérstakur lánssamningur. Skal í honum greint 

hámark lánsins og gjalddagi. Um útborgun yfirdráttarlána gilda reglur 12. 13. og 15. gr. 

reglugerðar þessarar. 

24. gr. 

Um framleiðslulán, rekstrarlán og samkeppnislán gilda reglur sem settar eru af 

bankastjórn í samræmi við reglur um framleiðslulán og rekstrarlán sem Seðlabankinn 

ákveður og ákvarðanir Utflutningslánasjóðs um samkeppnislán. 

25. gr. 

Bankanum er heimilt að kaupa og selja verðbréf ríkisins, bæjar- og sveitarfélaga og 
önnur trygg verðbréf. Hlutabréf má bankinn ekki kaupa né selja nema í umboði annarra. 

26. gr. 
Um fasteignaveðslán veðdeildar bankans gilda ákvæði 111. kafla þessarar reglugerðar. 

21. gr. 

Bankanum er heimilt að veita lán með öðrum hætti en að framan greinir enda sé þess 

gætt að slík lán samrýmist eðlilegri bankastarfsemi.
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C. Ábyrgðir. 

28. gr. 

Bankanum er heimilt að ábyrgjast greiðslu til innlendra og erlendra aðila fyrir 

viðskiptamenn sína gegn skilyrðum þeim og tryggingum sem bankastjórn ákveður hverju 

sinni. Ábyrgð er einföld nema annað sé tekið fram, 

D. Innheimtur. 

29. gr. 

Bankinn annast innheimtur fyrir innlenda og erlenda kröfuhafa hérlendis og erlendis. 

E. Gjaldeyrisverslun. 

30. gr. 

Bankanum er heimilt að annst kaup og sölu á erlendum gjaldeyri skv. gildandi lögum og 
reglum um gjaldeyrisverslun. Ákvæði þessarar greinar svo og önnur ákvæði er lúta að 
viðskiptum við erlenda aðila öðlast ekki gildi fyrr en bankinn fær leyfi til gjaldeyrisversl- 
unar. 

F. Önnur starfsemi. 
31. gr. 

Bankinn hefur með höndum gagnaskráningar og tölvufærslur og umsjón og varðveislu 

eigna skv. nánari ákvörðun bankastjórnar og bankaráðs. 

32. gr. 

Bankinn annast öll önnur venjuleg viðskiptabankastörf. 

HI. KAFLI 
Veðdeild. 

33. gr. 

Veðdeild Alþýðubankans hf. starfar sem fjárhagslega sjálfstæð deild undir sömu stjórn 

og Alþýðubankinn. Eignum og skuldum veðdeildarinnar svo reikningshaldi öllu skal haldið 
aðskildu frá öðrum deildum bankans. Endurskoðendur bankans annast endurskoðun 

veðdeildarinnar. 

34. gr. 

Veðdeildin veitir sérstök fjárfestingarlán til langs tíma til eflingar atvinnuþróun og 

atvinnuðryggi, til íbúðarbygginga og íbúðarkaupa og til menningarlegrar og félagslegrar 

starfsemi. Lánin skulu vera með veði í fasteign. Hvert einstakt lán má þó ekki vera hærra en 

50% af virðingarverði fasteignar þeirrar sem trygging er tekin í að viðbættum áhvílandi 

veðböndum. Lánstími skal að jafnaði ekki vera styttri en 10 ár. 

35. gr. 

Til fjáröflunar fyrir veðdeildina er Alþýðubankanum heimilt að gefa út skuldabréf er 

hljóða á nafn. Bankastjorn ákveður fjárhæð bréfanna og aðra skilmála að höfðu samráði við 

bankaráð og í samræmi við gildandi reglur um fjárfestingarlánasjóði. Einnig er Alþýðubank- 

anum heimilt að gefa út skuldabréf (bankavaxtabréf) fyrir veðdeildina er hljóði á handhafa. 

Ráðherra ákveður fjárhæð þeirra bréfa og aðra skilmála að fengnum tillögum bankaráðs og 
bankastjórnar.
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36. gr. 

Að öðru leyti en að framan getur gilda um veðdeildina sömu ákvæði reglugerðar 

þessarar og um aðrar deildir og starfsemi bankans. 

31. gr. 

Alþýðubankinn hf. ber fulla ábyrgð á öllum skuldbindingum veðdeildarinnar. 

IV. KAFLI 
Stjórn bankans. 

38. gr. 

Með yfirstjórn bankans fer fundur hluthafa, bankaráð og bankastjórn svo sem segir í 
samþykktum bankans. Bankaráð hefur æðstu forstöðu bankans utan hluthafafunda og 
ræður það bankastjóra auk annarra þeirra starfa er segir í 25. gr. samþykkta bankans. 

39. gr. 

Bankastjórn Alþýðubankans er skipuð bankastjórum hans og hefur hún með höndum 

daglega stjórn á starfsemi bankans í samræmi við lög um bankann, samþykktir bankans, 

reglugerð þessa og ákvörðun bankaráðs. 

40. gr. 

Bankastjórnin ráðstafar fé bankans og ber henni að sjá um að bankareksturinn sé í 

öllum greinum samkvæmt lögum bankans, samþykktum hans og reglugerð þessari. 

Bankastjórnin ræður starfsmenn bankans aðra en þá sem bankaráðinu er falið sérstaklega 

að ráða og segir þeim upp. 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. 

41. gr. 

Bankastjórn skal undirrita svo að skuldbindi bankann ef gefa skal út eða framselja 

víxla, Önnur verðbréf eða skriflegar skuldbindingar. Undirskrift bankastjórnar og eigi 

annarra þarf til þess, svo gilt sé, að leigja eignir eða taka á leigu, undirrita skuldabréf eða 

gera aðrar meiri háttar ráðstafanir í nafni bankans. 

Bankaráð getur veitt tilteknum öðrum starfsmönnum bankans umboð til að skuldbinda 
bankann skv. 1. málsgrein með undirskrift sinni ásamt bankastjóra. Bankaráð getur 

ennfremur veitt tilteknum starfsmönnum umboð til að skuldbinda bankann ásamt starfs- 

mönnum þeim er umboð hafa samkvæmt framangreindu þegar gefa skal út innlenda og 

erlenda tékka, ábyrgðarskuldbindingar, framselja víxla tilinnheimtu og undirrita sparisjóðs- 

bækur og viðtökuskírteini. 

42. gr. 

Bankastjórn skal gæta þess að bankinn eigi ávallt hæfilegan hlut eigna sinna í 

auðseldum verðbréfum, víxlum og lánum, sem greiðast eiga á skömmum tíma. Skal eign 

bankans í ríkisskuldabréfum, ríkistryggðum verðbréfum, bankavaxtabréfum Landsbanka 

Íslands eða öðrum jafntryggðum og auðseldum verðbréfum og innstæðum í öðrum bönkum 

vera að minnsta kosti 15% af innstæðum af spariinnlánum, sbr. 10. gr. laga um bankann nr. 

11/1970. Verðbréfaeign þessi skal hækka í allt að 20% ef viðskiptaráðherra, að fengnum 
tillögum stjórnar bankans, telur þess þörf. Í stað verðbréfa má koma inneign í Seðlabank- 

anum.
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43. gr. 

Við ákvörðun um heildarfyrirgreiðslu til eins viðskiptaaðila í formi úrlána og/eða 
ábyrgða skal bankastjórn gæta þess að heildarfjárhæðin sé í hæfilegu hlutfalli við eigið fé 

bankans með hliðsjón af þeim tryggingum sem settar hafa verið og fjárhag viðskiptaaðilans. 

44. gr. 

Bankastjórum er rétt og skylt að sitja fundi bankaráðs og taka þátt í umræðum nema 

rætt sé um mál sem snerta þá sjálfa. Að minnsta kosti einu sinni í mánuði skal bankastjórn 

leggja fram á fundi bankaráðs skýrslu um innlán og útlán bankans og um annað það sem 

bankaráðinu þykir nauðsynlegt til þess að geta haft eftirlit með starfsemi bankans. 

45. gr. 

Alþýðubankanum er heimilt að eiga í öðrum fyrirtækjum eða stofnunum sem reka 

bankastarfsemi eða aðra starfsemi sem skyld er bankastarfsemi eða er í eðlilegum tengslum 
við hana. Slík eignaraðild skal ákveðin af bankaráði að fengnum tillögum bankastjórnar. 

Umfram það sem hér er heimilað má Alþýðubankinn ekki á neinn hátt bera ábyrgð sem 

þátttakandi eða meðeigandi í rekstri annarra fyrirtækja eða stofnana, sbr. þó 46. gr. 

46. gr. 

Bankanum er heimilt án takmarkana að yfirtaka eignir til að tryggja fullnustu kröfu. 

Eignirnar skulu seldar strax og það er talið hagkvæmt að mati bankaráðs að fengnum 

tillögum bankastjórnar. 

41. gr. 

Útibú bankans annast þau bankastörf sem bankaráð og bankastjórn ákveða og 

samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. Útibústjórar hafa á hendi stjórn daglegrar 

starfsemi útibúanna samkvæmt fyrirmælum bankastjórnar og í umboði hennar. Bankastjórn 

getur með samþykki bankaráðs veitt tilteknum starfsmönnum útibúsins umboð til að 

skuldbinda útibúin ásamt útibússtjóra. 

V. KAFLI 
Bókhald, reikningsskil og endurskoðun. 

48. gr. 

Reikningsár Alþýðubankans er almanaksárið. Ársreikningur skal hafa að geyma 

ársskýrslu, rekstrarreikning og efnahagsreikning. Skal gerð ársreiknings lokið fyrir febr- 
úarlok og skal hann lagður fyrir endurskoðendur án tafar og eigi síðar en einum og hálfum 
mánuði fyrir aðalfund. 

Ársreikningur skal undirritaður af bankaráði og bankastjórn. Hafi bankaráðsmaður 

eða bankastjóri mótbárur fram að færa gegn ársreikningi skal hann undirritaður með 
fyrirvara og gera skal grein fyrir því í ársskýrslu hvers eðlis fyrirvarinn er. Ársreikning skal 

birta í Stjórnartíðindum. 
Yfirlit yfir hag Alþýðubankans skal gera mánaðarlega. 

49. gr. 

Aðalbókari bankans hefur yfirumsjón með öllu bókhaldi aðalbankans og útibúa. 

Bókhaldið og þar með talin öll fylgiskjöl og önnur færslugöðgn skulu vera í skipulegu og 

öruggu kerfi. Allt innra eftirlit í bókhaldskerfinu skal vera sem öruggast. Bókhald bankans 
skal gert upp og afstemmt daglega en sérstakt reikningsyfirlit skal gert um hver mánaðamót.
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Allar breytingar eða leiðréttingar í bókhaldi bankans skulu þannig gerðar að glöggt sjáist 
hvað þar hefur staðið upphaflega. Um gerð bókhaldsins fer að öðru leyfi eftir ákvæðum laga 
um bókhald. 

50. gr. 
Bankanum er heimilt að taka þátt í Reiknistofu bankanna og láta færa bókhald bankans 

þar. 

51. gr. 

Aðalgjaldkeri bankans hefur umsjón með öllu lausu fé aðalbankans og útibúa. Fyllsta 

Öryggis skal gætt við geymslu seðla og myntar svo og alla gjaldkeraafgreiðslu. 

52. gr. 

Endurskoðendur skulu kosnir og tilnefndir með þeim hætti sem segir í samþykktum 
bankans. Endurskoðendur skulu vera lögráða og fjár síns ráðandi. Þeir skulu hafa góða 
þekkingu og reynslu í bókhaldi og bankaviðskiptum. Þeir mega ekki vera í þjónustu 

Alþýðubankans að öðru leyti, bankaráðsmanna, bankastjóra eða þeirra starfsmanna sem 

annast eða hafa eftirlit með bókhaldi bankans eða fjármálum. Endurskoðandi má heldur 

eigi vera maki þessara aðila, skyldur þeim eða tengdur að feðgatali eða niðja eða fyrsta lið til 

hliðar, kjörforeldri þeirra eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn. 

53. gr. 

Endurskoðendur skulu haga störfum sínum í samræmi við góða endurskoðunarvenju 

þar með eru taldar kannanir á hvort eignir bankans séu fyrir hendi og það fé í sjóði sem vera 

á hjá þeim starfsmönnum sem fé hafa undir höndum. 

Bankaráð og bankastjórn skulu veita endurskoðendum aðstöðu til að framkvæma þær 

athuganir sem þeir telja nauðsynlegar. Skal þeim heimill aðgangur að öllum bókum bankans 

og skjölum og jafnframt skal bankaráðið og starfsmenn bankans veita þeim allar umbeðnar 
upplýsingar sem unnt er að láta í té. 

Verði endurskoðendur þess varir að vanræksla eigi sér stað í einhverju eða nauðsyn- 

legar endurbætur þurfi að gera eiga þeir að færa athugasemdir í sérstaka endurskoðunarbók 

og benda bankastjórn og bankaráði á það og gera tillögur um endurbætur. 

54. gr. 

Endurskoðendur skulu í samræmi við góða endurskoðunarvenju endurskoða 
ársreikninginn og í því sambandi kanna bókhaldsgögn bankans og aðra þætti er varða 

rekstur hans og stöðu þannig að þeir séu þess fullvissir að bókhaldið sýni rétta mynd af því 

sem fram hefur farið. Um framkvæmd endurskoðunar á ársreikningi bankans skal fara eftir 

því sem segir í samþykktum bankans. Endurskoðendur hafa rétt til að sitja hluthafafundi 
bankans. Endurskoðanda og samstarfsmönnum hans er óheimilt að gefa einstökum 
hluthöfum eða óviðkomandi aðilum upplýsingar um hag bankans. 

55. gr. 

Laun endurskoðenda skulu ákveðin af aðalfundi Alþýðubankans hf. 

VI. KAFLI 
Starfsmenn bankans. 

56. gr. 

Ekki verða gefnar upplýsingar um viðskipti manna við bankann, skuldir þeirra né 

eignir. Bankaráðsmenn, bankastjórar og aðrir starfsmenn bankans eru bundnir þagnar- 

skyldu um allt það er snertir hagi viðskiptamanna bankans og þeir fái vitneskju um í starfi 

sínu. Þagnarskyldan helst þótt þeir láti af starfi.
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Allir starfsmenn bankans skulu undirrita drengskaparheit um það að þeir skuli gegna 

þeim störfum sem þeim eru falin með árvekni og samviskusemi og ekki gera neinum 
óviðkomandi kunnugt um málefni bankans né viðskipti einstakra aðila við hann. 

57. gr. 
Starfsmenn bankans mega ekki vera í ábyrgðum fyrir skuldunauta bankans né heldur 

gerast umboðsmenn annarra gagnvart bankanum. Starfsmenn bankans mega ekki, án leyfis 

bankastjórnar, taka að sér launuð störf eða reka atvinnu. 

VII. KAFLI 
Ýmis ákvæði. 

58. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 71 frá 12. maí 1970 um Alþýðubank- 
ann hf. og aðalfundur bankans hefur hinn 30. apríl 1983 samþykkt, staðfestist hér með og 
öðlast þegar gildi. 

Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 330/1972 fyrir Alþýðubankann hf. með áorðnum 

breytingum skv. reglugerð nr. 119/1973. 

Viðskiptaráðuneytið, 26. október 1983. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Björn Líndal. 
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SAMÞYKKTIR 

fyrir Alþýðubankann hf. 

I. KAFLI 

Heiti félagsins, heimilisfang og hlutverk. 

1. gr. 
Félagið heitir Alþýðubankinn hf.. og er það nefnt Alþýðubankinn í samþykktum 

þessum. 

Félagið er stofnað fyrir frumkvæði ábyrgðarmanna Sparisjóðs alþýðu, samkvæmt 
heimild í lögum nr. 71/1970 um Alþýðubankann hf. Tekur félagið við öllum eignum, 
skuldum og ábyrgðum Sparisjóðs alþýðu og starfsemi hans og kemur að öllu leyti í hans stað, 
enda hafa ábyrgðarmenn sparisjóðsins á fundi sínum hinn 12. nóvember 1970 samþykkt 
yfirtökuna. 

2. gr. 

Heimili Alþýðubankans, aðalskrifstofa og varnarþing er í Reykjavík. Auk aðalskrifstof- 

unnar getur stjórn félagsins, er nefnist bankaráð í samþykktum þessum, ákveðið að setja á 

stofn umboðsskrifstofur og útibú samanber þó 10. gr. laga nr. 10 frá 29. mars 1961 um 
Seðlabanka Íslands.
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3. gr. 
Hlutverk félagsins er að starfrækja banka, er hafi það að markmiði að efla atvinnuþró- 

un og treysta atvinnuðryggi launafólks, svo og að styðja menningarlega og félagslega 

starfsemi verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi. 

II. KAFLI 

Um hlutafé Alþýðubankans. 

4. gr. 

Hlutafé Alþýðubankans er kr. 6 800.000,00 sex milljónir og átta hundruð þúsund. 

Hluthafafundur einn getur ákveðið að auka hlutafé eftir sömu reglum og gilda um 
breytingar á samþykktum félagsins, sbr. 34. gr. Hluthafar hafa forgangsrétt til hlutafjárauka 

að tiltölu við hlutafjáreign sína í félaginu innan tímamarka, sem greind verði í samþykkt um 

aukningu hlutafjár. 
Nú neyta hluthafar ekki forkaupsréttar síns í samræmi við hlutafjáreign sína og eru þá 

aukningarhlutabréfin boðin öðrum hluthöfum til kaups innan ákveðinna tímamarka, og 

ræður stjórn félagsins skiptingu, ef hluthafar vilja kaupa meira en í boði er. 

Nú hafa hluthafar ekki skrifað sig fyrir aukningarhlutafénu öllu samkvæmt framan- 

sögðu, og má þá stjórn félagsins selja það öðrum. 

Um fresti samkvæmt þessari grein skal fara eftir 34. gr. sbr. 30. gr. laga nr. 32/1978 um 

hlutafélög. 

Hlutaféð er allt jafnrétthátt. 
Hluthafar eru ekki skyldir til að sæta innlausn á hlutum sínum. 

5. gr. 

Hlutabréfin hljóða á nafn. 
Hlutabréfin eru að nafnverði krónur 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 50000, 

100 000, skv. ákvörðun félagsstjórnar. 
Við hækkun hlutafjár skulu hlutirnir greiddir að fullu í síðasta lagi 3 árum eftir að 

hækkunin hefur verið tilkynnt til hlutafélagaskrár. Ógreitt hlutafé er kræft innan þess tíma, 
þegar hluthafafundur ákveður. Ef aðili, sem skráð hefur sig fyrir hlutafé í Alþýðubankan- 

um, greiðir ekki hlutaféð samkvæmt tímaákvörðun hluthafafundar, missir hann þann rétt 

sem hlutafjáráskriftin veitti honum, enda notfæri hann sér ekki 4 vikna frest til að koma 

málum sínum í rétt horf. 

Réttur til arðs fellur niður, ef hans er ekki vitjað innan 3 ára frá gjalddaga og rennur 

hann þá í varasjóð bankans. 

Hlutabréf skulu númeruð í framhaldandi töluröð. 

6. gi. 
Halda skal skrá um hlutabréf og skal þar greina: 

a) Útgáfudag hlutabréfs. 
b) Nafnverð þess og númer. 

c) Ef hlutabréf hefur verið ónýtt með dómi eða öðrum hætti. 
d) Nafn, heimilisfang og nafnnúmer þess er hlutabréf var gefið út til, svo og síðari 

aðilaskipti. 

7. gr. 

Nú selur félagsmaður hlutabréf sitt og skal hann þá rita framsal sitt á bréfið og tilgreina 

hverjum hann selur.
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8. gr. 
Verði eigendaskipti að hlut, skal nafn hins nýja hluthafa fært í hlutaskrána, þegar hann 

tilkynnir eigendaskiptin og sannar rétt sinn. Ennfremur skal geta eigendaskipta og 
skráningardags. Eigendaskipti að hlutabréfum taka eigi gildi gagnvart félaginu fyrr en að 
þessu ákvæði fullnægðu. 

Pegar nafn nýs eiganda er fært í hlutaskrá, skal hlutabréfið einnig áritað af stjórninni 
um færsluna. Nú verða eigendaskipti við erfð eða búskipti og nægir þá að tilkynna nafn hins 
nýja eiganda til stjórnarinnar, er lætur þess getið í hlutaskránni. 

9. gr. 
Alþýðubankinn má eigi veita lán gegn tryggingu í hlutabréfum sjálfs sín. 

10. gr. 
Nú glatast hlutabréf og gefur bankaráðið þá út nýtt hlutabréf, er eigandi hefur fengið 

Ógildingardóm yfir hinu glataða skjali. 

Nú skemmist hlutabréf, en orkar þó ekki tvímælis um tölu þess eða efni. Getur 
bankaráðið þá gefið út til aðila á hans kostnað nýtt skjal í staðinn, enda skili hann hinu 
skemmda skjali. 

ll. gr. 
Enginn hluthafi ábyrgist skuldir bankans umfram nafnverð hlutabréfa sinna. Þessu 

ákvæði verður ekki breytt né fellt niður með neinum ályktunum hluthafafundar. 

II. KAFLI 

Um starfsemi Alþýðubankans. 

12. gr. 

Bankinn rekur hvers konar bankastarfsemi, svo sem: 

a) Að taka við innlögum með sparisjóðskjörum og á hlaupareikning. 

b) Að kaupa og selja víxla, tékka og aðrar ávísanir. 
c) Að veita lán gegn ábyrgð bæjar-, sýslu- og hreppsfélaga, að áskildu samþykki æðri 

stjórnvalda. 

d) Að veita lán gegn veði eða sjálfskuldarábyrgð. 
e) Að kaupa og selja skuldabréf ríkis, bæjar- og sveitafélaga eða önnur trygg og 

auðseljanleg verðbréf. Hlutabréf má bankinn ekki kaupa og selja nema í umboði 
annarra. 

Í) Að geyma verðmæta muni gegn endurgjaldi. 

13. gr. 
Alþýðubankinn hefur sparisjóðsréttindi og nýtur í hvívetna sömu réttinda, sem 

Landsbanka Íslands eru veitt í 18., 19.,21. og 23. gr. laga nr. 11 frá 29. mars 1961. Hann skal 
eiga að minnsta kosti sem svarar 15% af innlánsfé með sparisjóðskjörum í tryggum og 
auðseldum verðbréfum, bankavaxtabréfum Landsbanka Íslands eða öðrum jafntryggum 
verðbréfum. Verðbréfaeign þessa skal hækka upp í allt að 20%, ef viðskiptaráðherra, að 
fengnum tillögum bankans, telur þess þörf. Í stað verðbréfa má koma inneign í Seðlabank- 
anum. 

B 170
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IV. KAFLI 

Stjórn Alþýðubankans. 

14. gr. 

Með stjórn Alþýðubankans fara: 

a) Hluthafafundir. 

b) Bankaráð. 

c) Bankastjóri (bankastjórar). 

A. Hluthafafundir. 

15. gr. 

Hluthafafundir fara með málefni Alþýðubankans samkvæmt fyrirmælum, sem hér fara 

á eftir: 

16. gr. 

Aðalfund skal halda fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Skal til hans boðað með 

auglýsingu, er birt sé í Lögbirtingablaðinu með 4 vikna fyrirvara hið lengsta og einnar viku 

fyrirvara hið skemmsta, talið frá birtingu fundarboðs. Ennfremur skal birta fundarboð með 

viku fyrirvara hið skemmsta í útvarpi og dagblöðum. 

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun hluthafafunda eða bankaráðs og skal boða þá með 

sama hætti sem aðalfund, en viku fyrirvari er þó nægur, ef bankaráð telur þörf fundarhalds 

svo skjótlega. Boða skal til aukafundar innan 14 daga, ef kjörnir endurskoðendur eða 

hluthafar, sem ráða yfir minnst #0 hlutafjárins krefjast þess skriflega og greina fundarefni, 

enda fer þá um fundarboðun eins og segir í næstu málsgrein á undan og við getur átt. 

17. gr. 

Í fundarboði skal greina dagskrá fundar, og má þar greiða atkvæði um þau mál ein, sem 

þar getur, svo og breytingartillögur við þau. Mál sem ekki hafa verið greind í dagskrá, má þó 

taka til úrlausnar á hluthafafundi, ef % hlutar mættra hluthafa samþykkja það. 

Nú óskar hluthafi að ákveðið mál verði tekið til meðferðar á hluthafafundi og er þá 

skylt að gera það, ef hann gerir skriflega kröfu um það til bankaráðsins með það miklum 

fyrirvara, að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins, sbr. 16. gr. Tilkynna skal hluthöfum 

almennt um tillögu þessa, eftir því sem föng eru á. 

18. gr. 

Á dagskrá aðalfundar skal taka þessi mál til afgreiðslu: 

a) Skýrslu bankaráðs um starfsemi bankans fyrir síðastliðið starfsár. 

b) Endurskoðaða reikninga bankans fyrir síðastliðið reikningsár. 

c) Tillögu um kvittun til bankastjóra og bankaráðs fyrir reikningsskil. 

d) Ákvörðun um greiðslu arðs, sbr. 33. gr. og hvernig með skuli fara, ef tap verður á 

rekstri félagsins á reikningsárinu. 
e) Lagabreytingar. 
f) Kosningu bankaráðs sbr. 23. gr. 

g) Kosningu endurskoðenda, sbr. 31. gr. 

h) Ákvörðun um þóknun til bankaráðs og endurskoðenda fyrir næsta kjörtímabil. 

i) Önnur mál, sem tilkynnt hafa verið bankaráði með löglegum fyrirvara. 

19. gr. 

Hluthafafundur kýs fundarstjóra, en hann tilnefnir fundarritara með samþykki 

fundarins. Fundarstjóri stýrir fundi og sker úr öllum atriðum, sem fundarhald varðar.
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Þá er fundargerð hefur verið lesin upp og samþykkt, skal fundarstjóri undirrita hana 

ásamt ritara. 
Aðalfundi er heimilt að setja sérstök fundarsköp um fundi hluthafa. 

20. gr. 

Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverjum 10 krónum í hlutafé og broti úr 10 

krónum. 

Á hluthafafundum ræður afl atkvæða. nema öðruvísi sé mælt í samþykktum þessum eða 

landslögum, en engin hluthafi getur þó farið með meira en "% samanlagðra atkvæða í 

félaginu. Ef tillaga fær jafn mörg atkvæði með og móti, telst hún fallin. Ef tveir menn fá 
jafnmörg atkvæði, þegar kjósa skal menn til starfa fyrir bankann, skal hlutkesti ráða. 

Samþykki allra hluthafa þarf til að ráða til lykta málefnum þeim, er greinir í 1.—-3. tl. 

71. gr. laga nr. 32/1978 um hlutafélög. 

21. gr. 

Stofnfundur gengur frá reglugerð, sem viðskiptaráðherra staðfestir, um nánari stjórn 
bankans og starfrækslu hans. 

Breytingar á reglugerðinni má ekki gera, nema á aðalfundi, enda staðfesti ráðherra 

þær. 

22. gr. 

Hver hluthafi, sem hyggst neyta atkvæðisréttar síns á hluthafafundi skal gera grein fyrir 

atkvæðisrétti sínum og fá aðgöngumiða, þar sem tiltekið er hve mörg atkvæði viðkomandi 

hafi á fundinum. 

Heimilt er hluthafa að láta umboðsmann sækja fund fyrir sína hönd og fara þar með 

atkvæði sín. Heimildir til að sækja hluthafafund fyrir hönd einhvers hluthafa, ber að sanna 

með skriflegu og dagsettu umboði. 

B. Bankaráð. 

23. gr. 

Aðalfundur kýs árlega úr sínum hópi með bundinni kosningu 5 menn í bankaráð og 
jafnmarga til vara. Bankaráðsmenn skulu vera lögráða, fjár síns ráðandi og mega eigi hafa 

hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað, slíkan, sem um ræðir í 1. málsgrein 68. gr. alm. 

hegningarlaga. 

Bankaráðsmenn mega ekki samtímis eiga sæti í stjórn annarra lána- eða bankastofnana, 

né vera starfsmenn þeirra. 

24. gr. 

Bankaráð kýs sér formann og varaformann úr sínum hópi. Varaformaður gegnir 

störfum formanns í forföllum hans. 

Formaður kveður bankaráð til funda og stýrir þeim. Reglulega fundi skal halda eigi 

sjaldnar en tvisvar í mánuði hverjum. 

Aukafundi skal halda, þegar formaður eða meirihluti bankaráðs eða bankastjóri telja 

þess þörf. 

Fundi bankaráðs skal halda í Reykjavík. Eru þeir því aðeins lögmætir, að meirihluti 

bankaráðsmanna sæki fund, aðalmenn og/eða varamenn þeirra. Afl atkvæða ræður 

úrslitum, nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum þessum eða öðrum lögmætum 

fyrirmælum. 

Séu atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns. Bankaráðið setur sér að öðru leyti 

fundarsköp.
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25. gr. 

Bankaráðið hefur æðstu forstöðu Alþýðubankans, nema þar sem öðruvísi er ákveðið í 

samþykktum. 
Því ber þess vegna: 

a) Að ráða bankastjóra, ákveða honum laun og ráðningakjör, setja honum erindisbréf og 

veita honum lausn. 

b) Að koma fram fyrir hönd bankans fyrir dómstólum, gagnvart stjórnvöldum og þriðja 

manni. 
c) Að segja fyrir um og hafa eftirlit með starfrækslu bankans, þar á meðal ásamt 

bankastjóra að ákveða forvexti, innlánsvexti og útlánsvexti bankans að svo miklu leyti, 

sem slíkt er ekki lögbundið eða ákveðið af stjórn Seðlabankans, svo og að ákveða aðra 

þóknun, er bankinn tekur fyrir þjónustu sína, að því leyti sem slíkt er ekki ákveðið í 

opinberri gjaldskrá. 

d) Að ákveða með samþykki bankastjóra, hvar bankinn skuli hafa útibú og umboðsskrif- 

stofur, samanber þó 10. gr. laga nr. 10 frá 1961 um Seðlabanka Íslands, hve útibúi og 
umboðsskrifstofu skuli fengið mikið fé til umráða, og ráða forstjóra útibúa og 

umboðsskrifstofa, ákveða ráðningarkjör þeirra, setja þeim erindisbréf og veita þeim 

lausn. 

e) Að hafa eftirlit með því, að endurskoðendur ræki störf sín sómasamlega. 

f) Að ráða aðstoðarbankastjóra, aðalbókara og aðalgjaldkera bankans og setja þeim 

starfsreglur, svo og veita þeim lausn frá störfum og ákveða tryggingu þá, er 

aðalgjaldkeri skuli setja, allt að fengnum tillögum og samþykki bankastjóra. 

£) Að ákveða tölu starfsmanna bankans og setja reglur um laun þeirra. 

h) Að skera úr ágreiningi, er koma kynni upp milli bankastjóra og starfsmanna bankans. 
i) Að taka ákvarðanir um eftirgjöf skulda, án gjaldþrotaskipta skuldunautanna, að 

fengnum tillögum bankastjóra. 

J) Að setja reglur, að fengnum tillögum bankastjóra, um það hvort og hvernig aðrir 

starfsmenn bankans megi binda hann ásamt bankastjóra með undirskrift sinni, svo og 

að ákveða hverjir starfsmenn bankans geti skuldbundið hann í tilteknum málum með 
undirskrift sinni. 

k) Að ráða fram úr öðrum málum, sem ekki eru til hluthafafunda eða bankastjóra lögð, og 
þeim málum, sem hluthafafundir eða bankastjóri skjóta til bankaráðsins. 

26. gr. 

Bankaráðsmenn hafa aðgang að öllum bókum bankans og skjölum. 

21. gr. 

Allt það, sem bankaráðið lætur skriflega frá sér fara, skal undirritað af formanni og 

einum hinna bankaráðsmannanna. 

Alþýðubankinn ábyrgist allar skuldbindingar, sem bankaráðið undirgengst stöðu sinni 

samkvæmt fyrir hans hönd. 

C. Bankastjóri (Bankastjórar). 

28. gr. 

Framkvæmdastjóri bankans, sem nefnist bankastjóri, hefur á hendi daglega stjórn 

bankans, í samræmi við reglur þær, sem honum eru eða verða settar af bankaráði samkvæmt 

samþykktum þessum.
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Bankastjóri má ekki hafa á hendi embætti eða sýslan, sem ekki er lögskylt að gegna, 
nema með samþykki bankaráðsins, ekki reka sjálfur atvinnu eða vera í stjórn atvinnufyrir- 
tækis. 

Hann má ekki vera skuldskeyttur Alþýðubankanum né útibúum hans eða umboðsskrif- 

stofum, hvorki sem aðalskuldari né ábyrgðarmaður. 
Bankastjóri ræður alla þá starfsmenn bankans, sem bankaráðinu er eigi sérstaklega 

falið að ráða samkvæmt samþykktum bankans, og segir þeim upp. Starfsmenn bankans 

skulu að jafnaði ráðnir með þriggja mánaða uppsagnarfresti. 

Nú ákveður bankaráðið, að fleiri en einn bankastjóri skuli vera við bankann, og tiltekur 

bankaráðið þá verkaskiptingu milli þeirra. 

29. gr. 

Bankaráðið, endurskoðendur, bankastjóri og allir aðrir starfsmenn Alþýðubankans 

skulu skyldir að gæta fullkominnar þagnarskyldu um allt það, er varðar hagi bankans og 

viðskiptamanna hans og þeir fá vitneskju um í starfi sínu í þágu bankans. 

Þagnarskyldan helst, þótt látið sé af starfi. 

V. KAFLI 

Reikningsskil, endurskoðun. 

Skipting tekjuafgangs og varasjóður. 

30. gr. 

Reikningsár bankans er almanaksárið. Skal ársreikningi lokið fyrir febrúarmánaðarlok 

en yfirlit yfir hag bankans skal gera mánaðarlega. Yfirlit skal birta í Stjórnartíðindum eftir 
hverja sex mánuði. 

31. gr. 
Aðalfundur hluthafa kýs tvo endurskoðendur eða fleiri til eins árs í senn, að viðhafðri 

bundinni kosningu og skal einn vera löggiltur endurskoðandi. Endurskoðendur skulu vera 
bókhaldsfróðir menn og leiknir í endurskoðun reikninga. Þeir mega ekki vera í þjónustu 
bankans að öðru leyti. 

Má kjósa þá jafnt úr hópi hluthafa sem utan hans. Þá tilnefnir viðskiptaráðherra einn 
endurskoðanda, að loknum aðalfundi ár hvert, til eins árs í senn. Endurskoðendur skulu 
rannsaka allt reikningshald og alla reikninga bankans og er þeim jafnan heimill aðgangur að 
öllum bókum hans og skjölum. Fyrir lok febrúarmánaðar skulu þeir hafa lokið endurskoðun 
á ársreikningi bankans, og ber þeim þá að afhenda hann stjórn bankans, ásamt athuga- 
semdum sínum. 

Í síðasta lagi tveimur vikum fyrir aðalfund skal bankastjóri hafa samið svör sín við 
athugasemdum endurskoðenda, og skulu þau liggja frammi hluthöfum til sýnis ásamt 
ársreikningi. 

32. gr. 
Ársreikningurinn skal sýna skilmerkilega og ýtarlega tekjur og gjöld bankans, eignir 

hans og skuldir. Með gjöldum skulu taldar hæfilegar afskriftir af fasteignum og lausafjár- 
munum. 

Áður en ársreikningur er gerður, skal bankaráð ákveða, hvað lagt skuli til hliðar á 
afskriftarreikningi vegna skulda, sem taldar eru tapaðar, og gera grein fyrir því á aðalfundi, 
sbr. b-lið 18. greinar.
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33. gr. 

Tekjuafgangi samkvæmt rekstursreikningi skal varið sem hér segir: 

a) Vinna skal upp eignfært tap frá fyrra ári eða árum. 
b) Þriðjungur tekjuafgangs skal ávallt leggjast í varasjóð. 
c) Til arðgreiðslu samkvæmt ákvörðun aðalfundar að fengnum tillögum bankaráðs, með 

þeim takmörkunum, sem hér segir: Arð af hlutafé má því aðeins greiða, að innborgað 

hlutafé ásamt varasjóði nemi samtals 5% af samanlögðu innlánsté í bankanum, bæði á 

hlaupareikningi og sparisjóði. Þegar því marki er náð, skal eigi heimilt að greiða hærri 
arð en sem nemur innlánsvöxtum af sparifé á almennum bókum uns innborgað hlutafé, 
ásamt varasjóði, nemur 10% af innlánsfénu. Nú er tekjuafgangi óráðstafað vegna 

framangreindra takmarkana á arðgreiðslu, og skal hann þá renna óskiptur í varasjóð. 

d) Til annars samkvæmt ákvörðun aðalfundar að fengnum tillögum bankaráðs. 

Varasjóð má eigi nota til annars en að vinna upp tap á rekstri bankans eða annað tap er 

bankinn kann að verða fyrir. 

VI. KAFLI 

Um breytingar á samþykktum bankans. 

34. gr. 

Samþykktum félagsins má breyta á löglegum aðalfundi félagsins, þar sem staddir eru 

hluthafar, er umráð hafa yfir að minnsta kosti 23 atkvæða og sé breytingin samþvkkt með %4 

atkvæða hið minnsta. Hafi eigi verið á fundinum svo margir hluthafar en lagabreytingin er 
samþykkt með 24 atkvæða hið minnsta, skal halda fund aftur innan mánaðar. Skal til hans 

boðað, á venjulegan hátt, og það tekið fram, að til fundarins sé boðað af því að eigi hafi 
verið nægilega margir á hinum fyrra fundi. Séu á þeim fundi % greiddra atkvæða með 

breytingunni, öðlast hún gildi, hvort sem margir eða fáir hafa sótt fundinn. 

VII. KAFLI 

Um félagsslit. 

35. gr. 

Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta félaginu eða sameina það öðru félagi og fer þá 

um tillögur þar að lútandi sem um breytingar á samþykktum þessum að því tilskyldu, að 

ákvörðunin sé tekin af hluthöfum, er ráða yfir minnst %4 hlutum af heildarhlutafé félagsins. 

Fundur sá, sem samþykkir á lögmætan hátt að slíta félaginu, kveður og á um, hvernig 

ráðstafa skuli eignum þess og um greiðslu skulda skv. 14. kafla laga nr. 32/1978 um 

hlutafélög. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Félagsstjórn er heimilt að breyta nafnverði hlutabréfa, sem gefin hafa verið út fyrir 31. 

desember 1980 í samræmi við gjaldmiðilsbreytinguna, sem öðlaðist lagagildi 1. janúar 1981. 

Framanritaðar samþykktir, sem gerðar voru fyrir Alþýðubankann hf. á aðalfundi 

bankans 25. apríl 1981 með áorðnum breytingum á aðalfundi 24. apríl 1982 og 30. apríl 1983, 

staðfestast hér með og jafnframt falla úr gildi samþykktir nr. 329/1972 sem staðfestar voru 

24. nóvember 1972. 

Viðskiptaráðuneytið, 26. október 1983. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Björn Líndal.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 208 4. maí 1979 um verkleg próf til 

löggildingar til endurskoðunarstarfa, sbr. reglugerð nr. 1 4. janúar 

1980 um breyting á þeirri reglugerð. 

l. gr. 

6. gr. reglugerðarinnar (sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 1/1980) orðist svo: 

Við próf skulu gefnar einkunnir eftir sama einkunnarstiga og notaður er í viðskiptadeild 

Háskóla Íslands, ein einkunn fyrir hverja prófun. 

Til þess að standast próf þarf prófmaður að hljóta einkunnina 6 í hverri prófraun og 
ekki lægri meðaleinkunn en 6,5 úr öllum prófraununum, miðað við núgildandi einkunnar- 
stiga (hæsta einkunn 10, lægsta einkunn 0), eða samsvarandi einkunnir eftir öðrum 
einkunnarstigum. 

Nú stenst prófmaður eigi prófið og er honum þá heimilt að þreyta prófraun einu sinni 

til, og skal hann þá endurtaka prófið í heild. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í lögum nr. 67/1976, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 10. nóvember 1983. 

Albert Guðmundsson. 
  

Arni Kolbeinsson. 

18. október 1983 Nr. 754 

AUGLÝSING 
um umferð í Kópavogi. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 og að fengnum tillögum 

bæjarstjórnar Kópavogs, eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð í Kópavogi: 
1. Stöðubann skal vera á norðanverðum Digranesvegi á milli Skólatraðar og Álftraðar. 
2. Stöðubann skal vera í Furugrund frá innkeyrslu íbúðarblokkar nr. 72, upp að 

Nýbýlavegi, beggja vegna götunnar. 

3. Einstefna skal vera á norðurhluta Neðstutraðar frá bílastæðum við félagsheimilið að 
Vallartröð, til austurs. 

4. Akstursstefna á bílastæðum sunnan við húsin Hamraborg 7—11 skal vera frá austri til 
vesturs. 
Reglur þessar eru settar skv. heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 

og koma til framkvæmda þegar í stað. 

Með auglýsingu þessari eru numin úr gildi þau ákvæði eldri auglýsinga, um umferð í 

Kópavogi, sem brjóta í bága við ákvæði auglýsingar þessarar. 

Lögreglustjórinn í Kópavogi, 18. október 1983. 

Ásgeir Pétursson.
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AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrund velli fyrir 

loðnuafurðir framleiddar á tímabilinu frá upphafi haustvertíðar 

1983 til loka vetrarvertíðar 1984. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóð, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöll fyrir loðnuafurðir framleiddar á tímabilinu frá upphafi haustvertíðar 1983 til 

loka vetrarvertíðar 1984: 

Loðnumjöl, $ 8,00 á próteineiningu í lest. 
Loðnulýsi, $ 445,00 fyrir hverja lest. 

Verðbil verður 5% fyrir mjölið en 10% fyrir lýsið og miðast í báðum tilvikum eingöngu 

við verðhækkun. 
Greiðslur í sjóðinn skulu nema 50% af verðhækkun að teknu tilliti til verðbils en 

greiðslur úr sjóðnum 50% af verðlækkun án verðbils. 
Verðið miðast við cif og gerist upp á viðskiptagengi eins og það verður á hverjum tíma. 
Verðgrundvöllur þessi verður því aðeins tekinn upp á tímabilinu, að hráefnisverði verði 

sagt upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 9. nóvember 1983. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Kristín Magnússon. 

Nr. 756 14. nóvember 1983 

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. Bifreiðastöður eru bannaðar við norðurbrún Strandgötu frá húsi nr. 9 og austur að 

mótum Glerárgötu og Strandgötu. 
2. Tvístefnuakstur verður á Skólastíg frá Hrafnagilsstræti og að Laugargötu. Jafnframt eru 

bifreiðastöður bannaðar á Skólastíg við norður- og vesturbrún götunnar. 
Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað. 

Bæjarfógetinn á Akureyri, 14. nóvember 1983. 

Elías 1. Elíasson. 

  

Stjórnartíðindi B 48, nr. 747—756. Útgáfudagur 18. nóvember 1983.
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18. nóvember 1983 1353 Nr. 757 

AUGLÝSING 
um breytingu á samþykkt um afgreiðslutíma verslana í Reykjavík 

o. fi. nr. 137 26. júlí 1971. 

2. gr. orðist svo: 

Daglegur afgreiðslutími smásöluverslana og annarra sölustaða, er samþykkt þessi tekur 

til, má vera sem hér segir, nema öðruvísi sé ákveðið í samþykktinni: 

Mánudaga til föstudaga skal heimilt að opna sölustaði kl. 08.00 og lokað skal þeim eigi 

síðar en kl. 20.00. Föstudaga er þó heimilt að hafa þá opna til kl. 22.00. 

Á laugardögum skal heimilt að hafa sölustaði opna kl. 08.00 til kl. 16.00. 
Í desember skal auk þess heimilt að halda sölubúðum opnum þannig: 
Annan laugardag til kl. 18.00, þriðja laugardag til kl. 22.00 og 23. desember til kl. 

23.00. Beri 23. desember upp á sunnudag, skal heimilt að hafa opnar verslanir til kl. 
23.00 laugardaginn 22. desember. 
Borgarráð getur að höfðu samráði við Verslunarmannafélag Reykjavíkur og Kaup- 

mannasamtök Íslands heimilað smásöluverslunum að halda vörusýningar á sölustað utan 

venjulegs afgreiðslutíma, enda fari engin sala fram. 

Borgarráð getur að fenginni umsögn lögreglustjóra heimilað, að sölustaðir verði 

opnaðir fyrr en segir í grein þessari. 

Samþykkt þessi, sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt staðfestist hér 
með samkvæmt lögum nr. 17. 1. febrúar 1936 um samþykktir um lokunartíma sölubúða, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. nóvember 1983. 

F.h. rr. 

Jón S. Ólafsson.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

15. nóvember 1983 AUGL Ý SING Nr. 758 

um umferð í Njarðvík. 

Að fenginni tillögu bæjarstjórnar Njarðvíkur og samkv. 65. gr. umferðarlaga nr. 40/ 
1968, er hér með ákveðið, að biðskylda samkv. 3. mgr. 48. gr. umferðarlaga verði á Þórustíg 
gagnvart umferð eftir Brekkustíg í Njarðvík. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað. 

Lögreglustjórinn í Njarðvík, 15. nóvember 1983. 

Jón Eysteinsson. 
  

Stjórnartíðindi B 49, nr. 757—758. Útgáfudagur 18. nóvember 1983. 

B 171 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Nr. 759 1354 23. nóvember 1983 

REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum í Þverál og Kögurgrunni. 

1. gr. 

Frá og með kl. 20,00 23. nóvember 1983 uns annað verður ákveðið eru allar veiðar með 
flot- og botnvörpu bannaðar á svæði sem afmarkast af línum milli eftirgreindra punkta: 

1. 67%01'01" 22712'16" 1. 66746'38" 23027'08" 
2. 66753'57" 22039'48" 8. 66749'15" 23930'55" 
3. 66'52'54" 2256'47" 9. 66047'57" 23750'07" 
4. 66951'36" 2255'12" 10. 66954'33" 24700'57" 
5. 66950'55" 23005'36" 11. 6700'58" 23727'10" 
6. 66748'19" 2302717" 12. 66957'01" 2321'36" 

2. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 

1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að hætti 

opinberra mála. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar Í 

fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim 

sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 23. nóvember 1983. 

Jón B. Jónasson.   
Þórður Eyþórsson. 

  

Stjórnartíðindi B 50, nr. 759. Útgáfudagur 23. nóvember 1983. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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16. nóvember 1983 1355 Nr. 760 

REGLUGERÐ 

fyrir Landsvirkjun. 

I. KAFLI. 

1. gr. 

Eigendur, stofnun. 

Landsvirkjun er sameignarfyrirtæki ríkissjóðs, Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar. 

Fyrirtækið var stofnsett hinn 1. júlí 1965 á grundvelli laga nr. 59 20. maí 1965 um 
Landsvirkjun, með sameignarsamningi dags. þann dag milli ríkisstjórnar Íslands og 

borgarstjórnar Reykjavíkur, og voru ríkissjóður og Reykjavíkurborg stofnendur fyrirtækis- 
ins og eigendur þess að jöfnum hlutum. 

Með sameignarsamningi milli ríkisstjórnar Íslands, Reykjavíkurborgar og Akureyrar- 

bæjar dags. 27. febrúar 1981, er gekk í gildi hinn 1. júlí 1983 og kom í stað hins fyrri 

sameignarsamnings hefur virkjanafyrirtækið Laxárvirkjun, sem var eign Akureyrarbæjar og 
ríkissjóðs á grundvelli laga nr. 60 20. maí 1965 um Laxárvirkjun, verið sameinað 
Landsvirkjun ásamt ríkissjóði og Reykjavíkurborg. 

Með samningi dags. 11. ágúst 1982 milli ríkisstjórnar Íslands og Landsvirkjunar um 
yfirtöku á byggðalínum og um virkjunarheimildir norðanlands og austan, sem veittar voru 
Landsvirkjun á grundvelli laga nr. 60 4. júní 1981 um raforkuver, hefur orkusvæði 

Landsvirkjunar verið fært út þannig, að það nái til allra landshluta. 
Þann 23. mars 1983 voru staðfest sem lög frá Alþingi lög nr. 42 1983 um Landsvirkjun. 

Lögin tóku gildi hinn 15. apríl 1983, og féllu lög nr. 59 20. maí 1965 um Landsvirkjun úr gildi 

sama dag og lög nr. 60 20. maí 1965 um Laxárvirkjun hinn 1. júlí 1983. Féllu þá einnig úr 
gildi önnur ákvæði í lögum og reglugerðum sem brjóta í bága við hin nýju lög, en 

Landsvirkjun er nú skipulögð og rekin í samræmi við ákvæði þeirra. 

Landsvirkjun er sjálfstæður réttaraðili og hefur sjálfstæðan fjárhag og reikningshald. 

Heimili fyrirtækisins og varnarþing er í Reykjavík. Aðalskrifstofa Landsvirkjunar er í 

Reykjavík, en svæðisskrifstofa fyrirtækisins vegna Norður- og Austurlands á Akureyri. 

Eignarhlutdeild eigenda í fyrirtækinu er þannig, frá og með 1. júlí 1983: 

Ríkissjóður Íslands ...........0.....0... 0. 50,000% 
Reykjavíkurborg ...........0... 0000. 44,525% 

Akureyrarbær ............ 00... 5,475% 

Hver eigandi um sig er í einfaldri ábyrgð fyrir öllum skuldbindingum fyrirtækisins, en 

um innbyrðis ábyrgð þeirra fer eftir eignarhlutföllum. 

Eiganda er óheimilt að ganga úr fyrirtækinu án samþykkis meðeigendanna. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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2. gr. 

Tilgangur og verkefni. 

Tilgangur og verkefni Landsvirkjunar eru: 
1. Að vinna, flytja og selja í heildsölu raforku til almenningsrafveitna svo og til 

iðjufyrirtækja samkvæmt sérstökum samningum að svo miklu leyti sem almenningsraf- 

veitur hafa ekki milligöngu um slíka raforkusölu. Einnig að selja varmaorku frá 

aflstöðvum sínum þar sem hún fellur til. 

Að byggja og reka raforkuver og meginstofnlínukerfi landsins. 

Að annast áætlanagerð um ný raforkuver og stofnlínur á orkusvæði Landsvirkjunar. 

Að vinna að því, í samvinnu við rafveitur á orkusvæði sínu, að raforka komi í stað 
annarra orkugjafa eftir því sem hagkvæmt er talið. 

5. Að hafa með viðunandi öryggi tiltæka nægilega raforku til þess að anna þörfum 
viðskiptavina sinna á hverjum tíma. 

Landsvirkjun ber að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess að tilgangi fyrirtækisins 

verði náð. 
Við áætlanagerð um nýjar aflstöðvar samkvæmt 3. tölul. hefur Landsvirkjun samvinnu 

við Orkustofnun, sem skal í aðalatriðum vera þannig að Orkustofnun annist grundvallar- 

athuganir og almennar rannsóknir til undirbúnings ákvarðana um virkjunarstaði, en 
Landsvirkjun ákveður að fengnum nauðsynlegum heimildum hvar virkjað skuli og hvenær, 

og hún annast frekari rannsóknir á virkjunarstað, áætlanagerð og framkvæmdir. 

Landsvirkjun ber að gera skammtíma- og langtímaáætlanir um virkjanaframkvæmdir 

sínar, fjármögnun þeirra og rekstur fyrirtækisins í heild. 

Þ
a
 

3. gr. 

Orkusvæði. 

Orkusvæði Landsvirkjunar er landið allt eftir því sem raforkuver hennar og 
stofnlínukerfi spanna. 

Landsvirkjun annast alla raforkuvinnslu fyrir orkusvæði sitt að undanskilinni þeirri 

raforkuvinnslu, sem öðrum aðilum er heimiluð lögum samkvæmt. 
Afhendingarstaðir rafmagns frá Landsvirkjun eru þessir: 

a. Aflstöðvar fyrirtækisins: 

Ljósafossstöð 
Búrfellsstöð 
Laxárvirkjun 

Gufustöðin í Bjarnarflagi. 
b. Eftirfarandi aðveitustöðvar, sem Landsvirkjun á og rekur að hluta eða öllu leyti: 

Aðveitustöð við Elliðaár í Reykjavík 
Aðveitustöð við Korpu hjá Reykjavík 
Aðveitustöð á Brennimel í Hvalfirði 
Aðveitustöð að Vatnshömrum í Borgarfirði 
Aðveitustöð að Hrútatungu í Hrútafirði 
Aðveitustöð við Laxárvatn í Húnavatnssýslu 

Aðveitustöð við Varmahlíð í Skagafirði 

Aðveitustöð við Rangárvelli á Akureyri 

Aðveitustöð að Hryggstekk í Skriðdal 
Aðveitustöð að Hólum í Hornafirði 
Aðveitustöð að Glerárskógum í Dalasýslu 
Aðveitustöð að Geiradal í Austur-Barðastrandarsýslu 

Aðveitustöð við Mjólká í Arnarfirði.



16. nóvember 1983 1357 Nr. 760 

c. Aðveitustöð Rafmagnsveitna ríkisins að Teigarhorni við Berufjörð. 
d. Aðveitustöð ÍSAL í Straumsvík. 

Aðveitustöð Íslenska járnblendifélagsins hf. að Grundartanga. 

e. Aðrir afhendingarstaðir, eftir því sem stjórn Landsvirkjunar ákveður. 

Stjórn Landsvirkjunar ákveður breytingar á afhendingarstöðum, og er Landsvirkjun 

heimilt að reisa og reka orkuveitur til að tengja orkuver sín við landskerfið og bæta við þær 

eftir þörfum. 

Landsvirkjun er heimilt með samningum að kaupa raforkuver og stofnlínukerfi af 

öðrum aðilum og starfrækja þessi mannvirki. 

Landsvirkjun ber að hafa forgöngu um virkjanir á orkusvæði sínu svo að tryggt verði að 

afl- og orkuþörf viðskiptavina fyrirtækisins verði ávallt fullnægt. Einnig ber Landsvirkjun að 

kappkosta styrkingu og frekari uppbyggingu meginstofnlínukerfis síns með það fyrir augum 

að tryggja sem best rekstraröryggi Landsvirkjunarkerfisins í heild. 

4. gr. 

Eignir. 

Landsvirkjun er eigandi raforkuvera, stofnlína, annarra mannvirkja, vatnsréttinda, 

landsréttinda og búnaðar ýmiss konar, sem fyrirtækið hefur sjálft komið upp á starfsferli 
sínum eða eignast með eftirfarandi hætti fyrir tilhlutan eignaraðila eða með samningum við 
þá: 

a. Með yfirtöku á eignum Sogsvirkjunar, vatnsréttindum við Sog og í Þjórsá og Tungnaá 
og Heiri eignum, sem lagðar voru fram við stofnun fyrirtækisins og vegna virkjana í 

Tungnaá samkvæmt sameignarsamningi stofnenda frá 1. júlí 1965 og lögum nr. 59/1965 
um Landsvirkjun. 

b. Við sameiningu Laxárvirkjunar við Landsvirkjun samkvæmt sameignarsamningi frá 27. 
febrúar 1981 milli ríkisstjórnar Íslands, Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar. 

c. Við yfirtöku á byggðalínum, aðveitustöðvum og undirbúningi að virkjanaframkvæmd- 
um samkvæmt samningi milli ríkisstjórnar Íslands og Landsvirkjunar frá 11. ágúst 1982. 

d. Með framkvæmdum og kaupum eftir 1. júlí 1983. 

5. gr. 

Leyfi ráðherra til framkvæmda 

Til byggingar nýrra raforkuvera og meginstofnlína þarf Landsvirkjun leyfi ráðherra þess sem 

fer með orkumál. Áður en byrjað er á nýjum mannvirkjum, hvort heldur eru raforkuver eða 

meginstofnlínur, skal Landsvirkjun senda ráðherra þeim, sem fer með orkumál, uppdrætti 
af hinum fyrirhuguðu mannvirkjum, ásamt lýsingu á þeim. 

Getur ráðherra krafist þeirra breytinga á fyrirhugaðri tilhögun mannvirkja sem 
nauðsynlegar kunna að þykja vegna almenningshagsmuna. 

Il. KAFLI 
6. gr. 

Stjórn 

Stjórn Landsvirkjunar er skipuð níu mönnum. Sameinað Alþingi kýs fjóra stjórnarmenn 

hlutfallskosningu, borgarstjórn Reykjavíkur kýs þrjár stjórnarmenn og bæjarstjórn Akur- 
eyrar kýs einn. Sameiginlega skipa eignaraðilar níunda manninn og skal hann vera formaður 
stjórnarinnar. Nái eignaraðilar ekki samkomulagi um skipun formanns, skal hann skipaður 
af Hæstarétti. 

Varamaður fyrir hvern stjórnarmann skal kosinn eða skipaður á sama hátt og 
aðalmaður. Tekur hann sæti aðalmanns í forföllum hans.
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Ráðherra sá, sem fer með orkumál, tilnefndir einn mann ásamt varamanni til setu á 

fundum stjórnar og skal hann hafa þar málfrelsi og tillögurétt. 

Frá 1. júlí 1983 að telja er kjörtímabil stjórnarinnar fjögur ár. 

Stjórnarmenn Landsvirkjunar hafa réttindi og skyldur opinberra sýslunarmanna. 

7. gr. 

Stjórnarfundir 

Stjórn Landsvirkjunar ákveður sjálf starfshætti sína eða fundarhöld. Hún skal þó ekki halda 

fundi sjaldnar en einu sinni í mánuði að jafnaði. Skylt er að halda fund, þegar tveir 

stjórnarmenn eða einhver eignaraðila óskar þess. Stjórnarfundur er lögmætur, ef formaður 

sækir hann og fimm aðrir stjórnarmenn. Nú verður fundur ólögmætur og skal þá boða fund á 

ný innan 14 daga og geta þess í fundarboði, að hann verði haldinn í stað þess fundar, er áður 

var boðað til og eigi varð lögmætur. Er hinn síðari fundur þá lögmætur og ályktunarfær um 

þau mál, er ræða átti í fyrri fundinum. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum máls, en séu 

atkvæði jöfn, ræður atkvæði formanns. 
Forstjóri og aðstoðarforstjóri skulu sitja stjórnarfundi og hafa þar málfrelsi og 

tillögurétt. 

Halda skal sérstaka gerðabók um fundi stjórnar Landsvirkjunar og er heimilt að ráða 
sérstakan mann utan stjórnar til að færa gerðarbókina. Í gerðarbók skal getið, hvar og 

hvenær fundur sé haldinn svo og hverjir sitji fundinn. Þar skal og greint í stuttu máli frá þeim 

málum, sem tekin eru fyrir á fundi og hverja afgreiðslu þau fá. Hver stjórnarmaður á rétt á 

því, að sérstaklega séu bókaðar eftir honum stuttar athugasemdir svo og forstjóri, 

aðstoðarforstjóri og fulltrúi ráðherra orkumála. Fundargerðir skulu bornar upp til sam- 

þykktar og undirritaðar af þeim stórnarmönnum, sem fund sitja. 

Starfskjör stjórnarmanna ákveðast sameiginlega af ráðherra, borgarstjóra Reykjavíkur 

og bæjarstjóra Akureyrar að fengnum tillögum stjórnarinnar. 

8. gr. 

Verksvið stjórnar 

Stjórn Landsvirkjunar hefur á hendi yfirstjórn á allri starfsemi Landsvirkjunar. Í því felst 
meðal annars: 

1. Að gæta hagsmuna fyrirtækisins í hvívetna og marka heildarstefnu þess á hverjum tíma. 
2. Að ákveða heildarskipulag Landsvirkjunar og ráða forstjóra hennar og aðra fyrirsvars- 

menn fyrirtækisins, sbr. 9. gr. þessarar reglugerðar. 

3. Að taka ákvarðanir um byggingu nýrra aflstöðva og aðalorkuveitna og um aðrar 
framkvæmdir og starfsemi Landsvirkjunar. 

4. Að taka lán og gefa út skuldabréf í innlendri og erlendri mynt og gefa út aðrar 
ábyrgðaryfirlýsingar í þágu fyrirtækisins og veðsetja eignir þess í sama skyni svo sem lög 
heimila hverju sinni. 

5. Að marka fjármálastefnu Landsvirkjunar og ákveða heildsöluverð hennar á rafmagni, 

sbr. 13. gr. þessarar reglugerðar. Stjórn Landsvirkjunar setur gjaldskrá og almenna 

skilmála um sölu háspennts rafmagns og gerir rafmagnssamninga við viðskiptavini 

hennar, sbr. 16. gr. þessarar reglugerðar. 
Til að skuldbinda fyrirtækið þarf undirskrift stjórnarformanns og fjögurra stjórnar- 

manna. Þó getur stjórnin veitt færri stjórnarmönnum svo og mönnum utan stjórnar umboð 

til að skuldbinda fyrirtækið, þegar sérstaklega stendur á. 
Stjórn Landsvirkjunar veitir prókúruumboð fyrir Landsvirkjun. Forstjóri skal hafa slíkt 

umboð, en heimilt er einnig að veita öðrum starfsmönnum fyrirtækisins prókúruumboð ef 

þörf krefur að dómi stjórnarinnar. Prókúruumboð þessi skulu skráð.
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9. gr. 

Fastráðnir starfsmenn 

Stjórn Landsvirkjunar ræður forstjóra, er veitir fyrirtækinu forstöðu, og setur honum 

erindisbréf. Hún ræður einnig aðstoðarforstjóra fyrirtækisins, svæðisstjóra fyrir Norður- og 
Austurland, skrifstofustjóra, rekstrarstjóra, byggingarstjóra og forstöðumann verkfræði- 

deildar svo og aðra hliðstæða starfsmenn þess að fengnum tillögum forstjóra. Aðstoðarfor- 

stjóri er staðgengill forstjóra í forföllum hans. 

Forstjóri ræður aðra starfsmenn Landsvirkjunar. Stjórnin setur starfsreglur fyrir 

starfsmenn að fengnum tillögum forstjóra og semur um starfskjör Þeirra. 
Fastráðnir starfsmenn Landsvirkjunar hafa réttindi og skyldur opinberra sýslunar- 

manna. 
Fastráðnir starfsmenn Landsvirkjunar eiga rétt á aðild að Lífeyrissjóði starfsmanna 

ríkisins, enda sé ekki um aðra lífeyrissjóðsaðild að ræða samkvæmt hlutaðeigandi 
kjarasamningum. Þeir fastir starfsmenn, sem hinn 1. júlí 1983 eru aðilar að öðrum 
lífeyrissjóðum, eiga rétt á að velja á milli áframhaldandi aðildar þar og aðildar að 
Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins. 

10. gr. 

Verksvið forstjóra 

Forstjóri hefur á hendi framkvæmd stefnu stjórnar Landsvirkjunar. Hann annast allan 

daglegan rekstur fyrirtækisins, allar framkvæmdir þess og undirbúning þeirra, sjóðvörslu og 

reikningshald. Forstjóri skal ekki taka að sér störf í þágu annarra en Landsvirkjunar, nema 

með leyfi stjórnar. Hann getur falið öðrum aðilum framkvæmd tiltekinna verkefna í umboði 

sínu og í samræmi við þær reglur, sem stjórnin kann að setja um slíkt. Forstjórinn skal eiga 

sæti á stjórnarfundum og hafa þar málfrelsi og tillögurétt, nema tekin séu fyrir mál, sem 

varða hann persónulega. Forstjóri ræður starfsmenn Landsvirkjunar og segir þeim upp, sbr. 
9. gr. 

11. gr. 

Ársfundur 

Halda skal í aprílmánuði ár hvert ársfund Landsvirkjunar. Stjórn fyrirtækisins ákveður 

fundardag og fundarstað og boðar til fundarins með eigi minna en 30 daga fyrirvara, með 

bréfi eða skeyti til þeirra aðila, er skipa fulltrúa á fundinn. 
Fulltrúar á ársfundi skulu vera fjórir menn tilnefndir af ráðherra orkumála, fjórir menn 

kosnir af Reykjavíkurborg, fjórir menn kosnir af Akureyrarbæ og fjórir kosnir á aðalfundi 
hverra hinna einstöku landshlutasamtaka sveitarfélaga. Skal kosning eða tilnefning vera til 

eins árs og fara fram svo tímanlega, að unnt sé að tilkynna stjórn Landsvirkjunar nöfn 

fulltrúanna eigi síðar en 14 dögum fyrir fundinn. 
Landsvirkjun greiðir kostnað við ársfundinn eftir nánari ákvörðun stjórnar Landsvirkj- 

unar. 
Varamenn jafnmargir skulu skipaðir eða kosnir á sama hátt og aðalfulltrúar. 
Stjórn Landsvirkjunar og forstjóri skulu sitja ársfundinn svo og þeir sem stjórnin býður 

sérstaklega til fundarins. Í þeim hópi skal vera a. m. k. einn fulltrúi frá hverjum þingflokki. 

Ennfremur skulu sitja ársfundinn þeir starfsmenn Landsvirkjunar sem forstjóri tilnefnir. 

12. gr. 

Starfshættir ársfunda 
Á ársfundi skal leggja fram ársreikninga Landsvirkjunar fyrir liðið ár og kynna fjárhags- 
afkomu fyrirtækisins. Einnig skal gera grein fyrir framkvæmdum á næstliðnu og yfirstand- 

andi ári og þeim framkvæmda- og markaðsáætlunum, sem unnið er eftir. 

Senda skal eignaraðilum framangreindar áætlanir til kynningar a. m. k. einum mánuði 
fyrir ársfund.
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Á fundinum skal ræða virkjun orkulinda landsins eða einstakra landshluta og um 
dreifingu og nýtingu raforkuframleiðslunnar. 

Loks skal taka fyrir önnur mál. 

Óski fulltrúi á ársfundi að taka til meðferðar sérstakt umræðuefni, undir dagskrárliðn- 
um önnur mál, er varðar málefni Landsvirkjunar, skal hann tilkynna það skrifstofu 

Landsvirkjunar með minnst 1 viku fyrirvara og skal þá geta þess í dagskrá fundarins, sem 
dreifa skal á fundinum. 

Ársfundur gerir ekki ályktanir. 
Ársfundur er lögmætur, ef löglega er til hans boðað. Stjórnarformaður setur fundinn og 

stýrir kjöri fundarstjóra og fundarritara. Halda skal gerðabók fyrir ársfundinn þar sem getið 

er hvar og hvenær fundur sé haldinn og hverjir sitji hann og greint í stuttu máli frá þeim 

umræðum, sem fara fram á fundinum. 

III. KAFLI 

13. gr. 

Fjármálaákvæði 

Stjórn Landsvirkjunar setur, að fenginni tillögu Þjóðhagsstofnunar, gjaldskrá fyrir Lands- 

virkjun. Í gjaldskrá skal raforkuverðið við það miðað að eðlilegur afrakstur fáist af því 

fjármagni sem á hverjum tíma er bundið í rekstri fyrirtækisins. Einnig skal að því stefnt að 

fyrirtækið skili nægilegum greiðsluafgangi til þess að það geti jafnan með eigin fjármagni og 

hæfilegum lántökum tryggt notendum sínum næga raforku. Sama gjaldskrá skal gilda um 

sölu rafmagns til almenningsrafveitna á öllum afhendingarstöðum Landsvirkjunar. 

Stjórn Landsvirkjunar tekur ákvörðun um ráðstöfun tekna samkvæmt rekstrar- 

reikningi. Landsvirkjun greiðir eigendum sínum arð af sérstökum eiginfjárframlögum, sem 

þeir hafa lagt fram og munu leggja fram til fyrirtækisins, sbr. 5. gr. laga nr. 42/1983 um 

Landsvirkjun og 14. gr. sameignarsamnings frá 27. febrúar 1981. Framlög þessi skulu 

framreiknuð til verðlags hvers tíma samkvæmt byggingarvísitölu og ákveður stjórnin 

arðgreiðsluna sem hundraðshluta þeirrar fjárhæðar, með hliðsjón af afkomu fyrirtækisins. 

Stjórn Landsvirkjunar ákveður afskriftartíma eigna og er heimilt að ákveða afskriftir 

með hliðsjón af endurnýjunarverði og taka tillit til afborgana lána við ákvörðun heildsölu- 

verðs á rafmagni frá Landsvirkjun, ef afborganir eru hærri en afskriftir. Við gjaldskrár- 

ákvarðanir og í samningum um raforkuverð ber stjórn Landsvirkjunar að reikna vexti af 
eigin fé fyrirtækisins. Forstjóri semur fyrir hvert reikningsár fjárhagsáætlun fyrir Landsvirkj- 

un og leggur hana fyrir stjórnina til samþykktar eigi síðar en 1. nóvember árið áður, en 
stjórnin sendir samþykkta áætlun til eigenda Landsvirkjunar eigi síðar en 1. desember. 

14. gr. 

Lántökur 

Landsvirkjun er heimilt að taka lán til þarfa fyrirtækisins og að taka ábyrgð á greiðslum og 

öðrum skuldbindingum í sama skyni, sbr. 4. tölul. 8. gr. Að því leyti, sem nýjar 

skuldbindingar og ábyrgðir fara fram úr 5% af höfuðstól (bókfærðu eigin fé í lok næstliðins 

árs) á ári hverju, þarf Landsvirkjun að leita samþykkis eignaraðila til að tryggja ábyrgð 
þeirra skv. 1. gr., sbr. 14. gr. laga nr. 42/1983 um Landsvirkjun. 

Af hálfu ríkisins þurfa ráðherrar orku- og fjármála að staðfesta slíkt samþykki. 

15. gr. 

Reikningshald og endurskoðun 

Reikningsár Landsvirkjunar skal vera almanaksárið. Reikningar hvers árs skulu gerðir upp 
og rekstrar- og efnahagsreikningar lagðir fyrir stjórn Landsvirkjunar eigi síðar en 15. mars 

árið eftir, ásamt umsögn endurskoðenda.
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Stjórn Landsvirkjunar ræður löggiltan endurskoðanda til að endurskoða og staðfesta 

reikninga fyrirtækisins, en einnig er hverjum eignaraðila heimilt að láta endurskoðanda, 
sem hann tilnefnir, endurskoða reikningana. Endurskoðaðir ársreikningar Landsvirkjunar 

skulu, auk umsagnar endurskoðenda, lagðir fyrir eignaraðila til staðfestingar innan þriggja 
mánaða frá lokum hvers reikningsárs, ásamt ársskýrslu fyrirtækisins. 

IV. KAFLI 
16. gr. 

Gjaldskrá, orkusölusamningar, samrekstrarsamningar og almennir skilmálar um sölu 

háspennts rafmagns 

Stjórn Landsvirkjunar setur gjaldskrá og almenna orkusöluskilmála fyrir fyrirtækið. Í 

orkusöluskilmála skal setja ákvæði um heimild Landsvirkjunar til almennra takmarkana á 
afhendingu rafmagns, um rekstrartruflanir og rekstrarstöðvanir og um skaðabótaskyldu og 
takmarkanir hennar. 

Landsvirkjun gerir orkusölusamninga við almenningsrafveitur og iðjuver í samræmi við 
gjaldskrá sína (sbr. 13. gr.), almenna skilmála um sölu háspennts rafmagns og reglugerð 
þessa. 

Landsvirkjun gerir samrekstrarsamninga við raforkuframleiðendur, sem tengjast 
stofnlínukerfi fyrirtækisins. 

17. gr. 

Opinber gjöld 

Landsvirkjun er undanþegin tekjuskatti, eignarskatti, stimpilgjöldum vegna lána, sem 

fyrirtækið tekur, eða vegna eignaafsala til fyrirtækisins, útsvari, aðstöðugjaldi svo og öðrum 

gjöldum til sýslusjóða og sveitarfélaga. Þó skal Landsvirkjun greiða til sveitarfélaga þau 

opinberu gjöld sem gert er að greiða af húseignum Landsvirkjunar skv. öðrum lagafyrir- 
mælum. 

18. gr. 

Eignarnám 

Að fengnu leyfi ráðherra getur Landsvirkjun tekið eignarnámi vatnsréttindi, lönd, 
mannvirki og önnur réttindi, sem nauðsynleg eru til framkvæmda á vegum Landsvirkjunar. 

Um framkvæmd eignarnámsins skal fara eftir lögum nr. 11/1973 um framkvæmd 
eignarnáms. 

19. gr. 

Fjölgun eignaraðila 
Sýslufélögum, sveitarfélögum, samtökum þessara aðila og sameignarfélögum þeirra er 
heimilt að gerast eignaraðilar að Landsvirkjun með tilteknum skilyrðum eins og á er kveðið í 

17. gr. laga nr. 42/1983 um Landsvirkjun. Komi til fjölgunar eignaraðila samkvæmt þeirri 

heimild eða með öðrum hætti, skal taka reglugerð þessa til endurskoðunar. 

20. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 20. gr. laga nr. 42 23. mars 1983 um Landsvirkjun og 

eigendur Landsvirkjunar hafa undirbúið í samráði við stjórn fyrirtækisins, staðfestist hér 
með til þess að öðlast þegar gildi. Um leið fellur úr gildi reglugerð fyrir Landsvirkjun nr. 115 
frá 14. júní 1966, með áorðnum breytingum skv. reglugerð 202 frá 26. október 1971. 

Iðnaðarráðuneytið, 16. nóvember 1983. 

Sverrir Hermannsson. Páll Flygenring. 
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Tækjasjóð Landspítalans, útgefin á venjulegan 

hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 14. nóvember 1983. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Tækjasjóð Landspítalans. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Tækjasjóður Landspítalans. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 500 000,00 og er framlag Búnaðarbanka Íslands í tilefni af því, að 

bankinn tók upp alhliða gjaldeyrisþjónustu. 
Ávöxtun sjóðsins skal vera í samræmi við bestu ávöxtunarkjör bankans á hverjum tíma. 

Stofnfé sjóðsins skal haldast óskert. 

3. gr. 
Tekjur sjóðsins eru vaxtatekjur af stofnfé og 50% af öðru fé, sem sjóðnum kann að 

áskotnast. 50% af gjafafé skal leggja við stofnfé. 

4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að veita aðstoð við kaup á mikilvægum lækningatækjum til 
Landspítalans, eftir því sem stjórn sjóðsins ákveður, að jafnaði árlega. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn: formaður stjórnarnefndar ríkisspítalanna, formaður 

Læknaráðs Landspítalans og einn maður tilnefndur af bankastjórn Búnaðarbanka Íslands, 
og skal hann vera formaður sjóðsstjórnar. 

Varamenn í stjórn eru tilkvaddir með sama hætti. 

6. gr. 

Sjóðsstjórnin semur reikninga sjóðsins árlega, og skulu þeir kynntir fyrir stjórnarnefnd 

ríkisspítalanna, Læknaráði Landspítalans og bankastjórn Búnaðarbankans. Reikningsár 

sjóðsins er almanaksárið. 
Einfaldur meirihluti ræður ákvörðunum innan sjóðsstjórnar. Sjóðsstjórn fær ekki 

þóknun fyrir störf sín í stjórninni. 

1. gr. 

Skipulagsskrá þessi er sett í samræmi við kröfu Búnaðarbankans í gjafabréfi. Henni má 

breyta með samhljóða samþykki sjóðsstjórnar. Sjóðsstjórn skal leita viðurkenningar 

fjármálaráðuneytis á því, að gjafir til sjóðsins njóti skattfrelsis í samræmi við heimild 

skattalaga um það efni, hverju sinni. 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.
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AUGLÝSING 
um gjaldskrá fyrir auglýsingar í Ríkisútvarpinu — Rás 2. 

1. Verð kr. 9 000,00 fyrir hverja mínútu eða kr. 150,00 fyrir hverja sekúndu. 

2. Næturútvarp: 

Verð kr. 6 000,00 fyrir hverja mínútu eða kr. 100,00 fyrir hverja sekúndu. 

Gjaldskrá þessi gildir frá fyrsta útsendingardegi Rásar 2 og þar til öðruvísi kann að 

verða ákveðið. 

Menntamálaráðuneytið, 16. nóvember 1983. 

Ragnhildur Helgadóttir. 
  

Runólfur Þórarinsson. 

5. apríl 1983 , Nr. 763 
AUGLÝSING 

um umferð í Kópavogi. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 og að fengnum tillögum 
bæjarstjórnar Kópavogs, eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð í Kópavogi: 

1) Stöðvunarskylda skal vera á umferð suður tengiveg af Hafnarfjarðarvegi við Hamra- 

borg. 

2) Stöðvunarskylda skal vera á beygjurampa úr Skeljabrekku til hægri inn á Hamraborg. 

Reglur þessar eru settar skv. heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 
og koma til framkvæmda þegar í stað. Með auglýsingu þessari eru numin úr gildi þau ákvæði 

eldri auglýsinga um umferð í Kópavogi, sem brjóta í bága við ákvæði auglýsingar þessarar. 

Bæjarfógetinn í Kópavogi, 5. apríl 1983. 

Ásgeir Pétursson. 

14. nóvember 1983 Nr. 764 

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 Hafnarfjarðar- 

kaupstað: 

1. Umferð um Hjallahraun nýtur forgangs fyrir umferð úr aðliggjandi götum (biðskylda). 
2. Umferð um Stakkahraun nýtur á sama hátt forgangs fyrir umferð úr aðliggjandi götum 

(biðskylda). 
Akvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað. 

Lögreglustjórinn í Hafnarfirði, 14. nóv. 1983. 

Einar Ingimundarson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 150/1983 um menntun, réttindi og 

skyldur heilbrigðisfulltrúa. 

1. gr. 

Við 3. gr., staflið b, bætist eftirfarandi: 

Starfsreynsla skal vera 12 mánuðir. Heimilt er að skipta starfsþjálfunartímabili þannig, 

að hluti þess sé unninn hjá Hollustuvernd ríkisins. Að öðru leyti fer starfsþjálfun fram hjá 

heilbrigðiseftirliti á svæði, þar sem starfa a. m. k. tveir heilbrigðisfulltrúar í fullu starfi með 
full starfsréttindi. 

Heimilt er að viðurkenna skipulegt sérnám (bóklegt og/eða verklegt) við erlendar 

stofnanir. Hið sama gildir um innlend námskeið tengd heilbrigðiseftirliti. Skal hver mánuður 

í slíku sérnámi jafngilda tveggja mánaða starfsreynslu hjá heilbrigðiseftirliti hérlendis. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 26. gr. laga nr. 50/1981, um hollustuhætti og 
heilbrigðiseftirlit, öðlast gildi 1. janúar 1984. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. nóvember 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 766 17. nóvember 1983 

AUGLÝSING 
um nýtt fasteignamat. 

Samkvæmt ákvæðum 26. 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. Á höfuðborgarsvæðinu (Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði, Bessastaða- 

hreppi, Seltjarnarnesi og Mosfellshreppi) hækki matsverð fasteigna um $7% og verði 
framreikningsstuðull að því leyti 1,57. 

2. Matsverð fasteigna utan höfuðborgarsvæðisins hækki um 47% og verði framreiknings- 
stuðull að því leyti 1,47. 

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 fasteigna- 

matsskrá þeirri, sem tók gildi 1. desember 1982, ásamt síðari breytingum og 
leiðréttingum ákveðnum af Yfirfasteignamatsnefnd og Fasteignamati ríkisins. 
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 afskriftarreglum, sem gilda um 

hinar ýmsu tegundir fasteigna. Hinar nýju fasteignaskrár innihalda einnig þær matsbreyting-
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ar, 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. Fasteignamatsskrár liggja frammi til sýnis á skrifstofu 

Fasteignamats ríkisins, Borgartúni 21, Reykjavík. Jafnframt verður eigendum fasteigna send 

sérstök 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 1983. 

Með auglýsingu þessari fellur úr gildi auglýsing nr. 634 frá 26. nóvember 1982. 

Fjármálaráðuneytið, 17. nóvember 1983. 

Albert Guðmundsson. 
  

Gunnlaugur Claessen. 

16. nóvember 1983 Nr. 767 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Hafnarhreppi. 

1. gr. 

Hundahald er bannað í Hafnarhreppi. 

2. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að veita undanþágur frá banni við hundahaldi: 
a) Ef eigandi lögbýlis sækir um leyfi til að halda hund vegna búreksturs. 

b) Ef lögreglustjóri og/eða hjálparsveitir sækja um leyfi til að halda hund vegna gæslu- og/ 
eða björgunarstarfa. 

c) Ef blindir menn sækja um leyfi til að halda hund sér til leiðsagnar. 

d) Ef fyrir liggur umsögn heilsugæslulæknis í Hafnarhreppi og félagsráðgjafa Hafnar- 

hrepps um það, að nauðsynlegt sé fyrir einstakling að halda hund vegna sérstakra 

læknisfræðilegra og félagslegra ástæðna. 

3. gr. 

Undanþágur skv. 2. gr. má aðeins veita með eftirfarandi skilyrðum: 

a) Hundurinn skal skráður á skrifstofu Hafnarhrepps og þar fær eigandi merkta plötu, sem 
ávallt skal vera á ól um háls hundsins. 

b) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu vátrygging- 

arfélagi. Skal slík vátrygging ná til alls þess tjóns, er dýr hans kynni að valda á mönnum 
og munum. 

c) Árlega skal greiða leyfisgjald af hundum sem undanþága er veitt fyrir. Hreppsnefnd 
ákveður árlega upphæð gjaldsins í sérstakri gjaldskrá, sem heilbrigðisráðherra staðfest- 

ir, og miðist það við að standa straum af þeim kostnaði sem hreppurinn verður fyrir 

vegna þessara hunda. Gjaldið skal greitt við skráningu fyrir eitt ár í senn og síðan 

fyrirfram árlega með gjalddaga 1. mars og hafi gjöldin eigi verið greidd innan 3ja 

mánaða frá gjalddaga skal hreppsnefnd afturkalla leyfið.
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d) Hundeigandi skal koma með hund sinn í árlega hreinsun þegar slík hreinsun verður 

auglýst. Skal hann þá framvísa vottorði um að hundurinn sé tryggður. 
e) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd aðila, sem 

hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn í skóla, íþróttahús, 

sundstaði, almenningsfarartæki og barnaleikvelli né í matvöruverslanir eða aðra staði 

þar sem matvæli eru um hönd höfð. 

f) 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, t. d. með slysahættu og 

hávaða. 

g) Ef breyting verður á eignarhaldi hunds fellur undanþáguleyfið úr gildi og ber að færa 
hundinn til eftirlitsmanns. 

h) Hundeiganda ber að viðhafa fullkomið hreinlæti í meðferð hunds síns, þar á meðal að 
þrífa eftir dýrið. 

i) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða, svo og 

fyrirmælum, sem heilbrigðisnefnd setur. 

4. gr. 

Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds er hreppsnefnd heimilt hvenær 

sem er að afturkalla leyfi fyrir einstökum hundum. Hreppsnefnd er heimilt að afturkalla öll 

leyfi, telji hún þess þörf. Verði leyfi fyrir hund afturkallað og hann ekki fjarlægður úr 

Hafnarhreppi skal fara með hann samkvæmt 5. gr. þessarar samþykktar. 

S. gr. 

Óleyfilegir hundar skulu teknir hvar sem til þeirra næst og þeir færðir í sérstaka 

geymslu, sem starfrækt er á vegum hreppsins, eða í samstarfi við nágranna sveitarfélög. Þar 
skulu hundarnir geymdir í allt að því hálfan mánuð meðan eigendum er gefinn kostur á að 

koma þeim fyrir til frambúðar utan Hafnarhrepps. Kostnaður við töku og geymslu 

hundanna skal að fullu greiddur af eigendum. Hirði eigendur óleyfilegra hunda ekki um að 

koma þeim í vörslu utan Hafnarhrepps innan hálfs mánaðar frá því að þeir eru teknir, né 

greiði af þeim áfallinn kostnað, skulu hundarnir aflífaðir. 

6. gr. 

Með brot út af samþykkt þessari skal farið að hætti laga um meðferð opinberra mála og 

að öðru leyti í samræmi við ákvæði laga nr. 50/1981 VI. og VII. kafla. 

1. gr. 

Framangreind samþykkt hreppsnefndar Hafnarhrepps staðfestist hér með skv. 22. gr. 

laga nr. 50/1981, um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit sbr. lög nr. 7/1953, um hundahald og 

varnir gegn sullaveiki, til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Um hunda sem nú eru í Hafnarhreppi skulu gilda eftirfarandi bráðabirgðaákvæði: 

a) Allir óleyfilegir hundar sem voru í Hafnarhreppi 1. september 1983, skulu fá að vera 

áfram svo lengi sem þeir lifa, enda skal færa þá alla til skráningar strax og eigi síðar en 

mánuði eftir að samþykkt þessi tekur gildi og hefur verið auglýst með venjulegum hætti. 

Að þeim tíma liðnum verður farið með alla óskráða hunda skv. 5. gr. samþykktarinnar. 
b) Skulu þessir hundar þá skráðir og merktir sérstaklega og skulu eigendur þeirra einnig 

skráðir, en einungis einstaklingar með fullt lögræði geta verið skráðir eigendur hunda.
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c) Við fyrstu skráningu verða allir hundar hreinsaðir, nema eigendur framvísi vottorði um 
að slíkt hafi þegar verið gert og skulu allar tíkur gerðar ófrjóar, hvort tveggja á kostnað 
eigenda. Skulu eigendur síðan eftirleiðis koma með hunda sína í árlega hreinsun þegar 
slík hreinsun verður auglýst. 

d) Árlega skal greiða gjald af þessum hundum og hreppsnefnd ákveður upphæð þess 
hverju sinni í sérstakri gjaldskrá, sem heilbrigðisráðherra staðfestir. 

Gjaldið skal greitt fyrirfram og gjalddagi þss skal vera 1. mars ár hvert og eindagi 1. 
apríl. 

e) Skráðir eigendur hunda eru ábyrgir fyrir greiðslu hundagjalds og hvers kyns sektum 
vegna brots á bráðabirgðaákvæðum þessum. Verði vanskil á þessum greiðslum skal 
heimilt að innheimta þær samkvæmt lögum og þessari samþykkt. Jafnframt verður farið 

með hundinn samkvæmt 6. gr. samþykktarinnar. 

f) Hundeigendum er skylt að hafa hunda sína ábyrgðartryggða fyrir hugsanlegu tjóni á 

mönnum og munum hjá viðurkenndu tryggingarfélagi. Skal framvísa gögnum þar um 

við skráningu og síðan árlega þegar hundagjald er greitt. Vanræki hundeigandi að 
ábyrgðartryggja hund sinn, skal fara með hundinn samkvæmt 5. gr. samþykktarinnar. 

g) Til þess að tryggja sem árangursríkasta framkvæmd þessara bráðabirgðaákvæða, verður 
leitað aðstoðar lögregluyfirvalda A-Skaftafellssýslu ef þörf krefur. 

h) Ákvæði 3. greinar skulu einnig gilda, eftir því sem við á, um hunda er falla undir þessi 
ákvæði til bráðabirgða. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. nóvember 1983. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

18. nóvember 1983 Nr. 768 

GJALDSKRA 

fyrir hundahald í Hafnarhreppi fyrir árið 1983. 

1. gr. 

Upphæð gjalds vegna hundahalds í Hafnarhreppi samanber samþykkt um hundahald í 

Hafnarhreppi dags. 16. nóvember 1983, fyrir árið 1983 er sem hér segir: 

a) Vegna 3. gr. samþykktar um hundahald sbr. c-lið, verði gjaldið kr. 300,00. 
b) Vegna ákvæða til bráðabirgða í samþykktinni sbr. d-lið, verði gjaldið kr. 3 500,00. 

2. gr. 

Framangreind gjaldskrá hreppsnefndar Hafnarhrepps staðfestist hér með skv. 22. gr. 
laga nr. 50/1981 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 18. nóvember 1983. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 
  

Ingimar Sigurðsson.



Nr. 769 1368 17. nóvember 1983 

AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 og að fenginni tillögu 
borgarráðs hefir eftirfarandi verið ákveðið: 

1. Biðskylda verður á Suðurhlíð gagnvart umferð um Bústaðaveg. 
2. Stöðvunarskylda verður á Bergstaðastræti gagnvart umferð um Njarðargötu í stað 

biðskyldu sem nú er. 

3. Stöður bifreiða verða bannaðar að austanverðu á Fríkirkjuvegi á 30 m. kafla til suðurs 
frá Skálholtsstíg. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi 25. þ. m. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 17. nóvember 1983. 

Sigurjón Sigurjónsson. 

Nr. 770 17. nóvember 1983 

AUGLÝSING 
um veitingu sérleyfis til áætlunarflugs. 

Samkvæmt heimild í VII. kafla laga nr. 34 21. maí 1964, um loftferðir, hefur 
samgönguráðuneytið í dag veitt Flugfélagi Norðurlands hf., Akureyri, sérleyfi til áætlunar- 
flugs með farþega, vörur og póst, á eftirtöldum flugleiðum, tímabilið 1. janúar 1984 til 31. 

desember 1984: 

Akureyri — Siglufjörður — Akureyri 
Akureyri — Grímsey — Akureyri 

Akureyri — Kópasker — Akureyri 

Akureyri — Vopnafjörður — Akureyri 

Sérleyfinu fylgir einkaréttur til að reka áætlunarflug á téðri flugleið, en jafnframt skylda 

til að halda uppi áætlunarferðum eftir því sem flutningaþörf krefur að mati ráðuneytisins. 

Samgönguráðuneytið, 17. nóvember 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 49—-S1, nr. 757— 770. Útgáfudagur 30. nóvember 1983.



STJÓRNARTÍÐINDI B 52 — 1983 
  
  

30. nóvember 1983 1369 Nr. 771 

AUGLÝSING 
um afgreiðslutíma verslana í Kópavogi. 

1. gr. 

Samþykktin tekur til hvers konar smásöluverslana í Kópavogi. 

Undanþegnar ákvæðum samþykktarinnar eru þó lyfjabúðir, bifreiðastöðvar og bensín- 

afgreiðslur. 
Ef ágreiningur rís um skilning á ákvæðum samþykktar þessarar, úrskurðar bæjarstjórn 

það, að fenginni umsögn lögreglustjóra, en skjóta má þeim úrskurði til ráðherra. 

2. gr. 

Afgreiðslutími skal vera frjáls, sbr. þó ákvæði 3. og 4. gr. 

3. gr. 

Þeir er vilja hafa verslanir sínar opnar á tímabilinu frá kl. 22.00 til kl. 07.00 að morgni 
skulu sækja um sérstakt leyfi til þess til bæjarráðs. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla er heimilt að hafa verslanir opnar til kl. 24.00. 

Til bæjarráðs skal sækja um sérstakt leyfi til að hafa opið þá daga sem um getur í b-lið 4. 

gr. 

4. gr. 

Um lokun sölustaða á einstökum helgidögum og hátíðisdögum gilda eftirfarandi reglur: 

a) föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag og jóladag skal öllum sölustöðum lokað 

allan daginn. 

b) alla sunnudaga, nýársdag, skírdag, annan páskadag, annan hvítasunnudag, sumardag- 
inn fyrsta, 1. maí, uppstigningardag, 17. júní, fyrsta mánudag í ágúst og annan jóladag 

skal sölustöðum lokað allan daginn, sbr. þó ákvæði 3. og 8. gr. 
c) aðfangadag jóla og gamlársdag skal öllum sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 15.00. 

S. gr. 

Í sérhverri verslun skal auglýstur fastur afgreiðslutími hennar. 

6. gr. 
Í kvikmyndahúsum, leikhúsum, á íþróttavöllum, útiskemmtistöðum og slíkum stöðum 

skal heimilt að fengnu leyfi heilbrigðisnefndar að selja sælgæti, tóbak, gosdrykki og annað 

slíkt, sem ætla má að neytt verði á staðnum. Einnig má selja sýningarskrár, minjagripi og 

annað slíkt sem eðlilegt telst „ að það sé til sölu, utan þess tíma er um getur í 2. gr. þó aldrei 

eftir að sýningu lýkur eða skemmtistað er lokað. 
B173 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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1. gr. 

Eftir lokunartíma sölustaða er óheimilt að selja þann varning, sem verslunarleyfi þarf til 

sölu á, þó skal heimilt að afgreiða það fólk sem komið er í verslun eða sölustað, þegar lokað 
er. 

8. gr. 

Bæjarstjóri getur heimilað í einstökum tilvikum rýmri sölutíma en segir í samþykkt 

þessari, þegar hann telur sérstaka ástæðu til, m.a. þegar ágóði af sölu skal renna til 

almenningsheilla eða góðgerðarstarfsemi. 

9. gr. 

Fyrir leyfi skv. 3. gr. skal greiða gjald í bæjarsjóð skv. ákvörðun bæjarstjórnar. 

Bæjarráð getur veitt aðila, er rekur biðskýli fyrir strætisvagnafarþega í sambandi við 

söluturn, undanþágu frá greiðslu gjalds, skv. 1. mgr. 
Ef leyfishafi brýtur samþykkt þessa eða skilyrði, sem bæjarráð og heilbrigðisnefnd setja 

fyrir leyfi, greiðir ekki gjaldið á gjalddaga eða rekstur sölustaðar þykir ekki fara vel úr 

hendi, getur bæjarráð svipt leyfishafa leyfinu, enda hafi leyfishafi ekki látið segjast við 

aðvörun. 

10. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum. Með mál út af brotum á samþykktinni skal 

farið að hætti opinberra mála. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. og fyrstu málsgreinar 3. gr. er til31. maí 1984 óheimilt að hafa 

verslanir opnar frá kl. 07.00 til 08.00 að morgni, eftir kl. 20.00 mánudaga til fimmtudaga og 
eftir kl. 16.00 á laugardögum, sbr. þó ákvæði b-liðar 4. gr. 

Í desember er þó heimilt að hafa verslanir opnar sem hér segir: 

a) annan laugardag til kl. 18.00. 

b) þriðja laugardag til kl. 22.00. 
c) síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla til kl. 23.00. 
Miðvikudag í dymbilviku er heimilt að hafa verslanir opnar til kl. 22.00. 
Þau leyfi til kvöld- og helgarsölu, með þeim skilyrðum sem þeim fylgdu og bæjarráð 

hefur veitt skv. eldri auglýsingu um afgreiðslutíma verslana í Kópavogi, falla úr gildi 31. maí 
1984. 

Samþykkt þessi er sett samkvæmt lögum nr. 17 frá 1. febrúar 1936 um samþykktir um 

lokunartíma sölubúða. Gildi samþykktarinnar er háð takmörkunum sem lög nr. 45/1926 um 

almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar setja. 
Með samþykkt þessari fellur út gildi auglýsing um afgreiðslutíma verslana í Kópavogi 

nr. 199 frá 30. apríl 1975. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. nóvember 1983. 

F. h. r. 

Jón S. Ólafsson.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 52, nr. 771. Útgáfudagur 3. desember 1983.
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S. desember 1371 Nr. 772 

REGLUGERÐ 

um afnám reglugerðar nr. 759 23. nóvember 1983, um bann við 

togveiðum í Þverál og Kögurgrunni. 

1. gr. 

Klukkan 12:00 á hádegi þann 6. desember 1983 fellur úr gildi reglugerð nr. 759 23. 

nóvember 1983, um bann við togveiðum í Þverál og Kögurgrunni. 

2 2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 5. desember 1983. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Jón B. Jónasson. 

  

Stjórnartíðindi B 53, nr. 772. Útgáfudagur 6. desember 1983. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 773 1372 5. desember 1983 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Reykhólahrepps, nr. 130 

29. janúar 1980 með síðari breytingum. 

Samkvæmt 29. gr. orkulaga nr. 58 29. apríl 1967 hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

breytingar á gildandi gjaldskrá hitaveitunnar er taki gildi við birtingu auglýsingar þessarar: 

Allir taxtar gjaldskrárinnar hækki um 50%. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. desember 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 774 23. nóvember 1983 

AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 og að fenginni tillögu 

borgarráðs hefir eftirfarandi verið ákveðið: 
Biðskylda verður á eftirtöldum stöðum sem hér segir: 

Umferð um Vatnagarða víki fyrir umferð um Sundagarða og Sægarða. 

Umferð um Köllunarklettsveg víki fyrir umferð um Sundagarða. 

Umferð um Sundaborg víki fyrir umferð um Vatnagarða. 

Umferð um afleggjara að Kleppsspítala víki fyrir umferð um Sægarða. Þ 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi 1. desember 1983. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 23. nóvember 1983. 

Sigurjón Sigurðsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



29. nóvember 1983 1373 Nr. 775 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 122/1979 um Hitaveitu Reykjavíkur. 

1. gr. 

24. gr. reglugerðarinnar breytist og orðist þannig: 

Nú er tenging heimæðar lokið og er þá heimæðargjald gjaldkræft. Notkunargjöld verða 
krafin mánaðarlega skv. nánari ákvæðum gjaldskrár, en heimilt er að láta lengri tíma líða 

milli gjalddaga. Við verðbreytingar á orku og fastagjöldum skal reikningsfæra notkun í 
beinu hlutfalli við gildistíma hverrar gjaldskrár á því tímabili, sem reikningurinn tekur til. 

Hitaveitan má byggja orkureikninga á áætlun um orkunotkun notenda og innheimta 

reglulega skv. slíkri áætlun. Reikningar, sem byggjast á staðreyndri orkunotkun, nefnast 

„álestrarreikningar“, en reikningar, sem byggjast á áætlaðri orkunotkun, nefnast „áætlunar- 

reikningar“. 

Raunverulega orkunotkun skal staðreyna á u. þ. b. 12 mánaða fresti. Þegar orkunotk- 

un hefur verið staðreynd skal hún reikningsfærð og gerð upp fyrir tímabilið milli álestra og 
koma þá áætlunarreikningar til frádráttar. 

Notandi getur jafnan gegn greiðslu aukagjalds krafist aukaálestrar og uppgjörs miðað 

við staðreynda notkun. Ennfremur getur hann óskað eftir breytingu á áætlun um 
orkunotkun vegna nýrra forsendna. 

Reikninga skal senda orkukaupanda á notkunarstað eða annan stað, sem hann tiltekur. 
Gjalddagi er við útgáfu reiknings. Eindagi er 10 dögum síðar og skal hann tilgreindur á 

reikningi. Einnig skal tilgreina greiðslustað. 
Verði greiðslufall á reikningi, hvort sem um er að ræða áætlunar- eða álestrarreikning, 

má hitaveitan áskilja sér og innheimta dráttarvexti, sem reiknast frá eindaga reiknings 
hverju sinni. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskipta- 
manns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld skv. áætlunar- eða álestrarreikningi, eða 

vanrækir skyldur sínar skv. reglugerð þessari. 

Til slíkra aðgerða má þó fyrst grípa eftir eindaga og að undangenginni skriflegri 

aðvörun, sem sendist viðskiptamanni með þriggja daga fyrirvara. Hitaveitan ber ekki 

ábyrgð á hugsanlegum afleiðingum slíkrar lokunar. 

Sá, sem vanskilum veldur, greiðir allan kostnað af lokun og opnun á ný skv. gjaldskrá 
hverju sinni. 

2. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkur, 

staðfestist hér með samkvæmt 1. gr. laga nr. 38/1940 um Hitaveitu Reykjavíkur og 29. gr. 

orkulaga nr. 58/1967 til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 
hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. nóvember 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir.



Nr. 776 1374 29. nóvember 1983 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 451/1977 um Rafmagnsveitu Reykja víkur. 

1. gr. 

15. gr. reglugerðarinnar breytist og orðist þannig: 

19. gr. Lágmarksgjald. 

Ef gjald fyrir rafmagnsnotkun um mæli nægir ekki til þess að greiða raunverulegan 
afhendingarkostnað raforkunnar um mælinn, er rafmagnsveitunni heimilt að krefjast 

lágmarksgjalds fyrir notkunina. Að öðrum kosti er rafmagnsveitunni heimilt að taka mælinn 
niður og loka veitunni, eða breyta tengingu hennar. 

2. gr. 

16. gr. reglugerðarinnar breytist og orðist þannig: 

16. gr. Gjald fyrir raforku. 

Gjald fyrir raforku skal ákveða í gjaldskrá. 

Notandi skal greiða rafmagnsveitunni gjald fyrir raforkukaupin samkvæmt gildandi 
gjaldskrá á hverjum tíma. Við verðbreytingar á raforku skal reikningsfæra notkun í beinu 

hlutfalli við gildistíma hverrar gjaldskrár á því tímabili, sem reikningurinn tekur til. 
Rafmagnsveitan má grundvalla orkureikninga á áætlun um orkunotkun notanda og 

innheimta reglulega samkvæmt slíkri áætlun, en í henni sé orkunotkuninni jafnað niður á 
daga. Reikningar, sem byggjast á staðreyndri orkunotkun, nefnast álestrarreikningar, en 

reikningar, sem byggjast á áætlaðri orkunotkun, nefnast áætlunarreikningar. 

Raunverulega orkunotkun skal staðreyna á u. þ. b. 12 mánaðar fresti. Þegar orkunotk- 
un hefur verið staðreynd, skal hún reikningsfærð og gerð upp fyrir tímabilið milli álestra, og 
koma þá áætlunarreikningar til frádráttar. Notandi getur jafnan, gegn greiðslu aukagjalds, 

krafist aukaálestrar og uppgjörs, miðað við staðreynda notkun. Ennfremur getur hann 
óskað eftir breytingu á áætlun um orkunotkun vegna nýrra forsendna. 

Reikninga skal senda orkukaupanda á notkunarstað, eða annan stað, sem hann 
tiltekur. 

Gjalddagi er við útgáfu reiknings. Eindagi er 10 dögum síðar og skal hann tilgreindur á 

reikningi. Einnig skal tilgreina greiðslustað. 
Verði greiðslufall á reikningi, hvort sem um er að ræða áætlunarreikning eða 

álestrarreikning, má rafmagnsveitan áskilja sér og innheimta vanskilavexti, sem reiknist frá 

eindaga reiknings hverju sinni. 

3. gr. 

17. gr. reglugerðarinnar breytist og orðist þannig: 

17. gr. Lokun fyrir veitu og enduropnun. 

Sé orkureikningur ekki greiddur á eindaga, eða ef notandi vanefnir skyldur sínar 

samkvæmt reglugerð þessari eða skriflegum samningi um orkukaup verulega, má rafmagns- 
veitan stöðva orkuafhendingu til notanda, að undangenginni skriflegri aðvörun, sem sendist 
honum með þriggja daga fyrirvara. 

Vanskil á greiðslu áætlunarreikninga heimila rafmagnsveitunni sömu aðgerðir til 
innheimtu og stöðvunar á orkuafhendingu og vanskil á álestrarreikningum. Rafmagnsveitan 

ber ekki ábyrgð á hugsanlegum afleiðingum slíkrar stöðvunar. 

Beri kaupandi ábyrgð á orkukaupum um fleiri en eina veitu (mæli) má stöðva 
orkuafhendingu um hverja þeirra sem er, eða allar, vegna vanskila eða vanefnda í sambandi 

við eina þeirra. 

Stöðvun orkuafhendingar hefur engin áhrif á greiðsluskyldu notanda á skuldum við 

rafmagnsveituna.
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Rafmagnsveitan hefur rétt til þess að krefja notanda um greiðslu kostnaðar við 
undirbúning að stöðvun orkuafhendingar (lokun), ennfremur við framkvæmd lokunar, svo 

og opnun veitunnar. 

Rafmagnsveitan má stöðva orkuafhendingu með hverjum þeim hætti, sem henta þykir, 

með straumrofi í íbúð eða húsnæði notanda eða utanhúss. Rafmagnsveitunni er ekki skylt að 
tilkynna notanda um sjálfa stöðvun orkuafhendingarinnar, enda sé ekki óeðlilega langur 

tími liðinn frá aðvörun um hana. 
Sé lokað fyrir veitu vegna skulda getur rafmagnsveitan ákveðið að opna ekki aftur, 

nema ekki sé lengur um vanskil eða aðrar vanefndir að ræða og/eða trygging sé sett fyrir 

skilvísri greiðslu framvegis. 

Ef viðskiptavinur óskar eftir því, að veita hans sé tekin úr sambandi um tíma, er heimilt 
að taka aukagjald samkvæmt gjaldskrá fyrir það, og einnig má taka fulla leigu fyrir mæla 
veitunnar þann tíma, sem hún er ekki í notkun. 

Enginn má rjúfa straum eða endurtengja veitu nema þeir, sem Rafmagnsveitan hefur 

veitt umboð til þess hverju sinni. Sé brotið gegn þessu skal farið með það sem óleyfilega 

straumnotkun. 

4. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkur, 
staðfestist hér með samkæmt 24. gr. orkulaga nr. 58/1967 til þess að öðlast þegar gildi og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. nóvember 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

28. nóvember 1983 Nr. 777 

AUGLYSING 

um umferð í Mosfellshreppi í Kjósarsýslu. 

Að fengnum tillögum hreppsnefndar Mosfellshrepps og samkvæmt heimild í 65. gr. 

umferðarlaga nr. 40/1968, er hér með sett sú regla um umferð í Mosfellshreppi í Kjósarsýslu, 

að á gatnamótum Vesturlandsvegar og Langatanga skuli umferð úr Langatanga vera 

stöðvunarskyld við Vesturlandsveg (stans). 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað. 

Lögreglustjórinn í Kjósarsýslu, 28. nóvember 1983, 

Einar Ingimundarson. 

  

Stjórnartíðindi B 54, nr. 773—-777. Útgáfudagur 12. desember 1983.
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Nr. 778 1376 23. nóvember 1983 

AUGLÝSING 
um friðlýsingu Víghólasvæðis í Kópavogskaupstað. 

Samkvæmt heimild í 22. gr. laga um náttúrvernd nr. 47/1971, hefur Náttúruverndarráð, 
að tillögu bæjarstjórnar Kópavogs og í samráði við náttúrverndarnefnd og skipulagsnefnd 
kaupstaðarins, fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa Víghólasvæði í Kópavogskaupstað sem 

náttúruvætti. 
Um mörk náttúruvættsins gilda eftirfarandi ákvæði: 
Friðlýsta svæðið umhverfis Víghól afmarkast að sunnan, vestan og norðan af 

lóðamörkum aðliggjandi húsa og af lóðamörkum og bílastæði að austan. Mörkin fylgja 

hnitapunktum skv. hnitaskrá, sem fylgir með í viðauka, sbr. einnig kort bæjarverkfræðings í 
Kópavogi nr. 31-9/L-7 frá febrúar 1982, og eru beinar markalínur á milli hnitapunkta. 

Um svæðið gilda eftirfarandi reglur: 

1. Varðveita skal jarðmyndanir og lífríki svæðisins í núverandi mynd. Hvers konar 

mannvirkjagerð eða jarðrask, sem breytt getur útliti eða eðli svæðisins, er óheimilt, 

nema til komi sérstakt leyfi Náttúrverndarráðs. 
2. Gangandi fólki er heimil för um svæðið, enda sé góðrar umgengni gætt. Þá er 

bæjarstjórn heimilt, að höfðu samráði við náttúrverndarnefnd og skipulagsnefnd, að 

láta planta skjólgróðri, leggja gangstíga, setja upp bekki og annan búnað í þágu útvistar 
á svæðinu. 

3. Hvers konar losun jarðefna, rusls eða sorps er óheimil á svæðinu. 

Náttúruverndarnefnd Kópvogs hefur eftirlit með framkvæmd friðlýsingar í umboði 

Náttúrverndarráðs og bæjarstjórnar. 
Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúrverndarlaga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni, sem tekur gildi við birtingu þessarar auglýsing- 

ar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 23. nóvember 1983. 

Ragnhildur Helgadóttir. 
  

Runólfur Þórarinsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Viðauki. 

  

  

Jag í NÁTTÚRUVÆTTI 

     

si, ( L.    
        

1 > - VÍGHÓLAR Í KÓPAVOGI 

    

- Bjarhhólastigur | 

    

  100 150m. 
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Hnitaskrá: 

NR. X Y 

501 19837.704 14157.140 

502 19815.332 14155.539 

503 19814.618 14165.514 

504 19726.818 14159.231 

505 19728.816 14131.302 

506 19737.858 14131.949 
507 19746.147 14029.540 

508 19874.599 14039.936 

509 19876.094 14040.057 

510 19873.108 14076.943 

511 19843.548 14075.465 

B 174
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REGLUGERÐ 

um skipun stjórnarnefndar og svæðisstjórna málefna fatlaðra. 

1. gr. 

Sérstök nefnd fer með yfirstjórn málefna fatlaðra og kallast hún stjórnarnefnd. Í 

stjórnarnefnd eiga sæti sjö menn skipaðir til fjögurra ára í senn. 
Félagsmálaráðherra, heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra og menntamálaráðherra 

skipa sinn manninn hver. Félagsmálaráðherra skipar svo fjóra menn í nefndina, einn 
samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga og þrjá samkvæmt tilnefningu 
Landssamtakanna Þroskahjálpar og Öryrkjabandalags Íslands. Sá nefndarmaður sem 

félagsmálaráðherra skipar án tilnefningar skal vera formaður stjórnarnefndar. 
Varamenn skulu skipaðir og tilnefndir af sömu aðilum og aðalmenn. 

2. gr. 

Tilnefning hinna þriggja fulltrúa Landssamtakanna Þroskahjálpar og Öryrkjabandalags 
Íslands fer fram með þeim hætti sem segir í þessari grein. 

Hvor samtökin fyrir sig tilnefna fyrst tvo menn. Hjá félagsmálaráðuneytinu eru síðan 

dregin út nöfn þriggja þessara manna að viðstöddum fulltrúum samtakanna og taka þeir sæti 
í stjórnarnefnd sem aðalmenn en fjórði maðurinn verður fyrsti varamaður þeirra. Kemur 

hann til starfa í stjórnarnefndinni án tillits til þess hvor samtakanna hafa tilnefnt hann. 

Þegar lokið er tilnefningu aðalmanna og fyrsta varamanns tilnefna samtökin sinn 
varamanninn hvor. 

Þegar liðin eru tvö ár af skipunartíma stjórnarnefndar tekur fyrsti varamaður sæti í 

nefndinni sem aðalmaður til loka skipunartímans. Annar fulltrúi þeirra samtaka sem áttu 

tvo fulltrúa í nefndinni verður þá fyrsti varamaður. Verði ekki samkomulag um það hvor 
hinna tveggja skuli víkja skal hlutkesti ráða. 

Við forföll aðalmanna skal jafnan leitast við að tryggja það að ekki séu þrír fulltrúar 

sömu samtaka í stjórnarnefnd samtímis. 

3. gr. 

Landinu er skipt í átta starfssvæði hvað málefni fatlaðra varðar. 

Á hverju svæði skal starfa sjö manna svæðisstjórn. 

Í hverri svæðisstjórn skulu vera fræðslustjóri, héraðslæknir og fimm menn skipaðir af 

félagsmálaráðherra. Tveir þeirra skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu svæðisbundinna 

samtaka sveitarfélaga og skal annar þeirra vera úr fulltrúaráði eða stjórn viðkomandi 

samtaka. Þrír stjórnarmenn skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu Landssamtakanna Þroska- 

hjálpar og Öryrkjabandalags Íslands. Um tilnefningu og skipun þessara fulltrúa samtaka 

fatlaðra gildir sama regla og um tilnefningu fulltrúa þessara samtaka í stjórnarnefnd 

samkvæmt 2. gr. 
Í Reykjavík tilnefnir borgarstjórn tvo fulltrúa, annan úr sínum hópi en hinn fulltrúa í 

félagsmálaráði Reykjavíkur. 
Svæðisstjórn kýs sér formann. Þeir sem skipa svæðisstjórn skulu búsettir á svæðinu. 

Varamenn skulu tilnefndir og skipaðir á sama hátt og varamenn í stjórnarnefnd 

samkvæmt 2. grein. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 41 23. mars 1983 um málefni fatlaðra og 

öðlast gildi 1. janúar 1984. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. nóvember 1983. 

Alexander Stefánsson. 
  

Margrét Margeirsdóttir.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð til rannsókna á stjörnulíffræði, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum, af dómsmálaráðherra 22. nóvember 1983. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir styrktarsjóð til rannsókna á stjörnulíffræði. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður að frumkvæði Félags áhugamanna um stjörnulíffræði. 

2. gr. 
Stofnfé er framlag frá Félagi áhugamanna um stjörnulíffræði, að fjárhæð kr. 100.000,00 

— eitthundraðþúsund — krónur. 

3. gr. 
Ennfremur leggur Félag áhugamanna um stjörnulíffræði sjóðnum til allan tekjuafgang, 

sem verða kann af rekstri félagsins næstu 10 árin frá stofnun sjóðsins. Þau framlög skulu 
afhendast sjóðnum árlega strax eftir að reikningar félagsins fyrir næst liðið ár hafa hlotið 
samþykki á aðalfundi félagsins. 

4. gr. 
Þá tekur sjóðurinn við gjöfum, áheitum og öðrum framlögum, sem honum kunna að 

berast. 

5. gr. 
Stofnfé sjóðsins samkvæmt 2. grein má aldrei skerða. 

6. gr. 
Tilgangurinn með stofnun sjóðsins er að skapa starfsskilyrði til rannsókna á stjörnulíf- 

fræði m.a. með því að afla fjár til þess að eignast húsnæði fyrir starfsemina. 

7. gr. 
Sjóðurinn er undir sérstakri stjórn 5 manna, kosinna af stjórn Félags áhugamanna um 

stjörnulíffræði. Fyrsta stjórn sjóðsins skal kosin til fimm ára, en að liðnum fullum fimm 
árum frá kosningu þeirrar stjórnar skal einn stjórnandi ganga úr stjórninni eftir stafrófsröð 
og kosning fara fram á einum stjórnarmanni á ný. 

Þannig gengur einn stjórnandi úr stjórn árlega, þar til öll stjórnin hefur verið 
endurnýjuð, og hefst þá ný endurnýjun með því að fyrst gengur úr stjórn sá sem fyrst tók þar 
sæti samkvæmt fyrstu endurnýjun og síðan hver af öðrum þannig að kosinn er einn 
stjórnarmaður árlega. Endurkjósa má stjórnendur svo oft sem vera vill. Á aðalfundi 
félagsins skal einnig kjósa tvo endurskoðendur fyrir sjóðinn til eins ár í senn, og skal annar 
þeirra a. m. k. vera löggiltur endurskoðandi. Stjórn sjóðsins skiptir með sér verkum. 

8. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

9. gr. 
Stjórn sjóðsins heldur aðalfund árlega á tímabilinu 15. janúar til 15. febrúar, og skal 

hann boðaður með ábyrgðarbréfi eða á annan sannanlegan hátt með 7 daga fyrirvara. 
Á aðalfundi skal gefa skýrslu um hag sjóðsins og rekstur. Leggja fram endurskoðaða 

reikninga sjóðsins og skýra frá breytingum á stjórn sjóðsins, ef um þær er að ræða, og öðru 
sem við kemur stjórn hans og rekstri. Verkaskipting hjá sjóðstjórninni skal ákveðin á 
aðalfundi.
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10. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og breytingum, sem á 

henni kunna að vera gerðar. 

11. gr. 

Breytingar á skipulagsskrá þessari taka ekki gildi fyrr en þær hafa verið staðfestar 

samkvæmt 10. gr. 

Nr. 781 28. nóvember 1983 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Verðlaunasjóð dr. phil. Ólafs Daníelssonar 

og Sigurðar Guðmundssonar, arkitekts, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum, af 

dómsmálaráðherra 28. nóvember 1983. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Verðlaunasjóð dr. phil. Ólafs Daníelssonar og 

Sigurðar Guðmundssonar arkitekts. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir „Verðlaunasjóður dr. phil. Ólafs Daníelssonar og Sigurðar Guðmunds- 

sonar arkitekts“ og er stofnaður árið 1954 af Svanhildi Ólafsdóttur Daníelssonar, konu 

Sigurðar Guðmundssonar arkitekts. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er hálf húseignin Hagamelur 21 í Reykjavík (með þeim kvöðum, sem á 

eigninni hvíla), enn ágóða af eigninni skal verja samkvæmt tilgangi sjóðsins, sbr. 3. gr. a—. 

Verði húseignin seld, telst andvirðið til stofnfjár og skal ávaxtast með sem tryggilegustum 

hætti. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er: 

a) Að verðlauna íslenskan stærðfræðing, stjörnufræðing eða eðlisfræðing. Skal verð- 
laununum úthlutað án umsókna og í fyrsta sinn 31. okt. 1955, á 78 ára afmæli dr. phil. 
Ólafs Daníelssonar, tuttugu þúsund kr. Heita verðlaunin „Verðlaun Ólafs Daníels- 

sonar“. Þeim má ekki skipta. Úthlutun fer fram þriðja hvert ár, í annað hvort skipti 

samkvæmt 3. gr. a, en í annað hvort skipti samkvæmt 3. gr. b. Úthlutunarupphæðirnar a 
og b eru ætíð jafnar innbyrðis. Úthlutun 1955 kallast 1. úthlutun a, en 1958 1. úthlutun 

b, 1961 2. úthlutun a o. s. frv. 
b) Að verðlauna teikningar íslenskra arkitekta að nytsömum byggingum í landinu eða 

skipulagningu innanbæjar í Reykjavík, að undangenginni samkeppni. Heita verðlaunin 

„Verðlaun Sigurðar Guðmundssonar“. Stofnandi sjóðsins áskilur sér og manni sínum, 

meðan annars hvors þeirra nýtur við, rétt til að ákveða verkefni það, sem um ræðir í 

hvert sinn, en eftir þeirra dag Húsameistarafélagi Íslands. Auglýst skal um samkeppn- 
ina hálfu ári fyrir úthlutun. Leita skal tillagna dómnefndar, er Húsameistarafélag 

Íslands skipar samkvæmt reglugerðum félagsins um samkeppni. 

c) Eftir fyrstu úthlutun og síðan (þ. e. í fyrsta sinn árið 1961) má veita aukaverðlaun úr 

sjóðnum, er samtals nemi helmingi aðalverðlauna. Við úthlutun a. skal styrkja stúdent 

úr stærðfræðideild Menntaskólans í Reykjavík, en við úthlutun b. skal styrk úr sjóðnum 

varið til verndunar þjóðminja og leita tillagna þjóðminjavarðar.
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4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa: prófessor í stærðfræði við Háskóla Íslands, rektor Menntaskólans 

í Reykjavík og skrifstofustjórinn í menntamálaráðuneytinu. 

S. gr. 
Menntamálaráðuneytið sér um vörslu sjóðsins, birtir reikninga hans í Lögbirtingablað- 

inu fyrir 1. apríl ár hvert og heldur gerðabók fyrir sjóðinn. 

6. gr. 
Stofnandi sjóðsins áskilur sér rétt til þess, innan næstu 10 ára, að gera tillögur um 

breytingar á skipulagsskrá þessari, þó svo, að þær haggi í engu tilgangi sjóðsins í 
höfuðatriðum. 

7. gr. 

Sjóðurinn afhendist 1. apríl 1954. 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

8. desember 1983 Nr. 782 

REGLUGERÐ 

um þorskveiðibann 20.-31. desember 1983. 

1. gr. 
Á tímabilinu frá og með 20. desember til og með 31. desember 1983, eru fiskiskipum, 

öðrum en þeim, sem hlíta takmörkunum á þorskveiðum samkvæmt reglugerð nr. 23. janúar 
1983, um takmarkanir á þorskveiðum togskipa 1983, bannaðar allar þorskveiðar. 

Á sama tímabili er óheimilt að hafa þorskfisknet 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 reglugerðar 

þessarar, ef nauðsyn krefur.
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9. 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. 

6. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega 

verndun fiskimiða landgrunnsins og ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. desember 1983, 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Jón B. Jónasson. 

Nr. 783 8. desember 1983 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 250/1976, um tilbúning og dreifingu 

matvæla og annarra neyslu- og nauðsynjavara, með síðari 

breytingum. 

1. gr. 

Við 9. gr. bætist nýr töluliður er verði 10. tl. og orðist svo: 

Við sölu og dreifingu matvöru, er inniheldur salt (natríumklóríð) skal geta um magn 

þess á umbúðum sé um luktar umbúðir að ræða. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í lögum nr. 24/1936, um eftirlit með matvælum og 

öðrum neyslu- og nauðsynjavörum, lögum nr. 50/1981, um hollustuhætti og heilbrigðiseftir- 

lit og lögum nr. 85/1968, um eiturefni og hættuleg efni, öðlast gildi Í. apríl 1984. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. desember Í 983. 

Matthías Bjarnason. 
Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 129/1971, um notkun og bann við 

notkun tiltekinna eiturefna og hættulegra efna ásamt síðari 

breytingum. 

1. gr. 

Ný grein er verði 12. gr. orðist svo: 

Heimilt er verslunum, er fengið hafa til þess leyfi ráðherra, að fenginni umsögn 

eiturefnanefndar, að flytja inn og selja efni og efnasamsetningar, sem sérstaklega eru 

ætlaðar til bess að gefa frá sér frítt bróm í nánar tilteknum skömmtunarbúnaði til eyðingar 
sýkla í baðvatni án þess að til kaupanna þurfi sérstök leyfi, samanber ákvæði reglugerðar nr. 
131/1971. Skal við það miðað, að magn frís bróms í baðvatni fari aldrei yfir 4 mg/l. Með 
umsóknum skulu fylgja tillögur um ítarlegar merkingar íláta undir slík efni og efnasamsetn- 
ingar og leiðbeiningar um notkun. Leyfishafi skal ennfremur hafa á boðstólum viðurkennda 
mæla ásamt leiðbeiningum á íslensku til ákvörðunar á fríu brómi í vatni. 

Et bróm er notað til eyðingar sýkla í baðvatni á opinberum sundstöðum, skal fylgjast 
reglulega með styrk frís bróms í vatninu, skv. fyrirmælum Hollustuverndar ríkisins sbr. 
nánar 9. gr. reglugerðar nr. 455/1975. 

2. gr. 

Ný grein er verði 13. gr. orðist svo: 

Heimilt er lögreglustjórum að nota glös undir blóðsýni, sem í hefur verið vegið 0.2 g af 
natríumflúoríði til þess að rotverja og segaverja sýni án þess að til kaupanna þurfi sérstakt 
leyti skv. reglugerð nr. 131/1971. Varðandi merkingar, meðferð glasanna og vörslu þeirra 
skal hlíta fyrirmælum sem ráðuneytið setur, að höfðu samráði við eiturefnanefnd og 
Lyfjaeftirlit ríkisins. Á glösunum skal þó ætíð standa skýrum störum: „Inniheldur 0.2 g 
natríumflúoríð. “ 

Í sendingum innanlands skal ætíð merkja ystu umbúðir um glös þessi þeim eitur- 
merkjum og varnaðarmerkjum, er eiga við um natríumflúoríð, skv. reglugerð þar að lútandi. 

3. gr. 
12. gr. verði 14. gr. 

4. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. 16. gr. laga nr. 85/1968, um eiturefni og hættuleg efni, 

öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. desember 1983. 

Matthías Bjarnason. 

Páll Sigurðsson.
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AUGLÝSING 
um gjald til Almanakssjóðs. 

Með skírskotun til 6. gr. laga nr. 25/1921, um einkaleyfi handa Háskóla Íslands til 

útgáfu almanaks, sbr. 9. gr. reglugerðar nr. 16/1922, hefur verið ákveðið, að gjald það, er 

greiða skal í Almanakssjóð fyrir hvert almanak, sem gefið er út eða flutt inn með sérstöku 

leyfi samkvæmt téðu lagaákvæði, skuli frá 1. janúar 1984 og þar til öðruvísi verður ákveðið 

vera 1,00 kr. fyrir hvert eintak. 

Menntamálaráðuneytið, 13. desember 1983. 

Ragnhildur Helgadóttir. 
  

Arni Gunnarsson. 
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 57 12. apríl 1960 um ökukennslu, próf 

ökumanna o. fl. 

1. gr. 

F-liður 12. gr. falli niður. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt umferðarlögum nr. 40 23. apríl 1968, öðlast 

gildi 1. janúar 1984. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 13. desember 1983. 

Jón Helgason. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

  

Stjórnartíðindi B 55, nr. 778— 786. Útgáfudagur 19. desember 1983.
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REGLUGERÐ 

um ökukennslu, próf ökumanna o. fl. 

I. UNDIRBÚNINGUR AÐ ÖKUPRÓFI 
1. gr. 

Sá sem vill öðlast almenn réttindi til að stjórna vélknúnu ökutæki skal sækja um það til 
lögreglustjóra í heimasveit sinni. Umsókn má einnig senda lögreglustjóra í umdæmi þar sem 
umsækjandi dvelur, og getur hann veitt leyfi til próftöku ef sérstaklega stendur á að fengnu 
samþykki lögreglustjóra í heimasveit. 

Umsókn skal rituð á eyðublað sem lögreglustjóri lætur í té. 

2. gr. 
Með umsókn skal senda: 

1. Tvær skýrar andlitsmyndir af umsækjanda berhöfðuðum. Stærð myndar skal vera 
35x45 mm. Hún skal vera á endingargóðum ljósmyndapappír, merkja- og stimplalaus. 

2. Vottorð læknis um að umsækjandi hafi sjón og heyrn eins og krafist er í 4. gr. og sé svo 
andlega og líkamlega hraustur sem þar greinir. 

Vottorð löggilts ökukennara, sbr. 12. gr., um að nemandi sé hæfur til að taka próf. 
4. Samþykki lögreglustjóra í heimasveit umsækjanda ef umsókn er send öðrum lögreglu- 

stjóra. 

Myndir, sbr. 1. tölulið, skulu eigi vera eldri en tveggja ára, og önnur gögn, sbr. 2.-4. 
tölulið, ekki eldri en eins mánaðar. 

Vottorð ökukennara þarf eigi að fylgja umsókn til prófs í akstri léttra bifhjóla eða 
dráttarvéla. 

= 

3. gr. 
Læknisvottorð skal ritað á eyðublað sem gert er eftir fyrirmælum dóms- 

málaráðuneytisins. Vottorðið skal sent lögreglustjóra í lokuðu umslagi. 

4. gr. 

Umsækjandi skal fullnægja þessum lágmarkskröfum um heilbrigði: 
a) Sjón: Að hann hafi án gleraugna eða með gleraugum er hann venjulega notar minnst 

sjónskerpuna 6/12 (0,5) á betra auga, en 6/24 (0,25) á hinu. Sjónsvið skal prófa með 
hendinni og vera eðlilegt á hvoru auga um sig. 

Heimilt er að leyfa manni próftöku þótt hann sé blindur á öðru auga eða stjórnskerpa 
sé minni en 6/24 (0,25) á því ef hitt augað er óskemmt og með eigi minni sjónskerpu en 
6/9 (0,67) með eða án gleraugna, enda hafi umsækjandi verið með skerta sjón í meira en 
hálft ár. Þetta gildir þó ekki um próf til aksturs leigubifreiða til mannflutninga, 
vörubifreiða fyrir 5 smálesta farm eða meira eða fólksbifreiða fyrir fleiri en 16 farþega. 

B 175 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 787 1386 13. desember 1983 

b) Heyrn: Að hann hafi heyrn svo góða að hann heyri án heyrnartækja orð töluð 

venjulegum rómi í 4 m fjarlægð. 
Standist umsækjandi heyrnarpróf með heyrnartæki sem hann notar að jafnaði er 

heimilt að leyfa honum próftöku, enda noti hann heyrnartækið við akstur. Ef 

umsækjandi óskar má þó gefa út ökuskírteini til hans með sömu skilyrðum og þegar 

umsækjandi stenst ekki heyrnarprót. 

Standist umsækjandi ekki heyrnarpróf er heimilt að gefa út ökuskírteini til hans, enda 

sé bifreið eða bifhjól sem hann ekur búið hliðarspeglum á báðum hliðum. Eigi er þörf 

aukaspegla á dráttarvél. 
Ákvæði 2. og 3. mgr. gilda eigi um próf til aksturs leigubifreiða til mannflutninga eða 

fólksflutninga fyrir fleiri en 16 farþega. 

c) Önnur líkamshreysti: Að hann geti notað báða handleggi og fætur til að stýra 

ökutækinu, hemla og gefa merki. Að hann sé ekki haldinn flogaveiki eða öðrum 

sjúkdómi sem ástæða er til að ætla að valdi meðvitundarleysi snögglega. 
Mat á líkamshreysti skal miða við að umsækjandi geti Örugglega stjórnað ökutæki því 

sem hann vill fá leyfi til að stjórna. 
d) Andleg heilbrigði: Að andleg heilbrigði umsækjanda og andlegur þroski sé með þeim 

hætti að hann geti Örugglega stjórnað ökutæki því sem umsókn miðast við. 

S. gr. 
Lögreglustjóri kannar hvort réttar eru þær upplýsingar sem umsækjandi leggur fram. 

Hann kannar reglusemi og áreiðanleik umsækjanda og aflar þeirra upplýsinga um hann sem 

þörf er á, þ. á m. úr sakaskrá ríkisins. 

Lögreglustjóri metur hvort umsækjandi fullnægir skilyrðum til próftöku. Telji lögreglu- 

stjóri vafa á því hvort umsækjandi fullnægi kröfum um heilbrigði eða andlegan þroska skal 

hann fá umsögn sérfræðings um vafaatriði. 
Telji lögreglustjóri áreiðanleik, samviskusemi eða reglusemi umsækjanda vafasama 

samkvæmt framlögðum gögnum eða öðrum upplýsingum skal hann því aðeins veita heimild 

til próftöku að umferðaröryggi verði ekki talin sérstök hætta búin þótt umsækjandi fái 

ökuskírteini. Eigi skal að jafnaði leyfa manni próftöku ef hann á síðastliðnum 12 mánuðum 

hefur hlotið refsingu fyrir ölvun nema um sé að ræða einstakt tilvik hjá manni sem að öðru 

leyti má telja áreiðanlegan og samviskusaman. 

Fullnægi umsækjandi ekki almennum kröfum um líkamshreysti, en uppfyllir önnur 

skilyrði til útgáfu ökuskírteinis leitar lögreglustjóri álits Bifreiðaeftirlits ríkisins. Að því búnu 

sendir lögreglustjóri dómsmálaráðuneytinu umsóknina til fyrirsagnar ásamt umsögn sinni og 

fylgiskjölum, nema nota megi bifreið með sjálfvirkri gírskiptingu, sbr. a- lið 2. málsgr. 25. 

gr. Ákveður ráðuneytið síðan hvort heimila skuli útgáfu ökuskírteinis til umsækjanda og 
setur nánari reglur um kennslu, próf og efni skírteinis, eftir því sem þörf krefur. 

6. gr. 

Telji lögreglustjóri skilríki þau sem umsókn fylgja fullnægjandi sendir hann þau til 

prófdómanda með áritun um próftökuheimild.
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II. UM ÖKUKENNSLU. 
A. Löggiltir ökukennarar. 

1. gr. 

Rétt til að kenna undir almennt próf í akstri og meðferð bifreiða hafa þeir einir sem til 
þess hafa fengið löggildingu dómsmálaráðherra. 

Engum má veita ökukennararéttindi nema hann: 

a) hafi náð 25 ára aldri, 
b) hafi óflekkað mannorð, 
c) hafi eigi á síðustu 5 árum gerst sekur um alvarleg eða ítrekuð brot á umferðarlögum eða 

alvarleg brot á áfengislögum og hafi ekki á sama tíma verið án ökuskírteinis vegna 
ökuleyfissviptingar, 

d) hafi réttindi til að aka leigubifreið til mannflutninga og hafi stundað akstur að staðaldri 
eigi skemur en tvö ár eftir að hann öðlaðist þau réttindi, 

e) hafi staðist sérstakt ökukennaraprót. 
Ökukennararéttindi gilda í 5 ár frá útgáfudegi. Endurnýja má ökukennararéttindi, enda 

uppfylli umsækjandi skilyrði samkvæmt liðum b-d. Að jafnaði skal ekki endurnýja 
ökukennararéttindi án nýs prófs ef meira en ár er liðið frá því löggilding féll úr gildi. 

Dómsmálaráðherra getur hvenær sem er svipt mann ökukennararéttindum ef ástæða er 
til. Skal það ávallt gert ef brott fellur skilyrði til að öðlast ökukennararéttindi svo og ef 
veruleg brögð verða að því að ökukennari veiti ökumannaefnum sem eigi standast próf 
kennsluvottorð eða ef ökukennari fer ekki eftir reglum sem settar eru um ökukennslu. 

Ákvæði greinar þessarar um sviptingu ökukennararéttinda gilda einnig um þá sem 

fengið hafa ótímabundin ökukennararéttindi samkvæmt eldri reglum. 

8. gr. 
Próf fyrir þá sem vilja öðlast ökukennararéttindi skal halda í Reykjavík. Próf skulu 

haldin árlega, að jafnaði í apríl mánuði. Umsóknir um ökukennarapróf skulu sendar 

Bifreiðaeftirliti ríkisins fyrir 1. mars, og skulu umsækjendur: 

a) hafa náð 24 ára aldri, 
b) hafa réttindi til aksturs leigubifreiða til mannflutninga, 

c) uppfylla skilyrði samkvæmt 2. málsgr. 7. gr., liðum b og c. 
Áður en próf er haldið skal prófnefnd efna til námskeiðs til undirbúnings ökukennara- 

prófi, og skulu námsgreinar vera: 
a) Umferðarlög og reglugerðir. 

b) Bifreiðatækni, sbr. 16. gr. a-m. 
c) Umferðaröryggisfræði. 
d) Sálfræði. 
e) Kennslufræði. 
f) Skyndihjálp. 
g) Æfingaakstur. 

Kennsla á námskeiði skal vera. fræðileg og verkleg, og skulu kennslustundir vera eigi 
færri en 80. Prófnefnd skiptir fræðilegri kennslu milli kennslugreina og verklegri kennslu 

milli æfingaaksturs kennaraefnis, æfingaaksturs þegar kennarinn er í hlutverki nemanda og 

æfingaaksturskennslu með raunverulegan nemanda í akstri. Fyrir þátttöku í námskeiði skal 

greiða kennslugjald er prófnefnd ákveður þannig að það hrökkvi til greiðslu kostnaðar. 
Kennslugjaldið greiðist fyrirfram. 

Endurprentað blað. 
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9. gr. 
Prófgreinar við ökukennarapróf eru: 

a) Umferðarlög og reglugerðir. 
b) Bifreiðatækni. 
c) Önnur efni sem kennd eru á námskeiði til undirbúnings ökukennaraprófi. 

d) Ökukennsla. Skal próftaki kosta ökutæki til prófsins. 
Próf samkvæmt liðum a-c er skriflegt, og skal próftaki fá 2 klst. til prófs í hverri 

prófgrein. Próf samkvæmt lið d er verklegt. 
Við prófið skal gefa einkunnir í heilum tölum frá 1-10. Til þess að standast próf þarf 

próftaki að fá minnst 6 fyrir hverja prófgrein. Prófnefnd lætur próftaka er stenst próf í té 
prófskírteini. 

10. gr. 

Kennsla í akstri bifhjóla má aðeins fara fram undir stjórn og umsjón löggilts 
Ökukennara, sbr. 7. gr., sem til þess hefur fengið sérstaka löggildingu dómsmálaráðherra. 

Engum má veita slík réttindi nema hann hafi réttindi til að aka bifhjóli og hafi staðist próf 
hjá bifreiðaeftirlitsmanni í ökukennslu og meðferð bifhjóla. 

B. Kennslubifreiðir og bifhjól. 

11. gr. 

Eigi má nota bifreið eða bifhjól til ökukennslu fyrr en Bifreiðaeftirlit ríkisins hefur 

viðurkennt ökutækið. Framan og aftan á kennslubifreið skulu vera spjöld sem á er letrað 

„Kennslubifreið“. Óheimilt er að nota spjöldin þegar bifreiðin er notuð til annars en 

ökukennslu. Bifreiðaeftirlit ríkisins ræður gerð kennsluspjalda og hefur sölu þeirra með 

höndum. 

Bifreið sem viðurkennd er til kennslu fyrir almennt bifreiðastjórapróf skal þannig gerð 
að bil milli öxla hennar sé a. m. k. 2,10 m, og að hún sé annað hvort a. m. k. 3,80 m að 

lengd og 1,45 m á breidd eða að eigin þyngd hennar sé a. m. k. 700 kg. 
Í kennslubifreið skal ennfremur vera eftirfarandi búnaður og skal vera unnt að taka 

búnað samkvæmt a- og b- liðum úr sambandi eða ganga þannig frá að eigi stafi hætta af 
þegar bifreiðin er eigi notuð sem kennslubifreið: 

a) Sérstakur hemlafetill fyrir ökukennara. 
b) Sérstakur tengslisfetill fyrir ökukennara. 

c) Sérstakur búnaður fyrir ökukennara til að gefa með hljóðmerki. 

d) Baksýnisspegill inni í bifreið og á hægri hlið, þannig komið fyrir að ökukennari geti 
notað þá. 

e) Bifreið með sjálfvirkri gírskiptingu skal búin skiptistöng, þannig komið fyrir að 
ökukennari geti notað hana. 

C. Kennsla í akstri bifreiða og bifhjóla. 

12. gr. 

Ökukennslu skal miða við að nemandi geti staðist próf samkvæmt IV. kafla. Til að 

tryggja samræmda ökukennslu skal Bifreiðaeftirlit ríkisins í samráði við Ökukennarafélag 
Íslands gera námsskrá til leiðbeiningar fyrir öÖkukennara. 

Æfingaakstur má ekki fara fram á vegum þar sem umferð er mikil fyrr en nemandi 
hefur náð þeirri leikni í akstri að eigi stafi sérstök hætta af. Ökukennsla skal fara fram á 
vegum bæði í þéttbýli og utan þess. 

Að lokinni kennslu lætur ökukennari nemanda í té kennsluvottorð þar sem greina skal 
hvernig kennslu var háttað, þ. á m. hvenær og í hve margar klukkustundir kennt hafi verið í
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þéttbýli og utan þess. Kennsluvottorð skal ritað á eyðublað sem gert er eftir fyrirmælum 
dómsmálaráðuneytisins. 

Gjald fyrir ökukennslu skal ekki vera hærra en nemur gjaldi að degi til fyrir 
leigubifreiðir á þeim stað sem kennslan fer fram að viðbættu 25% álagi. 

D. Kennsla í meðferð og stjórn leigubifreiða til mannflutninga og 

vörubifreiða fyrir 5 smálesta farm eða meira. 

13. gr. 

Námskeið fyrir þá sem öðlast vilja réttindi til að stjórna leigubifreiðum til mannflutn- 
inga og vörubifreiðum fyrir 5 smálesta farm eða meira skal halda í Reykjavík og á öðrum 

stöðum þar sem ástæða þykir til. Dómsmálaráðherra skipar forstöðumann námskeiðanna. 

Forstöðumaður ræður umsjónarmann með samþykki dómsmálaráðuneytisins svo og stunda- 
kennara. 

14. gr. 

Umsóknir um þátttöku í námskeiði skal senda Bifreiðaettirliti ríkisins. 

Þátttökuskilyrði eru að umsækjandi: 
a) hafi náð 19 ára aldri, 
b) hafi haft réttindi til bifreiðaaksturs í a. m. k. 6 mánuði, 

c) hafi ekki á undanförnum 12 mánuðum verið án ökuskírteinis vegna ökuleyfissviptingar, 
gerst brotlegur við ákvæði um neyslu eða meðferð áfengra drykkja, eða verið refsað 

fyrir vítaverða aksturshætti, 
d) hafi óflekkað mannorð, ef um er að ræða réttindi til farþegaflutninga í atvinnuskyni. 

Umsókn skal fylgja læknisvottorð samkvæmt 2. tölulið 2. gr. Umsækjandi skal sanna að 

hann uppfylli skilyrði b-liðar með því að framvísa ökuskírteini. 
Leita skal álits viðkomandi lögreglustjóra, sbr. 1. gr., á því hvort umsækjandi fullnægir 

skilyrðum til þátttöku í námskeiði. 

15. gr. 

Kennslustundir á námskeiði skulu vera 180—200 samkvæmt stundaskrá er forstöðu- 

maður semur. Fyrir þátttöku í námskeiði skal greiða kennslugjald er forstöðumaður 
ákveður. Kennslugjald skal ákveða tvisvar á ári, í Janúar og í september, og skal miða við að 

það hrökkvi fyrir meðalkostnaði á mann á hverjum tíma. Kennslugjald greiðist fyrirfram. 

Heimilt er að skipta gjaldinu þannig að þátttakandi greiði helming við innritun og helming 

áður en próf fer fram. 

16. gr. 

Kennsla á námskeiði skal vera verkleg og fræðileg. 

Kennslan skal einkum fjalla um: 

a) Hvernig þau tæki vinna sem stjórnað er úr sæti bifreiðastjóra og hvernig skuli beita 
þeim. 

b) Rafkerfi. 

c) Kælivatnskerfi. 
d) Smurningskerfi. 
e) Eldsneytiskerfi. 
f) Gerð og vinnu vélar að öðru leyti. 
£) Tengsli, gírkassi og mismunadrif. 
h) Hemlakerfi. 
i) Stýrisbúnað. 
j) Tengibúnað. 
k) Viðgerðir á algengum smábilunum.



Nr. 787 1390 13. desember 1983 

I) Hvað gera skuli er vanda ber að höndum, svo sem ef eldur kemur upp í bifreið eða slys 
verður. 

m) Réttan umbúnað á farmi. 
n) Umferðarlög og reglur samkvæmt þeim. 

o) Reglur um leigubifreiðar. 
p) Góða aksturshætti, og skal hluti kennslunnar vera í formi akstursæfinga. 

17. gr. 

Skylt er nemanda að hlýða reglum sem forstöðumaður setur til að stuðla að reglu og aga 
á námskeiði, að viðlagðri brottvísun ef nemandi lætur eigi skipast við áminningu. 

Forstöðumaður skal setja reglur um lágmarks tímasókn, svo og reglur um hvenær 

próftaki má endurtaka próf hafi hann ekki staðist það að loknu námskeiði. 
Forstöðumaður getur undanþegið nemanda frá tímasókn í einstökum námsgreinum eða 

þeim öllum ef sannað er að hann hafi sérmenntun í þeim. Slík umsókn skal lögð fram 

jafnhliða umsókn um þátttöku í námskeiði, og skal henni fylgja vottorð er sanni að 

umsækjandi sé fær um að ganga undir próf án þess að taka þátt í námskeiði, svo sem að hann 

hafi lokið sveinsprófi í bifvélavirkjun, prófi frá Lögregluskóla ríkisins eða prófi frá 

námskeiði í slysahjálp eða að hann hafi hlotið svipaða undirbúningsmenntun sem prófnefnd 
tekur gilda, eða nefndin telur hann færan um að ganga undir próf vegna sérkunnáttu hans 

eða hæfni. 

E. Æfingaakstur á léttum bifhjólum. 

18. gr. 

Nám í akstri léttra bifhjóla má fara fram án kennnara. Æfingaakstur má ekki fara fram 
fyrr en fengin hefur verið til hans heimild lögreglustjóra. 

Akstursheimild skal vera skrifleg, og skal ökumaður hafa hana með sér meðan á 

æfingaakstri stendur. Akstursheimild skal ekki gefa út fyrr en umsækjandi hefur náð 15 ára 

aldri, og ekki fyrr en 14 dögum áður en próf skal þreytt. Lögreglustjóri getur ákveðið hvar 
æfingaakstur má fara fram. 

Áður en lögreglustjóri gefur út heimild til æfingaaksturs skal umsækjandi sanna að 

hann hafi næga þekkingu á umferðarreglum, og skal lögreglustjóri að jafnaði krefjast þess 

að umsækjandi taki þátt í námskeiði í umferðarreglum, akstri og meðferð léttra bifhjóla. 

F. Æfingaakstur á dráttarvélum. 

19. gr. 
Nám í akstri dráttarvéla skal fara fram undir eftirliti manns sem leyfi hefur til að stjórna 

dráttarvél á alfaravegi. Námi skal hagað þannig að eigi stafi sérstök hætta af. 

Il1. PRÓFDÓMENDUR 

20. gr. 

Bifreiðaeftirlitsmenn eru prófdómendur við almennt bifreiðastjórapróf og próf í akstri 

bifhjóla. Dómsmálaráðherra getur löggilt aðra hæfa menn til prófdómendastarfa. 

Prófdómendur mega ekki stunda ökukennslu. 

21. gr. 

Dómsmálaráðherra skipar þriggja manna prófnefnd við próf í meðferð og stjórn 

leigubifreiða til mannflutninga og vörubifreiða fyrir 5 smálesta farm eða meira. Skal 

forstöðumaður námskeiða samkvæmt 13. gr. vera formaður hennar. Annar hinna skal hafa 

sérþekkingu í vélfræði en hinn skal vera bifreiðaeftirlitsmaður. Dómsmálaráðherra ákveður 

þóknun prófnefndar.



13. desember 1983 1391 Nr. 787 

Forstöðumanni er heimilt að ráða sérfræðinga til prófdómendastarfa í einstökum 
greinum. Formaður prófnefndar skiptir verkum með nefndarmönnum þannig að einn 
prófdómandi dæmi með kennara í hverri prófgrein, en í prófakstri skulu vera tveir 
prófdómendur. 

Prófdómendur við próf í akstri fólksbifreiða fyrir fleiri en 16 farþega skulu vera tveir 

bifreiðaeftirlitsmenn sem forstöðumaður bifreiðaeftirlitsins kveður til. 

22. gr. 

Bifreiðaettirlitsmenn eða aðrir sem lögreglustjórar telja til þess hæfa eru prófdómendur 

við próf í akstri léttra bifhjóla. 

Lögreglustjórar fela bifreiðaeftirlitsmönnum eða öðrum þeim sem hafa bifreiðastjóra- 

réttindi og reynslu í akstri dráttarvéla að vera prófdómendur við próf í akstri dráttarvéla. 

23. gr. 

Dómsmálaráðherra skipar þriggja manna prófnefnd til að annast ökukennarapróf og 
ákveður þóknun hennar. Skal forstöðumaður námskeiða samkvæmt 13. gr. vera formaður 

hennar. Annar hinna skal vera lögfræðingur en hinn skal vera bifreiðaeftirlitsmaður. 

IV. ÖKUPRÓF 
A. Almenn bifreiðastjórapróf. 

24. gr. 

Þegar prófdómanda hefur borist umsókn um próftöku samkvæmt 6. gr. ákveður hann 

hvenær próf skuli haldið. Skal það gert svo fljótt sem ástæður leyfa. Aksturspróf skal ekki 
fara fram fyrr en umsækjandi hefur náð 17 ára aldri nema sérstaklega standi á og 
lögreglustjóri heimilar. 

Umsækjanda ber að gefa sig fram til prófs áður en tveir mánuðir eru liðnir frá því 

lögreglustjóri áritaði próftökuheimild. Gefi umsækjandi sig ekki fram innan þess tíma 
verður hann ekki prófaður nema að fenginni nýrri áritun lögreglustjóra. 

Komi umsækjandi eigi til prófs á tilsettum tíma ber honum að greiða prófgjald að nýju 
vilji hann reyna próf nema hann sanni gild forföll. 

25. gr. 

Við próf skal nota viðurkennda kennslubifreið sem ekki er með sjálfvirkri gírskiptingu, 

sbr. þó 2. málsgr., og próftaki leggur til. Bifreiðin skal eigi vera merkt eða auðkennd á 
annan hátt sem kennslubifreið. 

Nota má kennslubifreið með sjálfvirkri gírskiptingu: 

a) ef próftaki fullnægir ekki almennum kröfum um líkamshreysti og getur ekki með góðu 

móti ekið bifreið án slíks búnaðar. Skulu ökuréttindi þá takmörkuð við þannig bifreið, 

b) ef próftaki hefur áður fengið útgefin réttindi til aksturs bifreiðar. 

26. gr. 

Almennt bifreiðastjórapróf skiptist í þrjá hluta: 

a) Skriflegt próf. Geti próftaki eigi með góðu móti tjáð sig á skriflegu prófi má 

prófdómandi heimila honum að taka hliðstætt próf munnlega. 
b) Munnlegt próf. 
c) Aksturspróf. 

Skriflega prófið skal taka fyrst. Standist próftaki það ekki má hann ekki reyna við seinni 

prófin, en reyna má hann við próf að nýju að viku liðinni. Skriflega prófið má endurtaka 
tvisvar.
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Standist próftaki ekki munnlega prófið skal hann ekki fara í akstursprófið, en reyna má 

hann við próf að nýju að viku liðinni. 
Komi fram í akátursprófi að þekkingu próftaka í þeim efnum sem skriflega prófið fjallar 

um sé mjög áfátt skal vísa próftaka til skriflegs prófs að nýju. 

Standist próftaki ekki akstursprófið má hann reyna við það að nýju að viku liðinni. 

Að loknu hverju prófi tilkynnir prófdómandi próftaka hvort hann hafi staðist próf. Óski 

próftaki sem ekki hefur staðist próf að fá að vita ástæðu þess skal það upplýst. 

Hafi próftaki ekki staðist próf samkvæmt framansögðu má hann ekki reyna við próf að 

nýju fyrr en að fenginni nýrri próftökuheimild. Skal slík heimild ekki veitt fyrr en að tveimur 

vikum liðnum nema sérstök ástæða mæli með, og liggi fyrir nýtt kennsluvottorð. 

21. gr. 

Í skriflegu prófi skal spyrja um atriði er varða umferðarlöggjöf, bifreiðina og 

skyndihjálp. 

Sá hluti prófsins er fjallar um umferðarlög og reglugerðir skal einkum beinast að: 

a) Gildissviði umferðarlaga. 
b) Merkingu orða í umferðarlögum. 

c) Gerð og búnaði ökutækja. 

d) Skráningu ökutækja og eftirliti með þeim. 

e) Ákvæðum um ökumenn, ábyrgð þeirra og skyldur. 

f) Umferðarreglum og góðum akstursháttum. 
g) Umferðarstjórn, umferðarmerkjum, umferðarljósum og merkingum á yfirborði vega. 

h) Fébótaábyrgð og vátryggingu. 
i) Refsingum og öðrum viðurlögum. 
j) Undirbúningi að ökuprófi 

Sá hluti prófsins er fjallar um bifreiðina skal einkum beinast að: 

a) Gerð stjórntækja. 
b) Hirðu stjórntækja. 
c) Skilgreiningu á bilun stjórntækja. 
d) Stöðvunarvegalengd (viðbragðs- og hemlunarvegalengd) og hvað hefur áhrif á stöðvun- 

arvegalengd. 
e) Bruna- og sprengihættu af uppgufun eldfimra efna. 

f) Hvað beri að gera til að komast hjá óþarfa hávaða í akstri með réttum akstursháttum og 

meðferð og viðhaldi ökutækis. 
g) Akstri í roki, rigningu, hríð, myrkri, snjó, lausamöl og hálku. 

h) Hættu á kolsýrlingseitrun. 

Sá hluti prófsins er fjallar um skyndihjálp skal einkum beinast að slysahjálp í 

umferðinni. 
Próftaki fær allt að 45 mínútum til þess að leysa úr verkefnum. 

Um 28. gr. 

Skriflega prófið missir gildi ef munnlega prófið er ekki tekið innan tveggja mánaða. Þó 

má láta það gilda allt að þremur mánuðum ef próftaki hefur ekki staðist aksturspróf. 

29. gr. 

Í munnlegu prófi skal spyrja um atriði úr tveimur af eftirfarandi liðum: 

a) Mælaborð: Spurt skal um mæla og ljós í mælaborði, hvað hver mælir sýnir og hvaða 

upplýsingar hann gefur. Á sama hátt skal spyrja um ljósmerki. Spurt skal um hvern 

rofa, hvernig honum er beitt, fyrir hvað rofinn er, og Í hvaða tilfellum rofinn er notaður.
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b) Öryggisbúnaður og stjórntæki: Spurt skal um notkun öryggisbúnaðar og gerð hans og 

hvernig ganga megi úr skugga um ástand hans á einfaldan hátt. Þess sama skal spyrja 
varðandi stjórntæki. 

c) Hreyfill og hirðing hans: Spurt skal um gang hreyfilsins, fyrir hverju hreyfill gengur, 

hvers hann þarf með til að ganga óskemmdur, og hvernig olía er mæld í botnskálinni. 

Spurt skal um gangsetningu, einnig í köldu veðri. 
d) Vagninn: Spurt skal um helsta ljósabúnað, útlit bifreiðar og útsýn úr bifreið, og hvaða 

hlutum beri að leggja mesta áherslu á að halda hreinum. 

30. gr. 

Tilgangur munnlegs prófs er að komast að raun um hvort próftaki hafi þá þekkingu á 
gerð og búnaði bifreiða að hann geti haldið bifreið þannig við að ekki verði um óeðlilegar 

bilanir að ræða sem auka verulega rekstrarkostnað bifreiðar eða gera hana óðörugga í akstri. 

Einnig að hann geti fundið galla eða bilanir er fram kunna að koma og verulegu máli skipta 

um öryggi. Eigi ber að leggja áherslu á tæknileg heiti einstakra hluta eða smíðalag bifreiða. 

31. gr. 

Að loknu munnlegu prófi leiðbeinir prófdómandi próftaka um tilhögun akstursprófs. 

Við aksturspróf skal prófdómandi sitja við hlið próftaka. Prófdómandi skal því aðeins 

hafa afskipti af stjórn bifreiðar að umferðaröryggi krefjist. Hann skal eftir því sem unnt er 

láta próftaka afskiptalausan, en fylgjast vel með akstursháttum hans, gæta að hvort hann fer 

eftir umferðarreglum og hvort hann ekur eðlilega miðað við aðstæður. Nauðsynlegar 
ábendingar og fyrirmæli ber prófdómanda að gefa greinilega og í tæka tíð þannig að próftaka 
gefist ráðrúm til að skilja þær og framkvæma. Eigi má prófdómandi gefa fyrirmæli sem leiða 
myndu til umferðarbrota ef hlýtt væri. 

32. gr. 

Í akstursprófi ber prófdómanda að aðgæta sérstaklega eftirfarandi: 
a) Hvort próftaki ræsir hreyfil rétt og hvort hann misnotar vélarafl, hvort hann sýnir 

vagninum nægilega tillitssemi, t. d. á vondum vegi, hvort hann notar ökuljós réttilega, 

spennir öryggisbelti og stillir þau rétt, notar rúðusprautu og rúðuþurrkur eins og með 
þarf, svo og annan búnað til að halda rúðum hreinum og móðulausum eða til að tryggja 
góða útsýn. 

b) Aksturslag próftaka, hvort hann heldur sig á réttum vegarhelmingi og réttri akrein. 
Eins ber að gæta að hvort próftaki ekur hæfilega nærri vegamótum þegar hann nemur 
staðar vegna umferðarmerkja eða ljósa og hvernig hann dregur úr hraða. 

c) Hvernig próftaki velur akrein með tilliti til hraða, umferðar og áframhaldandi aksturs. 
d) Hvort próftaki ekur á löglegum hraða og hæfilega hratt eftir aðstæðum. 

e) Viðbragðsflýti próftaka í akstri og við að taka af stað og stöðva bifreið. Próftaki skal 

stöðva bifreið snögglega eftir beiðni prófdómanda. 
f) Próftaki skal reyndur í akstri aftur á bak, ýmist upp eða niður brekku. 
g) Próftaki skal reyndur í akstri aftur á bak og akstri áfram inn í stæði. Aðgæta ber hvernig 

gengur að koma bifreið í stæði, og hvernig bifreið er lagt. Próftaki skal segja til um 
hvort bifreið er löglega lagt og sé svo ekki hvers vegna. 

h) Prófdómandi fylgist með öryggi próftaka, hvort hann heldur bifreið stöðugri á vegi og 
þá einkum þegar skipt er um gangstig, skipt er um akrein eða þegar próftaki þarf 

sérstaklega að líta eftir annarri umferð. Einnig skal prófdómandi aðgæta hve öruggur 
próftaki er þegar hann ekur inn í umferðaræð eða yfir vegamót. 

i) Hvernig próftaki gengur frá bifreið í brekku, tekur af stað og lætur hana renna í gang. 

j) Hvort próftaki virðir forgang umferðar, umferðarmerki og umferðarljós. 

B 176 
Endurprentað blað. 
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k) Hvort próftaki gefur stefnumerki, hvort merkin eru gefin í tíma og í samræmi við 

stefnubreytingu og hvort stefnumerkjagjöf er hætt þegar hún á ekki lengur við. 
I) Hvernig próftaki heldur um stýri og sömuleiðis setu próftaka undir því. Hvoru tveggja 

ber að aðgæta í beygjum og í beinum akstri. 
m) Hvort próftaki sýnir aðgæslu í akstri. Sérstaklega skal þetta athugað þar sem barna er 

von eða annarra sem ekki geta gætt sín nægilega vel í umferðinni. 
Munnlegt próf og aksturspróf skal ekki standa skemur en 45 mínútur. Hætta ber þó 

prófi fyrr ef ljóst er að próftaki mun ekki standast prófið. 

33. gr. 
Aksturspróf skal ávallt halda á vegum, bæði í þéttbýli og utan þess. Skal prófið fara 

fram á þeim tíma og á þeim vegum að verulega reyni á ökuhæfni próftaka. 

Ekki skal halda aksturspróf annars staðar en þar sem hvað flestar gerðir umferðar- 

merkja eru og einhverjar yfirborðsmerkingar eru á vegum. 

B. Próf í akstri bifhjóla. 
34. gr. 

Hinn fræðilegi hluti prófsins skal vera í samræmi við reglur um almennt bifreiðastjóra- 
próf, eftir því sem við á. Próftaki skal ennfremur gera grein fyrir þeim mun sem er á því að 

stýra og hemla bifhjóli eftir því hvort ekið er með farþega eða ekki. Hann skal einnig gera 
grein fyrir notkun handhemils. 

Aksturspróf skal halda þar sem prófdómandi getur fylgst með akstrinum. Því prófi skal 

haga á sama hátt og prófi bifreiðastjóra með þeim breytingum sem leiða af eðli 
ökutækjanna. 

C. Próf í meðferð og stjórn leigubifreiða til mannflutninga og 

vörubifreiða fyrir 5 smálesta farm eða meira. 

35. gr. 
Að loknu námskeiði samkvæmt 13. gr. skal halda prót. 
Próf er fræðilegt og verklegt. Fræðilega prófið er skriflegt, en akstursprófið verklegt að 

öðru leyti en því að próftaki gerir stutta grein fyrir stjórn- og öryggistækjum bifreiðar í 
byrjun prófsins. Geti próftaki eigi með góðu móti tjáð sig á skriflegu prófi má prófnefnd 

heimila honum að taka hliðstætt próf munnlega. 
Við próf skal gefa einkunnir fyrir: 

a) Þekkingu á aflvélum bifreiða, rafmagns-, kælivatns-, eldsneytis- og smurningskerfum 

þeirra, svo og orsökum gangtruflana og viðhaldi og hirðu hreyfla. 

b) Þekkingu á aflfærslutækjum bifreiða, svo sem tengsli, gírkassa, mismunadrifi og 

tengibúnaði. Ennfremur hemlum og stýrisbúnaði og viðhaldi og hirðu undirvagns. 

c) Þekkingu á umferðarlögum og reglugerðum samkvæmt þeim og góðum akstursháttum. 

d) Skyndihjálp og hvað gera skuli ef sérstök vandkvæði ber að höndum. 
e) Prófakstur: Við prófið skal nota vörubifreið fyrir 5 smálesta farm eða meira, og skal 

hver próftaki prófaður í minnst eina klukkustund við mismunandi aðstæður svo glöggt 
komi fram hæfni hans og leikni í bifreiðastjórn. Ef próftaki óskar má prófa á 6—8 
manna bifreið. Veitir prófið þá ekki réttindi til aksturs stærri bifreiða. 
Við prófið skal gefa einkunnir í heilum tölum frá 1—10. Lægsta meðaleinkunn sem þarf 

til að standast próf er 6 og má einkunn í þeim greinum sem um ræðir í liðum c og e hvorum 

fyrir sig ekki vera lægri.
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36. gr. 

Próftaki skal mæta stundvíslega á tilteknum stað til prófs og má ekki án leyfis víkja 

þaðan meðan prófið stendur yfir. 

Gangi próftaki frá prófi vegna sjúkleika og sanni síðar með læknisvottorði að hann hafi 
haft gild forföll má prófa hann í því sem eftir var svo fljótt sem við verður komið, þó eigi 

síðar en innan sex mánaða. Er þá fullgildur sá hluti prófsins sem lokið var þegar próftaki 
forfallaðist. 

Próftaki sem staðist hefur próf fær prófskírteini. Nota skal tvær gerðir prófskírteina, 
annað fyrir þá sem taka próf á vörubifreið, en hitt fyrir þá sem taka prófið á 6—8 manna 
bifreiða. Ekki skal afhenda prófskírteini fyrr en skírteinishafi hefur náð 20 ára aldri. 

Halda skal skrá um þá sem sækja námskeið samkvæmt 13. gr. Þar skal færa upplýsingar 
um hvert námskeið, nöfn próftaka og fæðingardag, einkunnir og hver réttindi próf veitir. 
Skráin skal geymd í vörslu Bifreiðaettirlits ríkisins. Jafnframt skal senda lögreglustjóra sem í 
hlut á nöfn þeirra sem staðist hafa próf. 

D. Próf í akstri fólksbifreiða fyrir fleiri en 16 farþega. 

37. gr. 

Til að öðlast ökuskírteini til aksturs fólksbifreiða fyrir fleiri en 16 farþega skal ljúka 

sérstöku prófi. Skilyrði til próftöku er að umsækjandi hafi réttindi til aksturs leigubifreiða til 

mannflutninga og vörubifreiða fyrir 5 smálesta farm eða meira. 
Próf skulu haldin í Reykjavík og á Akureyri tvisvar á ári, og skulu umsóknir um 

próftöku sendar Bifreiðaeftirliti ríkisins fyrir 1. apríl eða 1. september. Umsókn skal fylgja 
læknisvottorð. Umsækjandi skal sanna að hann hafi fullnægjandi ökuréttindi með því að 

framvísa ökuskírteini. Leita skal álits viðkomandi lögreglustjóra, sbr. 1. gr., á því hvort 

umsækjandi fullnægir skilyrðum til próftöku. 

Próftaki greiði fyrirfram kostnað við prót. 

38. gr. 

Prófa skal aksturshæfni og þekkingu á sérreglum um gerð og búnað almenningsbifreiða 

og skipulag fólksflutninga með bifreiðum. Aksturspróf skal fara fram á vegum í þéttbýli þar 

sem umferð er mikil og utan þéttbýlis við mismunandi aðstæður. Við prófið skal nota bifreið 

sem flutt getur 40 farþega eða fleiri. Skal prófakstur standa yfir í a. m. k. 1 klst. 

Við próf þetta skal ekki gefa einkunnir heldur aðeins meta hvort próftaki sé hæfur eða 
ekki. Próftaki sem staðist hefur próf fær vottorð prófdómenda. Jafnframt skal senda 
lögreglustjóra sem í hlut á nöfn þeirra sem staðist hafa próf. 

E. Próf í akstri léttra bifhjóla. 

39. gr. 

Reyna skal aksturskunnáttu próftaka, þekkingu hans á umferðarreglum og hæfileika að 
öðru leyti til að aka léttu bifhjóli. 

F. Próf í akstri dráttarvéla. 

40. gr. 

Reyna skal aksturskunnáttu próftaka, þekkingu hans á umferðarreglum og hæfileika að 

öðru leyti til að aka dráttarvél. Skal próftaki gera grein fyrir þeim sérstöku hættum sem 

fylgja notkun dráttarvéla, m. a. vegna gerðar þeirra og notkunarmöguleika.



Nr. 787 1396 13. desember 1983 

V. ÖKUSKÍRTEINI. 
A. Útgáfa ökuskírteina. 

41. gr. 

Að loknu prófi endursendir prófdómandi lögreglustjóra prófgögn með áritun um hvort 
próftaki hafi staðist próf. 

Komist prófdómandi að því við próf að andlegri eða líkamlegri hreysti próftaka sé að 

einhverju áfátt skal hann geta þess í tilkynningu til lögreglustjóra hvort sem próftaki hefur 

staðist próf eða ekki. 
Hafi próftaki staðist próf, og hann uppfyllir að öðru leyti skilyrði til að fá ökuréttindi 

veitir lögreglustjóri honum ökuskírteini. Sé ökuskírteini veitt með sérstökum skilyrðum 
skulu þau skráð á skírteinið. 

42. gr. 

Ökuskírteini eru tvenns konar, bráðabirgðaskírteini og fullnaðarskírteini. 

Bráðabirgðaskírteini er gefið út til byrjanda og gildir í eitt ár frá útgáfudegi. 

Fullnaðarskírteini gildir í 10 ár frá útgáfudegi. Fullnaðarskírteini þeirra sem náð hafa 60 

ára aldri og ökuskírteini er heimila akstur leigubifreiða til mannflutninga og vörubifreiða 

fyrir 5 smálesta farm eða meira skulu þó gilda í 5 ár. 

Ökuskírteini fyrir þann sem orðinn er 70 ára má gefa út til skemmri tíma svo og jafnan 

þegar vafi er um reglusemi umsækjanda eða ökuhæfni. Sama gildir þegar ætla má að andlegt 

eða líkamlegt atgervi umsækjanda breytist að mun á næstu 5 árum. 

B. Form og efni ökuskírteina. 

43. gr. 

Dómsmálaráðuneytið lætur lögreglustjórum í té eyðublöð fyrir ökuskírteini. 

Í ökuskírteini skal greina: 
Númer skírteinis. 
Nafn, fæðingardag og heimili skírteinishafa. 

Nafnnúmer skírteinishafa. 
Útgáfudag og gildistíma skírteinis. 

Útgáfustað skírteinis. 
Hver réttindi skírteini veitir. 
Takmarkanir og skilyrði ef um þau er að ræða. 
Hvar og hvenær skírteini er fyrst útgefið. 
Í skírteini skal vera mynd af skírteinishafa, stimpluð af lögreglustjóra. 

A
n
 

44. gr. 

Sérstaka heimild til aksturs dráttarvéla og léttra bifhjóla skal rita á eyðublöð fyrir 

ökuskírteini, þannig: „Skírteinishafi hefur heimild til að stýra dráttarvél“ eða: „Skírteinishafi 

hefur heimild til að stýra léttu bifhjóli“ eða: „Skírteinishafi hefur heimild til að stýra 

dráttarvél og léttu bifhjóli“. Um gildistíma þessara skírteina fer eftir reglum um 

fullnaðarskírteini. 
Sá sem heimild hefur til aksturs bifreiða hefur og heimild til aksturs dráttarvéla. Sá sem 

heimild hefur til aksturs bifhjóla hefur og heimild til aksturs léttra bifhjóla. 

45. gr. 

Sá sem hefur ökuskírteini og óskar eftir því að öðlast aukin ökuréttindi skal senda 

lögreglustjóra, sbr. 1. gr., umsókn ásamt gögnum, sbr. 2. gr. Skal umsókn rituð á eyðublað 

sem lögreglustjóri lætur í té.
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Lögreglustjóri kannar hvort skilyrði eru fyrir hendi og vísar umsækjanda í próf, sbr. 5. 
og 6. gr. Hafi umsækjandi þegar lokið prófi samkvæmt 35. eða 38. gr. og framvísar 
prófskírteini er ekki þörf á kennsluvottorði eða læknisvottorði. 

Séu fyrir hendi skilyrði til að veita umsækjanda aukin ökuréttindi gefur lögreglustjóri út 

nýtt ökuskírteini í stað hins fyrra er gildir frá útgáfudegi þess. Um gildistíma fer eftir 
ákvæðum 42. gr. 

C. Endurnýjun ökuskírteina. 
46. gr. 

Sá sem óskar eftir að fá útgefið fullnaðarskírteini eða að fá ökuskírteini endurnýjað skal 
senda lögreglustjóra, sbr. 1. gr., umsókn ásamt 2 myndum og læknisvottorði, sbr. 2. gr. 
Umsókn skal rituð á eyðublað sem lögreglustjóri lætur í té. Með umsókn skal afhenda 
ökuskírteini það sem óskast endurnýjað. 

Áður en fullnaðarskírteini er gefið út skal lögreglustjóri kanna sérstaklega ökumanns- 
feril hlutaðeiganda. Ef hlutaðeigandi hefur lent í umferðarslysum eða umferðaróhöppum og 
kenna má vankunnáttu, vanhæfni, vítaverðum akstursháttum eða öðrum brotum gegn 
ákvæðum umferðarlaga má eigi gefa út fullnaðarskírteini nema hann hafi staðist próf að nýju 
í umferðarreglum og akstri bifreiða. Lögreglustjóri getur og krafist þess að lagt sé fram 
vottorð trúnaðarsérfræðings um líkamlega og andlega heilbrigði og andlegan þroska 
hlutaðeigandi, sbr. 4. gr. 

Áður en ökuskírteini er endurnýjað kannar lögreglustjóri hvort umsækjandi fullnægir 
skilyrðum til að fá ökuréttindi, sbr. 5. gr. Lögreglustjóri getur krafist þess að umsækjandi 
gangi undir bifreiðastjórapróf að nýju. Skal það að jafnaði gert ef meira en eitt ár er liðið frá 
því að ökuréttindi umsækjanda féllu niður, svo og þegar umsækjandi hefur eigi stjórnað 
bifreið síðasta árið áður en endurnýjunar er óskað. 

Hið nýja ökuskírteini sem bera skal hið upphaflega númer gildir frá útgáfudegi þess. 

D. Samrit ökuskírteina. 

47. gr. 

Hafi ökuskírteini glatast eða skemmst má gefa út samrit þess er veitir sömu réttindi og 
hið fyrra skírteini og til jafnlangs tíma. Eigi þarf þá að leggja fram ný vottorð, en rannsaka 
skal hvort viðkomandi hafi enn rétt til að stýra ökutæki. Hafi ökuskírteini glatast skal 
viðkomandi gefa um það skýrslu til lögreglustjóra. Skemmt ökuskírteini skal afhent 
lögreglustjóra ef samrits er beiðst. Finnist glatað ökuskírteini skal því tafarlaust skilað til 
lögreglustjóra. 

E. Afturköllun ökuskírteina og svipting. 

48. gr. 

Lögreglustjóri getur hvenær sem er afturkallað ökuskírteini ef skírteinishafi uppfyllir 
ekki lengur skilyrði til að öðlast það. Lögreglustjóri getur sett það skilyrði fyrir 
endurafhendingu skírteinis að lögð séu fram gögn sem hann tekur gild, svo sem 
læknisvottorð. Hann getur og ef ástæða þykir til krafist þess að umsækjandi gangi undir 
bifreiðastjórapróf að nýju. 

Ef vanþekking skírteinishafa á umferðarreglum er aðalástæða afturköllunar getur 
lögreglustjóri veitt honum kost á að leysa sig frá prófi með því að taka þátt í stuttu námskeiði 
í umferðarreglum. Námskeið þessi skulu haldin á vegum lögreglustjóra. 

49. gr. 
Skírteinishafi sem sviptur er ökuleyfi skal afhenda lögreglunni ökuskírteini sitt. Sama 

gildir þegar ökuskírteini er afturkallað.
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Sé ákvörðun tekin um sviptingu eða afturköllun ökuskírteinis sem annars staðar var 

útgefið skal þegar senda skírteinið til þess lögreglustjóra sem gaf það út. Sé ökuskírteini 

glatað eða það verður ekki afhent af öðrum ástæðum skal ákvörðunin ásamt tilgreindri 

ástæðu þegar tilkynnt viðkomandi lögreglustjóra. 

50. gr. 

Lögreglustjóri getur krafist þess að sá sem fær ökuskírteini afhent að nýju að loknum 

sviptingartíma skuli ganga undir bifreiðastjórapróf að nýju. Skal það að jafnaði gert ef 

svipting hefur staðið lengur en eitt ár. 

F. Erlend ökuskírteini. 
$1. gr. 

Sá sem dvelur hér á landi um stundarsakir og hefur eigi íslenskt ökuskírteini má stjórna 

ökutæki hér eins og í heimalandi sínu í allt að eitt ár frá því hann kom til landsins, enda hafi 

hann erlent ökuskírteini eða alþjóðlegt ökuskírteini, gefið út í samræmi við ákvæði 

alþjóðasamnings sem Ísland er aðili að. 
Erlent ökuskírteini veitir þó ekki heimild til aksturs bifreiðar eða bifhjóls nema 

skírteinishafi hafi náð 17 ára aldri eða til aksturs bifreiðar sem skráð er hér á landi og notuð 

er til farþegaflutninga í atvinnuskyni. 

52. gr. 

Heimilt er lögreglustjóra, sbr. 1. gr., að gefa út íslenskt ökuskírteini til þess sem hefur 

erlent ökuskírteini og sest hefur að hér á landi án þess að viðkomandi gangi undir ökupróf, 

enda fullnægi hann öðrum skilyrðum til að öðlast íslenskt ökuskírteini. Umsókn skal fylgja 

hið erlenda ökuskírteini ásamt ljósmyndum og læknisvottorði, sbr. 2. gr. Lögreglustjóri 

kannar hvort skilyrði eru fyrir hendi. Telji hann hæfni umsækjanda vafasama skal ekki gefa 

út ökuskírteini nema umsækjandi standist bifreiðastjórapróf. 
Hið íslenska ökuskírteini skal að jafnaði veita sömu réttindi og hið erlenda, eftir því sem 

við á, þó ekki réttindi til aksturs bifreiða sem notaðar eru til farþegaflutninga í atvinnuskyni. 

VI. SKRÁ UM ÖKUSKÍRTEINI 

53. gr. 

Við hvert lögreglustjóaembætti skal halda skrá um veitt ökuskírteini. Skrá þessi skal 

færð í spjöld sem dómsmálaráðuneytið lætur gera og raðað í stafrófsröð. Auk þess skal 

bókfæra útgáfu ökuskírteina í tímaröð og greina þar full nöfn skírteinishafa og númer 

ökuskírteina. 
Á spjaldskrá skal greina: 
Númer skírteinis. 
Nafn, fæðingardag og heimili skírteinishafa. 
Nafnnúmer skírteinishafa. 
Útgáfudag og gildistíma skírteinis. 
Útgáfustað skírteinis. 
Hver réttindi veitt eru. 
Takmarkanir og skilyrði ef um þau er að ræða. 
Hvar og hvenær skírteini er fyrst útgefið. 
Útgáfu samrita og endurnýjana og dagsetningar þeirra. 

Sviptingu eða afturköllun ökuleyfis. Flytja skal öll spjöld í sérstaka skrá meðan 

ökuleyfissvipting eða afturköllun varir. 
. Annað það er máli skiptir. 
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Í skrána skal festa mynd skírteinishafa, sams konar og í ökuskírteini hans og tekinni á 
sama tíma. 

Fylgiskjöl með umsóknum um ökuskírteini skal geyma við embætti þar sem ökuskírteini 

var gefið út. Sama gildir um endurnýjanir. Fylgiskjölum skal raða í tímaröð. 

54. gr. 

Taka skal spjöld af aðalspjaldskrá og raða á aukaskrá eftir sömu reglum, ef: 
. Skírteinishafi er látinn. 
. Skírteinishafi hefur verið sviptur ökuleyfi ævilangt. 
„ Liðin eru 5 ár frá því ökuréttindi féllu úr gildi. 2

 0 

55. gr. 

Þegar lögreglustjóri endurnýjar ökuskírteini sem upphaflega var gefið út í öðru 

umdæmi, gefur út samrit eða veitir aukin réttindi skal hann tilkynna það bréflega 
lögreglustjóra þeim sem upphaflega gaf skírteinið út, og getur hann þá breytingarinnar á 

spjaldskrá sinni. 

Vil. GILDISTAKA 

56. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt umferðarlögum nr. 40 23. apríl 1968 öðlast gildi 

1. febrúar 1984. Ákvæði 3. málsl. 3. málsgr. 7. gr. tekur þó eigi gildi fyrr en 1. október 1984. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 57 12. apríl 1960 um ökukennslu, próf ökumanna 

o. fl., sbr. reglugerðir nr. 163 29. júlí 1965, nr. 186, 24. ágúst 1966 og nr. 285 28. september 

1973. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 13. desember 1983. 

Jón Helgason. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

16. desember 1983 REGLUGERÐ Nr. 788 

um gjöld fyrir einkaleyfi o. fl. 

1. gr. 

Fyrir umsóknir og meðhöndlun þeirra greiðast eftirtalin gjöld: kr. 

a) Umsóknargjald ........................00nsnnn 890,00 
b) Rannsókn á beiðni um einkaleyfi, skv. 15. gr. laganr. 12/1923 .......... 3 500,00 

c) Afrit af auglýstri einkaleyfisumsókn (lýsing, kröfur og teikningar, allt 

að 20 síður Ad) ...........0...02 000 200,00 
d) Forgangsréttarskjal ...............0...02 000... 370,00 

2. gr. 

Fyrir innritanir í einkaleyfaskrá og útskriftir varðandi veitt einkaleyfi greiðast eftirtalin 

gjöld: kr. 
a) Innritun í einkaleyfaskrá á breytingum er snerta einkaleyfishafa eða 

umboðsmann ................0 0... 270,00 

b) Staðfest útskrift úr einkaleyfaskrá ................0... 0000. 185,00 

c) Staðfest afrit af veittu einkaleyfi ..................00. 0000... 370,00
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3. gr. 

Fyrir einkaleyfi skal greiða eftirtalin gjöld: kr. 

Fyrir fyrstu fimm ár leyfistímans ..............0...00 0000 2 900,00 

Fyrir næstu fimm ár leyfistímans ................200000 0. 11 000,00 
Fyrir síðustu fimm ár leyfistímans ................ 0000. 22 000,00 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 25. gr. laga nr. 12/1923 um einkaleyfi og 
öðlast gildi 1. janúar 1984. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um gjöld fyrir umsóknir og 
afgreiðslu einkaleyfa nr. 643, 26. nóvember 1982 og reglugerð um einkaleyfisgjöld nr. 787, 

28. desember 1982. 

Iðnaðarráðuneytið, 16. desember 1983. 

F.h.r. 

Páli Flygenring. 
  

Gunnar Guttormsson. 

Nr. 789 16. desember 1983 
REGLUGERÐ 

um gjöld fyrir vörumerki o. fl. 

1. gr. 

Fyrir tilkynningu vörumerkis til skráningar greiðist: kr. 

a) Grunngjald, einn vöruflokkur innifalinn ...............00...0........ 1 550,00 
b) Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umfram einn ...................... 350,00 

2. gr. 

Fyrir tilkynningu vörumerkis til endurnýjunar greiðist: kr. 

a) Grunngjald, einn vöruflokkur innifalinn ...............0.....0..0.... 1 550,00 
b) Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umfram einn ...................... 350,00 

3. gr. 

Fyrir tilkynningu gæðamerkis til skráningar og endurnýjunar greiðist: kr. 
a) Grunngjald, einn vöruflokkur innifalinn ............................. 2 600,00 
b) Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umfram einn ...................... 350,00 

. 4. gr. 
Önnur gjöld eru: kr. 

a) Innritun í vörumerkjaskrá .............0..0.00 0000 270,00 
b) Útskrift eða staðfest myndrit úr vörumerkjaskrá ...................... 185,00 

c) Fyrir athugun á því hvort vörumerki sé skráð greiðist fyrir hvern vöruflokk 

sem athugunin nærtil .................0.. 0000. 000 185,00 

5. gr. 

Gjöld samkv. 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.
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6. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 46. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki og öðlast gildi 

1. janúar 1984. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð sama efnis nr. 635, 26. nóvember 1982. 

Iðnaðarráðuneytið, 16. desember 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Gunnar Guttormsson. 

12. desember 1983 Nr. 790 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð frú Stefaníu Guðmundsdóttur, 
útgefin á venjulegan hátt, ad mandatum, af dómsmálaráðherra 12. desember 1983. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Minningarsjóð frú Stefaníu Guðmundsdóttur. 

1. gr. 

Nafn sjóðsins er Minningarsjóður frú Stefaníu Guðmundsdóttur. 

Stofnfé minningarsjóðsins er gkr. 250 000. 
Heimili Minningarsjóðsins er Reykjavík. 

2. gr. 

Tilgangur Minningarsjóðsins er að efla leiklist á Íslandi með því fyrst og fremst að veita 
íslenskum leiklistarmönnum styrki til framhaldsnáms erlendis. 

Ekki er hægt að sækja um styrki úr Minningarsjóðnum, heldur veitir sjóðsstjórnin 

árlega einum eða fleiri leiklistarmönnum styrki úr sjóðnum eftir eigin mati og skal 

styrkveiting fara fram að afloknu leikári við aðstæður, sem sjóðsstjórnin telur heppilegar til 

eflingar sjóðnum og til aukins skilnings á gildi leiklistar á Íslandi. 

Sjóðsstjórninni er heimilt að fella niður styrkveitingu einstök ár. 

3. gr. 

Höfuðstól Minningarsjóðsins, eins og hann er og verður á hverjum tíma, má aldrei 

skerða. Sjóðsstjórninni heimilast að úthluta styrkjum skv. 2. gr., sem samsvarar tveim 

þriðju hlutum raunvaxta, en einn þriðji hluti leggist við höfuðstólinn. Þetta styrkjahlutfall 

má hækka, ef meiri hluti sjóðsstjórnar telur að sérstakar ástæður séu fyrir hendi. 

4. gr. 

Eignir Minningarsjóðsins eru stofnfé hans, gkr. 250 000, svo og þær gjafir og framlög og 
aðrar tekjur sem honum hafa borist og sem honum kunna að berast í framtíðinni frá 
einstaklingum og fyrirtækjum. 

Heimilt er sjóðsstjórninni að gera menn eða fyrirtæki að styrktarmeðlimum hans gegn 

vissu gjaldi árlega, sem sjóðsstjórnin ákveður hverju sinni. 
Eignir Minningarsjóðsins skulu að svo miklu leyti, sem því verður við komið, hljóða á 

nafn Minningarsjóðsins. 

B 177
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Sjóðsstjórnin skal varðveita eignir Minningarsjóðsins, hvorttveggja hinn íslenska hluta 
hans og hinn danska. Íslenska hluta sjóðsins skal ávaxta í verðtryggðum skuldabréfum, 

spariskírteinum ríkissjóðs eða með öðrum álíka hætti, sem sjóðsstjórnin öll er sammála um 

að telja megi jafn örugga. Danska hluta sjóðsins skal ávaxta í tryggum veðskuldabréfum eða 

á annan jafn tryggan hátt og leita í því efni ráðlegginga banka. 

5. gr. 

Minningarsjóðnum stjórnar fimm manna sjóðsstjórn. Samkvæmt ósk stofnanda sjóðs- 
ins tóku þessir menn sæti í fyrstu sjóðsstjórninni: 

Þorsteinn Ö. Stephensen, leikari, formaður. 
Agnar Kl. Jónsson, ráðuneytisstjóri, ritari. 

Torfi Hjartarson, tollstjóri, gjaldkeri. 
Í stjórninni skulu framvegis vera til viðbótar tveir niðjar frú Stefaníu Guðmundsdóttur 

og hafa niðjar hennar valið til þess: 

Geir Borg, forstjóra, og 

Stefaníu Scheving Thorsteinsson, frú. 
Hver stjórnarnefndarmaður tilnefnir varamann fyrir sig, sem taka skal sæti í sjóðs- 

stjórninni í fjarveru aðalmanns eða forföllum hans. Varamaður tekur síðan sæti aðalmanns í 
sjóðsstjórninni er hann fer úr stjórninni, og tilnefnir þá nýjan varamann, og svo koll af kolli. 

Tilnefning sjóðsstjórnarmanns gildir ævilangt. Þó getur dómsmálaráðuneytið vikið 

manni úr sjóðsstjórninni, ef því þykir ástæða til þess vegna ósæmilegrar framkomu hans eða 

verknaðar. 
Fari svo einhvern tíma að stjórn sjóðsins sé ekki fullskipuð, skal sjóðsstjórnin, sem eftir 

situr, velja nýjan aðalmann og ræður þá meirihluti atkvæða. Ef atkvæði falla jöfn, skal 

hlutkesti ráða. 
Verkskipting stjórnarnefndarmanna skal endurskoðuð á tveggja ára fresti. Við kjör 

formanns, sem skal vera leikari eða leiklistarmaður, eftir því sem við verður komið, ræður 

einfaldur meiri hluti. Ef atkvæði falla jöfn, skal hlutkesti ráða. Á sama hátt skal kjósa ritara 

og gjaldkera. Fyrsta þess háttar kjör skal fara fram fljótlega eftir næstu sjóðsúthlutun og skal 
sama viðmiðun gilda á tveggja ára fresti framvegis. 

Sjóðsstjórnarmenn fá enga þóknun fyrir störf sín en útlagðan kostnað fyrir störf í þágu 
minningarsjóðsins geta þeir fengið endurgreiddan af fé hans. 

Sjóðsstjórnin bókar alla fundi í sérstaka fundargerðarbók og skráir þar einnig allar 
ákvarðanir um styrkveitingar og annað, sem hún ræðir um og ákvarðar varðandi 
minningarsjóðinn og hagsmuni hans. 

Ályktanir sjóðsstjórnarinnar eru gildar og bindandi fyrir minningarsjóðinn, ef meiri- 

hluti sjóðsstjórnarmanna er sammála um þær. 

6. gr. 

Reikningsár minningarsjóðsins er almanaksárið. Gjaldkeri sjóðsins innir af hendi allar 

greiðslur og útborganir af hálfu sjóðsins. Hann gengur frá reikningi hans innan tveggja 

mánaða frá lokum hvers reikningsárs og skal reikningurinn síðan endurskoðaður af 

löggiltum endurskoðanda og færður inn í fundargerðarbókina. 

1. gr. 

Heimilt er að breyta skipulagsskrá þessari, ef þörf krefur vegna breyttra tíma og 

aðstæðna. Þarf samþykki allra sjóðsstjórnarmanna til slíkra breytinga. Nafni sjóðsins og 
aðaltilgangi hans samkvæmt 2. gr. má þó aldrei breyta. 

Með skipulagsskrá þessari er skipulagsskráin dagsett 18. mars 1965 fallin úr gildi. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.
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REGLUGERÐ 

um heimilishjálp í Hafnarhreppi. 

1. gr. 

Félagsmálanefnd Hafnarhrepps fer með stjórn heimilishjálpar í Hafnarhreppi í umboði 
hreppsnfndar Hafnarhrepps. 

2. gr. 

Hlutverk heimilishjálpar er: 
1. Að veita hjálp á heimilum um stundarsakir þegar þess er þörf vegna sjúkdóms eða af 

öðrum ástæðum, sem metnar eru gildar sbr. lög nr. 10/1952. 

2. Að veita hjálp vegna veikinda barns eða fullorðinna, er 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 ellilífeyrisþegum 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 heimilisþjónustu fyrir aldraða nr. 114/ 

1971. 
4. Aðstoð við öryrkja og fatlaða sem búa einir og aðstoð við foreldra með fötluð börn. 
5. Önnur tilfelli sem metin eru hverju sinni. 

3. gr. 

Félagsmálanefnd Hafnarhrepps ákveður hvert form skuli vera á umsóknum um 

heimilisþjónustu. 

4. gr. 

Félagsmálanefndinni 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. Starfs- 
mönnum 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 hreppsnefnd setur 

að fengnum tillögum frá samstarfsnefndinni. Þeir aldraðir, sem ekki hafa aðrar tekjur en 

ellilífeyri skulu undanþegnir greiðsluskyldu. Félagsmálanefnd er heimilt að fengnu sam- 

þykki hreppsnefndar að gefa eftir hluta af greiðslu fyrir veitta heimilishjálp eða fella niður 

greiðslur þegar sérstakar ástæður eru til slíkrar ívilnunar. 

1. gr. 

Sveitarsjóður Hafnarhrepps ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni sem starfsfólk það, er 

vinnur á vegum heimilishjálparinnar kann að valda við störf sín umfram það sem bætt er af 

sérstakri ábyrgðartryggingu sem heimilishjálpin kaupi. 

8. gr. 

Skrifstofa Hafnarhrepps annast reikningsskil og fjárreiður heimilishjálparinnar og 

skulu reikningar endurskoðaðir árlega með sama hætti og reikningar Hafnarhrepps.
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Reglugerð þessi sem hreppsnefnd Hafnarhrepps í Austur-Skaftafellssýslu hefur samið 
og samþykkt staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952 um heimilishjálp í 
viðlögum til þess að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 653 um 

heimilishjálp í Hafnarhreppi frá 30. október 1981. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. desember 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 792 14. desember 1983 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 12. desember 
1983 staðfest breytingu á áður staðfestu aðalskipulagi Reykjavíkurborgar að því er tekur til 

landnotkunar á staðgreinireit nr. 1. 7. 3. 1. þ. e. sunnan Hamrahlíðar og vestan Stigahlíðar í 

Reykjavík þannig að áður ráðgert stofnana- og útivistarsvæði verði að hluta íbúðasvæði. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. desember 1983. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 793 15. desember 1983. 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á breyttu deiliskipulagi Norður-Seláss í Reykjavík. 

Samkvæmt 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964 hefur skipulagsstjórn ríkisins þann 7. 

desember 1983 staðfest breytingu á áður staðfestu deiliskipulagi Norður-Seláss. 

Deiliskipulag fyrir Árbæ-Selás sem staðfest var af félagsmálaráðuneytinu 21. ágúst 1970 
er jafnframt fellt úr gildi að því er tekur til Norður-Seláss. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. desember 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til Jóns Bjarnasonar, formanns 
sóknarnefndar Kálfatjarnarsóknar, um niðurfellingu á staðfestri skipulags- 
skrá fyrir Minningarsjóð Guðmundar Kortssonar. 

At því tilefni tekur ráðuneytið fram að það getur fallist á að skipulagsskrá fyrir 
Minningarsjóð Guðmundar Kortssonar, sem staðfest var og birt í B-deild Stjórnartíðinda nr. 
208. 22. október 1952 verði felld niður, enda verði fjármunir sjóðsins látnir renna í orgelsjóð 
Kálfatjarnarkirkju, þar sem talið verður að sú ráðstöfun samrýmist ákvæðum 3. gr. 
skipulagsskrárinnar. 

27. desember 1983 Nr. 795 

REGLUGERÐ 
um innheimtu bifreiðagjalda o. fl. 

1. gr. 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — bensíngjald — af bensíni er fellur undir 

tollskrárnúmer 27.10.19 og skal fjárhæð þess ákveðin með sérstakri reglugerð. 

2. gr. 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — gúmmígjald — af hjólbörðum, notuðum og 

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 gúmmíslangna sem fylgja bifreiðum er 
fluttar eru til landsins. 

3. gr. 

Greiða skal árlega þungaskatt af bifreiðum sem hér segir: 
a. Af bifreiðum sem nota annan orkugjafa en bensín og eru minni en 4000 kg að leyfðri 

heildarþyngd, öðrum en þeim bifreiðum sem ekið er gegn gjaldi samkvæmt mælum: 

Eigin þyngd Þungaskattur Eigin þyngd Þungaskattur 

bifreiðar kg kr. bifreiðar kg kr. 

allt að 2000 24 655 3000—3199 33 108 

2000—2199 26 062 3200—3399 34 516 

2200—2399 27 4JA 3400—3599 35 927 

2400—2599 28 950 3600—-3799 37 335 

2600—2799 30 289 3800—3999 38 746 
2800—-2999 31 697 

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 32 051 3000— 3199 43 040 
2000—2199 33 881 3200— 3399 44 871 
2200—2399 35 715 3400—3599 46 706 
2400—-2599 37 635 3600-—3799 48 535 
2600—2799 39 376 3800-—3999 50 370 
2800—2999 41 207
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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. Gjald fyrir hvern ekinn kílómetra skal vera sem 

hér segir: 

Leyfð heildarþyngd Gjald fyrir hvern Leyfð heildarþyngd Gjald fyrir hvern 

bifreiðar, tonn ekinn km, kr. bifreiðar, tonn ekinn km, kr. 

4,0— 4,9 1,32 15,0—15,9 2,81 

5,0— 5,9 1,41 16,0—16,9 3,04 

6,0— 6,9 1,52 17,0—17,9 2,26 

7,0— 7.9 1,60 18,0—18.9 3,46 
8,0— 8,9 1,67 19,0—19,9 3,72 

9,0— 9,9 1,74 20,0—-20,9 3,92 

10,0—10,9 1,85 21,0—21,9 4,14 

11,0—11,9 1,92 22,0—22,9 4,40 

12,0—12,9 2,16 23,0—23,9 4,61 

13,0—13,9 2,36 24,0—24,9 4,82 

14,0—14,9 2,61 25,0—25,9 5,06 

Af akstri fólksflutningabifreiða er taka 17 farþega eða fleiri í sæti, sem á sér stað 

vegna áætlunarferða í þéttbýli, þ. e. akstur almenningsvagna, eða sérleyfisferða, skal 

greiða 70% lægri þungaskatt en um getur í 1. mgr. þessa stafliðs. Við ákvörðun á þeim 

fjölda kílómetra sem á sér stað vegna sérleyfisferða, skal leggja til grundvallar ekna 

kílómetra hvers sérleyfishafa á viðkomandi sérleið á hverju greiðslutímabili samkvæmt 

leiðabók umferðamáladeildar fólksflutninga sem í gildi er hverju sinni. Afslátturinn skal 

miðast við að allur akstur í áætlunarferðum í þéttbýli og sérleyfisferðum fari fram á 

bifreiðum sem eru 15,0—15,9 tonn að leyfðri heildarþyngd. Komi í ljós að akstur á 

sérleið hefur verið minni en leiðabók segir til um skal afslátturinn miðast við 

raunverulegan akstur. Með almenningsvögnum samkvæmt þessari málsgrein er átt við 

vagna sem ekið er samkvæmt fyrirfram ákveðinni tímaáætlun í þéttbýli og ætlaðir eru 

almenningi til afnota gegn fyrirfram ákveðnu gjaldi. 

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 1,32 kr. Greiða skal “2 

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 ökumælisbún- 

aði. Mánuður í þessu sambandi teljast 15 dagar eða fleiri en 14 dögum eða færri skal 

sleppt. Bifreiðaeftirlitsmaður skal skrá í athugasemdadálk skráningarskírteinis 

bifreiðar hvort greiða skuli þungaskatt 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 

kílómetragjaldi umfram 45 000 km.
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Afsláttur kemur til framkvæmda við fyrsta uppgjör eftir að akstur hefur náð 

framangreindum mörkum. Réttur til endurgreiðslu fylgir bifreið þótt eigendaskipti 
verði. 

Um ísetningu ökumæla, innsiglun, álestur og viðgerðir, svo og um skyldur umráða- 

manns bifreiðar varðandi álestur, færslu ökubókar o. þ. h., gilda ákvæði reglugerðar 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 13 000 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. 
Bifreiðaettirlit 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 þungaskattur við 

hina skráðu þyngd. Nú verður uppvíst að heildarþyngd bifreiðar er meiri en hin skráða 

þyngd og skal þá heimild til notkunar skráðrar þyngdar þegar afmáð úr skráningarskírteini 

og skal notkun skráðrar þyngdar þá ekki heimiluð næstu fjögur árin. 

$S. gr. 
Bifreiðar erlendra sendisveita eru undanþegnar gjaldi skv. 3. gr. svo og bifreiðar 

erlendra ræðismanna, ef þeir eru eigi íslenskir ríkisborgarar. 

Eigendur jeppabifreiða eiga rétt á endurgreiðslu á helmingi skatts skv. a-lið 3. gr. með 
eftirtöldum skilyrðum: 

a. Þeir lýsi því yfir að bifreiðarnar hafi verið notaðar næstliðið ár að mestu eða öllu leyti 
við landbúnaðarstörf. 

b. Þeir sanni með vottorði hlutaðeigandi skattstjóra, að eigandi bifreiðarinnar hafi haft 
meiri hluta atvinnutekna sinna næstliðið ár, að frádregnum kostnaði við öflun þeirra, af 

búrekstri. Heimilt er þó að víkja frá ákvæði þessa stafliðar ef heildartekjur samkvæmt 

landbúnaðarframtali næstliðins árs eru hærri en tekjur vísitölubús. 

6. gr. 

Gjalddagi skatts, sem um ræðir í a- og b-liðum 3. gr., er 1. janúar árlega en eindagi 

1. apríl og skal skatturinn innheimtast fyrir hvert ár þar sem bifreiðin er skráð í ársbyrjun. 

Skattskyldan telst frá afhendingu skráningarmerkis, ef um nýskráða bifreið er að ræða, ella 

frá 1. janúar það ár sem skattur er greiddur. Skatturinn telst fyrir heilan mánuð þannig að 15 

dagar eða fleiri teljast 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.



Nr. 795 1408 27. desember 1983 

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 afhent 

lögreglustjóra í skráningarumdæmi hennar til geymslu í a. m. k. 30 daga samfellt. Við 

útreikning á frádrætti skattsins skal miðað við heila mánuði þannig að meira en hálfur 
mánuður skal reiknast sem heill mánuður en hálfum mánuði eða minna skal sleppt. 

1. 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. 

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 skráningargjald og 
vátryggingariðgjald ökumanns. Að öðrum kosti skal skoðunarmaður neita um skoðun á 

bifreiðinni, taka af henni skráningarmerki og afhenda þau lögreglustjóra. 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 vátryggingariðgjald ökumanns hafa lögtaksrétt. 

Bifreiðin skal vera að veði fyrir gjöldum þessum og skal það veð ganga fyrir öðrum veðum. 

9. gr. 
Viðurlög skv. c- og d-lið 3. gr.: 
Komi í ljós við eftirlit að ökumælir sé eigi innsiglaður svo sem fyrir er mælt, svo og ef 

Ökutæki hefur verið í notkun án þess að mælir þess hafi verið virkur, greiðir eigandi og/eða 

umráðamaður bifreiðarinnar viðurlög sem nema þungaskatti af allt að 10 000 km akstri á 

mánuði, þó aldrei minna en sem nemur 5 000 km akstri á mánuði, en 15 000 km akstri á 

mánuði við ítrekað brot. Viðurlög miðast við c- og d-liði 3. gr. eftir því sem við á og 
innheimtast eins og um venjulegan álestur væri að ræða. 

Ef í ljós kemur við skoðun bifreiðar eða við álestur ökumælis að ökumælir eða 

Ökumælisbúnaður er ekki virkur eða að mælir telur rangt og ætla má að eigandi og/eða 

umráðamaður bifreiðar hafi verið grandlaus, getur viðkomandi innheimtumaður ríkissjóðs 

ákvarðað skattinn samkvæmt því sem telja má sennilegan akstur að viðbættu 10% álagi. 

Misnotkun ökumælis, rof innsiglis á honum eða ítrekuð vanræksla samkvæmt framan- 
sögðu varðar sektum allt að 5 000 kr. auk viðurlaga samkvæmt reglugerð þessari nema 

þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

Nú vanrækir eigandi að láta setja ökumæli í bifreið sína á 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. 

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.
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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 sérstakar 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 45 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 vikna frá lokum þess 

tímabils er tilgreint er til álestrar ökumæla. Að öðru leyti er niðurfelling sekta samkvæmt 

þessari grein óheimil nema sérstakt samþykki fjármálaráðuneytisins 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 aksturs 

bifreiðarinnar gegn greiðslu daggjalds, er miðast við meðaltal ekinna kílómetra á dag á 
næstliðnu álesturstímabili samkvæmt álestursbók eða sambærilegu tímabili fyrra árs verði því 
við komið. 

ll. gr. 

Bifreið, sem í bifreiðaskrá er talin nota annan orkugjafa en bensín, skal talin vera slík 

hvað skatti viðkemur þangað til eigandi eða umráðamaður sannar fyrir lögreglustjóra 
(bifreiðaettirliti) að hún noti þar eftir bensín sem orkugjafa. 

Eigandi eða umráðamaður bensínbifreiðar sem setur í bifreið sína hreyfil er notar annan 

orkugjafa en bensín skal tilkynna lögreglustjóra (bifreiðaeftirliti) breytinguna jafnskjótt og 

hún kemur til framkvæmda. 

Nú kemur í ljós að bifreið notar annan orkugjafa en bensín, en hún hefur ekki verið 

skráð sem slík, og skal þá hvað skattinn snertir telja að hún hafi verið þannig frá síðustu 

aðalskoðun nema eigandi eða umráðamaður sanni að svo hafi ekki verið. 

12. gr. 

Innheimtu framanritaðra gjalda annast lögreglustjórar, en í Reykjavík tollstjóri. 
Bensíngjald og gúmmiígjald skal innheimt með aðflutningsgjöldum og njóta sömu lögvernd- 

ar 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 innlánsstofnunum. 

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 ökumælum er heimilt að stöva 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. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum um fjáröflun til vegagerðar nr. 

79 6. september 1974, sbr. lög nr. 78 23. desember 1975 og lög nr. 78 31. desember 1977 um 

B 178
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breyting á þeim lögum, öðlast gildi 1. janúar 1983. Hækkun gjalds fyrir hvern ekinn 

kílómetra, sbr. c-lið 3. gr., tekur þó eigi gildi fyrr en að loknu 1. álestrartímabili en því lýkur 

á tímabilinu 20. janúar til 10. febrúar 1984. Sé ekki komið með bifreið til álestrar á réttum 

tíma skal reikna út meðaltal ekinna kílómetra á dag á tímabilinu milli álestra. Af 
meðaltalsakstri sem samkvæmt þessu hefur átt sér stað eftir lok 1. álestrartímabils skal 

innheimta hið hækkaða gjald. 
Með reglugerð þessari falla úr gildi reglugerð nr. 775/1982 um innheimtu bifreiðagjalda 

o. fl. svo og reglugerð nr. 346/1983 um breyting á henni. 

Fjármálaráðuneytið, 27. desember 1983. 

Albert Guðmundsson.   
Lárus Ögmundsson. 
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REGLUGERÐ 

um aukatekjur ríkissjóðs. 

1. gr. 

Leyfisgjald skal greiða í ríkissjóð sem hér segir: kr. 

1. Áfrýjunarleyfi ......0.0.0.0.. 0. 525 
2. Nóvaleyfi .............0..00 0000. 525 

3. Leyfisbréf fyrir undanþágu frá hjónavígsluskilyrðum .................... 265 
4. Lögskilnaðarleyfi ..............0..2. 000. 525 

5. Ættleiðingarleyfi ..............0...00.. 0 265 
6. Leyfisbréf tilheildsölu .................0002 00. 25 800 
7. Leyfisbréf tilumboðssölu .............200000 0 12 960 
8. Leyfisbréftilsmásölu ................2. 0000. 6 360 
9. Leyfisbréf tillausaverslunar .................00. 000 5 280 

10. Gjald fyrir endurnýjun verslunarleyfis .................... 00. 265 
11. Gistihúsaleyfi, veitingahúsaleyfi, leyfi fyrir skemmtistað ................. 5 280 
12. Gistiskálaleyfi, veitingastofuleyfi ........0......0...2 000 2 640 

13. Leyfi fyrir gistiheimili, greiðasöluleyfi .................. 200. 1 860 

14. Gjald fyrir endurnýjun leyfisskv. 11.—13.tl. .....00000... 0... 265 
15. Leyfi tiltækifærisveitinga .............0..0. 0... 285 

16. a) Leyfi fyrir vínveitingastað til eins árseðaskemur ....,............... 6 720 
b) Leyfi fyrir vínveitingastað til lengri tíma en árs og tilog með tveggjaára .. 11 520 
c) Leyfi fyrir vínveitingastað til lengri tíma en tveggja ára ............... 22 440 

17. a) Leyfi til vínveitinga (tækifærisveitinga) ............... 0000... 295 

b) Skemmtanaleyfi, þar sem vínveitingar eru leyfðar ................... 500 

18. Iðju- ogiðnaðarleyfi ..............2..2. 00. 2 640 

19. Leyfi til málflutnings fyrir Hæstarétti .................... 000... 3 840 

20. Leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi .................0 00... 745 

21. Leyfi til að stunda almennar lækningar ................... 00... 0... 745 

22. Leyfi tilað stunda sérlækningar ..............0... 00... n nn 3 840 

23. Leyfi tilað stunda tannlækningar ..............00.... 0020 nan 745 

24. Sérfræðileyfi tiltannlækninga ................000.... 0 3 840 
25. Leyfitil fasteignasölu ..............0...0.. 0000 0 1275 
26. Undanþáguleyfi til skipstjórnar- eða vélstjórnarstarfa ................... 145 

27. Eiturbeiðni (leyfi til kaupa á takmörkuðu magni) ................0000... 70 
28. Leyfisskírteini til kaupa og notkunar á eiturefnum .................00... 265



27. 

29. 

30. 

31. 
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Endurnýjun leyfisskírteina til kaupa og notkunar á eiturefnum ........... 

Leyfi til að framleiða skotvopn, skotfæri eða sprengiefni, sbr. $. gr. laga 

nr. 40/1977 20.00.0000. 

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 ...................0002 000 

32. Endurnýjun á söluleyfiskv.33.tl. ........00..00.2 000 

33. Tímabundið leyfi til sölu skotelda í smásölu, sbr. 2. mgr. 9. gr. laga 
fr. 40/1977 00.00.0000. 

34. Leyfi til kaupa á sprengiefni, sbr. 25. gr. laga nr. 46/1977 ................. 

35. Leyfi til þess að fara með sprengiefni og annast sprengingar, sbr. 26. gr. 

laga nr. 46/1977 .............2 20. 
38. 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: 

1. Vegabréf til útlanda (18—66 ára) ............%0.00 0000 

2. Vegabréf til útlanda fyriraðra ................00.0..0 000 
3. Ökuskírteini bifreiðastjóra .................0.... 0. 
4. Skírteini til aksturs bifhjóls .................0.. 0000. 
5. Skírteini til stjórnar farandvinnuvélar ................0 0000... 
6. Ökuskírteini, alþjóðlegt ....................0.. 
7. Bifreiðaskírteini, alþjóðlegt .................00 0000 0 nn 
8. Meistarabréf ................... 0000 
9. Sveinsbréf .............0000. 000 

10. Stýrimanns- og skipstjóraskírteini á fiskiskipum allt að 120 br.rúml., 

EN
 

EN
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to
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00
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24. 

25. 

hvertskírteini ................0.. 0... 

. Stýrimanns- og skipstjóraskírteini á fiskiskip af hvaða stærð sem er og 
stýrimanns- og skipstjóraskírteini á verslunarskip allt að 400 br.rúml., 

hvert skírteini ....................00 000 
„ Undirstýrimannsskírteini, stýrimannsskírteini og skipstjóraskírteini á 

verslunarskip og varðskip af hvaða stærð sem er, hvert skírteini ........... 
„ Vélstjóraskírteini, fyrsta stigs, hvert skírteini ......................... 
„ Vélstjóraskírteini, annars stigs, hvert skírteini .......................... 

„ Vélstjóraskírteini, þriðja stigs, hvert skírteini .......................... 
„ Vélstjóraskírteini, fjórða stigs, hvert skírteini .......................... 

. Flugnema- og svifflugmannsskírteini ...............0... 0. 
- Einkaflugmannsskírteini ..................00 000 
. Atvinnuflugmannsskírteini, HI. fl. ................. 00... 

. Atvinnuflugmannsskírteini, II. fl. ...................... 0... 

- Atvinnuflugmannsskírteini,1. fl. .............00.0...0 0. 
„ Flugtækna-, flugvélstjóra-, flugleiðsögumanns-, flugumsjónarmanns- og 

flugumferðarstjóraskírteini .................0.... 0... 

. Skírteini til kvikmyndasýninga 

a) staðbundin skírteini .........................0 00 

b) sveinsskírteini .................... 0. 

c) meistaraskírteini ....................0... 

Naglabyssuskírteini .................. 000 

Skírteini fyrirsuðumenn ..............0.0 000...
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3. gr. 

Fyrir skráningar, sem lögboðnar eru og eigi er ákveðið gjald fyrir í öðrum greinum 

reglugerðar þessarar, skal greiða í ríkissjóð sem hér segir: kr 

1. Skráning samvinnufélags ...........200.2 0000 1 860 
2. Skráning útibús ..................2 0000 960 
3. Skráning starfsstöðva erlendra félaga ...........20000. 0000 1250 

4. Skráning firma eins manns ............0. 00. 750 

5. Skráning firma tveggja manna Eða fleiri ...............0....00..... 1275 
6. Skráning breytinga á eldri skráningu ................. 0000 205 
7. Tilkynning um prókúru, sérstök ........0.00.0.. 00. 205 
8. Afturköllun prókúru ................ 0000. 145 
9. Skráning bifreiðar, nýskráning ..............00. 0000. 890 

10. Skráning bifreiðar, umskráning milli umdæma ......................... 445 
11. Skráning bifreiðar, umskráning innan umdæmis .............0.0.0.0.0..000... 890 
12. Skráning eigendaskipta að bifreið ..............0.0000 000. 445 
13. Skráning bifhjóls, nýskráning ............00....0 0000 445 
14. Skráning bifhjóls, umskráning ..........0.0......0 00 220 
15. Skráning eigendaskipta að bifhjóli .................0. 0000 220 
16. Skráning og umskráning létts bifhjóls .............000000 0... 220 
17. Skráning eigendaskipta að léttu bifhjóli ...........00000 0000 00. 220 
18. Skráning og umskráning beltabifhjóls ...........0..... 0000. 220 

19. Skráning eigendaskipta að beltabifhjóli ..............0....0000 00. 220 
20. Skráning og umskráning dráttarvélar .................. 0000... 220 
21. Skráning eigandaskipta að dráttarvél .........0.000.... 0000 220 

22. Skráning og umskráning tengivagna og festivagna ...............0..0.... 445 
23. Skráning eigendaskipta að tengivögnum og festivögnum ................. 445 

24. Skráning loftfars tilatvinnuflugs ..............00. 0000 1360 

25. Skráning loftfars tileinkaflugs .............00.0... 0000 0 0 560 
26. Skráning breytinga á eldri skráningu loftfars (eigendaskipti, nafnbreyting 

O.FL) 560 
27. Skráning kaupmála ..................00 0000 0 0 nn 265 

4. gr. 

Fyrir skráningu á eignarrétti á loftfari greiðast 70 kr. fyrir hver byrjuð 200 kg af 

leyfilegum hámarksþunga loftfars fullhlaðins, þó eigi minna en 460 kr. 

Fyrir aðra skráningu greiðist 640 kr. Ekkert gjald greiðist fyrir að afmá skráningu. 

5. gr. 

Fyrir að afgreiða vöru- og flutningaskip, sem kemur frá útlöndum, og fyrir að láta af 
hendi þau skilríki er skipið á að fá hér á landi skal greiða 7,60 kr. af hverri nettórúmlest 

skipsins. Hálf rúmlest eða þar yfir telst heil. Af farþegaskipum skal greiða helmingi lægra 

gjald. 
Gjald þetta skal greiða á fyrstu höfn er skipið tekur hér á landi, þó eigi oftar en sex 

sinnum á almanaksári. 

Undanþegin afgreiðslugjaldi eru herskip, spítalaskip og skip sem leita hafnar í neyð. 

6. gr. 

Fyrir að afgreiða útlend fiskiskip, sem koma hingað eingöngu vegna fiskveiða, skal 

greiða 8,65 kr. af hverri nettórúmlest skipsins er það tekur höfn hérlendis. Hálf rúmlest eða 

þar yfir telst heil og skal ætíð miðað við hæstu mælingu.
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z 
LA gr. 

Fyrir löggildingu manns til starfs, sem veitt er samkvæmt heimild í lögum eða 
reglugerðum, skal greiða: 

kr. 
1. Löggilding manns um ævitíð (dómtúlkar, skjalaþýðendur, endur- 

skoðenduro. fl.) ...........0..0.0..00. 1275 

2. Löggilding manns um óákveðinn tíma (skiptaforstjórar o. fl.) ............ 265 

Undanþegnir gjaldi þessu eru mats- og vigtarmenn löggiltir í þágu atvinnuveganna. 

8. gr. kr. 
1. Eyrir borgaralega hjónavígslu skal greiða ..........0...0...0 0... 205 
2. Fyrir löggildingu leiðarbókar eða véladagbókar ................0....0... 145 
3. Fyrir útnefningu matsmanna, fyrir hvern mann ........................ 145 
4. Fyrir vottorð er einstakir menn æskja í þágu verslunar eða atvinnu 

(vöruvottorð) ........0.0.. 0 35 
5. Fyrir sakavottorð gefin samkvæmt beiðni einstakra manna ............... 46 
6. Fyrir veðbókarvottorð .........0.....0 00. 70 
7. Fyrir önnur embættisvottorð ........0...00... 0... 46 
8. Fyrir lögskráningu skipshafnar, fyrir hvern mann ....................... 20 

9. gr. 
Fyrir endurrit eða ljósrit, er einstakir menn biðja um úr embættisbókum skjalasöfnum. 

skal greiða ritlaun: kr. 
Fyrir vélritaða síðu ..............0....00.. 00. 20 
Hluti úr síðu telst heil síða. 
Lægstu ritlaun eru .........0...0.0... 00... 46 
Í ritlaunum er innifalið staðfestingargjald, nema af dómsgerðum og notarialstaðfest- 

ingum. 
Þegar endurrit dómsskjala eru felld inn í dómsgerðir skal greiða samlestrargjald, 5,40 

kr. af hverri síðu. 

10. gr. 
Innheimtu gjalda samkvæmt reglugerð þessari hafa á hendi sýslumenn og bæjarfógetar 

og hliðstæðir embættismenn, svo og fjármálaráðuneytið. 

ll. gr. 
Þegar innheimtumaður afgreiðir skjal sem gjald er tekið fyrir að gefa út eða rita á ber 

honum að rita hið greidda gjald á skjalið. 

Gjald fyrir embættisgerð skal skrá í gerðabók er gerð lýkur. 
Ef gjald fyrir eða samkvæmt embættisgerð er eigi skráð í aukatekjubók 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 1984. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr.773/ 
1982. 

Fjármálaráðuneytið, 27. desember 1983. 

Albert Guðmundsson. 
  

Árni Kolbeinsson.



Nr. 797 1414 22. desember 1983 

AUGLÝSING 

um vörur sem heimilt er að flytja út án útflutningsleyfa. 

1. gr. 

Samkvæmt heimild í 8. gr. rg. nr. 519/1979 um skipan gjaldeyris og viðskiptamála hefur 

viðskiptaráðuneytið ákveðið að útflutningur á vörum, sem flokkast undir eftirtalin númer 

íslensku tollskrárinnar, verði undanþeginn leyfi ráðuneytisins: 

15.04 

17.04 

18.06 

19.07 — 19.08 

20.05 — 20.07 

21.02 — 22.10 

25.01 — 40.16 

41.02 — 99.06 

Ákvæði 1. mgr. nær einungis til innlendra iðnaðarvara en ekki til iðnaðarvara, sem eru 

endurútfluttar. 
2. gr. 

Auglýsing þessi tekur gildi 1. janúar 1984. 

Viðskiptaráðuneytið, 22. desember 1985. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Þórhallur Ásgeirsson. 

Nr. 798 22. desember 1983 

REGLUGERÐ 

um innheimtu þinggjalda á árinu 1984 o. fl. 

1. gr. 

Þinggjöld skulu greidd á tíu gjalddögum á árinu 1984. Eru gjalddagar fyrsti dagur hvers 

mánaðar nema mánaðanna janúar og júlí. 

2. gr. 

Þar til álagning liggur fyrir skal hver gjaldandi greiða á hverjum gjalddaga 12,6% þeirra 

þinggjalda er honum bar að greiða á árinu 1983. 

3. gr. 

Heimilt er gjaldanda að sækja um lækkun á þeirri fjárhæð þinggjalda sem honum hefur 

verið gert að greiða fram að álagningu 1984 skv. 2. gr. 

Umsókn um slíka lækkun skal senda skattstjóra er úrskurðar um lækkun greiðsluskyld- 

unnar. 
4. gr. 

Skattstjóri skal að jafnaði ekki taka til greina umsókn gjaldanda nema rauntekjur hans 

hafi lækkað svo mjög á milli áranna 1982 og 1983 að tekjuskattsstofn á tekjuárinu 1983 sé 

meira en 25% lægri en tekjuskattsstofn hans var á tekjuárinu 1982 eftir að síðarnefnd 

fjárhæð hefur verið hækkuð um 50%. Frá þessari reglu má þó víkja ef sérstaklega stendur á
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að mati skattstjóra, enda hafi fjölskylduástæður gjaldanda breyst eða aðrar aðstæður skert 
gjaldþol hans verulega. 

Ríkisskattstjóri setur nánari reglur um ákvörðun á takmörkun greiðsluskyldu og önnur 

atriði varðandi framkvæmd þessarar greinar. 

5. gr. 

Ákvörðun varðandi umsókn skal skattstjóri tilkynna gjaldanda og ef fallist er á umsókn 
skal niðurstaðan einnig tilkynnt innheimtuaðila. 

6. gr. 

Um greiðslur þinggjalda á árinu 1984 fer að öðru leyti samkvæmt ákvæðum XIII. kafla 
laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt. 

7. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 110. gr. og 119. gr. laga nr. 75/1981 um 
tekjuskatt og eignarskatt, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 22. desember 1983. 

Albert Guðmundsson. 
  

Árni Kolbeinsson. 

21. desember 1983 Nr. 799 

REGLUGERÐ 

fyrir Hitaveitu Hveragerðis. 

1. ALMENN ÁKVÆÐI 
1.1. Gildissvið. 

Reglugerð þessi gildir um allt lögsagnarumdæmi Hveragerðishrepps. 

1.2. Stjórn hitaveitunnar. 
Hreppsnefnd Hveragerðishrepps fer með stjórn Hitaveitu Hveragerðis og skipar 5 

manna nefnd fyrir hitaveitu og vatnsveitu. Þegar þörf þykir á að mati hreppsnefndar skal 
skipaður sérstakur hitaveitustjóri. 

1.3. Einkaleyfi hitaveitu. 

Hitaveita Hveragerðis hefur innan hreppsmarkanna einkaleyfi á dreifingu og sölu á 
heitu vatni, með þeim takmörkunum, sem um getur í 2. og 7. grein samnings landbúnaðar- 
ráðuneytisins og hreppsnefndar Hveragerðis frá 16. maí 1952 um not jarðhita í Hveragerðis- 
hreppi og síðustu málsgrein þessarar greinar. Þó getur hreppsnefnd heimilað einstaklingum 
eða félögum að annast byggingu og rekstur fjarhitunarkerfis á tilteknum svæðum undir 
yfirstjórn hitaveitunnar. 

1.4. Utanhússlagnir. 

Hreppsnefnd lætur leggja allar utanhússlagnir, aðalæðar, dreifiæðar og heimæðar inn í 
hús, sbr. þó 1. mgr. liðar 1.3.
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1.5. Viðhaldsskylda. 

Hitaveitan hefur eignarrétt og viðhaldsskyldu á dreifiæðum sínum, svo og heimæðum 

inn í hús nema notaður sé forhitari utanhúss, þá að honum. Húseiganda er óheimilt að hylja 

þessar lagnir eða gera þær óaðgengilegar til eftirlits eða viðgerða. 

1.6. Afnot varmaorku. 

Sú varmaorka, sem hitaveitan lætur í té, er ætluð til upphitunar húsa. Nú kann að koma 

fram ósk um að nota varmaorku til annarra þarfa en greinir í 1. mgr. og þart þá til þess 

heimild hreppsnefndar. 

1.7. Nýting heits vatns. 

Nýting heita vatnsins skal vera slík að hitastig notaðs vatns (frárennslisvatns) frá 

gróðurhúsum og öðrum húsum skal ekki fara yfir 45*C (gráður á celsíus). 

Til að tryggja góða varmanýtni í gróðurhúsum skulu röralengdir minnst vera sem 

samsvarar 1.7 m af 2" röri á fermetra gróðurhúss. Aðeins eitt útrennsli skal vera frá hverri 

gróðrarstöð og innsiglaður útrennslisloki þar á. 
Einnig skal vera innsiglað framhjáhlaup við útrennslislokann og mega aðeins starfs- 

menn hitaveitunnar rjúfa þetta innsigli. 

1.8. Bótaskylda hitaveitu. 

Hitaveitan er ekki bótaskyld, þótt notendur verði fyrir tjóni vegna ófullnægjandi 

varmaflutnings og eigi heldur vegna rafmagnstruflana, breytinga á borholum og hverum eða 

öðrum óviðráðanlegum orsökum. Þá er hitaveitan ekki bótaskyld, þótt tjón verði á 

mönnum, munum eða eignum af heitu vatni eða gufu frá varmalögnum innanhúss enda þótt 

kerfið hafi staðist nauðsynlega þrýstiprófun hitaveitunnar, og er sú prófun gerð á ábyrgð 

húseiganda. 

1.9. Takmörkun varmanotkunar. 

Hitaveitan getur fyrirskipað takmörkun á varmanotkun ef hún telur það nauðsynlegt, 

eða lokað varmaæð vegna hreinsana eða viðgerða. Full varmagjöld ber að greiða, þótt 

notandi hafi orðið fyrir lokun af því tagi, er um ræðir í Í. mgr. 

1.10. Umsóknir. 

Nú hyggst húseigandi leggja hitakerfi í hús sitt eða gera breytingu á eldra kerfi, og skal 

hann þá með minnst 7 daga fyrirvara senda umsókn um það til skrifstofu hitaveitunnar. 

Umsókn skal rita á eyðublað, sem skrifstofan lætur í té, og skal hún undirrituð af eiganda 

hússins eða fullgildum umboðsmanni hans. Umsókn skal fylgja uppdráttur gerður af 

sérfróðum manni af hitakerfi því, sem tengja skal hitaveitunni. 

1.11. Uppdrættir. 

Uppdrættir skulu gerðir á haldgóðan pappír og þannig frágengnir, að ekki máist letur 

við geymslu. Stærð skal vera DIN A2 (42,0 X 59,4 cm) eða margfeldi af þeirri stærð. Lagnir 

skulu sýndar á rúmteikningu með jöfnum einingum á árum í mælikvarða 1:50 eða 1:100, en 

grunnmyndir í mælikvarða 1:100 eða 1:50. Sérteikningar skulu gerðar í mælikvarða 1:20, 

1:10, 1:5 eða stærri. 

Uppdrættir skulu sýna allar lagnir, raufar og göt í steypu fyrir slíkar lagnir og allt 

fyrirkomulag við tengingu hitaveitu. Tilgreina skal í metrakerfi stærðir á hitunartækjum, 

ofnum, loftristum og tengingum þeirra við lofthitunarkerfi, svo og önnur mál, sem 

nauðsynleg eru. Ef byggingarfulltrúi telur nauðsynlegt, getur hann krafist útreikninga.
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1.12. Samþykkt uppdrátta. 

Þegar byggingarfulltrúi hefur samþykkt uppdrátt, skal hann árita tvö eintök hans. 
Annað eintakið varðveitir hann í skjalasafni hreppsins, en hitt eintakið afhendist umsækj- 
anda. Meistari sá, sem ábyrgð ber á verkinu, skal áður en það hefst, rita nafn sitt á eintak 

það sem geymt er í skrifstofu hitaveitu. Með áritun tekur byggingarfulltrúi enda ábyrgð á að 

unnt sé að framkvæmda viðkomandi verk eða því að kerfi sé rétt útreiknað. 

1.13. Meistarar. 
Meistari sá, sem tekur að sér verk samkvæmt reglugerð þessari, ber ábyrgð á að allar 

lagnir séu í samræmi við reglugerð þessa, nánari fyrirmæli, er kunna að vera sett og 
samþykkta uppdrætti. 

1.14. Eftirlit. 
Hitaveitan skal hafa eftirlit með því, að nýlagnir séu í samræmi við samþykktan 

uppdrátt og reglugerð þessa. Engar hitalagnir má hylja fyrr en þær hafa verið viðurkenndar 
af hitaveitunni. Álíti eftirlitsmaður hitaveitunnar, að verk sé eigi framkvæmt skv. ákvæðum 

reglugerðar þessarar eða öðrum reglum er settar kunna að verða, getur hann stöðvað 

verkið, þar til bætt hefur verið úr því sem áfátt kann að vera. 

1.15. Eftirlitsmaður. 

Eftirlitsmaður hitaveitu skal, meðan á verki stendur hafa frjálsan aðgang að hitalögnum 

bæði innan húss og utan. 

1.16. Dælur. 

Óheimilt er að tengja dælur við heimæðar nema skriflegt leyfi byggingarfulltrúa sé fyrir 

hendi, og þannig frá dælu gengið að ekki valdi óþægindum. 

1.17. Gjaldskrá. 

Hreppsnefnd setur hitaveitunni gjaldskrá. 

2. SÉRÁKVÆÐI 
2.1. Efni og frágangur. 

Um allar lagnir ofna og frágang þeirra, gilda ákvæði byggingarreglugerðar eftir því sem 
þau eiga við (sjá sérstaklega 8. kafla). 

2.2. Forhitarar fyrir ofna- og neysluvatn. 

Um forhitara gilda ákvæði í 8. kafla byggingarreglugerðar og ákvæði Í.ST 67. Forhitara 

skal staðsetja í sérstökum klefum sem séu minnst 1,0 m? að flatarmáli og með minnst 1,80 m 
lofthæð. Gufuhitaðir forhitarar skulu aldrei staðsettir inn í íbúðarhúsum, nema þeir séu í 

rakaheldum klefa, sem ekki sé innangengt í. Í forhitarklefa skal vera niðurfall í gólfi. 

2.3. Refsiákvæði. 
Um brot á reglugerð þessari gilda ákvæði í IX. kafla byggingarreglugerðar. 

ÁKVÆÐI TIL BRÁÐABIRGÐA 
Eigendur þeirra gróðurhúsa sem fullnægja ekki ákvæðum í grein 1.7. fá frest til 1. maí 

1984 til að sameina frárennsli frá gróðrarstöð sinni svo aðeins verði Í útrennsli með 

framhjáhlaupi. 

B 179
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Ákvæði í grein 1.7. um að hitastig frárennslisvatns verði 45%C skal koma til 

framkvæmda ekki síðar en 1. Júní 1984, en þangað til verður leyft að hitastig frárennslisvatns 

verði 55*C. Ákvæði í grein 1.7. um lágmarksröramagn í gróðurhúsum skal vera fullnægt ekki 

síðar en 31. des. 1984. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hveragerðishrepps 

staðfestist hér með samkvæmt 29. pr. orkulaga nr. 58/1967 til þess að öðlast þegar gildi og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð 
nr. 135/1962 um Hitaveitu Hveragerðis. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. desember 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 800 21. desember 1983 

REGLUGERÐ 

um bann við ofbeldiskvikmyndum. 

1. gr. 

Skoðun kvikmynda skv. 2. gr. laga nr. 33 frá 23. mars 1983 um bann við ofbeldiskvik- 

myndum fer fram í Reykjavík, nema leyfð hafi verið skoðun annars staðar skv. 58. gr. 5. 

mgr. laga nr. 53/1966. Þeim, sem flytur kvikmynd inn eða hyggst selja kvikmynd, dreifa 

henni eða sýna hana ber að koma myndinni til skoðunarmanna nema skoðunarmenn þessir 

hafi áður skoðað myndina og lýst því, að hún brjóti ekki gegn 1. gr. laga nr. 33/1983. 

Skoðunarmenn geta krafist tollskjala, ef þeir telja ástæðu til. 

2. gr. 

Tveir skoðunarmenn hið fæsta skulu skoða hverja mynd. Greini þá á, skal kveðja hinn 

þriðja til og ræður þá meirihluti skoðunarmanna. 

Gefa skal skriflegt vottorð um, að skoðun hafi farið fram og að skoðunarmenn telji 
kvikmyndina ekki brjóta gegn 1. gr. laga nr. 33/1983. Hið skoðaða eintak skal merkt. 

Ríkisútvarpið annast skoðun kvikmynda, sem það sjónvarpar en menntamálaráðherra 

er heimilt að ákveða, að tiltekin mynd skuli skoðuð af skoðunarmönnum kvikmynda eftir 

VI. kafla laga nr. 53/1966. Hafa þeir þá úrskurðarvald um það, hvort myndin brjóti gegn 1. 

gr. laga nr. 33/1983. 
3. gr. 

Fyrir skoðun eftir lögum nr. 33/ 1983 og reglugerð þessari skal greiða 100 krónur í 

ríkissjóð nema gjald sé greitt eftir 58. gr. 7. mgr. laga nr. $3/1966. 

4. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varðar refsingu eftir 4. gr. laga nr. 33/1983. 

S. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. lögum nr. 33/1983, öðlast þegar gildi og gildir til 

ársloka 1987 nema annað verði síðar ákveðið. 

Menntamálaráðuneytið, 21. desember 1983. 

Ragnhildur Helgadóttir.   
Knútur Hallsson.
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AUGLÝSING 
um útgáfu sérstaks blaðs vegna vörumerkja og einkaleyfa. 

Frá ársbyrjun 1984 verða auglýsingar og aðrar tilkynningar er varða vörumerki og 
einkaleyfi birtar í sérstöku blaði sem gefið verður út á vegum iðnaðarráðuneytisins. 
Jafnframt verður hætt að birta auglýsingar um þessi efni í Lögbirtingablaði og Stjórnartíð- 
indum. 

Ákvörðun þessi er tekin með skírskotun til 20. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki og 19. 
gr. laga nr. 12/1923 um einkaleyfi. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. desember 1983. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Gunnar Guttormsson. 

28. desember 1983 Nr. 802 
REGLUGERÐ 

um dómsmálagjöld o. fl. 

I. 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......... 30,0 
2. Gjald fyrir þingfestingu .............%........ 00. 240,0 

3. Gjald fyrir vitnaleiðslu (fyrir hvern mann) ........................ 50,0 

4. Gjald fyrir úrskurð undir rekstri máls ............................ 75,00 
5. Gjald fyrir dómkvaðningu (fyrir hvern mann) ..................... 75,00 
6. Gjald fyrir staðfestingu dómsgerða ...........0....0000.. 000. 60,00 
7. Gjald fyrir kæru til Hæstaréttar ...............0......0.0... 290,00 
8. Gjald fyrir sjóferðarpróf ..............0....00... 00 580,00 

B. Fyrir Hæstarétti: kr. 

1. Gjald fyrir útgáfustefnu ...............%..0...0. 0. 45,00 

2. Gjald fyrir þingfestingu ..................... 0... 390,00 
3. Gjald fyrir vitnaleiðslu (fyrir hvern mann) ........................ 15,00 

4. Gjald fyrir úrskurð undir rekstri máls ............................ 100,00 
5. Gjald fyrir dómkvaðningu (fyrir hvern mann) ..................... 100,00 

6. Gjald fyrir staðfestingu dómsgerða ............0......0.00. 00... 80,00 
7. Útivistargjald ...................... 2 390,00 

2. gr. 

Í gagnsökum, framhaldssökum, meðalgöngumálum og sakaukamálum skal greiða gjald 
samkvæmt 1. gr. 

Í barnsfaðernismálum, málum um innheimtu vinnulauna og kjörskrármálum skal engin 

réttargjöld greiða. Í gjafsóknarmálum skal gjafsóknarhafi engin réttargjöld greiða.
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3. gr. 
Fyrir fógetagerðir, aðrar en þær, sem um ræðir í 2. gr. aukatekjulaga, skal greiða sem 

hér segir: 
kr. 

1. Kyrrsetning á manni ...........0..00 0000 290,00 

Séu fjármunir jafnframt kyrrsettir, skal gjalda fyrir það eftir 2. gr. 

aukatekjulaga: 
2. Útburður manns af jörð eða húsi ..................0 000... 290,00 

3. Innsetning á jörð eða í hús til umráða ...........00000 0000... 290,00 

4. Aðrar fógetagerðir, er fara fram á það, er eigi verður metið til 
peniNngavEerðs ..........%.20. 0. 290,00 
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 100,00 kr. 

S. gr. 
Fyrir uppboðsgerðir skal greiða sem hér segir: 

1. Fyrir að semja og gefa út auglýsingu um uppboð skal gjalda 100,00 kr. 

2. 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 290,00 kr. fyrir árangurslaust uppboð. 

3. Nú hefur uppboðs verið beiðst hjá uppboðshaldara og séð hefur verið um birtingu á því, 
en beiðnin er svo kölluð aftur, og skal þá aðeins greiða gjald fyrir birtingu samkvæmt 1. 

tölulið. En sé beiðnin eigi kölluð aftur fyrr en búið er að setja uppboðsþingið, skal 
gjalda 290,00 kr. eins og fyrir árangurslaust uppboð. 

4. Fyrir að gefa út afsalsbréf fyrir fasteign, er seld hefur verið á uppboði, skal gjalda 200,00 

kr. 
5. Fyrir undirboðsþing skal greiða 200,00 kr. 

6. gr. 
Fyrir að þinglýsa skjölum skal greiða 85,00 kr. Sé skjölum þinglýst fyrir Hæstarétti skal 

greiða 120,00 kr. 
Eigi skal greiða gjald fyrir þinglýsingu úrskurða um sviptingu sjálfræðis eða fjárræðis né 

úrskurða um brottnám lögræðissviptingar. 

1. gr. 

Fyrir notarialgerðir skal greiða sem hér segir: kr. 

1. Afsagnargerðir (aðrar en víxilafsagnir) stefnubirtingar, er notarius 

framkvæmir, svo og aðrar slíkar gerðir ..............0.. 00... 100,00 

2. Notarialvottorð á arfleiðsluskrá .................. 0000 0. 150,00 

3. Notarialvottorð á samninga, umboðsskjöl eða aðra slíka gerninga ...... 100,00 
4. Dráttur í happdrætti ...............2000000 0. 390,00 
5. Útdráttur skuldabréfa .................0000 0. 200,00
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Il. Gjöld samkvæmt umferðarlögum nr. 40 23. apríl 1968. 

8. gr. 
Fyrir próf ökumanna skal greiða sem hér segir: kr. 

- Almennt bifreiðastjórapróf .............0...... 0... 320,00 
„ Próf í akstri bifhjóla ...................0000 00 240,00 
. Próf í akstri léttra bifhjóla .....................0 0... 80,00 
. Próf í akstri dráttarvéla ...................000. 00 160,00 
. Ökukennarapróf ..................... 1 200,00 

9. gr. 
Fyrir skírteini skal greiða sem hér segir: kr. 

„ Leyfi til að stýra léttu bifhjóli .................0.00000 00 50,00 
- Leyfi til að stýra dráttarvél .....................00. 00 50,00 
. Löggilding ökukennara ..................0... 0000... 200,00 
Sama gjald skal greiða fyrir samrit. 

10. gr. 
Fyrir leyfi til að selja á leigu í atvinnuskyni skráningarskyld ökutæki til mannflutninga 

án ökumanns skal greiða 950,00 kr. 

11. gr. 
Fyrir notkun bráðabirgðaskráningarmerkis ber að greiða 1 400,00 kr. á ári. Nú leyfir 

lögreglustjóri notkun bráðabirgðaskráningarmerkis í styttri tíma, og greiðir eigandi ökutækis 
þá fyrir notkun og ábyrgðartryggingu 100,00 kr. fyrir hvern dag eða hluta úr degi, er hann 
hefur bráðabirgðaskráningarmerki í sínum vörslum. Gjaldið greiðist fyrirfram miðað við 
áætlaðan notkunartíma. 

TI. Gjöld samkvæmt lögum um skotvopn, sprengiefni og skotelda, nr. 46 13. maí 1977. 

S
S
 

12. gr. 
Fyrir skotvopnaleyfi skal greiða sem hér segir: kr. 
Fyrir hvert skotvopn, sem skráð er, hvort sem það er nýtt eða notað .... 200,00 
Fyrir endurnýjun á skotvopnaleyfi, án tillits til fjölda skotvopna ....... 100,00 

- Fyrir afnotaleyfi samkvæmt 19. gr. reglugerðar um skotvopn og skotfæri, 
nr. 16 1978, sbr. reglugerð nr. 174 1979 .........0.000.0.00 0. 50,00 
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 1984. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 781 28. desember 1982 um dómsmálagjöld o. fl. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 28. desember 1983. 

Jón Helgason. 
  

Ólafur W. Stefánsson.
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SAMÞYKKT 

um takmörkun hundahalds í Kirkjubæjarhreppi. 

1. gr. 

Hundahald í Kirkjubæjarhreppi sæti eftirfarandi takmörkunum, að undanskildum 

smalahundum á lögbýlum: 

a. Eigandi skal án tafar láta skrá hund sinn á hreppsskrifstofu. Við skráningu fær eigandi 

hunds afhenta merkta plötu til þess að festa á ól, sem ætíð skal vera um háls hundsins. 

Við skráningu skal hundeigandi undirrita yfirlýsingu um að hann skuli í einu og öllu fara 

með hund sinn eftir fyrirmælum samþykktar þessarar eins og hún er nú og síðar kann að 

verða breytt. 

b. Eiganda er skylt að kaupa ábyrgðartryggingu hjá viðurkenndu tryggingafélagi, þannig að 

tryggt sé, að tryggingin taki til alls tjóns sem hundur kann að valda án allra óeðlilegra 

skilyrða að mati hreppsnefndar. 

c. Óheimilt er með öllu að láta hunda ganga lausa nema minkahunda, dýrhunda og 

sporhunda, þegar þeir eru að störfum í gæslu eigenda eða umráðamanna. Alla aðra 

hunda skal hafa í taumi úti við í fylgd með manni, er hefur fullt vald yfir þeim. Eigi er 

heimilt að hafa með sér hunda, þótt í taumi séu, inn í skólahús, almennar skrifstofur, 

samkomuhús eða verslanir svo og starfsstöðvar hverju nafni sem nefnast, þar sem 

úrvinnsla, meðferð eða geymsla matvæla á sér stað. 

d. Hundeigendum er skylt að sjá svo um að hundar raski eigi ró manna eða verði mönnum 

til óþæginda. Skilyrði fyrir hundahaldi í sambýlishúsum er að allir íbúðareigendur 

samþykki slíkt og skal leggja fram skriflegt samþykki þar um við skráningu hunds, er gildi 

þar til sveitarstjórn berst skrifleg afturköllun frá einhverjum íbúðareiganda. 

e. Til að standa straum af kostnaði hreppsins við skráningu og eftirlit með hundum í 

hreppnum, skal hver hundeigandi, aðrir en eigendur hunda á lögbýli, greiða árlegt gjald 

til hreppssjóðs. Upphæð gjaldsins sem greiðist fyrirfram við skráningu hunds til n.k. 

júlímánaðar og síðar árlega 1. júlí fyrir eitt ár í senn skal ákveðið í gjaldskrá sem 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra staðfestir. Heimilt er að ákveða gjald lægra fyrir 

nauðsynlega minkahunda, dýrhunda og sporhunda og af hundum sem blindir menn og 

öryrkjar þurfa á að halda vegna fötlunar sinnar skal ekkert gjald greiða. Við greiðslu 

gjalds þessa ber hundeiganda að sýna fullgild skilríki fyrir greiðslu vátryggingagjalds skv. 

b lið, vátryggingaskírteini, vottorð dýralæknis um að hundur sé ekki haldinn smitandi 

sjúkdómi og hafi verið hreinsaður af bandormum, svo og öll skilríki er máli skipta skv. 

gildandi lögum um hundahald svo og fyrirmælum sem heilbrigðisnefnd setur varðandi 

hunda. 
f. Sé hundeigandi undir 16 ára aldri verði honum eigi veitt leyfi til hundahalds nema 

forráðandi ábyrgist allar skyldur hans skv. samþykkt þessari og áriti sérstaka yfirlýsingu 

þar um. 

2. gr. 

Fyrir minniháttar brot á samþykkt þessari skal hundeigandi sæta skriflegri áminningu 

og greiða allan kostnað er leiðir af brotinu. Ef um ítrekað brot er að ræða eða meiriháttar 

brot hefur hundeigandi fyrirgert rétti sínum til að halda hund í Kirkjubæjarhreppi. Skal hann 

gjalda allan kostnað vegna brotsins og afhenda hund sinn til lögreglu, sem síðar ákveður 

hvað gert skuli við hundinn. 

3. gr. 

Hundum úr nærliggjandi sveitum, sem ekki eru í fylgd með eiganda eða umráðamanni 

svo og aðrir ómerktir flækingshundar skuli teknir úr umferð. Gefi eigandi sig ekki fram og/ 

eða vitjar hundsins ekki innan tveggja sólarhringa, hefur lögreglan heimild til þess að lóga
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viðkomandi hundi. Merktir hundar á flækingi skulu einnig teknir úr umferð. Ef eigendur 
vitja þeirra eigi innan eins sólarhrings og svara til saka um brot á samþykkt þessari sé um 
slíkt að ræða, hefur lögreglan heimild til þess að lóga hundi án frekari fyrirvara. 

Hundar, sem ráðast á menn eða skepnur, skal fjarlægja og lóga þegar í stað. 
Lögreglustjóri og heilbrigðisnefnd hafa eftirlit með hundum skv. samþykkt þessari og skulu 
þessir aðilar tilkynna hreppsnefnd án tafar um allar kærur sem þeim ber, vegna meintra 
brota á samþykktinni. 

4. gr. 
Framangreind samþykkt hreppsnefndar Kirkjubæjarhrepps staðfestist hér með skv. 22. 

gr. laga nr. 50/1981 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, sbr. lög nr. 7/1953 um hundahald 
og varnir gegn sullaveiki til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 20. desember 1983. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. 
  

Soffía Magnúsdóttir. 

29. desember 1983 Nr. 804 
REGLUGERÐ 

um skoðunargjald ökutækja. 

1. gr. 
Fyrir skoðun bifreiðar eða bifhjóls sem færa ber til almennrar skoðunar ber eiganda að 

greiða 175,00 króna árlegt skoðunargjald 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. 
Sama skoðunargjald og greinir í 1. gr. skal greiða fyrir skoðun bifreiðar eða bifhjóls við 

skráningu, svo og fyrir skoðun við umskráningu hafi skoðunargjald vegna ökutækis eigi 
þegar verið greitt á árinu. 

3. gr. 
Fyrir árlega skoðun léttra bifhjóla skal greiða 75,00 krónur í skoðunargjald. 

4. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 22. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 

1968 öðlast gildi 1. janúar 1984. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 783 28. desember 1982 um skoðunargjald 
ökutækja. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. desember 1983. 

Jón Helgason. 
  

Ólafur W. Stefánsson.



Nr. 805 1424 29. desember 1983 

REGLUR 

um almenna skoðun ökutækja. 

1. gr. 

Ökutæki skráð hér á landi skal færa til almennrar skoðunar samkvæmt því sem segir í 

reglum þessum, þannig að ganga megi úr skugga um hvort þau séu í lögmæltu ástandi. 

2. gr. 

Eftirtalin ökutæki skal skoða árlega almennri skoðun, frá og með næsta ári eftir 

skráningu. 
Bifreiðir til annarra nota en fólksflutninga. 

Bifreiðir, er flytja mega 8 farþega eða fleiri. 

Leigubifreiðir til mannflutninga. 
Bifreiðir, sem ætlaðar eru til leigu í atvinnuskyni án ökumanns. 

Kennslubifreiðir. 
Lögreglu-, sjúkra- og björgunarbifreiðir. 

Létt bifhjól. 
Tengi- og festivagna, sem eru meira en 1500 kg að leyfðri heildarþyngd. 5
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3. gr. 

Aðrar bifreiðir en greinir í 2. gr., svo og bifhjól, skal skoða árlega almennri skoðun frá 

og með þriðja ári eftir að bifreiðin eða bifhjólið var skráð nýtt fyrsta sinni. 

4. gr. 

Lögreglustjóri ákveður hvenær ökutæki, sem skráð eru Í umdæmi hans, skuli færð til 

almennrar skoðunar samkvæmt reglum þessum, og er eiganda (umráðamanni) þá skylt að 

færa ökutækið til skoðunar hjá Bifreiðaeftirliti ríkisins. 

S. gr. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í 18. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 

1968, öðlast gildi 1. janúar 1984. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 98 22. maí 1970 um skráningu og skoðun léttra 

bifhjóla svo og orðið „ársfjórðungslega“ í 1. málsl. 3. gr. reglna nr. 127 25. júlí 1960 um leigu 

á skráningarskyldum ökutækjum til mannflutninga án ökumanns. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. desember 1983. 

Jón Helgason. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

  

Stjórnartíðindi B 56, nr. 787—-805. Útgáfudagur 30. desember 1983.
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REGLUGERÐ 

um Vatnsveitu Grindavíkur. 

1. gr. 

Vatnsveita Grindavíkur er eign Grindavíkurbæjar og er rekin í þeim tilgangi að 

fullnægja vatnsþörf heimila og fyrirtækja í kaupstaðnum eftir því sem við verður komið og 

reglugerð þessi kveður nánar á um. 

2. gr. 

Bygginganefnd er ráðgefandi um stjórn vatnsveitunnar. 
Forstöðumaður tæknideildar annast daglegan rekstur vatnsveitunnar. 

3. gr. 
Vatnsveita Grindavíkur hefur einkarétt á sölu vatns í Grindavík og nýtingu vatnslinda í 

landi kaupstaðarins til vatnsnota sbr. 1. gr. 
Þeir vatnsnotendur, sem ekki hafa tengdar heimæðar sínar aðalvatnsveitukerfinu, og 

óska eftir að nýta vatnslind í landi kaupstaðarins til eigin þarfa, skulu sækja um sérstakt leyfi 

til bygginganefndar þar að lútandi. Bygginganefnd setur skilyrði fyrir þess konar vatnsöflun 

og ákveður greiðslu fyrir þau. 

4. gr. 

Óheimilt er að spilla vatnslindum í landi kaupstaðarins með hvers konar jarðraski eða 
mannvirkjagerð og skal þess gætt, að grunnvatn í bæjarlandinu spillist ekki af völdum olíu, 
afrennslisefna eða annarra óhreininda, sem valdið getur tímabundinni eða varanlegri 
mengun grunnvatns. 

Heimilt er bæjarstjórn að banna mannvirkjagerð eða umgang manna og búfjár á 

ákveðnum svæðum í landi kaupstaðarins, ef það hefur í för með sér hættu á mengun 

neysluvatns. 

5. gr. 

Hver sá sem veldur skemmdum á eignum vantsveitunnar, eða á annan hátt bakar henni 

tjón, skal bæta það að fullu og sæta sektum, nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

6. gr. 
Skylt er manni að láta af hendi land sitt, landsafnot og mannvirki í þágu vatnsveitunnar 

og þola þær kvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem vatnsveitan kann að hafa í för 

með sér, enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt mati, ef samkomulag næst eigi. 

B 180 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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1. gr. 

Hver sá, er húseign á við götu eða veg, sem vatnsæð liggur um, á rétt á að fá tengda 

vatnsæð frá henni á eigin kostnað, enda sé það reist með samþykki byggingarnefndar og 

vatnið ætlað til heimilisþarfa. 

Vatnsnot til annarra þarfa skulu að jafnaði leyfð með nánari fyrirmælum og skilyrðum 

er vatnsveitan setur hverju sinni. 

Vélar og önnur tæki, er nota vatn, önnur en venjuleg heimilistæki, má ekki tengja við 
hús- og heimæðar, nema að fengnu leyfi vatnsveitunnar. Einnig getur vatnsveitan 

fyrirskipað breytingar á eldri tækjum og vélum, ef nauðsyn krefur. 
Réttur húseiganda til vatnsnota skuldbindur ekki vatnsveituna til þess að tryggja að 

þrýstingur í götuæðum sé ávallt nægilegur. 
Ef sýnt þykir, að götuæðar þær sem fyrir eru, geti eigi séð atvinnufyrirtæki eða öðrum, 

sem óskar eftir vatni til annarra þarfa en heimilis, fyrir nægilegu vatni, er notanda skylt að 

greiða kostnað við nauðsynlegar úrbætur eftir úrskurði. 
Ef vatnsæðar hafa ekki verið lagðar í götu eða veg, þar sem óskað er eftir vatnsnotum, 

getur vatnsveitan sett skilyrði fyrir lögn vatnsæðar, að tryggt sé að kostnaður við lögnina 

fáist endurgreiddur, annað hvort með beinni þátttöku notenda eða með því að gjöld fyrir 

vatnsnot verði ákveðin með hliðsjón af kostnaðinum. Vatnsveitan skal á eigin kostnað koma 
fyrir brunahönum í samráði við slökkviliðsstjóra. 

Engum einstaklingi eða fyrirtæki er heimilt að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar 

án leyfis slökkviliðsstjóra. 

8. gr. 
Vatnsveitan lætur leggja vatnsleiðslur, aðalæðar, götuæðar og heimæðar að lóða- 

mörkum. 

Frá vatnsæðum veitunnar má enginn leggja vatnsæðar, nema með leyfi vatnsveitunnar. 

Allar vatnsæðar frá lóðamörkum að húsi og í því eru eign húseiganda og ber hann 

kostnað af lögn þeirra og viðhaldi. 

Vatnsveitan getur ákveðið, að heimæðar eða hluti þeirra skuli lagður af starfsmönnum 

hennar, en á kostnað húseiganda. 

Að jafnaði fær hvert hús leyfi fyrir einni heimæð. Óski húseigandi eftir fleiri 

heimæðum, ber honum að sækja sérstaklega um það til vatnsveitunnar. Óheimilt er að 

tengja saman húsæðakerfi við tvær eða fleiri heimæðar. 
Vatnsveitan getur ákveðið að fleiri en eitt hús séu tengd sömu heimæð, og gefur þá 

fyrirmæli um vídd og legu æðarinnar. Hún getur ákveðið hvernig skipt skuli kostnaði við 
slíkar framkvæmdir, ef aðilar verða ekki ásáttir um slíkt. 

Óski húseigandi að tengja við gamla heimæð, skal fá til þess leyfi bæði hjá eiganda 

heimæðarinnar og vatnsveitunni. 
Því aðeins er heimilt að tengja heimæðar við hús að þau séu fokheld og upphituð. 
Húseiganda ber skylda til að halda við vatnslögnum sínum á eigin kostnað og láta gera 

við leka, þegar hans verður vart. Þótt leka hafi ekki orðið vart, getur vatnsveitan, ef hún 

telur brýna þörf á, lagt fyrir húseiganda að endurnýja vatnslagnir sínar að nokkru eða öllu 

leyti. 

Vanræki húseigandi viðhald á vatnslögnum sínum, er vatnsveitunni heimilt að annast 
viðgerð á kostnað hans. 

9. gr. 

Hver sá, sem vill komast í samband við vatnsveituæð eða gera breytingar á eða viðbætur 

við eldri vatnslagnir, skal senda vatnsveitunni skriflega umsókn þar um. Umsóknir skulu 

ritaðar á eyðublöð sem fást hjá tæknideild kaupstaðarins.
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Umsókninni skulu fylgja upplýsingar um hve mikið vatn hlutaðeigandi telur sig þurfa að 
nota, sé um að ræða annað en venjulega heimilisnotkun. 

Með umsókn fylgi uppdráttur í tvíriti og eigi í minni mælikvarða en 1:100. 
Uppdrátturinn skal gerður af þar til hæfum manni, er hlotið hefur til þess löggildingu 

bæjarstjórnar. 
Uppdrátturinn skal sýna gerð og stærð allra vatnsæða, loka og krana, bæði utanhúss og 

innan. Á afstöðunni skal sýnd og málsett lega heimæðar frá húsvegg að tengistað. Álíti 
vatnsveitan nauðsyn á að gerðir séu nánari uppdrættir eða séruppdrættir, skulu þeir látnir í 
té. 

Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum vatnslögnum, sem breyta á, getur vatnsveitan 

krafist þess að þeir séu gerðir, og ber húseigandi allan kostnað af því. 
Ef vatnsveitan samþykkir uppdrátt, skal á hann færð áritun um það. 

Pípulagningameistari, sá er verkið á að vinna, ritar nafn sitt á eintak vatnsveitunnar, 

áður en verkið hefst. Sé skipt um pípulagningameistara, meðan á verki stendur, skal það 

tilkynnt vatnsveitunni. 
Uppdráttur, áritaður af vatnsveitunni og viðkomandi pípulagningameistara, skal ávallt 

vera á vinnustað. Með áritun tekur vatnsveitan enga ábyrgð á því að hægt sé að framkvæma 

verkið vegna leiðslna eða annars, sem kann að vera því til fyrirstöðu. 

10. gr. 

Pípulagningameistarar, löggiltir af bæjarstjórn, hafa einir rétt til að annast vatnslagnir, 
og gildir það um nýlagnir jafnt sem viðbætur við eða breytingar á eldri vatnslögnum. Þeir 
bera ábyrgð á, að allar lagnir séu í samræmi við reglugerð þessa, nánari fyrirmæli, er kunna 

að verða sett, og samþykktan uppdrátt. 
Ef pípulagningameistari brýtur í bága við fyrirmæli reglugerðar þessarar eða reglna, 

settra samkvæmt henni, eða ef brot er framið af starfsmönnum, sem hann ber ábyrgð á, 

getur vatnsveitan veitt honum áminningu. Ennfremur má svipta hann löggildingu, ef um 

miklar sakir er að ræða eða ítrekað brot. 

11. gr. 

Byggingafulltrúi skal hafa eftirlit með því að nýlagnir séu í samræmi við samþykktan 

uppdrátt og reglugerð þessa. 

Engar vatnsæðar má hylja fyrr en þær hafa verið viðurkenndar af byggingafulltrúa. 

Vatnsveitan hefur rétt til að láta þrýstiprófa vatnslagnir á kostnað húseiganda, og sé 

það gert, skal pípulagningameistari sá, er ábyrgð ber á verkinu, vera viðstaddur og aðstoða 

starfsmenn veitunnar við prófunina. 

Álíti byggingafulltrúi, að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt ákvæðum reglugerðar 

þessarar eða öðrum reglum, sem settar kunna að verða, getur hann stöðvað verkið, þar til 

bætt hefur verið úr því, sem áfátt kann að vera. 

12. gr. 

Eftirlitsmönnum vatnsveitunnar er heimilt að fara um hús og lóðir manna, þar sem 
vatnsæðar liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, sem eru sett í sambandi við þær. Ef 

þeim þykir útbúnaði í einhverju ábótavant, skal húseigandi tafarlaust bæta úr því. 

Heimilt er vatnsveitunni að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að gera við 

bilanir á pípum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu eða greiða ekki vatnsskatt á réttum 

gjalddaga. 

Fullan vatnsskatt ber einnig að greiða fyrir þann tíma sem vatnsæðum er lokað af 

þessum sökum.
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13. gr. 
Vatnsveitan hefur rétt til þess að taka úr sambandi ónotaðar vatnsæðar Í eigu 

einstaklinga, sé eigi gert sennilegt, að þær verði teknar í notkun innan skamms tíma. 
Kostnað af þessu greiðir eigandi. 

14. gr. 

Vatnsveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrartruflunum, er 

verða vegna vinnu við æðar vatnsveitunnar eða af öðrum ástæðum. Forstöðumaður getur 
fyrirskipað takmörkun á vatnsnotkun og lokað fyrir vatn ákveðinn tíma í senn á vissum 
svæðum vatnsveitukerfisins eftir ástæðum til þess að tryggja fyrirtækjum, sem ekki geta án 

vatns verið, nægilegt vatn, og til þess að tryggja neytendum vatns, sem annars kynnu að 

verða útundan, vatnsnot vissan tíma í senn. Þegar þannig stendur á, getur vatnsnotandi eigi 

krafist lækkunar á gjaldi sínu. 
Vatnsveitan getur lokað fyrir vatn í öllum bænum eða nokkrum hluta hans til 

hreinsunar eða viðgerða á vatnsgeymum og vatnsæðum. 
Framangreindar aðgerðir skulu ætíð auglýstar með svo rúmum fyrirvara, sem auðið er. 

15. gr. 

Þeir sem óska að fá vatn úr vatnsæðum vatnsveitunnar til afnota um stundasakir, skulu 

bera allan kostnað af bráðabirgðavatnslögnum í sambandi við slíka vatnsnotkun. Heimilt er 

vatnsveitunni að loka fyrir vatnsæðar, sem þannig eru gerðar, að hætta geti verið á, að í þeim 
frjósi vatn. 

16. gr. 

Óheimilt er að tengja vatnsdælur við heimæðar, án leyfis vatnsveitunnar. Sé leyfi veitt 

til slíkrar tengingar, er það háð því skilyrði, að þannig sé frá dælu gengið, að hávaði frá henni 

valdi ekki óþægindum. Vatnsveitan getur krafist þess, að húseigandi geri sérstakar 
ráðstafanir til deyfingar hávaða frá dælu. 

17. gr. 

Vatnsæðar og tæki skulu þannig tengd, að eigi sé hætta á, að vatnið í æðunum 

óhreinkist. 
Óheimilt er að tengja saman æðar vatnsveitunnar og einkavatnsæðar frá öðrum 

vatnsbólum. 
Óheimilt er að tengja saman æðar vatnsveitu og hitaveitu, og skulu blöndunartæki hafa 

óhindrað rennsli í frárennslisstút. 
Ennfremur er óheimil öll meðferð vatnstækja, sem valdið getur óhreinkun á vatni, 

vatnsveituæð eða heimæð. 

18. gr. 

Ef eldsvoða ber að höndum, hafa slökkvilið, lögregla og starfsmenn vatnsveitunnar 

heimild til þess að gera hverjar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar mega teljast, hvort heldur 

á vatnsæðum í einkaeign eða eigu vatnsveitunnar. 

19. gr. 

Til að standa straum af kostnaði við vatnsveituna, skal innheimta vatnsskatt af 

fasteignum, og skal skatturinn miðaður við gjaldskrá vatnsveitunnar. 

Vatnsskatt skal innheimta af öllum húsum í lögsagnarumdæmi kaupstaðarins, sem 

standa við götu eða opin svæði, þar sem vatnsæðar liggja. Álagningarstofn almenns 

vatnsskatts skal vera heildarmat hverrar fasteignar, þ. e. mat mannvirkja og lóðar. Sé 

ekkert mannvirki á lóð greiðist vatnsskattur samkvæmt fasteignamatsverði lóðarinnar.



21. desember 1983 1429 Nr. 806 

Nú er hús, sem greiða ber af vatnsskatt, ekki virt fasteignamatsvirðingu, og ákveður þá 

vatnsveitan skattinn. 

Aukavatnsskatt má leggja á verksmiðjur, baðhús, iðnaðarfyrirtæki og önnur atvinnu- 

fyrirtæki og aðra, er nota vatn til annars en heimilisþarfa. 

Aukavatnsskatt skal að jafnaði greiða, samkvæmt mældri notkun, og ákveður 

bæjarstjórn, að fengnum tillögum bygginganefndar gjald fyrir hvern m.. 
Nú er vatn notað án mælis, þar sem svo hagar til sem í 4. mgr. segir, og skal þá 

bæjarstjórn, að fengnum tillögum bygginganefndar ákveða aukavatnsskatt samkvæmt 

áætlaðri notkun. 

Nú sættir húseigandi og/eða vatnsnotandi sig eigi við ákvörðun bæjarstjórnar á 

aukavatnsskatti og getur hann þá krafist þess að vatnsnotkun verði mæld um eins mánaðar 
skeið, eftir vali vatnsveitunnar, og verður aukavatnsskattur þess árs þá ákveðinn hlutfalls- 

lega við útkomu þeirrar mælingar. 

20. gr. 

Um gjöld og innheimtu þeirra gilda ákvæði gjaldskrár. 

21. gr. 

Þegar vatn er selt samkvæmt mæli (sbr. 19. gr.) sér vatnsveitan um viðhald mælisins að 

því er snertir eðlilegt slit, en allar skemmdir af mannavöldum og frostum, ber húseiganda að 

bæta. 
Ef maður rýfur innsigli vatnsmælisins varðar það refsingu samkvæmt almennum 

hegningarlögum. 

Vatnsveitan er eigandi mælisins og greiðir húseigandi fyrir afnot hans endurgjald er 
bæjarstjórn ákveður að fengnum tillögum bygginganefndar. 

Lögn vatnsæða innanhúss á jafnan að vera þannig háttað, að hægt sé að nota einn mæli 

fyrir hvert innanhússkerfi. 
Vatnsveitan ákveður stærð og gerð mælis í samræmi við vatnsnotkun á hverjum stað. 

Húseiganda ber að tilkynna vatnsveitunni tafarlaust bilanir á vatnsmæli, er hann kann 

að verða var við. 

22. gr. 

Bæjarstjórn getur sett nánari reglur um framkvæmd þeirra mála, er reglugerð þessi 
fjallar um. 

Jafnframt getur hún veitt undanþágu frá reglugerðinni, ef hún telur gildar ástæður til 

slíks. 

23. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 

lögum. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Grindavíkur 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. 210 fyrir vatnsveitu í Grindavík frá 31. desember 1958. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. desember 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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GJALDSKRÁ 
fyrir Vatnsveitu Grindavíkur. 

1. gr. 

Af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Grindavíkur skal greiða árlegan vatnsskatt, og 

skal honum varið til þess að standa straum af kostnaði við vatnsveituna. 
Álagningarstofn almenns vatnsskatts skal vera heildarmat hverrar fasteignar, þ. e. a. s. 

mat mannvirkja að viðbættu mati lóðar. Sé ekkert mannvirki á lóð, greiðist vatnsskattur 

samkvæmt fasteignamati lóðarinnar. 

Hafi fasteign, sem greiða ber af vatnsskatt, ekki verið virt fasteignamatsvirðingu, 
ákveður bæjarstjórn skattinn að fengnum tillögum bygginganefndar. 

2. gr. 

Af húsum, sem nota vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa, vegna atvinnu sem í 

þeim er rekin, eða af öðrum ástæðum, skal auk hins almenna vatnsskatts greiða aukagjald, 
sem nefnist aukavatnsskattur. 

Aukavatnsskatt skal að jafnaði greiða samkvæmt mældri notkun, en verði því ekki við 
komið, ákveður bygginganefnd aukavatnsskattinn samkvæmt áætlaðri notkun. 

3. gr. 
Af öllum fasteignum sem skattskyldar eru samkvæmt 1. gr., skal greiða vatnsskatt sem 

nemur 0,15% af heildarfasteignamati eignarinnar. 

Lágmarksvatnsskattur skal vera kr. 500,00 og er það einnig gjald vegna nýtingar 

vatnslinda í landi bæjarins sbr. 3. gr. reglugerðar fyrir Vatnsveitu Grindavíkur. Af öllum 

húsum í Grindavík, sem svo er ástatt um, sem getur í 7. gr. reglugerðar, skal greiða 

tengigjald kr. 10 000,00 fyrir hús með einni íbúð, en kr. 3 000,00 að auki fyrir hverja íbúð í 

húsi umfram eina. Þó skulu hús, sem eru 350 m' eða minni teljast ein íbúð. Fyrir 
atvinnuhúsnæði skal tengigjaldið vera kr. 20 000,00 fyrir hverja tengingu. Gjöld þessi eru 

miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar, er reglugerð þessi öðlast gildi, og skulu breytast eftir 
henni á þriggja mánaða fresti. 

Aukavatnsskattur sem greiddur er skv. 2. gr. skal vera kr. 3,00 á hvern m? vatns við 

gildistöku þessarar reglugerðar og gildir fyrir næstkomandi ár. Eftir það breytist aukavatns- 
skatturinn í samræmi við hækkun fasteignamats. 

4. gr. 

Gjalddagi vatnsskatts hvers árs er sá sami og gjalddagi fasteignaskatts. 
Aukavatnsskatt er heimilt að innheimta mánaðarlega. 

S. gr. 

Gjald fyrir almenn vatnsnot samkvæmt 3. gr. gjaldskrár þessarar miðast við fasteigna- 

mat 31. desember 1983 og skal breytast í samræmi við breytingar á því hverju sinni. 

6. gr. 

Vatnsskatt af fasteignum má taka lögtaki og má gera lögtak í hinni skattskyldu eign, án 

tillits til eigendaskipta. Skatturinn nýtur lögveðs í eigninni næstu tvö ár eftir gjalddaga með 

forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 
Sé vatnsskattur eða vatnsgjöld í vanskilum, er heimilt að loka vatnsrennsli til gjaldanda.
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Gjaldskrá þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Grindavíkur staðfestist hér 

með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. desember 1983. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

21. desember 1983 Nr. 808 

REGLUGERÐ 

um holræsi og holræsagjöld í Grindavík. 

1. gr. 

Grindavíkurbær hefur einn heimild til að leggja holræsi í Grindavík, nema sérstaklega 

sé samið um aðra tilhögun. 

2. gr. 

Þar sem bæjarfélagið hefur látið leggja holræsi í götu, er hverjum húseiganda, sem lóð á 

þar að eða í námunda við, skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skolp frá 
því í aðalæð. 

3. gr. 

Bæjarstjórn löggildir menn, sem teljast skulu hæfir til að leggja og ganga frá holræsum. 

Engum er heimilt að leggja ræsi í aðalræsið, nema að fengnu leyfi ofangreindra aðila, og 

er húseigendum skylt að hlíta fyrirmælum þeirra um gerð og legu ræsis og annað það er máli 

skiptir í sambandi við það. 

d. gr. 

Kostnaður við holræsagerð bæjarins greiðist úr bæjarsjóði. Til þess að standa straum af 

kostnaði skal hver húseigandi greiða bæjarsjóði tengigjald eins og það er á hverjum tíma 

þegar tenging er framkvæmanleg. 

Tengigjald þetta skal vera kr. 15 000,00 fyrir hús með einni íbúð, en kr. 5 000,00 að auki 
fyrir hverja íbúð í húsi umfram eina. Þó skulu hús, sem eru 350 m? eða minni, teljast ein 
íbúð. 

Fyrir atvinnuhúsnæði skal tengigjald vera kr. 30 000,00 fyrir hverja tengingu. Gjöld 

þessi eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar, er reglugerð þessi öðlast gildi og skulu 
breytast eftir henni á þriggja mánaða fresti. 

Húseigandi getur eigi krafist tengingar við holræsakerfið, fyrr en tengigjaldið hefur 

verið greitt eða um það hefur verið samið. 

Þá skal og hver húseigandi greiða árlega holræsagjald í bæjarsjóð er nemi 0,1% af 

fasteignamatsverði húsa og lóða, þó aldrei lægra en kr. 500 000. Lágmarksgjald þetta skal 

endurskoða 1. janúar ár hvert og breytast í sama hlutfalli og fasteignamat í Grindavík. 

Holræsagjöldin skal reikna í heilum krónum. Gjöld samkvæmt grein þessari er 
bæjarstjórn heimilt að hækka eða lækka um allt að 50 af hundraði, án þess að samþykki 

ráðuneytis komi til.
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9. gr. 

Gjöld af fasteignum skv. reglugerð þessari má taka lögtaki og má gera lögtak í hinni 
gjaldskyldu eign, án tillits til eigendaskipta. Gjöldin njóta lögveðs í eigninni næstu tvö ár 
eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Grindavíkur staðfestist hér 

með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. desember 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnssdóttir. 

Nr. 809 23. desember 1983 

AUGLÝSING 
um lyfjastaðla á Íslandi. 

1. gr. 

Enska útgáfa evrópsku lyfjaskrárinnar, Pharmacopoeia Europaea, gildir hér á landi. 

Endurskoðun hennar er hafin. Nýjar og endurskoðaðar forskriftir 1. og 2. hluta endurútgáf- 

unnar (fasiccules) öðluðust gildi 1. janúar 1983, en 3. og 4. öðlast endanlega gildi 1. janúar 

1985, en notkun þeirra er heimil frá 1. janúar 1984. 

Gildistaka annarra hluta endurútgáfunnar mun birt síðar. 

2. gr. 
Skrá og staðlar fyrir hráefni í lyf, sem greindir eru í gildandi dönskum lyfjastöðlum 

(DLS: Danske Lægemiddelstandarder), eru í gildi. 
Ákvæði um framleiðslu lyfja og staðlar fyrir lyfjaform og lyf í dönskum lyfjastöðlum 

(DLS) eru í gildi. 
Skrá yfir staðla fyrir líffræðilegar mælingar í dönskum lyfjastöðlum (DLS) er í gildi. 

3. gr. 

Forskriftir (mónógrafíur) norrænu lyfjaskrárinnar (Ph.Nord 63), danska lyfseðlasafns- 

ins (DD 63), danska apótekarafélagsins (DAK 63), ásamt viðaukum, sem ekki hafa verið 
felldar úr gildi, sbr. ákvæði reglugerðar nr. 334/1979, verða áfram í gildi, uns annað verður 
ákveðið. 

4. gr. 

Auglýsing nr. 189/1981 með sama heiti fellur hér með úr gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 23. desember 1983. 

F.h.r. 

Jón Ingimarsson. 
  

Ingolf J. Petersen.
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REGLUGERÐ 

um takmörkun leigubifreiða í Vestmannaeyjum og ráðstöfun 

atvinnuleyfa. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Tala allt að 8 farþega leigubifreiða til mannflutninga í Vestmannaeyjum skal miðuð við 

íbúatölu í lögsagnarumdæmi Vestmannaeyja, þannig að ein bifreið komi á hverja 1000 íbúa, 

sem þar eiga lögheimili, samkvæmt nýjustu skýrslum Hagstofu Íslands. 

2. gr. 

Engin bifreiðastjóri má aka allt að 8 farþega leigubifreið til mannflutninga í Vestmanna- 

eyjum, nema hann hafi afgreiðslu hjá bifreiðastöð í Vestmannaeyjum og hafi öðlast 

atvinnuleyfi sem leigubifreiðastjóri þar. 

3. gr. 
Bifreiðastjórum skal skylt að hlíta þeim reglum er settar kunna að verða því til 

tryggingar að ekki sé tilfinnanlegur skortur á leigubifreiðum vissan hluta sólarhringsins. 

II. KAFLI 

Úthlutun atvinnuleyfa. 

4. gr. 

Bifreiðastjóri, sem óskar að fá atvinnuleyfi sem leigubifreiðastjóri skal sækja um það á 

þar til gerðum eyðublöðum fyrir 1. desember ár hvert. Umsókn skal senda stjórn 
stéttarfélags bifreiðastjóra. 

Umsókninni skal fylgja: 
a) Vottorð frá bifreiðastöð um að umsækjandi geti fengið þar afgreiðslu, fái hann úthlutað 

atvinnuleyfi. 

b) Sakavottorð. 
Sé til þess talin ástæða, er heimilt að krefjast til sönnunar starfstíma staðfest vottorð 

skattstofu um launalið viðeigandi skattframtala. 

Við úthlutun atvinnuleyfa skal starfsaldur bifreiðastjóra við akstur allt að 8 farþega 

leigubifreiða jafnan lagður til grundvallar, þannig að sá sem lengsta starfsaldur hefur gengur 

fyrir nema sérstakar ástæður mæli því í gegn, enda eigi hann lögheimili og hafi búsetu í 
Vestmannaeyjum. 

Úthlutunarmönnum er þó heimilt að víkja frá meginreglu þessarar greinar í sérstökum 

undantekningartilfellum. 

5. gr. 

Atvinnuleyfi skulu gefin út af tveimur mönnum, sem hér eftir eru nefndir úthlutunar- 

menn í reglugerð þessari. Skal tilnefna annan þeirra af stjórn stéttarfélags leigubifreiðastjóra 

í Vestmannaeyjum, en hinn skipar ráðherra án tilnefningar. Tilnefningin er til 3ja ára í senn. 

Skulu atvinnuleyfi og tilkynningar um atvinnuleyfi undirrituð af úthlutunarmönnum. 

Verði ágreiningur á milli úthlutunarmanna sker samgönguráðuneytið úr. 

Engum má úthluta fleirum en einu atvinnuleyfi. 

B 181
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Úthlutunarmönnum er skylt að líta eftir að ákvæðum reglna og laga um leigubifreiðar 
og reglugerðar þessarar sé fylgt og er þeim heimilt að afturkalla atvinnuleyfi um 

stundarsakir brjóti leyfishafi af sér, eða fyrir fullt og allt, ef um alvarleg eða ítrekuð brot er 

að ræða. Slíkum úrskurðum má áfrýja til samgönguráðuneytisins. 

6. gr. 
Óheimilt er að veita bifreiðastjóra atvinnuleyfi, nema hann skuldbindi sig til að stunda 

akstur allt að fullu starfi og sæki um inngöngu í stéttarfélag leigubifreiðastjóra í Vestmanna- 

eyjum. 
Þeir bifreiðastjórar, sem vinna störf þau, sem talin eru í e-lið 13. gr. halda óskertum 

réttindum sínum, þótt þeir stundi ekki akstur bifreiðar sem aðalstarf. 

Óski forseti Íslands eða ráðherrar að ráða leyfishafa sem einkabílstjóra á meðan þeir 
gegna embætti, halda þeir bílstjórar óskertum rétti sínum þótt þeir stundi ekki akstur 

leigubifreiðar sem aðalstarf. 

HI. KAFLI 

Nýting leyfis. 

1. gr. 

Leyfishafi skal hafa bifreið sína í afgreiðslu hjá bifreiðastöð í Vestmannaeyjum. 

Óheimilt er bifreiðastöð að taka bifreið í afgreiðslu fyrr en tilkynning um útgáfu 

atvinnuleyfis hefur borist frá stéttarfélagi leigubifreiðastjóra. 

Nú hættir leyfishafi að reka leigubifreið samkvæmt atvinnuleyfi sínu og segir atvinnu- 
leyfinu upp. Skal hann þá skrá yfirlýsingu þar að lútandi á atvinnuleyfi sitt, og síðan ráðstafa 

úthlutunarmenn leyfinu samkvæmt reglugerð þessari. Skal leyfishafi tilkynna þetta til 

bifreiðastöðvar þeirrar, sem hann hafði afgreiðslu hjá. 

Bifreiðastjórar, sem hafa haft atvinnuleyfi í 3 ár eða lengur og segja upp leyfi sínu, hafa 

forgangsrétt til þess á næstu tveimur árum, enda hafi leyfið legið inni minnst 4 mánuði, og 

þeir skuldlausir við viðkomandi bifreiðastöð. Þeir leyfishafar, sem ekki segja upp leyfinu 

sjálfir, hafa ekki forgangsrétt. 
Leyfishafa er óheimilt að láta atvinnuleyfi sitt af hendi á nokkurn hátt til annarra, þar 

með talið að selja það, leigja eða lána o. s. frv. Geti leyfishafi ekki rekið leigubifreið 

samkvæmt leyfi sínu ber honum að segja því strax upp. 

Ef öllum skilyrðum fyrir afnotarétt leyfisins er ekki fullnægt, er úthlutunarmönnum 
heimilt að afturkalla það. 

8. gr. 

Ef leyfishafi rekur bifreið sem hann ekki á sjálfur hefur hann fyrirgert atvinnuleyfi sínu. 
Þó er honum heimil slík útgerð um takmarkaðan tíma ef hans eigin bifreið er í viðgerð eða 
hann er að bíða eftir afhendingu annarrar bifreiðar. 

9. gr. 
Leyfishafi, sem missir tilskilin réttindi til aksturs allt að 8 farþega leigubifreiðar til 

mannflutninga gegn gjaldtöku, getur hvorki fengið né haldið atvinnuleyfi sínu, leggst það 

sjálfkrafa inn meðan á réttindamissinum stendur. Leyfishafi skal eiga kost á því að fá 

atvinnuleyfi til afnota aftur á sama hátt og hann hafði fyrir réttindamissinn, jafnskjótt og 
hann endurheimtir tilskilin réttindi að nýju. 

Brjóti leyfishafi eitthvað það af sér að dómi bifreiðastöðvarstjóra, að segja beri 

leyfishafa upp afgreiðslu um stundarsakir, er viðkomandi bifreiðastöðvarstjóra heimilt að 
segja leyfishafa upp afgreiðslu í allt að 5 sólarhringa í fyrsta skipti, en allt að því 10 
sólarhringa í annað skiptið. 

Skulu slíkar uppsagnir og tilefni þeirra skráðar hjá viðkomandi bifreiðastöð og 

tilkynntar úthlutunarmönnum jafnóðum.
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10. gr. 

Leyfishafa er óheimilt að láta annan mann en þann, sem hefur atvinnuleyfi aka fyrir sig. 

Vaktaskipti bifreiðastjóra á leigubifreiðum er einnig óheimil, nema báðir hafi atvinnuleyfi. 
Undanþágu skal veita að uppfylltum eftirgreindum skilyrðum: 

a) Ef leyfishafi er veikur, enda sanni hann veikindi sín með vottorði læknis, þar sem fram 

kemur skilgreining á sjúkdómi hans. 
b) Ef leyfishafi deyr, heldur maki hans atvinnuleyfinu í 3 ár frá andláti hans. Tilkynna skal 
niðurfellingu slíks leyfis með 6 mánaða fyrirvara. 
c) Þurfi leyfishafi á endurhæfingu að halda að undangengnum veikindum skal leyfa honum 
að aka sjálfum sem svarar 4 klst. á sólarhring, en hafa að öðru leyti ökumann, sem ekki 

hefur atvinnuleyfi. Undanþágubeiðni samkvæmt þessum lið skal studd með vottorði þess 
læknis, er leyfishafi hefur verið í meðferð hjá, um að endurhæfing sé honum nauðsynleg um 

takmarkaðan tíma. 
d) Sams konar undanþágu og gildir við endurhæfingu skal veita ellilífeyrisþega, enda leggi 

hann fram vottorð læknis um verulega skerta starfsorku. 

e) Skipta má orlofstíma í fernt. Undanþágu þessa skal einungis veita ef leyfishafi er að fara í 
orlof og er honum óheimilt að ráða sig í önnur störf eða aka í atvinnuskyni meðan 
undanþágan varir. 

11. gr. 

Óheimilt er að hafa vaktaskipti bifreiðastjóra á leigubifreiðum. Þó getur samgöngu- 

ráðuneytið ákveðið í samráði við stjórn stéttarfélags bifreiðastjóra, verði tilfinnanlegur 

skortur leigubifreiða í bænum, að út verði gefnar tímabundnar undanþágur frá greindu banni 

eftir reglum sem ráðuneytið þá setur. 
Einnig er stjórn stéttarfélags leigubifreiðastjóra heimilt að veita undanþágu í eftir- 

greindum tilvikum: 
a) Þurfi leyfishafi á endurhæfingu að halda að undangengnum veikindum, enda leggi hann 

fram yfirlýsingu frá lækni um að endurhæfing sé honum nauðsynleg um takmarkaðan tíma. 

b) Heimila má launþega að aka í atvinnuleyfi vinnuveitanda síns annarri bifreið en 
vinnuveitanda, sé um að ræða stöðvun vegna bilunar. 

12. gr. 

Úthlutunarmenn skera úr deilumálum í sambandi við reglugerð þessa. Úrskurðum 

þeirra má vísa til samgönguráðuneytisins. 

13. gr. 

Leyfishafa er óheimilt að láta annan mann en þann, sem hefur atvinnuleyfi aka fyrir sig, 

nema í eftirgreindum tilfellum, að fenginni undanþágu skv. 13. gr.: 

a) Ef leyfishafi er veikur, enda sanni hann veikindi sín með vottorði læknis. 

b) Ef leyfishafi er að vinna í þágu stéttarfélags bifreiðastjóra, bifreiðastöðvar þeirra, eða 

þeirra stofnana verkalýðssamtakanna, sem viðkomandi stéttarfélag bifreiðastjóra á aðild að. 

c) Stéttarfélag bifreiðastjóra skal heimila leyfishöfum að láta aka fyrir sig á orlofstíma, þó 

eigi lengur en allt að 5 vikum árlega, enda lýsi leyfishafi því yfir að hann sé að fara í orlof. 

d) Stéttarfélagi bifreiðastjóra er heimilt að veita leyfishöfum heimild til að aka fyrir sig um 

helgar og á stórhátíðum. 

e) Ef leyfishafi er sannanlega að vinna í þágu bifreiðastjórafélagsins eða bifreiðastöðvar 

þeirrar, sem reglugerð þessi nær til. 
f) Ef leyfishafar geta ekki sinnt eftirspurn á mesta annatíma við eðlilegar aðstæður, skal á 
tímabilinu 1. nóvember til 1. apríl leyfa vaktaskipti um helgar. Undanþága þessi er háð því 

skilyrði, að úthlutunarmenn og stjórn bifreiðastjórafélagsins samþykki hana og setji nánari
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reglur um framkvæmd hennar. Þess skal vandlega gætt, að ekki séu leyfð fleiri vaktaskipti en 

nauðsyn ber til. 

g) Þeir leyfishafar sem hafa til þess sérstakt leyfi (útgerðarleyfi) mega láta aka í þeim 

leyfum, þótt viðkomandi hafi ekki atvinnuleyfi. 
h) Leyfishafi, sem hefur leyfi til að hafa launþega á bifreið sinnni, hefur heimild til að leggja 

launþega til aðra bifreið, meðan hans eigin bifreið er til viðgerðar vegna bilunar, enda geri 

viðkomandi bifreiðastöð ekki athugasemd við bifreiðina. 

Þeir leyfishafar sem vilja notfæra sér undanþágur, sem í þessari grein felast skulu sækja 

um það á þar til gerðum eyðublöðum undirrituðum af stöðvarstjóra viðkomandi bifreiða- 

stöðvar um að hún samþykki þann ökumann, sem leyfishafi vill að aki bifreiðinni. Leyfishafi 

ber fulla ábyrgð á því, að undanþágan sé ekki misnotuð, enda getur slík misnotkun varðað 

missi atvinnuleyfis um stundarsakir, eða fyrir fullt og allt, sé um ítrekuð brot að ræða. 

Úthlutunarmenn veita undanþágur eftir að hafa gengið úr skugga um að fullnægt sé 

framangreindum skilyrðum. Skal leyfið vera skriflegt, tímabundið og tekið fram hvað í því 

felst. Er viðkomandi bifreiðastjóra skylt að bera slíka undanþágu á sér, er hann er við akstur 

og sýna úthlutunarmönnum, ef þeir æskja þess. Ekki má veita undanþágu til atvinnuleytis, 

sem úthlutunarmenn hafa stöðvað. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um leigubifreiðar, nr. 36 9. maí 1970, 

staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Samgönguráðuneytið, 22. desember 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 811 23. desember 1983 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 313 13. maí 1983 um tollfrjálsan 

farangur ferðamanna og farmanna við komu frá útlöndum o. fl., 

sbr. reglugerð nr. 594 8. ágúst 1983 um breyting á henni. 

1. gr. 

7. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Nú hefur einhver af áhöfn fars eða farþegi við komu til landsins meðferðis meira af 

varningi en heimilaður er tollfrjáls innflutningur á skv. 2. gr. og ríkið eða stofnanir þess hafa 

einkasölu á og er viðkomandi þá heimilt að halda til viðbótar allt að þreföldu því magni sem 

tilgreint er í 2. gr., þó ekki öli, gegn greiðslu einkasölugjalds samkvæmt eftirfarandi gjald- 

skrá, enda hafi viðkomandi gert grein fyrir og framvísað varningnum við tollgæslu eins og 
fyrir er mælt í reglugerð þessari: 
A. Áfengi: kr./ 
1. Rauðvín, hvítvín, ljós rauðvín og freyðivín ............0..00. 000... 100 
2. Portvín, sherry, madeira, vermút og aperitivar ........00000 0000... 120 

3. Íslenskar áfengistegundir .................00.0 000 nr 340 
4. Koníak, brandy, whisky, vodka, gin, genever, romm, líkjörar, svo og aðrar 

sterkartegundir,Ót.a. ..............0.0. 00 ð 0 rðr 500
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B. Tóbak: 

1. Reyktóbak...............0 00 300 kr/tylft bréfa eða lb. 
2. Vindlingar .................0 0. 320 kr/200 stk. 

3. Smávindlingar ................. 0000. 40 kr/10 stk. 

Meðalstærð ...............0.. 180 kr/25 stk. 

Vindlar, aðrir .............0. 0000 220 kr/25 stk. 

Sé um að ræða aðrar stærðir umbúða en að ofan greinir skal greitt hlutfallslega. 
Nú er framvísað meira magni en um getur í 1. mgr. og getur viðkomandi tollyfirvald þá 

heimilað innflutning gegn greiðslu einkasölugjalds ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi en 
ella gert varninginn upptækan til ríkissjóðs. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 4. og 5. tl. 1. mgr., sbr. 2. mgr. 2. gr. 
og 42. tl.3. gr. tollskrárlaga nr. 120 31. desember 1967 svo og ákvæðum laga nr. 59 28. maí 

1969 um tollheimtu og tolleftirlit með áorðnum breytingum, skal öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 23. desember 1983. 

F.h.r. 

Björn Hafsteinsson.   
Skúli Bjarnason. 

27. desember 1983 Nr. 812 

GJALDSKRÁ 
fyrir vatnsveitu Neskaupstaðar. 

1. gr. 

Af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar, sem fá vatn úr vatnsveitu 
bæjarins, skal greiða árlegan vatnsskatt og skal honum varið til þess að standa straum af 
kostnaði við vatnsveituna. 

Álagningarstofn almenns vatnsskatts skal vera heildarmat hverrar fasteignar, þ. e. a. s. 
mat mannvirkja að viðbættu mati lóðar. 

Hafi fasteign, sem greiða ber af vatnsskatt, ekki verið virt fasteignamatsvirðingu, 
ákveður bæjarráð skattinn. 

2. gr. 

Af húsum, sem nota vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa, vegna atvinnu sem í 

þeim er rekin, eða af öðrum ástæðum, skal greiða aukagjald, sem nefnist aukavatnsskattur. 

Aukavatnsskatt skal að jafnaði greiða samkv. mældri notkun, en verði því eigi við 

komið, ákveður vatnsveitan aukavatnsskattinn samkvæmt áætlaðri notkun. 

3. gr. 

Af öllum fasteignum, sem skattskyldar eru samkvæmt 1. gr. skal greiða vatnsskatt sem 

nemur (,325 af heildarfasteignamati eignarinnar. 
Lágmarksvatnsskattur skal vera kr. 250 og er það einnig gjald vegna nýtingar vatnslinda 

í landi bæjarins, sbr. 3. gr. reglugerðar fyrir Vatnsveitu Neskaupstaðar.
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Aukavatnsskattur, sem greiddur er samkvæmt 2. gr. skal vera kr. 1 á hvern m' vatns. 
Fyrir önnur vatnsnot en þau sem talin eru hér að framan skal greiddur aukavatnsskattur eftir 

ákvörðun bæjarráðs. 

4. gr. 

Um tengigjöld til vatnsveitu er ákvarðað í reglugerð um gatnagerðargjöld. 

S. gr. 

Vatnsveitan lætur notendum í té löggilta vatnsmæla og er ársleiga fyrir hvern mæli sem 
hér segir: kr. 

D 203 MM... 200 
Ö 40 MM... 300 
(60) SO MM... 500 
0) SO MM... 1000 
eð) 100 MM 0... 1500 

6. gr. 

Gjalddagi vatnsskatts hvers árs er sá sami og gjalddagi fasteignaskatts. Aukavatnsskatt 

er heimilt að innheimta mánaðarlega. 

7. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, nema vatnsskattur, miðist við byggingarvísitölu 
100 stig í desember 1982 og skulu þau breytast í samræmi við hana. 

Heimilt er bæjarstjórn að hækka eða lækka um allt að 50% framantalin gjöld, öll þeirra 
eða hvert um sig, án þess að leita þurfi staðfestingar ráðuneytisins. 

8. gr. 

Vatnsskatt af fasteignum má taka lögtaki og má gera lögtak í hinu skattskylda húsi án 

tillits til eigendaskipta. Skatturinn nýtur lögveðs í húseigninni næstu tvö ár eftir gjalddaga 
með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 

Sé vatnsskattur eða vatnsgjöld í vanskilum er heimilt að loka vatnsrennsli til gjaldenda. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Neskaupstaðar staðfestist hér 

með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist 

til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá fyrir 

vatnsveitu Neskaupstaðar nr. 536 21. desember 1979. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. desember 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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LÖGREGLUSAMÞYKKT 
fyrir Ólafsvíkurkaupstað. 

I. KAFLI 
Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 
Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari er átt við götur, vegi, torg, bryggjur 

og brýr eða önnur svæði ætluð til almennrar umferðar, eða til almenningsnota, svo sem 
hátíðarsvæði, leikvelli, afgreiðslusvæði bifreiða og flugvalla. Um hvers konar samkomuhús, 
skeiðvelli, fjárréttir, verslanir, opinberar skrifstofur og aðra þá staði, sem almenningur hefir 
aðgang að, gilda ákvæði samþykktar þessarar, eftir því sem við á. 

2. gr. 
Á almannafæri er bannað að efna til uppþota eða óspekta. Ekki mega menn þyrpast þar 

saman, svo að til tálma eða óþæginda sé fyrir vegfarendur. 

3. gr. 
Þegar fjölmenni safnast á almannafæri, þar sem þjónusta fer fram, skulu menn raða sér 

svo, að þeir, sem fyrstir koma, fái afgreiðslu fyrst. Við slík tækifæri skal öllum skylt að hlýða 
fyrirmælum lögreglu eða umsjónarmanns svo haldið verði uppi góðri reglu. 

4. gr. 
Á almannafæri má ekki fljúgast á, hafa í frammi hávaða, klæðast eða hegða sér þannig 

að valdi ónæði, misbjóði almennu velsæmi eða raski allsherjarreglu. 

5. gr. 
Bannað er að raska næturró manna að óþörfu. Enginn má berja á dyr eða glugga, 

hringja dyrabjöllu eða síma eða aðhafast neitt, sem valdið getur ónæði eða ótta. 

6. gr. 
Eigi má skjóta af byssum, bogum eða öðrum skotvopnum á almannafæri. Þar má heldur 

eigi kveikja í neins konar eldfimum efnum. Lögreglustjóri getur þó veitt undanþágu frá 
þessu ákvæði, ef sérstaklega stendur á og skulu þá leyfin bundin við sérstök svæði. Sinubruni 
skal með öllu bannaður eftir 1. maí ár hvert. Öll meðferð eða notkun hvers konar 
hvellsprengja er bönnuð. Nauðsynlegar sprengingar vegna gerðar mannvirkja má aðeins 
framkvæma með sérstöku leyfi lögreglustjóra, og bera þá stjórnandi verksins, og sá, sem 
verkið er unnið fyrir, ábyrgð á að fyllstu varúðar sé gætt. Sprengiefni má aðeins geyma þar 
sem lögreglustjóri samþykkir. 

7. gr. 
Allir eru skyldir að segja til nafns síns og heimilis, þegar lögregla krefst þess. 
Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögreglu sem gefnar eru til þess að halda 

uppi góðri reglu á almannafæri. Ef nauðsyn ber til, getur lögregla kvatt sér til aðstoðar hvern 
fulltíða mann, sem viðstaddur er, til að afstýra óreglu eða óspektum á almannafæri. 
Heimtingu eiga menn á fullum bótum frá lögreglustjóra fyrir tjón, sem þeir kunna að bíða á 
fatnaði eða limum við slíka aðstoð, en lögreglustjóri á aðgang að þeim sem tjóni veldur. Ella 
greiðist tjónið úr ríkissjóði.
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II. KAFLI 
Um útivist barna o. fl. 

8. gr. 

Börnum og unglingum eru bannaðar óþarfa ferðir út á bryggjur og í skip, sem við þær liggja, 

nema í fylgd með fullorðnum, sem bera ábyrgð á þeim. 
Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri seinna en kl. 20.00 á tímabilinu frá 

1. sept. til1. maí og eigi seinna en til kl. 22.00 á tímabilinu frá 1. maí till. sept. nema í fylgd 

með fullorðnum, sem bera ábyrgð á þeim. 

Börn 12, 13 og 14 ára mega ekki vera á almannafæri seinna en kl. 22.00 á tímabilinu frá 

1. sept. til 1. maí og eigi seinna en kl. 23.00 á tímabilinu frá 1. maí til 1. sept., nema í fylgd 

með fullorðnum, sem bera ábyrgð á þeim. 

Hvers konar þjónusta við börn og unglinga eftir að löglegum útivistartíma lýkur, önnur 

en heimkeyrsla, er bönnuð að viðlagðri ábyrgð þess, er þjónustu veitir. Handhöfum 

þjónustuleyfa er skylt að fylgjast með því, að ákvæði þessi séu haldin. 

Ungmennum 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, 

æskulýðsfélögum eða öðrum aðilum, sem til þess hafa leyfi og háðar eru sérstöku eftirliti. 

Forstöðumönnum dansleikja er skylt að fylgjast með því að ákvæði þessi séu haldin, að 

viðlögðum sektum og/eða missi leyfis til veitingahalds eða skemmtanahalds um lengri eða 

skemmri tíma. 
Ungmennum yngri en 18 ára er óheimill aðgangur og dvöl á veitingahúsum, sem hafa 

leyfi til vínveitinga, eftir kl. 20.00, nema í fylgd með foreldrum, forráðamönnum eða maka. 

Veitingaleyfishafa er skylt að gæta þess, að ákvæði þetta sé haldið, að viðlögðum sektum og/ 

eða missi veitingaleyfa sinna um lengri eða skemmri tíma. 

Þeir sem hafa forsjá eða foreldraráð barna og ungmenna skulu að viðlögðum sektum 

gæta þess, að ákvæði þessarar greinar séu ekki brotin. Þá má einnig beita sakhæf ungmenni 

viðurlögum fyrir brot á þessum ákvæðum. 

Úrdráttur úr ákvæðum þessarar greinar skal festur upp á áberandi stað í öllum skólum 

skyldunáms, almennum veitingahúsum og samkomustöðum í lögsagnarumdæminu og sér 

viðkomandi barnaverndarnefnd um það ásamt lögreglu. 

III. KAFLI 
Umferðarreglur. 

A. Almenn ákvæði. 

9. gr. 

Ákvæði þessa kafla um ökutæki, akstur og ökumenn, gilda einnig um hjólreiðar, akstur 

handvagna og hestvagna og umferð ríðandi manna, eftir því sem við á. 

Ákvæði um fótgangandi vegfarendur gilda einnig um þá, sem leiða reiðhjól eða aka 

barnavagni. 

Ökutæki fatlaðra önnur en vélknúin, mega fara um gangstéttar, þar sem aðstæður leyfa. 

10. gr. 

Vegfarendum er skylt að sýna varúð í umferð, gæta þess að trufla ekki né tefja að 

óþörfu aðra vegfarendur og valda eigi öðrum, sem búa eða eru staddir við umferðarleið, 

hættu eða óþægindum. 

Sérstaka varúð skal sýna í nánd við gangbrautir, svo og skóla, leikvelli og aðra staði, þar 

sem vænta má að börn séu að leik. Sömuleiðis skal skylt að sýna sérstaka varúð gagnvart 

þeim, sem eru á ferð og bera merki fatlaðra. 

Vegfarendum er skylt að víkja fyrir líkfylgdum, hópgöngum skólabarna og öðrum 

leyfðum hópgöngum.
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ll. gr. 

Vegfarendum er skylt að fara eftir fyrirmælum og merkjum lögreglu, sem hún notar við 
umferðarstjórn, svo og umferðarmerkjum, sem lögregluvfirvöld og vegamálastjórn setja 

samkvæmt heimild í lögum. Skylt er að stöðva samstundis ef lögregla gefur merki um það. 

Bannað er að skemma eða nema á brott umferðarmerki. Hver sá sem veldur því, eða verður 

þess var, að umferðarmerki laskast eða færist úr stað, skal lagfæra merkið tafarlaust, svo 

sem unnt er og tilkynna síðan um það til lögreglunnar. 

12. gr. 

Bannað er að stökkva af eða upp í ökutæki, hanga í því, standa á aurhlífum þess, eða 

annars staðar utan á því, þegar það er á ferð. Farþega má aðeins flytja í farartæki, ef það er 

leyft samkvæmt lögum og þess getið í skoðunarvottorði. Farþega má aldrei flytja á léttu 

bifhjóli. 
Sleða-, skíða- eða rennibrautir má eigi gera á alfararvegi, nema lögreglustjóri leyfi. Eigi 

má heldur vera að leikjum á vegum, þannig að hætta eða truflun fyrir umferð geti hlotist af, 

nema á vegum eða götum, sem merktar eru leikgötur að fengnu leyfi lögreglustjóra. Á 

leikgötum skal gæta ýtrustu varúðar gagnvart börnum og þar mega ekki aðrir fara með 
ökutæki, en íbúar gatnanna eða menn í erindum þeirra. 

13. gr. 

Enginn má taka vatn úr brunahönum eða hreyfa við þeim á neinn hátt, nema hann hafi 

fengið til þess leyfi slökkviliðsstjóra. 
Enginn má snerta brunaboða, nema til þess að gera vart við eldsvoða. 

Enginn má raska eða skemma rafleiðslur eða síma. 

14. gr. 

Eigi má, án leyfis lögreglunnar, skilja eftir eða geyma á alfararvegum muni eða tæki, 

sem geta orðið til trafala fyrir umferð, nema sérstakar ástæður geri slíka bráðabirgða- 

geymslu nauðsynlega. Ef eigi er unnt að setja slíka hluti út fyrir akbraut, skal þeim komið 

fyrir svo utarlega á henni sem unnt er. Ef talið er að umferðarhætta geti stafað af slíkum 

hlutum eða tækjum skal vörður gæta þeirra eða staðurinn merktur með viðurkenndum 

viðvörunarmerkjum. Á ljósatíma skal merkja greinilega með ólituðum ljósum hve langt 

hluturinn eða tækið nær inn á veginn. Þetta gildir einnig um vegagerðar- og byggingarefni. 
Enginn má fleygja eða skilja eftir á vegi neitt þar sem það getur haft í för með sér hættu eða 
óþægindi fyrir umferðina svo sem steina, glerbrot, nagla, ávaxtahýði eða olíu. Þeim, sem 

verður valdur að því að slíkt fellur á veg, ber skilyrðislaust skylda til að hreinsa það, er niður 

hefur fallið, þegar í stað. 

15. gr. 

Enga atvinnu má reka á almannafæri, þar sem það tálmar umferðinni. Utan sölubúða er 

sala á hvers konar varningi bönnuð, nema til komi sérstakt leyfi lögreglustjóra. Blöð og 

bæklinga er heimilt að selja á almannafæri. Með leyfi lögreglustjóra má selja á almannafæri 
aðgöngumiða að útisamkomum, dagskrár, merki og annað þessu skylt að dómi lögreglu- 

stjóra. Bannað er sölumönnum að gera vart við sig með ópum, köllum eða söng frá 

náttmálum til dagmála. Á almannafæri má eigi vinna neina þá vinnu, sem hindrar umferð 

eða gerir hana hættulega. Sjá þó 17. gr. 

B 182
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16. gr. 

Án leyfis hlutaðeigandi húsráðanda má enginn láta fyrirberast á húslóðum, húsriðum, 

húsþökum, girðingum, í garðshliðum eða á stöðum, þar sem inn er gengið í hús eða húslóðir, 

né fara inn í hýbýli hans í söluerindum. Auk þess getur lögregla bannað mönnum að hafast 

við á þessum stöðum, er hún telur að það geti valdið óþægindum eða hættu. 

17. gr. 

Enginn má grafa í gangstéttir, götur, vegi eða torg, né raska þeim á neinn hátt, nema 
hann hafi til þess leyfi hlutaðeigandi yfirvalda og samþykki lögreglustjóra. Heimilt skal að 

taka gjald fyrir slík leyfi. Skal sá er raski hefir valdið setja í samt lag aftur þar, sem raskað 

var og halda því við í þrjá mánuði eftir að umbótum hefir verið lokið og þær samþykktar af 

þeim, sem leyfi hefir gefið. Þegar slík verk eru unnin skal þess ætíð gætt, að þau taki sem 

skemmstan tíma, að sem minnstur farartálmi sé að og ætíð séu vegfarendur aðvaraðir um 
farartálmann með greinilegum aðvörunarmerkjum. Frá því að dimma tekur að kvöldi, þar 

til birtir að morgni skulu slíkir farartálmar greinilega merktir með ljósum. Að öðru leyti 

gerir lögreglustjóri þær ráðstafanir, sem honum þykir þurfa, til að afstýra hættu. Ef verk 

dregst úr hófi fram, eftir að það er hafið, getur lögreglustjóri látið ljúka verkinu, eða setja 

raskið í samt lag aftur á kostnað þess, sem verkið átti að framkvæma. Sama gildir ef ekki er 

fullnægt viðhaldsskyldu. 

18. gr. 

Þar sem hús eru byggð, gert er við þau eða þau rifin, skal þess ávallt gætt, ef það er á 
eða í nálægð við almannafæri, að af verkinu stafi ekki hætta eða að það tálmi umferð. Nú 

brennur hús eða mannvirki, eða það er tekið burt, án þess að annað sé gert í staðinn, og er 

þá eiganda eða verktaka, skylt að ganga svo frá á staðnum að ekki stafi hætta, óþrifnaður 

eða óprýði af. Til að afstýra hættu getur lögreglustjóri fyrirskipað sérstakan umbúnað svo 

sem girðingar um hættusvæðið. Slíkan umbúnað skal fjarlægja samstundis, ef lögreglan 
krefst þess. Sérstakrar varúðar skal gætt við byggingarverk, vegna opinna grunna, sem vatn 

safnast í, járnabindingar og vinnupalla. Hús í byggingu skulu ætíð lokuð, svo ekki sé greiður 

aðgangur í þau fyrir óviðkomandi. 

19. gr. 

Nú er hús eða mannvirki svo hrörlegt, að hætt er við, að það, eða einhver hluti þess 

falli, og getur þá lögreglustjóri bannað notkun þess og lagt fyrir eiganda þess að endurbæta 

það, innan tiltekins tíma, til þess að afstýra hættu. Ennfremur getur lögreglustjóri gert aðrar 
ráðstafanir á kostnað eiganda, sem hann telur nauðsynlegar, til þess að afstýra hættu fyrir 

vegfarendur og aðra. Þessi ákvæði ná einnig til þess ef steinvegg eða trévegg, eða öðru slíku 

lggur við hruni eða falli. 

20. gr. 

Pallar, stoðir og annar umbúnaður þess konar, sem notaður er við byggingar og 

viðgerðir á mannvirkjum, skal vera nægilega traustur, og þeir sem nota hann, skulu vera 

gætnir og áreiðanlegir menn. Slíkir pallar skulu að utanverðu vera með 20 cm brík að 
minnsta kosti og handriði í brjósthæð, lausir stigar, sem notaðir eru til viðgerða, eða annars 

á húsum, skulu vera nægilega traustir og kjálkar þannig útbúnir að neðan, að ekki sé hætta á 

að þeir falli. Slíkir stigar skulu felldir, þegar þeir eru ekki í notkun. Þar sem umbúnaður, sem 

hér á undan er getið, er notaður á almannafæri, skal gæta ýtrustu varúðar. Brot á grein 

þessari er á ábyrgð þess, sem verkið annast, byggingarstjóra eða ef hann er eigi tilgreindur, 

þá á ábyrgð verkeiganda.
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21. gr. 

Vindur, áhöld og umbúnaður þess, sem notaður er til þess að hefja upp, eða renna 
niður varningi eða öðru, á eða við almannafæri, skal vera nægilega traust og þeir, sem nota 

tækin, skulu vera gætnir og áreiðanlegir menn. 

22. gr. 

Um þakrennur og rennsli frá húsum, skal svo um búið, sem mælt er fyrir í 

byggingarsamþykkt. 

B. Ákvæði um akstur og ökutæki. 

23. gr. 

Þar sem vegi er skipt í sérstakar brautir fyrir ýmsar tegundir umferðar, skal vegfarandi 

nota þá braut, sem honum er ætluð. 

24. gr. 

Ökumenn skulu halda ökutækjum sínum hægra megin á vegi eða akbraut, eftir því sem 

við verður komið og þörf er á, vegna annarrar umferðar. 

Þar sem útsýni er slæmt, svo sem í beygjum, við hæðarbrúnir, eða ef skyggni er slæmt, 

skal ávallt aka við hægri brún vegar eða akbrautar, nema þar sem einstefnuakstur er. Skylt 

er ökumönnum að gæta þess sérstaklega er þeir beygja á vegi, eða aka frá vegarbrún, að það 

valdi ekki hættu eða óþægindum fyrir þá, sem á eftir eða móti koma. 
Ekki má snúa ökutækjum á vegi eða aka þeim afturábak, nema unnt sé að gera það án 

hættu eða óþæginda fyrir aðra umferð. 

Gæta skal þess, þegar stórar bifreiðir eru á ferð utan þéttbýlis, að hæfileg fjarlægð sé á 

milli þeirra, þannig að eigi verði erfiðleikum bundið að komast fram fyrir þær. 

25. gr. 

Þegar tveir ökumenn stefna svo, að leiðir þeirra skerast, skal sá víkja, sem hefir hinn á 

hægri hönd. Sá sem kemur frá hægri, skal þó gæta fyllstu varúðar. 

Vegur nýtur aðalbrautarréttar, ef vegur, sem að honum liggur, er við vegamótin 

merktur biðskyldu- eða stöðvunarmerkjum. Þar sem sett hefur verið biðskyldumerki, skal 

sá, sem kemur af hliðarvegi, skilyrðislaust víkja fyrir umferð þess vegar, sem hann ekur inná 

eða yfir, hvort sem um aðalbraut er að ræða eða ekki. Hann skal í tæka tíð draga úr hraða og 

nema staðar, ef nauðsyn krefur. Skylt er að nema staðar þegar ekki er fullkomið útsýni yfir 

veginn. 
Þar sem sett hefir verið stöðvunarmerki, ber ökumanni skilyrðislaust að nema staðar. 

Þegar ekið er af stað aftur, er skylt að sýna ýtrustu varúð og víkja fyrir umferð frá báðum 

hliðum, hvort sem um aðalbraut er að ræða eða ekki. 

Þeir sem aka frá brún akbrautar, einkavegum, löndum, lóðum, bifreiðastæðum eða aka 

yfir gangstéttar, skulu víkja fyrir umferð á vegi þeim, sem ekið er inná. 

Ökumönnum ber að draga úr hraða, eða nema staðar, ef nauðsyn krefur, vegna 

gangandi vegfarenda á merktum gangbrautum. 

26. gr. 

Ökuhraða skal ávallt miða við gerð og ástand ökutækis, staðhætti, færð, veður og 

umferð og haga þannig, að aksturinn valdi ekki hættu eða óþægindum fyrir aðra 
vegfarendur, né geri þeim óþarfa tálmanir. 

Hraðinn má aldrei vera meiri en svo, að ökumaður geti haft fullkomna stjórn á 
Ökutækinu og stöðvað það á þriðjungi þeirrar vegalengdar, sem auð er og hindrunarlaus 

framundan og ökumaður hefir útsýni yfir.
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Þegar bleyta er á vegum skal aka bannig að vegfarendur verði ekki fyrir aurslettum að 

óþörfu. 
Í þéttbýli má eigi aka hraðar en 35 km miðað við klukkustund. 
Um ökuhraða utan béttbýlis gilda ákvæði 50. gr. umferðarlaga. 

21. gr. 
Óheimilt er að efna til akstursíbrótta án leyfis lögreglustjóra og bæjarstjórnar. 

Ef slík íbrótt er háð á vegum utan kauptúna skal koma til samþykki vegamálastjóra. 

Akstursíbrótt, sem felur í sér keppni í ökuhraða, er óheimil án leyfis 

dómsmálaráðherra. 

28. gr. 
Ökutæki má ekki stöðva eða leggja þannis, að það valdi öðrum vegfarendum óþarfa 

hættu eða óþægindum. Leggja ber ökutæki utan vegar, ef aðstæður leyfa. en annars við brún 

akbrautar og samhliða henni, nema annað sé sérstaklega ákveðið. 
Í þéttbýli má eingöngu stöðva eða leggja ökutæki á vegi við hægri brún akbrautar, 

miðað við akstursstefnu. Þar sem einstefnuakstur er getur lögreglustjóri þó sett aðrar reglur. 

Flytja ber bilað ökutæki tafarlaust af akbrautum. Þegar ökumaður yfirgefur ökutæki, 

skal stöðva vél þess og ganga svo tryggilega frá því. að það geti ekki runnið sjálfkrafa. né 

óviðkomandi flutt það úr stað. 
Þess skal vandlega gætt, þegar dyr ökutækis eru opnaðar, að það valdi eigi hættu eða 

óþægindum fyrir umferðina. Sama gildir og er fólk fer í eða úr ökutæki. 

29. gr. 
Þegar hætta er á ferðum, skal ökumaður gefa hljóðmerki. ljósmerki, eða aðrar 

bendingar, til þess að vekja athygli vegfarenda á hættunni. Slíkar bendingar skal ætíð gefa 
þannig. að sem minnstum óþægindum valdi, og bannað er að gefa þær að nauðsynjalausu. 

Skylt er að gefa merki um breytta aksturstefnu, þegar þörf er á, til leiðbeiningar fyrir 

aðra umferð. Merkin skal gefa með stefnuljósum á þeim ökutækjum, sem hafa skulu þau 

tæki. Annars skulu þau gefin með því að rétta út hægri eða vinstri hönd, eftir því sem við á, 
eða á annan greinilegan, ótvíræðan hátt. 

Ökumaður, sem ætlar að nema staðar eða draga snögglega úr hraða, skal gefa þeim, 

sem á eftir koma, greinilega merki um þá ætlan sína. Skal það gert með hemlaljósmerki á 
þeim ökutækjum, sem hafa skulu hemlaljós, en annars með því að rétt upp hönd, eða á 
annan greinilegan og ótvíræðan hátt. 

Ökumanni er skylt að hætta merkjabendingum, þegar þær eiga ekki lengur við. 

Ökumanni er skylt að gæta bess vandlega, áður en merki er gefið. að breyting á 

akstursstefnu eða hraða, valdi ekki hættu eða óþægindum fyrir aðra. 

Merkjagjöf leysir ökumann ekki undan varúðarskyldu. 

30. gr. 
Ljósatími ökutækja skal vera frá hálfri klukkustund eftir sólarlag til hálfrar klukku- 

stundar fyrir sólarupprás. Ákvæði um ljósatíma gilda einnig í þoku, dimmvirði, snjókomu, 
steypiskúrum, ef ryk er á vegum, eða ef skyggni er takmarkað af einhverjum öðrum 
orsökum. 

Þegar ekið er á ljósatíma. skulu vera tendruð ljós á lögboðnum ljóskerum. Þegar 

ökutæki er fest eða tengt aftan í annað nægir að afturljós séu tendruð á því ökutæki, er á eftir 

fer. Á ökutækjum mega ljós, sem lýsa fram, aðeins vera hvít eða daufgul. 
Þegar ekið er um vel lýstan veg, skal nota lágan ljósgeisla. Þegar ekið er á móti öðru 

ökutæki, má ekki nota háan ljósgeisla. Skipta skal þá á lágan ljósgeisla í tæka tíð.
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Ef ökutæki, sem hefir stöðuljósabúnað, er stöðvað eða lagt á dimmri akbraut á 

ljósatíma, skal það hafa tendruð stöðuljós. Onnur ökutæki, seim þannig eru skilin eftir, skulu 

greinilega auðkennd með glitaugum af viðurkenndri gerð að framan og aftan. 

31. gr. 
Við hleðslu ökutækis skal þess gætt, að hvorki farþegar né tarmur byrgi nauðsynlega 

útsýn ökumanns fram, til hliðar eða aftur, né hindri notkun stjórntækja eða valdi annarri 

umferð hættu eða truflun. Ökumanni er skylt, áður en hann ekur af stað, að hreinsa móðu, 

hrím, eða annað slíkt af rúðum ökutækisins, ljóskerum og númeraspjölduin og gæla þess að 

halda þessu hreinu, meðan á akstri stendur. 

Ganga skal svo frá farmi að hann ráskist ekki né valdi óþrifnaði eða óþarfa hávaða. Eigi 

má farmur dragast eftir vegi, nema óhjákvæmilegt sé og valdi eigi skemmdum. 

Ei farmur, eða hluti farms, fellur á veg, skal ökumanni skylt að þrífa slíki upp þegar í 
stað. 

Ef farmur nær aftur, fram eða út fyrir ökutæki, skal gæta sérstakrar varúðar. Þá skal til 
viðvörunar festa greinilegt merki á ystu brún farmsins. 

Ákvæði umferðarlaga gilda að öðru leyti um hámarksbreidd og -hæð ökutækis og 

farms. 

C. Sérreglur um bifhjól. 

32. gr. 

Eigi má aka tveim bifhjólum eða fleiri samhliða á sömu akbraut. 

Ökumaður bifhjóls skal leiða það, þegar farið er yfir gangstéttar og gangsiíga. 

Þegar bifhjól er skilið eftir á almannafæri, skal því læst með lás og þannig gengið frá því, 

að eigi sé hætta á að það falli, þótt við það sé komið. 

Skylt er Ökumanni bifhjóls, svo og farþega 12 ára eða eldri, að nota hlífðarhjálm við 

akstur. Þó er eigi skylt að nota hlífðarhjálm við akstur á bifreiðastæðum, við bensínstöðvar 

eða viðgerðarverkstæði, eða við svipaðar aðstæður. 
Dómsmálaráðherra getur sett reglur um undanþágu frá skyldu til að nota hlífðarhjálma. 

D. Sérreglur um reiðhjól. 

33. gr. 

Ökumaður reiðhjóls skal ávallt hafa aðra eða báðar hendur á stýri og báða fætur á 

fótstigum. Honum er óheimilt að hanga aftaní öðrum ökutækjum á ferð, svo og að leiða 

annað reiðhjól. Eigi má aka tveim eða fleiri reiðhjólum samhliða á vegi. 

Heimilt er að aka á reiðhjóli og leiða reiðhjól á gangstígum og gangstéttum, ef það er 

ekki til hættu eða óþæginda fyrir aðra vegfarendur. Hjólreiðamenn, sem fara ettir 

gangstígum eða gangstéttum, skulu ævinlega víkja og hliðra til fyrir gangandi vegfarendum. 

Reglur um gangandi vegfarendur gilda að öðru leyti um þá sem leiða reiðhjól. 

Ekki má skilja reiðhjól eftir á almannafæri, nema því sé læst og svo gengið frá því, að 

eigi stafi hætta eða truflun fyrir umferð. 
Barni yngra en sjö ára er óheimilt að aka reiðhjóli á almannafæri. 
Óheimilt er að flytja farþega á reiðhjóli. Þó má vanur ökumaður, sem er orðinn sautján 

ára, flytja barn yngra en sjö ára á reiðhjóli, enda sé barninu ætlað sérstakt sæti og þannig um 

búið, að því stafi ekki hætta af hjólteinunum. 

Ekki má flytja á reiðhjóli þyngri hluti eða fyrirferðarmeiri en svo. að ökumaður get 

haft fullkomna stjórn á reiðhjólinu og gefið umferðarmerki, svo sem skylt er. Sömuleiðis er 

bannað að flytja á reiðhjóli hluti, sem valdið geta óþægindum fyrir aðra umferð. 

Reglur þessar gilda einnig fyrir létt bifhjól. Þó má ekki aka léttu bifhjóli á gangstígum 

eða gangstéttum og ekki má flytja á því farþega. Ákvæði 32. gr. um notkun hlífðarhjálma 
gildir einnig fyrir ökumann létts bifhjóls.
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E. Umferð gangandi vegfarenda. 

34. gr. 

Gangandi vegfarendur skulu nota gangstéttar og gangstíga, sem liggja með akbrautum. 
Skulu þeir að jafnaði ganga á hægri hluta stéttar eða stígs og víkja til hægri fyrir þeim, sem á 

móti koma, en hleypa þeim framhjá sér á vinstri hönd, er frammúr ganga. 

Ef ekki er gangstétt eða gangstígur meðfram vegi, skulu menn að jafnaði ganga á vinstri 
vegabrún, og aldrei fleiri en tveir samhliða. 

Þar sem merkt gangbraut er yfir veg, skulu menn nota hana, er þeir ætla yfir veginn. Ef 

ekki er gangbraut, skulu menn ávallt ganga þvert yfir veg með jöfnum hraða. Gangandi 

menn skulu gæta vel að umferð, áður en farið er yfir veg. 

F. Umferð ríðandi manna og hestvagna. 
35. gr. 

Í þéttbýli skulu ríðandi menn halda sig á hægri hluta vegar eða götu. Þeim ber að víkja 

greiðlega til hægri fyrir þeim, sem á móti koma, en hleypa framfyrir sig á vinstri hönd þeim, 

sem fram fyrir vilja. Í þéttbýli má aldrei ríða hraðar en á hægu brokki. Þar mega aldrei ríða 
tveir menn eða fleiri samhliða og einn maður ríðandi má aldrei teyma fleiri en einn lausan 
hest. Hópferðir ríðandi manna í þéttbýli eru háðar leyfi lögreglustjóra. 

Á vegum skulu ríðandi menn halda sig á hægri hluta vegarins. Þeim ber að víkja 

greiðlega til hægri fyrir þeim, sem á móti koma, en hleypa fram fyrir sig á vinstri hönd þeim, 

sem fram fyrir vilja fara. 
Ef vænta má umferðar ökutækja um veg, skulu aldrei fleiri en tveir menn, einhesta, ríða 

samhliða, né ríðandi maður teyma fleiri en tvö laus hross. Má þá enginn annar ríða samhliða 

honum. 
Taglhnýting hesta er bönnuð á vegum. Ef farið er með hestvagna um veg í þéttbýli, skal 

maður stjórna hverjum vagni. Utan þéttbýlis má einn maður stjórna tveim vögnum. 

Bannað er að skilja eftir lausa hesta á vegi eða fyrir vagni eða sleða. Um akstur 

hestvagna gilda almenn ákvæði umferðarlaga. 

G. Um rekstur búfjár. 
36. gr. 

Óheimilt er að reka hópa búfjár á vegum í þéttbýli, nema sérstakt leyfi lögreglustjóra 

komi til. 

Utan þéttbýlis má reka slíka búfjárhópa eftir vegum, en fylgja skulu rekstrinum 

nægilega margir gæslumenn og ef vænta má umferðar ökutækja um veginn, skal einn 

gæslumaður ætíð fara fyrir. 
Búfénu skal vikið fljótt og greiðlega út af veginum, ef þess er þörf vegna annarrar 

umferðar. Þá getur lögreglustjóri auglýst umferðartafir á einstökum vegum vegna reksturs 

sauðfjár. 

IV. KAFLI 
Um búfjárhald o. fl. 

31. gr. 

Ef gripir ganga lausir í þéttbýli sem er afgirt gripheldri girðingu, er skylt að handsama 

þá og koma þeim í geymslu á kostnað eiganda. Tjón, sem slíkir gripir valda á eignum manna 

skal að fullu bætt úr hendi eiganda gripanna, og skal vera heimilt að selja gripina til greiðslu 

kostnaðar við handsömun og geymslu og til lúkningar skaðabóta. Bæjarstjórn, skal hafa til 

reiðu vörslumann og forsvaranlegt geymslupláss fyrir slíka lausa gripi. 
Ef sannað er að sama skepnan valdi ítrekuðu tjóni skal, í samráði við lögreglu, gera 

ráðstafanir, sem duga, til að koma í veg fyrir slíkt. Skal þá heimilt að lóga slíkum grip, ef 

með þarf.



28. desember 1983 1447 Nr. 813 

38. gr. 
Allt hundahald í þéttbýli er bannað, nema til sérþarfa og að fenginni undanþágu frá 

lögreglustjóra. 

Hundar, sem ráðast á menn, eða elta skepnur út um haga, eru réttdræpir hvar sem þeir 
sjást úti. Flækingshunda og -ketti, sem ekki eru í eign eða umsjá neins manns, skal 

handsama og auglýsa. Gefi enginn sig fram innan þriggja daga og greiði áfallinn kostnað, 
skal lóga slíkum dýrum, ef enginn vill hirða þau. Hundar sem ítrekað ganga lausir í þéttbýli, 

skulu aflífaðir. 

V. KAFLI 
Ákvæði um fjallskil og ágang búpenings. 

39. gr. 

Um rekstur búpenings til afrétta, hirðingu hans og fjallskil fer eftir ákvæðum 
fjallskilareglugerðar fyrir Ólafsvíkurkaupstað eins og þau eru nú eða síðar kynnu að verða. 

Að öðru leyti eru allir skyldir að gæta svo sauðfjár síns, geitpenings, nautgripa, hrossa, 

annarra gripa og alifugla, að ekki gangi og valdi skemmdum á varplöndum, engjum, túnum, 

ökrum eða matjurtagörðum annarra. Eigandi eða umráðamaður gripa, sem tjóni valda, skal 

bæta slíkt ásamt áföllnum kostnaði. Um ákvörðun skaðabóta skal fara eftir mati úttektar- 

manna, nema öðruvísi sé ákveðið í fjallskilareglugerð. 

VI. KAFLI 
Um friðun almenningseigna. 

40. gr. 

Mannvirki eða hlutir, sem ætlaðir eru til almenningsnota eða til prýði á almannafæri, 

má enginn skemma, lýta eða færa úr stað. 
Enginn má, án sérstakrar heimildar, hrófla við leiðslum, stöðvum eða öðrum búnaði, 

sem starfræktur er í almenningsþágu, svo sem vatnsveitu, rafveitu eða pósts og síma. Verði 

einhver Óviljandi valdur að slíku, skal hann tilkynna það þegar í stað lögreglu og 

hlutaðeigandi stofnun. Óheimilt er að trufla eða tálma starfsemi lögreglu, slökkviliðs, 

hjálparsveita, eða annarra þeirra, sem annast öryggisþjónustu í þágu almennings. 

41. gr. 

Enginn má troða eða skemma á nokkurn hátt ræktaða bletti, tún, engi, matjurtagarða, 

skrúðgarða manna eða einstakar plöntur, hvort sem er girt eða ógirt. Enginn má heldur 

skemma girðingar eða klifra yfir eða upp þær. 

42. gr. 

Enginn óviðkomandi má hagnýta eða tileinka sér nytjar, svo sem beit, berjatöku, egg, 

veiði fugla eða fiska eða önnur hlunnindi án heimildar landráðanda. Þó mega ferðamenn 

notfæra sér hagabeit og berjatöku til neyslu á staðnum um stundarsakir, meðan á áningu eða 

hvíld stendur. 

VII. KAFLI 
Almenn ákvæði um hreinlæti og umgengni. 

43. gr. 

Heilbrigðisnefnd Ólafsvíkurlæknishéraðs skal hafa eftirlit með öllu því, sem að 

almennum þrifnaði lýtur. Fer um þetta efni eftir þeim heilbrigðissamþykktum, sem nú gilda, 

eða síðar kunna að verða settar.
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44. gr. 

Öllum er skylt að ganga vel og þriflega um áningastaði sína og tjaldstæði, eða þar sem 
þeir á annan hátt koma saman á víðavangi, hvar sem er innan sýslunnar. Ber að hreinsa 

vandiega slíka staði af öllum óhroða og rusli, og öðru þvílíku, áður en staðurinn er 
yfirgefinn. Gler má aldrei brjóta á víðavangi. Bannað er að eyða eða spilla gróðri á 

víðavangi. 

45. gr. 

Enginn má saurga eða á nokkurn hátt spilla neysluvatni manna. Vatnsból skulu vera vel 

varin fyrir öllum óþrifnaði og þess vandlega gætt, að skólpi eða öðru, sem óþrifnaði veldur, 

sé eigi hellt þann veg, að runnið geti að þeim. 

46. gr. 

Ekki má fleygja á almannafæri, í læki eða ár, hafnir innan hafnargarða, né fjörur, neins 
konar rusli eða úrgangi. Ekki má heldur skilja eftir á almannafæri grjót, möl, timbur eða 
annað bvggingarefni, né neins konar rusl eða úrgang. 

47. pr. 

Eigi má hafa á almannafæri neitt það, sem ódaun leggur af eða óþrifnaði veldur. Allri 

atvinnustarfsemi skal haga þannig að gufa, reykur eða óþefur valdi almenningi ekki 
óþægindum. 

48. gr. 
Skepnum má aðeins slátra í húsum inni og skal þess vandlega gætt að aðrar skepnur sjái 

ekki til. Sláturstaður skal hreinsaður strax að slátrun lokinni. Bannað er að láta hund 
komast á blóðvöll, þegar slátrað er. Brot á þessu ákvæði er á ábyrgð hlutaðeigandi hús- eða 
landeiganda. Áð öðru leyti vísast til laga nr. 30/1966 um slátrun og búnað sláturhúsa o. fl. 

49. gr. 

Í þéttbýli er bannað að setja upp girðingar úr gaddavír eða öðru slíku, sem getur valdið 

vegfarendum hættu eða óþægindum. 
Skylt er hús- og lóðareigendum að halda vel við girðingum, portum og öðrum 

umráðasvæðum sínum og hafa slíkt hreint og vel um gengið á hverjum tíma. Bannað er að 
hafa þakjárn, spýtnarusl eða annað slíkt, sem fokið getur laust úti. Bera eigendur ábyrgð á 

tjóni eða meiðslum sem af því geta hlotist. Þá ber landeigendum skylda til að taka upp 

lélegar girðingar, nælonnet og dræsur á almannafæri. 

50. gr. 

Lögreglustjóra er heimilt, ef hann telur þess þörf, að banna óþarfar samgöngur við 

skip, sem í höfn eru. 

51. gr. 

Lögreglustjóri getur takmarkað umferð ökutækja um bryggju og hafnarsvæði, eftir því 
sem þurfa þykir. 

52. gr. 

Lögreglustjóri getur, í samráði við barnaverndarnefnd, bannað börnum innan 16 ára 

aldurs umferð um bryggjur og bólvirki og ferðir út í skip og báta í höfn, ef þurfa þykir.
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VIII. KAFLI 
Um götuspjöld, húsnúmer og uppfestar auglýsingar. 

53. gr. 

Bæjarstjórn ákveður nöfn á götum og lætur setja upp nafnspjöld, þar sem þurfa þykir. 

Töluspjöldum, sem sveitarstjórn hefur látið, eða lætur festa á hús, til að tákna húsaröð, 

skulu húseigendur halda við á sinn kostnað og endurnýja, ef þurfa þykir. 

54. gr. 

Bæjarstjórn ákveður hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum eða Öðrum 

stjórnvöldum og útvegar á kostnað sveitarsjóðs spjöld í því skyni, svo mörg sem þurfa þykir. 

Auglýsingar um sjónleiki, sýningar, samsöng og aðrar skemmtanir, sem leyft er að 

halda, svo og aðrar auglýsingar, má festa upp hvar sem er með leyfi hlutaðeigandi 

húsráðanda. Slíkar auglýsingar verða þó að vera innan velsæmismarka. 

55. gr. 
Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður, þegar þær hafa náð tilgangi 

sínum. Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rífa niður, rissa eða skrifa neitt á þær, þeim 
óviðkomandi, óhreinka þær eða gera ólæsilegar á annan hátt. 

Lögreglustjóri getur bannað auglýsingaspjöld, ljósaauglýsingar og aðrar lýsingar, sem 

valdið geta hættu eða óþægindum fyrir umferð. 

IX. KAFLI 
Um gisti- og veitingahús, samkomustaði og almennar skemmtanir. 

50. gr. 

Allir gisti- og veitingastaðir fyrir almenning skulu háðir sérstöku leyfi og eftirliti 
lögreglustjóra, enda sé gætt ákvæða heilbrigðissamþykkta, svo sem þær eru á hverjum tíma. 

Lögreglu skal heimill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru við reksturinn. Á öllum 
gististöðum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

57. gr. 

Hverjum sem hefur veitinga- og gistisölu á hendi, hverju nafni sem nefnist, er skylt að 

gera allt, sem í hans valdi stendur, til að afstýra því, að nokkuð það fari fram í húsi hans, sem 

brýtur í bága við almennt veisæmi og góða reglu. 

Á veitinga- og gististöðum má enginn sýna af sér ofsalegt athæfi eða látbragð, hávaða 
eða nokkra ósæmilega hegðun eða taka þátt í áhættuspili. 

58. gr. 

Allir almennir veitinga- og samkomustaðir skulu vera lokaðir frá kl. 23.30 að kvöldi til 
kl. 6 að morgni, og allir gestir, sem ekki eiga þar náttstað, skulu hafa farið út eigi síðar en '% 

stundu eftir að lokað er. Þó má selja ferðamönnum greiða á hvaða tíma sem er. 

59. gr. 

Skemmtanir sem aðgangur er seldur að, má eigi halda nema að fengnu leyfi 
lögreglustjóra. Sama gildir um skemmtun, sem fram á að fara á almennum skemmtistað, 

félagsheimili eða veitingahúsi eigi hún að standa lengur en til kl. 23.30. Að öðru leyti gildir 
ákvæði reglugerðar um löggæslu á skemmtunum, eins og hún er nú eða síðar kann að verða. 

B 183
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60. gr. 

Óheimilt er að starfrækja knattborð, spilakassa eða leiktæki gegn borgun nema með 

leyfi lögreglustjóra að fengnu samþykki bæjarstjórnar. Bæjarstjórn ákveður gjald fyrir leyfi 

sem gildir í 1 ár í senn. 
Bæjarstjórn setur reglur um rekstur slíkra leiktækja. 

ól. gr. 

Sérhver, sem sjúkling hefur á heimili sínu, getur farið fram á að bannað sé að halda 
almennar samkomur, sem háreysti geta valdið nærri húsi hans, ef hinum sjúka getur stafað 
hætta af ónæðinu. 

62. gr. 

Kvikmyndahús má ekki starfrækja nema að fengnu leyfi lögreglustjóra. Bæjarstjórn 

ákveður gjald fyrir slík leyfi sem greiða skal í bæjarsjóð. Lögreglustjóri getur veitt leyfi, til 

að halda einstakar kvikmyndasýningar, og ákveður hann þá gjaldið til bæjarsjóðs. 

63. gr. 

Ef sýndar eru myndir, sem að dómi lögreglustjóra eru siðspillandi hvort sem það eru 

kvikmyndir eða skuggamyndir, getur lögreglustjóri bannað sýningu þeirra. Barnaverndar- 

nefnd getur og bannað, ef henni sýnist ástæða til, að láta börn horfa á myndir, sem geta haft 
slæm áhrif eða valdið ótta. 

X. KAFLI 
Um staðgildi samþykktarinnar, refsingar, kostnað o. fl. 

64. gr. 
Samþykkt þessi gildir í lögsagnarumdæmi Ólafsvíkurkaupstaðar. 

65. gr. 
Með mál vegna brota á samþykkt þessari skal farið að hætti opinberra mála. Brot skulu 

varða sektum, ef ekki liggur við þyngri refsing að lögum. 

Sektir álagðar samkvæmt samþykktinni renna í ríkissjóð. 

66. pr. 
Ef einhver lætur það ógert, sem honum er skylt að gera samkvæmt samþykktinni, má 

lögreglustjóri láta framkvæma það, eða gera nauðsynlegar ráðstafanir, til að hindra að 

aðgerðarleysi valdi tjóni. Allan kostnað, sem leiðir af aðgerðum lögreglustjóra, til að hindra 

brot á samþykktinni, greiðir hinn seki. 

67. gr. 

Allan kostnað, sem leiðir af framkvæmd á samþykktinni, sem eigi verður greiddur af 

einstökum mönnum, skal greiða úr ríkissjóði. 

Lögreglusamþykkt þessi, sem bæjarstjórn Ólafsvíkur hefur samið og samþykkt 

samkvæmt lögum nr. 1 3. janúar 1890, 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, 28. desember 1983. 

Jón Helgason. 
  

Ólafur W. Stefánsson.
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LÖGREGLUSAMÞYKKT 
fyrir Siglufjarðarkaupstað. 

I. KAFLI 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 

Á almannafæri mega uppbot eða óspektir ekki eiga sér stað. Menn mega ekki þyrpast 

saman á almannafæri svo að til tálma sé fyrir umferðina. Þegar talað er um almannafæri í 

samþykkt þessari er átt við götur, vegi og svæði er almenningur fer um eða ætlað er til 

almennings afnota. 

2. gr. 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr verslana, 

samkomuhúsa og annars staðar þar sem almenningur kemur saman, skal fólk raða sér 

þannig að sá, er fyrr kemur, fái fyrr aðgang og haga sér í öllu eftir þeim fyrirmælum sem 

lögreglan setur til þess að varðveita góða reglu. 

3. gr. 

Á almannafæri má ekki fljúgast á eða hafa hávaða eða ofsalegt eða móðgandi háttarlag, 
sem getur raskað allsherjarreglu, eða ónáða þá er um fara eða nálægt búa. 

4. gr. 

Bannað er að hafast nokkuð það að sem raskar næturró manna að óþörfu og enginn má 
að ófyrirsynju berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum eða hafast neitt það að sem 
veldur ónæði. 

5. gr. 

Á götum bæjarins eða þar sem hætta getur af stafað má ekki renna sér á sleðum eða 
hafa um hönd aðrar skemmtanir eða leiki sem hindra umferð. Sömuleiðis er bannað að 

hanga aftan í bifreiðum eða öðrum farartækjum sem eru á ferð um göturnar. 

6. gr. 

Eigi má skjóta af byssum né nokkurs konar skotvopnum í þéttbýli nema á sérstökum 

æfingasvæðum sem lögreglustjóri samþykkir. Lögreglustjóri getur ákveðið um lengri eða 

skemmri tíma að engin skot skuli leyfð í Siglufirði innan línu sem hugsast dregin úr 
Vogarskeri í Selvíkurnef. 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 samþykkir. 

Lögreglustjóri getur bannað sölu skotelda í umdæmi sínu. Hlaðin skotvopn má ekki bera á 
götum bæjarins eða annars staðar á almannafæri. 

7. gr. 

Enginn má ganga dulklæddur á almannafæri nema hann sé á leið af eða á grímudansleik 
eða álfadans. Ekki heldur í búningi sem misbýður velsæmi eða raskar almennri reglu. Einnig 

er bannað að hafa í frammi hneykslanlegt athæfi á almannafæri, svo sem með ósæmilegum 
orðum eða látbragði, vera áberandi ölvaður eða með því að fletta sig klæðum, gera þarfir 

sínar O. s. frv.
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8. gr. 

Lögreglustjóra og lögreglu er heimilt að banna alla umferð óviðkomandi fólks um 

bryggjur og út í skip. 

Þegar svo stendur á er hverjum skylt að svara lögreglunni afdráttarlaust er hún spyr um 

erindi hans og metur hún þá hvort erindi sé svo brýnt að umferðarleyfi verði veitt. 

9. er. 

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. 

ll. KAFLI 

Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 

10. gr. 

Enginn má ótilkvaddur slökkva eða kveikja á götuljóskerum bæjarins. 
Enginn má taka vatn úr brunahönum bæjarins eða hreyfa við þeim að neinu leyti nema 

hann hafi til þess fengið leyfi slökkviliðsstjóra eða umsjónarmanns vatnsveitunnar. 

Enginn má snerta við brunaboðum bæjarins nema þurfi til þess að gera vart við 

eldsvoða. 
Enginn má raska eða skemma rafmagnsleiðslur eða síma. 

ll. gr. 

Án leyfis lögreglustjóra má enginn setjast að á almannafæri til að selja vörur eða reka 
aðra atvinnu. Börn yngri en 14 ára mega alls ekki selja vörur á almannafæri. Þó skal börnum 

8 ára eða eldri heimilað að selja dagblöð og fréttablöð og sömuleiðis aðgöngumiða að 

íþróttasýningum, dagskrár og merki er gilda fyrir sérstaka hátíðisdaga. 

12. gr. 

Enginn má láta fyrir berast í húsum, lóðum, í garðhliðum eða á stöðum þar sem inn er 
gengið í hús eða á lóðir, án leyfis hlutaðeigandi húsráðanda, né fara inn í híbýli í 

söluerindum. 

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. 

Heimilt er bæjarstjórn að láta flytja burtu og setja á stað þann, sem hverju sinni er 

ætlaður brotajárni og málmúrgangi, bifreiðir sem standa án skráningarnúmera á götum 

bæjarins, almennum bifreiðastæðum eða á opnum svæðum. Tilkynna skal eiganda eða 

umráðamanni um flutninginn, ef vitað er hver hann er, og skal hann bera kostnað af 

flutningnum.
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15. gr. 
Eigi má hengja utan á hús vöruskápa, sjálfsala, auglýsingaspjöld eða annað þess háttar 

ef bað veldur óþægindum á almannafæri að dómi lögreglunnar. Leyfi byggingarnefndar þarf 
til að setja upp föst auglýsingaspjöld eða aðrar varanlegar auglýsingar. 

16. gr 

Eigi má kasta á almannafæri né í fjörur hræjum. dauðum fiski, matarleifum, fiskúrgangi 
eða öðru slíku og ekki skilja neitt slíkt þar eftir. Eigi má heldur á þessum stöðum kasta né 
skilja eftir jarðefni, gler, plast. ösku. járnarusl, víra, bréf, ávaxtahýði, úrgangssalt eða 
yfirleitt nokkuð það, þótt eigi sé hér talið sérstaklega, sem valdið getur óheilnæmi, 
óþrifnaði, tálmunum eða óprýði. 

Enginn má fleygia sorpi eða öðrum óhreinindum inn á lóð annars manns eða orsaka að 
þetta berist inn á lóðina. 

Hver, sem gerist sekur um slíkt, skal flytja óhreinindin tafarlaust burt á sinn kostnað og 
gera ráðstafanir til að aftra því að óhreinindi berist af lóð hans á lóð annars manns. 

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 
farartálma 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 eða járn fjúki 

af þaki og veggjum, 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.
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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. 

Enginn má skemma, lýta eða óhreinka né á annan hátt spilla almenningseignum né 

eignum einstaklinga. 

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. 

III. KAFLI 

Um umferð á götum o. fl. 

23. gr. 

Umferð um götur bæjarins skal fara eftir umferðarlögum og reglum sem settar eru 

samkvæmt þeim nema þar sem annað er ákveðið. 

24. gr. 

Ökuhraða skal ávallt stilla í hóf svo að eigi valdi hættu eða óþægindum fyrir aðra 

umferð og má ökuhraði í þéttbýli aldrei vera meiri en 35 km miðað við klukkustund. 

25. 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. 

26. gr. 

Lögreglustjóri getur takmarkað eða bannað umferð bifreiða á einstökum götum ef slík 

umferð er álitin hættuleg eða til sérlegra óþæginda fyrir aðra umferð. Sömuleiðis getur 

lögreglustjóri takmarkað umferð bifreiða innan bæjar að næturlagi. 

IV. KAFLI 

Um alifugla, gripi og fénað. 

21. gr. 

Hænsni eða aðra fugla má ekki hafa nema þeir séu í afgirtu svæði eða tryggri vörslu svo 

að þeir geti ekki gert óskunda. 

28. gr. 

Búfénað, svo sem hesta, nautgripi og sauðfénað, má ekki láta ganga lausan í 

kaupstaðnum nema hann sé í Öruggri girðingu sem lögreglan tekur gilda svo að ágangur á 

land eða lóðir annarra geti eigi hlotist af. 

29. gr. 
Búfénað, svo sem hesta, nautgripi og sauðfé, sem er látinn ganga laus í kaupstaðnum 

gagnstætt fyrirmælum samþykktar þessarar, skal handsama. Einnig mega þeir sem fyrir 

ágangi verða láta handsama ágangsfénað en skýra skulu þeir lögreglunni frá því tafarlaust.
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Eigendum slíks fénaðar ber að greiða allan kostnað af handsömun hans og fóðrun og annan 
kostnað sem af slíku leiðir og má selja búfénaðinn á opinberu uppboði til lúkningar 
kostnaðinum, verði fénaðurinn ekki leystur út innan sólarhrings frá því eigandinn fékk 

vitneskju um handsömunina, eða ef ekki er vitað um eiganda innan hæfilega langs tíma eftir 
að auglýsing um fénaðinn hefur verið birt. Einnig skal eigandi slíks búpenings bæta allt það 
tjón er búpeningurinn hefur valdið. Ef ætla má að sama skepnan valdi ítrekuðu tjóni á 

ræktunarlóðum í kaupstaðnum skal lögreglunni skylt að sjá svo um að hún verði send á 

afrétt á kostnað eiganda en lógað ef því verður ekki við komið eða skepnan leitar aftur til 
kaupstaðarins. 

Jafnframt sæti eigendur eða umráðamenn ágangsfénaðar sektum ef rekja má ágang 
búfjárins til vanrækslu þeirra. 

30. gr. 

Flækingsketti, sem enginn eigandi finnst að, skulu lögreglumenn aflífa. 

31. gr. 
Um rekstur búpenings til afrétta, hirðingu hans og fjallskil fer eftir ákvæðum gildandi 

fjallskilareglugerðar eins og þau nú eru eða síðar kunna að verða. 

32. gr. 
Að öðru leyti en fram er tekið í samþykkt þessari skulu gilda um búfénað ákvæði sem 

sett verða í sérstakri reglugerð um búfjárhald í landi Siglufjarðar. 

V. KAFLI 

Um hundahald. 
33. gr. 

Hundahald er bannað í Siglufirði nema með leyfi bæjarstjórnar samkvæmt samþykkt 
um hundahald í Siglufirði, sbr. Stjórnartíðindi B 594/1980. 

34. 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 
hundum eða öll veitt leyfi telji hún þess þörf. 

VI. KAFLI 

Um götuspjöld, húsnúmer og uppfestar auglýsingar. 

35. 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. 

36. gr. 

Bæjarstjórn ákveður hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og öðrum 

stjórnvöldum. 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.
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37. 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 

uppfestar auglýsingar eða gera bær ólæsilegar á annan hátt. 

VI. KAFLI 

Um samkomur, knattborðs- og leiktækjastofur og almennar skemmtanir. 

38. gr. 

Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala matar og drykkjar, og 

gististaðir fyrir almenning skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjóra og skal lögreglunni 

heimill umgangur um húsakynni þau sem notuð eru í sambandi við veitingarnar. 

Hafa skal nægilegt starfsfólk og dyragæslu eftir því er lögreglan telur nauðsynlegt til 

þess að halda uppi reglu og þrifalegri umgengni. 

Á öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

39. gr. 

Enginn má halda opinbera sjónleiki, hlutaveltu, dansleiki, myndasýningar, samsöngva 

eða aðrar skemmtanir, sem aðgangur er seldur að, nema með leyfi lögreglustjóra. 

40. 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 loftræsing 

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. 

41. 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, æskulýðs- 

félögum eða öðrum aðilum sem til þess hafa leyfi og háðar eru sérstöku eftirliti. 

Forstöðumönnum 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 aið börn og unglinga eftir leyfilegan 

útivistartíma, önnur en heimflutningur, er bönnuð að viðlagðri ábyrgð þess er þjónustuna 

veitir. Handhöfum þjónustuleyfa er skylt að fylgjast með því að ákvæði þessi séu haldin. 

42. gr. 

Enginn má setja upp knattborðsstofu nema með leyfi lögreglustjóra. Lögreglustjóri 

getur og afnumið leyfið ef hann álítur ástæðu til. Unglingar undir 16 ára mega ekki koma á 

knattborðsstofu og er á ábyrgð knattborðsstofuhafa ef út af er brugðið. 

43. gr. 

Enginn má reka spilakassa eða leiktæki gegn borgun nema með leyfi bæjarstjórnar. 

Bæjarstjórn getur sett ákveðin skilyrði fyrir leyfisveitingu og skal tilgreina fyrir hvað langan 

tíma leyfið gildir hverju sinni. Aðeins má veita slíkt leyfi þeim, er reka tæki þessi í 

húsakynnum, sem uppfylla ákvæði í reglugerðum og samþykktum um brunavarnir og
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brunamál og um heilbrigði og hollustuhætti. Börnum innan 14 ára aldurs er ekki heimill 
aðgangur að slíkum tækjum. 

Ef leyfishafi brýtur gegn ákvæðum greinar þessarar eða þeim skilyrðum, er bæjarstjórn 

kann að setja, getur bæjarstjórn svipt hann leyfinu enda hafi hann ekki látið segjast við 
aðvörun. 

44. gr. 

Föst kvikmyndahús má ekki starfrækja í bænum nema með leyfi bæjarstjórnar og 
lögreglustjóra og með þeim skilyrðum, að því er útbúnað og loftrými snertir, sem 
bæjarstjórn tiltekur í samræmi við gildandi reglur. 

Lögreglustjóri getur veitt leyfi til einstakra sýninga. 

VIII. KAFLI 

Um almennt hreinlæti, þrifnað o. fl. 

45. gr. 

Á húshliðar, gafla eða girðingar, sem vita að almannafæri. má eigi hengja eða festa á 

annan hátt neitt sem óþrifnaður er af eða óþefur. Á tún eða garða, sem liggja að 

almannafæri, má ekki bera nokkurn þann áburð sem megnan óþef leggur af. 

46. 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. 

41. gr. 

Lifrabræðslu, síldarbræðslu, spikbræðslu eða verksmiðjuiðnað má ekki setja á stofn á 
lóð bæjarins nema þar sem heilbrigðisnefndin til vísar. 

Atvinna þessi, svo og síldarverkun öll, skal standa undir sérstakri umsjón heilbrigðis- 

nefndarinnar og eru þeir, sem þessa atvinnu reka, skyldir til þess að hlýða þeim 

fyrirskipunum lögreglustjóra og heilbrigðisnefndar sem lúta að því að allur þrifnaður sé 
viðhafður og allri hættu afstýrt. 

IX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

48. gr. 

Með mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal fara að hætti opinberra mála. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum ef ekki liggur við þyngri hegning að lögum. 

40. gr. 

Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmt samþykkkt þessari, má 
lögreglustjóri láta framkvæma það eða gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra að 
vanrækslan valdi tjóni. Kostnaður við þetta og kostnaður, sem leiðir af þeim ráðstöfunum er 
lögreglustjóri gerir til að hindra brot á samþykktinni, greiðist af brotamanninum eða úr 
ríkissjóði, sé brotamaður eigi fær um það. 

50. gr. 
Með samþykkt þessari er úr gildi felld lögreglusamþykkt fyrir Siglufjarðarkaupstað nr. 

74 20. mars 1945, sbr. samþykkt nr. 256 8. september 1972. 

B 184 

Endurprentað blað. 
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Lögreglusamþykkt þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðar hefur samið og samþykkt 

samkvæmt lögum nr. 13. janúar 1890, 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, 28. desember 1983. 

Jón Helgason. . 

Olafur W. Stefánsson. 

Nr. 815 , 21. desember 1983 

GJALDSKRA 

fyrir þjónvstu Loftferðaeftirlits flugmálastjórnar. 

1. Skoðunargjöld loftfara. 

1.1 Skoðunargjöld vegna skrásetningar eða ársskoðunar loftfara miðast við skráðan 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

31 

hámarks-flugtaksþunga þeirra. 
Fyrir þyrlur og flugvélar allt að 5 700 kg að þyngd greiðast kr. 0,70 fyrir hvert kg en 
lágmarksgjald er kr. 700. 

Fyrir flugvélar yfir 5 700 kg að þyngd greiðast kr. 4 200, að viðbættum kr. 0,09 fyrir 

hvert kg. 
Fari skoðun fram erlendis greiðast ennfremur fargjöld skoðunarmanna og dagpeningar 
samkvæmt kjarasamningum starfsmanna ríkisins. 

2. Skírteinisgjöld flugliða. 

Fyrir skrifleg og verkleg prófskírteini flugliða greiðast eftirfarandi prófgjöld: 

Skrifleg Verkleg 
próf próf 
kr. kr. 

Einkaflugmaður ...............0. 000 280 280 
Atvinnuflugmaður log ............... 0000... 420 560 
Atvinnuflugmaður II, fyrir hverja námsgrein .......... 70 420 
Blindflugsréttindi .................00 0. 420 560 
Flugkennararéttindi ...........0.%...0.. 0000. 350 420 

Flugumsjónarmaður .............000 00. 350 

Við endurnýjun skírteinis greiðist kr. 140. 

Almenn ákvæði. 

Gjöld fyrir verkleg prófskírteini flugliða greiðast til prófdómara. Önnur gjöld greiðast 
hjá gjaldkera flugmálastjórnar, Reykjavíkurflugvelli. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt lögum um loftferðir nr. 34 21. maí 1964 

staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1984 og birtist til eftirbreytni öllum þeim 

sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 475 12. ágúst 1982 um sama 

efni. 

Samgönguráðuneytið, 21. desember 1963. 

Matthías Bjarnason. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.
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REGLUGERÐ 

um sektargerðir lögreglumanna. 

1. gr. 

Lögreglumenn hafa heimild til að sekta vegfarendur, er gerst hafa sekir um brot á 
umferðarlögum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim, enda megi telja, að refsing fyrir 

brotið muni ekki fara fram úr því hámarki, sem ákveðið er í 3. mgr. 112. gr. laga um meðferð 
opinberra mála. Sama gildir um brot á ákvæðum lögreglusamþykkta, er varða umferð. 

2. gr. 

Ríkissaksóknari lætur lögreglustjórum í té skrá yfir brot þau, sem sektarheimild 

samkvæmt reglugerð þessari nær til. Í skránni skal tilgreind sektarupphæð fyrir hverja 
tegund brots. Skal sökunautur eiga þess kost að kynna sér skrána, er hann greiðir sekt. 

Prenta má skrána eða hluta af henni á tilkynningareyðublað, sbr. 4. gr. 

3. gr. 

Nú verður lögreglumaður þess áskynja, að vegfarandi hafi framið brot samkvæmt Í. gr. 

og má lögreglumaður þá gefa honum kost á að greiða sekt fyrir brot sitt í skrifstofu 

lögreglustjóra innan viku. Framlengja má frestinn og ítreka sektarboð. Fallist sökunautur á 

þessi málalok og greiði sektina innan tiltekins tíma verður eigi frekar aðhafst í máli hans. 

Nú þykir ákvörðun lögreglumanns fjarstæð og ákveður þá dómari, ríkissaksóknari eða 

lögreglustjóri, að mál skuli tekið til meðferðar að nýju, enda er þá ákvörðun lögreglumanns 

úr gildi felld. 

4. gr. 

Þegar lögreglumaður hefur ákveðið að nota heimild sína samkv. 1. gr., skal hann 
afhenda sökunaut eða festa á ökutæki hans tilkynningu um brotið. Á tilkynningareyðublað- 

inu skal tekið fram í stuttu máli fyrir hvaða brot kært er, þar sem m. a. skal koma fram, hvar 

og hvenær brot var framið og greint frá því, að sökunautur eigi þess kost að ljúka málinu 

með greiðslu sektar í skrifstofu lögreglustjóra innan viku. Ennfremur skal þar greina, hvert 

sekt renni. Tilkynning um ítrekun sektarboðs skal send sökunaut í pósti eða með öðrum 
Jafntryggum hætti. 

S. gr. 

Samþykki sökunautur sektarákvörðun lögreglumanns, ritar hann nafn sitt því til 

staðfestu á tilkynningareyðublað það, sem um ræðir í 4. gr., og skilar því til lögreglustjóra 
ásamt sektargreiðslunni. Nú greiðist sekt ekki innan tilskilins frests og skal þá senda kæru til 
dómara með venjulegum hætti. Dómari fellir þá ákvörðun lögreglumanns úr gildi og lýkur 

máli lögum samkvæmt. 

6. gr. 

Sektargerðir samkvæmt reglugerð þessari skulu ekki færðar í sakaskrá ríkisins. 

7. gr. 

Dómsmálaráðuneyti lætur lögreglustjórum í té tilkynningareyðublöð, sbr. 4. gr. Skulu 

þau vera tölusett í framhaldandi töluröð. 

Kostnaður við eyðublöð og annað, sem sérstaklega leiðir af framkvæmd reglugerðar 

þessarar, greiðist úr ríkissjóði.



Nr. 816 1460 30. desember 1983 

8. gr. 

Lögreglustjórar halda skrá yfir eyðublöð, sem afhent eru lögreglumönnum. 

Á afrit sektargerðar skal færa innborgunardag sektar. Ef sektargerð er felld úr gildi, 
sbr. 2. mgr. 3. gr., eða kæra er send dómara, sbr. 5. gr., skal rita athugasemd um það á 

afritið. 

9. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 4. mgr. 112. gr. laga nr. 74 21. ágúst 

1974 um meðferð opinberra mála, öðlast þegar gildi. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 48 5. febrúar 1982 um sektargerðir lögreglu- 
manna. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 30. desember 1983. 

Jón Helgason. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 817 21. desember 1983 

GJALDSKRÁ 

fyrir afnot flugvalla. 

1. Gildissvið. 

1.1 Gjaldskrá þessi gildir fyrir afnot flugvalla á Íslandi, annarra en Keflavíkurflugvallar. 

1.2 Gjöld fyrir millilandaflug verða innheimt fyrir afnot alþjóðlegra flugvalla á Íslandi. Skrá 

yfir þá flugvelli er birt í Flugmálahandbók (AIP Iceland), sem gefin er út af 

flugmálastjórn. 

1.3 Gjöld fyrir innanlandsflug verða innheimt fyrir afnot þeirra flugvalla þar sem 

áætlunarflug er stundað. Skrá yfir þá flugvelli er birt í Flugmálahandbók (AIP Iceland), 

sem gefin er út af flugmálastjórn. 

2. Lendingargjald. 

2.1 Fyrir hverja skráða lendingu loftfars í millilandaflugi á flugvöllum, sbr. 1.2, skal greiða 

gjald samsvarandi 4,80 Bandaríkjadölum fyrir hver byrjuð 1 000 kg af þunga þess. 

2.2 Fyrir hverja skráða lendingu loftfars í innanlandsflugi á flugvöllum, sbr. gr. 1.3, skal 

greiða kr. 8,00 fyrir hver byrjuð 1 000 kg af þunga þess. 

2.3 Fyrir þjónustu flugvallar eða notkun utan auglýsts þjónustutíma greiðist að auki gjald 

sem svarar til útkalls samkv. kjarasamningi flugvallastarfsmanna í 10. Ifl., þó ekki ef um 

er að ræða tímabil dagvinnu, kl. 08.00—17.00 virka daga. 

3. Stæðisgjald. 

3.1 Stæðisgjald er ekkert fyrir fyrstu 24 klst. 

3.2 Fyrir næstu 24 klst., eða brot þar af, skal fyrir loftfar í millilandaflugi greiða stæðisgjald 

samsvarandi 1,20 Bandaríkjadal fyrir hver byrjuð 1 000 kg af þunga þess.
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4. Undanþágur. 

Eftirfarandi undanþágur eru veittar frá lendingar- og stæðisgjöldum: 
Loftför í sjúkraflugi eða leitar- og björgunarflugi. 

Loftför, sem verða að snúa við til brottfararflugvallar vegna veðurs eða annarra orsaka. 

Loftför, sem lenda eftir að hafa farið prófflug eftir viðgerð, enda hafi ekki verið lent á 

öðrum flugvelli. 

Lottför, sem eingöngu flytja erlenda þjóðhöfðingja eða aðalframkvæmdastjóra Samein- 

uðu 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 lendingargjöld, þegar sérstaklega 

stendur á. 

5. Þjónustugjald. 

Heimilt er að innheimta þjónustugjald af loftförum í millilandaflugi samkvæmt 

gjaldskrá staðfestri af samgönguráðuneyti. 

Sé þjónustugjald ekki innheimt af flugmálastjórn, skal það greitt til félags, sem hlotið 
hefur heimild flugmálastjórnar til að annast þjónustu við loftför í millilandaflugi. 

6. Eldsneytisgjald. 

Af öllu eldsneyti, sem ætlað er til notkunar í innanlandsflugi, skal greiða flugmálastjórn 

gjald sem hér segir: 

a) Flugbensín kr. 0,060 á hvern lítra. 

b) Þotueldsneyti kr. 0,045 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 1 000 kg af þunga loftfarsins: 

a) Innanlandsflug: Kr. 8,00 fyrir hvern byrjaðan sólarhring eða kr. 120,00 á mánuði. 
b) Millilandaflug: Samsvarandi 3,10 Bandaríkjadölum fyrir hvern byrjaðan sólar- 

hring. 

Flugskýlisgjöld samkvæmt gr. 7.1, miðast við óupphitað flugskýli. Sé flugskýli upphitað 
er hitunarkostnaður innheimtur sérstaklega. 
Fyrir afnot heilla flugskýla eða tiltekinna hluta þeirra, svo og fyrir afnot annarra 
bygginga og lóða á vegum flugmálastjórnar, skal greiða leigugjöld samkvæmt leigu- 

samningi 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 hámarksflugtaksþunga þess og 

eins og hann er skráður í lofthæfiskírteinið. 
Gjöld sem ekki eru staðgreidd verða innheimt með útsendingu reikninga eða gíróseðla. 

Greiðslu ber að inna af hendi innan 30 daga frá útsendingardegi reiknings eða 

gíróseðils. Verði gjöld ekki greidd á gjalddaga skal flugmálastjórn innheimta hæstu 

lögleyfðu dráttarvexti.
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9. Gildistaka. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt 78. gr. laga um loftferðir nr. 34 21. maí 1964, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1984, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er felld úr gildi gjaldskrá nr. 686 22. desember 1981 um sama efni. 

Samgönguráðuneytið, 21. desember 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 818 27. desember 1983 

AUGLÝSING 
um veitingu leyfis til áætlunarflugs. 

Samkvæmt heimild í VII. kafla laga nr. 34 21. maí 1964, um lottferðir, hefur 
samgönguráðuneytið í dag veitt Flugfélagi Austurlands hf. leyfi til reglubundins flugs með 

farþega, vörur og póst, á eftirtöldum flugleiðum. 

Egilsstaðir — Neskaupstaður — Akureyri — Neskaupstaður — Egilsstaoir. 

Egilsstaðir — Neskaupstaður — Höfn — Neskaupstaður — Egilsstaðir. 
Egilsstaðir — Höfn — Fagurhólsmýri — Kirkjubæjarklaustur — Reykjavík — 

Kirkjubæjarklaustur — Fagurhólsmýri — Höfn — Egilsstaðir. 

Leyfi þetta gildir frá 1. janúar 1984 til 31. desember 1984. 

Samgönguráðuneytið, 27. desember 1983. 

Matthías Bjarnason. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 819 22. desember 1983 

AUGLÝSING 
um umferð á Akranesi. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Akraness og samkvæmt heimild í 65. gr. umferða- 

laga nr. 40/1968, er hér með sett sú regla um umferð á Akranesi, að biðskylda verði á Miðbæ 

gagnvart Kalmannsbraut. 

Lögreglustjórinn á Akranesi, 22. desember 1983. 

Björgvin Bjarnason.
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BÆJANÖFN O.FL. 

Menntamálaráðuneytið hefur — samkvæmt lögum nr. 35 18. febrúar 1953 um bæjanöfn 
o. fl. — gefið út leyfisbréf fyrir eftirgreindum nöfnum á árinu 1983: 

Gullbringusýsla: 

Nesbú á smábýli (alifuglabú) í landi Hlöðuness, Vatnsleysustrandarhreppi. 

Borgarfjarðarsýsla: 

Móar á smábýli (iðnaðarbýli) í landi Heyness, Innri-Akraneshreppi. 
Laxeyri á smábýli í landi Stóra-Áss, Hálsahreppi. 

Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla: 

Hrútsholt II á nýbýli í landi Hrútsholts, Eyjahreppi. 

Bolungarvík: 

Minni-Hlíð á smábúi (alifuglabúi) í landi eyðijarðarinnar Minni-Hlíðar, Bolungarvík. 

Strandasýsla: 

Víkurbú á loðdýraræktarbýli í landi eyðijarðarinnar Skeljavíkur, Hólmavíkurhreppi. 

Austur-Húnavatnssýsla: 

Sölvatunga á iðnaðarbýli í landi Finnstungu, Bólstaðarhlíðarhreppi. 

Skagafjarðarsýsla: 

Langhús á sameinuðum jörðunum Langhúsum og Dæli, Haganeshreppi. Jafnframt var 
nafnið Dæli fellt niður. 

Stekkjarborg á nýbýli í landi Páfastaða, Staðarhreppi. 

Eyjafjarðarsýsla: 

Dýrholt á loðdýraræktarbýli í landi Sökku, Svarfaðardalshreppi. 
Brekkulækur á nýbýli í landi Syðri-Varðgjár, Öngulstaðahreppi. 

Norður-Múlasýsla: 

Öxl á nýbýli í landi Syðri-Víkur, Vopnafjarðarhreppi. 
Hjarðarhvoll á sameinuðum jörðunum Hljarðarhvoli og Kóreksstaðagerði, Hjaltastaða- 
hreppi. Jafnframt var nafnið Kóreksstaðagerði fellt niður. 

Suður-Máúlasýla: 

Eyri á sameinuðum jörðunum Eyri Í og Eyri II, Fáskrúðsfjarðarhreppi. Jafnframt voru 
nöfnin Eyri Í og Eyri II felld niður. 

Austur-Skaftafellssýsla: , 

Klettabrekka á nýbýli í landi Árnaness, Nesjahreppi.
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Rangárvallasýsla: 

Norðurbær Il á þjónustubýli í landi Gunnarsholts, Rangárvallahreppi. 

Brekkugerði á þjónustubýli í landi Gunnarsholts, Rangárvallahreppi. 

Vestmannaeyjar: 

Snæfell á smábýli (refabúi) í landi Lyngfells, Vestmannaeyjum. 

Árnessýsla: 

Böðmóðsstaðir IV á garðyrkjubýli í landi Böðmóðsstaða 1, Laugardalshreppi. 
Þórustaðir Il á nýbýli í landi Þórustaða, Ölfushreppi. 
Hrauntún á þjónustubýli í landi Þorleifskots, Hraungerðishreppi. 
Stóra-Sandvík V á þjónustubýli í landi Stóru-Sandvíkur I, Sandvíkurhreppi. 

Stóra-Sandvík VI á þjónustubýli í landi Stóru-Sandvíkur |, Sandvíkurhreppi. 

Súluholt HI á smábýli í landi Súluholts, Villingaholtshreppi. 

Menntamálaráðuneytið, 29. desember 1983. 

F.h.r. 

Runólfur Þórarinsson. 
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AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Siglufjarðar nr. 148 

18. mars 1982. 

1. gr. 
3. gr. orðist svo: 

Af öllum fasteignum, sem skattskyldar eru samkvæmt 1. gr., skal greiða vatnsskatt sem 
nemur 0,40% af heildarfasteignamati eignarinnar. 

Lágmarksvatnsskattur skal vera kr. 425,00 og er það einnig gjald vegna nýtingar 
vatnslinda í landi bæjarins, sbr. 3. gr. reglugerðar fyrir Vatnsveitu Siglufjarðar. 

Aukavatnsskattur, sem greiddur er samkvæmt 2. gr., skal vera kr. 1,25 á hver m? vatns, 

eða sem hér segir samkvæmt áætlaðri notkun: 

a) Fyrir þvottaplön, sem rekin eru til þvotta á bifreiðum, t. d. í sambandi við eldneytissöl- 
ur, skal greiða kr. 5 000,00 á ári fyrir vatnsnotin. 

b) Vatnsorkunotkun í steypu til mannvirkjagerðar og iðnaðar fyrir hver 100 kg sementsnotk- 
un, kr. 1,28. 

c) Fyrir vatnsnotkun í sláturhúsum skal greiða kr. 0,75 fyrir hverja slátraða sauðkind. 
d) Fyrir vatnsnotkun við síldarsöltun skal greiða kr. 3,25 á hverja uppsaltaða tunnu síldar. 

Sama gjald skal vera fyrir hverja tunnu af söltuðum hrognum. Fyrir sjósaltaða síld, sem 
lögð er á land til pökkunar og pæklunar skal greiða kr. 1,75 fyrir útskipaða tunnu. 

e) Fyrir vatnsnotkun til bræðslu síldar, loðnu, eða annars bræðslufisks skal greiða kr. 5,00 
fyrir hvert landað tonn. 

f) Vatnsnot við fiskverkun skal greiða með kr. 6,25 á hverja smálest af innvegnum fiski. 
g) Fyrir vatn til skipa skal greiða kr. 7,50 fyrir hverja smálest af vatni eða hluta úr smálest. 

Lágmarksgjald til fiskiskipa er kr. 125,00 og annarra skipa kr. 250,00. Vatn til skipa skal 
staðgreiða, nema um annað hafi verið samið fyrirfram. Skip, sem fengið hefur vatn 
afhent, má ekki, að viðlögðum sektum, fara úr höfn fyrr en vatnið er greitt eða um 
greiðslu hefur verið samið. 

h) Vatnsnotkun vegna fastra véla í húsum, annarra en heimilisvéla, s. s. kælikerfa, 
þvottavéla o. s. frv., skal greiða með kr. 1,25 á hverja smálest, eftir vatnsmæli, eða 
samsvarandi eftir hámarkshemli. Heimilt er veitunefnd að semja um þessi not við 
hlutaðeigendur. 

i) Greiðsla fyrir önnur vatnsnot, en hér eru talin, fer eftir ákvörðun veitunefndar. Jafnan 
skal stuðst við mælingu vatnsnota við ákvörðun þeirra til gjalds, ef aðstæður leyfa, en 
varanleg, stór notkun skal seld eftir hámarksrennsli og notkunartíma, eftir því sem hægt 
er. Getur veitunefnd sett þar um nánari reglur, ef þurfa þykir. 

B 185 

Ríkisprentsmiðjan Gutenbere
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2. gr. 

5. gr. orðist svo: 

Veitunefnd getur ákveðið, að notkun vatns skuli mæld samkvæmt vatnsmæli. Skal 

vatnsveitan þá láta notendum í té löggilta vatnsmæla og er ársleigan fyrir hvern mæli sem hér 

segir: 

kr. 

2032 MM 0. 250,00 

40 MM 00 350,00 

SOMM 863,00 

SOMM 0. 1 750,00 

100 MM 0 2 125,00 

Gjaldskrá þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Siglufjarðar staðfestist hér 

með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. desember 1983. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 822 28. desember 1983 

REGLUR 

um orlof kennara og skólastjóra við framhaldsskóla. 

1. gr. 

Um orlofsumsókn. 

Umsókn um orlof skal vera á eyðublaði, sem menntamálaráðuneytið lætur gera. 

Umsókn um orlof á næsta skólaári sendist ráðuneytinu fyrir 1. nóvember. Í umsókn skal 

taka fram eftirfarandi: 

a) Tilgreina skal menntastofnun og námsgrein eða námsgreinar þegar er um að ræða 

reglulegt nám. Sé ekki um reglulegt nám að ræða, heldur styttri námskeið eða annars 

konar námsdvöl, skal gera ítarlega grein fyrir tilhögun námsins. 

b) Hvort umsækjandi hefur sótt um eða fengið styrk til fararinnar frá öðrum en 

menntamálaráðuneytinu. 

c) Hvort umsækjandi hefur áður fengið orlof eða styrk frá menntamálaráðuneytinu eða 

fyrir milligöngu þess. 

d) Hvort umsækjandi hefur áður sótt um orlof, en ekki fengið. 

e) Aðrar upplýsingar, sem umsækjandi telur skipta máli.
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2. gr. 

Skilyrði fyrir veitingu orlofs. 

Umsækjandi sem æskir orlofs, skal fullnægja eftirfarandi skilyrðum og skuldbindingum: 

a) Hafa gegnt kennaraembætti í 10 ár samtals, miðað við fullt starf, til að fá orlof allt að 

einu ári með föstum embættislaunum. Ekki skiptir máli á hvaða skólastigi viðkomandi 
hefur kennt. 

Gegni kennari tímabundinni námsstjórn á vegum menntamálaráðuneytisins telst sá tími 
jafngilda starfstíma við kennslu. 

b) Hafa gegnt kennaraembætti í 5 ár samtals, miðað við fullt starf, til að fá allt að hálfu 

orlofi með föstum embættislaunum. 

c) Sá sem gegnir eða hefur gegnt hlutastöðu, þó eigi minna en hálfu starfi, þann árafjölda 

sem tilskilinn er í a- og b-liðum (10 ár og 5 ár), á rétt á að sækja um orlof. Ef orlof er veitt 

verða launin á orlofstímanum í hlutfalli við starfstímalengd, annars vegar miðað við fullt 

starf í 10 ár (a-liður), hins vegar miðað við fullt starf í 5 ár (b-liður). 
d) Umsækjandi skuldbindur sig til að starfa að skólamálum eða kennslu á vegum ríkisins 

a. m. k. þrjú ár að orlofi loknu. 

e) Innan 6 mánaða frá því að orlofi lauk skal orlofsþegi senda menntamálaráðuneytinu 

skýrslu um störf sín og nám á orlofstímanum. Skýrslan skal miðuð við að unnt sé að birta 

hana síðar, og hefur ráðuneytið til þess fulla heimild. 
Enginn getur á starfsævi sinni fengið hærri fjárhæð í orlofslaun en nemur tveggja ára 

embættislaunum enda sé ekki öðruvísi kveðið á í lögum um viðkomandi skólastofnun. 

3. gr. 

Afgreiðsla umsókna. 

Stefnt skal að því að afgreiðsla orlofsumsókna vegna næsta skólaárs fari fram fyrir lok 
desembermánaðar ár hvert. 

4. gr. 

Orlof í sérstöku skyni. 

Menntamálaráðuneytið getur auglýst eftir umsækjendum til að leggja fyrir sig sérstakt, 
tiltekið nám, gegn veitingu orlofs og/eða styrkja. 

Umsækjendur um slík orlof og/eða styrki skulu fullnægja þeim skilyrðum, sem tilgreind 
eru í 2. gr., liðum be. 

5. gr. 

Um styrki veitta af orlofsfé. 
Ef fé er veitt til í fjárlögum getur ráðuneytið veitt styrki þeim sem orlof hafa fengið. 

Umsóknir um slíka styrki skulu hafa borist ráðuneytinu fyrir 15. mars, og skal þar greina 
ástæður fyrir umsókninni, t. d. kostnað vegna ferðalaga, skólagjöld, húsnæðiskostnað o. fl. 
Menntamálaráðuneytið lýkur afgreiðslu þeirra styrkumsókna fyrir 15. apríl. 

6. gr. 

Um missi orlofsfjár eða endurgreiðslu. 
a) Vanræki orlofsþegi að skila skýrslu um nám sitt og starf á orlofstímanum sbr. 2. gr., e-lið, 

og/eða hati orlofi ekki verið varið eins og lög og reglugerð mæla fyrir um, getur það 
varðað  launamissi fyrir orlofstímabilið, svo og endurgreiðslu styrkja. Ef 
menntamálaráðuneytið ákveður að endurheimta laun og/eða styrk orlofsþega, skal krafa 
um það gerð innan 1!% árs frá lokum orlofstímabils. 

b) Nú hættir orlofsþegi störfum að kennslu eða öðrum skólamálum áður en 3 ár eru liðin frá 
lokum orlofs og án þess að knýjandi ástæður sé fyrir hendi og getur þá menntamálaráðu-
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neytið krafist endurgreiðslu á orlofslaunum og/eða styrkjum í hlutfalli við, hve lengi 
orlofsþeginn hefur starfað að orlofi loknu. Áður en ákvæði þessu er beitt, leitar 

ráðuneytið eftir rökstuddri greinargerð orlofsþega um ástæður fyrir því að hann hætti 

störfum og einnig skal leita umsagnar nefndar þeirrar er starfar samkvæmt 7. gr. þessarar 

reglugerðar. 
Réttur ráðuneytisins til endurheimtu fyrnist á einu ári frá því að ráðuneytinu var 

tilkynnt um brottför úr starfi. 
Ef kennari sem veitt hefur verið orlof hættir við að nýta orlofið eftir að lokið er 

tilkynningarfresti sem ráðuneytið setur og gildum forföllum að mati ráðuneytisins er ekki til 

að dreifa, getur það varðað hann missi orlofsréttar allt að fimm næstu árum. 

1. gr. 

Um úthlutun orlofs og styrkja. 

Fimm manna nefnd, sem menntamálaráðuneytið skipar, geri tillögur til ráðuneytisins 

um úthlutun orlofs og styrkja. Nefndin skal þannig skipuð: Tveir skipaðir af ráðuneytinu án 

tilnefningar og skal annar jafnframt vera formaður nefndarinnar, tveir skulu skipaðir skv. 

tilnefningu Hins íslenska kennarafélags og einn samkvæmt tilnefningu Kennarasambands 

Íslands úr hópi kennara sem kenna á framhaldsskólastigi. Skipunartímabil nefndarinnar eru 

4 ár. Nefndin skal m. a. taka tillit til eftirfarandi atriða: 
a) Hvers konar nám umsækjendur hyggist stunda og hversu það muni nýtast viðkomandi 

stofnun eða skólakerfinu í heild. Orlof skal einungis veitt til náms sem tengist 

kennslusviði umsækjanda eða öðrum greinum sem hann kann að hafa kennsluréttindi í, 

sbr. þó 4. gr. 

b) Hvort umsækjandi hafi áður lagt fram fullgilda orlofsumsókn, en ekki fengið eða getað 

notað sér orlofið. 
c) Nefndin metur í hverju einstöku tilfelli, hvort starfsaldur skuli ráða röð annars jafngildra 

umsókna. Enn fremur hvort tekið skuli tillit til stundakennslu sem viðkomandi kann að 
hafa innt af hendi áður en hann hlaut fastráðningu. 

d) Stefnt skal að því að orlof dreifist eðlilega milli skólastofnana. 

e) Nú sækja hjón, sem bæði fullnægja orlofsskilyrðum, um orlof samtímis samkvæmt 2. gr., 

a-, b- eða c-liðum. Má þá veita báðum orlof, enda meti ráðuneytið gild rökin fyrir því að 

bæði hljóti orlof samtímis. 

8. gr. 
Yfirlitsskýrsla um orlofsveitingar. 

Að loknu hverju orlofsári gerir menntamálaráðuneytið skýrslu um orlofsveitingar og 

skulu þar m. a. koma fram eftirfarandi upplýsingar um orlofsþega: 

a) Nafn, starfsaldur við kennslu og vinnustaður. 

b) Lengd orlofs. 
c) Áður fengið orlof. 
d) Hvar og hvernig orlofinu var háttað. 

e) Tölulegar upplýsingar um heildarfjárveitingu til orlofs og styrkja, svo og fjöldi 

orlofsumsókna á orlofsárinu. 

9. gr. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 28. desember 1983. 

Ragnhildur Helgadóttir.   

Arni Gunnarsson.
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SAMÞYKKT 

fyrir veiðifélagið í Fróðárhreppi, Snæfellsnesssýslu. 

„ Félagið heitir Veiðifélag Tunguóss, Fróðárhreppi. Heimili þess og varnarþing er heimili 
formanns. 

Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Holtsá og Hrísá og sameiginlegum ósi 

þeirra, en þær eru Mávahlíð, Tröð, Fagrahlíð, Kötluholt, Tunga, Efri- Hrísar, Neðri- 

Hrísar og Þorgilsstaðir. 
. 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 endurkosn- 

ingu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo 

varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamaðurinn 

og annar endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir hitt árið. 
- Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær menn sér til 

aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, og semur við þá 

um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum 

störfum félagsins og fjárreiðum. 
Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 

félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða 

kjörum leyfið er veitt. 
Aðalfund skal halda í mars- eða 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, 
fundargerðir 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 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, 30. desember 1983. 

Jón Helgason. 
  

Ragnheiður Árnadóttir.
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SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Ósár og Miðdalsvatns. 

1. Félagið heitir Veiðifélag Bolungarvíkur. Heimili þess og varnarþing er heimili for- 

manns. 
2. Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Ósá og Miðdalsvatni, en þær eru Ós, Hóll, 

Geirastaðir, Miðdalur, Hanhóll og Gil. 
3. Verkefni félags er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu, og að ráðstafa veiði eftir 

því sem aðalfundur ákveður. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 
4. 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 endurkosn- 

ingu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo 

varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamaðurinn 

Og annar endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir hitt árið. 

5. Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær menn sér til 

aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma. og semur við þá 

um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum 

störfum félagsins og fjárreiðum. 
Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 

félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða 

kjörum leyfið er veitt. 
6. Aðalfund skal halda í febrúarmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum 

félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta ári. Þá skal 

hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn um þá. 

7. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í gerðabók, 
sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arðskrá, 

fundargerðir og brét. 

8. Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. Félags- 
menn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 um lax- 
og silungsveiði. 

Samþykkt 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, 30. desember 1983. 

Jón Helgason. 
  

Ragnheiður Árnadóttir.
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AUGLÝSING 
frá Vörumerkjaskrárritara, Reykjavík. 

I. Vörumerki, skrásett árið 1983. 

  

Skrás. 1983, nr. 1. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 65/1982. Tilkynnt 26. febrúar 1982, kl. 14:40 

nsordisk     

  

  

Eigandi: NORDISK 

Nordisk Insulinlaboratorium, Niels Steensenvej 1, 2820 Gentofte, Danmörku. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 10. flokki, þar með taldar færanlegar innsprautunardælur til 

lækninga. 
Flokkur: 10. 

Skrás. 1983, nr. 2. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 363/1982 Tilkynnt 6. september 1982, kl. 10:30 

BAL A VERSAILLES 

Eigandi: Parfums Jean Desprez, société anonyme, 44 rue de la Croix, Nanterre, Frakk- 
landi. 

Umboðsm:  G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvatn, tannhirðivörur, sápuvörur. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 3. Skráningard. 14. mars 1983. 

1 350/1982 Tilkynnt 30. ágúst 1982, kl. 11:00 

SWEET TREET 

Eigandi: SanShoe Trading Corp., 470 Park Avenue South, New York, New York 
10016, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík.
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Vörur: Skófatnaður og fatnaður, þar á meðal hattar, hanskar, belti, sokkabuxur, 

treflar, jakkar, blússur, skyrtur, bolir, peysur, kjólar, náttföt, náttkjólar, 

undirfatnaður, sundfatnaður, buxur, gallabuxur, stuttbuxur, pils og sokkar. 

Flokkur: 25. 

  

Skrás. 1983, nr. 4. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 368/1982 Tilkynnt 7. september 1982, kl. 14:00 

MISS UNIVERSE 

  

Eigandi: MISS UNTVERSE, INC., 640 Fifth Avenue, New York, New York 10019, 

Bandaríkjunum. , 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur/ 
þjónusta: Allar vörur og þjónusta í flokkum: 3, 9, 14, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 35 og 

41. 
Flokkar: 3,9, 14, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 35 og 41. 

Skrás. 1983, nr. 5. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 369/1982 Tilkynnt 8. september 1982, kl. 15:00 

A LS €VEREADY 

a 

ÁLKALANE 

Eigandi: Union Carbide Corporation, (A corporation organized under the laws of the 

  

State of New York), Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut, Bandaríkj- 

unum. 
Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, P.O. Box 1034, Reykjavík. 

Vörur: Þurrar rafhlöður og aðrar rafhlöður. 
Flokkur: 9 

Merkið er skráð í litum. 
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Skrás. 1983, nr. 6. Skráningard. 14. mars 1983. 
T 370/1982 Tilkynnt 8. september 1982, kl. 15:00 

Á 

Eigandi: Union Carbide Corporation, (ÁA corporation organized under the laws of the 

state of New York), Old Ridgebury Road, Danbury Connecticut, Bandarík j- 
unum. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, P.O. Box 1034, Reykjavík 
Vörur: Þurrar rafhlöður og aðrar rafhlöður. 
Flokkur: 9 

Merkið er skráð í litum. 

  

Skrás. 1983, nr. 7. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 371/1982 Tilkynnt 9. september 1982, kl. 11:45 
ANGEL 

Eigandi: EMI Records Limited, Blyth Road, Hayes, Middlesex, Englandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Hljóð- og myndsegulbandsupptöku- og endurspilunartæki og áhöld; hlutar og 
búnaður fyrir þessi tæki í 9. fl.; hljóð- og myndsegulbandsplötur í formi diska 
og banda í 9. fl. 

  

Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 8. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 372/1982 Tilkynnt 9. september 1982, kl. 11:45 

  

Eigandi: Viacom International Inc., 1211 Avenue of the Americas, New York, New 
York, Bandaríkjunum. 
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Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur/ 9. tl. Hljóð- og myndefni, einkum grammófónsplötur, segulbönd, kasettur, 
þjónusta: myndseguldiskar og kasettur. 41. fl. Þjónusta í sambandi við framleiðslu og 

dreifingu á fræðslu- og skemmtiefni fyrir sjónvarp, hljóð- og myndefni, einkum 
grammófónsplötum, segulböndum, filmum og kasettum; myndseguldiskar og 

  

  

  

kasettur. 

Flokkar: 9 og 41. 

Skrás. 1983, nr. 9. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 373/1982 Tilkynnt 10. september 1982, kl. 13:30 

BYGGUNG 

Eigandi: Byggingarsamvinnufélag ungs fólks, Mávahlíð 6, Reykjavík. 
Þjónusta: Byggingarstarfsemi og viðgerðir. 

Flokkur: 37. 

Skrás. 1983, nr. 10. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 374/1982 Tilkynnt 13. september 1982, kl. 10:30 

PENOL 

Eigandi: Aktieselskabet Chr. Olsen Holding, Emdrupvej 28 A, 2100 Kaupmannahöfn 

0, Danmörku. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 16. flokki. 

Flokkur: 16. 

Skrás. 1983, nr. 11. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 376/1982 Tilkynnt 14. september 1982, kl. 11:30 

AQUASEAL 

Eigandi: BP Aquaseal Limited, Kingsnorth, Hoo Rochester, Kent ME3 9ND, Eng- 

landi. 
Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: 1. fl. Efnavörur til nota í iðnaði, efnablöndur til lóðunar sem notaðar eru í 

iðnaði. 
2. fl. Málning, gljákvoða (fernis), lakk, ryðvarnarefni og fúavarnarefni. 
17. fl. Plast í þynnum, plötum og stöngum til iðnaðarnota, efni til pökkunar, 
uppstoppunar eða útfyllingar; einangrunarefni. 

19. fl. Byggingarefni, efni til götubyggingar. asfalt, olíumöl, bik, jarðbik og 

malbík. 
Flokkar: 1,2,17,19. 
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Skrás. 1983, nr. 12. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 375/1982 Tilkynnt 13. september 1982, kl. 10:30 
ARKIPELAG 

Eigandi: AB Gustavsberg, 134 00 Gustavsberg, Svíþjóð. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: 11. fl. Efni og búnaður fyrir lagnir fyrir ljós, hita, gufuframleiðslu, matseld, 

kælingu, þurrkun, loftræstingu og vatn, svo og lagnir í hreinlætisskyni. 

20. fl. Speglar. 

21. fl. Lítil heimilisáhöld og -ílát (þó ekki úr góðmálmi né húðuð með góð- 
málmi); greiður og þvottasvampar; burstar (nema málningarpenslar); efni til 
burstagerðar; Áhöld og efni til ræstingar; stálull; óunnið eða hálfunnið gler (þó 
ekki gler notað við byggingar); glervörur, postulín og leirvörur, ekki taldar í 

öðrum flokkum. 

  

  

Flokkar: 11, 20 og 21. 

Skrás. 1983, nr. 13. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 380/1982 Tilkynnt 16. september 1982, kl. 11:45 

Eigandi: Anna L. Björgvinsdóttir, Skipholti 52, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 18. og 25. flokki. 
Flokkar: 18 og 25. 

Skrás. 1983, nr. 14. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 387/1982 Tilkynnt 17. september 1982, kl. 14:20 

MEPTID 

Eigandi: American Home Products Corporation, 685 Third Avenue, New York, New 
York, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Lvf og lyfjablöndur í 5. flokki. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 15. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 388/1982 Tilkynnt 20. september 1982, kl. 10:00 

€l5x 
Eigandi: Fiskiðja Sauðárkróks hf., Sauðárkróki.
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Vörur/ 
þjónusta: 29. fl. Hvers konar sjávarafurðir. 

35. fl. Viðskipti. 
Flokkar: 29 og 35. 

Merkið er skráð í öllum litum. 

Skrás. 1983, nr. 16. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 389/1982 Tilkynnt 20. september 1982, kl. 11:50 

JEAN-LOUIS SCHERRER 

Eigandi: JEAN-LOUIS SCHERRER S.A., 51, avenue Montaigne, París (Seine), 

Frakklandi. 

Umboðsm:  G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

Vörur: Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og 

slípun; ilmvörur, fegrunarvörur, sápuvörur, farði, ilmolíur, snyrtivörur, hár- 

vörur, tannhirðivörur í 3. flokki. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 17. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 390/1982 Tilkynnt 20. september 1982, kl. 13:00 

Eigandi: Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London SE1 

TNA, Englandi. 
Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, P.O. Box 1034, Reykjavík. 

Vörur: Skordýraeyðar, lirfueyðar, sveppaeyðar, plöntueyðar, og meindýraeyðar; 

efnablöndur til þess að drepa illgresi og útrýma meindýrum; reykefni til þess að 

svæla út óþrifnað. 

  

Flokkur: 5 

Skrás. 1983, nr. 18. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 391/1982 Tilkynnt 20. september 1982, kl. 13:00 

Eigandi: Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London SE1 

TNA, Englandi. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, P.O. Box 1034, Reykjavík. 

Vörur: Skordýraeyðar, lirfueyðar, sveppaeyðar, plöntveyðar og meindýraeyðar; 

efnablöndur til þess að drepa illgresi og útrýma meindýrum; reykefni til þess að 

svæla út óþrifnað. 

Flokkur: 5 
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Skrás. 1983, nr. 19. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 392/1982 Tilkynnt 20. september 1982, kl. 13:00 

Eigandi: Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London SEI 
TNA, Englandi. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, P.O. Box 1034, Reykjavík. 
Vörur: Skordýraeyðar, lirfueyðar, sveppaeyðar, plöntueyðar og meindýraeyðar; 

efnablöndur til þess að drepa illgresi og útrýma meindýrum; reykefni til þess að 
svæla út óþrifnað. 

  

  

  

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 20. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 395/1982 Tilkynnt 24. september 1982, kl. 11:30 

PDMagnetics 
Eigandi: PD Magnetics B.V., Molenstraat 37, Oosterhout, Hollandi. 
Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Hljómsegulbönd og myndsegulbönd; tónlistarkassettur og myndkassettur; 

önnur hljóm- og myndflutningstæki; hreinsikassettur. 
Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 21. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 396/1982 Tilkynnt 24. september 1982, kl. 14:25 

ACCUTRON 

Eigandi: Bulova Watch Company, Inc., Bulova Park, Flushing, New York, Bandaríkj- 

unum. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Tæki til tímamælinga og allar aðrar vörur í 14. fl. 

Flokkur: 14. 

Skrás. 1983, nr. 22. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 397/1982 Tilkynnt 27. september 1982, kl. 14:00 

ÍSAFOLD 

Eigandi: Ísafoldarprentsmiðja hf., Þingholtsstræti 5, Box 455, 121 Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 16. fl. 
Flokkur: 16. 
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Skrás. 1983, nr. 23. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 398/1982 Tilkynnt 28. september 1982, kl. 13:30 

SIMWASH 

Eigandi: JOHNSON é£ JOHNSON, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, 

Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 10. fl., einkum tæki til nota á rannsóknarstofum, gerð til að spara 

vinnu við blóðrannsóknir. 

Flokkur: 10 

Skrás. 1983, nr. 24. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 399/1982 Tilkynnt 28. september 1982, kl. 13:30 

  

HISMANAL 

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 5. fl. einkum lyf gegn ofnæmi og gegn asma (antihistaminic and 

antiasthmatic). 

Flokkur: 5 

Skrás. 1983, nr. 25. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 401/1982 Tilkynnt 30. september 1982, kl. 14:00 

Eigandi: 

  
S.€E.árA. Metaxa International S.A., Vaduz, Liechtenstein.
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Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Úrvals brenndir drykkir unnir úr víni í 33. fl. 

Flokkur: 33. 

Forgangsréttur er frá 8. apríl 1982. 

Merkið er skráð í litum. 
  

Skrás. 1983, nr. 26. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 402/1982 Tilkynnt 30. september 1982, ki. 14:00 

  

Eigandi: S.€.E.€cA. Metaxa International S.A., Vaduz, Liechtenstein. 
Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Úrvals brenndir drykkir unnir úr víni í 33. fl. 
Flokkur: 33. 

Forgangsréttur er frá 8. apríl 1982. 

Merkið er skráð í litum. 
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Skrás. 1983, nr. 27. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 403/1982 Tilkynnt 30. september 1982, kl. 14:00 

  

   
Eigandi: S.£E.€rA. Metaxa International S.A., Vaduz, Liechtenstein. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Úrvals brenndir drykkir unnir úr víni í 33. flokki. 

Flokkur: 33. 
Forgangsréttur er frá 8. apríl 1982. 
Merkið er skráð í litum. 
  

Skrás. 1983, nr. 28. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 404/1982 Tilkynnt 30. september 1982, kl. 14:00
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Eigandi: S.€E.€.A. Metaxa International S.A., Vaduz, Liechtenstein. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Úrvals brenndir drykkir unnir úr víni í 33. flokki. 
Flokkur: 33. 

Forgangsréttur er frá 8. apríl 1982. 
Merkið er skráð í litum. 

Skrás. 1983, nr. 29. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 405/1982 

Eigandi: 
Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkur: 

Tilkynnt 30. september 1982, kl. 14:00 

A NEIKKA FRA 

  

S.€E.SA. Metaxa International S.A., Vaduz, Liechtenstein. 

Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Úrvals brenndir drykkir unnir úr víni í 33. flokki. 

33. 
Forgangsréttur er frá 8. apríl 1982. 

Merkið er skráð í litum. 
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Skrás. 1983, nr. 30. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 104/1982 Tilkynnt 15. mars 1982, kl. 13:30 

  

  

  

  

Eigandi: Madame CZEREFKOW dite GRES, née Germaine KREBS, 1, rue della Paix, 

PARIS (SEINE), Frakklandi. 
Umboðsm:  G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

Vörur: Ilmefni uppleyst í vínanda: snyrtivötn; kölnarvötn. Fegrunarefni: efni til að 

fjarlægja farða frá augum eða andliti; efni til að fjarlægja farða; lögur til að bera 

á eftir afförðun; efni til hirðingar og fegrunar andlits; sérstök efni til andlits- 

hirðingar; efni til hirðingar handa; efni til varnar sólbruna. 
Hárhirðingarefni: hárþvottaefni; hárvötn, græðandi eða ekki græðandi. 

Snyrtivörur: baðsölt og baðvötn; efni, sérstaklega fyrir steypiböð; talkúm og 

duft, til nota eftir böð; 

Lykteyðingarefni. 
Önnur efnasambönd: Umhverfisilmefni. 

Flokkur: 3. 

Merkið er skráð í litum. 

Skrás. 1983, nr. 31. Skráningard. 14. mars 1983. 

T 349/1982 Tilkynnt 27. ágúst 1982, kl. 13:30 

Eigandi: American District Telegraph Company, One World Trade Center, Suite 9200, 

New York, New York 10048, Bandaríkjunum.



Umboðsm: 

Vörur/ 

þjónusta: 

Flokkar: 
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G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

Allar vörur í 9. fl., þar með talin tæki og aðvörunarkerfi gegn innbrotsþjófum 
og eldi, eftirlitskerfi fyrir úðunarkerfi, eftirlitskerfi með iðnaðarframkvæmd- 
um, stjórntæki sem fylgjast með öryggi eða með öðrum skynjurum og stjórn- 

tæki, sem framleiða merki fyrir staðbundna merkjagjöf, og merki samkvæmt 

ákveðnu forriti og merkjum frá merkjagjafaborði, gerðum til að vera í 
sambandi við aðaleftirlitsstöð. 
Öll þjónusta samkvæmt flokki 35, þar með talin aðalstöð fyrir rafmagn, vernd- 
unarþjónusta, þar með talið eldvarnaeftirlit með úðunarkerfum og vatns- 

flaumi, viðvörunarkerfi gegn óboðnum gestum og innbrotsþjófum og eftirlits- 
kerfi með iðnaðarframkvæmdum. Öll þjónusta samkvæmt flokki 37, þar með 
talið uppsetning, eftirlit, viðhald og svörun við kvörtunum viðvíkjandi raf- 

magnsverndarútbúnaði, og kerfum, þar með talið eldvarnaútbúnaður og kerfi, 

eftirlitskerfi með úðunarkerfum og vatnsflaumi, eftirlits- og viðvörunarkerfi 
gegn óboðnum gestum og innbrotsþjófum, eftirlitskerfi og tæki til að fylgjast 
með iðnaðarframkvæmdum. 
9,35 og 37. 
  

Skrás. 1983, nr. 32. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 297/1981. 

Eigandi: 

Umboðsm.: 

Vörur: 

Flokkur: 

Tilkynnt 7. september 1981, kl. 14:00- 

     NN Á 

Phonogram International B.V., Gerrit van der Veenlaan 4, Baarn, 
Hollandi. 
Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Hljómplötur og myndplötur, hljóðsegulbönd og myndsegulbönd, músík- 
kassettur og myndkassettur; önnur tæki til flutnings hljóðs og mynda, 
filmur sem ekki tilheyra öðrum flokkum. 
9. 
  

Skrás. 1983, nr. 33. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 395/1981. 

Eigandi: 

Umboðsm.: 

Vörur: 

Flokkur: 

Tilkynnt 23. nóvember 1981, kl. 10:50. 

ROBITABS 

A. H. Robins Companv, Incorporated, 1407 CGummings Drive, Richmond, 
Virginia 23220, Bandaríkjunum. 

Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Lyf og lyfjaefni. 
5. 
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Skrás. 1983, nr. 34. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T475/1980 Tilkynnt 23. desember 1980, kl. 15:15 

Eigandi: Conklin Company, Inc. 4660 West 77th Street, Minneapolis, Minnesota 

$5435, Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Eldsneytisblandari fyrir bensín og díselolíur. 
Flokkur: 4. 

Skrás. 1983, nr. 35. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 55/1981 Tilkynnt 20. febrúar 1981, kl. 10:45 

Eigandi: Abraham Sultan S. á CIA., S.A., a Venezuelan Company, Calle Los Vegas, 
Edif, Boanca, La Trinidad, Caracas 108, Venezuela, Suður-Ameríku. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Vörur: Fatnaður, þar með talin stígvél, skór og inniskór. 

Flokkur: 28. 

Skrás. 1983, nr. 36. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 7/1982 Tilkynnt 11. janúar 1982, kl. 11:50 

AZATAM 

Eigandi: E.R. Squibb £ Sons, Inc., Lawrenceville—Princeton Road, Princeton, New 

Jersey 08540, Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í $. flokki. 

Flokkur: 5. 
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Skrás. 1983, nr. 37. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 134/1982 Tilkynnt 31. mars 1982, kl. 16:00 

ARON 
NR 

RAI 
ið 

ið 

I 
RIÐ 
EÐ 
I 

SAR 
RN 

ER 

Eigandi: Miinchener-Rúckversicherungs-Gesellschft, Aktiengesellschaft in Múönchen, 

Königinstrasse 107, Postfach 40 13 20, D—8000, Múnchen 40, Sambandslýð- 

veldinu Þýskalandi. 
Umboðsm: Ragnar Aðalsteinsson, hrl., Austurstræti 17, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 16. og 36. flokki. 
Flokkar: 16 og 36. 

Skrás. 1983, nr. 38. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 253/1982 Tilkynnt 8. júní 1982, kl. 14:10 

Eigandi: Bata Limited, 59 Wynford Drive, Don Mills (Toronto), Ontario, Kanada M3C 

1K3. 
Umboðsm: Sigurjónsson ár Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 25. flokki, þar með talinn skófatnaður og hlutar af skófatnaði. 
Flokkur: 25. 
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Skrás. 1983, nr. 39. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 290/1982 Tilkynnt 21. júlí 1982, kl. 15:50 

q 

= 

A 

Eigandi: Gulf Western, AS Simon ér Schuster, 1230 Avenue of the Americas, New 

York, New York 10020, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Örn Höskuldsson, hdl., Klapparstíg 27, Reykjavík. 

  

Vörur: Bækur. 

Flokkur: 16. 

Skrás. 1983, nr. 40. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 299/1982 Tilkynnt 22. júlí 1982, kl. 11:50 

CHEEZ DOODLES 

  

Eigandi: Borden, Inc., 277 Park Avenue, New York, New York, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 29. og 30. flokki. 
Flokkar: 29 og 30. 

Skrás. 1983, nr. 41. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 318/1982 Tilkynnt 5. ágúst 1982, kl. 14:30 

UFO 

Eigandi: W.S.A. Scandinavia AB, P.O. Box 8237, S-163 08 Spánga, Svíþjóð. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Tölvuforskriftir geymdar á segulböndum, segulskífum og á öðrum segulmögn- 

uðum tækjum í 9. flokki. Prentað mál, þar með taldar handbækur fyrir tölvu- 
forskriftir í 16. flokki. 

Flokkar: 9 og 16. 

Forgangsréttur er frá 10. febrúar 1982. 
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Skrás. 1983, nr. 42. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 330/1982 Tilkynnt 12. ágúst 1982, kl. 12:00 

GOLD BOND 

  

  

Eigandi: Gallaher Limited, 65 Kingsway, London, Englandi. 
Umboðsm: Sigurjónsson ár Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Tóbak, unnið og óunnið, efni til reykinga, sem seld eru sérstök eða blönduð 

tóbaki, hvorugt í læknisfræðilegum tilgangi eða til lækninga; hlutir handa 
reykingamönnum, vindlingapappír, vindlingamunnstykki og eldspýtur. 

Flokkur: 34. 

Skrás. 1983, nr. 43. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T362/1982 Tilkynnt 6. september 1982, kl. 10:30 

JEAN DESPREZ 

Eigandi: Parfums Jean Desprez, société anonyme, 44 rue de la Croix, Nanterre, Frakk- 

landi. 

Umboðsm:  G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, Reykjavík. 
Vörur: Ilmvötn, ilmolíur, snyrtivörur, hárvatn, tannhirðivörur, sápuvörur. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 44. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 366/1982 Tilkynnt 7. september 1982, kl. 14:00 

GOULD 

Eigandi: Gould Inc., 10 Gould Center, Rolling Meadows, Illinois 60008, Bandaríkjun- 

um. 
Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Flokkur 9: Rafmagns- og rafeindatæki, áhöld og vélar, prentaðar rásir í 

þynnum, staðbundnir straumbreytar, örtölvukerfi, venjulegar örtölvur, 

sveiflusjár, sveifluritar, bretti til festingar ofantalins, öryggi, tenglar, straum- 

rofar, tengingar, tölvur, tölvukerfi, eftirlit með tölvum, sem hægt er að skipa 
fyrir, eftirlitstæki, æfingartæki (flug-,-flugeftirlits-, og fjarskiptatækni), hrað-, 

inn- og útsegulbönd (analog og binary) rannsóknartæki tilrannsókna á kerfum, 
hlutar, aukahlutar, tengi og hlutar til þeirra. Flokkur 10: Lækningatæki, þar 
með talið eftirlitskerfi með sjúklingum fyrir gjörgæslu, tæki í skurðstofur og 
tæki til að líta eftir sjúklingum með hjartaáfall, ferjöld, hlutar, hjálpartæki, 

tengi og hlutar í ofannefnt. 
Flokkar: 9 og 10. 
 



  

  

  

Nr. 825 1488 

Skrás. 1983, nr. 45. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T367/1982 Tilkynnt 7. september 1982, kl. 14:00 

= GOULD 
Eigandi: Gould Inc., 10 Gould Center, Rolling Meadows, Illinois 60008, Bandaríkjun- 

um. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Flokkur 9: Rafmagns- og rafeindatæki, áhöld og vélar, prentaðar rásir í 

þynnum, staðbundnir straumbreytar, örtölvukerfi, venjulegar Örtölvur, 
sveiflusjár, sveifluritar, bretti til festingar ofantalins, Öryggi, tenglar, straum- 
rofar, tengingar, tölvur, tölvukerfi, eftirlit með tölvum, sem hægt er að skipa 
fyrir, eftirlitstæki, æfingartæki (flug-flugeftirlits og fjarskiptatækni), hrað-, inn- 

og útsegulbönd (analog og binary) rannsóknartæki til rannsókna á kerfum, 
hlutar, aukahlutar, tengi og hlutar til þeirra. Flokkur 10: Lækningatæki, þar 
með talið eftirlitskerfi með sjúklingum fyrir gjörgæslu, tæki í skurðstofur og 
tæki til að líta eftir sjúklingum með hjartaáfall, ferjöld, hlutar, hjálpartæki, 
tengi og hlutar í ofannefnt. 

Flokkur: 9 og 10. 

Skrás. 1983, nr. 46. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 379/1982 Tilkynnt 15. september 1982, kl. 13:20 

LASER 

Eigandi: Ford Motor Company, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  G.H. Sigurgeirsson, pósthólf 1337, Reykjavík. 
Vörur: Vélknúin ökutæki, vélar, hlutar og búnaður fyrir allar þessar vörur í 12. flokki. 
Flokkur: 12. 

Skrás. 1983, nr. 47. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 382/1982 Tilkynnt 16. september 1982, kl. 11:50 

AVIB 

Eigandi: Skifabrik Alois Rohrmoser, Markt 44, A — 5602 Wagrain, Austurríki. 
Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Íþróttavörur, skíði, skíðastafir. 
Flokkur: 28. 

Forgangsréttur er frá 26. mars 1982. 
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Skrás. 1983, nr. 48. Skráningard. 20. apríl 1983. 

1 383/1982 Tilkynnt 16. september 1982, kl. 11:50 

MICRONIC 

Eigandi: Skifabrik Alois Rohrmoser, Markt 44, A — 5602 Wagrain, Austurríki. 
Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Íþróttavörur, skíði, skíðastafir. 
Flokkur: 28. 

Forgangsréttur er frá 26. mars 1982. 
  

Skrás. 1983, nr. 49. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T384/1982 Tilkynnt 16. september 1982, kl. 11:50 

MICRO STEP 

Eigandi: Skifabrik Alois Rohrmoser, Markt 44, A — 5602 Wagrain, Austurríki. 
Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Íþróttavörur, skíði, skíðastafir. 
Flokkur: 28. 

Forgangsréttur er frá 26. mars 1982. 
  

Skrás. 1983, nr. 50. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T385/1982 Tilkynnt 16. september 1982, kl. 13:50 

REVLON NATURAL HONEY 

  

Eigandi: Revlon, Inc., 767 Fifth Avenue, New York, N.Y. Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 3. flokki. 
Flokkur: 3. 

Discl.: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðunum „NATURAL 
HONEY“ 

Skrás. 1983, nr. 51. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 394/1982 Tilkynnt 21. september 1982, kl. 12:30 

KISU 

Eigandi: Amazon st., Laugavegi 30, Reykjavík. 
Vörur: Vörur í 19. flokki. 
Flokkur: 19. 
  

B 188
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Skrás. 1983, nr. 52. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 400/1982 Tilkynnt 29. september 1982, kl. 10:40 

GROFIX 

Eigandi: Ólafur Haraldsson, Fyrhojvej 24, 2800 Lyngby, Danmörku. 

Umboðsm: Atli Gíslason, hdl., Hverfisgötu 42, Reykjavík. 

Vörur: Blómaáburður. 

Flokkur: 31. 

Skrás. 1983, nr. 53. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 406/1982 Tilkynnt 1. október 1982, kl. 11:00 

MARLBORO 

Eigandi: Philip Morris Incorporated, 100 Park Avenue, New York, N.Y. 10017, 

Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 18., 24., 25. og 28 flokki. 

Flokkar: 18, 24, 25 og 28. 

Skrás. 1983, nr. 54. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 410/1982 Tilkynnt 1. október 1982, kl. 13:50 

SWEETHEART 

Eigandi: Sweetheart International Limited, Rowner Road, Gosport, Hampshire, PO13 

OPR, Englandi. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: 7. flokkur: Vélar til pökkunar á matvælum, og hlutar til þeirra, innifalið í 7. 

flokki. 8. flokkur: Hnífapör, gafflar og skeiðar, allt til að nota einu sinni. 16. 

flokkur: Pappírsvörur, pappavörur og vörur úr plasti, allar innifaldar í 16. 

flokki. 20. flokkur: Sogrör: bollar og lok til að nota einu sinni. 21. flokkur: Lítil 
heimilisáhöld og - ílát og lok á þau, allt búið til úr pappír, pappa eða plastefn- 
um: hnífaparabakkar: hnífaparahólf til að nota fyrir pökkuð hnífapör: hólfuð 
áhöld til að bera röð af lokuðum bökkum: framreiðslubakkar. 

  

Flokkar: 1,8, 16, 20 og 21. 

Skrás. 1983, nr. 55. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T411/1982 Tilkynnt 4. október 1982, kl. 14:30 

RYDENA 

Eigandi: Syntex Pharm A.G., Neugasse 23, 6300 Zug, Sviss.
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Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 

Flokkur: S. 

Skrás. 1983, nr. 56. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T413/1982 Tilkynnt 6. október 1982, kl. 10:15 

CORDARONEKXK 

  

  

  

Eigandi: SANOFI, 40, Avenue George V, 75008 París, Frakklandi. 
Umboðsm:  Faktor Company Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Allar í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 57. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T414/1982 Tilkynnt 6. október 1982, kl. 10:15 

CORDAREKX 

Eigandi: SANOFI, 40, Avenue George V, 75008 París, Frakklandi. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 58. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 416/1982 Tilkynnt 7. október 1982, kl. 14:00 

Eigandi: Lundi sf., Karlagötu 13, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 29. flokki. 

Flokkur: 29. 

Skrás. 1983, nr. 59. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T419/1982 Tilkynnt 14. október 1982, kl. 11:30 

SQUIBB 

Eigandi: E.R. Squibb ár Sons, Inc., Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New- 

Jersey, 08540, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 10. flokki. 
Flokkur: 10. 
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Skrás. 1983, nr. 60. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 281/1982 Tilkynnt 14. júlí 1982, kl. 14:45 

ú 

  

| . a 

Eigandi: Mjólkursamlag S.A.H., Blönduósi, Austur-Húnavatnssýslu. 

Vörur: Óáfengir drykkir. 
Flokkur: 32. 

Discl.: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðinu „BLANDA“. 
  

Skrás. 1983, nr. 61. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 409/1982 Tilkynnt 1. október 1982, kl. 13:50 

Eigandi: Sweetheart International Limited, Rowner Road, Gosport, Hampshire, PO13 

OPR, Englandi. 
Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: 7. flokkur: Vélar til pökkunar á matvælum, og hlutar til þeirra, innifalið í 7. 
flokki. 8. flokkur: Hnífapör, gafflar og skeiðar, allt til að nota einu sinni. 16. 
flokkur: Pappírsvörur, pappavörur, og vörur úr plasti, allar innifaldar í 16. 

flokki. 20. flokkur: Sogrör: bollar og lok til að nota einu sinni. 21. flokkur: Lítil 
heimilisáhöld og ílát og lok á þau, allt búið til úr pappír, pappa eða plastefnum: 

hnífaparabakkar: hnífaparahólf til að nota fyrir pökkuð hnífapör: hólfuð áhöld 

til að bera röð af lokuðum bökkum: framreiðslubakkar. 
Flokkar: 7,8, 16, 20 og 21. 

Forgangsréttur er frá 15. júní 1982. 
  

Skrás. 1983, nr. 62. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T415/1982 Tilkynnt 7. október 1982, kl. 11:00 

KAUPVANGUR 

Eigandi: Kaupvangur hf., Hafnarstræti 5, Reykjavík. 
Vörur: Flokkur 35: Auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi. Aðstoð vegna viðskipta- 

starfsemi. Flokkur 42: Önnur þjónusta. 
Flokkar: 35 og 42. 
 



1493 Nr. 825 

  

Skrás. 1983, nr. 63. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T418/1982 Tilkynnt 14. október 1982, kl. 11:30 

2 

  

  

Eigandi: Gould Inc., 10 Gould Center, Rolling Meadows, Illinois 60008, Bandarík jun- 

um. 
Umboðsm: Sigurjónsson é Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Flokkur 9: Rafmagns- og rafeindatæki, áhöld og vélar, prentaðar rásir í 

þynnum, staðbundnir straumbreytar, örtölvukerfi, venjulegar örtölvur, sveiflu- 

sjár, sveifluritar, bretti til festingar ofantalins, öryggi, tenglar, straumrofar, 
tengingar, tölvur, tölvukerfi, eftirlit með tölvum, sem hægt er að skipa fyrir, 

eftirlitstæki, æfingatæki (flug-, flugeftirlits-, og fjarskiptatækni), hrað- inn- og 

útsegulbönd (analog og binary) rannsóknartæki til rannsókna á kerfum, hlutar, 
aukahlutar, tengi og hlutar til þeirra. Flokkur 10: Lækningatæki, þar með talið 
eftirlitskerfi með sjúklingum fyrir gjörgæslu, tæki í skurðstofur og tæki til að 
líta eftir sjúklingum með hjartaáfall, ferjöld, hlutar, hjálpartæki, tengi og 
hlutar í ofannefnt. 

Flokkar: 9 og 10. 

Skrás. 1983, nr. 64. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T420/1982 Tilkynnt 14. október 1982, kl. 11:30 

a mn 

Eigandi: Beecham Group p. 1. c., Beecham House, Brentford, TW8 9BD, Middlesex, 

Englandi. , 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Tannhirðivörur. 

Flokkur: 3. 

Merkið er skráð í litunum blátt, hvítt og rautt og grænt, hvítt og rautt. 
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Skrás. 1983, nr. 65. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T421/1982 Tilkynnt 14. október 1982, kl. 11:30 

  

  

Eigandi: Russel Corporation, Alexander City, Alabama 35010, Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Fatnaður. 

Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 66. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T425/1982 Tilkynnt 18. október 1982, kl. 11:45 

ISPO 

Eigandi: Ispo Putz- und Farbenwerk GmbH £ Co. K. G., Gutenbergstrasse 6, 6239 

Kriftel, Þýskalandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Vatnsfráhrindandi gagndreypiefni úr steinefna- og plastgrunni (ekki málning 
eða lakk) til nota sem ádráttur í byggingariðnaði, límleðja úr steinefna- eða 
plastgrunni til nota í byggingariðnaði í 1. flokki. Litarádráttarefni úr steinefna- 
og plastgrunni til ádráttar innanhúss eða utan, málning, spartlleðja (mastik) í 
2. flokki. Steinefna- og plastpússning til nota við byggingar, steinefna- og 

plastmúrskel til nota við byggingar, fyllingarleðja úr steinefna- og plastgrunni 

til nota við byggingar í 19. flokki. 

  

Flokkar: 1,2 og 19. 

Skrás. 1983, nr. 67. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 426/1982 Tilkynnt 18. október 1982, kl. 11:45 

  

Eigandi: Ispo Putz- und Farbenwerk GmbH á Co. K. G., Gutenbergstrasse 6, 6239 

Kriftel, Þýskalandi. . 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Öðinsgötu 4, Reykjavík.
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Vörur: Vatnsfráhrindandi gagndreypiefni úr steinefna- eða plastgrunni (ekki málning 
eða lakk) til nota við ádrátt í byggingariðnaði, límleðja úr steinefna- eða 
plastgrunni til nota í byggingariðnaði í |. flokki. Litarádráttarefni úr steinefna- 
eða plastgrunni til ádráttar innanhúss eða utan, málning, spartlleðja (mastik) í 
2. flokki. Steinefna- og plastpússing til nota við byggingar, steinefna- og 

plastmúrskel til nota við byggingar, fyllingarleð ja úr steinefna- eða plastgrunni 
til nota við byggingar í 19. flokki. 

Flokkar: 1,2 og 19. 

Merkið er skráð í litum. 

Skrás. 1983, nr. 68. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T427/1982 Tilkynnt 18. október 1982, kl. 11:45 

KUPLEX 

Eigandi: Parsons Controls Limited, Stourport-on-Severn, Stourport, Worcestershire, 

Englandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Keðjur, keðjulykkjur; slöngukeðjur; krókar; hlekkir; hringir; tengikrókar og 

tengi úr málmi, allt í 6. flokki; hlutar og varahlutir í keðjur, keðjulykkjur eða 

slöngukeðjur. 
Flokkur: 6. 

Skrás. 1983, nr. 69. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T431/1982 Tilkynnt 21. október 1982, kl. 14:45 

Eigandi: Etablissements Pompes Guinard S. A., 179, boulevard Saint-Denis, 92402 

Courbevoie, Frakklandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Vélar og smíðavélar; hreyflar (þó ekki í ökutæki); vélatengsli og drifreimar (þó 

ekki í ökutæki); stór landbúnaðartæki; klakvélar, einkum pumpur í 7. flokki. 

Búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar, landmælingar og raftækni (þar 
með talinn þráðlaus fjarskiptabúnaður), ljósmyndun, kvikmyndatöku og 
-sýningar; sjóntæki, vogir, mælingartæki, merkjasendingartæki, eftirlitstæki, 
björgunartæki, kennslugögn og kennslutæki; peninga- og spilapeningasjálf- 
salar; talvélar; búðarkassar, reiknivélar; slökkvitæki, einkum pumpur í 9. 

flokki. 
Flokkar: 7 og 9. 
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Skrás. 1983, nr. 70. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T437/1982 Tilkynnt 25. október 1982, kl. 14:15    

  

Eigandi: Davidoff Comercio e Indústria Ltda., Parque del Rey, 44380 — Cruz das 

Almas, Bahia, Brasilíu. 

Umboðsm:  G.H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, Reykjavík. 
Vörur: Tóbak, óunnið eða unnið, einkum vindlar, smávindlar og vindlingar, hlutir 

handa reykingamönnum, eldspýtur, allar vörur í 34. flokki. 
Flokkur: 34. 

  

Skrás. 1983, nr. 71. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 438/1982 Tilkynnt 25. október 1982, kl. 14:40 

PIMS 

Eigandi: The Strategic Planning Institute Inc., 955 Massachusetts Avenue, Cam- 

bridge, MA 021139, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Flokkar 35: Stjórnunarleg sundurliðun, greining og skipulagning (strategic 

analysis and planning), sérstaklega söfnun og mat fjármuna- og markaðs- 

upplýsinga í sambandi við lang- og skammtímaáætlun og stjórnun viðskipta og 

afleiðingar og áhrif þeirra á viðskipti annarra. 

  

Flokkur: 35. 

Skrás. 1983, nr. 72. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 439/1982 Tilkynnt 27. október 1982, kl. 14:20 

SCRABBLE 

Eigandi: Scrabble Schutzrechte Und Handels GmbH, Hofener Strasse 87, Núrnberg 

8500, Þýskalandi. . 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Öðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Leikföng, leikspil og leikáhöld og hlutar og búnaður til þeirra. 

Flokkur: 28. 

Skrás. 1983, nr. 73. Skráningard. 20. apríl 1983. 

T 440/1982 Tilkynnt 27. október 1982, kl. 14:20 

HEVAC PASTEUR 

Eigandi: Institut Pasteur, 25, rue du Docteur Roux, Paris 15%, Frakklandi.
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Umboðsm: Sigurjónsson é Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Bóluefni gegn hepatitis. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 74. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 159/1970. Tilkynnt 8. apríl 1970, kl. 11:50. 

Eigandi: Fuji Photo Film Co., Ltd., No. 210, Nakanuma, Minami, Ashigara-Machi, 

Ashigara-Kamigun, Kanagawa, Japan. 

Umboðsm: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Ljósmyndapappír í 1. flokki. 

Flokkur: 1. 

Skrás. 1983, nr. 75. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 273/1970. Tilkynnt 29. júní 1970, kl. 15:00. 

Eigandi: Fuji Photo Film Co., Ltd., No. 210, Nakanuma, Minami, Ashigara-Machi, 

Ashigara-Kamigun, Kanagawa, Japan. 
Umboðsm: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

  

Vörur: Kemisk efni til ljósmyndunar, ljósnæm efni til ljósmyndunar, svo sem 

ljósmyndafilmur, ljósmyndaplötur og ljósmyndaframköllunarpappír í 1. 

flokki. 
Flokkur: 1. 

Skrás. 1983, nr. 76. Skráningard. 10. júní 1983. 

T22/1982. Tilkynnt 19. janúar 1982, kl. 15:00. 
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Fibres Rhöne-Poulenc 

Eigandi: Rhone-Poulenc Fibres, Tour du Crédit Lyonnais 129, rue Servient, Lyon 
(69003), Frakklandi. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Trefjar, teppi og mottur. 

Flokkar: 22 og 27. 

Forgangsréttur er frá 20. nóvember 1981. 

Vörumerkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga, „Telle-Quelle“. 
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Skrás. 1983, nr. 77. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 197/1982. Tilkynnt 3. maí 1982, kl. 14:30. 

í, 

Eigandi: World Wildlife Fund, Avenue du Mont-Blanc, Gland, Sviss. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Vörur: 16. fl. Allar vörur. 
25. fl. Fatnaðarvörur, nema skófatnaður. 

28. fl. Allar vörur. 
Flokkar: 16, 25 og 28. 

Skrás. 1983, nr. 78. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 221/1982. Tilkynnt 19. maí 1982, kl. 14:50. 
Reval Golden Blend 

Eigandi: Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH á Co., -Industriehof 6, 
7630 Lahr/Schwarzwald, Þýskalandi. 

Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 

Vörur: Tóbaksvörur, reykingamannavörur, þ. e. kveikjarar, öskubakkar, eldspýtur, 
sígarettuvefju- og þjöppunarvélar tilheyrandi 34. fl. 

Flokkur: 34. 

Forgangsréttur er frá 4. desember 1981. 

Vörumerkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga, „„Telle-Quelle“. 

Skrás. 1983, nr. 79. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 258/1982. Tilkynnt 11. júní 1982, kl. 14:10. 

DANICA 

Eigandi: Heini Joensen, Tyttebærvej 51, DK-6870 Ölgod, Danmörku. 

Umboðsm: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Naglfastar innréttingar og húsgögn og hlutar því tilheyrandi, einkum fyrir 

eldhús. 
Flokkar: 19 og 20. 
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Skrás. 1983, nr. 80. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 268/1982. Tilkynnt 25. júní 1982, kl. 14:50. 
SILVER SOLARTUM 

Eigandi: Tove Frederiksen, Nygaardsterrasserne 222 E, DK 3620 Farum, Danmörku. 

Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: 10. fl. Geislunarútbúnaður, þ. e. sóllampar (solarier), ljóslampar og kvarts- 

lampar og hlutar því tilheyrandi; útbúnaður fyrir ljósbaðalampa og kolboga- 
ljós sem notað er í lækningaskyni. 

11. fl. Geislunarútbúnaður, þ. e. sóllampar (solarier), ljóslampar og kvarts- 

lampar; sóllampar til notkunar við fegrun og snyrtingu. 

  

Flokkar: 10 og 11. 

Skrás. 1983, nr. 81. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 272/1982. Tilkynnt 2. júlí 1982, kl. 15:00. 

CREME ECLATANTE 
Jean d'Avéze 

Eigandi: Produits de Beaute-Parfums Jean d' Avéze, Société Anonyme, 43 Avenue 
Hoche, 75008 París, Frakklandi. 

Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 

Vörur: Verndarkrem fyrir andlit. 

Flokkur: 3. 

Forgangsréttur er frá 13. janúar 1982. 

Discl.: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðinu „CREME“ 

  

Skrás. 1983, nr. 82. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 378/1982. Tilkynnt 14. september 1982, kl. 15:00. 

WHITE CAP SIIDERI 

  

Eigandi: Huhtamáki Oy, Ratavartijankatu 2 A, SF-00520 Helsinki 52, Finnlandi. 

Umboðsm: Guðjón Styrkársson, hrl., Aðalstræti 9, Reykjavík. 

Vörur/ Allar vörur í 32 fl. Vinnsla fæðuefna, meðalakemiskra efna og málma. 
þjónusta: ennfremur plast- og timburiðnaður, svo og viðskiptaleg þjónusta í því 

sambandi í 40. fl. 

Flokkar: 32 og 40. 

Skrás. 1983, nr. 83. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 443/1982. Tilkynnt 29. október 1982, kl. 12:00. 

RELEXA 

Eigandi: Friedrich Grohe Armaturenfabrik GmbH £ Co., 137, Hauptstrasse, D-5870 

— Hemer, Þýskalandi. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík.
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Vörur: Ljósrafkerfi, hitunarkerfi, kækikerfi, þurrkunarkerfi, loftræstikerfi, vants- 

leiðslukerfi, hreinlætistækjakerfi og -samstæður, allir hlutar ofangreindra 

vara og allt þeim tilheyrandi, útbúnaður og tæki fyrir vatnsleiðslukerfi, 

vatnshitunarkerfi, sundlaugar, böð, baðsamstæður, sturtur, steypiböð og 
steypibaðsamstæður, alls konar þvottakerfi og þvottasamstæður, salernis- 

kerfi og -samstæður, og allt tilheyrandi ofangreindum hlutum. 

Flokkur: 11. 

  

Skrás. 1983, nr. 84. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 444/1982. Tilkynnt 29. október 1982, kl. 12:00. 

MONOCID 

Eigandi: Smithkline Beckman Corporation, One Franklin Plaza, Philadelphia, 

Pennsylvania, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 

  

  

  

Vörur: Chepalasporin efni og efnablöndur. 

Flokkur: S. 

Skrás. 1983, nr. 85. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 450/1982. Tilkynnt 8. nóvember 1982, kl. 13:00. 

NOVALUZID 

Eigandi: Aktiebolaget Astra, Kvarnbergagatan 16, S-151 85 Södertálje, Svíþjóð. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyf og lyfjaefni. 

Flokkur: S. 

Skrás. 1983, nr. 86. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 451/1982. HE Tilkynnt 8. nóvember 1982, kl. 14:00. 

Eigandi: Quinton Hazell Plc., Conway Road, Colwyn Bay, Clwyd., Wales. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í fl. 6, 7, 9, 11, 12 og 17. 

Flokkar: 6, 7,9, 11, 12 og 17. 
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Skrás. 1983, nr. 87. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 445/1982. Tilkynnt 2. nóvember 1982, kl. 10:00. 

SUPER KINGS 
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Eigandi: Imperial Group public limited Company, 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 sérstaklega 

eða blönduð tóbaki, ekki til lækninga né heilsubótar, hlutir fyrir reykinga- 
menn, taldir í 34. fl. og eldspýtur. 

  

Flokkur: 34. 

Skrás. 1983, nr. 88. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 452/1982. Tilkynnt 8. nóvember 1982, kl. 14:00. 

QUINTON HAZELL 

Eigandi: Quinton Hazell Plc., Conway Road, Colwyn Bay, Clwyd., Wales. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í fl. 6, 7, 9, 11. 12 og 17. 

Flokkar: 6, 7,9, 11, 12 og 17. 
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Skrás. 1983, nr. 89. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 453/1982. Tilkynnt 8. nóvember 1982, kl. 14:00. 

  

  

  

Eigandi: Phonogram International B. V., Gerrit van der Veenlaan 4, Baarn, 
Hollandi. , 

Umboðsm: Björn Árnason, Arni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Vörur: Hljómplötur, hljóðsegulbönd og tónlistarspólur. 

Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 90. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 455/1982. Tilkynnt 10. nóvember 1982, kl. 10:00. 

RESINEKX 

Eigandi: Borden Kjemi Norge A/S, Lilleakerveien 31, Oslo 2, Noregi. 
Umboðsm: Guðjón Styrkársson, hrl., Aðalstræti 9, Reykjavík. 
Vörur: Þynnur úr plasti (plastic filma) aðallega notað til pökkunar. 
Flokkur: 16. 

Skrás. 1983, nr. 91. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 456/1982. Tilkynnt 10. nóvember 1982, kl. 13:00. 

'APPLAUSE 

Eigandi: Mars, Incorporated, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, McLean, 

Virginia, Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í 30. flokki. 

Flokkur: 30. 

Skrás. 1983, nr. 92. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 457/1982. Tilkynnt 10. nóvember 1982, kl. 13:00. 

LOSEC 

Eigandi: Aktiebolaget Astra, S-151 85 Södertálje, Svíþjóð. 

Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Lyf og lyfjaefni í 5. flokki. 
Flokkur: S. 
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Skrás. 1983, nr. 93. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 458/1982. Tilkynnt 10. nóvember 1982, kl. 13:00. 
FAIS 

Eigandi: Fais of Italy Aps, v/Poul Steen og Carsten Lauritsen, A. F. Heidemanns Vej 
21, DK-9800 Hjórring, Danmörku. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Gallabuxur, skyrtur, t-skyrtur, jakkar, prjónafatnaður, stígvél og inniskór í 

25. fl. 
Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 94. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 459/1982. Tilkynnt 10. nóvember 1982, kl. 13:00. 

Eigandi: Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho, 3—6, 2-chome, Akasaka, Minato- 

ku, Tokyo, Japan. 
Umboðsm:  G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Málmvinnsluvélar og -áhöld, námuvinnsluvélar og -áhöld, vélar til nota í 

byggingariðnaði og áhöld, framfærsluvélar og -áhöld, brennsluhreyflar, 

loftþrýstivélar og vökvaþrýstivélar og -áhöld, vélahlutar, í 7. flokki. 
Flokkur: 7. 

  

Skrás. 1983, nr. 95. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 460/1982. Tilkynnt 11. nóvember 1982, kl. 11:00. 

TINNA hf. 
Auðbrekku 34, Kópavogi 

Nafnnr. 8885-7348. 

  

Eigandi: Tinna hf., Auðbrekku 34, Kópavogi. 

Vörur: Allar vörur í 23. og 25. flokki. 

Flokkar: 23 og 25. 

Skrás. 1983, nr. 96. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 461/1982. R Tilkynnt 12. nóvember 1982, kl. 13:00. 

AUGUST FORSTER 

Eigandi: VEB Förster Pianos Löbau, Jahnstrasse 8 og 12, 8700 Löbau, Austur- 

Þýskalandi. . 

Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Flyglar, slaghörpur og píanó í 15. fl. 

Flokkur: 15. 
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Skrás. 1983, nr. 97. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 462/1982. Tilkynnt 15. nóvember 1982, kl. 11:00. 

ACCESS 

Eigandi: The Joint Credit Card Company Ltd., Chartwell House, 365 Chartwell 

Square, Southend-on-Sea, Essex S$2 5$T, Englandi. 
Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Þjónusta: Fjármála-, banka-, veðbréfa-, lána- og tryggingastarfsemi í 36. flokki. 

Flokkur: 36. 

Skrás. 1983, nr. 98. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 463/1982. Tilkynnt 15. nóvember 1982, kl. 11:00. 

  

Eigandi: The Joint Credit Card Company Ltd., Chartwell House, 365 Chartwell 

Square, Southend-on-Sea, Essex SS2 5SST, Englandi. 

Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Þjónusta: Fjármála-, banka-, veðbréfa-, lána- og tryggingastarfsemi í 36. fl. 

Flokkur: 36. 

Skrás. 1983, nr. 99. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 465/1982. Tilkynnt 17. nóvember 1982, kl. 15:00. 

  

C 
McCORMICK 

Eigandi: McCormick £ Company, Incorporated, 11350 McCormick Road, Hunt 

Valley, Maryland 21031, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Krydd, bragðefni, blöndur og sambland af kryddum og bragðefnum fyrir 

þunnar sósur, sósur og krydd; lauksafi, hvítlaukssafi; matarlitir í 30. fl. 

Flokkur: 30. 
  

Skrás. 1983, nr. 100. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 466/1982. Tilkynnt 17. nóvember 1982, kl. 15:00. 

  

hi 
Eigandi: Mars, Incorporated, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, McLean, 

Virginia, Bandaríkjunum.
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Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

  

  

  

Vörur: Sælgæti, kex og súkkulaði í 30. flokki. 
Flokkur: 30. 

Skrás. 1983, nr. 101. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 468/1982. Tilkynnt 18. nóvember 1982, kl. 11:45. 
RENITEC 

Eigandi: Merck á Co., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, 

Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Örn Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í S. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 102. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 469/1982. Tilkynnt 18. nóvember 1982, kl. 11:45. 

RENIVACE 

Eigandi: Merck ér Co., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Örn Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í S. flokki. 

Flokkur: S. 

Skrás. 1983, nr. 103. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 470/1982. Tilkynnt 18. nóvember 1982, kl. 11:45. 
NOR OXIN 

Eigandi: Merck ér Co., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, 

Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Örn Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í S. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 104. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 471/1982. Tilkynnt 18. nóvember 1982, kl. 11:45. 
LZOROXIN 

Eigandi: Merck á Co., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Örn Þór hrl., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 5. fl. 

Flokkur: 5. 
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Skrás. 1983, nr. 105. Skráningard. 10. júní 1983. 

  

T 441/1982. Tilkynnt 28. október 1982, kl. 13:45. 
ZELMID 

Eigandi: Aktiebolaget Astra, S-151 85 Södertálje, Svíþjóð. 

Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Lyfjablöndur í 5. fl. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 106. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 201/1982 Tilkynnt 6. maí 1982, kl. 13:00. 

    
Eigandi FERNANDO A. DE TERRY.S.A.. General Mola 2. PUERTO DE SANTA 

MARIA (Cadiz). Spáni. 

Umboðsm: SIGURJÓNSSON á THOR sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Vín. brenndir drykkir og líkjörar í 33. fl. 

Flokkur: 33. 
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Skrás. 1983, nr. 107. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 236/1980. Tilkynnt 4. júlí 1980, kl. 11:00. 

BRISTAR 

Eigandi: Glob Ring AG, Stanserstrasse 1, 6373 Ennetbúrgen, Sviss. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Þenslusement. 

Flokkur: 19. 

Forgangsréttur er frá 7. maí 1980. 

  

Skrás. 1983, nr. 108. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 398/1981. Tilkynnt 24. nóvember 1981, kl. 11:15. 

KLORANE 

Eigandi: SOMCI, 125, rue de la Faisanderie, 15116 PARIS, Frakklandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Sápur, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn, shampó, tannhirðivörur. 

Flokkur: 3 

Vörumerkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga, “Telle-Quelle". 

  

Skrás. 1983, nr. 109. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 21/1982. Tilkynnt 19. janúar 1982, kl. 14:00. 
OSBORNE 

Eigandi: Osborne Computer Corporation, 26500 Corporate Avenue, Hayward, 
California 94545, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 

  

Vörur: Tölvur, ásamt ytri búnaði. 

Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 110. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 225/1982 Tilkynnt 25. maí 1982, kl. 11:45. 
STELLAN 

Eigandi: Stellan Eks Mekaniska Aktiebolag, P.O. Box 54, 562 02 Taberg, Svíþjóð. 

Umboðsm: Björn Arnason, Arni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Vörur: Vélar til vinnslu matvæla og fóðurvara, vélar til vinnslu á viðbótarefnum til 

framleiðslu á matvælum ásamt hlutum og varahlutum í slíkar vélar. 

Flokkur: 7. 

Vörumerkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga, “Telle-Quelle". 
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Skrás. 1983, nr. 111. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 198/1982. Tilkynnt 6. maí 1982, kl. 13:00. 

  

  

   

   

  

  

EXPORT 
odiged and Bottfnd by: 

Eigandi: S. € E. £ A. Metaxa International S.A., Vaduz, Lichtenstein. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Vín (þó ekki sem lyf), brenndir drykkir og líkjörar. 
Flokkur: 33. 

Forgangsréttur er frá 3. desember 1981. 

Merkið er skráð í litum. 
  

Skrás. 1983, nr. 112. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 254/1982. Tilkynnt 8. júní 1982, kl. 14:10. 

Eigandi: Bata Limited, 59 Wynford Drive, Don Mills (Toronto), Ontario, Kanada 

M3C IK3. 
Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 25. flokki, þar með talinn skófatnaður og hlutar af skófatnaði. 

Flokkur: 25. 
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Skrás. 1983, nr. 113. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 259/1982. Tilkynnt 15. júní 1982, kl. 11:00. 
SAS EUROCLASS 

Eigandi: Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, S-181 87 Bromma 

(Stockholm), Svíþjóð. , 

Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Þjónusta: Oll þjónusta í 39. flokki (flutningar og birgðavarsla.) 

Flokkur: 39. 

Forgangsréttur er frá 17. desember 1981. 

Skrás. 1983, nr. 114. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 265/1982. Tilkynnt 24. júní 1982, kl. 14:30. 

Eigandi: The B.F. Goodrich Company, 500 South Main Street, Akron, Ohio 44318, 

Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson og Thor st., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Bindiefni til bygginga. 

Flokkur: 1. 

Skrás. 1983, nr. 115. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 266/1982. Tilkynnt 24. júní 1982, kl. 14:30. 

Eigandi: The B.F. Goodrich Company, 500 South Main Street, Akron, Ohio 44318, 

Bandaríkjunum. , 

Umboðsm: Sigurjónsson og Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Bindiefni til bygginga. 
Flokkur: 1. 

 



  

  
  

Nr. 825 1510 

Skrás. 1983, nr. 116. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 270/1982. Tilkynnt 28. júní 1982, kl. 14:40. 

Eigandi: Halfon Brothers Limited, Eurofashion House, 104/5 Saffron Hill, London 
ECIN 808, Englandi. . 

Umboðsm: Sigurjónsson og Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Skyrtur, prjónaður fatnaður og fatnaður úr prjónuðu efni, buxur, Jakkar, föt, 

nærfatnaður, kjólar, pils, blússur, yfirfrakkar, regnfrakkar, reiðbuxur, 

treflar, T-skyrtur, stuttbuxur og vesti; sundfatnaður og vinnubuxur, sem allt 

er fatnaður, hálsbindi, stuttir sokkar og húfur, sem allt er til að klæðast í; 

svuntur, baðsloppar, alpahúfur, rúmjakkar, belti, ullarfrakkar, „jigger“ 

frakkar, „donkey“ frakkar, sloppar; slár, yfirhafnir, skófatnaður, undirfatn- 

aður, hanskar, sokkabönd, hattar, náttföt, samfestingar, barnasvuntur, 

spænskar slár, pappírsfatnaður, sportbuxur, sokkar, sportskyrtur, íþróttaföt 

og sokkabuxur. 

Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 117. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 285/1982. Tilkynnt 15. júlí 1982, kl. 11:15. 

JUVENA MEN'“S STYLE 

Eigandi: Juvena Produits de Beauté S.A., Industriestrasse $, 8604 Volketswil/Zurich, 

Sviss. 

Umboðsm: Faktor Company, Reykjavík. 

Vörur: Snyrtivörur, fegrunarefni, sápur, ilmvötn og loftnæmar olíur, lykteyðandi 

efni. 

Flokkur: 3 

Vörumerkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga, “Telle-Quelle". 
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Skrás. 1983, nr. 118. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 295/1982. Tilkynnt 22. júlí 1982, kl. 10:20. 

012 BENETTON 

Eigandi: Invep S.P.A., Via Roma 143—Ponzano Veneto (Treviso) Ítalía. 

Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Fatnaðarvörur, sérstaklega ytri prjónaföt, peysur, prjónaföt úr baðmull, stök 

sumarföt, buxur úr gallaefni, flaueli, fatnaðarefni; allar vefnaðarvörur, 

Jakkar, kápur og frakkar, skyrtur. 

  

  

  

Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 119. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 306/1982. Tilkynnt 28. júlí 1982, kl. 10:15. 

Schiesserð 
Eigandi: Schiesser AG, 7760 Radolfszell/Bodensee, V-Þýskalandi. 

Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í fl. 24 og 25. 

Flokkar: 24 og 25. 

Skrás. 1983, nr. 120. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 297/1982. Tilkynnt 22. júlí 1982, kl. 10:20. 

Eigandi: Invep S.P.A., Via Roma 143—Ponzano Veneto (Treviso) Ítalía. 
Umboðsm:  Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Fatnaðarvörur, sérstaklega ytri prjónaföt, peysur, prjónaföt úr baðmull, stök 

sumarföt, buxur úr gallaefni, flaueli, fatnaðarefni; allar vefnaðarvörur, 

Jakkar, kápur og frakkar, skyrtur. 

  

Flokkur: 23. 

Skrás. 1983, nr. 121. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 326/1982. Tilkynnt 11. ágúst 1982, kl. 13:20. 

LEVERFRESH 

Eigandi: Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside, Englandi. 
Umboðsm: Ágúst Fjeldsted og Benedikt Blöndal, hrl. Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 

Vörur: Efnablöndur og efni til fata- og dúkaþvottar, efni til hreingerningar, fægingar
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og skúringar; slípiefni (ekki til tannhirðingar); hreinisefni (ekki þó til 
notkunar við iðnað, framleiðslu eða við lækningar); sápur. 

Flokkur: 3. 
  

Skrás. 1983, nr. 122. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 327/1982. Tilkynnt 11. ágúst 1982, kl. 13:20. 
LEVERFRESH 

Eigandi: Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral Merseyside, Englandi. 

Umboðsm: Agúst Fjeldsted og Benedikt Blöndal, hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 

Vörur: Lítil áhöld og ílát til heimilishalds (þó ekki úr góðmálmum eða húðuð með 

góðmálmum); áhöld til að losna við úrgang; áhöld og efni, ekki rafknúin, til 

hreinsunar, burstar og stálull. 

  

Flokkur: 21. 

Skrás. 1983, nr. 123. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 345/1982. Tilkynnt 24. ágúst 1982, kl. 13:15. 
DURAPROK 

Eigandi: American Home Products Corporation, 685 Third Avenue, New York, New 

York, Bandaríkjunum. , 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor, sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Lyf og lyfjablöndur. 

Flokkur: S. 

Skrás. 1983, nr. 124. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 346/1982. Tilkynnt 25. ágúst 1982, kl. 11:10. 

  

Eigandi: Murjani International Limited, 1411 Broadway, New York, New York 10018, 

Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4. Reykjavík. 

Vörur: Úr og klukkur (kristallar og steinar undanþegnir); skartgripir og persónulegir 

smámunir úr góðmálmi; vindla- og vindlingamunnstykki úr góðmálmi; 
perlur, perludregnar nýjungar; skartgripir fyrir sérstakan fatnað og nýjungar 

úr ódýrum málmi. 

Handtöskur og buddur kvenna; vasabækur og buddur karla; aðrar persónu- 

legar vörur úr leðri og gervileðri, þ. á m. seðlaveski, veski, peningabuddur og 

hulstur fyrir gleraugu, skartgripi, vindla/vindlinga, greiður, lykla og sauma- 
dót; tóbakspungar, snyrtibúnaður, úrarmbönd, púðurdósir og regnhlífar 

(sólhlífar undanskildar). 

Fatnaður, þ. á m. stígvél, skór og inniskór fyrir karlmenn, kvenfóik og börn. 

Flokkar: 14, 18 og 25.
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Skrás. 1983, nr. 125. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 347/1982. Tilkynnt 25. ágúst 1982, kl. 11:10. 

Eigandi: Murjani International Limited, 1411 Broadway, New York, New York 

10018, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf.. Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Úr klukkur (kristallar og steinar undanþegnir); skartgripir og persónulegir 

smámunir úr góðmálmi; vindla- og vindlingamunnstykki úr góðmálmi; 

perlur, perludregnar nýjungar; skartgripir fyrir sérstakan fatnað og nýjungar 
úr ódýrum málmi. Handtöskur og buddur kvenna; vasabækur og buddur 

karla, aðrar persónulegar vörur úr leðri og gervileðri, þ. á m. seðlaveski 

veski, peningabuddur og hulstur fyrir gleraugu, skartgripi, vindla/vindlinga, 
greiður, lykla og saumadót; tóbakspungar, snyrtibúnaður, úrarmbönd, 

púðurdósir og regnhlífar (sólhlífar undanskildar). 

Fatnaður, þ. á m. stígvél, skór og inniskór fyrir karlmenn, kvenfólk og börn. 
Flokkar: 14, 18 og 25. 

  

Skrás. 1983, nr. 126. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 348/1982. Tilkynnt 27. ágúst 1982, kl. 10:40. 

RAZNOEXPORT 

  

Eigandi: All-Union Self-Supporting Foreign Trade Association “Raznoexport", 
Moscow, 107140, Verhnaja Krasnoselskaja, 15, Sovétríkjunum. 

Umboðsm: Ólafur Ragnarsson, hrl., Laugavegi 18, Reykjavík. 

Þjónusta: Öll þjónusta í fl. 35, 36, 38. 39 og 42. 

Flokkar: 35, 36, 38, 39 og 42. 

Forgangsréttur er frá 19. nóvember 1979. 
  

Skrás. 1983, nr. 127. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 351/1982. Tilkynnt 30. ágúst 1982, kl. 14:15. 

H-TEm QUIR-TemMp 
Eigandi: Science Development Corporation, 42 West Allendale Avenue, Allendale, 

New Jersey, Bandaríkjunum. 
B 191
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Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Einnota hitamælar og rafeindatæki til að lesa af þeim. 

Flokkur: 9. 

Forgangsréttur er frá 15. mars 1982. 

Skrás. 1983, nr. 128. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 364/1982. Tilkynnt 9. september 1982, kl. 10:30. 

VERSAILLES POUR HOMME 

Eigandi: Parfums Jean Desprez, société anonyme, 44 rue de la Croix, Nanterre, 

Frakklandi. 

Umboðsm:  G. H. Sigurgeirsson, Pósthólf 1337, Reykjavík. 
Vörur: Ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvatn, tannhirðivörur, sápuvörur. 

Flokkur: 3. 

Vörumerkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga, “Telle-Quelle". 

Skrás. 1983, nr. 129. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 477/1982. Tilkynnt 25. nóvember 1982, kl. 13:15. 

CLEXANE 

Eigandi: Rhone-Poulenc Santé “Les Miroirs", 18 Avenue d'Alsace, F-92400 Courbe- 
vole, Frakklandi. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Lyf og lyfjavörur. 

Flokkur: 5. 

Forgangsréttur er frá 10. júní 1982. 

Skrás. 1983, nr. 130. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 472/1982. 

Eigandi: 
Umboðsm: 
Vörur/ 
Þjónusta: 

Tilkynnt 19. nóvember 1982, kl. 11:30. 

AB Hássler, S—431 83 Mölndal, Svíþjóð. 
Sigurjónsson át Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Prentað mál; blöð og tímarit; bækur; fræðslu- og kennslugögn; (þó ekki 

áhöld).



1515 Nr. 825 

Upplýsingastarfsemi varðandi læknisfræðileg og lyfjafræðileg efni á sýning- 
um, fundum, þingum og öðrum ráðstefnum. 

  

Flokkar: 16 og 42. 

Skrás. 1983, nr. 131. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 478/1982. Tilkynnt 25. nóvember 1982, kl. 13:15. 

ESMIL-FBHX 

Eigandi: Esmil B. V.. 7, De Boelenlaan, 1008 AA Amsterdam, Hollandi. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Varmaskiptar. 

  

  

  

Flokkar: 7 og ll. 

Skrás. 1983, nr. 132. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 479/1982. Tilkynnt 26. nóvember 1982, kl. 11:50. 

CARYLDERM 

Eigandi: Mundipharma AG, St. Alban-Vorstadt 94, CH-4006 Basel, Sviss. 
Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyfja- og dýralækningaefni og -blöndur. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 133. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 480/1982. Tilkynnt 26. nóvember 1982, kl. 11:50. 

MST CONTINUS 

Eigandi: Mundipharma AG St. Alban- Vorstadt 94, CH-4006 Basel, Sviss. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Lvfja- og dýralækningaefni og -blöndur. 

Flokkur: S. 

Skrás. 1983, nr. 134. Skráningard. 1. júlí 1983. 

T 482/1982. Tilkynnt 30. nóvember 1982, kl. 14:00. 
REGENT 

Eigandi: LR C PRODUCTS LIMITED, North Circular Road, Chingford, London 

E4 SQA, Englandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Getnaðarverjur, hanskar fyrir skurðlækna, fingrahlífar og fingrahettur. 
Flokkur: 10. 
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Skrás. 1983, nr. 135. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 366/1981 Tilkynnt 14. nóvember 1981, kl. 14:20 

LINDILAN 

Eigandi: Roussel Uclaf, 35, Boulevard des Invalides, 75007 Paris, Frakklandi. 

Umboðsm: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Lyfja-, dýralækninga- og hreinlætisefni, barnamatur og sjúkrafæða; plástrar, 

sárabindi; tannfyllingarefni, vax til tannsmíða; sótthreinsunarefni. 

Flokkur: 5. 
  

Skrás. 1983, nr. 136. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 360/1982 Tilkynnt 3. september 1982, kl. 13:40 
  

  

      
Eigandi: Visa International Service Association, 600 Montgomery Street. San Francisco, 

California 94111, Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Þjónusta: Fjármálaþjónusta þar á meðal yfirfærslur verðmæta fyrir handhafa kreditkorta og 

öll önnur þjónusta í 36. flokki. 

Flokkur: 36. 

Skrás. 1983, nr. 137. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 361/1982 Tilkynnt 3. september 1982, kl. 13:40 

LECIRJN „CC It) 

Eigandi: Visa International Service Association, 600 Montgomery Street. San Francisco, 

California 94111, Bandaríkjunum.
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Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Þjónusta: Fjármálaþjónusta þar á meðal yfirfærslur verðmæta fyrir handhafa kreditkorta og 

öll önnur þjónusta í 36. flokki. 

Flokkur: 36. 

Skrás. 1983, nr. 138. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 412/1982 Tilkynnt S. október 1982, kl. 11:50 

BODY MIST 

Eigandi: Beecham Group p.1.c., Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex TW8 9BD, Englandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 3. og S. flokki. 

Flokkar: 30g5. 
Merkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga „Telle-Quelle“. 
  

Skrás. 1983, nr. 139. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 430/1982 Tilkynnt 20. október 1982, kl. 11:15 

  

  

  

Eigandi: Samband íslenskra samvinnutélaga, Sölvhólsgötu 4, Reykjavík. 

Umboðsm: S. Sigurjónsson, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Fatnaður í 25. flokki. 

Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 140. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 484/1982 Tilkynnt 2. desember 1982, kl. 15:00 
SYNANTHIC 

Eigandi: Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, Sviss. 
Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyfjaefni til dýralækninga. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 141. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 485/1982 Tilkynnt 2. desember 1982, kl. 15:00 
SYNCHROCEPT 

Eigandi: Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, Sviss. 
Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyfjaefni til dýralækninga. 
Flokkur: 3. 
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Skrás. 1983, nr. 142. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 487/1982 Tilkynnt 3. desember 1982, kl. 11:30 
VICTORINOKX 

Eigandi: Victorinox Cutlery Manufacturing Co. (Victorinox AG), CH-6438 Ibach Schwyz, 
Sviss. 

Umboðsm: Faktor Company. Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Hnífar og gafflar til heimilishalds og til nota sem vinnuáhöld. pennahnífar, 
sjálfskeiðungar, allskonar hnífar, skeiðar, hnífapör og önnur mataráhöld og 

skurðáhöld. 
Flokkur: 8 

Skrás. 1983, nr. 143. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 488/1982 Tilkynnt 3. desember 1982, kl. 13:30 
VAMBI 

Eigandi: Plastprent hf., Höfðabakka 9, Reykjavík. 

Vörur: Poki úr sérstöku plasti sem ætlaður er til að sjóða slátur í. 
Flokkur: 17. 

Skrás. 1983, nr. 144. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 495/1982 Tilkynnt 8. desember 1982, kl. 10:45 
LUCY BERLETTE 

  

  

Eigandi: Vera Mont (S.A.R.L.), 3 Rue de Baudel. F 67500 Haguenau, Frakklandi. 
Umboðsm: Gústaf Þór Tryggvason, hdl., Tjarnargötu 10 D. Reykjavík. 

Vörur: 1 25. flokki. 

Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 145. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 496/1982 Tilkynnt 8. desember 1982, kl. 10:45 
VERA MONT 

Eigandi: Vera Mont (S.A.R.L.), 3 Rue du Baudel. F 67500 Haguenau, Frakklandi. 

Umboðsm: Gústaf Þór Tryggvason, hdl., Tjarnargötu 10 D, Reykjavík. 
Vörur: 1 25. flokki. 
Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 146. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 498/1982 Tilkynnt $. desember 1982, kl. 12:00 

TRACRIUM 

Eigandi: The Wellcome Foundation Limited, 183 Euston Road, London, NWI 2BP. 

Englandi. 
Umboðsm: Guðjón Styrkársson, hrl., Aðalstræti 9, Reykjavík. 
Vörur: Dýralækningameðul og -efni, lyffræðileg og læknandi meðul og efni. 
Flokkur: 5. 
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Skrás. 1983, nr. 147. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 497/1982 Tilkynnt 8. desember 1982, kl. 12:00 

Eigandi: The Wellcome Foundation Limited, 183 Euston Road, London, NWI 2BP 

Englandi. 

Umboðsm: Guðjón Styrkársson, hrl., Aðalstræti 9, Reykjavík. 

Vörur: Lyfjaefni (meðöl), sem hafa þá eiginleika að verka gegn vírus. 
Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 148. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 499/1982 Tilkynnt 8. desember 1982, kl. 13:50 

GLORIT 

Eigandi: Glob-Ring AG., Stanserstrasse 1, CH-6373 Ennetbörgen, Sviss. 

Umboðsm: Sigurjónsson ár Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Byggingarefni og efnavörur til nota í iðnaði. 

Flokkar: 1 og 19. 

Skrás. 1983, nr. 149. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 500/1982 Tilkynnt 8. desember 1982, kl. 14:30 
ISTRAN 

Eigandi: P. Pétursson, Fiskafurðir hf., Skipholti 17, Reykjavík. 
Vörur: Þorskalýsi hvers konar, unnið og óunnið. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 150. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 504/1982 Tilkynnt 13. desember 1982, kl. 10:00 
NERICORT 

Eigandi: Schering AG. D-1000 Berlin 65 (West), Miillerstrasse 170—178 und Bergkamen, 
V-Þýskalandi. 

Umboðsm: Lögfr.skrifst. Jón N. Sigurðsson, hrl., Guðmundur Jónsson, hdl. Borgartúni 33, 
Reykjavík. 

Vörur: Lvf og lyfjaefni til heilsuverndar. 
Flokkur: >. 
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Skrás. 1983, nr. 151. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 506/1982 Tilkynnt 15. desember 1982, kl. 13:50 

MASCOTTE 

Eigandi: B.V. „Micres“ Eerste Nederlandse Fabriek van boekjes Sigarettenpapier, Jan 
Smitzlaan 11, Eindhoven, Hollandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Hlutir handa reykingamönnum, þar á meðal vindlingapappír, vindlingapappír í 

heftum, vindlingamunnstykki, vindlingasíur, eldspýtur, tóbak, unnið og óunnið. 

Flokkur: 34. 

Skrás. 1983, nr. 152. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 507/1982 Tilkynnt 15. desember 1982, kl. 13:50 

ADAM á EVA 

  

Eigandi: Skælskgr Frugtplantage A/S, 4230 Skælskor, Danmörku. 
Umboðsm: Sigurjónsson ér. Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Vítamín steinefnablöndur. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 153. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 508/1982 Tilkynnt 17. desember 1982, kl. 11:30 

GOLDEN CUP 

  

Eigandi: Triumph International Aktiengesellschaft, Marsstrasse 40. D-8000 Minchen 2, 

Þýskalandi. 
Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Fatnaður (þar með talinn ofinn og prjónaður) fyrir karla, konur og börn (þar með 

talið yfirhafnir og nærföt); nærföt og náttfatnaður. Baðfatnaður, sundskýlur, 
baðkápur, baðjakkar; orlofs-, strand- og íþróttaföt; húfur, kragar. axlabönd, 

hanskar. sokkaplögg, kotvörur, þ. e. a. s. kot, lífstykki, lífbrjóstahöld, mjaðma- 

höld. mjaðmamótarar vegna klæðnaðar, sokkabandabelti, kotkvenbuxur, kot- 

kvensmeygjubuxur, dansbelti og brjóstahöld. 

Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 154. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 509/1982 Tilkynnt 17. desember 1982, kl. 11:30 

PAPILLON 

Eigandi: Triumph International Aktiengesellschaft, Marsstrasse 40, D-8000 Múnchen 2, 

Þýskalandi. 
Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf.. Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Fatnaður (þar með talinn ofinn og prjónaður) fyrir karla, konur og börn (þar með 

Flokkur: 

talið yfirhafnir og nærföt); nærföt og náttfatnaður. Baðfatnaður, sundskýlur. 

baðkápur, baðjakkar; orlofs-, strand- og íþróttaföt; húfur, kragar, axlabönd. 
hanskar, sokkaplögg, kotvörur, þ. e. a. s. kot, lífstykki, lífbrjóstahöld., mjaðma- 
höld. mjaðmamótarar vegna klæðnaðar. sokkabandabelti, kotkvenbuxur, kot- 

kvensmeygjubuxur, dansbelti og brjóstahöld. 

25. 
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Skrás. 1983, nr. 155. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 510/1982 Tilkynnt 17. desember 1982, kl. 11:30 
SLOGGI 

Eigandi: Triumph International Aktiengesellschaft, Marsstrasse 40, D-8000 Mönchen 2, 
Þýskalandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Fatnaður (þar með talinn ofinn og prjónaður) fyrir karla, konur og börn (þar með 
talið yfirhafnir og nærföt); nærföt og náttfatnaður. Baðfatnaður, sundskýlur, 

baðkápur, baðjakkar; orlofs- strand- og íþróttaföt; húfur, kragar, axlabönd, 
hanskar, sokkaplögg, kotvörur, þ. e. a. s. kot, lífstykki, lífbrjóstahöld, mjaðma- 
höld, mjaðmamótarar vegna klæðnaðar, sokkabandabelti, kotkvenbuxur, kot- 
kvensmeygjubuxur, dansbelti og brjóstahöld. 

  

  

Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 156. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 511/1982 Tilkynnt 17. desember 1982, kl. 14:50 

DELVOCID 

Eigandi: Gist-Brocades N.V., Watringseveg 1, 2611 XT Delft, Hollandi. 
Umboðsm: Björn Arnason, Arni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Vörur: Efni til varðveislu á matvælum. 
Flokkur: 1. 

Skrás. 1983, nr. 157. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 512/1982 Tilkynnt 20. desember 1982, kl. 12:00 

LINK-BELT 

Eigandi: FMC Corporation 200 East Randolph Drive, Chicago, Illinois, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, Reykjavík. 
Vörur: Byggingakranar og önnur tæki til þess að lyfta með, svo sem kranar á fastri 

undirstöðu, kranar á beltum, kranabílar, dragskóflur, gröfur (excavators), 

ámokstursskóflur (hjóla/beltaskóflur) og kranar (,„talíur“, hoists), lyftur og 
lyftigálgar, lyftarar fyrir trjáboli og aðrir lyftarar, sem er beygt með því að stöðva 
hjól öðru megin, þ. e. þeir eru hvorki liðstýrðir né hægt að beygja hjólin 
(skidders), skurðgröfubúnaður, kranabómur, undirstell, framlengingar (jibs) og 
tengingar við þær og hlutar og tengi til allra áðurnefndra hluta, sem falla undir 

flokk 7. 

Flokkur: 7. 
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Skrás. 1983, nr. 158. 

T 513/1982 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkur: 

  

  

    

     

  

    

  
  

Skráningard. 12. ágúst 1983. 

Tilkynnt 20. desember 1982, kl. 13:00 

Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited, 79 St. Clair Avenue East, 

Toronto, Ontario, Canada M4T 1IM6. 

Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Öl. bjór, lageröl. porteröl og dökkt öl; „shandy“; óáfengir drykkir og efni til þess 

að framleiða alla slíka drykki. 

32. 
  

Skrás. 1983, nr. 159. 

T $14/1982 

Eigandi: 

   Skráningard. 12. ágúst 1983. 

Tilkynnt 20. desember 1982, kl. 13:00 

The Clorox Company, 1221 Broadway, Oakland. State of California 94612, 
Bandaríkjunum.



Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkur: 
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Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Efni til myglu- og blettahreinsunar, hreinsiefni fyrir flísar. 
3. 

Merkið er skráð í litum. 

  

Skrás. 1983, nr. 160. 

T 515/1982 

Skráningard. 12. ágúst 1983. 

Tilkynnt 20. desember 1982, kl. 13:00 

TILEX 

  

  

Eigandi: The Clorox Companv, 1221 Broadway, Oakland, State of California 94612, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson. Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Efni til myglu- og blettahreinsunar, hreinsiefni fyrir flísar. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 161. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 516/1982 Tilkynnt 20. desember 1982, kl. 13:00 

Eigandi: The Clorox Company, 1221 Broadway, Oakland, State of California 94612, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Björn Arnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Efni til myglu- og blettahreinsunar, hreinsiefni fyrir flísar. 
Flokkur: 3. 

Merkið er skráð í htum.
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Skrás. 1983, nr. 162. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 517/1982 Tilkynnt 21. desember 1982, kl. 14:00 
RS 

Ívan 

Eigandi: Maglificio Biellese Fratelli Fila S.P.A., Via Cesare Battisti 26, 13051 Biella 
(Vercelli), Ítalíu. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Gleraugu, gleraugnaumgerðir, búnaður og tæki notaður við vísindi, siglingar, 

ljósmyndun, kvikmyndatöku og -sýningar, sjóntæki og áhöld í 9. flokki, tóbak, 

óunnið og unnið; hlutir handa reykingamönnum, eldspýtur í 34. fl. 

Flokkur: 9 og 34. 
Merkið er skráð í rauðum og bláum lit. 

  

Skrás. 1983, nr. 163. Skráningard. 12. ágúst 1983. 

T 518/1982 Tilkynnt 21. desember 1982, kl. 14:00 

ILA 
Eigandi: Maglificio Biellese Fratelli Fila S.P.A., Via Cesare Battisti 26, 13051 Biella 

(Vercelli). Ítalíu. 
Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf.. Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Gleraugu. gleraugnaumgerðir, búnaður og tæki notað við vísindi, siglingar, 

ljósmyndun, kvikmyndatöku og -sýningar, sjóntæki og áhöld í 9. flokki, tóbak, 
óunnið og unnið; hlutir handa reykingamönnum, eldspýtur í 34. fl. 

Flokkar: 9 og 34. 
Merkið er skráð í rauðum og bláum lit. 

    

  

Skrás. 1983, nr. 165. Skráningard. 10. október 1983. 

T 105/1979 Tilkynnt 22. mars 1979. kl. 10:00 

Eigandi: Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha, 10—1. Nakazawa—cho. Hamamatsu—   

shi, Shizuoka— ken, Japan. 
Umboðsm: Faktor Company. Seljavegi 9. Reykjavík.
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Vörur: Hljóðfæri, þar með talin elektrónisk hljóðfæri, rafmagnsslaghörpur, samstill- 

ingartæki fyrir hljómlist (undanskilin eru talvélar og þráðlaus tæki), hlutar þessa 

og tengihlutar. 

  

Flokkur: IS. 

Skrás. 1983, nr. 166. Skráningard. 10. október 1983. 

T 225/1984 Tilkynnt 1. júlí 1981, kl. 14:15 

Technics 
Eigandi: Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 

Osaka Prefecture, Japan. 
Umboðsm: Björn Árnason, Arni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Vörur: Magnarar, viðtæki án magnara, útvarpsmagnarar, plötuspilarar, hátalarar, 
hátalarakerfi, hylki, hljóðarmar, heyrnartól, hljóðnemar, segulbandstæki, segul- 
bandstæki með aukabúnaði, áspiluð segulbönd, óáspiluð segulbönd, plötur, PCM 
aðhæfingartæki, stereo hljómflutningstæki, „audio racks“. 

  

Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 167. Skráningard. 10. október 1983. 

T 519/1982 Tilkynnt 21. desember 1982, kl. 14:00 

NEOVITA 

Eigandi: Savoy Laboratories (International) Limited, Prosper House, 146—156 Kilburn 

High Road, London. N. W. 6., Englandi. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf. Óðinsgötu 4. 101 Reykjavík. 

  

Vörur: Lyfjablöndur og efni í 5. flokki. 
Flokkur: 5 

Skrás. 1983, nr. 168. Skráningard. 10. október 1983. 

T 520/1982 Tilkynnt 21. desember 1982, kl. 14:30 

RICHLAND 

Eigandi: Brown ér Williamson (International) Inc./ 3000 First National Tower, 101 South 
Fifth Street, Louisville, Kentucky 40202, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

  

Vörur: 34. flokkur fyrir tóbak hvort sem er unnið eða óunnið. 
Flokkur: 34. 

Skrás. 1983, nr. 169. Skráningard. 10. október 1983. 

T 521/1982 Tilkynnt 23. desember 1982, kl. 13:20 

MECANIX 

Eigandi: Scientific Calculations, Inc., 7635 Main Street, Fishers, New York 14453, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík.
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Vörur: Tölvuforrit á segulböndum eða disklingum, hönnun og starfræksla tölvuforrita í 
9. og 42. flokki. 

Flokkar: 9 og 42. 

Skrás. 1983, nr. 170. Skráningard. 10. október 1983. 

T 522/1982 Tilkynnt 23. desember 1982, kl. 13:20 

Eigandi: Ov Nokia Ab., Mikaelsgatan 15 A, SF—(00100 Helsingfors 10. Finnlandi. 
Umboðsm: Sigurjónsson ét Thor st., Oðinsgötu 4. 101 Reykjavík. 
Vörur: Hlífðarhanskar í flokkum 9. 21 og 25. 

Flokkar: 9. 21 og 25. 

Skrás. 1983, nr. 171. Skráningard. 10. október 1983. 

T 523/1982 Tilkynnt 27. desember 1982, kl. 12:40 

SOFT SPOTS 

  

Eigandi: Lowell Shoe, Inc.. 8 Hampshire Drive, Hudson. NH 03051., Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Faktor Company. Seljavegi 9. Reykjavík. 

Vörur: Skófatnaður. 
Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 172. Skráningard. 10. október 1983. 

T 526/1982 Tilkvnnt 29. desember 1982, kl. 14:00 
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Eigandi: Visa International Service Association, 600 Montgomery Street, San Francisco, 

California, Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Oðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

  

Þjónusta: Alls konar fjármálaþjónusta, þar á meðal ferðatékkaþjónusta. 

Flokkur: 36. 

Skrás. 1983, nr. 173. Skráningard. 10. október 1983. 

T 532/1982 Tilkynnt 30. desember 1982, kl. 13:00 

BEYKIR 

Eigandi: Ásmundur Guðnason. verkamaður, Hafnargötu 2, 240 Grindavík og Bjarni G. 
Gunnarsson, síldarmatsmaður, Arnarhrauni 10. 240 Grindavík. 

Vörur: Handverkfæri. 

  

Flokkur: 8. 

Skrás. 1983, nr. 174. Skráningard. 10. október 1983. 

T 527/1982 Tilkynnt 29. desember 1982, kl. 14:00 

Á 
ÆR 
ÆR 
Fa 

Eigandi: Religious Technology Center, 6515 Sunset Boulevard, Los Angeles, California, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf.. Óðinsgötu 4. 101 Reykjavík. 
Vörur/ 
Þjónusta: Prentað mál, blöð og tímarit, bækur, fræðslu- og kennslugögn, 

bæklingar, flugrit í 16. flokki. Trúarleg og prestleg þjónusta, þar með talin 

safnaðarráðgjöf í 42. flokki. 

  

  

Flokkar: 16 og 42. 

Skrás. 1983, nr. 175. Skráningard. 10. október 1983. 

T 529/1982 Tilkynnt 29. desember 1982, kl. 14:00 

Eigandi: Religious Technology Center, 6515 Sunset Boulevard, Los Angeles, California, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor, Oðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur/ Prentað mál, blöð og tímarit, bækur, fræðslu- og kennslugögn, bæklingar, flugrit í 
Þjónusta: 16. flokki. Trúarleg og prestleg þjónusta, þar með talin safnaðarráðgjöf í 42. 

flokki. 
Flokkar: 16 og 42. 
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Skrás. 1983, nr. 176. Skráningard. 10. október 1983. 

T 531/1982 Tilkynnt 29. desember 1982. kl. 14:00 

DIANETICS 

Eigandi: Religious Technology Center, 6515 Sunset Boulevard, Los Angeles. California. 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor, Oðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur/ Prentað mál, blöð og tímarit, bækur, fræðslu- og kennslugögn, bæklingar, flugrit í 
Þjónusta: 16. flokki. fræðslu- og kennslugögn. bæklingar. flugrit í 16. flokki. Trúarleg og 

prestleg þjónusta, þar með talin safnaðarráðgjöf í 42. flokki. 

Flokkar: 16 og 42. 

  

Skrás. 1983, nr. 177. Skráningard. 10. október 1983. 

T 528/1982 Tilkynnt 29. desember 1982. kl. 14:00 

  

  

Eigandi: Religious Technology Center, 6515 Sunset Boulevard. Los Angeles, California. 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor. Oðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

Þjónusta: Prentað mál, blöð og tímarit, bækur, fræðslu- og kennslugögn. bæklingar, flugrit í 

16. flokki. Trúarleg og prestleg þjónusta, þar með talin safnaðarráðgjöf í 42. 
flokki. 

Flokkar: 16 og 42. 

Skrás. 1983, nr. 178. Skráningard. 10. október 1983. 

T 533/1982 Tilkynnt 30. desember 1982. kl. 14:30 

CATSAN 

Eigandi: Mars, Incorporated, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road. McLean. Virginia. 

Bandaríkjunum. . 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor, Oðinsgötu 4. 101 Reykjavík. 
Vörur: Dýrafóður og strá eða moð til dreifingar undir skepnur einkum undir ketti í 31. 

flokki. 
Flokkur: 31. 
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Skrás. 1983, nr. 179. Skráningard. 10. október 1983. 

T 538/1982 Tilkynnt 30. desember 1982, kl. 14:30 

STOUFFER'S 

Eigandi: The Stouffer Corporation, 29800 Bainbridge Road, Solon, Ohio. Bandaríkj- 

unum. . 
Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Oðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

Vörur: Tilreiddur matur og málsverðir; þar á meðal kjöt, fiskur, alifuglar, hænsni, kjöt 

af veiðidýrum, grænmeti, eftirmatur, bökur og bökubotnar, kökur, kramarhús- 
kökur, kex, sætabrauð, brauð, rúnstykki, bollur, pönnukökur, pizzur, salöt, 

súffle, brauðkollur (eclairs), búðingar, ís til átu, sósur, ávextir, hlaup. ávaxtasult- 

ur, súrsultur (pickles), kaffi, allar þessar vörur annað hvort heitar, tilbúnar til átu, 
eða verndaðar með niðursuðu, á flöskum, þurrkaðar, frosnar og/eða sultaðar í 

flokkunum 29 og 30. 
Flokkar: 29 og 30. 

Skrás. 1983, nr. 180. Skráningard. 10. október 1983. 

T 539/1982 Tilkynnt 30. desember 1982, kl. 14:30 

Eigandi: Religious Technology Center, 6515 Sunset Boulevard, Los Angeles, California, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor, Oðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur/ Prentað mál, blöð og tímarit, bækur, fræðslu- og kennslugögn. bæklingar, flugrit í 

Þjónusta: 16. flokki. Trúarleg og prestleg þjónusta, þar með talin safnaðarráðgjöf í 42. 

flokki. 
Flokkar: 16 og 42. 

Skrás. 1983, nr. 181. Skráningard. 10. október 1983. 

T 540/1982 Tilkynnt 30. desember 1982, kl. 14:30 
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Eigandi: Religious Technology Center, 6515 Sunset Boulevard, Los Angeles, California. 

Bandaríkjunum. , 
Umboðsm: Sigurjónsson át Thor, Oðinsgötu 4, 101 Reykjavík.. 
Vörur/ Prentað mál, blöð og tímarit, bækur, fræðslu- og kennslugögn, bæklingar, flugrit í 

Þjónusta: 16. flokki. Trúarleg og prestleg þjónusta, þar með talin safnaðarráðgjöf í 42. 

flokki. 

Flokkar: 16 og 42. 

Skrás. 1983, nr. 182. Skráningard. 10. október 1983. 

T 541/1982 Tilkynnt 30. desember 1982. kl. 14:30 

Eigandi: Religious Technology Center, 6515 Sunset Boulevard, Los Angeles, California. 

Bandaríkjunum. . 
Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor, Oðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

Vörur/ Prentað mál, blöð og tímarit, bækur, fræðslu- og kennslugögn, bæklingar, flugrit í 
Þjónusta: 16. flokki. Trúarleg og prestleg þjónusta. þar með talin safnaðarráðgjöf í 42. 

flokki. 
Flokkar: 16 og 42. 

Skrás. 1983, nr. 183. Skráningard. 10. október 1983. 

T 542/1982 Tilkynnt 30. desember 1982, kl. 14:30 

CLIC 

Eigandi: Clairol Incorporated, 345 Park Avenue, New York. N.Y. 10022. Bandaríkj- 

unum. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf.. Oðinsgötu 4. 101 Reykjavík. 

Vörur: Háralitur og hárhirðivörur. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 184. Skráningard. 10. október 1983. 

T 408/1982 Tilkynnt 1. október 1982, kl. 11:00 

  

Eigandi: 
Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Vörur: Ilmvörur. ilmvötn, ilmefni og olíur, snyrtivökvar (eaux de toilette). rakspíri og 

áburður til nota fyrir og eftir rakstur, fegrunarvörur, ilmsápur, áburður og vökvi 

fyrir líkama og andlit. áburður og krem notað fyrir andlit og húð. þó ekki til 

lækninga. áburður til snyrtingar, baðsölt. snyrtiefni og sápur til nota í baði. 
förðunarefni, förðunarkrem, förðunarkassar. snyrtivörur, varalitir og snyrtivörur 
til að nota á varir, augnlitir, naglalökk, augnskuggar í formi dufts. krems og 

áburðar. litir og snyrtiefni fyrir augnhár. gerviaugnhár. snyrtivörur fyrir hárið. 
sápuvötn og duft notuð við höfuðþvott (sjampó). tannhirðingarvörur. tannkrem, 

snyrtiefni og áburður til að lita húð sólbrúnku. sólarolía, sólarkrem og önnur efni 

til að auka sólbrúnku húðar, ilmkoddar. 

Flokkur: 3.
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Skrás. 1983, nr. 185. Skráningard. 10. október 1983. 

T 428/1982 Tilkynnt 18. október 1982, kl. 11:50 

KALORIK 1€< KALORIK 

Eigandi: KALORIK S.A., Zoning Industriel de Gembloux-Sauveniére. Ch. de Tirlemont 
75, B-5800 Belgíu. 

Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

  

  

  

  

    

Vörur: Heimilisraftæki og allt þeim tilheyrandi í 7., 9. og 11. flokki. 
Flokkar: 7, 9 og 1l. 

Skrás. 1983, nr. 186. Skráningard. 10. október 1983. 

T 1/1983 Tilkynnt 6. janúar 1983, kl. 11:20 

TEKNOWLEDGE 

Eigandi: Teknowledge, Inc., 525 University Avenue. Palo Alto, California 94301, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor, Óðinsgötu 4. 101 Reykjavík. 
Vörur/ Segulmagnaðir eða rafeindamiðlar með áteknum tölvuforritum í 9. flokki. 
Þjónusta: Forritaðir gagnamiðlar og ráðgefandi þjónusta í verkfræði í 41. flokki. 
Flokkar: 9 og 41. 

Skrás. 1983, nr. 187. Skráningard. 10. október 1983. 

T 2/1983 Tilkynnt 6. janúar 1983, kl. 11:20 
HUMULIN 

Eigandi: Eli Lilly and Company, 307 East McCarty Street, Indianapolis, Indiana, 
Bandaríkjunum. , 

Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor, Oðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 188. Skráningard. 10. október 1983. 

T 5/1983 Tilkynnt 7. janúar 1983, kl. 10:30 
COLT 

Eigandi: Skifabrik Alois Rohrmoser, A - 5602 Wagrain, Markt 44, Austurríki. 
Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Vörur: Íþróttavörur. skíði, skíðastafir. 
Flokkur: 28. 

Skrás. 1983, nr. 189. Skráningard. 10. október 1983. 

T 8/1983 Tilkynnt 11. janúar 1983, kl. 14:15 

a —— Alpa 
—— 

Eigandi: Etienne Aigner AG, Marbachstrasse 9, Minchen 70, Þýskalandi. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor. Óðinsgötu 4. 101 Reykjavík.
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Vörur: 

Flokkar: 

1532 

Hreinsiefni, núningsefni; fegrunarvörur og efni til að snyrta líkama. lykteyðandi 

úðunarefni, hárvötn, sápulagarefni, hárúðunarefni, vökvi til að þvo hörundið úr 

fyrir og eftir rakstur; ilmefni, Kölnarvatn; úr, skartgripir og silfurvarningur, ekta 

gimsteinar og eftirlíkingar þeirra, kassar og sérstakar umbúðir fyrir úr, þ. e. úr 
leðri og með málmstöfum og lykkjum úr leðri og málmi; regnhlítar, sólhlífar. 

göngustafir; svipur; karlmanna-, kven- og barnafatnaður, hanskar. treflar. 

höfuðklútar og hálsklútar, hálsbindi, karlmannaskyrtur; íþróttavörur, þ. e. golt- 

og tennisboltar, íþrótta- og baðstrandafatnaður., baðpokar; munaðarvörur fyrir 

reykingamenn, þ. e. skrautkassar úr leir, málmi (einnig góðmálmum). plasti eða 

leðri, tómir eða fylltir skornu tóbaki í pípu og vindlingum, vindlum og 

smávindlum, reykingasamstæður, eldspýtur í skrautstokkum, þ. e. úr leðri eða 

málmi; borð- og vasakveikjarar, öskubakkar, pípur, pípupokar. pípurekkir, tæki 

til að þrífa og troða í pípur, tóbakspungar, vindlingamunnstykki. einnig úr 

góðmálmum, vindlinga- og vindlakassar úr leðri og einnig úr góðmálmum. 

3,5, 14, 18, 25, 28 og 34 
  

Skrás. 1983, nr. 190. Skráningard. 10. október 1983. 

T 9/1983 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkar: 

Tilkynnt 11. janúar 1983, kl. 14:15 

Etienne Aigener AG, Marbachstrasse 9, Múnchen 70, Þýskalandi. 

Sigurjónsson á Thor. Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Hreinsiefni. núningsefni; fegrunarvörur og efni til að snyrta líkama. lykteyðandi 

úðunarefni, hárvötn. sápulagarefni, hárúðunarefni, vökvi til að þvo hörundið úr 
fyrir og eftir rakstur; ilmefni, Kölnarvatn: regnhlítar, sólhlífar. göngustafir; 
svipur; kven-, karlmanna- og barnafatnaður, hanskar. treflar, höfuðklútar og 

hálsklútar, hálsbindi, karlmannaskyrtur: íþróttavörur, þ. e. golf- og tennispokar. 
íþrótta- og baðstrandafatnaður, baðpokar; munaðarvörur fyrir reykingamenn, 

þ. e. skrautkassar úr leir, málmi, plasti eða leðri. tómir eða fylltir skornu tóbaki í 
pípu og vindlingum, vindlum og smávindlum. pípur. pípupokar, tóbakspungar, 
vindlinga- og vindlakassar úr leðri, reykingasamstæður. eldspýtur í skrautstokk- 

um. þ. e. úr leðri eða málmi, borð- og vasakveikjarar, öskubakkar., pípurekkir, 
tæki til að þrífa og troða í pípur, vindlingamunnstykki (utan vörur úr góðm- 

álmum). 

3.5. 18, 25, 28 og 34. 

  

Skrás. 1983, nr. 191. Skráningard. 10. október 1983. 

T 10/1983 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkar: 

Tilkynnt 13. janúar 1983, kl. 13:45 

MANVILLE 

Manville Service Corporation, Ken-Caryl Ranch. Denver. Colorado 80217, 

Bandaríkjunum. 
Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Fyrir allar vörur taldar í 1., 11., 16.. 17. og 19. flokki. 

1, 11. 16. 17 og 19. 
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Skrás. 1983, nr. 192. Skráningard. 10. október 1983. 

T 11/1983 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkar: 

Tilkynnt 13. janúar 1983, kl. 14:50 

( Hauknecht 

Bauknecht Hausgeráte GmbH, Wallgraben 99, Stuttgart, Þýskalandi. 

Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Flokkur 7: Vélar, þar á meðal rafmagnsvélar (þó ekki fyrir ökutæki), aflvélar (þó 
ekki fyrir ökutæki) og gangsetningartæki fyrir þær; rafmagnsdælur (sem teljast til 

7. flokks); rafknúin heimilistæki (sem teljast til 7. flokks), þ. á m. þvottavélar, 
vindur, uppþvottavélar; rafknúin eldhústæki til þess að mala, sneiða, skera, 

hræra, blanda, ná safa úr ávöxtum, pressa og hnoða, einnig dósahnífar, kjöt- og 

grænmetishakkavélar, kaffi- og tevélar; ísvélar, brýningavélar, strau- og fata- 
pressuvélar, skóburstunarvélar; varahlutir fyrir allar ofangreindar vörur ásamt 
kössum og umbúðum fyrir þær. Flokkur 9: Raftæknileg og rafeindatæki, 

verkfæri, lagnir, stuðlar, samsetningarhlutar og efnapartar (sem teljast til 9. 
flokks); eftirlits-, prófunar-, stjórnunar-, stillingar- og skiptitæki, áhöld og 

búnaður; slökkvitæki, hlutar, kassar og umbúðir fyrir allar framangreindar vörur 

(sem geta talist til 9. flokks). Flokkur 11: Efni og búnaður í lagnir til hitunar, 
gufu, framleiðslu, matseldar, kælingar, þurrkunar, loftræstingar, fyrir vatn, svo 

og fyrir lagnir í hreinlætisskyni; hitadælur; hlutar, kassar og umbúðir fyrir allar 
framangreindar vörur (sem geta talist til 11. flokks). 
1,9 og ll. 
  

Skrás. 1983, nr. 193. Skráningard. 10. október 1983. 

T 12/1983 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkur: 

Tilkynnt 14. janúar 1983, kl. 10:10 

FUZZY—FELT 

Allan Industries Limited, Vine Cottage Studios, Farnham Common, Slough, SL2 

3NY, Englandi. 
Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Leikir, spil, töfl, leikföng, leiktæki. 

28. 
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Skrás. 1983, nr. 194. Skráningard. 10. október 1983. 

T422/1982 Tilkynnt 14. október 1982, kl. 11:45 

MM A-I 
38) 

  

  
  

      

  

Eigandi: B á W Diesel A/S, Torvegade 2, Kaupmannahöfn, Danmörku. 
Umboðsm: Vilhjálmur Árnason, hrl., Njörvasundi 2, Reykjavík. 
Vörur: Flokkar 7 og 12. 
Flokkar: 7 og 12. 

Skrás. 1983, nr. 195. Skráningard. 10. október 1983. 

T423/1982 Tilkynnt 14. október 1982, kl. 11:45 
  

MAN 
58VV | 

Áloha 
PROPULSION SYSTEMS 

  

  

  

  

    
  

Eigandi: B £ W Diesel A/S, Torvegade 2, Kaupmannahöfn, Danmörku. 

Umboðsm: Vilhjálmur Árnason, hrl., Njörvasundi 2, Reykjavík. 

Vörur: Flokkar 7 og 12. 
Flokkar: 7 og 12. 
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Skrás. 1983, nr. 196. Skráningard. 10. október 1983. 

1 329/1982. Tilkynnt 12. ágúst 1982, kl. 10:45. 

    

  

            

  

  

Eigandi: BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, Westminster 

House, 7, Millbank, London, S. W., Englandi. 

Umboðsm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Vörur: 34. fl. fyrir tóbak, hvort sem er unnið eða óunnið. 
Flokkur: 34. 

Skrás. 1983, nr. 197. Skráningard. 10. október 1983. 

T 378/1976. Tilkynnt 28. des. 1976, kl. 11.10. 

Eigandi: Gallaher Limited, Virginia House, 134/148 York Street, Belfast, Norður-Írlandi. 

Umboðsm: Magnús Thorlacius. hrl., vörumerkja- og einkaleyfaskrifstofa, Miklubraut 46, 

Reykjavík. 

Vörur: Tóbak, unnið og óunnið, efni til reykinga, selt sér eða blandað tóbaki án þess að 
vera ætlað til lækninga eða heilsubótar, vörur handa reykingamönnum og 

eldspýtur. 
Flokkur: 34. 

Skrás. 1983, nr. 198. Skráningard. 10. október 1983. 

T 245/1976 Tilkynnt 19. ágúst 1976, kl. 17:00 
DON ALVARO 

Eigandi: Tabacos Alvaro Gonzalez, S.A., Tabacalvaro, Nava Grimon Str. 14-16, La 

Laguna de Tenerife, (Kanaríeyjum) Spáni. 
Umboðsm: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Unnar tóbaksafurðir, einkum vindlar. 

Flokkur: 34. 

 



Nr. 825 1536 

  

Skrás. 1983, nr. 199. Skráningard. 10. október 1983. 

T 91/1979 Tilkynnt 13. mars 1979, kl. 12:30 

ALBA 

Eigandi: Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten, sem einnig verslar undir nafninu K. Hattori 

á Co. Ltd., 5-11, 4-Chome, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 

Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor st., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

  

Vörur: Úr, klukkur og önnur áhöld til tímamælinga og hlutar til þeirra í 14. flokki. 

Flokkur: 14. 

Skrás. 1983, nr. 200. Skráningard. 10. október 1983. 

T 126/1980 Tilkynnt 8. apríl 1980, kl. 11:00 

POST 

Eigandi: General Foods Corporation, 250 North Street, N.Y. 10625, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Kornmatur til morgunverðar í 30. flokki. 

Flokkur: 30. 

Skrás. 1983, nr. 201. Skráningard. 10. október 1983. 

T 294/1980 Tilkynnt 22. ágúst 1980, kl. 10:50 

UFESA 

Eigandi: Union Fabricantes Electrodomesticos, S.A., U.F.E.S.A., Echarri-Aranaz (Nav- 

arra), Spáni. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Rafmagnsstraujárn í 9. flokki. Rafmagnshitarar, rafmagnsofnar. rafmagnskaffi- 
könnur til heimilisnota, rafknúnir blandarar til heimilisnota. rafmagnsknúin 

bræðslutæki (electric líquefiers) til heimilisnota. Tæki til heimilisnota til að pressa 

safa úr ávöxtum í 11. flokki. 

  

Flokkar: 9 og ll. 

Skrás. 1983, nr. 202. Skráningard. 10. október 1983. 

T 326/1981 Tilkynnt 1. október 1981. kl. 13:00 

  

Eigandi: Anne-Christine Ridderstrále. Kamomillgatan 10, 754 47 Uppsala, Svíþjóð. 
Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í flokkum 1, 2 og 17. 

Flokkar: 1,2 og 17. 
Vörumerkið er skráð á grundvelli 29. gr. vörumerkjalaga. „Telle-Quelle“.
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Skrás. 1983, nr. 203. Skráningard. 10. október 1983. 

T 46/1982 Tilkynnt 2. febrúar 1982, kl. 10:00 

Innihald: Vatn, óbi skorið korn, hveitihýði, tífrænt ger, þrúgu- 
sykur, salt, jurtaf ítulaus þurrmjolk 

  ATHUGIÐ Ó faggserrsötiNGðR 
Geymið brauðið | 

í kæli eftir opnun 
pakkans.   

Í FRAMLEIÐANDI: BRAUÐGERÐIN KRÚTT, BLÖNDUÓSI 

  

Eigandi: Húnfjörð hf., Aðalgötu 9, 540 Blönduósi. 
Vörur: Vöruflokkur nr. 30. 

Flokkur: 30. 

  

Skrás. 1983, nr. 204. Skráningard. 10. október 1983. 

T 47/1982. Tilkynnt 2. febrúar 1982, kl. 10:00 

Innihald: Vatn, óblandað hveiti, rugmjól. sigtimjol. lífrænt ger, salt, natturu 

feiti, sykur, rúgmált, heilir rúgkjarnar. 

Brauðbætiefni Lechitin. sitrónussra, eplasýra. Mono.digiycerid, 

Polyglycerolester, G teráruvllaceylar 

, ENGIN KEMISK- EÐA ROTVARNAREFNI 
Tokið pakkar ATHUGIÐ 2 Tstgasti söLuDAGUR 

{eydiðrlenms| Geymið brauðið | 
í s í kæli eftir opnun | 

pakkans. RT þr G { 

( ) lc) FRAMLEIÐANDI: BRAUÐGERÐIN KRÚTT. BLÖNDUÓSI " SÍMI 95.4500 

  

  

Eigandi: Húnfjörð hf., Aðalgötu 9, 540 Blönduósi. 
Vörur: Vöruflokkur nr. 30. 

Flokkur: 30. 

  

B 194
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Skrás. 1983, nr. 205. Skráningard. 10. október 1983. 

T 308/1982 Tilkynnt 28. júlí 1982, kl. 10:15 

Eigandi: Kabushiki Kaisha Asics (Asics Corporation), No. 3, 1-Ban, 3-Chome, Terada- 

Cho, Suma-Ku, Kobe City, Hvogo Prefecture, Japan. 
Umboðsm: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Stígvél, skór og inniskór, þó ekki íþróttaskór. 
Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 206. Skráningard. 10. október 1983. 

T 337/1982 Tilkynnt 18. ágúst 1982, kl. 10:25 

Eigandi: Sony Kabushiki Kaisha trading as Sony Corporation, 7-35 Kitashinagawa 6- 
Chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf.. Óðinsgötu 4. Reykjavík. 
Vörur: Myndsegulbandsupptöku- og fjölföldunartæki og áhöld og myndavélar notaðar 

við slík tæki; myndsegulbönd og segulsnældur (kasettur) til sömu nota; hlutar og 

búnaður til allra framangreindra vara í 9. flokki. 

Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 207. Skráningard. 10. október 1983. 

1 359/1982 Tilkynnt 1. september 1982. kl. 15:00 

FOR ADVENTUROUS PEOPLE ONLY 

Eigandi: Andrjes Pjetursson, ferðahati. Hvassaleiti 26, 108 Reykjavík. 
Þjónusta: Skipulagðar hópferðir á Íslandi. 
Flokkur: 38. 
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Skrás. 1983, nr. 208. Skráningard. 10. október 1983. 

T 393/1982 Tilkynnt 21. september 1982, kl. 11:20 

      
A 

Ringpir! 

  

  

Eigandi: Barthels — Feldhoff GmbH á Co., Brándströmstrasse 9-11, 5600 Wuppertal 2 

(Barmen), Þýskalandi. 

Umboðsm: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur: Skóreimar. 

Flokkur: 26. 

Skrás. 1983, nr. 209. Skráningard. 10. október 1983. 

T 476/1982 Tilkynnt 23. nóvember 1982, kl. 13:00 

KAUPÞING SEÐLABANKA ÍSLANDS 

Eigandi: Seðlabanki Íslands, Austurstræti 11. 101 Reykjavík. 
Þjónusta: 35. fl. viðskipti. 

36. fl. fjármálastarfsemi. 
Flokkar: 35 og 36. 

Skrás. 1983, nr. 210. Skráningard. 10. október 1983. 

T 467/1982 Tilkynnt 17. nóvember 1982, kl. 15:00 

Eigandi: Sigurbjörn Á. Friðriksson, heildsali, Dalalandi 11. 108 Reykjavík. 
Umboðsm: Sigurgeir Sigurjónsson, hrl., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 29. og 30. flokki. 

Flokkar: 29 og 30. 
Discl.: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðinu Gourmet.
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Skrás. 1983, nr. 211. Skráningard. 10. október 1983. 

T 474/1982 Tilkynnt 23. nóvember 1982, kl. 13:00 

  

  

  

Eigandi: Eska, národní podnik, Cheb, Tékkóslóvakíu. 
Umboðsm: Kristinn Gunnarsson, hrl., Ásenda 3, Reykjavík. 
Vörur: Reiðhjól fyrir karlmenn og kvenfólk, drengi og stúlkur, sportreiðhjól fyrir karl- 

menn, sérstök reiðhjól, sem leggja má saman. reiðhjól með veljara fyrir gírahlut- 
föll; reiðhjólahlutar, svo sem gatflar, gíradrif, afturtannhjól. tannhjól að framan, 
til ferðalaga og fyrir börn, stýri, stýrisstammar, hnakkar, aurbretti, uppteinaðar 

gjarðir að framan og aftan, gjarðir, keðjukassar. grindur, kranköxlar. 

Flokkur: 12. 

Forgangsréttur er frá 18. maí 1982. 

Skrás. 1983, nr. 212. Skráningard. 10. október 1983. 

T 530/1982 Tilkynnt 29. desember 1982, kl. 14:00 

SCIENTOLOGY 

Eigandi: Religious Technology Center, 6515 Sunset Boulevard, Los Angeles, California, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur/ Prentað mál, blöð og tímarit, bækur, fræðslu- og kennslugögn, bæklingar, flugrit í 
Þjónusta: 16. flokki. Trúarleg og prestleg þjónusta, þar með talin safnaðarráðgjöf í 42. 

flokki. 

Flokkar: 16 og 42. 

Skrás. 1983, nr. 213. Skráningard. 10. október 1983. 

T 534/1982 Tilkynnt 30. desember 1982, kl. 14:30 
MR. DOG 

Eigandi: Mars, Incorporated. Westgate Park, 1651 Old Meadow Road. McLean. Virginia, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson át Thor sf., Óðinsgötu 4. Reykjavík. 

Vörur: Dýrafóður og strá eða moð til dreifingar undir skepnur í 31. flokki. 
Flokkur: 31. 
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Skrás. 1983, nr. 214. Skráningard. 10. október 1983. 

T 3/1983 Tilkynnt 3. janúar 1983, kl. 13:15 

SUMMER SHEER 

  

  

  

  

Eigandi: Consolidated Foods, Corporation, Winston-Salem, N.C. 27103, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Gústaf Þór Tryggvason, hdl., Tjarnargötu 10D, Reykjavík. 

Vörur: Flokkur 25. 

Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 215. Skráningard. 10. október 1983. 

T 13/1983 , Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 10:15 

REVE DORE 

Eigandi: Rowntree Mackintosh SA, Noisiel 77420, Marne-la-Vallee, Frakklandi. 

Umboðsm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Vörur: Súkkulaði, sælgæti, konfekt, brjóstsykur og karamellur; brauð, kex, kökur og 
sætabrauð; ís; kaffi, te, kókó, sykur og gervikaffi, hveiti, og kornmeti; léttir 

smáréttir í 30. flokki. 

Flokkur: 30. 

Skrás. 1983, nr. 216. Skráningard. 10. október 1983. 

T 15/1983 Á . . Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 15:00 

Eigandi: Lancöme Parfums et Beaute £. Cie, 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

Paris, Frakklandi. . 

Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Imvörur, fegrunarvörur, snyrtivörur, handsápa, andlitsfarði, lögur í 3. flokki. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 217. Skráningard. 10. október 1983. 

T 16/1983 L TE IS Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 15:00 

Eigandi: Lancóme Parfums et Beaute á Cie, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
Paris, Frakklandi. . 

Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Fegrunarvörur, einkum hreinsimjólk og hreinsikrem í 3. flokki. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 218. Skráningard. 10. október 1983. 

T 17/1983 RI Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 15:00 

Eigandi: Lancóme Parfums et Beaute á Cie, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

Paris, Frakklandi. . 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Fegrunarvörur, lögur og krem án lyfja fyrir andlit og hörund í 3. flokki. 

Flokkur: 3.
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Skrás. 1983, nr. 219. Skráningard. 10. október 1983. 

OG MAQUÍISATIN 
Eigandi: Lancóme Parfums et Beaute á Cie, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

Paris, Frakklandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson é Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 15:00 

  

Vörur: Ilmefni, fegrunarvörur, andlitsfarði í 3. flokki. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 220. Skráningard. 10. október 1983. 

19/1983. B C GE Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 15:00 

Eigandi: Lancóme Parfums et Beaute ér Cie, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
Paris, Frakklandi. , 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Ilmvörur, sápa, andlitsfarði í 3. flokki. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 221. Skráningard. 10. október 1983. 

T 20/1983 Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 15:00 

PROGRES 
LANCÖMEF 

Eigandi: Lancöme Parfums et Beaute £ Cie, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
Paris, Frakklandi. . 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Fegrunarvörur, hörundskrem í 3. flokki. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 222. Skráningard. 10. október 1983. 

T 21/1983 Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 15:00 
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Eigandi: Lancóme Parfums et Beaute á Cie, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

Paris, Frakklandi. , 
Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Ilmvörur, ilmvötn, ilImsnyrtivötn í 3. flokki. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 223. Skráningard. 10. október 1983. 

T 22/1983 Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 15:00 

Eigandi: Lancöme Parfums et Beaute á. Cie, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

Paris, Frakklandi. , 
Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: llmvörur, fegrunarvörur, hörundsvökvi, snyrtivörur, handsápa í 3. flokki. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 224. Skráningard. 10. október 1983. 

T 23/1983 A d A Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 15:00 

Eigandi: Lancöme Parfums et Beaute á Cie, 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
Paris, Frakklandi. , 

Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Ilmvötn, ilmsnyrtivörur sem ekki eru lyf, fegrunarvörur, snyrtivökvar með 

Flokkur: 

ilmefnum, kölnarvatn, tannhreinsiefni og vökvar fyrir hár í 3. flokki. 

3. 
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Skrás. 1983, nr. 225. Skráningard. 10. október 1983. 

T 24/1983 TRÍ Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 15:00 

Eigandi: Lancóme Parfums et Beaute á Cie, 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
Paris, Frakklandi. . 

Umboðsm: Sigurjónsson át Thor sf.. Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Fegrunarvörur, einkum hörundskrem í 3. flokki. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 226. Skráningard. 10. október 1983. 

T 25/1983 . . S Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 15:00 

Eigandi: Lancóme Parfums et Beaute á Cie, 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
Paris, Frakklandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4. Reykjavík. 
Vörur: Andlitsfarði, fegrunarvörur fyrir augnhár og augnabrúnir í 3. flokki. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 227. Skráningard. 10. október 1983. 

T 26/1983 TÉE Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 15:00 

Eigandi: Lancóme Parfums et Beaute £ Cie, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

Paris, Frakklandi. . 
Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Óðinsgötu 4. Reykjavík. 

Vörur: Hreinsimjólk fyrir hörundið í 3. flokki. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 228. Skráningard. 10. október 1983. 

T 27/1983 MAQUICI S Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 15:00 

Eigandi: Lancöme Parfums et Beaute á Cie. 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
Paris, Frakklandi. , 

Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Oðinsgötu 4. Reykjavík. 
Vörur: Andlitsfarði fyrir augnahár og augnalok í 3. flokki. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 229. Skráningard. 10. október 1983. 

T 28/1983 I T Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 15:00 

Eigandi: Lancöme Parfums et Beaute á Cie, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

Paris, Frakklandi. , 
Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: IlImvörur, andlitsfarði, fegrunarvörur í 3. flokki. 
Flokkur: 3.
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Skrás. 1983, nr. 230. Skráningard. 10. október 1983. 

T 29/1983 TRIBEL Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 15:00 

Eigandi: Lancóme Parfums et Beaute á. Cie. 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
Paris, Frakklandi. . 

Umboðsm: Sigurjónsson éc Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Fegrunarvörur, einkum hörundskrem í 3. flokki. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 231. Skráningard. 10. október 1983. 

T 31/1983 Tilkynnt 19. janúar 1983, kl. 12:45 

group 4 
SECURITAS 000    
  

Eigandi: Group 4 Securitas (International) B.V., Haagweg 130, Rijswijk (Z.H.), Hol- 
landi. 

Umboðsm: G. H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur/ 

Þjónusta: Allar vörur og þjónusta í flokkum 6, 9, 16, 35, 39 og 42. 
Flokkar: 6, 9, 16, 35, 39 og 42. 

Skrás. 1983, nr. 232. Skráningard. 10. október 1983. 

1 33/1983 Tilkynnt 20. janúar 1983, kl. 14:40 

HYDRO-CURE 

Eigandi: Biotherm Société Anonyme Monégasque, Immeuble „Le Neptune“, Boulevard 

du Bord de Mer, Monaco. 
Umboðsm: G. H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

  

Vörur: Ilmvörur, fegrunarvörur, snyrtivörur, sápur, ilmolíur, hárvötn, tannhirðivörur í 

3. flokki. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 233. Skráningard. 10. október 1983. 

T 34/1983 Tilkynnt 20. janúar 1983, kl. 14:40 

BIO-EFFET 

Eigandi: Biotherm Société Anonyme Monégasque, Immeuble „Le Neptune“, Boulevard 
du Bord de Mer, Monaco. 

Umboðsm: G. H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Ilmvörur, fegrunarvörur, snyrtivörur, sápur, ilmolíur, hárvötn, tannhirðivörur í 

3. flokki. 
Flokkur: 3. 
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Skrás. 1983, nr. 234. Skráningard. 10. október 1983. 

T 35/1983 Tilkynnt 20. janúar 1983, kl. 14:40 

BIOTHERM 

Eigandi: Biotherm Société Anonyme Monégasque, Immeuble „Le Neptune“, Boulevard 

du Bord de Mer, Monaco. 
Umboðsm: G. H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

  

Vörur: Ilmvörur, fegrunarvörur, snyrtivörur, sápur, ilmolíur, hárvötn, tannhirðivörur í 

3. flokki. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 235. Skráningard. 10. október 1983. 

T 36/1983. Tilkynnt 20. janúar 1983, kl. 14:40. 

HYDROTHERMAL 

Eigandi: Biotherm Société Anonyme Monégasque, Immeuble „Le Neptune“, Boule- 
vard du Bord de Mer, Monaco. 

Umboðsm:  G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box, 1337, 121 Reykjavík. 

  

Vörur: Ilmvörur, fegrunarvörur, snyrtivörur, sápur, ilmolíur, hárvötn, tannhirði- 

vörur í 3. flokki. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 236. Skráningard. 10. október 1983. 

T 37/1983. Tilkynnt 20. janúar 1983, kl. 14:40. 
GEANGIN 

Eigandi: A/S Gea Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd. Pharmaceutical Manufacturing 

Company). 89 Holger Danskesvej, 2000 Kaupmannahöfn F, Danmörku. 
Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

  

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 237. Skráningard. 10. október 1983. 

T 38/1983. Tilkynnt 20. janúar 1983, kl. 14:40. 
BRIMSA 

Eigandi: Bristol-Myers Company, 345 Park Avenue, New York, N. Y. 10154. 

Bandaríkjunum. , 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Öðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Lyfjablöndur í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 238. Skráningard. 10. október 1983. 

T 39/1983. Tilkynnt 20. janúar 1983, kl. 14:40. 

BRAMSA 

Eigandi: Bristol-Myers Company, 345 Park Avenue. New York, N. Y. 10154. 

Bandaríkjunum.
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Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

  

  

Vörur: Lyfjablöndur í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 239. Skráningard. 10. október 1983. 

T 40/1983. Tilkynnt 20. janúar 1983, kl. 14:40. 
LIQUID DIAMOND 

Eigandi: Chemical Combine, Inc., 5300 Harvard Avenue, Cleveland, Ohio 44105, 
Bandaríkjunum. , 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Hreinsunarvörur, fægingarvörur og polymer þéttiefnavörur, allt til heimilis- 

nota og fyrir bifreiðar í 3. flokki. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 240. Skráningard. 10. október 1983. 

T 41/1983. Tilkynnt 21. janúar 1983, kl. 14:40. 
RENITEX 

Eigandi: Merck ér Co., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í S. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 241. Skráningard. 10. október 1983. 

T 42/1983. Tilkynnt 24. janúar 1983, kl. 14:30. 
HERCULES 

Eigandi: Hercules Incorporated, 910 Market Street, Wilmington, Delaware, Banda- 

ríkjunum. . 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Efnavörur til að nota í iðnaði; pappírsdeig (þ. á m. gervipappírsdeig); 

gerviviðarkvoða; plast í formi dufts, vökva, deigs, flaga, korna og köggla til 

nota í iðnaði; efnavörur til nota við kveikingar; efnispartur til nota við 

framleiðslu kveikingaefna; límefni; hreinsiefni til nota við iðnaðar- og 

framleiðsluaðgerðir og efnavörur til að blanda í eða nota sem bragð- og 
lyktarefni, sem eru algjörlega eða aðallega úr ilmefnum. 

Flokkur: 1. 
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Skrás. 1983, nr. 242. Skráningard. 10. október 1983. 

T 51/1983 D/// 4 Tilkynnt 27. janúar 1983, kl. 14:30 

vu 
ádað    

  

VIKING MARKISER 

Eigandi: Stenlgse Markisefabrik A/S, Frydensbergvej 4, DK-3660 Stenlgse, Dan- 

mörku. , 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 22. flokki. 

Flokkur: 22. 

Skrás. 1983, nr. 243. Skráningard. 10. október 1983. 

T 6/1983. Tilkynnt 11. janúar 1983, kl. 14:15. 

Eigandi: Wea International Inc., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York 10019, 

Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

Vörur: Áhöld og tæki til upptöku, endurflutnings og útsendingar á hljóð- og/eða 

myndefni, hljóð- og/eða myndefnaupptökur á plötum (discs), segulböndum 

og snældum (kassettum) í 9. flokki. 

  

Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 244. Skráningard. 10. október 1983. 

T 46/1983. Tilkynnt 27. janúar 1983, kl. 11:15. 

ð 

  

FAN TOMAA 
Eigandi: Invep S. P. A., Via Roma 143, Ponzano Veneto (Treviso), ltalíu. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
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Vörur: Fatnaður og tilbúin föt, þar með talið prjónavörur, svo sem peysur, 

prjónavörur úr baðmullarefni sérstaklega til nota á sumrin, buxur úr 

gallaefni, flaueli og öllum ofnum efnum, síðjakkar og jakkar, bolir, blússur, 

skyrtur, ullarhettur, lafafrakkar, frakkar og kápur og allar aðrar vörur sem 

tilheyra 25. flokki. 

Flokkur: 25. 

Orðið Fantomax með punktum milli bókstafanna, stafirnir Fan í grænum lit, 

stafirnir To í gráum lit, og stafirnir Max í rauðum lit. Fyrir ofan orðið 

Fantomax er stílfærð brjóstmynd í rauðum og grænum lt. 

Forgangsréttur er frá 13. janúar 1983. 

  

Skrás. 1983, nr. 245. Skráningard. 10. október 1983. 

T 62/1983. Tilkynnt 4. febrúar 1983, kl. 11:00. 

GARAMYCIN 

Eigandi: Schering Corporation, Gallopping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 

07033, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 
Flokkur: S. 

Skrás. 1983, nr. 246. Skráningard. 10. október 1983. 

T 63/1983. Tilkynnt 4. febrúar 1983, kl. 11:00. 

POLARAMIN 

Eigandi: Schering Corporation, Gallopping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 
07033, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 

Flokkur: S. 

Skrás. 1983, nr. 247. Skráningard. 10. október 1983. 

T 64/1983. Tilkynnt 4. febrúar 1983, kl. 11:00. 

TRILAFON 

Eigandi: Schering Corporation, Gallopping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 

07033, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 
Flokkur: 5. 
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Skrás. 1983, nr. 248. Skráningard. 10. október 1983. 

T 49/1983. Tilkynnt 27. janúar 1983, kl. 14:30. 
HUMULIN PROFILONG 

Eigandi: Eli Lilly and Company, 307 East McCarty Street, Indianapolis, Indiana 
Bandaríkjunum. . 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Lyfjablöndur og lyfjaefni í 5. flokki. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 249. Skráningard. 10. október 1983. 

T 30/1983. Tilkynnt 17. janúar 1983, kl. 15:00. 

Ð NV 
  

Eigandi: Lancóme Parfums et Beaute á Cie, 29 rue du Faubourg Saint- Honoré, 75008 

París, Frakklandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4. Reykjavík. 

Vörur: Ilmvörur. einkum ilmvötn, snyrtivötn og -lögur; shampoo, sápa, efni til að 

freyða og mýkja baðvatn, tannhreinsiefni, fegrunarvörur, andlitsfarði. 
Flokkur: 3. 

  

Skrás. 1983, nr. 250. Skráningard. 10. október 1983. 

T 43/1983. | Tilkynnt 24. janúar 1983, kl. 14:30. 

Eigandi: Hercules Incorporated, 910 Market Street, Wilmington, Delaware, Banda- 
ríkjunum. . 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Efnavörur til nota í iðnaði; pappírsdeig (þ. á m. gervipappírsdeig); gerviviðar- 

kvoða; plast í formi dufts, vökva, deigs, flaga, korna og köggla til nota í 
iðnaði; efnavörur til nota við kveikingar; efnispartar til nota við framleiðslu 
kveikingaefna: lím og límefni; hreinsiefni til nota við iðnaðar- og framleiðslu- 

aðgerðir og efnavörur til að blanda í eða nota sem bragð- og lvktarefni, sem 

eru algjörlega eða aðallega úr ilmefnum. 

  

Flokkur: 1. 

Skrás. 1983, nr. 251. Skráningard. 10. október 1983. 

T 50/1983. Tilkynnt 27. janúar 1983, kl. 14:30. 
SVENSSON 

Eigandi: Svensson International Inc., John B. Gorsiraweg, 6 Willemstad, Curacao, 
Hollensku Antilla-eyjum.
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Umboðsm: Sigurjónsson á Thor st., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Sápur, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvatn, tannhirðivörur í 3. flokki. 

Heilsuræktarfæði í 5. flokki. Fimleika- og íþróttavörur (þó ekki fatnaður) í 

28. flokki. 
Flokkar: 3,5 og 28. 

Skrás. 1983, nr. 252. Skráningard. 10. október 1983. 

T 53/1983. Tilkynnt 28. janúar 1983, kl. 13:30. 
DAYTONA 

Eigandi: Chrysler Corporation, 12000 Oakland Avenue, Highland Park, Michigan 

48203, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Örn Þór, hrl., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

  

Vörur: Vélknúin ökutæki til flutnings á landi og hlutar til þeirra í 12. flokki. 

Flokkur: 12. 

Skrás. 1983, nr. 253. Skráningard. 10. október 1983. 

T 59/1983. Tilkynnt 4. febrúar 1983, kl. 11:00. 
VALPROLIM 

Eigandi: Sanofi, 40, Avenue George V, 75008 Paris, Frakklandi. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Lyfjaefni og dýralækningaefni í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 254. Skráningard. 10. október 1983. 

T 60/1983. Tilkynnt 4. febrúar 1983, kl. 11:00. 
HYPERSTAT 

Eigandi: Schering Corporation, Gallopping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 
07033, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í $. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 255. Skráningard. 10. október 1983. 

T 61/1983. Tilkynnt 4. febrúar 1983, kl. 11:00. 

DIPRODERM 

Eigandi: Schering Corporation, Gallopping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 

07033, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 

Flokkur: S. 
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Skrás. 1983, nr. 256. Skráningard. 10. október 1983. 

T 66/1983. Tilkynnt 4. febrúar 1983, kl. 11:00. 
CELESTON 

Eigandi: Schering Corporation, Gallopping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 

07033, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 257. Skráningard. 10. október 1983. 

T 65/1983. Tilkynnt 4. febrúar 1983, kl. 11:00. 
DIPROSALIC 

Eigandi: Schering Corporation, Gallopping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 
07033, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 

Flokkur: S. 

Skrás. 1983, nr. 258. Skráningard. 10. október 1983. 

T 67/1983. Tilkynnt 4. febrúar 1983, kl. 14:30. 

  

Eigandi: Sænnak Batterier A/S, Rolf Wickstróms vei 15, Oslo, Noregi. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Rafknúnar vélar, áhöld og hlutar, þar með talin tæki til að hlaða rafgeyma; 

blýrafgeymar, rafhlöður og bílarafgeymar í flokkunum 7 og 9. 

Flokkar: 7 0gð9. 

  

Skrás. 1983, nr. 259. Skráningard. 10. október 1983. 

T 70/1983. Tilkynnt 7. febrúar 1983, kl. 14:50. 
SILVER CAP 

Eigandi: Huhtamáki Oy, Ratavartijankatu 2A, SF-00520 Helsinki 52, Finnland. 
Umboðsm: Guðjón Styrkársson, hrl., Aðalstræti 9, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í flokki 32. 

Flokkur: 32. 
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Skrás. 1983, nr. 260. Skráningard. 10. október 1983. 

T 71/1983. Tilkynnt 7. febrúar 1983, kl. 14:50. 

GOLDEN CAP CIDER 

Eigandi: Huhtamáki Oy, Ratavartijankatu 2A, SF-00520 Helsinki 52, Finnland. 

Umboðsm: Guðjón Styrkársson, hrl., Aðalstræti 9, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í flokki 32. 

Flokkur: 32. 

Skrás. 1983, nr. 261. Skráningard. 10. október 1983. 

T 73/1983. Tilkynnt 8. febrúar 1983, kl. 14:00. 
  

       Í 
Eigandi: Mars, Incorparated, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, McLean. 

Virginia, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

  

  

Vörur: Dýrafóður og strá eða moð til dreifingar undir skepnur. 

Flokkur: 31. 

Skrás. 1983, nr. 262. Skráningard. 10. október 1983. 

T 74/1983. Tilkynnt 8. febrúar 1983, kl. 14:00. 
ALHYDRATE 

Eigandi: Société Des Produits Nestlé S. A., Vevey, Sviss. 

Umboðsm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Vörur: Lyf, sjúkrafæða fyrir sykursjúka, barna- og sjúkrafæða. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 263. Skráningard. 10. október 1983. 

T 75/1983. Tilkynnt 8. febrúar 1983, kl. 14:00. 
WESTMINSTER 

Eigandi: Westminster Tobacco Company, Limited, Westminster House, 7, Millbank, 

London, S. W., Englandi. 

Umboðsm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Vörur: Tóbak, hvort sem er unnið eða óunnið. 

Flokkur: 34. B 196
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Skrás. 1983, nr. 264. Skráningard. 10. október 1983. 

T 76/1983. Tilkynnt 9. febrúar 1983, kl. 11:35. 
ROTABOLT 

Eigandi: Rotabolt Limited, a British Company of Peartree Industrial Park, Peartree 

Lane, Dudley, West Midlands DY2? OUW, Englandi. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Áhöld og tæki með skrúfgangi til að festa hluti, svo og skrúfur, naglar, boltar, 

bólur úr málmi og þess háttar hlutir. 

Flokkur: 6. 

Skrás. 1983, nr. 265. Skráningard. 10. október 1983. 

T 77/1983. Tilkynnt 10. febrúar 1983, kl. 13:25. 

Eigandi: Socopar S. A., P. O. Box 1070, Georgetown, Grand Cayman, Bresku 

Vestur-Indíum. 

Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Efnablöndur og bindiefni til húðunar, meðferðar og varðveislu málms, efna- 

blöndur og bindiefni til þess að efla eiginleika í olíum, feiti og smurolíum;. 
efnablöndur til þess að verja hluti í vélum gegn sliti í 1. flokki. Olíur og feiti til 

iðnaðar (þó ekki matarolíur og matarfeiti né heldur ilmolíur); smurolíur; efni 

til rykbindingar og ísogs; brennsluefni (þar með talið brennsluefni fyrir 

hreyfla) og ljósmeti (til verndar bindiefnum í olíum á hreyfla) í 4. flokki. 

Flokkar: 1 og 4. 

Skrás. 1983, nr. 266. Skráningard. 10. október 1983. 

T 79/1983. Tilkynnt 10. febrúar 1983, kl. 14:00. 
BIOGEL 

Eigandi: Lrc Products Limited, North Circular Road. London E4 80. Englandi. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Hanskar í 10. flokki til nota við handlækningar, eða dýralækningar; 
fingurgúmmií og fingurhettur til nota við sjúkdómsgreiningu og verjur. 

Flokkur: 10. 

Skrás. 1983, nr. 267. Skráningard. 10. október 1983. 

T 80/1983. Tilkynnt 14. febrúar 1983, kl. 14:00. 
UNCLE BEN'S 

Eigandi: Uncle Ben's Inc., 13000 Westheimer, Houston, Texas, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur/ 

Þjónusta: 29. flokkur: Kjöt, fiskur, alifuglar og villibráð, kjötkraftur, niðursoðnir, 

þurrkaðir og sultaðir ávextir og grænmeti; mjólkurbúsafurðir, niðursuðu- 

vörur. 42. flokkur: Þjónusta, þ. á m. útvegun og sala máltíða, útvegun og 

sala matvæla og drykkjarfanga sem tilreidd hafa verið til neyslu; samráð og
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ráðgjöf í matvælaiðnaði; tilreiðsla, pökkun og dreifing matvæla; val matvæla 

fyrir smásölu og rekstur nýlenduvöruverslana, matvöruverslana og veitinga- 

húsa, þ. á m. skyndibitastaðarekstur. 

  

  

  

  

  

Flokkar: 29 og 42. 

Skrás. 1983, nr. 268. Skráningard. 10. október 1983. 

T 81/1983. Tilkynnt 14. febrúar 1983, kl. 10:30. 

APPLE 

Eigandi: Apple Computer, Inc., 10260 Brandley Drive, Cupertins, California 95014, 

Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Ólafur Axelsson, hrl., Miklubraut 26, Reykjavík. 

Vörur: Tölvur, tölvutengibúnaður og tölvuhugbúnaður. 

Flokkur: 9. 

Forgangsréttur er frá 29. nóvember 1977. 

Skrás. 1983, nr. 269. Skráningard. 10. október 1983. 

T 82/1983. Tilkynnt 14. febrúar 1983, kl. 10:30. 

Eigandi: Apple Computer, Inc., 10260, Brandley Drive, Cupertins, California 95014, 

Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Ólafur Axelsson, hrl., Miklubraut 26, Reykjavík. 

Vörur: Tölvur, tölvutengibúnaður og tölvuhugbúnaður. 

Flokkur: 9. 

Forgangsréttur er frá 5. febrúar 1983. 

Merkið er skráð í grænum, gulum, appelsínugulum, rauðum, fjólubláum og 

bláum lit. 
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Skrás. 1983, nr. 270. Skráningard. 10. október 1983. 

T 84/1983. , Tilkynnt 15. febrúar 1983, kl. 10:15. 
I KVOSINNI 

Eigandi: Sælkerinn sf., Austurstræti 17, Reykjavík. 

Þjónusta: Veitingarekstur. 

Flokkur: 42. 

Skrás. 1983, nr. 271. Skráningard. 10. október 1983. 

T 85/1983. Tilkynnt 15. febrúar 1983, kl. 13:20. 

2) 
lg 

Eigandi: Logman Marketing Limited, 6 York Street, London WIH 1FA, Englandi. 

Umboðsm: Björn Arnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Vörur: Te og tepokar. 

Flokkur: 30. 

Skrás. 1983, nr. 272. Skráningard. 10. október 1983. 

T 87/1983. Tilkynnt 15. febrúar 1983, kl. 14:00. 
PROTAPHAN 

Eigandi: Novo Industri A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörku. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyf, þar á meðal lyf gegn sykursýki, í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 273. Skráningard. 10. október 1983. 

T 88/1983. Tilkynnt 15. febrúar 1983, kl. 14:00. 
KLIOGEST 

Eigandi: Novo Industri A/S, Novo Allé. DK- 2880 Bagsværd, Danmörku. 

Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Lyfjaefni í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 274. Skráningard. 10. október 1983. 

T 89/1983. Tilkynnt 15. febrúar 1983, kl. 14:00. 
MESOPHAN 

Eigandi: Novo Industri A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörku. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík.
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Vörur: Lyfjaefni, þar á meðal lyfjaefni gegn sykursýki, í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 275. Skráningard. 10. október 1983. 

T 90/1983. Tilkynnt 15. febrúar 1983, kl. 14:00. 

DEMIPHAN 

Eigandi: Novo Industri A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörku. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Öðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Lyfefni, þar á meðal lyfjaefni gegn sykursýki, í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 276. Skráningard. 10. október 1983. 

T 91/1983. Tilkynnt 15. febrúar 1983, kl. 14:00. 
ACTRAPHAN 

Eigandi: Novo Industri A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörku. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Lyfjaefni, þar á meðal lyfjaefni gegn sykursýki, í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 277. Skráningard. 10. október 1983. 

T 92/1983. Tilkynnt 15. febrúar 1983, kl. 14:00. 

PROTASOL 

Eigandi: Novo Industri A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörku. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Lyfjaefni, þar á meðal lyfjaefni gegn sykursýki, í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 278. Skráningard. 10. október 1983. 

T 68/1983 Tilkynnt 4. febrúar 1983, kl. 14:30 

Eigandi: Carl Freudenberg, Höhnerweg 2, 6940 Weinheim, Þýskalandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Skósólar, skór og skófatnaður. 

Flokkur: 25. 
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Skrás. 1983, nr. 279. Skráningard. 10. október 1983. 

T 94/1983. Tilkynnt 15. febrúar 1983, kl. 15:00. 
DENIM 

Eigandi: Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside, Englandi. 
Umboðsm: Ágúst Fjeldsted, hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 
Vörur: 3. flokkur: Sápur, þvottaefni, efnablöndur til bleikingar, efnablöndur til fata- 

og dúkaþvottar, efni til tann- og hárhirðingar, ilmvötn, efnablöndur til 

andlitssnyrtingar, loftnæmar olíur, efni til þess að eyða lykt og koma í veg 
fyrir svita. 

  

Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 280. Skráningard. 10. október 1983. 

T 95/1983. Tilkynnt 17. febrúar 1983, kl. 11:00. 
PRONOCTAN 

Eigandi: Schering AG, D-1000 Berlin 65 (West) Miellerstrasse 170—178 und 
Bergkamen, V.-Þýskalandi. 

Umboðsm:  Lögfr. skrifstofa Jóns N. Sigurðssonar, hrl., Guðmundur Jónsson, hdl.. 
Borgartúni 33, Reykjavík. 

  

Vörur: Lyf og lyfjaefni til heilsuverndar. 

Flokkur: S. 

Skrás. 1983, nr. 281. Skráningard. 10. október 1983. 

T 98/1983. Tilkynnt 21. febrúar 1983. kl. 11:00. 
  

  

  

Eigandi: H. Bahlsens Keksfabrik K. G., 3000 Hannover 1, Postfach 105, V.- 
Þýskalandi. 

Umboðsm: Gústaf Þór Tryggvason hdl., Tjarnargötu 10 D, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í flokkum 29 og 30. 

Flokkar: 29 og 30. 

Skrás. 1983, nr. 282. Skráningard. 10. október 1983. 

T 100/1983. Tilkynnt 22. febrúar 1983, kl. 11:15. 

SR 
ÞM A 
A
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Eigandi: Vladimirskoje proizvodstvennoje objedinenie „Tochmash“, 600007, Vladim- 

ir town, Sovétríkjunum. 

Umboðsm: Ólafur Ragnarsson Laugavegi 18, box 1173, 121 Reykjavík. 

  

Vörur: Ökutæki; flutningatæki til notkunar á landi, í lofti eða á sjó (eða vatni). 

Flokkur: 12. 

Skrás. 1983, nr. 283. Skráningard. 10. október 1983. 

T 104/1983. Tilkynnt 23. febrúar 1983, kl. 13:10. 

FORUM 

Eigandi: Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Koffiebranderijen-Theehandel 

N. V., Leeuwarderweg 1, 8501 ZD Joure, Hollandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Tóbak, óunnið og unnið; hlutir handa reykingamönnum; eldspýtur í 34. 

flokki. 
Flokkur: 34. 

Skrás. 1983, nr. 284. Skráningard. 10. október 1983. 

T 105/1983. Tilkynnt 23. febrúar 1983, kl. 13:10. 

SUNBORN 

Eigandi: Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Koffiebranderijen-Theehandel 

N. V., Leeuwarderweg 1, 8501 ZD Joure, Hollandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Tóbak, óunnið og unnið; hlutir handa reykingamönnum; eldspýtur í 34. 

flokki. 
Flokkur: 34. 

Skrás. 1983, nr. 285. Skráningard. 10. október 1983. 

T 107/1983. Tilkynnt 24. febrúar 1983, kl. 13:15. 

DURAPHINE 

Eigandi: A. H. Robins Company, Incorporated, 1407 Cummings Drive, Richmond, 

Virgina 23220, Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

  

Vörur: Lyf og lyfjaefni, einkum kvalastillandi lyf. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 286. Skráningard. 10. október 1983. 

T 108/1983. Tilkynnt 25. febrúar 1983, kl. 13:00. 
LACOSTE 

Eigandi: La Chemise Lacoste S. A., 8, Rue de Castiglione, Paris, Frakklandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Flokkur 3: Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, 

hreinsun og slípun; sápa; ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvatn; tannhirði-
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Flokkar: 

1560 

vörur. Flokkur 9: Búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar, landmælingar 

og raftækni (þar með talinn þráðlaus fjarskiptibúnaður), ljósmyndun, 

kvikmyndatöku og -sýningar; sjóntæki, vogir, mælingatæki, merkjasendinga- 

tæki, eftirlitstæki, björgunartæki, kennslugögn og kennslutæki; peninga- og 
spilapeningasjálfsalar; talvélar; búðarkassar, reiknivélar; slökkvitæki. 
Flokkur 18: Leður og leðurlíki og hlutir gerðir úr þessum efnum sem ekki eru 

taldir í öðrum flokkum; skinn, húðir, ferðakoffort og ferðatöskur; regnhlífar, 

sólhlífar og göngustafir, svipur, aktygi og reiðtygi. Flokkur 25: Fatnaður, þar 

með talið stígvél, skór og inniskór. Flokkur 28: Leikspil og leikföng; 

íþróttavörur (þó ekki fatnaður); jólatrésskraut. 

3,9, 18, 25 og 28. 
  

Skrás. 1983, nr. 287. Skráningard. 10. október 1983. 

T 111/1983. 

  

Tilkynnt 28. febrúar 1983, kl. 10:00. 

  

EINAR ÞORGILSSOI 
STRANDGÖTU 40 HAFNARFIRÐI SIMAR 

  

Eigandi: Einar Þorgilsson á Co. hf., Strandgötu 49, Hafnarfirði. 
Umboðsm: Vörur í 29. flokki. 

Flokkur: 29. 

Skrás. 1983, nr. 288. Skráningard. 10. október 1983. 

T 110/1983. Tilkynnt 28. febrúar 1983, kl. 13:00. 
SAVANE 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkar: 

The J. B. Williams Company Inc., Three Garret Mountain Plaza, West 

Paterson, New Jersey 07424, Bandaríkjunum. 

Sigurjónsson á. Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Snyrtivörur sem ekki eru lyf; ilmvötn; ilmvörur; rakkrem og rakvötn; 

snyrtivötn; kölnarvötn; húðkrem og húðvökvar; baðpúður; lykteyðandi efni; 

hársnyrtivörur; sápur og tannhirðiefni í 3. flokki. Lykteyðandi efni til 

persónulegra nota í 5. flokki. 

3. og S.
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Skrás. 1983, nr. 289. Skráningard. 10. október 1983. 

T 112/1983. Tilkynnt 28. febrúar 1983, kl. 10:15. 

| LUEKYSTRIKE 
FILTER BOX 

SÍMFT. 
Í LOK STRIKE MEANSFINE TOBACCO 

  

  

  

Eigandi: British-American Tobacco Company, Limited, Westmister House 7, Mill- 

bank, London S. W., Englandi. 

Umboðsm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

  

Vörur: Tóbak, hvort sem er unnið eða óunnið. 

Flokkur: 34. 

Skrás. 1983, nr. 290. Skráningard. 10. október 1983. 

T 113/1983. Tilkynnt 28. febrúar 1983, kl. 10:15. 

TERAZOL 

Eigandi: Johnson ár Johnson, One Johnson ér Johnson Plaza, New Brunswick, New 

Jersey, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. flokki einkum sveppaheftandi staðbundið útvortis lyf og/eða 

inntöku- og stungulyf til að meðhöndla bólgur í sambandi við kvensjúkdóma 

og húðsjúkdóma. 

  

Flokkur: S. 

Skrás. 1983, nr. 291. Skráningard. 10. október 1983. 

T 114/1983. Tilkynnt 2. mars 1983, kl. 14:00. 

LADY BY JOVAN 

Eigandi: Jovan, Inc., 875 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, Bandaríkj- 

unum. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 3. flokki. 

Flokkur: 3. 
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Skrás. 1983, nr. 292. Skráningard. 10. október 1983. 

T 115/1983. Tilkynnt 2. mars 1983, kl. 14:00. 

GAMBLER BY JOVAN 

Eigandi: Jovan, Inc., 875 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, Bandaríkj- 

unum. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 3. flokki. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 293. Skráningard. 10. október 1983. 

T 117/1983. Tilkynnt 8. mars 1983, kl. 10:00. 

WINTERALLS 

Eigandi: Consolidated Foods Corporation, a Maryland Corporation, Winston - 

Salem, N. C. 27103, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Gústaf Þór Tryggvason, hdl., Tjarnargötu 10 D, Reykjavík. 

Vörur: Fatnaður í 25. flokki. 

  

Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 294. Skráningard. 10. október 1983. 

T 116/1983. Tilkynnt 4. mars 1983, kl. 10:00. 

  

Eigandi: Gamma sf., Háaleitisbraut 1, Pósthólf 355, 121 Reykjavík. 

Þjónusta: Auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi. Aðstoð vegna viðskiptastarfsemi. 

Flokkur: 35. 
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Skrás. 1983, nr. 295. Skráningard. 10. október 1983. 

T 124/1983. Tilkynnt 8. mars 1983, kl. 15:00. 

SPARK 

Eigandi: Dráttarvélar hf., Suðurlandsbraut 32, Reykjavík. 

Vörur: Rafhlöður og rafgeymar. 

Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 296. Skráningard. 10. október 1983. 

T 118/1983. Tilkynnt 8. mars 1983, kl. 14:40. 

Eigandi: Kabushiki Kaisha Miroku Seisakusho (Miroku Firearms Manufacturing 

Co.), No. 537-1, Shinohara, Nangoku-shi, Kochi-ken, Japan. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Skotvopn, skot, byssupúður, sprengiefni, skotfærahlutar og hjálpartæki og 

áhöld fyrir þá, hlutar og varahlutir fyrir þessar vörur í 13. flokki. 
Flokkur: 13. 

  

Skrás. 1983, nr. 297. Skráningard. 10. október 1983. 

T 119/1983. Tilkynnt 8. mars 1983, kl. 14:50. 
SIGNAL 

Eigandi: Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside, Englandi. 
Umboðsm: Ágúst Fjeldsted og Benedikt Blöndal, hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 
Vörur: Tannburstar. 

  

Flokkur: 21. 

Skrás. 1983, nr. 298. Skráningard. 10. október 1983. 

T 120/1983. Tilkynnt 8. mars 1983, kl. 14:50. 
IMPULSE 

Eigandi: Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside, Englandi. 
Umboðsm: — Agúst Fjeldsted og Benedikt Blöndal, hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 
Vörur: Efni til að eyða lykt og koma í veg fyrir svita, snyrtivörur með lyfjainnihaldi. 

sótthreinsunarefni, hreinlætisefni. 

Flokkur: S. 
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Skrás. 1983, nr. 299. Skráningard. 10. október 1983. 

T 121/1983. Tilkynnt 8. mars 1983, kl. 14:50. 

Eigandi: Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside, Englandi. 

Umboðsm: Ágúst Fjeldsted og Benedikt Blöndal, hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 

Vörur: Sápur; hreinsiefni, bleikiefni, efni til fata- og dúkaþvottar, hreingerninga- 

efni, snyrtiefni án lyfja, efni til tann- og hárhirðingar, ilmvötn, efni til 

andlitssnyrtingar, loftnæmar olíur, efni til að eyða lykt og koma í veg fyrir 

svita. 

Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 300. Skráningard. 10. október 1983. 

T 122/1983. Tilkynnt 8. mars 1983, kl. 14:50. 

Eigandi: Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside, Englandi. 

Umboðsm: Ágúst Fjeldsted og Benedikt Blöndal, hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 
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Vörur: Efni til að eyða lykt og koma í veg fyrir svita, snyrtivörur með lyfjainnihaldi, 
sótthreinsunarefni, hreinlætisefni. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 301. Skráningard. 10. október 1983. 

T 123/1983. Tilkynnt 8. mars 1983, kl. 14:50. 
  

  

  

    

Eigandi: Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside, Englandi. 

Umboðsm: Ágúst Fjeldsted og Benedikt Blöndal, hrl., Ingólfsstræti S, Reykjavík. 

Vörur: Sápur; hreinsiefni sem ekki eru ætluð til notkunar við iðnað og framleiðslu, 

bleikiefni, efnablöndur til fata- og dúkaþvottar; hreingerningaefni, efni til 

snyrtingar án lyfja, efni til tann- og hárhirðingar, ilmvötn, efni til andlits- 
snyrtingar, loftnæmar olíur, efni til að eyða lykt og koma í veg fyrir svita. 

Flokkur: 3. 

  

Skrás. 1983, nr. 302. Skráningard. 10. október 1983. 

T 125/1983. Tilkynnt 11. mars 1983, kl. 11:00. 

  

elefanten 

Eigandi: Elefanten - Schuh GmbH, Hoffmannallee 41—51, D-4190 Kleve 1, Þýska- 

landi. 

Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Skór, stígvél, inniskór, ilskór. 

Flokkur: 25. 
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Skrás. 1983, nr. 303. Skráningard. 10. október 1983. 

T 120/1983. Tilkynnt 11. mars 1983, kl. 11:00. 

  

GALLIA 

  

Eigandi: Seita (Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes). 

53, Quai d'Orsay, 75340 Paris Cedex 07, Frakklandi. 

Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 34. flokki. 

Flokkur: 34. 

Skrás. 1983, nr. 304. Skráningard. 10. október 1983. 

T 127/1983. Tilkynnt 14. mars 1983, kl. 14:10. 

ATTENDER 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkur: 

American District Telegraph Companv, One World Trade Center. Suite 
9200, New York, New York 10048, Bandaríkjunum. 

G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

Aðvörunartæki vegna innbrota og eldsvoða í 9. flokki. 

9. 
Forgangsréttur er frá 17. september 1982. 
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Skrás. 1983, nr. 305. Skráningard. 10. október 1983. 

T 128/1983. Tilkynnt 14. mars 1983, kl. 14:10. 

OTTER 
SCHUHE     

  

  

Eigandi: Schuhfabriken Otterbeck GmbH á Co., Xantener Str. 6, 4330 Múlheim a. 

d. Ruhr 1, Þýskalandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Öðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Skófatnaður. 

Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 306. Skráningard. 10. október 1983. 

T 129/1983. Tilkynnt 15. mars 1983, kl. 10:10. 

FUNGISTAT 

Eigandi: Johnson á Johnson, One Johnson é Johnson Plaza, New Brunswick, New 

Jersey, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 5. flokki einkum sveppaheftandi staðbundið útvortis lyf og/eða 

inntöku- og stungulyf til að meðhöndla bólgur í sambandi við kvensjúkdóma 

og húðsjúkdóma. 

Flokkur: |) 

Skrás. 1983, nr. 307. Skráningard. 10. október 1983. 

T 130/1983. Tilkynnt 15. mars 1983, kl. 13:50. 
ERIMUNOL 

Eigandi: Newport AG, Alpenstrasse 2, 6301 Zug, Sviss. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Vörur: Lyfjaefni og allar aðrar vörur í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

 



  

  

  

  

Nr. 825 1568 

Skrás. 1983, nr. 308. Skráningard. 10. október 1983. 

T 131/1983. Tilkynnt 15. mars 1983, kl. 13:50. 

Eigandi: Wilhelm Sihn jr. KG., Pforzheimer Strasse 26, D-7532 Niefern - Öschel- 

bronn, Þýskalandi. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 9. flokki. 

Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 309. Skráningard. 10. október 1983. 

T 132/1983. Tilkynnt 15. mars 1983, kl. 13:50. 

GERICOMPLEX 

Eigandi: Pharmaton S. A., 6934 Bioggio, Sviss. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 310. Skráningard. 10. október 1983. 

T 133/1983. Tilkynnt 15. mars 1983, kl. 14:30. 
COLA CAO VIT 

Eigandi: Nutrexpa, S. A., Calle Lepanto, 410, Barcelona, Spáni. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagógrjón, gervikaffi; mjöl og 

Flokkur: 

matvörur úr korni; brauð, kex, kökur, sætabrauð og sælgæti, ís til matar; 

hunang, síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; pipar, edik, sósur, krydd, ís. 

30. 
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Skrás. 1983, nr. 311. Skráningard. 10. október 1983. 

T 407/1982. 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkar: 

Tilkynnt 1. október 1982, kl. 11:00. 

  

Philip Morris Incorporated, 100 Park Avenue, New York, N. Y. 100017, 

Bandaríkjunum. 

Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Allar vörur í 18. flokki og 25. flokki. 

18 og 25. 

Merkið er skráð í rauðum, hvítum og svörtum lit. 

  

B 198



  

  

Nr. 825 1570 

Skrás. 1983, nr. 312. Skráningard. 10. október 1983. 

T 86/1983 Tilkynnt 15. febrúar 1983, kl. 14:00 
MARS 

Eigandi: MARS INCORPORATED, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, 

McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur/ 

Þjónusta: Flokkur 9: Siglinga- og rafeindatækni og mælitæki; hljóð- og myndbönd:;. 
sjálfsalar, tæki, sem látin eru vinna með mynt, eftirlíkingu af mynt, 
peningaseðli eða miða; tæki til að sundurgreina, þekkja, reyna (prófa), 
afgreiða eða hafna mynt, eftirlíkingu af mynt, peningaseðlum eða miðum; 
stimpilpeningakassar og reiknivélar; hlutir og tengihlutir taldir með flokki 9 
fyrir þessar vörur. Flokkur 42: Þjónusta í því skyni að útvega og láta af hendi 
máltíðir, útvega og láta af hendi mat og drykk tilbúinn til neyslu; ráðgjöf og 
ráðleggingar í matvælaiðnaðinum; tilbúningur, pökkun og dreifing matvæla; 
val á matvælum til smásölu, svo og rekstur nýlenduvöruverslana, matvöru- 
búða og matsölustaða og skyndibitastaða. 

Flokkar: 9 og 42. 

Skrás. 1983, nr. 313. Skráningard. 10. október 1983. 

T 109/1983 Tilkynnt 25. febrúar 1983, kl. 13:00 

Eigandi: LA CHEMISE LACOSTE S.A., 8, Rue de Castiglione, Paris, Frakklandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Flokkur 3: Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, 

hreinsun og slípun; sápa; ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvatn; tannhirði- 

vörur. Flokkur 9: Búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar, landmælingar 

og raftækni (þar með talinn þráðlaus fjarskiptabúnaður), ljósmyndun, 

kvikmyndatöku og -sýningar; sjóntæki, vogir, mælingatæki, merkjasendinga- 

tæki, eftirlitstæki, björgunartæki, kennslugögn og kennslutæki; peninga- og 

spilapeningasjálfsalar; talvélar; búðarkassar, reiknivélar, slökkvitæki. Flokk- 

ur 18: Leður og leðurlíki og hlutir gerðir úr þessum efnum og ekki eru taldir í 

öðrum flokkum; skinn, húðir, ferðakoffort og ferðatöskur; regnhlífar, 

sólhlífar og göngustafir; svipur, aktygi og reiðtygi. Flokkur 25: Fatnaður, þar 

með talið stígvél, skór og inniskór. Flokkur 28: Leikspil og leikföng; 

íþróttavörur (þó ekki fatnaður); jólatrésskraut. 

Flokkar: 3,9, 18, 25 og 28. 
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Skrás. 1983, nr. 314. Skráningard. 10. október 1983. 

T 134/1983 

  

Tilkynnt 15. mars 1983, kl. 14:30 

LA PALMERA 

  

  

Eigandi: PALMERA INDUSTRIAL, $S.A., Nueva travesía, s/n IRUN (Guipúzcoa), 

Spáni. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Meitlar, hornmát og holjárn fyrir trésmíði, verkfæri til uppdrátta í trésmíði og 

vinnustofuverkfæri almennt. Öll tæki og áhöld til mælinga og vigtunar í 9. 

flokki. 
Flokkar: 8 ogð. 

Skrás. 1983, nr. 315. Skráningard. 10. október 1983. 

T 135/1983 Tilkynnt 16. mars 1983, kl. 13:30 

Eigandi: F. Hoffmann-La Roche éz Co., Aktiengesellschaft, 124 Grenzacherstrasse, 

4002 Basel, Sviss. 

Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 316. Skráningard. 10. október 1983. 

T 136/1983 Tilkynnt 18. mars 1983, kl. 15:00 
SUNNA 

Eigandi: Sól hf., Þverholti 19—21, Reykjavík. 

Vörur: Drykkir og matvæli. 

Flokkar: 29, 30 og 32. 
Réttur til að nota aðra leturgerð og lit á letri áskilinn.
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Skrás. 1983, nr. 317. Skráningard. 10. október 1983. 

T 137/1983 Tilkynnt 21. mars 1983, kl. 14:05 

BUFFALÓ 
Íslenskt byggingaplast 

  

Eigandi: Plastprent hf., Höfðabakka 9, Reykjavík. 
Vörur: Vörur í 17. og 19. flokki. . 

Discl.: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðunum „Íslenskt byggingaplast“. 

Skrás. 1983, nr. 318. Skráningard. 10. október 1983. 

T 139/1983 Tilkynnt 21. mars 1983, kl. 15:00 

ANEBYHUS 

  

Eigandi: Aneby-Hus AB. Gránnavágen 7, S-578 00 Aneby, Svíþjóð. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur/ 

þjónusta: Allar vörur í 19. flokki og öll þjónusta í 37. flokki. 

Flokkar: 19 og 37. 

Skrás. 1983, nr. 319. Skráningard. 10. október 1983. 

T 140/1983 Tilkynnt 21. mars 1983, kl. 15:00 
TRIASTAT 

Eigandi: Johnson éz Johnson, One Johnson ér Johnson Plaza, New Brunswick, New 

Jersey, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 5. flokki einkum sveppaheftandi staðbundið útvortis lyf og/eða 

inntöku- og stungulyf til að meðhöndla bólgur í sambandi við kvensjúkdóma 
og húðsjúkdóma. 

Flokkur: 5. 
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Skrás. 1983, nr. 320. Skráningard. 10. október 1983. 

T 143/1983 Tilkynnt 22. mars 1983, kl. 14:45 

NJÓTTU LÍFSINS, FÁÐU ÞÉR SVALA 
Eigandi: Sól hf., Þverholti 19—21, Reykjavík. 

Vörur: Drykkir og matvæli. 

Flokkar: 29, 30 og 32. 

Réttur til að nota aðra leturgerð og lit á letri áskilinn. 

  

Skrás. 1983, nr. 321. Skráningard. 10. október 1983. 

T 144/1983 Tilkynnt 23. mars 1983, kl. 10:15 

IMPULSE 

Eigandi: Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside, Englandi. 

Umboðsm: Ágúst Fjeldsted og Benedikt Blöndal, hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 

Vörur: Sápur; hreinsiefni sem ekki eru ætluð til notkunar við iðnað og framleiðslu; 

bleikiefni, efnablöndur til fata- og dúkaþvottar, hreingerningarefni; efni til 

snyrtingar án lyfja, efni til tann- og hárhirðingar; ilmvötn, efni til andslits- 

snyrtingar, loftnæmar olíur; efni til að eyða lykt og koma í veg fyrir svita. 

Flokkur: 3. 

  

Skrás. 1983, nr. 322. Skráningard. 10. október 1983. 

T 146/1983 Tilkynnt 23. mars 1983, kl. 13:25 
  

  

  þa 

  

  

  | 
  

Eigandi: ABL Computer Technologies Limited, Courtyard House, Worthing Road, 

Horsham, Sussex, Englandi. 

Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Ritföng og pappír í 16. flokki; nauðsynleg skrifstofutæki (önnur en húsgögn); 

leturgerðir fyrir ritvélar; myndamót og prentletur; skrifstofuvélar, sem taldar 

eru í 16. flokki; ritvélar og vara- og fylgihlutir til allra framangreindra vara í 

16. flokki. 
Flokkur: 16. 
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Skrás. 1983, nr. 323. Skráningard. 10. október 1983. 

T 147/1983 Tilkynnt 23. mars 1983, kl. 13:50 

* * GRENSÁSVEGI 48 
ZpeinnsÆlakati SÍMI 81618 

BAKARÍ — KONDITORI — KAFFI 

  

  

  

Eigandi: Sveinn Kristdórsson, Bankastræti 11, Reykjavík. 

Vörur/ 

þjónusta: Fyrir vörur í 30. flokki og þjónustu í 42. flokki. 
Flokkar: 30 og 42. 

Skrás. 1983, nr. 324. Skráningard. 10. október 1983. 

T 149/1983 Tilkynnt 25. mars 1983, kl. 13:50 

  

  

    

Eigandi: Húsgagnaverslun Axels Eyjólfssonar, Smiðjuvegi 9, Kópavogi. 
Vörur: Húsgögn og innréttingar. 
Flokkur: 20. 

Forgangsréttur er frá 4. maí 1983. 
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Skrás. 1983, nr. 325. Skráningard. 10. október 1983. 

T 150/1983 Tilkynnt 28. mars 1983, kl. 14:00 
GEACINIL 

Eigandi: A/S Gea Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd. Pharmaceutical Manufacturing 

Company), 89 Holger Danskesvej, 2000 Kaupmannahöfn F, Danmörku. 
Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf. Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 326. Skráningard. 10. október 1983. 

T 151/1983 Tilkynnt 28. mars 1983, kl. 14:00 

ACINIL 

Eigandi: A/S Gea Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd. Pharmaceutical Manufacturing 

Company), 89 Holger Danskesvej, 2000 Kaupmannahöfn F, Danmörku. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf. Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í S. flokki. 

Flokkur: S. 

Skrás. 1983, nr. 327. Skráningard. 10. október 1983. 

T 152/1983 Tilkynnt 28. mars 1983, kl. 14:30 

| | 

  

Eigandi: Alfred Dunhill Limited. 30 Duke Street, St. James's, London, Englandi. 

Umboðsm: Björn Árnason, Arni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 34. flokki. 

Flokkur: 34. 

Skrás. 1983, nr. 328. Skráningard. 10. október 1983. 

T 153/1983 Tilkynnt 29. mars 1983, kl. 10:15 

GLOI 

Eigandi: Sól hf., Þverholti 19—21, Reykjavík. 

Vörur: Drykkir og matvæli. 

Flokkar: 29, 30 og 32. 

Réttur til að nota aðra leturgerð og lit á letri áskilinn. 
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Skrás. 1983, nr. 329. Skráningard. 10. október 1983. 

T 154/1983 Tilkynnt 29. mars 1983, kl. 11:30 

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; tónlistar- 

kasettur og myndkasettur; önnur tæki til flutnings hljóðs og mynda; filmur 

sem ekki teljast til annarra flokka. 
Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 330. Skráningard. 10. október 1983. 

T 158/1983 Tilkynnt 6. apríl 1983, kl. 13:30 
INTRON 

Eigandi: Schering Corporation, a corporation organized and existing under the laws of 

the State of New Jersey, Gallopping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 
07033, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Efni og efnablöndur sem hafa áhrif á ónæmi og verka alhliða gegn 
sóttkveikjum og veirum. 

Flokkur: 5. 

Forgangsréttur er frá 27. janúar 1983. 

Skrás. 1983, nr. 331. Skráningard. 10. október 1983. 

T 155/1983 Tilkynnt 29. mars 1983, kl. 12:00 
ASICS 

Eigandi: Kabushiki Kaisha Asics (Asics Corporation) No. 3, 1-Ban, 3-Chome, 
Terada-Cho, Suma-Ku, Kobe City, Hvogo Prefecture, Japan. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9. Reykjavík. 

Vörur: Fatnaður, þar með talið stígvél, skór og inniskór. 

Flokkur: 25. 
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Skrás. 1983, nr. 332. Skráningard. 10. október 1983. 

T 170/1983 Tilkynnt 11. apríl 1983, kl. 11:00 

Eigandi: Kr. Hjartarson, Grensásvegi 50, Reykjavík. 

Vörur/ 
þjónusta: Fyrir vörur og þjónustu í flokkum 8, 13, 15, 25, 28 og 35. 

Flokkar: 8, 13, 15, 25, 28 og 35. 

Skrás. 1983, nr. 333. Skráningard. 10. október 1983. 

T 181/1983 Tilkynnt 18. apríl 1983, kl. 14:20 

  

Eigandi: The Rank Organisation Plc., 11 Hill Street, London WIX SAE, Englandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson át Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Flokkur 9: Búnaður og tæki notuð við vísindi, siglingar, landmælingar og 

raftækni (þar með talinn þráðlaus fjarskiptabúnaður), ljósmyndun, kvik- 

myndatöku og -sýningar; sjóntæki, vogir, mælingatæki, merkjasendingatæki, 

eftirlitstæki, kennslugögn og kennslutæki; peninga- og spilapeningasjálfssal- 
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ar; talvélar; búðarkassar, reiknivélar. Kvikmyndafilmur tilbúnar til sýningar. 

Flokkur 11: Efni og búnaður í lagnir fyrir ljós. Flokkur 16: Pappír, pappi, 

pappírs- og pappavörur (sem ekki eru taldar í öðrum flokkum); prentað mál, 
blöð og tímarit, bækur; ljósmyndir; fræðslu- og kennslugögn. 

Flokkar: 9. 11 og 16. 

Skrás. 1983, nr. 334. Skráningard. 10. október 1983. 

T 157/1983 Tilkynnt 30. mars 1983, kl. 10:25 

Eigandi: Isuzu Jidosha Kabushiki Kaisha, (also trading as Isuzu Motors Limited), 

22—10, Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Málmvinnsluvélar og tæki, námavélar og tæki, byggingavélar og tæki, 

vöruflutningavélar og tæki, landbúnaðarvélar og tæki, katlar, sprengihólfs- 

vélar, gufuvélar, þotuvélar, eldflaugavélar, hverfihjól, aðrar frumhreyfiafls- 

og aðrar vélar og búnaður, sem ekki eru í öðrum flokkum (7. flokkur). 

Flutningabúnaður, hlutar og fylgitæki þeirra (þó ekki þau, sem eru í öðrum 

flokkum) (12. flokkur). 
Flokkar: 71 og 12. 

Skrás. 1983, nr. 335. Skráningard. 10. október 1983. 

T 156/1983 ISUZU Tilkynnt 30. mars 1983, kl. 10:25 

Eigandi: Isuzu Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Isuzu Motors Limited), 22- 
10, Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Flokkur 7: Málmvinnsluvélar og tæki, námavélar og tæki, byggingavélar og 

tæki, vöruflutningavélar og tæki, landbúnaðarvélar og tæki, katlar, sprengi- 

hólfsvélar, gufuvélar, þotuvélar, eldflaugavélar, hverfihjól, aðrar frumhreyfi- 

afls- og aðrar vélar og búnaður, sem ekki er í öðrum flokkum. Flokkur 12: 

Flutningabúnaður, hlutar og fylgitæki þeirra (þó ekki þau, sem eru í öðrum 

flokkum). 

Flokkar: 7 og 12. 
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Skrás. 1983, nr. 336. Skráningard. 10. október 1983. 

T 159/1983 Tilkynnt 6. apríl 1983, kl. 13:30 

ISOPRINOSINE 

Eigandi: Newport Pharmaceuticals International, Inc., 897 West l6th Street, Newport 

Beach, California 92660 — 0147, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Lyf, sérstaklega efni og efnablöndur sem verka gegn sóttkveikjum og veirum, 

efni og efnablöndur til að bæta minnið. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 337. Skráningard. 10. október 1983. 

T 160/1983 Tilkynnt 6. apríl 1983, kl. 13:30 

CARTIER 

  

Eigandi: Cartier International B.V., Herengracht 436, Amsterdam — C, Hollandi. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Flokkur 3: Sápa, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, vörur til hárhirðingar, 

tannhirðivörur, lyktar- og svitaeyðir. Flokkur 8: Hnífar, gafflar, skeiðar, og 

allur borðbúnaður svo fremi að hann tilheyri 8. flokki. Flokkur 9: sjóntæki og 

-áhöld, gleraugu, sólgleraugu, umgerðir þeirra og veski, og allt þeim 

tilheyrandi, stækkunargler, rafmagnskveikjarar og rafeindakveikjarar. 

Flokkur 21: Lítil heimilisáhöld og -ílát (þó ekki úr góðmálmi né húðuð með 

góðmálmi), greiður og þvottasvampar, burstar (nema málningarpenslar), 

glervörur, postulín og leirvörur sem ekki eru taldar í öðrum flokkum. 

Flokkur 25: Fatnaður, þar með talið stígvél, skór og inniskór, íþróttafatnað- 

ur, fatnaður til nota í tómstundum, hlutir sem tilheyra og fylgja klæðnaði 
(accessoires), þó ekki barnafatnaður. Flokkur 28: Leikspil og leikföng, töfl, 

vörur til nota í leikfimi og íþróttum (þó ekki fatnaður). Flokkur 33: Vín, 

líkjörar, freyðivín og kampavín. 

Flokkar: 3,8,9, 21, 25, 28 og 33. 

Skrás. 1983, nr. 338. Skráningard. 10. október 1983. 

T 161/1983 Tilkynnt 7. apríl 1983, kl. 11:00 
SENS-O-DRAULIC 

Eigandi: International Harvester company, 401 North Michigan Avenue, Chicago, 

Illinois 60611, Bandaríkjum N.-Ameríku. 

Umboðsm: Kristinn Gunnarsson, hrl., Ásenda 3, Reykjavík. 

Vörur: Dráttarvélar. 

Flokkur: 12. 
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Skrás. 1983, nr. 339. Skráningard. 10. október 1983. 

T 163/1983 Tilkynnt 7. apríl 1983, kl. 14:00 

Eigandi: West Point-Pepperell, Inc., West Point, Georgia 31833, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í flokkum 24 og 27. 

Flokkar: 24 og 27. 

Skrás. 1983, nr. 340. Skráningard. 10. október 1983. 

T 164/1983 Tilkynnt 7. apríl 1983, kl. 14:05 
LEGO 

Eigandi: Kirkbi A/S, DK-7190 Billund, Danmörku. 

Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í flokkum 3, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27 og 30. 

Flokkar: 3,9, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27 og 30. 

Skrás. 1983, nr. 341. Skráningard. 10. október 1983. 

T 166/1983 Tilkynnt 8. apríl 1983, kl. 15:00 
KING GEORGE 

Eigandi: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Postfach 500, 2000 Hamburg 52, 
Þýskalandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Tóbaksvörur einkum vindlingar í 34. flokki. 
Flokkur: 34. 

Skrás. 1983, nr. 342. Skráningard. 10. október 1983. 

T 167/1983 Tilkynnt 8. apríl 1983, kl. 15:00 
GLUE GOOSE 

Eigandi: A/S Klaus Overgaard Nielsen, 11, Sverigesvey, DK-6100 Haderslev, Dan- 

mörku. 

Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Fatnaður í 25. flokki. 

Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 343. Skráningard. 10. október 1983. 

T 168/1983 Tilkynnt 8. apríl 1983, kl. 15:00 
BLITZ 

Eigandi: A/S Klaus Overgaard Nielsen, 11, Sverigesvej, DK-6100 Haderslev, Dan- 

mörku. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Fatnaður í 25. flokki. 
Flokkur: 25.
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Skrás. 1983, nr. 344. Skráningard. 10. október 1983. 

T 169/1983 Tilkynnt 8. apríl 1983, kl. 15:00 

  

  

  

  

      

Eigandi: AÍS Klaus Overgaard Nielsen, 11, Sverigesvej, DK-6100 Haderslev, Dan- 

mörku. . 

Umboðsm: Sigurjónsson é Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Fatnaður í 25. flokki. 

Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 345. Skráningard. 10. október 1983. 

T 171/1983 Tilkynnt 13. apríl 1983, kl. 11:30 

RELEXAFLEX 

Eigandi: Friedrich Grohe Armaturenfabrik GmbH ér Co., Hauptstrasse 137, D-5870 

Hemer, Þýskalandi. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Lagnir fyrir ljós, hita, kælingu, þurrkun, loftræstingu, vatn og hreinlæti; 

tengihlutir og pípur fyrir vatnslagnir, vatnshitara, böð, sturtuböð, þvott og 

salerni. 

Flokkur: 11. 

Forgangsréttur er frá 7. desember 1982. 

Skrás. 1983, nr. 346. Skráningard. 10. október 1983. 

T 172/1983 Tilkynnt 13. apríl 1983, kl. 11:30 

RefnigilDear 
Eigandi: Refrigiwear Inc., a New York Corporation, 71 Inip Drive, Inwood, New 

York 11696, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík.
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Vörur: Fatnaður, þar með talið stígvél, skór og inniskór, og allar vörur aðrar í 25. 
flokki. 

Flokkur: 25. 

Skrás. 1983, nr. 347. Skráningard. 10. október 1983. 

T 182/1983 Tikynnt 19. apríl 1983, kr. 12:25 
  

    

  

  

  

  

Eigandi: Tímaritið Frístund, Njálsgötu 108, Reykjavík. 

Vörur: Blöð og tímarit og fleira. 

Flokkur: 16. 

Skrás. 1983, nr. 348. Skráningard. 10. október 1983. 

T 176/1983 Tilkynnt 15. apríl 1983, kl. 14:00 

CATERGEN 

Eigandi: Zyma SA. CH-1260 Nvon. Sviss. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Lyfjavörur í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 349. Skráningard. 10. október 1983. 

T 177/1983 Tikynnt 15. apríl 1983, kl. 14:00 

FENISTIL 

Eigandi: Zyma SA. CH-1260 Nvon, Sviss.
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Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

  

  

  

Vörur: Lyfjavörur í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 350. Skráningard. 10. október 1983. 

T 178/1983 Tilkynnt 15. apríl 1983, kl. 14:00 

VENORUTON 

Eigandi: Zyma SA, CH-1260 Nyon, Sviss. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Lyfjavörur í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 351. Skráningard. 10. október 1983. 

T 179/1983 Tilkynnt 15. apríl 1983, kl. 14:00 

VIBROCIL 

Eigandi: Zyma SA, CH-1260 Nyon, Sviss. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyfjavörur í 5. flokki. 
Flokkur: S. 

Skrás. 1983, nr. 352. Skráningard. 10. október 1983. 

T 180/1983 Tikynnt 15. apríl 1983, kl. 14:00 

ZYMA 

Eigandi: Zyma SA, CH-1260 Nyon, Sviss. 

Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Lyfjavörur í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 353. Skráningard. 10. október 1983. 

T 183/1983 Tilkynnt 19. apríl 1983, kl. 13:20 

DIVA 

Eigandi: Arnam N.V., De Ruyterkade 62, Curacao, Hollensku Antillaeyjum. 

Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og 

slípun; sápa, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvötn, tannhirðivörur í 3. 

flokki. 
Flokkur: 3. 
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Skrás. 1983, nr. 354. Skráningard. 10. október 1983. 

T 184/1983 Tilkynnt 19. apríl 1983, kl. 13:30 

IDOSOL 

Eigandi: A/S Ferrosan, Sydmarken 5, 2860 Sóborg, Danmörku. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Öðinsgötu 4. Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 355. Skráningard. 10. október 1983. 

T 185/1983 Tilkynnt 19. apríl 1983, kl. 14:30 

FRISH 

Eigandi: Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside, Englandi. 

Umboðsm: Agúst Fjeldsted, hrl., Ingólfsstræti 5, Reykjavík. 
Vörur: Hreinsiefni, bleikiefni, efnablöndur og efni til fata- og dúkaþvottar, efna- 

blöndur til hreingerningar, fægingar, skúringar og til þess að hreinsa 

óhreindi, sápur, ilmvötn, sótthreinsunarefni, hreinlætisefni, efni til þess að 

eyða lykt og koma í veg fyrir svita. 

  

Flokkar: 30g5. 

Skrás. 1983, nr. 356. Skráningard. 10. október 1983. 

T 188/1983 Tilkynnt 26. apríl 1983, kl. 14:30 

TAURICYT 

Eigandi: Aktiebolaget Leo, Norrbroplatsen 2, S-251 09 Helsingborg, Svíþjóð. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 

Flokkur: S. 
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Skráningard. 10. október 1983. 

Tilkynnt 20. apríl 1983, kl. 11:30 

Skrás. 1983, nr. 357. 

  

T 187/1983 

| E 
a“ 
n 

Eigandi: Underberg KG, Underbergstrasse 1—3, 4143 Rheinberg, Þýskalandi. 
Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Vörur: Áfengir drykkir. 

Flokkur: 33. 

Merkið er ferhyrningur með mynd af flösku og glasi á grænum grunni. Efst og 

neðst á jaðrinum er gyllt rönd. Efst stendur með stórum, hvítum stöfum 

Underberg. Flaskan og innihald glassins eru í rauðbrúnum lit. Utan um 

flöskuna er að hluta gulbrúnn pappír, á honum er hvítur, grænn og gulur miði 

með svartri áletrun. Til vinstri á miðanum eru áletranir með hvítum stöfum. 

Merkið er skráð í litum samkvæmt lýsingunni. 

  
Skráningard. 10. október 1983. 

Tilkynnt 27. apríl 1983, kl. 11:00 

Skrás. 1983, nr. 358. 

T 189/1983 
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Eigandi: SmithKline Beckman Corporation, One Franklin Plaza, Philadelphia, 

Pennsylvania, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 359. Skráningard. 10. október 1983. 

T 195/1983 Tilkynnt 28. apríl 1983, kl. 14:35 

DUNLOP 

Eigandi: Dunlop Holdings plc., Dunlop House, Ryder Street, London SWIY 6PX, 
Englandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Hjólbarðar fyrir hjól ökutækja í 12. flokki. 

Flokkur: 12. 

Skrás. 1983, nr. 360. Skráningard. 10. október 1983. 

T 199/1983 Tilkynnt 2. maí 1983, kl. 11:00 

Eigandi: Philip Morris Incorporated, 100 Park Avenue, New York, N. Y. 10017, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Tóbak, óunnið og unnið; hlutir handa reykingamönnum; eldspýtur.
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Flokkur: 34. 

Merkið er ferhyrningur í ljósbrúnum lit. Efst er stílfærð mynd af tveim 

ljónum, skilti og kórónu, í gylltum, rauðum og bláum lit. Fyrir neðan 

myndina stendur með svörtum prentstöfum PHILIP MORRIS, og þar fyrir 

neðan eru orðin DE LUXE ULTRA LIGHTS með svörtum skrifstöfum. Á 

ystu rönd ferhyrningsins er gyllt rönd allt í kring. Merkið er skráð í litum 

samkvæmt lýsingunni. 

  

  

  

Skrás. 1983, nr. 361. Skráningard. 10. október 1983. 

T 200/1983 Tilkynnt 2. maí 1983, kl. 11:00 

FLOLAN 

Eigandi: The Wellcome Foundation Limited, 183 Euston Road, London NWI 2BP, 

Englandi. 
Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Lyfjaefni og lyfjablöndur. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 362. Skráningard. 10. október 1983. 

T 201/1983 Tikynnt 2. maí 1983, kl. 11:00 

POLYTRIM 

Eigandi: The Wellcome Foundation Limited, 183 Euston Road, London NWI 2BP, 

Englandi. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Lyfjaefni og lyfjablöndur. 

Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 363. Skráningard. 10. október 1983. 

T 206/1983 Tilkynnt 6. maí 1983, kl. 14:00 

  

Eigandi: Magnificio Clazificio Torinese S.p.A., Corso Brescia 86, 10152 Turin, Ítalíu. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Fatnaður, þar með talið stígvél skór og inniskór í 25. flokki. 

Flokkur: 25. 
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Skrás. 1983, nr. 364. Skráningard. 10. október 1983. 

T 208/1983 

   

  

   

Tikynnt 6. maí 1983, kl. 14:05 

PLASTIÐJAN EYRARBAKKA HF 
EYRARBAKKA SÍMI 993ll6 - REYKJAVÍK SÍMI 23 200    

  

  

  

Eigandi: Plastiðjan Eyrarbakka hf., Miklagarði, 820 Eyrarbakka. 

Vörur: Allar vörur í 17. flokki. 

Flokkur: 17. 

Skrás. 1983, nr. 365. Skráningard. 10. október 1983. 

T 210/1983 Tilkynnt 6. maí 1983, kl. 14:30 

RESPEKXIL 

Eigandi: Merck ér Co., Inc., 125 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Orn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 5. flokki. 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 366. Skráningard. 10. október 1983. 

T 211/1983 Tilkynnt 6. maí 1983, kl. 14:30 

KIMELON 

Eigandi: Merck á 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. 1983, nr. 367. Skráningard. 10. október 1983. 

T 212/1983 Tilkynnt 6. maí 1983, kl. 14:30 

INDOCID P.D.A. 

Eigandi: Merck á Co.. Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway New Jersey 07065, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Örn Þór, hrl., Öðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyf, sem eru magasýrueyðandi, verkjalyf og bólgueyðandi lyf í 5. flokki. 
Flokkur: S. 
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Skrás. 1983, nr. 368. Skráningard. 10. október 1983. 

T 213/1983 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur/ 

Þjónusta: 

Tilkynnt 10. maí 1983, kl. 11:00 

  

5 SI S FR
 

Thomson - Brandt (Societé Anonyme), 173, boulevard Haussmann, Paris 

8eme. Frakkland. 

Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Flokkur 9: 

Rafmagns-, rafvéla-, sýni- og rafeindaútbúnaður, -tæki, -áhöld og -hlutar, til 

framleiðslu, útsendingar, viðtöku, mögnunar, stillingar, upptöku. fjölföldun- 

ar og útvarps á upplýsingum, hljóðum og myndum, fyrir hljóðvarp, sjónvarp, 

ljósmyndun og kvikmyndun, til þess að skoða efni í sjónvarpi og til kennslu. 

Hljóðvarps- og sjónvarpsviðtæki, sjónvarpsmyndavélar, hljómflutningstæki 

með tilheyrandi hlutum og fylgihlutum; plötuspilarar, stillitæki (tuners), 

magnarar, hátalarar, hljóðnemar, segulbands- og segulþráðupptökutæki, 

segulkraftmælingatæki (magnetoscopes), snældur (kasettur) og vídeosnældur 

með tilheyrandi útbúnaði og hlutum: efni til að geyma á upptökur, 

sérstaklega plötur og segulbönd, bæði með og án upptöku. 

Rafvéla-, rafmagns- og rafeindaútbúnaður, -hlutar og -tæki, til eftirlits og 

skipulags; tæki til að forrita og stjórna sjálfvirkni í gangi véla, svo og hlutar 

þeirra: lítil rafvéla- og rafmagnsheimilistæki og -útbúnaður, sérstaklega 

hraðsuðukatlar, straujárn, ryksugur og fágarar; rafmagnsleiðar, sérstaklega 

einangraður vír og kaðlar, þráðlaus loftnet. 

Útbúnaður, áhöld og tæki til þess að afla, geyma, breyta, meðhöndla, flytja 

og senda upplýsingar, vitneskju og merki: skrifstofuútbúnaður, kennsluvélar, 

tölvur og heimilistölvur, ytri hlutar þeirra, tengdur útbúnaður, undirstöðu- 

samsetningar, fylgibúnaður og hlutar til þessa; vélar til upplýsingavinnslu og 

bóhalds, upplýsingarmiðlunarbúnaður með og án upptöku og sérstaklega 

tölvuforrit tekin upp á vídeóspólur, segulspjöld, segulbönd, plötur og borða, 

svo og á gataspjöld og á öll önnur tæki til miðlunar; sjálfvirkur útbúnaður 

settur í gang fyrir tilstilli orkueiningar (power units); vídeóleikir og prentuð 

forrit þeirra; 

Hlutar, varahlutir og fylgihlutir fyrir allar ofangreindar vörur, svo og allar 

aðrar vörur í 9. flokki.
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Flokkur 7: 

Vélar, sérstaklega þvottavélar og uppþvottavélar, vindivélar, þurrkarar og 

strauvélar; vélaáhöld, tengingar, vélrænar tengingar (kúplingar). hraða- 

breytar, hverfihjól; blásarar, þjöppur, sérstaklega þjöppusett í hreyfla fyrir 

kæliskápa og kælikerfi, véla- og rafvélatæki og -hlutar til að stýra gangi véla, 
sérstaklega fyrir þvottavélar, rafvélvædd heimilistæki og eldhústæki, einkan- 

lega vélar sem afhýða, skafa, kremja, kreista, merja, mylja og mala; 

kaffimulningsvélar, blöndunarvélar, þeyti- og hrærivélar; hreyflar og vélar 

(nema fyrir ökutæki á landi), hlutar, varahlutir og fylgihlutir fyrir allar 

ofangreindar vörur, svo og allar aðrar vörur í 7. flokki. 

Flokkur 11: 

Kæli-, eldunar-, hitunar-, gufuframleiðslubúnaður og tæki, ísskápar. frysti- 

kistur; eldunartæki, sérstaklega eldavélar, ofnar, suðuvélar, örbylgjuofnar, 
brauðristar, vöfflujárn, diskhitarar, rafmagnsofnar, tæki og útbúnaður til 
þurrkunar, loftræstingar og loftkælingar; vatnsgeymslu- og hreinlætisútbún- 

aður, raka- og lofthreinsunartæki, fata- og línþurrkarar, hlutar, varahlutir og 
fylgihlutir fyrir allar ofangreindar vörur, svo og allar aðrar vörur í 11. flokki. 

Flokkur 16: 

Pappír og pappírsvörur, pappa og pappavörur, spjöld og pappírsstrimlar til 
tölvuforritunar, tölvuútskriftarblöð; prentað mál, dagblöð, bækur, tímarit, 

bókbindunar- og flokkunarefni (sorting materials); ritvélar, prentletur, 

kennslugögn (önnur en tæki og vélar), svo og allar aðrar vörur í 16. flokki. 

Flokkur 28: 

Leikir. leikföng og hlutar þeirra, fylgihlutir og varahlutir, rafeindaleikir með 

tilheyrandi tölvuútbúnaði (vélbúnaði og hugbúnaði). 

Flokkur 20: 

Húsgögn. sérstaklega til heimilisnota. svo sem í eldhús. og fyrir hljómflutn- 
ingstæki; speglar. myndarammar, vörur (ekki taldar í öðrum flokkum) úr tré, 
korki, reyr, spanskreyr. tágum, horni. beini, skel, rafi, perlumóður. sæ- 
frauði, tréningi, plasti. svo og efni sem geta komið í stað þessara; svo og allar 
aðrar vörur í 20. flokki. 

Flokkur 41: 

Fræðslu- og skemmtistarfsemi. 

  

Flokkar: 9. 7, 11, 16, 20, 28 og 4l. 

Skrás. 1983, nr. 369. Skráningard. 10. október 1983. 

T 214/1983 Tilkynnt 10. maí 1983, kl. 11:00 

Eigandi: Thomson - Brandt (Societé Anonyme). 173, boulevard Haussmann. Paris 
8"e, Frakklandi. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík.



Vörur/ 

þjónusta: 
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Flokkur 9: 
Rafmagns-, rafvéla-, sýni- og rafeindaútbúnaður, -tæki, -áhöld og -hlutar, til 

framleiðslu, útsendingar, viðtöku, mögnunar, stillingar, upptöku, fjölföldun- 
ar og útvarps á upplýsingum, hljóðum og myndum, fyrir hljóðvarp, sjónvarp. 

ljósmyndun og kvikmyndum, til þess að skoða efni í sjónvarpi og til kennslu. 

Hljóðvarps- og sjónvarpsviðtæki, sjónvarpsmyndavélar, hljómflutningstæki 

með tilheyrandi hlutum og fylgihlutum; plötuspilarar, stillitæki (tuners), 

magnarar, hátalarar, hljóðnemar, segulbands- og segulþráðupptökutæki, 
segulkraftmælingatæki (magnetoscopes), snældur (kasettur) og vídeosnældur 

með tilheyrandi útbúnaði og hlutum: efni til að geyma á upptökur, 
sérstaklega plötur og segulbönd, bæði með og án upptöku. 

Rafvéla-, rafmagns- og rafeindaútbúnaður, -hlutar og -tæki, til eftirlits og 
skipulags; tæki til að forrita og stjórna sjálfvirkni í gagni véla, svo og hlutar 

þeirra: lítil rafvéla- og rafmagnsheimilistæki og -útbúnaður, sérstaklega 

hraðsuðukatlar, straujárn, ryksugur og fágarar; rafmagnsleiðar, sérstaklega 

einangraður vír kaðlar, þráðlaus loftnet. 

Útbúnaður, áhöld og tæki til þess að afla, geyma, breyta, meðhöndla, flytja 
og senda upplýsingar, vitneskju og merki; skrifstofuútbúnaður, kennsluvélar, 

tölvur og heimilistölvur, ytri hlutar þeirra, tengdur útbúnaður, undirstöðu- 

samsetningar, fylgibúnaður og hlutar til þessa; vélar til upplýsingavinnslu og 
bókhalds, upplýsingarmiðlunarbúnaður með og án upptöku og sérstaklega 
tölvuforrit tekin upp á vídeóspólur, segulspjöld, segulbönd, plötur og borða, 

svo á gataspjöld og á öll önnur tæki til miðlunar; sjálfvirkur útbúnaður settur 

í gang fyrir tilstilli orkueiningar (power units); vídeóleikir og prentuð forrit 

þeirra, 

Hlutar, varahlutir og fylgihlutir fyrir allar ofangreindar vörur, svo og allar 

vörur í 9. flokki. 

Flokkur 7: 
Vélar, sérstaklega þvottavélar og uppþvottavélar, vindivélar, þurrkarar og 

strauvélar; vélaáhöld, tengingar, vélrænar tengingar (kúplingar), hraða- 

breytar, hverfihjól; blásarar, þjöppur, sérstaklega þjöppusett í hreyfla fyrir 

kæliskápa og kælikerfi, véla- og rafvélatæki og -hlutar til að stýra gangi véla, 

sérstaklega fyrir þvottavélar, rafvélvædd heimilistæki og eldhústæki, einkan- 
lega vélar sem afhýða, skafa, kremja, kreista, merja, mylga og mala; 

kaffimulningsvélar, blöndunarvélar, þeyti- og hrærivélar; hreyflar og vélar 

(nema fyrir ökutæki á landi), hlutar, varahlutir og fylgihlutir fyrir allar 

ofangreindar vörur, svo og allar aðrar vörur í 7. flokki. 

Flokkur 11: 
Kæli-, eldunar-, hitunar-, gufuframleiðslubúnaður og tæki, ísskápar, frysti- 

kistur; eldunartæki, sérstaklega eldavélar, ofnar, suðuvélar, örbylgjuofnar, 

brauðristar, vöflujárn, diskahitarar, rafmagnsofnar, tæki og útbúnaður til 

þurrkunar, loftræstingar og loftkælingar; vatnsgeymslu- og hreinlætisútbún- 

aður, raka- og lofthreinsunartæki, fata- og línþurrkarar, hlutar, varahlutir og 

fylgihlutir fyrir allar ofangreindar vörur, svo og allar aðrar vörur í 11. flokki.
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Flokkur 16: 

Pappír og pappírsvörur, pappa og pappavörur, spjöld og pappírsstrimlar til 

tölvuforritunar, tölvuútskriftarblöð; prentað mál, dagblöð, bækur, tímarit, 

bókbindunar- og flokkunarefni (sorting materials); ritvélar, prentletur, 

kennslugögn (önnur en tæki og vélar), svo og allar aðrar vörur í 16. flokki. 

Flokkur 28: 

Leikir, leikföng og hlutar þeirra, fylgihlutir og varahlutir, rafeindaleikir með 

tilheyrandi tölvuútbúnaði (vélbúnaði og hugbúnaði). 

Flokkur 20: 

Húsgögn, sérstaklega til heimilisnota, svo sem í eldhús, og fyrir hljómflutn- 

ingstæki, speglar, myndarammar, vörur (ekki taldar í öðrum flokkum) úr tré, 

korki, reyr, spanskreyr, tágum, horni, beini, skel, rafi, perlumóður, sæ- 

frauði, tréningi, plasti, svo og efni sem geta komið í stað þessara; svo allar 

aðrar vörur í 20. flokki. 

Flokkur 41: 

Fræðslu- og skemmtistarfsemi. 

  

  

  

Flokkar: 1,9, 11, 16, 20, 28 og 4l. 

Skrás. 1983, nr. 370. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 216/1983 Tilkynnt 10. maí 1983, kl. 13:20 

TESS EDEL 

Eigandi: T. Skretting A/S, Boks 319. N-4001 Stavanger, Noregi. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 31. flokki. 

Flokkur: 31. 

Skrás. 1983, nr. 371. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 217/1983 Tilkynnt 10. maí 1983, kl. 13:20 

TESS ELITE 

Eigandi: T. Skretting A/S, Boks 319. N-4001 Stavanger. Noregi. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4. Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 31. flokki. 
Flokkur: 31. 

Skrás. 1983, nr. 372. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 218/1983 Tilkynnt 10. maí 1983, kl. 13:20 

TESS 

Eigandi: T. Skretting A/S. Boks 319. N-4001 Stavanger, Noregi. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 31. flokki. 

Flokkur: 31.
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Skrás. 1983, nr. 373. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 221/1983 Tilkynnt 17. maí 1983, kl. 10:30 

TYTEM 

Eigandi: Johnson ér Johnson, One Johnson á Johnson Plaza, New Brunswick, New 

Jersey, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 7. og 9. flokki einkum blóðrannsóknartæki til afnota á 
rannsóknastofu, þ.á.m. skilvinda (centrifuge), hitakassi (incubator), ílát með 

tilraunaglösum, miðasamstæður fyrir tilraunaglös, plötur og rekkar til að 

vinna á með þessum tækjum. 
Flokkar: 7 ogð. 

Skrás. 1983, nr. 374. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 220/1983 Tilkynnt 16. maí 1983, kl. 13:05 

ROSESIP 

Eigandi: Henkes Verenigde Distilleerderijen B.V., Nijverheidsweg 41, 3341 LJ 

Hendrik-Ido-Ambacht, Hollandi. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Vörur: Vín, sterkir drykkir og líkjörar. 

Flokkur: 33. 

Skrás. 1983, nr. 375. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 223/1983 Tilkynnt 18. maí 1983, kl. 11:00 
Þ 

Þá AN 

N 
| 

l | 
K þó 

Eigandi: Skis Rossignol SA, Club Rossignol SA, F-38509 Voiron, Frakklandi. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Vörur: Flokkur 25: Fatnaður, þar með talið stígvél, skór og inniskór. Flokkur 28: 

Leikspil og leikföng, íþrótta- og sportvörur, (þó ekki fatnaður) einkum skíði 

og íþróttavörur, jólatrésskraut. 

Flokkar: 25 og 28. 
Forgangsréttur er frá 14. febrúar 1983. 

  

B 202
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Skrás. 1983, nr. 376. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 226/1983 Tilkynnt 18. maí 1983, kl. 14:20 

VISANET 

Eigandi: Visa International Service Association, 600 Montgomery Street, San Fran- 

cisco, California, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur/ 

þjónusta: Þráðlaus fjarskiptaútbúnaður, forritunartæki og allar aðrar vörur í 9. flokki, 

samgöngustarfsemi í 38. flokki. 

Flokkar: 9 og 38. 

Skrás. 1983, nr. 377. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 228/1983 Tilkynnt 19. maí 1983, kl. 12:00 

FL 42 

Eigandi: Uhrentabrik Senden GmbH, Erich-Rittinghaus-Str. 2—4, Postfach 1480, D- 
7913 Senden/ller., V-Þýskalandi. 

Umboðsm:  Lögfr.skrifst. Jón N. Sigurðsson, hrl., Guðmundur Jónsson, hdl., Borgartúni 
33, Reykjavík. 

Vörur: Ur, úrhlutar, og hulstur um úr. 

Flokkur: 14. 

Skrás. 1983, nr. 378. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 229/1983 Tilkynnt 19. maí 1983, kl. 13:45 

Silhouette Intimate Moments 

Eigandi: Gulf * Western, AS Simon á Schuster, 1230 Avenue of the Americas, New 

York, New York 10020, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Örn Höskuldsson, hdl., Klapparstíg 27, Reykjavík. 

Vörur: Bækur. 

Flokkur: 16. 
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Skrás. 1983, nr. 379. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 238/1983 Tilkynnt 2. júní 1983, kl. 14:15 

REXCO 

Eigandi: Rexco Limited, Crow Hill Drive, Mansfield, Nottinghamshire NG19 7AZ, 

Englandi. . 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Vörur í 1. flokki einkum kolefni til nota í iðnaði, vörur í 4. flokki einkum 

brennsluefni í föstu formi til heimilisnota. 

Flokkar: 1 og 4. 

Skrás. 1983, nr. 380. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 232/1983 Tilkynnt 31. maí 1983, kl. 14:15 
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Eigandi: The Seven -Up Company, 121 South Meramec, St. Louis, Missouri 63105, 

Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson £ Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 32. flokki. 

Flokkur: 32. 

Skrás. 1983, nr. 381. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 239/1983 Tilkynnt 2. júní 1983, kl. 14:15 

HUBERTUS 

Eigandi: Scan-Horse A/S, Industrivej 21. DK-4000 Roskilde, Danmörku. 

Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í flokkunum: 5, 18 og 25. 

Flokkar: 5, 18 0g 25. 
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Skrás. 1983, nr. 382. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 240/1983 Tilkynnt 6. júní 1983, kl. 14:00 

Arnbu=€ 
Eigandi: Testa-Laboratorium A/S, P.O. Box 215, DK-2600 Glostrup-Kaupmanna- 

höfn, Danmörku. . 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í flokkunum: 9 og 10. 

Flokkar: 9 og 10. 

Skrás. 1983, nr. 383. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 242/1983 Tilkynnt 8. júní 1983, kl. 13:30 

CELLOBOND 

Eigandi: The British Petroleum Company p.l.c., Britannic House, Moor Lane, 

London EC2ZY 9BÚ, Englandi. 

Umboðsm:  Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Vörur: Efnavörur til nota í iðnaði; efni og efnablöndur sem innihalda að hluta eða 
öllu leyti gervi- eða tilbúnar kvoður; plastefni í flöguformi, kornformi og í 

aðgreindu formi; plastefni í formi dufts, spóns, deigs, olíu, hlaups, upp- 

lausnar eða vökva, til notkunar í iðnaði, og allar aðrar vörur í Í. flokki. 

Flokkur: 1. 

  

Skrás. 1983, nr. 384. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 244/1983 Tilkynnt 9. júní 1983, kl. 13:15 

DELTA-CAST 

Eigandi: Johnson ér Johnson, One Johnson á Johnson Plaza, New Brunswick, New 
Jersey, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í 5. flokki, einkum sáraumbúðir (plaster bandages). 
Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 385. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 245/1983 Tilkynnt 9. júní 1983, kl. 13:15 

  

Eigandi: Aktiebolaget Vin á Spritcentralen, Förmandvágen 19, S-100 72 Stockholm, 
Svíþjóð.
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Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor st., Oðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Vodka. 

Flokkur: 33. 

Skrás. 1983, nr. 386. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 248/1983 Tilkynnt 13. júní 1983, kl. 10:10 

AR 
ATLANTIC) 

  

Eigandi: Atlantic Recording Corporation, 75 Rockefeller Plaza, New York, New 

York 10019, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

Vörur: Áhöld og tæki til upptöku, endurflutnings og útsendingar á hljóð- og/eða 

myndefni; hljóð- og/eða myndefnaupptökur á plötum (discs), segulböndum 

og snældum (kassettum) og allar aðrar vörur í 9. flokki. 

  

Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 387. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 249/1983 Tilkynnt 13. júní 1983, kl. 10:10 

  

ATCO 
Eigandi: Atlantic Recording Corporation, 75 Rockefeller Plaza, New York, New 

York 10019, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

Vörur: Áhöld og tæki til upptöku, endurflutnings og útsendingar á hljóð- og/eða 

myndefni; hljóð- og/eða myndefnaupptökur á plötum (discs), segulböndum 

og snældum (kassettum) og allar aðrar vörur í 9. flokki. 

  

Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 388. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 253/1983 Tilkynnt 13. júní 1983, kl. 10:10 

  

Eigandi: Warner Communications Inc., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York 

10019, Bandaríkjunum.
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Umboðsm: G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Ahöld og tæki til upptöku, endurflutnings og útsendingar á hljóð- og/eða 

myndetni; hljóð- og/eða myndefnaupptökur á plötum (discs), segulböndum 
og snældum (kassettum) og allar aðrar vörur í 9. flokki. 

Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 389. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 252/1983 Tilkynnt 13. júní 1983, kl. 10:10 

nonesucA 

  

Eigandi: Warner Communications Inc., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York 
10019, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: —G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Áhöld og tæki til upptöku, endurflutnings og útsendingar á hljóð- og/eða 

myndefni; hljóð- og/eða myndefnaupptökur á plötum (discs). segulböndum 
og snældum (kassettum) og allar aðrar vörur í 9. flokki. 

Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 390. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 250/1983 Tilkynnt 13. júní 1983, kl. 10:10 

COTILLION 

  

Eigandi: Atlantic Recording Corporation, 75 Rockefeller Plaza. New York. New 
York 10019, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Ahöld og tæki til upptöku, endurflutnings og útsendingar á hljóð- og/eða 

myndefni; hljóð- og/eða myndefnaupptökur á plötum (discs), segulböndum 
og snældum (kassettum) og allar aðrar vörur í 9. flokki. 

Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 391. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 254/1983 Tikynnt 13. júní 1983, kl. 10:10 

dl 
asylum
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Eigandi: Warner Communications Inc., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York 

10019, Bandaríkjunum. 

Umboðsm:  G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

Vörur: Áhöld og tæki til upptöku, endurflutnings og útsendingar á hljóð- og/eða 

myndefni; hljóð- og/eða myndefnaupptökur á plötum (discs), segulböndum 

og snældum (kassettum) og allar aðrar vörur í 9. flokki. 

  

Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 392. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 255/1983 Tilkynnt 13. júní 1983, kl. 14:45 

Eigandi: Giorgio Barbero á FIGLI S.p.A., Frazione Valpone, 12043 Canale (pro- 

vince of Cuneo), Ítalía. . 

Umboðsm: Sigurjónsson ét Thor sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Vörur: Vín, fordrykkir (aperitifs) og líkjörar í 33. flokki. 

Flokkur: 33. 

Skrás. 1983, nr. 393. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 256/1983 Tilkynnt 15. júní 1983, kl. 14:40 

  

      

  

BÚ! 
BÚBÓT SF sultugerð 

Garðabæ 

    
  

  

Eigandi: Búbót sf., Efstalundi 10, 210 Garðabæ. 

Vörur: Vörur í fl. 29. 

Flokkur: 29. 

Discl.: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðinu rabarbarasulta. 

  

Skrás. 1983, nr. 394. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 257/1983 Tilkynnt 15. júní 1983, kl. 14:40 

  

   
BÚBÓT 

BÚBÓT SF., SULTUGERÐ EFSTALUNDI 10 

GARÐABÆ, SÍMI: 45958.



Nr. 825 

Eigandi: 

Vörur: 

Flokkar: 

1600 

Búbót sf., Efstalundi 10, 210 Garðabæ. 
Vörur í fl. 29 og 31. 

29 og 31. 

  

Skrás. 1983, nr. 395. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 449/1977 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkur: 

Tilkynnt 29. nóvember 1977, kl. 15:05 

FISHER 

Sanyo Electric Co., Ltd., 18-Banchi, 2-Chome, Keihan-Hondori, Moriguchi 
City, Osaka, Japan. 
Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

Rafmótorar og skyld tæki, rafmagnsdreifingar- og -stjórntæki; glólampar, 

smálampar, infrarauðir lampar, flúorlampar, kvikasilfurlampar, sóllampar, 

gerilsneyðingarlampar, neonljósapípur, boglampar, fiskilampar, öryggis- 

ljósker, leitarljós, ljóskastarar, dýnamoljós fyrir ökutæki, handljós, gló- 

lampastæði, boglampastæði, þurrar rafhlöður, votar rafhlöður, rafgeymar, 

rafmagns- og segulmælitæki, rafmagnsvírar, kaplar, rafmagnsstraujárn, raf- 

magnsofnar, rafmagnsgrill, rafmagnshitapúðar, rafmagnsteppi, rafmagnsfót- 

vermar, suðuhellur, rafmagnshellusett, rafmagnsbrauðristar, rafmagnskaffi- 
vélar, hárþurrkarar, hárkrullarar, vökvahitarar, fataþurrkarar, rafmagns- 

suðupottar, rafmagnsnuddarar, rafmagnsrakvélar, rafmagnshárklippur, raf- 

magnsbjöllur, rafmagnspressujárn, símtæki og símtækjasamstæður, hand- 
skiptiborð, sjálfvirk skiptiborð, innanhússsímar, handvirk ritsímatæki, sjálf- 

virk ritsímatæki, telex — ritvélar, facsimile — sendar, myndsendar, ritsíma — 

skiptikerfi, rafberaútbúnaður, útvarpssendi- og -móttökutæki, sjónvarps- 
sendi- og móttökutæki, þráðlaus fjarskiptabúnaður, ýmiskonar fjarskipta- 

búnaður, fjarstýringar- og mælitæki, hljóðupptökutæki, rafmagnsgrammó- 

fónar, plötuspilarar, magnarar, jöfnunartengi fyrir magnara, útvarpstæki, 
segulbandstæki, myndsegulbandstæki, myndplötuspilarar, hátalarakerfi, við- 

nám, þéttar, háspennukefli, spennubreytar, stillar, tengsli fyrir fjarskipta- 

búnað, rofar, loftnet, grindur, dreifiborð, gaumljós, hulstur, öryggi, hylki, 

hátalarar, hljóðnemar, hlustunartæki, hljóðdósir, mótorar í hljóðburðartæki, 

segulbönd, myndbönd, tölvur, smátölvur, ljósritunarvélar, raftengsl, ýmis- 

konar rafvörur, Öreindalampar, einstefnulampar, smárar (transistors), hita- 
viðnám. 

9. 

  

Skrás. 1983, nr. 396. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 464/1977 Tilkynnt 7. desember 1977, kl. 15:00 

 



Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur: 

Flokkur: 

1601 Nr. 825 

Sanyo Electric Co., Ltd, 18-Banchi, 2-Chome, Keihan-Hondori, Moriguchi 
City, Osaka, Japan. 

Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Rafmótorar og skyld tæki, rafmagnsdreifingar- og -stjórntæki; glólampar, 

smálampar, infrarauðir lampar, flúorlampar, kvíkasilfurlampar, sóllampar, 

gerilsneyðingarlampar, neonljósapípur, bogalampar, fiskilampar, örygg- 

isljósker, leitarljós, ljóskastarar, dinamoljós fyrir ökutæki, handljós, gló- 

lampastæði, boglampastæði, þurrar rafhlöður, votar rafhlöður. rafgeymar, 

rafmagns- og segulmælitæki, rafmagnsvírar, kaplar, rafmagnsstraujárn, raf- 

magnsofnar, rafmagnsgrill, rafmagnshitapúðar, rafmagnsteppi, rafmagnstót- 

vermar, suðuhellur, rafmagnshellusett, rafmagnsbrauðristar, rafmagnskatfi- 

vélar, hárþurrkarar, hárkrullarar, vökvahitarar, fataþurrkarar, rafmagns- 

suðupottar, rafmagnsnuddarar, rafmagnsrakvélar, rafmagnshárklippur. raf- 

magnsbjöllur, rafmagnspressujárn, símtæki og símtækjasamstæður, hand- 
skiptiborð, sjálfvirk skiptiborð, innanhússsímar, handvirk ritsímatæki, sjálfvirk 
ritsímatæki, telex — ritvélar, facsimile - sendar, myndsendar, ritsíma — 

skiptikerfi, rafberaútbúnaður, útvarpssendi- og -móttökutæki, sjónvarps- 
sendi- og móttökutæki, þráðlaus fjarskiptabúnaður, ýmiskonar fjarskipta- 

búnaður, fjarstýringar- og mælitæki, hljóðupptökutæki, rafmagnsgrammó- 

fónar, plötuspilarar, magnarar, jöfnunartengi fyrir magnara, útvarpstæki, 

segulbandstæki, myndsegulbandstæki, myndplötuspilarar, hátalarakerfi, við- 

nám, þéttar, háspennukefli, spennubreytar, stillar, tengsli fyrir fjarskipta- 

búnað, rofar, loftnet, grindur, dreifiborð, gaumljós, hulstur, öryggi, hylki, 

hátalarar, hljóðnemar, hlustunartæki, hljóðdósir, mótorar í hljóðburðartæki, 

segulbönd, myndbönd, tölvur, smátölvur, ljósritunarvélar, raftengsl, ýmis- 

konar rafvörur, öreindalampar, einstefnulampar, smárar (transistors), hita- 
viðnám. 
9. 
  

Skrás. 1983, nr. 397. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 186/1980 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Vörur/ 
þjónusta: 

Flokkar: 

Tilkynnt 29. maí 1980, kl. 11:00 
JUPITER-RECORDS 

Jupiter-Records Ralph Siegel Gmbh á Co Tonaufnahmen Kg, Hoechlstrasse 2, 
D-8000 Mönchen 80, Þýskalandi. 

Sigurjónsson ár Thor s.f., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

Flokkur 9: Tæki fyrir upptökur á hljóm- og myndefni, sérstaklega hljóm- og 
myndaplötur, hljóm- og myndsegulbönd, þó ekki óáteknar þynnur. Flokkur 41: 
Hagnýting ofangreindra tækja fyrir þriðja aðila, með því að yfirfæra upptökur á 

þau og geymd á þeim. 
9 og 41. 
Forgangsréttur er frá 4. desember 1979. 
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Skrás. 1983, nr. 398. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 345/1980 

  

Tilkynnt 25. september 1980, kl. 14:30 

  

  

  

  

Eigandi: Sportvöruhús Reykjavíkur sf., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur: Smurolíur. 
Flokkur: 4. 

Skrás. 1983, nr. 399. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 357/1980 Tilkynnt 8. október 1980, kl. 13:00 
CERISSA 

Eigandi: Charles Revson, Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10022, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur: Ilmvatn og Kölnarvatn. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 400. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 358/1980 Tilkynnt 8. október 1980, kl. 13:00 
CIARA 

Eigandi: Charles Revson, Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10022, Banda- 

ríkjunum. 
Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur: Ilmvatn og Kölnarvatn. 
Flokkur: 3. 

Skrás. 1983, nr. 401. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 137/1982 Tilkynnt 2. apríl 1982, kl. 14:45 
VIP 

Eigandi: Kuva-Sampo Oy, Kiviaidankatu 11, SF-00210 Helsinki 21, Finnlandi. 
Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Vörur: Ljósmyndir. 
Flokkur: 16. 
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Skrás. 1983, nr. 402. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 475/1982 Tilkynnt 23. nóvember 1982, kl. 13:00 

Eigandi: Eska, národní podnik, Cheb, Tékkoslóvakía. 

Umboðsm: Kristinn Gunnarsson, hrl., Ásenda 3, Reykjavík. 

Vörur: Vörur í 12. flokki, þar á meðal: karlmannareiðhjól, stigin kvenreiðhjól, 
sportreiðhjól fyrir karlmenn, stigin reiðhjól fyrir drengi, stigin reiðhjól fyrir 
stúlkur, reiðhjól fyrir unga drengi og stúlkur, sérstök reiðhjól, sem leggja má 
saman, sérstök reiðhjól með gírskiptingu: reiðhjólahlutar: gafflar, gírskiptingar, 
miðsamstæða, miðsamstæða fyrir börn, miðsamstæðuræsir, höfuðsamstæða fyrir 

ferðalög, höfuðsamstæða fyrir börn, reiðhjólastýri, festing reiðhjólastýris í 
framgaffla („advance“), hnakkur, aurvari, teinað framhjól, teinað afturhjól, 
hjólgjörð 26 x 1%, hjólgjörð 24 < 1%, keðjukassi, stell, miðöxull. 

Flokkur: 12. 
Forgangsréttur er frá 18. maí 1982. 

  

Skrás. 1983, nr. 403. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 491/1982 Tilkynnt 7. desember 1982, kl. 12:00 

  

Eigandi: Mjólkursamsalan/ísgerð, Laugavegi 162, 105, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 29. og 30. flokki. 

Flokkar: 29 og 30. 

Skrás. 1983, nr. 404. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 493/1982 Tilkynnt 7. desember 1982, kl. 12:00 

  
Eigandi: Mjólkursamsalan/ísgerð, Laugavegi 162, 105 Reykjavík. 
Vörur: Vörur úr 29. fl. mjólk og mjólkurafurðir. Vörur úr 30. fl. sælgæti, ís til matar og 

ís.
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Flokkar: 29 og 30. 

Discl.: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðinu rjómaís. 

  

  

  

  

  

Skrás. 1983, nr. 405. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 494/1982 Tilkynnt 7. desember 1982, kl. 12:00 

A 

DERNAN 
Eigandi: Mjólkursamsalan/ísgerð, Laugavegi 162, 105 Reykjavík. 
Vörur: Vörur úr 29. fl. mjólk og mjólkurvörur. Vörur úr 30. fl. sælgæti, ís til matar og ís. 
Flokkar: 29 og 30. 

Discl.: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðinu skafís. 

Skrás. 1983, nr. 406. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 492/1982 Tilkynnt 7. desember 1982, kl. 12:00 

  

Eigandi: Mjólkursamsalan/ísgerð, Laugavegi 162, 105 Reykjavík. 

Vörur: Vörur úr 29. fl. mjólk og mjólkurafurðir. Vörur úr 30. fl. sælgæti, ís til matar og 
ís. 

Flokkar: 29 og 30. 

Discl.: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðinu ís. 

Skrás. 1983, nr. 407. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 45/1983 Tilkynnt 27. janúar 1983, kl. 11:15. 

Eigandi: Invep S.P.A., Via Roma 143, Ponzano Veneto (Treviso), Ítalíu. 
Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Vörur: Bleikiefni og önnur efni til nota við fataþvott, ræstingu, fægingu, hreinsun og 

slípun, sápa, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvatn, tannhirðivörur og allar 
vörur í 3. flokki. 

Flokkur: 3. 

Forgangsréttur er frá 19. janúar 1983.
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Skrás. 1983, nr. 408. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 52/1983 Tilkynnt 27. janúar 1983, kl. 14:30 

EuroWorld 

Eigandi: Eurocard AB, Box 17211, 104 62 Stockholm, Svíþjóð. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 16. flokki. 

Flokkur: 16. 

Forgangsréttur er frá 27. ágúst 1982. 

Merkið er skráð á grundvelli 29. greinar vörumerkjalaga „Telle-Quelle“. 

  

Skrás. 1983, nr. 409. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 102/1983 Tilkynnt 23. febrúar 1983, kl. 13:10 

HERAKLITH 

Eigandi: Österreichisch-Amerikanische Magnesit Aktiengesellschaft, 9545 Radenthein, 

Austurríki. 
Umboðsm: Sigurjónsson ár Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

Vörur: Byggingarefni, byggingareiningar, byggingarplötur, vegg- og loftklæðningar, 

vegg- og loftklæðingarplötur, hljóðdeyfandi plötur og plötur sem draga úr 

eftirhljómi, vegg- og loftklæðning, gervisteinn í 19. flokki. 

  

Flokkur: 19. 

Skrás. 1983, nr. 410. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 103/1983 Tilkynnt 23. febrúar 1983, kl. 13:10 

HERAKUSTIK 

Eigandi: Östereichisch-Amerikanische Magnesit Aktiengesellschaft, 9545 Radenthein, 

Austurríki. , 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

Vörur: Byggingareiningar, byggingarplötur, vegg- og loftklæðningar, vegg- og loft- 

klæðningarplötur, hljóðdeyfandi plötur eða plötur, sem draga úr eftirhljómi, 

plötur úr bindiefni, samanþjappaðar trefjar úr steina- dýra- eða jurtaríkinu, 

einkum tréull í 19. flokki. 

  

Flokkur: 19. 

Skrás. 1983, nr. 411. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 162/1983 Tilkynnt 7. apríl 1983, kl. 14:00 

SORBITRATE 

Eigandi: ICI American Inc., New Murphy Road and Concord Pike, Wilmington, 

Delaware 19897, Bandaríkjunum. 
Umboðsm: G.H. Sigurgeirsson, P.O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Meðala- (læknandi), lyfja- og dýralækningablöndur í 5. flokki. 

Flokkur: S. 
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Skrás. 1983, nr. 412. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 230/1983 Tilkynnt 25. maí 1983, kl. 14:45 
NUROFEN 

Eigandi: The Boots Company PLC Nottingham NG2 — 3AA, Englandi. 
Umboðsm: Ágúst Fjeldsted, hrl., Ingólfsstræti 5, 101 Reykjavík. 
Vörur: Efnablöndur til lyfja og lyfjaefni. 
Flokkur: 9. 

Skrás. 1983, nr. 413. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 231/1983 Tilkynnt 31. maí 1983, kl. 14:15 

   
Eigandi: Shachihata Industrial Co. Ltd., No. 69, 4-chome, Amatsukacho, Nishi-ku, 

Nagoya, Japan. 
Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur: Skrifpappír, ritföng, einkum gúmmístimplar, þar á meðal dagsetningarstimplar, 

númerastimplar, gúmmíhandstimplar, stimpilpúðar og blek fyrir stimpla, lím- 
bönd, skurðarhnífar, blek, tússpennar, merkipennar, krít, lím (ekki innifalið í ' 
öðrum flokkum), listmálarapenslar, sjálfblekungar, kúlupennar, bréfaklemmur, 
strokleður, bréfahnífar, stensilpappír, teiknireglustikur og reglustikur (ekki 
innifalið í öðrum flokkum) margföldunartæki og ljósritunarvélar; vinylpokar fyrir 
skjöl; rauðir blekpúðar, rautt blek; pappírshnífar og hnífar fyrir handiðn (ekki 
innifalið í öðrum flokkum); hvít spjöld í 16. flokki. 

  

Flokkur: 16. 

Skrás. 1983, nr. 414. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 291/1983 Tilkynnt 13. júlí 1983, kl. 12:00 
SCAREN PFLEGER?* 

Eigandi: Juvena Produits de Beauté S.A., Industrienstrasse 8, 8604 Volketswil/Zúrich, 
Sviss. 

Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Vörur: Snyrtivörur, fegrunarefni, sápur, ilmvötn, loftnæmar olíur, lykteyðandi efni, 

snyrtivörur fyrir hár, og allar aðrar vörur í 3. flokki. 
Flokkur: 3. 
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Skrás. 1983, nr. 415. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 292/1983 Tilkynnt 13. júlí 1983, kl. 14:55 

ARALDIT 

Eigandi: Ciba-Geigy Limited, Ch-4002 Basel, Sviss. 
Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

Vörur: Fyrir efnavörur til nota í iðnaði; lím í 1. flokki. 

Flokkur: 1. 

Skrás. 1983, nr. 416. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 293/1983 Tilkynnt 15. júlí 1983, kl. 11:30 

LIKE-FREE 

Eigandi: The Seven-Up Company, 121 South Meramec, St. Louis, Missouri 63105, 

Bandaríkjunum. , 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Oðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 32. flokki. ' 
Flokkur: 32. 

Forgangsréttur er frá 10. febrúar 1983. 

  

Skrás. 1983, nr. 417. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 295/1983 Tilkynnt 19. júlí 1983, kl. 14:30 

KAWAI 

Eigandi: Kabushiki Kaisha Kawai Gakki Seisakusho (sem einnig verslar undir nafninu 

Kawai Musical Instruments Manufacturing Co., Ltd.) 200, Terajima-cho, 

Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan. 

Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 

  

  

Vörur: Hljóðfæri. 
Flokkur: 15. 

Skrás. 1983, nr. 418. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 311/1983 Tilkynnt 28. júlí 1983, kl. 11:15 

CHEEZ-IT 

Eigandi: Sunshine Biscuits, Inc., 245 Park Avenue, New York, N.Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsm: „Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 29. flokki og kex með ostabragði og allar aðrar vörur í 30. flokki. 

Flokkar: 29 og 30. 

Skrás. 1983, nr. 419. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 300/1983 Tilkynnt 25. júlí 1983, kl. 13:50 

Q croco
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Eigandi: Gró hf., Hvassaleiti 14, P.O. Box 4364, 108 Reykjavík. 
Vörur/ 

þjónusta: Allar vörur og þjónusta í flokkum 1, 5, 9, 10, 22, 40 og 42. 

Flokkar: 1,5,9, 10, 22, 40 og 42. 

Skrás. 1983, nr. 420. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 296/1983 Tilkynnt 19. júlí 1983, kl. 14:30. 

Eigandi: Canon Kabushiki Kaisha, 30—2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, 

Japan. 

Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 14. flokki. 
Flokkur: 14. 

Skrás. 1983, nr. 421. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 308/1983 Tilkynnt 26. júlí 1983, kl. 14:00 
| 

Les-knit "“ 
Eigandi: Les-Prjón hf., Skeifunni 6, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í flokkum 23, 24 og 25. 
Flokkar: 23, 24 og 25. 

Skrás. 1983, nr. 422. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

308/1983 Tilkynnt 26. júlí 1983, kl. 14:00 

Les-prjón 
Eigandi: Les-Prjón hf., Skeifunni 6, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í flokkum 23, 24 og 25. 
Flokkar: 23, 24 og 25. 

Skrás. 1983, nr. 423. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 310/1983 F N SI M E F Tilkynnt 28. júlí 1983, kl. 11:15 

Eigandi: F. Hoffmann-La Roche ér Co. Ag., Ch-4002 Basel, Sviss. 
Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf og efni í 5. flokki. 
Flokkur: S.
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Skrás. 1983, nr. 424. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 312/1983 Tilkynnt 28. júlí 1983, kl. 11:15 

CHIP-A-ROOS 

Eigandi: Sunshine Biscuits, Inc., 245 Park Avenue, New York, N.Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagogrjón, gervikaffi, mjöl og 

matvörur úr korni; brauð, kex, kökur, sætabrauð og sælgæti, ís til matar; hunang, 

síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; pipar, edik, sósur; krydd; ís í 30. flokki. 

Flokkur: 30. 

  

Skrás. 1983, nr. 425. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 313/1983 Tilkynnt 28. júlí 1983, kl. 11:15 

GOLDEN FRUIT 

Eigandi: Sunshine Biscuits, Inc., 245 Park Avenue, New York, N.Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagogrjón, gervikaffi, mjöl og 

matvörur úr korni; brauð, kex, kökur, sætabrauð og sælgæti, ís til matar; hunang, 

síróp; ger, lyftduft; salt, sinnep; pipar, edik, sósur; krydd; ís í 30. flokki. 

Flokkur: 30. 

  

Skrás. 1983, nr. 426. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 314/1983 Tilkynnt 28. júlí 1983, kl. 11:15 

HI-HO 

Eigandi: Sunshine Biscuits, Inc., 245 Park Avenue, New York, N.Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagogrjón, gervikatfi, mjöl og 

matvörur úr korni; brauð, kex, kökur, sætabrauð og sælgæti, ís til matar; hunang, 

síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; pipar, edik, sósur; krydd; ís í 30. flokki. 

Flokkur: 30. 

  

Skrás. 1983, nr. 427. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 315/1983 Tilkynnt 28. júlí 1983, kl. 11:15 

HYDROK 

Eigandi: Sunshine Biscuits, Inc., 245 Park Avenue, New York, N.Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík, 
Vörur: Kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagogrjón, gervikaffi; mjöl og 

matvörur úr korni; brauð, kex, kökur, sætabrauð og sælgæti , ís til matar; hunang, 

síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; pipar, edik, sósur; krydd; ís í 30. flokki. 

Flokkur: 30. 
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Skrás. 1983, nr. 428. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 316/183 Tilkynnt 28. júlí 1983, kl. 11:15 
LEMON COOLERS 

Eigandi: Sunshine Biscuits, Inc., 245 Park Avenue, New York, N.Y., Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagogrjón, gervikaffi; mjöl og 

matvörur úr korni; brauð, kex, kökur, sætabrauð og sælgæti, ís til matar; hunang, 

síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; pipar, edik, sósur; krydd; ís í 30. flokki. 
Flokkur: 30. 

Skrás. 1983, nr. 429. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 319/1983 Tilkynnt 28. júlí 1983, kl. 15:00 
BAYNORMAN 

Eigandi: Bayer Aktiengesellschaft, D-5090 Leverkusen 1, Bayerwerk, Þýskalandi. 
Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

Vörur: Lyf, einkum lyfjablöndur gegn sykursýki og lyf sem lækka fitu og cholestrin í 5. 
flokki. 

Flokkur: 5. 

Skrás. 1983, nr. 430. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 329/1983 Tilkynnt 5. ágúst 1983, kl. 13:40 

BUGLES 

Eigandi: General Mills, Inc., 9200 Wayzata Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm: „ Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Vörur: Tilbúnar flögur til matar, sem unnar eru úr korni, ásamt öllum öðrum vörum sem 

taldar eru í 30. flokki. 
Flokkur: 30. 

Skrás. 1983, nr. 431. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 338/1983 Tilkynnt 10. ágúst 1983, kl. 15:00 

Eigandi: Mjólkursamsalan í Reykjavík, ísgerð (EMMESS ÍS), Laugavegi 162, 105 
Reykjavík. 

Vörur: Mjólk og mjólkurafurðir. 
Flokkur: 29. 
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Skrás. 1983, nr. 432. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 333/1983 Tilkynnt 9. ágúst 1983, kl. 12:00 

að 

  

  

  

Eigandi: Aktiebolaget Pripps Bryggerier, Voltavágen 29, Bromma, Svíþjóð. 
Umboðsm: Sigurjónsson ár Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur: Óáfengir drykkir og efni til framleiðslu óáfengra drykkja, þ. m. t. gosdrykkir 

(isotonic) í 32. flokki. 
Flokkur: 32. 

Skrás. 1983, nr. 433. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 339/1983 , Tilkynnt 10. ágúst 1983, kl. 15:00 

FROSTROS 

Eigandi: Mjólkursamsalan í Reykjavík, ísgerð (EMMESS ÍS), Laugavegi 162, 105 

Reykjavík. 
Umboðsm: Ís. 
Flokkur: 30. 

Skrás. 1983, nr. 434. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 234/1983 - Tilkynnt 31. maí 1983, kl. 14:45 

Eigandi: Leonard Parfums, 92, Champs-Elysées, 75008 Paris, Frakklandi. 

Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Vörur: Sápa, ilmvörur, ilmolíur, snyrtivörur, hárvatn, tannhirðivörur, svo og allar aðrar 

vörur í 3. flokki. 
Flokkur: 3. 

Forgangsréttur er frá 9. mars 1983. 
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Skrás. 1983, nr. 435. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 235/1983 Tilkynnt 1. júní 1983, kl. 14:10 
EMGARD 

Eigandi: National Distillers and Chemical Corporation, a corporation organized under the 
State of Virginia, 99 Park Avenue, New York, New York, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 
Vörur: Smurolíur, vélaolíur, gírkassavökvar, vökvar fyrir vökvadrif. 
Flokkur: 4. 

Skrás. 1983, nr. 436. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 236/1983 Tilkynnt 1. júní 1983, kl. 14:10 
FRIGID-GO 

Eigandi: National Distillers and Chemical Corporation, a corporation organized under the 
State of Virginia, 99 Park Avenue, New York, New York, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Björn Árnason, Árni Björnsson, Einarsnesi 21, Reykjavík. 

Vörur: Smurolíur, vélaolíur, gírkassavökvar, vökvar fyrir vökvadrif. 
Flokkur: 4. 

Skrás. 1983, nr. 437. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 237/1983 Tilkynnt 2. júní 1983, kl. 14:15 
ROBLAND 

Eigandi: Vamac N.V., Rumbeeksesteenweg 459 — bus 3, B-8810 Roselare-Rumbeke, 
Belgíu. 

Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

Vörur: Vélar og verkfæri til trévinnslu í 7. flokki, verkfæri til trévinnslu í 8. flokki. 
Flokkar: 71 0g 8. 

Skrás. 1983, nr. 438. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 246/1983 Tilkynnt 10. júní 1983, kl. 10:45 

Eigandi: Ganzoni á Cie. AG St. Gallen, -Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, Sviss. 

Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Vörur: Flokkur 3: Sérstök hreinsiefni fyrir gúmmísokka. Flokkur $S: Réttandi og 

læknandi sokkabindi, ásamt sokkabindum til varnar blóðtappa og stuðningsbindi; 
hjálpargögn og verkfæri til að fara í, fara úr og lagfæra slík sokkabindi, svo sem 
gúmmíhanskar, rennisokkar, axlabönd og bönd, teygjuefni- og tæki, lím sem 
húðin þolir; fatlar, umbúðir og bindingar, teygjanlegur stuðningur fyrir hné og 
liðamót, sárabindi fyrir brunasár, fatnaður sérstaklega fyrir brunasár, og allar 
aðrar vörur í 5. flokki. Flokkur 10: Lækningatæki, útbúnaður og verkfæri til 
bindimeðferðar og þrýstingsmeðferðar (compression treatment), ásamt tækjum
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til mælinga á blóð- og æðaþrýstingi og einnig þrýstingi binda og gúmmísokka- 

  

  

binda. 

Flokkar: 3, 5 og 10. 

Skrás. 1983, nr. 439. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 247/1983 Tilkynnt 10. júní 1983, kl. 14:50 

Eigandi: Ascot (Sports Goods), International Limited, Kingfisher House, Mitcham 

Industrial Estate, Streatham Road, Mitcham, Surrey CR4 2HP, Englandi. 

Umboðsm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vörur: Fatnaður, þar með talinn skófatnaður; íþróttavörur, þar með talin tæki og 

búnaður; leikspil og leikföng; og hlutir og búnaður fyrir allar framangreindar 

vörur í 25. og 28. flokki. 

  

Flokkar: 25 og 28. 

Skrás. 1983, nr. 440. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 260/1983 Tilkynnt 21. júní 1983, kl. 15:00 

  

Eigandi: Leðurverkstæðið, Víðimel 35, Reykjavík. 

  

Umboðsm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Vörur: Alls konar leðurvörur, axlabönd, belti o. þ. h., skólatöskur, skjalatöskur. 

Flokkar: 18 og 25. 

Skrás. 1983, nr. 441. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 266/1983 Tilkynnt 24. júní 1983, kl. 11:30 
SCIENTOLOGY 

Eigandi: Religious Technology Center, 6515 Sunset Boulevard, Los Angeles, California, 

Bandaríkjunum. 
Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Þjónusta: Þjónusta vegna uppeldis, kennslu og heimspeki; þjónusta vegna blaðaútgáfu í 41. 

flokki. 
Flokkur: 41. 
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Skrás. 1983, nr. 442. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T267/1983 Tilkynnt 24. júní 1983, kl. 11:30 
DIANETICS 

Eigandi: Religious Technology Center, 6515 Sunset Boulevard. Los Angeles, California, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

  

  

Þjónusta: Þjónusta vegna uppeldis, kennslu og heimspeki; þjónusta vegna blaðaútgáfu í 41. 
flokki. 

Flokkur: 41. 

Skrás. 1983, nr. 443. Skráningard. 17. nóvember 1983. 
T 271/1983 Tilkynnt 27. júní 1983, kl. 13:30 

SANTA CLAUS 

Eigandi: Norðurpóll sf., Hjarðarhaga 15, Box 358, Reykjavík. 
Umboðsm: Hermann Auðunsson, Hjarðarhaga 15, Reykjavík. 
Vörur/ 
þjónusta: Allar vörur í 16. og 28. flokki og þjónusta í 35. flokki. 
Flokkar: 16, 28 0g 35. 

Skrás. 1983, nr. 444. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 272/1983 Tilkynnt 28. júní 1983, kl. 12:30 
IMAP 

Eigandi: Johnson é Johnson. One Johnson á. Johnson Plaza, New Brunswick, New 
Jersey, Bandaríkjunum. 

Umboðsm: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

  

Vörur: Allar vörur í 5. flokki einkum „neuroleptic“. 
Flokkur: S. 

Skrás. 1983, nr. 445. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 273/1983 Tilkynnt 28. júní 1983, kl. 12:30 

  Ny 
CLAIR DE JOUR 

LANVIN 
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Eigandi: Lanvin Parfums, société anonyme. 3, Rue de Tilsitt, París, Frakklandi. 

Umboðsm: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

Vörur: Ilmvörur, fegrunarvörur, handsápur (toilette), farði, ilmolíur, snyrtivörur, hár- 

vörur í 3. flokki. 

Flokkur: 3. 
Forgangsréttur er frá 25. janúar 1983. 

  

Skrás. 1983, nr. 446. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 275/1983 Tilkynnt 28. júní 1983, kl. 12:35 

  

A 
(NU | 
NZ 

GN V 
BU Jb 

k NI 

Eigandi: Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Koffiebranderijen-Theehandel, 

N.V., Leeuwarderweg 1, 8501 ZD Joure, Hollandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson ár Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

  

Vörur: Tóbak, óunnið og unnið; hlutir handa reykingamönnum, eldspýtur. 

Flokkur: 34. 

Skrás. 1983, nr. 447. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 276/1983 Tilkynnt 28. júní 1983, kl. 12:35 

DRUM 

Eigandi: Douwe  Egberts Koninklijke  Tabaksfabriek-Kotfiebranderijen-Theehandel 

N.V., Leeuwarderweg 1, 8501 ZD Joure, Hollandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

  

Vörur: Tóbak, óunnið og unnið; hlutir handa reykingamönnum; eldspýtur. 

Flokkur: 34. 

Skrás. 1983, nr. 448. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 278/1983 Tilkynnt 28. júní 1983, kl. 12:35 

WINNER 

Eigandi: Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Koffiebranderijen-Theehandel 

N.V., Leeuwarderweg 1, 8501 ZD Joure, Hollandi.
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Umboðsm: Sigurjónsson ér Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

  

Vörur: Tóbak, óunnið og unnið; hlutir handa reykingamönnum; eldspýtur. 
Flokkur: 34. 

Skrás. 1983, nr. 449. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 277/1983 Tilkynnt 28. júní 1983, kl. 12:35 

  

  

  

Eigandi: Douwe  Egberts Koninklijke  Tabaksfabriek-Koffiebranderijen-Theehandel 
N.V., Leeuwarderweg 1, 8501 ZD Joure, Hollandi. 

Umboðsm: Sigurjónsson ár Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

  

  

Vörur: Tóbak, óunnið og unnið; hlutir handa reykingamönnum; eldspýtur. 
Flokkur: 34. 

Skrás. 1983, nr. 450. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 280/1983 Tilkynnt 29. júní 1983, kl. 14:00 
CAZOR 

Eigandi: Glaxo Group Limited, Clarges House, 6—12 Clarges Street, London WIY 8SDH, 
Englandi. 

Umböoðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Vörur: Lyfja- og dýralækningaefni og -blöndur. 
Flokkur: S. 

Skrás. 1983, nr. 451. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 282/1983 Tilkynnt 29. júní 1983, kl. 14:00 

HABITAT 

Eigandi: Habitat Designs Limited, Hithercroft Road, Wallingford, Oxfordshire, Eng- 
landi. 

Umboðsm: Faktor Company, Seljavegi 9, Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 8., 11., 16., 20., 21., 24. og 27. flokki. 

Flokkar: 8, 11, 16, 20, 21, 24 og 27. 
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Skrás. 1983, nr. 452. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 283/1983 Tilkynnt 1. júlí 1983, kl. 10:00 

POTTASEYÐIR 

Eigandi: Plastprent hf., Höfðabakka 9, Reykjavík. 

Vörur: Allar vörur í 17. flokki. 

Flokkur: 17. 

Skrás. 1983, nr. 453. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 284/1983 Tilkynnt 1. júlí 1983, kl. 14:50 

BARBICAN 

Eigandi: Bass Public Limited Company, High Street, Burton-on-Trent, Englandi. 

Umboðsm: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 

Vörur: Óáfengir drykkir og efni til að framleiða slíka drykki þar með taldir ávaxtasafar; 

bjór og lagerðl. 

Flokkur: 32. 

Skrás. 1983, nr. 454. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 285/1983 Tilkynnt 1. júlí 1983, kl. 14:50 

LONGINES 
I 

Eigandi: Compagnie des Montres Longines, Francillon S. A. (Longines Watch Co. 

Francillon Ltd.), Saint-Imier, Sviss. 

Umboðsm: G. H. Sigurgeirsson, P. O. Box 1337, 121 Reykjavík. 
Vörur: Góðmálmar og blöndur úr þeim svo og vörur úr góðmálmum eða húðaðir með 

þeim; (nema hnífar, gafflar og skeiðar), skartgripir, gimsteinar, úr, klukkur og 

önnur tæki til tímamælinga. 

  

  

Flokkur: 14. 

Skrás. 1983, nr. 455. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 288/1983 Tilkynnt 6. júlí 1983, kl. 11:30 

EXECUTIVE 

Eigandi: International Business Machines Corporation, Armonk, N. Y. 10504, Bandaríkj- 

unum. 
Umboðsm: Sigurjónsson ár Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

Vörur: Ritvélar. 

Flokkur: 16. 

Skrás. 1983, nr. 456. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 289/1983 Tilkynnt 8. júlí 1983, kl. 11:20 

Eigandi: Fiat S. p. A., Corso Marconi 10/20, 10125 Turin, Ítalíu. 
B 205
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Umboðsm: Sigurjónsson á. Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 

Vörur: Landbúnaðarvélar, þar á meðal samtengdar vélar til uppskeru og fóðurhirðingar, 
landbúnaðarverkfæri og -tæki (þó ekki handverkfæri og tæki); hlutar og 
varahlutir fyrir þessar vörur í 7. flokki. Landbúnaðardráttarvélar hvort heldur á 
hjólum eða beltum, hlutar til þeirra og varahlutir í 12. flokki. 

Flokkar: 7 og 12. 

  

  

  

Skrás. 1983, nr. 457. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 290/1983 Tilkynnt 12. júlí 1983, kl. 10:45 
BRANNIT 

Eigandi: Norsk Wallboard A/S, Vigeland, Vennesla, Noregi. 

Umboðsm: Sigurjónsson á Thor sf., Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík. 
Vörur: Allar vörur í 19. flokki. 
Flokkur: 19. 

Skrás. 1983, nr. 458. Skráningard. 17. nóvember 1983. 

T 340/1983 , , Tilkynnt 10. ágúst 1983, kl. 15:00 

ISBLOM 

Eigandi: Mjólkursamsalan í Reykjavík, Ísgerð (Emmess ís), Laugavegi 162, 105 Reykja- 
vík. 

Vörur: Ís til matar. 
Flokkur: 30. 

Skrás. 1983, nr. 20. Skráningard. 10. júní 1983. 

T 483/1982. Tilkynnt 2. desember 1982, kl. 10:45. 

GÆÐAMERKI 

  

Eigandi: Samband íslenskra sparisjóða, Skólavörustíg 11, 101 Reykjavík. 

Þjónusta: 35. fl. auglýsingastarfsemi og viðskipti. 
36. fl. trygginga- og fjármálastarfsemi. 

Flokkar: 35 og 36. 
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Skrás. 1983, nr. 21. 

T 4/1983. 

Eigandi: 

Umboðsm: 

Þjónusta: 

Flokkur: 

  

Skráningard. 10. október 1983. 

Tilkynnt 6. janúar kl. 14:30. 

Sjúkranuddarafélag Íslands, Hamrahlíð 17, Reykjavík. 

Jón Gunnar Arndal, Hamrahlíð 17, Reykjavík. 

Heilbrigðisþjónusta á opinberum og hálfopinberum stofnunum og í einkarekstri. 

42. 

  

II. Endurnýjuð skrásett vörumerki. 

Samkvæmt 22. og 23. gr. laga nr. 47 2. maí 1968, um vörumerki, sbr. 15. gr. reglugerðar 

nr. 12 janúar 1969, hafa eftirtalin vörumerki verið endurnýjuð. Hefur þeim jafnframt verið 

skipað í flokka samkvæmt 47. gr. laga, sbr. og 18. gr. reglugerðar nr. 1/1969, um 

tilkynningar og skráningu vörumerkja o. fl. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1923, nr. 

1923, nr. 

1923, nr. 

1923, nr. 

1923, nr. 

1923, nr. 

1923, nr. 

1923, nr. 

1923, nr. 

1932, nr. 

1933. nr. 

1933, nr. 

1933, nr. 

1933, nr. 

1943, nr. 

1943, nr. 

1943, nr. 

1952, nr. 

1953, nr. 

1 

19 

20 

29 

37 

38 

39 

40 

41 

13 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

'Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 
1953, 

10 

11 

15 

16 

22 

25 

29 

32 

33 

37 

38 

41 

42 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

65 

69 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 
1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

72 

73 

74 

75 

16 

18 

79 

80 

81 

83 

86 

88 

89 

91 

94 
95 

98 

102 

103 

104 

106 

111 

112 

113



Nr. 825 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1953, nr. 

1962, nr. 

1962, nr. 

1962, nr. 

1962, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr. 

1963, nr 

1963, nr 

117 

124 

125 

129 

58 

138 

146 

200 

12 
17 
18 
21 
22 
24 
26 
29 
30 
31 
32 
36 
38 
40 
41 
43 
44 
48 
49 
50 
S1 
52 
53 
56 
60 
69 
70 
71 
74 
78 
79 
80 
84 
sg 
90 
92 
93 
97 

„101 
„102 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1620 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 
1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 
1963, 

1963, 

1963, 

1963, 
1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 
1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 
1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

1963, 

- 104 

- 106 

- 107 

- 109 
„112 

„117 

„118 

„119 

„135 

„ 136 

„141 

„144 

„ 146 

„148 

„149 

„155 

„157 

„159 

„160 

„ 163 

„ 164 

- 166 

„ 167 

„ 169 

„170 

„177 

„182 

„185 

„188 

„ 189 

„190 

„ 193 

„ 194 

„195 

„198 

„ 199 

. 202 

. 204 

.„ 208 

„210 

„215 

„218 

„ 220 

„ 221 

- 222 

„ 223 

„ 224 

. 226 

. 228 

„234 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás.



Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 
1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

39 
40 
41 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
s1 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
65 
66 
67 
68 
76 
78 
79 
83 
84 
85 
92 
93 
95 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
110 
111 
112 
114 
118 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1621 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

119 

121 

122 

125 

128 

130 

131 

133 

134 

135 

136 

137 

139 

140 

143 

144 

145 

150 

154 

155 

156 

157 

160 

162 

163 

165 

166 

168 

169 

172 

174 

175 

177 

178 

179 

180 

181 

183 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

199 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Nr. 825 

- 200 

- 203 

. 204 

- 205 

. 206 

. 207 

- 208 

. 209 

„211 

„ 212 

„ 217 

- 223 

. 229 

. 230 

„233 

„235 

. 236 

„ 237 

„238 

. 239 

- 240 

„ 241 

„ 244 

.„ 245 

- 246 

„ 247 

„ 250 

„ 253 

. 255 

. 256 

„ 257 

.„ 259 

. 267 

. 268 

„211 

„272 

„274 

„275 

„278 

„279 

.„ 280 

„ 281 

„283 

„284 

„ 289 

. 203 

. 204 

. 295 

- 296 

„ 304



Nr. 825 1622 

Skrás. 1973, nr. 305 Skrás. 1973, nr. 365 Skrás. 1973, nr. 419 
Skrás. 1973, nr. 306 Skrás. 1973, nr. 368 Skrás. 1973, nr. 420 
Skrás. 1973, nr. 310 Skrás. 1973, nr. 370 Skrás. 1973, nr. 423 
Skrás. 1973, nr. 315 Skrás. 1973, nr. 372 Skrás. 1973, nr. 424 
Skrás. 1973, nr. 321 Skrás. 1973, nr. 373 Skrás. 1973, nr. 426 
Skrás. 1973, nr. 322 Skrás. 1973, nr. 375 Skrás. 1973, nr. 428 
Skrás. 1973, nr. 323 Skrás. 1973, nr. 377 Skrás. 1973, nr. 431 
Skrás. 1973, nr. 324 Skrás. 1973, nr. 380 Skrás. 1973, nr. 432 
Skrás. 1973, nr. 328 Skrás. 1973, nr. 386 Skrás. 1973, nr. 433 
Skrás. 1973, nr. 333 Skrás. 1973, nr. 394 Skrás. 1973, nr. 438 
Skrás. 1973, nr. 339 Skrás. 1973, nr. 398 Skrás. 1973, nr. 440 
Skrás. 1973, nr. 342 Skrás. 1973, nr. 401 Skrás. 1973, nr. 443 
Skrás. 1973, nr. 343 Skrás. 1973, nr. 402 Skrás. 1973, nr. 446 
Skrás. 1973, nr. 344 Skrás. 1973, nr. 403 Skrás. 1973, nr. 448 
Skrás. 1973, nr. 346 Skrás. 1973, nr. 404 Skrás. 1973, nr. 450 
Skrás. 1973, nr. 347 Skrás. 1973, nr. 405 Skrás. 1973, nr. 456 
Skrás. 1973, nr. 353 Skrás. 1973, nr. 406 Skrás. 1973, nr. 457 
Skrás. 1973, nr. 354 Skrás. 1973, nr. 407 Skrás. 1973, nr. 460 
Skrás. 1973, nr. 360 Skrás. 1973, nr. 408 Skrás. 1973, nr. 461 
Skrás. 1973, nr. 361 Skrás. 1973, nr. 412 

Skrás. 1973, nr. 362 Skrás. 1973, nr. 414 

Ill. Afmáð vörumerki. 
Samkvæmt 27. gr. laga nr. 47 2. maí 1968 um vörumerki, sbr. 6. mgr. 1S. gr. reglugerðar 

nr. 1 2. janúar 1969, hafa eftirtalin vörumerki verið afmáð úr vörumerkjaskránni. 

Skrás. 1923,nr. 9 Skrás. 1953, nr. 61 Skrás. 1963, nr. 85 
Skrás. 1923, nr. 24 Skrás. 1953, nr. 64 Skrás. 1963, nr. 94 

Skrás. 1953, nr. 67 Skrás. 1963, nr. 95 
Skrás. 1933, nr. 17 Skrás. 1953, nr. 68 Skrás. 1963, nr. 96 

Skrás. 1953, nr. 70 Skrás. 1963, nr. 99 
Skrás. 1943, nr. 2 Skrás. 1953, nr. 92 Skrás. 1963, nr. 108 
Skrás. 1943, nr. 3 Skrás. 1963, nr. 116 
Skrás. 1943, nr. 4 Skrás. 1963, nr. 9 Skrás. 1963, nr. 121 
Skrás. 1943, nr. 16 Skrás. 1963, nr. 14 Skrás. 1963, nr. 122 
Skrás. 1943, nr. 18 Skrás. 1963, nr. 15 Skrás. 1963, nr. 126 
Skrás. 1943, nr. 22 Skrás. 1963, nr. 19 Skrás. 1963, nr. 127 

Skrás. 1963, nr. 23 Skrás. 1963, nr. 128 
Skrás. 1953, nr. 1 Skrás. 1963, nr. 25 Skrás. 1963, nr. 130 
Skrás. 1953, nr. 2 Skrás. 1963, nr. 27 Skrás. 1963, nr. 134 
Skrás. 1953,nr. 3 Skrás. 1963, nr. 28 Skrás. 1963, nr. 139 
Skrás. 1953, nr. 23 Skrás. 1963, nr. 35 Skrás. 1963, nr. 140 
Skrás. 1953, nr. 24 Skrás. 1963, nr. 39 Skrás. 1963, nr. 142 
Skrás. 1953, nr. 26 Skrás. 1963, nr. 54 Skrás. 1963, nr. 145 
Skrás. 1953, nr. 30 Skrás. 1963, nr. 55 Skrás. 1963, nr. 150 
Skrás. 1953, nr. 34 Skrás. 1963, nr. 57 Skrás. 1963, nr. 152 
Skrás. 1953, nr. 39 Skrás. 1963, nr. 64 Skrás. 1963, nr. 201 
Skrás. 1953, nr. 43 Skrás. 1963, nr. 68 Skrás. 1963, nr. 232 
Skrás. 1953, nr. 44 Skrás. 1963, nr. 73 
Skrás. 1953, nr. 46 Skrás. 1963, nr. 76 Skrás. 1968, nr. 316 
Skrás. 1953, nr. 47 Skrás. 1963, nr. 77



Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 
1973, nr. 
1973, nr. 
1973, nr. 
1973, nr. 
1973, nr. 
1973, nr. 
1973, nr. 
1973, nr. 
1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 
1973, nr. 
1973, nr. 
1973, nr. 
1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 
1973, nr. 
1973, nr. 
1973, nr. 

1973, nr. 
1973, nr. 
1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1623 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

126 
127 
129 
132 
138 
141 
142 
146 
147 
148 
149 
151 
152 
153 
158 
159 
161 
164 
167 
170 
171 
173 
176 
182 
184 
185 
186 
198 
202 
210 
213 
214 
215 
216 
218 
219 
220 
221 
222 
225 
226 
227 
228 
231 
232 
234 
242 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1974, nr. 

1982, nr. 

1982, nr. 

Nr. 825 

243 
248 
249 
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252 
254 
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290 
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300 
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302 
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312 
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314 
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367 
415 

259 

202 
441
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IV. Framseld vörumerki. 

Eftirtalin vörumerki hafa verið framseld á árinu 1983. 

Nr. 210/1974, 91/1974 og 138/1960 til GALLAGHER Limited, 65 KINGSWAY, 
London, Englandi. 

Nr. 379/1976 til M.u.C. Schiffer GmbH Zahnbirstenfabrik, Hauptstrasse 40, 
Neustadt/Wied, Þýskalandi. 

Nr. 85/1973 til CULBRO CORPORATION, 605 Third Avenue, New York, New 
York, Bandaríkjunum. 

Nr. 141/1982 og 218/1982 til Dallas Cigarette Company Inc., a Company organised 
under the laws of the State of Texas, U. S. A., of 2400 One Dallas Centre, Dallas, Texas 
15201, Bandaríkjunum. 

Nr. 143/1982 og 142/1982 til St. Paul's Tobacco Company Limited, a British Company, 
of Denning House, 90 Chancery Lane, London, WC2A, 1EU, Englandi. 

Nr. 283/1968, 284/1968, 285/1968, 39/1971, 188/1972 og 331/1974 til Skandinavisk 
Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Söborg, Danmörku. 

Nr. 375/1971 til CALGON CORPORATION, Campbell Run Road and Route 60, 
Robinson Township, Allegheny County, Pennsylvania, Bandaríkjunum. 

Nr. 266/1965 og 267/1965 til The Pinkerton Tobacco Company (a Delaware Corpora- 
tion), P. O. Box 986, Owensboro, Kentucky 42302, Bandaríkjunum. 

Nr. 17/1980 til Smith ét Nephew Textiles Limited, Brierfield Mills, Brierfield, Nelson, 
Lancashire, Englandi. 

Nr. 56/1974 til ASTA — WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Chemische Fabrik, 
Artur Ladebeck Strasse 128 — 152, Bielefeld 14, Þýskalandi. 

Nr. 137/1980, 52/1972 og 31/1974 til Imperial Tobacco Limited-Limitée, trading also as 
General Cigar Company-La Compagnie General Cigar, 3810 St. Antoine Street, Montreal, 
Quebec, Canada, H4C 1 BS. 

Nr. 43/1920 til OPTREX LIMITED. Optrex House, Jays Close, Basingstoke, 
Hampshire, Englandi. 

Nr. 351/1980 til Sport International Bussum B. V., 21 Engergiestraat, NAARDEN, 
Hollandi. 

Nr. 335/1978 til Bendien B. V., Thierensweg 10, 1411 EX Naarden, Hollandi. 

Nr. 118/1965 til Fabriques de Tabacs Reunies S. A., Quai Jeanrenaud 3, 2003 

Neuchatel-Serrieres, Sviss. 
Nr. 6/1966 og 12/1967 til CHIVAS BROTHERS LIMITED, 111/113 Renfrew Road. 

Paisley, Skotlandi, sem einnig versla undir nafninu Joseph E. Seagram á Sons (Scotland), 
og sem William Longmore ér Co. 

Nr. 76/1970 til AB FERROSAN, Box 839, 201 80 Malmö, Svíþjóð. 
Nr. 89/1966, 188/1965, 189/1965, 270/1965 og 271/1965 til MANVILLE SERVICE 

CORPORATION, Ken-Caryl Ranch, Denver, Colorado 80217, Bandaríkjunum. 

Nr. 143/1946 til Swanboard Masonite AB, og jafnframt breytt um heimilisfang í 662 03 
Svanskog, Svíþjóð. 

Nr. 291/1965, 294/1965, 295/1965, 413/1973, 293/1965, 12/1982, 264/1974 og 223/1975 til 
Richardson-Vicks Inc., Ten Westport Road, Wilton, Connecticut 06897, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku. 

Nr. 9/1978 til ASSOCIATED WEAVERS EUROPE NV, Industriezone, Steenweg op 
Ninove, 9600 Ronse, Belgíu og jafnframt breytt nafni sínu þann 22. júní 1978 í 
ASSOCIATED WEAVERS (INTERNATIONAL) LIMITED og aftur hinn 1. desember 
1980 í TOFTSHAW INDUSTRIAL ESTATES LIMITED.
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Nr. 107/1960 til Frisco-Findus S. A., Rorschach, Sviss. 

Nr. 320/1968 til RAYOVAC CORPORATION, 101 East Washington Avenue, 

Madison, Wisconsin 53703, Bandaríkjunum. 
Nr. 135/1971 til Mouson Cosmetic GmbH, sem síðan hefur breytt nafni sínu í Jade 

Cosmetic GmbH, jafnframt sem nytjaleyfi til fyrirtækisins Jade Cosmetic GmbH hefur verið 

fellt niður. 
Nr. 86/1980 og 80/1980 til Rowntree Mackintosh GmbH, Efftingestrasse 39, 2 Hamburg 

70, V.-Þýskalandi. 
Nr. 203/1973 og 204/1973 til INGERSOLL — RAND COMPANY, a corporation 

organized and existing under the laws of the State of New Jersey, 200 Chestnut Ridge Road, 
Woodcliff Lake, New Jersey 07675, Bandaríkjunum. 

Nr. 219/1971 til Rowntree Mackintosh Sun-Pat Limited, 61 Wigginton Road, York, 

Y01 1XY, Englandi. 
Nr. 342/1973 til Long John International Limited, 20, Queen Anne's Gate, 

Westminster, London, S. W., Englandi. 

Nr. 255/1963, 258/1963, 259/1963 og 260/1963 til A/S Barnengen, Elveveien 5—7, 1324 

Lysaker, Noregi. 
Nr. 111/1946 og 13/1931 til NABISCO, INC., East Hanover, New Jersey 07936, 

Bandaríkjunum. 
Nr. 334/1966 og 293/1976 til NUODEC, INC., a corporation existing under the laws of 

the State of Delaware, Turner Place, Piscataway, New Jersey 08854, Bandaríkjunum og 
jafnframt breytt nafni sínu í TENNECO RESINS, INC. 

Nr. 82/1978 til ORONZIO DE NORA S. A., Via Cattedrale, 4, CH-6900 Lugano, 
Sviss. 

Nr. 210/1963 til Eurmotte, société anonyme, 49 Place A. ér A. Motte, Muscron, Belgíu. 

Nr. 384/1965 til BORDEN, INC., 277 Park Avenue, New York, N.Y., Bandaríkj- 

unum. 
Nr. 133/1965 hafa breytt nafni sínu í INDUSTRIAL IRRADIATION CONSULA- 

TANTS LIMITED, North Circular Road, London E4 8 QA, Englandi og síðan framselt 

merkið til KIWI POLISH CO. (OVERSEAS) PRIVATE LIMITED, 78 Hillview Avenue, 
Singapore 2366. 

Nr. 133/1982 til Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, 6100 Darmstadt, 

Þýskalandi. 

Nr. 79/1956 til SCHENLEY CANADA INC., Suite 800, 550 Sherbrooke Street West, 

Montreal, Quebec, Canada H3A 1B9. 

Nr. 103/1953 hafa breytt nafni sínu í Electrolux Förvaltningsaktiebolag, Luxbacken 1, 

105 45 Stockholm og síðan framselt merkið til Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S-126 25 

Stockholm, Svíþjóð. 

Nr. 428/1973 til Ocean Beauty Alaska, Inc. (an Alaskan corporation), 1100 West Ewing 

Street, Seattle, Washington 98107, Bandaríkjunum. 

Nr. 256/1973 til Tandberg Data A/S, Kjelsásveien 161, Oslo 8, Noregi. 

Nr. 152/1954 til The PRO Corporation, 3901 North Kingshighway Boulevard, St. 
Louis, Missouri 63115, Bandaríkjunum. 

Nr. 398/1983 til Suzuki Jidoosha Kogyo Kabushiki Kaisha (Suzuki Motor Co, Ltd.), 300 
Takatsuka, Kamimura, Hamana-gun, Shizuoka-ken, Japan. 

Nr. 296/1982 til ROADSTAR S. A., Via Delle Fornaci 6B-1, 6828 Balerna, Sviss. 

Nr. 104/1953 og 50/1948 til Standard Oil Company of California, 225 Bush St., San 

Francisco, CA 94120, Bandaríkjunum. 

Nr. 30/1955 til ALADDIN INDUSTRIES, INCORPORATED a company incorporat- 
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ed under the laws of the State of Delaware, 703 Murfreesboro Road, Nashville, Tennessee, 
Bandaríkjunum. 

Nr. 409/1975 og 408/1975 til WBR/SIRE VENTURES INC., 3 East S4th Street, New 
York, New York 10022, Bandaríkjunum. 

Nr. 110/1983 til Beecham Group p. 1. c., Beecham House, Brentford, Middlesex TW8 
9BD, Englandi. 

Nr. 364/1972 til DUPLI-COLOR CORPORATION, Grabenstrasse 14, 6300 Zug, 
Sviss. 

Nr. 394/1973 til Long John International Limited, 20, Queen Anne's Gate, 
Westminster, London, S. W., Englandi. 

Nr. 441/1980, 130/1980 og 230/1973 til LOIS TRADE MARK COMPANY LIMITED, 
Sidney Vann House — St. Peter Port — GUERNSEY, Channel Islands. 

Nr. 62/1952 til Pharmaceutical Manufacturing Company Pty Ltd., Talavera Road, 
North Ryde, NSW 2113, Ástralíu. 

Nr. 75/1956 og 11/1957 til Quaker Oats Limited, P. O. Box 24, Bridge Road, Southall, 
Middlesex UB 2 4AG, Englandi. 

Nr. 360/1973 til Long John International Limited, 20, Queen Anne's Gate, 
Westminster, London, S. W., Englandi. 

Nr. 105/1973 til WGM Safety Corp., a Corporation of the State of Delaware, Second 
and Washington Streets, Reading, Pennsylvania 19601, Bandaríkjunum. 

V. Nafnbreytingar. 

Á árinu 1983 breyttu eigendur eftirtalinna vörumerkja nafni sínu og heita nú: 
Skrás. 1969, nr. 122. TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft fr Búro- und Informa- 

tionstechnik, Förther Strasse 212, D 8500 Núrnberg, Vestur Þýskalandi. 
Skrás. 1964, nr. 30. MALLINCKRODT, INC. (1981 Corporation), 675 McDonnell 

Boulevard, St. Louis, Missouri, Bandaríkjum N.-Ameríku. 
Skrás. 1981, nr. 377. GUCCIO GUCCI S. p. A. 
Skrás. 1973, nr. 139. A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, (Gea Ltd., Pharmaceutical 

Manufacturing Company). 
Skrás. 1973, nr. 92. Nicolith, A/S Tornskov Teglværker. 
Skrás. 1973, nr. 131. Cottan Cosmetic GmbH Minchen. 
Skrás. 1963, nr. 31. IMPERIAL GROUP, public limited company. 
Skrás. 1963, nr. 21. FAG Kugelfischer Georg Scháfer ér Co. 
Skrás. 1963, nr. 26. IMPERIAL GROUP, public limited company. 
Skrás. 1979, nr. 336. ROSENLEW miniBULK LIMITED. 
Skrás. 1972, nr. 85. G. A. Serlachius Corporation, 35800 Miánttá, Finnlandi. 
Skrás. 1980, nr. 232. Gambro Lundia AB. 
Skrás. 1982, nr. 438. THE STRATEGIC PLANNING INSTITUTE, INC. 
Skrás. 1963, nr. 70. Enka B. V. 

Skrás. 1973, nr. 130. TRW Valves Limited. 
Skrás. 1932, nr. 13. Aspro-Nicholas PLC. 

Skrás. 1977, nr. 324 TIOXIDE UK LIMITED. 
Skrás. 1963, nr. 69. UNDERBERG KG. 
Skrás. 1978, nr. 62. DINOL INTERNATIONAL AB, P.O. Box 149, S-281 01 

Hássleholm, Svíþjóð. 
Skrás. 1963, nr. 18. DINOL INTERNATIONAL AB, P. O. Box 149, S-281 01 

Hássleholm, Svíþjóð.
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Skrás. 1962, nr. 205. DINOL INTERNATIONAL AB, P. O. Box 149, S-281 01 
Hássleholm, Svíþjóð. 

Skrás. 1978, nr. 90. DINOL INTERNATIONAL AB, P. O. Box 149, S-281 01 
Hássleholm, Svíþjóð. 

Skrás. 1964, nr. 259. DINOL INTERNATIONAL AB, P. O. Box 149, S-281 01 
Hássleholm, Svíþjóð. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Delaware. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Srkás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1973, nr. 

1963, nr. 

1979, nr. 

1982, nr. 

1979, nr. 

1979, nr. 

1979, nr. 

1979, nr. 

1979, nr. 

1979, nr. 

1979, nr. 

1979, nr. 

1979, nr. 

1979, nr. 

1977, nr. 

1976, nr. 

1976, nr. 

1976, nr. 

1976, nr. 

1975, nr. 

1976, nr. 

1976, nr. 

1966, nr. 

1970, nr. 

1970, nr. 

1972, nr. 

1972, nr. 

1975, nr. 

1972, nr. 

1983, nr. 

1974, nr. 

1974, nr. 

1971, nr. 

1969, nr. 

1969, nr. 

1975, nr. 

1978, nr. 

1953, nr. 

1972, nr. 

1973, nr. 

1963, nr. 

267. 

321. 

328. 

188. 

359. 

102. 

369. 

368. 

307. 

366. 

365. 

364. 

363. 

362. 

361. 

360. 

118. 

412. 

411. 

349. 

348. 

334. 

209. 

210. 

146. 

229. 

230. 

35. 

90. 

148. 

319. 

412. 

327. 

328. 

15. 

48. 

29. 

19. 

41. 

112. 

358. 

408. 

144. 

Beecham Group p. Í. c. 

Beecham Group p. 1. c. 
The Anderson Company of Indiana, a corporation of the state of 

The General Electric company p. Í. c. 

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation). 
Investors in Industry p. Í. c. 
Investors in Industry p. Í. c. 

Investors in Industry Group p. Í. c. 

The Boots Company PLC. 

The Boots Company PLC. 

The Boots Company PLC. 

The Boots Company PLC. 
The Boots Company PLC. 
The Boots Company PLC. 
The Boots Company PLC. 

The Boots Company PLC. 
LUCAS INDUSTRIES public limited company. 

LUCAS INDUSTRIES public limited company. 
LUCAS INDUSTRIES public limited company. 

LUCAS INDUSTRIES public limited company. 

LUCAS INDUSTRIES public limited company. 

LUCAS INDUSTRIES public limited company. 
LUCAS INDUSTRIES public limited company. 

Enka B. V. 

Lesney Products P. L. C. 

Unilever PLC. 

Luxor Aktiebolag.
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Skrás. 1973, nr. 304. Beecham Group p. Í. c. 

Skrás. 1943, nr. 28. Blue Circle Industries public limited company. 

Skrás. 1962, nr. 200. Delfa International A/S, Banegaardsvej 9, Glostrup, Danmörku. 

Skrás. 1980, nr. 94. ELLESSE INTERNATIONAL S. p. A. 
Skrás. 1967, nr. 11. LESNEY PRODUCTS P. L. C. 
Skrás. 1963, nr. 224. NEC Corporation. 

Skrás. 1953, nr. 111. ZIMMER, INC., Boggs Industrial Park, P. O. Box 708, Varsaw, 
Indiana, Bandaríkjum N.-Ameríku. 

Skrás. 1963, nr. 189. D. A. M. Deutsche Angelgeráte Manufaktur Hellmuth Kuntze 

GmbH á Co. KG., og jafnframt breytt heimilisfangi sínu í Osloer Strasse 116a, D-1000 
Berlin 65, Þýskalandi. 

Skrás. 1949, nr. 32. S. SIMPSON PUBLIC LIMITED COMPANY, og jafnframt 
breytt heimilisfangi sínu í 34 Jermyn Street, London, S. W. 1. 

Skrás. 1982, nr. 52. ALPO Petfoods, Inc., og jafnframt breytt heimilisfangi sínu í P. O. 

Box 2187, Allentown, Pennsylvania 18001, Bandaríkjunum. 

Skrás. 1963, nr. 32. G. A. Serlachius Corporation, og jafnframt breytt heimilisfangi 
sínu í 35800 Mánttá, Finnlandi. 

Skrás. 1963, nr. 276. ALENCO LIMITED, og jafnframt breytt heimilisfangi sínu í Star 
House, 69—71 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, Englandi. 

Skrás. 1981, nr. 65. The Body Shop International Limited, og jafnframt breytt 

heimilisfangi sínu í Nairn House, Dominion Way, Rustington, West Sussex, Englandi. 

Skrás. 1973, nr. 39. Gori a. s., og jafnframt breytt heimilisfangi sínu í Birkemosevej 1, 

DK-6000 Kolding, Danmörku. 

Skrás. 1973, nr. 65. Gori a. s., og jafnframt breytt heimilisfangi sínu í Birkemosevej 1, 
DK-6000 Kolding, Danmörku. 

Skrás. 1973, nr. 40. Gori a. s., og jafnframt breytt heimilisfangi sínu í Birkemosevej 1, 

DK-6000 Kolding, Danmörku. 

Skrás. 1973, nr. 106. BUDGET RENT A CAR CORPORATION, og jafnframt breytt 
heimilisfangi sínu í 200 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, Bandaríkjunum. 

Skrás. 1953, nr. 10. NOVO INDUSTRI A/S, og jafnframt breytt heimilisfangi sínu í 
Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörku. 

Skrás. 1973, nr. 30. UFO CONTEMPORARY, INC., og jafnframt breytt heimilisfangi 

sínu í 466 Broome Street, New York, New York 10013, Bandaríkjunum. 

Skrás. 1973, nr. 29. UFO CONTEMPORARY, INC., og jafnframt breytt heimilisfangi 

sínu í 466 Broome Street, New York, New York 10013, Bandaríkjunum. 

Skrás. 1971, nr. 375. CALGON CARBON CORPORATION, og jafnframt breytt 

heimilisfangi sínu í Campbell's Run Road and Route 60, Robinson Township, Allegheny 
County, Pennsylvania, Bandaríkjunum. 

Skrás. 1953, nr. 11. NOVO INDUSTRI A/S, og jafnframt breytt heimilisfangi sínu í 

Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörku. 

Skrás. 1973, nr. 240. Lee Cooper Group PLC., og jafnframt breytt heimilisfangi sínu í 6 

Cork Street, London W1X 1PB, Englandi. 

Skrás. 1963, nr. 166. HOLOPHANE EUROPE LIMITED, og jafnframt breytt 

heimilisfangi sínu í Bond Avenue, Bletchley, Milton Keynes MKI1, IG, Englandi. 

Skrás. 1979, nr. 313. Dannemann Cigarrenfabrik GmbH, og jafnframt breytt heimilis- 

fangi sínu í Rahdener Str., 147, 4990 Lúbecke 1, Þýskalandi. 

Skrás. 1971, nr. 211. STANWELL A/S, og jafnframt breytt heimilisfangi sínu í 

Kimmerslevvej 28, 4140 Borup, Danmörku. 

Skrás. 1967, nr. 175. Du Pont Pharmaceuticals, og síðan með samruna sameinast
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fyrirtækinu E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007 Market Street, Wilmington 

Delaware 19898, Bandaríkjum N-Ameríku. 

Skrás. 1975, nr. 115. Du Pont Pharmaceuticals, og síðan með samruna sameinast 

fyrirtækinu E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007 Market Street, Wilmington, 

Delaware 19898, Bandaríkjum N-Ameríku. 

Skrás. 1977, nr. 275. Du Pont Pharmaceuticals, og síðan með samruna sameinast 

fyrirtækinu E. 1. du Pont de Nemours and Company, 1007 Market Street, Wilmington, 

Delaware 19898, Bandaríkjum N-Ameríku. 

VI. Breytt heimilisföng 

Eigandi vörumerkis nr. 80/1963 hefur breytt heimilisfangi sínu í 2—1, Ohtemachi 1- 

Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 

Eigandi vörumerkis nr. 376/1972 hefur breytt heimilisfangi sínu í Highway 10, West, 

Anoka, Minnesota, Bandaríkjum N.-Ameríku. 

Eigandi vörumerkis nr. 24/1973 hefur breytt heimilisfangi sínu í Johan Throne Holsts 

Plass 1, Oslo 5, Noregi. 

Eigandi vörumerkja nr. 53/1963, 51/1963 og 50/1963 hefur breytt heimilisfangi sínu í 

Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 149/1963 hefur breytt heimilisfangi sínu í 13 Maritime Street, 

Edinburgh EHó 6SB, Skotlandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 43/1963 hefur breytt heimilisfangi sínu í Vesturvör 12, 

Kópavogi. 

Eigandi vörumerkis nr. 3/1933 hefur breytt heimilisfangi sínu í Hayes Park, Hayes End 

Road, Hayes, Middlesex, Englandi. 

Eigandi vörumerkja nr. 79/1973 og 26/1973 hefur breytt heimilisfangi sínu í 30, 

2-chome, Azuchi-machi, Higashi-ku, Osaka, Japan. 

Eigandi vörumerkis nr. 41/1973 hefur breytt heimilisfangi sínu í Ixworth Place, London 

SWw3 3PU, Englandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 58/1962 hefur breytt heimilisfangi sínu í Collingwood House, 

819 London Road, Cheam, Sutton, Surrey SM3 9AT, Englandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 32/1953 hefur breytt heimilisfangi sínu í Eagle Way, Brentwood, 

Essex, Englandi. 

Eigandi vörumerkja nr. 83/1953, 248/1963, 249/1963 og 46/1973 hefur breytt heimilis- 

fangi sínu í 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 83/1973 hefur breytt heimilisfangi sínu í 10 Gould Center, 

Rolling Meadows, Illinois 60008, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 49 hefur breytt heimilisfangi sínu í Westgate Park, 1651 Old 

Meadow Road, McLean, Virginia, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkja nr. 218/1968, 365/1965 og 57/1966 hefur breytt heimilisfangi sínu í 

Neuer Jungfernstieg 20, 2000 Hamburg 36, Þýskalandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 275/1973 hefur breytt heimilisfangi sínu í Bowater-Scott House, 

East Grinstead, West Sussex, Englandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 45/1973 hefur breytt heimilisfangi sínu í 2777 Allen Parkway, 

Houston, Texas, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 237/1973 hefur breytt heimilisfangi sínu í 20525 Nordhoff Street, 

Chatsworth, California, Bandaríkjum N.-Ameríku. 

Eigandi vörumerkja nr. 72/1953 og 73/1953 hefur breytt heimilisfangi sínu í 33 rue du 

Prince Albert, Bruxelles, Belgíu.
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Eigandi vörumerkis nr. 10/1964 hefur breytt heimilisfangi sínu William Underwood 
Company, Pet Plaza, 400 South Fourth Street, St. Louis, Missouri 63102, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 279/1963 hefur breytt heimilisfangi sínu 7-18, Saiwaicho 3- 
chome, Asaka-shi, Saitama-ken, Japan. 

Eigandi vörumerkis nr. 254/1963 hefur breytt heimilisfangi sínu í 43, Avenue Hoche, 
Paris 8e, Frakklandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 414/1973 hefur breytt heimilisfangi sínu Clarges House, 6—12 
Clarges Street, London WIY 8DH. 

Eigandi vörumerkis nr. 324/1973 hefur breytt heimilisfangi sínu Galloping Hill Road, 
Kenilworth, New Jersey 07033, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 233/1973 hefur breytt heimilisfangi sínu 575 Lexington Avenue. 
New York, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 107/1963 hefur breytt heimilisfangi sínu í East Hanover, New 
Jersey 07936, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 35/1933 hefur breytt heimilisfangi sínu, Calle Nuno de Canas. 1, 
Jerez de la Frontera (Cádiz) Spáni, og Sherry House, 39, Crutched Friars, London E.C. 3, 
Englandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 412/1973 hefur breytt heimilisfangi sínu Herengracht 436, 
Amsterdam, Hollandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 333/1973 hefur breytt heimilisfangi sínu í 17, rue Francois I, 
75008 Paris, Frakklandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 71/1963 hefur breytt heimilisfangi sínu í 3080 Younge Street, 
Toronto, Ontario, Canada. 

Eigandi vörumerkis nr. 185/1963 hefur breytt heimilisfangi sínu í One Cyanamid Plaza, 
Wayne, New Jersey, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 91/1953 hefur breytt heimilisfangi sínu í Box 11001, 161 11 
Bromma, Svíþjóð. 

Eigandi vörumerkis nr. 193/1973 hefur breytt heimilisfangi sínu í 22, Rue Garnier, 
Neuilly-sur-Seine, Frakklandi. 

Eigandi vörumerkja nr. 323/1973 og 443/1973 hefur breytt heimilisfangi sínu í 2777 
Allen Parkway, Houston, Texas, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 104/1963 hefur breytt heimilisfangi sínu í East Hanover, New 
Jersey 07936, Bandaríkjunum. 

Eiganndi vörumerkis nr. 244/1973 hefur breytt heimilisfangi sínu í 1155 Battery Street, 
San Francisco, California, 94106, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 198/1963 hefur breytt heimilisfangi sínu í 11 Hawthorn 
Parkway, Vernon Hills, Hlinois, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 117/1953 hefur breytt heimilisfangi sínu í 300 Park Avenue, 
New York, N.Y. 10022, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 37/1923 hefur breytt heimilisfangi sínu í Kodak House, Station 
Road, Hemel Hempstead, Herts., Englandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 1/1929 hefur breytt heimilisfangi sínu í RHM Centre, P.O. Box 
178, 67 Alma Road, Windsor, Berkshire, SLA4 3ST, Englandi. 

Eigandi vörumerkja nr. 97/1964, 32/1979, 33/1979, 35/1979, 247/1979, 247/1980, 248/ 
1980 og 1/1982 hefur breytt heimilisfangi sínu í Levi's Plaza, 1155 Battery Street, P.O. Box 
1215, San Francisco, California 94120, Bandaríkjunum. 

Nytjaleyfi. 
Eigendur vörumerkis nr. 64/1948 hafa veitt firmanu William and Humbert Limited, 

London nytjarétt þess hér á landi.
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Eigendur vörumerkis nr. 38/1961 hafa veitt firmanu Henry Winterman's Sigaren- 

fabrieken B.V., Nieuwstraat 75, Ersel, Hollandi nytjarétt þess hér á landi. 

Eigendur vörumerkis nr. 195/1962 hafa veitt dótturfyrirtæki sínu British Ropes Limited, 

Warmsworth Hall, Doncaster, Englandi nytjarétt þess hér á landi. 

Eigendur vörumerkis nr. 304/1982 hafa veitt firmanu Multi-Arc Europe Limited, 

Number One Industrial Estate, Medonsley Road, Consett, Englandi, Co Durham DH8 

SUH nytjarétt þess hér á landi. 

VIII. Ýmsar breytingar 

Umboðsmenn vörumerkja nr. 122/1969, 80/1954 og 245/1967 eru SIGURJÓNSSON á 

THOR s. Í. 
Eigandi vörumerkja nr. 408/1975 og 409/1975 hefur óskað eftir því að vörulista 

vörumerkjanna verði breytt þannig: 

Grammófónplötur; hljómfilmur; sjálfsalar (nema þeir sem endurspila hljóð og/eða 

mynd): segulbönd (spólur), kasettur, diskar, spólur og því um líkt, allt til þess að taka upp 

eða flytja hljóm eingöngu eða með samhliða myndlíkingu í 9. flokki. 

EINKALEYFI 36 
veitt 1983. 

Hinn 10. janúar 1983 var Schweizerische Aluminium AG, 3965 Chippis, Sviss, veitt 

einkaleyfi hér á landi á aðferð til að steypa band til framleiðslu á dósum. 

Einkaleyfið er nr. 1106. 
Hinn 10. janúar 1983 var Schweizerische Aluminium AG, 3965 Chippis, Sviss, veitt 

einkaleyfi hér á landi á aðferð til framleiðslu bands úr álblöndu til að framleiða dósir og 

dósalok. 

Einkaleyfið er nr. 1107. 
Hinn 10. janúar 1983 var Yoichi Okamura, 6—13, Hanasaki |-chome, Narashno, 

Chiba-ken, Japan, veitt einkaleyfi hér á landi á hjólbarðakeðju og aðferð við að búa til 

keðjuband. 

Einkaleyfið er nr. 1108. 

Hinn 24. febrúar 1983 var Per Sigmund Strömberg, Wessels vei 11, Rælingen, N-2000 

Lilleström, Noregi, veitt einkaleyfi hér á landi á mótuðum kassa, sérstaklega gerðum fyrir 
fisk. 

Einkaleyfið er nr. 1109. 
Hinn 24. febrúar 1983 var SOUTHWIRE COMPANY, 126 Fertilla Street, Carrolton, 

Georgia, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á vír úr álblöndu. 

Einkaleyfið er nr. 1111. 
Hinn 24. febrúar 1983 var SOUTHWIRE COMPANY, 126 Fertilla Street, Carrolton, 

Georgia, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð við framleiðslu vírs úr 

álblöndu. 
Einkaleyfið er nr. 1112. 
Hinn 8. júlí 1983 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH á Co. K.G., 

Lúbeck, Þýskalandi, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð til þess að meðhöndla flatfisk fyrir 

blóðgun. 

Einkaleyfið er nr. 1113. 
Hinn 8. júlí 1983 var Wind Baron Corporation, 12001 North 67th Street, Scottsdale, 

Arizona, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á vindknúnu orkukerfi, með 

endurbættu mótvægi, til þess að ýta og lyfta þunga.
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Einkaleyfið er nr. 1114. 
Hinn 8. júlí 1983 var Phillips Petroleum Company, Bartlesville, Oklahoma, Bandaríkj- 

unum, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð til að fjarlægja örku-myndandi úrgang úr notaðri 
olíu. 

Einkaleyfið er nr. 1115. 
Hinn 8. júlí 1983 var Rudolf Wilhelm Gunnerman, 2800 City View Drive Eugene, 

Oregon, Bandaríkjunum N-Ameríku, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð til þess að 
framleiða gas úr lífrænum trefjakenndum efnum og framleiðsla úr þeim. 

Einkaleyfið er nr. 1116. 
Hinn 8. júlí 1983 var Trio Engineering Ltd. A/S, Boks 38, 4033 Forus, Noregi, veitt 

einkaleyfi hér á landi á útbúnaði til að flytja fiska til, einn Og einn Í einu. 
Einkaleyfið er nr. 1117. 
Hinn 8. júlí 1983 var Kevin Nils Jacobsen, 39 Howth Road, Clontarf, Dublin 3, Írlandi, 

veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð og tæki til að nota við fiskveiðar. 
Einkaleyfið er nr. 1118. 
Hinn 8. júlí 1983 var Trausta Eiríkssyni, Engjaseli 58, Reykjavík, veitt einkaleyfi hér á 

landi á aðferð og tæki til að kreista hrogn úr einkum smáfiski. 
Einkaleyfið er nr. 1119. 
Hinn 8. júlí 1983 var COC — Luxembourg S.A. Luxembourg, LU, veitt einkaleyfi hér 

á landi á aðferð til að móta í formum hráefni með silikon- og kolefnisinnihaldi og til nýtingar 
hins formaða efnis. 

Einkaleyfið er nr. 1120. 
Hinn 8. júlí 1983 var International Minerals £ Chemicals Luxembourg Société 

anonyme, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð við forvinnslu hráefnis fyrir framleiðslu á 
silicum og/eða silcumcarbid. 

Einkaleyfið er nr. 1121. 
Hinn 8. júlí 1983 var SANOFI, 40, avenue George V, 75008 Paris, Frakklandi, veitt 

einkaleyfi hér á landi á nýjum decahydroquinolinol efnablöndum, aðferð til framleiðslu 
þeirra og notkun til lækninga. 

Einkaleyfið er nr. 1122. 
Hinn 8. júlí 1983 var General Refractories Company, 50 Monument Road, Bala 

Cynwyd, Pennsylvania, 19004, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á kísilgúr-síu og 
aðferð til þess að framleiða hana. 

Einkaleyfið er nr. 1123. 
Hinn 8. júlí 1983 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH £ Co KG, 

Geniner Strasse 249, 2400 Libeck, Þýskalandi, veitt einkaleyfi hér á landi á útbúnaði til að 
rétta upp fisk. 

Einkaleyfið er nr. 1124. 
Hinn 8. júlí 1983 var Spencer Bing-Tang Lin, No 50, Fan Tze Tien, Shien Hsaio Li, 

Tamsui, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C., veitt einkaleyfi hér á landi á samfelldri lokaðri 
lykkju úr polypropylene og aðferð við gerð hennar. 

Einkaleyfið er nr. 1125. 
Hinn 1. september 1983 var Johnson, Matthey ér Co., Limited, 43 Hatton Garden, 

London, ECIN SEE, Englandi, veitt einkaleyfi hér á landi á þekjuefni til lækninga. 
Einkaleyfið er nr. 1126. 
Hinn 1. september 1983 var Lockheed Missiles á Space Company, Inc., 1111 

Lockheed Way, Sunnyvale California 94086, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á 
aðferð og tæki til þess að vinna kraft úr sjávaröldum. 

Einkaleyfið er nr. 1127.
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Hinn 1. september 1983 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH á Co KG, 

Geniner Strasse 249, 2400 Libeck, Þýskalandi, veitt einkaleyfi hér á landi á vél til að 

roðfletta flök af síldarfiskum (síldarflakaroðflettivél). 

Einkaleyfið er nr. 1128. 
Hinn 1. september 1983 var Fiskeriteknologisk Forskningsinstitut, Stakkevollveien 23, 

900 Tromsö, Noregi, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð til þess að aðgreina fitu, litarefni og 

innyfla-afganga úr fiskholdi. 
Einkaleyfið er nr. 1129. 
Hinn 1. september 1983 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH ér Co KG, 

Geniner Strasse 249, 2400 Löbeck, Þýskalandi, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð til að 

flaka fisk. 

Einkaleyfið er nr. 1130. 

Hinn 1. september 1983 var Liqui-Box Corporation, 6950 Worthington-Galena Road, 

Worthington, Ohio 43085, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á handstýrðum 

frárennslisloka. 

Einkaleyfið er nr. 1131. 
Hinn 1. september 1983 var STIMTECH, INC., 9440 Science Center Drive, 

Minneapolis, Minnesota 55428, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á rafskauta- 

hvatningu fyrir skurðaðgerð til að draga úr sársauka. 

Einkaleyfið er nr. 1132. 
Hinn 8. ágúst 1983 var CHIRON S.A., 1, Place des Praires, 49301 Cholet, Frakklandi, 

veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð til að útbúa kjötkássu, sem hægt er að grillsteikja, 

djúpsteikja eða steikja á annan hátt. 

Einkaleyfið er nr. 1133. 
Hinn 7. nóvember 1983 var Schweizerische Aluminium AG., 3965 Chippis, Sviss, veitt 

einkaleyfi hér á landi á aðferð til þess að blanda og kæla rafskautsmassa. 

Einkaleyfið er nr. 1134. 
Hinn 7. nóvember 1983 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH ér Co KG., 

Geniner Strasse 249, 2400 Lúbeck, Þýskalandi, veitt einkaleyfi hér á landi á áhaldi til þess 

að rétta fiska af áður en þeir eru hausaðir. 

Einkaleyfið er nr. 1135. 
Hinn 7. nóvember 1983 var UNION CARBIDE CORPORATION, 270 Park Avenue, 

New York, N. Y. 10017, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á tæki til þess að 

hreinsa brætt ál. 

Einkaleyfið er nr. 1136. 
Hinn 5. desember 1983 var Albert Henry Knowles, Westbrook, Moniack Bridge, 

INVERNESS-SHIRE, Skotlandi og Robert Harvey Rines, 13 Spaulding Street, CONC- 
ORD, New Hampshire, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð og tæki til að 

auka vöxt laxfiska og annarra fisktegunda. 

Einkaleyfið er nr. 1137. 

Hinn 5. desember 1983 var O. MUSTAD £ SÖN A/S, Mustadsvei 1, Oslo 2, Noregi, 
veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð til að festa skiptanlegum öngultaumum á fiskilínu, og 
tæki til að framkvæma slíka festingu. 

Einkaleyfið er nr. 1138. 
Hinn 5. desember 1983 var Chi-Chen Ho (Mr. Ho) 2nd Fl., No. 3, Lane 160, Sec1, San 

Ming Rd., Taichung City, Taiwan og Tai-Her Yang (Mr. Yang) 5$— I, Tai-pin Street, 

Kuang-Hwa Li, Si-Hu Jenn, Chiang-Hwa Hsien, Taiwan, veitt einkaleyfi hér á landi á 

sjónvarpstæki, í óhultri fjarlægð tengt sérhönnuðu aðvörunar- og Öryggiskerfi gegn 

innbrotum. 
Einkaleyfið er nr. 1139. B 207
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Hinn 5. desember 1983 var THORN EMI Limited, Thorn House, Upper Saint 

Martin's Lane, London, WC2H 9ED, Englandi, veitt einkaleyfi hér á landi á ljósabúnaði 
(fyrir aðflugsbrautir flugvéla). 

Einkaleyfið er nr. 1140. 

Hinn 5. desember 1983 var Diamond Shamrock Corporation, 1100 Superior Avenue, 

Cleveland, Ohio 44114, Bandaríkjum N-Ameríku, veitt einkaleyfi hér á landi á 

málmrafskauti klæddu með endurbættu verndunarefni. 

Einkaleyfið er nr. 1141. 
Hinn 5. desember 1983 var STIMTECH, Inc., 9440 Science Center Drive, Minneapo- 

lis, Minnesota 55428, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð til gagnkvæmrar 

taugaertingar í gegnum húð án truflunar fyrir sjúkling, jafnframt eftirliti með sjúklingi. 
Einkaleyfið er nr. 1142. 
Hinn S. desember 1983 var var JOSEPH ALEC MOULTON, P.O. Box 64, Burin, 

Newfoundland, Canada, AOE, 1EO, veitt einkaleyfi hér á landi á gelluskurðarvél. 
Einkaleyfið er nr. 1143. 

Nr. 827 . 

EMBÆTTI, SYSLANIR 

1979: 

15. okt. var Sigurður 1. Halldórsson, lögfræðingur, löggiltur til þess að annast 
niðurjöfnun sjótjóns. 

1982: 

16. júlí var Jens A. Guðmundssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
kvensjúkdómum og fæðingarhjálp hér á landi. 

17. des. var cand. odont. Sigríði Sverrisdóttur veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar 
hér á landi. 

S. d. var Einari Thoroddsen, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í háls-, 

nef- og eyrnalækningum hér á landi. 

1983: 
6. jan. var cand. med. et chir. Brynjólfi Jónssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

S. d. var Helgi Björnsson, cand. real., skipaður sérfræðingur í jarðeðlisfræðistofu 

Raunvísindastofnunar Háskólans frá 1. janúar að telja. 
7. jan. var Örn Sigurðsson, fulltrúi, skipaður til að vera deildarstjóri í dóms- og 

kirkjumálaráðuneytinu frá 1. janúar 1983 að telja. 

11. jan. var Ragnhildur Hjaltadóttir, lögfræðingur, skipuð í stöðu löglærðs fulltrúa í 

samgönguráðuneytinu frá og með 1. janúar 1983 að telja. 

S. d. var Guðmundur Björnsson, lögfræðingur, skipaður fulltrúi við embætti bæjar- 
fógetans á Akranesi frá 1. febrúar 1983 að telja. 

S. d. afhenti Tómas Á. Tómasson herra Aristides Maria Pereira, forseta Grænhöfða- 

eyja, trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands á Grænhöfðaeyjum með aðsetur í París. 

12. jan. var Jóni Ólafi Þórðarsyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

14. jan. var cand. med. et chir. Ríkharði Sigfússyni veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi.
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S. d. var cand. med. et chir. Þóri S. Njálssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

18. jan. var Hugo Brammer, varakjörræðismaður Íslands í Helsingör, skipaður 

kjörræðismaður. 

S. d. var Leif Hede Nielsen, varakjörræðismaður Íslands í Horsens, skipaður kjörræðis- 

maður. 

19. jan. var Árni Gunnarsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á 

Blönduósi frá og með 1. ágúst 1983 að telja. 

24. jan. var Ellen Mooney, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

húðsjúkdómum hér á landi. 

S. d. var Baldri Guðlaugssyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings við 

Hæstarétt. 

25. jan. var Ólafi Jónssyni veitt leyfi til þess að stunda dýralækningar hér á landi. 

26. jan. var Óskari Jónssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

lungnasjúkdómum hér á landi. 
S. d. var Sveini Má Gunnarssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur Í 

barnalækningum hér á landi. 
S. d. var Nicholas J. Cariglia, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

lyflækningum og meltingarsjúkdómum hér á landi. 

S. d. var Árna Tómasi Ragnarssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

gigtlækningum hér á landi. 

27. jan. afhenti Einar Benediktsson dr. Patrick Hillary, forseta Írska lýðveldisins, 

trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands á Írlandi með aðsetur í London. 

28. jan. var Guðsteini Þengilssyni, að hans ósk, veitt lausn frá störfum heilsugæslu- 

læknis í Kópavogi frá og með 1. janúar 1983 að telja. 

31. jan. var Einari B. Pálssyni veitt lausn frá prófessorsembætti í verkfræði- og 

raunvísindadeild Háskóla Íslands fyrir aldurs sakir frá 1. janúar 1983 að telja. 

2. febr. var Þorvarði K. Þorsteinssyni, sýslumanni Ísafjarðarsýslu og bæjarfógeta á 

Ísafirði, veitt lausn frá embætti frá 1. maí 1983 að telja. 
S. d. var Indriði Gíslason skipaður dósent í íslensku og Loftur Guttormsson dósent í 

félagsfræði við Kennaraháskóla Íslands frá 1. febrúar 1983 að telja. 

S. d. var Hjördís Hákonardóttir skipuð til að vera borgardómari við borgardómara- 

embættið í Reykjavík frá 1. júlí 1983 að telja. 

S. d. var Giuseppe A. Seeber, kjörræðismaður Íslands í Milano, skipaður aðalkjör- 

ræðismaður. 
S. d. var Antonio Strano skipaður aðalkjörræðismaður Íslands í Messina. 
3. febr. var Páli Björnssyni, lögfræðingi veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

S. d. var Hafsteini Sæmundssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

kvenlækningum og fæðingarhjálp hér á landi. 
8. febr. var cand. med. et chir. Grími Karli Sæmundssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
9. febr. var dr. Þorsteinn Loftsson skipaður dósent í lyfjafræði lyfsala frá 1. febrúar 1983 

að telja. 
10. febr. var cand. med. et chir. Mána Fjalarssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
15. febr. var Bragi Þ. Stefánsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á 

Dalvík frá og með 1. febrúar 1983 að telja. 
S. d. var Lucy Winson Hannesson skipuð kennari við Menntaskólann við Hamrahlíð 

frá 1. mars 1983 að telja.
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S. d. var Jens Magnússon, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir í 
Vopnafirði frá og með 1. mars 1983 að telja. 

16. febr. var Samúel Jóni Samúelssyni, lækni veitt leyfi til þess að starfa sem 
sérfræðingur í heimilislækningum hér á landi. 

S. d. var Jóhanni Tómassyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
heimilislækningum og embættislækningum hér á landi. 

S. d. var Ragnari A. Finnssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
svæfingum og deyfingum hér á landi. 

S. d. var Friðriki Kr. Guðbrandssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem 

sérfræðingur í háls-, nef- og eyrnalæknisfræði hér á landi. 
17. febr. var Gísla Gíslasyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

S.d. var Guðnýju Höskuldsdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

21. febr. var Sigmundi Hannessyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

S. d. var Þorbirni Árnasyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 
S. d. var Inga H. Sigurðssyni, lögfræðingi veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

22. febr. var dr. Ingjaldi Hannibalssyni, að hans eigin ósk, veitt lausn úr dósentsstöðu í 

rekstrarhagfræði við viðskiptadeild Háskóla Íslands frá 1. febrúar 1983 að telja. 

28. febr. var Konráði A. Lúðvíkssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem 

sérfræðingur í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp hér á landi. 

S. d. var Heimi Pálssyni veitt lausn frá stöðu skólameistara við Fjölbrautaskólann á 
Selfossi frá 1. ágúst 1983 að telja, að hans eigin ósk. 

S. d. var cand. med. et chir. Guðmundi Þór Axelssyni veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Guðbrandi E. Þorkelssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
1. mars var Snjólaug Sigursteinsdóttir Thomson, varakjörræðismaður Íslands í Edin- 

borg, skipuð kjörræðismaður. 

3. mars voru skipaðir eftirtaldir kennarar við Fjölbrautaskólann í Breiðholti frá 1. mars 

1983 að telja. Helgi S. Reimarsson, Ingólfur Ingólfsson, Jón Guðmundsson, Sigríður Ó. 

Candi og Sigurður Þórarinsson. 

7. mars tók Páll Sigurðsson, ráðuneytisstjóri, að nýju við starfi sínu sem ráðuneytisstjóri 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins. 
11. mars var cand. med et chir. Sveini Arvid Rasmussen veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Guðnýju Bjarnadóttur veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

14. mars var Pétur Gunnar Thorsteinsson skipaður til að vera sendiráðsritari í 
utanríkisþjónustu Íslands frá 1. mars 1983 að telja. 

15. mars var Pétur Kr. Hafstein skipaður til að vera sýslumaður í Ísafjarðarsýslu og 

bæjarfógeti á Ísafirði frá 1. maí 1983 að telja. 

S. d. var Gunnar Már Gunnarsson skipaður til að vera héraðsdýralæknir í Þingeyjar- 

þingsumdæmi vestra og Gísli Sverrir Halldórsson til að vera héraðsdýralæknir í Hofsós- 
umdæmi. 

17. mars var Ingibjörg Benediktsdóttir, lögfræðingur, skipuð aðalfulltrúi við Sakadóm- 
araembættið í Reykjavík frá 1. apríl 1983 að telja. 

S. d. var Gísli Kjartansson, lögfræðingur, skipaður aðalfulltrúi við embætti sýslu- 
mannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu frá 1. apríl 1983 að telja.
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18. mars var Hafsteinn Þ. Stefánsson skipaður skólameistari Ármúlaskóla í Reykjavík 

frá 15. mars 1983 að telja. 
21. mars afhenti Benedikt Gröndal herra Petar Stambolic, forseta Júgóslavíu trúnað- 

arbréf sitt sem sendiherra Íslands í Júgóslavíu með aðsetur í Stokkhólmi. 

S. d. var cand. odont. Engilbert Snorrasyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar 

hér á landi. 

23. mars var Sigurður Úlfarsson skipaður kennari við Ármúlaskóla í Reykjavík frá 1. 

apríl 1983 að telja. 
S. d. var Ingolf J. Petersen, lyfjafræðingur, skipaður til þess að vera deildarstjóri 

lyfjamáladeilddar heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins frá 1. mars 1983 að telja. 

S. d. var Ríkarður Másson skipaður til að vera sýslumaður í Strandasýslu frá 1. júlí 1983 

að telja. 

24. mars lést vararæðismaður Íslands í Santiago frú María Helgadóttir de Knoop. 

S. d. var Walter E. Koch veitt lausn frá störfum sem kjörræðismanni Íslands í Kuala 

Lumpur. 

28. mars var Pétri Gunnari Thorsteinssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

30. mars var gefið út veitingarbréf handa séra Jóni Ragnarssyni fyrir Bolungarvíkur 

prestakalli í Ísafjarðarprófastsdæmi. 

2. apríl afhenti Benedikt Gröndal herra Ramiz Alia, forseta Albaníu, trúnaðarbréf sitt 

sem sendiherra Íslands í Albaníu með aðsetur í Stokkhólmi. 

5. apríl var cand. med et chir. Þorkeli Elí Guðmundssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var sérfræðileyfi Páls Þ. Ásgeirssonar, læknis, breytt út sérfræðileyfi í barnageð- 

lækningum, sem hann hlaut í maí 1970, í sérfræðileyfi í geðlækningum með barnageðlækn- 

ingar sem hliðargrein. 

S. d. var cand. med. et chir. Sigurlaugu Karlsdóttur veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

6. apríl var Sigríður Ingvarsdóttir, lögfræðingur, skipuð fulltrúi bæjarfógetans í 

Kópavogi frá 1. apríl 1983 að telja. 

S. d. var Pétur Thorsteinsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir í 

Ólafsvík frá og með 1. október 1983 að telja. 

7. apríl var Snorri Páll Snorrason, dósent, skipaður prófessor við læknadeild Háskóla 

Íslands frá 1. apríl 1983 að telja. 

S. d. var Hrafnkeli Stefánssyni, lyfsala veitt leyfi til reksturs lyfjabúðar Breiðholts- 

hverfis Ill í Reykjavík frá og með 1. apríl 1983 að telja. 

S. d. var Rósu Tómasdóttur, lyfjafræðingi, veitt leyfi til reksturs lyfjabúðar Seltjarnar- 

nessumdæmis á Seltjarnarnesi frá og með 1. apríl 1983 að telja. 

13. apríl var cand. med. et chir. Birni Guðbjörnssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

14. apríl var Margrét Georgsdóttir, læknir, skipuð til þess að vera heilsugæslulæknir við 

heilsugæslustöð Miðbæjar við Egilsgötu, Reykjavík frá og með 1. maí 1983 að telja. 

17. apríl lést René Riehm aðalkjörræðismaður Íslands í Strassbourg. 

18. apríl var J. Ragnari Johnson veitt lausn frá störfum sem kjörræðismanni Íslands í 

Toronto. 

19. apríl var Frida Christensen veitt lausn frá störfum sem varakjörræðismanni Íslands í 

Herning. 

S. d. var Ólafi Pétri Jakobssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

skapnaðarlækningum hér á landi.
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S.d. var Vigfúsi Önundi Þorsteinssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem 
sérfræðingur í blóðmeinafræði hér á landi. 

20. apríl var Kjartani Magnússyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
krabbameinslækningum hér á landi. 

S. d. var Andrési Sigvaldasyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
almennum lyflækningum hér á landi. 

S. d. var Arnari Haukssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
kvensjúkdómum og fæðingarhjálp hér á landi. 

S. dd. var Kristni Pétri Benediktssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem 
sérfræðingur í almennum skurðlækningum hér á landi. 

25. apríl voru Borghildur Jónsdóttir og Margrét Anna Garner skipaðar kennarar við 
Fjölbrautaskólann í Breiðholti frá 1. maí 1983 að telja, og Þórir Þórisson tónlistarkennari við 
skólann frá sama tíma að telja. 

S. d. var cand. med. vet. Gunnari Gauta Gunnarssyni veitt leyfi til að stunda 
dýralækningar hér á landi. 

21. apríl var Brynjólfur I. Sigurðsson skipaður dósent í rekstrarhagfræði, sérstaklega 
sölufræði og markaðsmálum, í viðskiptadeild Háskóla Íslands frá 1. október 1982 að telja. 

S. d. var cand. odont. Viðari Konráðssyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar 
hér á landi. 

S. d. var cand. odont. Sigurði Björgvinssyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar 
hér á landi. 

28. apríl var Dino Eminente, kjörræðismaður Íslands í Napolí, skipaður aðalkjörræðis- 
maður. 

S. d. var Ólafur Egilsson skipaður sendiherra frá og með 1. maí 1983 að telja, í samræmi 
við lög nr. 39 frá 16. apríl 1971. 

S. d. var Tómas Karlsson skipaður sendifulltrúi í utanríkisþjónustu Íslands frá og með 
1. maí 1983 að telja. 

S. d. var Ólafur H. Jóhannsson skipaður skólastjóri við Æfinga- og tilraunaskóla 
Kennaraháskóla Íslands frá 1. september 1983 að telja. 

S. d. var Sigríður Ólafsdóttir skipuð til að vera borgardómari við borgardómara- 
embættið í Reykjavík frá 1. júlí 1983 að telja. 

S. d. var Indriða H. Þorlákssyni að eigin ósk veitt lausn frá deildarstjóraembætti í 
byggingardeild menntamálaráðuneytisins frá 1. maí 1983 að telja. 

S.d. var Hákon Torfason, verkfræðingur, settur deildarstjóri byggingardeildar, 
skipaður í það embætti frá 1. maí 1983 að telja. 

S. d. var Gunnsteini Stefánssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
heimilislækningum hér á landi. 

29. apríl var Magnúsi H. Ólafssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Menntaskólann á 
Akureyri frá 1. september 1983 að telja, að hans eigin ósk. 

2. maí var Tómasi Þorvaldssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 
dómi. 

S. d. fékk Kristín Hallgrímsdóttir samkvæmt eigin ósk lausn frá fulltrúastarfi í 
menntamálaráðuneytinu frá 1. júlí 1983 að telja. 

3. maí fékk Birgir Thorlacius samkvæmt eigin ósk lausn frá embætti ráðuneytisstjóra í 
menntamálaráðuneytinu frá 1. ágúst 1983 að telja. 

5. maí var Helmut K. Holz skipaður kjörræðismaður Íslands í Frankfurt am Main með 
héruðin Hessen, Rheinland-Pfalz og Saar sem umdæmi. 

6. maí var Gísli Sigurðsson skipaður kennari við Fjölbrautaskólann á Selfossi frá 1. júní 
1983 að telja.
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9. maí var Guðmundur Áki Lúðvíksson skipaður kennari við Fjölbrautaskólann í 

Breiðholti frá 1. júní 1983 að telja. 
10. maí var Guðríði Guðmundsdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

S. d. var cand. pharm. Elsu Harðardóttur veitt leyfi til þess að starfa sem lyfj afræðingur 

hér á landi. 

13. maí var Kristjana Jónsdóttir, lögfræðingur, skipuð aðalfulltrúi við borgarfógeta- 

embættið í Reykjavík frá 1. júlí 1983 að telja. 

S. d. var Hermann Guðjón Jónsson, lögfræðingur, skipaður aðalfulltrúi við embætti 

bæjarfógetans á Akranesi frá 25. maí 1983 að telja. 

15. maí var cand. odont. Shahram Firoozmand veitt leyfi til þess að stunda 

tannlækningar hér á landi. 
19. maí var dr. Sigurður Steinþórsson skipaður prófessor í bergfræði við jarðfræðiskor 

verkfræði- og raunvísindadeildar Háskóla Íslands frá 1. júlí 1983 að telja. 

S. d. var Gunnar Þórir Þorkelsson skipaður til að vera héraðsdýralæknir í Kirkjubæjar- 

klaustursumdæmi og Aðalsteinn Sveinsson til að vera héraðsdýralæknir í Barðastrandar- 

umdæmi. 

S. d. var Hermann Sveinbjörnsson skipaður til þess að vera deildarstjóri í iðnaðarráðu- 

neytinu frá og með 1. júní 1983 að telja. 

S. d. var Kjartan Ragnars skipaður sendifulltrúi í utanríkisþjónustu Íslands frá og með 

15. maí 1983 að telja. 
24. maí var Hjördís S. Jónsdóttir skipuð í stöðu skrifstofustjóra landlæknisskrifstofu frá 

1. maí 1983 að telja. 

S. d. var Hallgrími Þ. Magnússyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

svæfingum og deyfingum hér á landi. 

S. d. var Baldri Frímanni Sigurðssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem 

sérfræðingur í geislagreiningu hér á landi. 
26. maí var Ásmundur Brekkan, yfirlæknir, skipaður prófessor í geislalæknisfræði við 

læknadeild Háskóla Íslands frá 1. september 1983 að telja. 

S.d. var Þóroddi Jónssyni, lækni, skv. eigin ósk hans, veitt lausn frá embætti 

héraðslæknis á Akureyri frá og með 1. september 1983 að telja. 

27. maí var Skúla Sigurðssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

31. maí var Guðríði Þorsteinsdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

S. d. var Þóri Þórhallssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum hér á landi. 
S. d. var Sigurði Inga Sigurðssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum hér á landi. 
S.d. var Jóni Aðalsteini Jóhannssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem 

sérfræðingur í heimilislækningum hér á landi. 
1. júní tók Pétur Gunnar Thorsteinsson við störfum sem sendiráðsritari við fastanefnd 

Íslands í New York. 
S. d. var Guðni Kjartansson skipaður í stöðu kennara við Fjölbrautaskóla Suðurnesja í 

Keflavík frá 1. ágúst 1983 að telja. 
S. d. var gefið út veitingarbréf handa síra Sigurði Arngrímssyni fyrir Hríseyjarpresta- 

kalli í Eyjafjarðarprófastsdæmi. 
6. júní var Drífa Pálsdóttir, lögfræðingur, skipuð fulltrúi við borgardómaraembættið í 

Reykjavík frá 1. júlí 1983 að telja. 
S. d. var Skúla Bjarnasyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi.
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S.d. var Knútur Hallsson, skrifstofustjóri, skipaður í embætti ráðuneytisstjóra Í 
menntamálaráðuneytinu frá og með 1. ágúst 1983 að telja. Jafnframt var Knúti veitt lausn 
frá starfi skrifstofustjóra í ráðuneytinu frá sama tíma að telja. 

S. d. var Árni Gunnarsson, deildarstjóri, skipaður til að gegna skrifstofustjórastörfum í 
menntamálaráðuneytinu frá 1. ágúst 1983 að telja. 

7. Júní var Kristjáni Steinssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa sem sérfræðingur 
í gigtlækningum sem hliðargrein við almennar lyflækningar, en leyfi til að stunda almennar 
lyflækningar fékk hann 19. október 1982. 

8. júní var Konráð Sigurðssyni, lækni að hans eigin ósk, veitt lausn frá störfum læknis 
við heilsugæslustöð á Seltjarnarnesi frá og með 1. september 1983 að telja. 

S. d. var Kristín E. Jónsdóttir, læknir, skipuð í hlutastöðu dósents í klíniskri sýklafræði 
við læknadeild Háskóla Íslands um fimm ára skeið frá 1. júlí 1983 að telja. 

S. d. var Lárus Helgason, læknir, skipaður í hlutastöðu dósents í geðsjúkdómafræði við 
læknadeild Háskóla Íslands um fimm ára skeið frá 1. júlí 1983 að telja. 

9. júní var Karli Lúðvíkssyni að eigin ósk veitt lausn frá dósentsstöðu í vélaverkfræði í 
verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. september 1983 að telja. 

S. d. var Ingólfi Pálmasyni veitt lausn frá kennarastöðu við Kennaraháskóla Íslands 
vegna aldurs frá 1. september 1983 að telja. 

S. d. var Jón Ögmundur Þormóðsson, lögfræðingur, skipaður deildarstjóri í viðskipta- 
ráðuneytinu frá 1. maí 1983 að telja. 

S. d. var Eygló Súsanna Halldórsdóttir skipuð til að vera deildarstjóri í dóms- og 
kirkjumálaráðuneytinu frá 1. maí 1983 að telja. 

10. júní afhenti Sigurður Bjarnason herra Spyros Kyprianou, forseta Kýpur, trúnaðar- 
bréf sitt sem sendiherra á Kýpur með aðsetur í Reykjavík. 

S. d. var Ara J. Jóhannessyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
lyflækningum með innkirtla- og efnaskiptasjúkdóma sem undirgrein hér á landi. 

15. júní var Gizuri Gottskálkssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
almennum lyflækningum hér á landi. 

16. júní var Egill Sigurgeirsson, hæstaréttarlögmaður, skipaður formaður matsnefndar 
eignarnámsbóta samkvæmt 2. gr. laga nr. 11 6. apríl 1973 um framkvæmd eignarnáms, og 
Jóhannes L. L. Helgason, hæstaréttarlögmaður, skipaður varaformaður nefndarinnar. 
Gildir skipunin í 5 ár frá 22. júní 1983 að telja. 

S. d. var Sigurði Guðna Sigurðssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Fjölbrautaskólann 
á Akranesi frá 1. ágúst 1983 að telja. 

22. júní var Eyvindi Eiríkssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Menntaskólann í 
Kópvavogi frá 1. ágúst 1983 að telja. 

S. d. var Heimir Pálsson skipaður kennari við Menntaskólann við Hamrahlíð frá 1. 
ágúst 1983 að telja. 

23. júní var Jón Ragnar Johnson, varakjörræðismaður Íslands í Toronto, skipaður 
kjörræðismaður. 

S. d. var Sigurði Einarssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 
29. júní var Jean-Baptiste Godts skipaður varakjörræðismaður Íslands við aðalræðis- 

skrifstofuna í Brussel. 

S.d. var cand. pharm. Kristínu Ingólfsdóttur veitt leyfi til þess að starfa sem 
lyfjafræðingur hér á landi. 

S. d. var cand. pharm Guðmundi Jens Bjarnasyni veitt leyfi til þess að starfa sem 
lyfjafræðingur hér á landi. 

S. d. var cand. pharm. Rannveigu Gunnarsdóttur veitt leyfi til þess að starfa sem 
lyfjafræðingur hér á landi.
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2. júlí var Þuríður Þorbjörnsdóttir skipuð kennari við Menntaskólann við Hamrahlíð frá 

1. ágúst 1983 að telja. 

S. d. var Erni Ólafssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Menntaskólann við Hamrahlíð 

frá 1. september 1983 að telja. 

S. d. var Daníel Benediktsson skipaður lektor í bókasafnsfræði við félagsvísindadeild 

Háskóla Íslands frá 1. september 1983 að telja. 
3. júlí voru skipaðir eftirtaldir kennarar við Flensborgarskólann í Hafnarfirði frá 1. 

september 1983 að telja: Guðrún Einarsdóttir, Egill Ó. Strange og Hanna Kjeld. Jafnframt 

var tveim síðasttöldu kennurunum veitt lausn frá '% starfi kennara við grunnskóla 

Hafnarfjarðar frá sama tíma. 

4. júlí var Þröstur Laxdal skipaður í hlutastöðu dósents í barnasjúkdómafræði við 

læknadeild Háskóla Íslands frá 1. júní 1983 til 30. júní 1984 að telja. 

5. júlí var Finnbogi Alexandersson skipaður til að vera héraðsdómari við embætti 

bæjarfógetans í Hafnarfirði, Garðakaupstað og á Seltjarnarnesi og sýslumanns Kjósarsýslu 

frá 1. júlí 1983 að telja. 
S. d. voru Helgi Ómar Bragason og Sigrún Hauksdóttir skipuð kennarar við Mennta- 

skólann á Egilsstöðum frá 1. ágúst 1983 að telja. 

S. d. var Grímhildur Bragadóttir skipuð bókavörður við Fjölbrautaskólann á Akranesi 

frá 1. ágúst 1983 að telja. 

S. d. var Girish Hirlekar, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur Í 

svæfingum og deyfingum hér á landi. 
6. júlí var Höllu Þorbjörnsdóttur, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

barnageðlækningum sem undirgrein við barnalækningar, en leyfi til þess að stunda 

barnalækningar var henni veitt 2. mars 1981. 

7. júlí var Ólafi Eyjólfssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

geislagreiningu hér á landi. 

S. d. var Hjálmar Árnason skipaður kennari við Fjölbrautaskóla Suðurnesja í Keflavík 

frá 1. ágúst 1983 að telja. 

10. júlí var Ingibjörg Haraldsdóttir skipuð kennari við Menntaskólann í Kópavogi frá 1. 

ágúst 1983 að telja. “ 

15. júlí lést Dan I. Agbakoba kjörræðismaður Íslands í Lagos. 

S.d. voru Bragi Guðmundsson og Erlingur Sigurðarson skipaðir kennarar við 

Menntaskólann á Akureyri frá 1. ágúst 1983 að telja. . 

S. d. voru Árni Sverrir Erlingsson, Ásmundur Sverrir Pálsson, Jón Halldór Hannesson 

og Trausti Gíslason skipaðir kennarar við Fjölbrautaskólann á Selfossi frá 1. ágúst 1983 að 

telja. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Fjölbrautaskólann í Breiðholti frá 1. ágúst 

1983 að telja: Ásrún Kristjánsdóttir, Gerður H. Jóhannsdóttir, Guðsteinn Aðalsteinsson, 

Helgi Gíslason og Þorgeir Sigurðsson. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Ármúlaskóla í Reykjavík frá 1. ágúst 1983 að 

telja: Jórunn Tómasdóttir, Jörundur Þórðarson, Lilja Hilmarsdóttir og Nína Sveinsdóttir. 

Jafnframt var Jörundi Þórðarsyni veitt lausn frá kennarastarfi við Menntaskólann við Sund 

frá sama tíma. 

19. júlí var gefið út veitingarbréf handa séra Ólafi Þór Hallgrímssyni fyrir Mælifells- 

prestakalli í Skagafjarðarprófastsdæmi. 

S. d. var séra Ólafur Skúlason, dómprófastur, skipaður vígslubiskup fyrir Skálholts- 

biskupsdæmi hið forna. 
29. júlí var Pétur Gunnar Thorsteinsson skipaður vararæðismaður Íslands í New-York. 

S. d. var Guðmundur Ingi Leifsson skipaður fræðslustjóri í Norðurlandsumdæmi vestra 
frá 1. ágúst 1983 að telja, sbr. lög nr. 63/1974 um grunnskóla. B 208
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1. ágúst tók Þorleifur Thorlacius, sendifulltúi, við starfi prótokollstjóra í utanríkisráðu- 
neytinu. 

S. d. tók Birgir Möller við starfi sem sendifulltrúi við sendiráð Íslands í Kaupmanna- 
höfn. 

S. d. tók Helgi Á gústsson við starfi sem sendifulltrúi við sendiráð Íslands í Washington. 
S. d. tók Sverrir H. Gunnlaugsson, sendifulltrúi, við starfi deildarstjóra í varnarmála- 

deild utanríkisráðuneytisins. 
S. d. tók Sveinn Björnsson við starfi sem sendiráðunautur við sendiráð Íslands í 

London. 

S. d. tók Halla Bergs við störfum sem sendiráðunautur í alþjóðadeild utanríkisráðu- 
neytisins. 

2. ágúst afhenti Hannes Hafstein Erik Suy, framkvæmdastjóra skrifstofu Sameinuðu 
þjóðanna í Genf, trúnaðarbréf sitt sem fastafulltrúi Íslands hjá alþjóðastofnunum í Genf. 

3. ágúst var Þorsteini Péturssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 
dómi. 

5. ágúst var Kazim Múnir Hamamciioglu skipaður varakjörræðismaður Íslands við 
aðalræðisskrifstofuna í Istanbul. 

9. ágúst voru skipaðir eftirtaldir kennarar við Menntaskólann í Reykjavík frá 1. ágúst 
1983 að telja: Bjarni Gunnarsson, Elías Ólafsson, Hálfdan Ó. Hálfdanarson, Lára 
Sveinsdóttir, Ragna Lára Ragnarsdóttir, Ragnheiður Torfadóttir, Sigríður Hlíðar, Yngvi 
Pétursson og Þorbjörg Kristinsdóttir. 

11. ágúst var cand. med. et chir. Ástríði Guðbjörgu Jóhannesdóttur veitt leyfi til þess að 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

17. ágúst var cand. med. et chir. Eddu Jónínu Ólafsdóttur veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Birni Kolbeinssyni veitt leyfi til að stunda almennar 
lækningar hér á landi. 

S. d. var Runólfur Þórarinsson, fulltrúi, skipaður í embætti deildarstjóra í safna- og 
listadeild í menntamálaráðuneytinu frá og með 15. ágúst 1983 að telja. Jafnframt var Runólfi 
veitt lausn frá starfi fulltrúa í ráðuneytinu frá sama tíma að telja. 

18. ágúst var cand. med. et chir. Hjördísi Smith veitt leyfi til þess að stunda almennar 
lækningar hér á landi. 

19. ágúst var Gísli Pálsson, Ph.D., skipaður lektor í mannfræði við félagsvísindadeild 
Háskóla Íslands frá 15. september 1983 að telja. 

26. ágúst var Jóni Gunnari Hannessyni, lækni, að hans eigin ósk veitt lausn frá störfum 
heilsugæslulæknis í Laugarási frá og með 1. september 1983 að telja. 

S. d. var cand. med. et chir. Margréti Einarsdóttur veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Frank Herbert Paulin veitt leyfi til að stunda almennar 
lækningar hér á landi. 

1. sept. var Guðmundur Ólafsson, læknir, skipaður til þess að vera læknir við 
heilsugæslustöð Akureyrar frá og með 1. september 1983 að telja. 

8. sept. var Guðfinnur Pálmar Sigurfinnsson, læknir, skipaður til þess að vera 
heilsugæslulæknir á Seltjarnarnesi frá og með 15. september 1983 að telja. 

S. d. var cand. med. et chir. Shreekrishna Datye veitt leyfi til að stunda almennar 
lækningar hér á landi. 

9. sept. var cand. odont. Ægi Rafni Ingólfssyni veitt leyfi til þess að stunda 
tannlækningar hér á landi. 

S. d. var cand. odont. Guðmundi Rúnari Ólafssyni veitt leyfi til þess að stunda 
tannlækningar hér á landi.
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11. sept. lést A.C. Huxtable kjörræðismaður Íslands í Halifax, Nova Scotia. 

14. sept. var Guðmundi Björnssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

15. sept. var Leifi Bárðarsyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

barnaskurðlækningum hér á landi. 
S. d. var Birni Guðmundssyni, lækni veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

veirufræði hér á landi. 

S. d. var Gylfa Haraldssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum hér á landi. 
S. d. var Björgu Rafnar, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

veirufræði hér á landi. 

S. d. var Guðmundi Benediktssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

krabbameinslækningum hér á landi. 
S. d. var Stefáni Carlssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

bæklunarskurðlækningum hér á landi. 

S. d. var Hilmi H. Jóhannssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum hér á landi. 
S. d. var Grétu Baldursdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

S.d. var Sigurði Árnasyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

krabbameinslækningum hér á landi. 

S. d. var Edward Vilberg Kiernan, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

kvensjúkdómum og fæðingarhjálp hér á landi. 

S. d. var Bjarna Jónassyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum hér á landi. 

16. sept. afhenti Hannes Jónsson Dr. Karl Carstens, forseta Sambandslýðveldisins 

Þýskalands, trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Sambandslýðveldinu Þýskalandi. 

19. sept. lést Daniel Douglas Houston kjörræðismaður Íslands í Buenos Aires. 

21. sept. var Yngva Ólafssyni, deildarstjóra í viðskiptaráðuneytinu, að eigin ósk veitt 

lausn frá því starfi frá 1. október 1983 að telja. 

22. sept. var cand. med. et chir. Sveini Sveinssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Helga Erni Jóhannssyni veiti leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

S. d. voru dr. Þorvaldur Gylfason og dr. Þráinn Eggertsson skipaðir prófessorar í 

þjóðhagfræði í viðskiptadeild Háskóla Íslands frá 1. júlí 1983 að telja. 

S. d. var Þorkeli Guðbrandssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

hjartalækningum, sem hliðargrein við almennar lyflækningar, en leyfi til þeirra fékk hann 6. 

apríl 1979. 

S. d. var Hafsteini Sæmundssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

illkynja kvensjúkdómum, sem hliðargrein kvenlækninga og fæðingarhjálpar, en leyfi til 

þeirra fékk hann 3. febrúar 1983. 

S. d. var cand. med. et chir. Þórarni Hrafni Harðarsyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

23. sept. var Sigurgísla Harðarsyni veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur hér á 

landi. 

26. sept. var Guðmundi Erni Guðmundssyni veitt leyfi til þess að starfa sem 

lyfjafræðingur hér á landi. 

29. sept. var Jóhannesi Björnssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

líffærameinafræði hér á landi.
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S. d. var Helga Kristbjarnarsyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
taugalífeðlisfræði hér á landi. 

30. sept. var Elísabet Guðjohnsen skipuð framkvæmdastjóri Raunvísindastofnunar 
Háskólans frá 1. október 1983 að telja. 

4. okt. var Einari Jónssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 
S. d. var Árni Vilhjálmssyni, lögfræðingi veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 
7. okt. var Carl Christiansen, kjörræðismanni Íslands í Kristianssand veitt lausn frá 

störfum að eigin ósk. 

S. d. var Ola Hegg skipaður kjörræðismaður Íslands í Kristiansand. 
10. okt. var Stefán Finnsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á Höfn í 

Hornafirði frá og með 1. október 1983 að telja. 
S. d. var Birki Árnasyni veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Ingunni Vilhjálmsdóttur veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
11. okt. var Ólafi Ólafssyni, lyfsala, veitt leyfi til reksturs Apóteks Austurbæjar í 

Reykjavík frá og með 1. janúar 1984 að telja. 
12. okt. var Gesti Þorgeirssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

almennum lyflækningum og hjartalækningum hér á landi. 
S. d. var Jóni Guðmundssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

geislagreiningu hér á landi. 
S. d. var Björgvini M. Óskarssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

svæfingum og deyfingum hér á landi. 
S. d. var Árna Skúla Gunnarssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum hér á landi. 
14. okt. var Rannveigu Ölmu Einarsdóttur veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðing- 

ur hér á landi. 

S. d. var Sigríði Eyjólfsdóttur veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur hér á landi. 
21. okt. afhenti Tómas Á. Tómasson, Juan Carlos, konungi Spánar trúnaðarbréf sitt 

sem sendiherra Íslands á Spáni með aðsetur í París. 
S. d. afhenti Hannes Jónsson, herra Pierre Hubert, forseta Sviss trúnaðarbréf sitt sem 

sendiherra Íslands í Sviss með aðsetur í Bonn. 
25. okt. var Hauki Jörundssyni veitt lausn frá embætti skrifstofustjóra í landbúnaðar- 

ráðuneytinu, fyrir aldurs sakir, frá 1. október 1983 að telja. 
28. okt. afhenti Hannes Jónsson, herra Rudolf Kirschláger, forseta Austurríkis, 

trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Austurríki með aðsetur í Bonn. 
1. nóv. var Jón G. Stefánsson, læknir, skipaður til þess að vera yfirlæknir við geðdeild 

ríkisspítalanna frá og með 15. október 1983 að telja. 
2. nóv. var Jens Þórissyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

augnlækningum hér á landi. 
3. nóv. var dr. Guðrún P. Helgadóttir endurkjörin í orðunefnd til 11. september 1989 

og Lúðvíg Hjálmtýsson, ferðamálastjóri, skipaður í nefndina til 11. september 1989. 
Varamaður í nefndina var skipaður dr. Jónas Kristjánsson, forstöðumaður Árnastofnunar, 
til 11. september 1986. 

8. nóv. var Guðmundur Sigþórsson skipaður til að vera skrifstofustjóri í landbúnaðar- 
ráðuneytinu frá 1. nóvember 1983 að telja. 

10. nóv. var Friðrik Sigurbjörnssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

12. nóv. var cand. med. et chir. Sólveigu Benjamínsdóttur veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi.
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14. nóv. var Hermann Mostermans skipaður kjöræðismaður Íslands í Bordeaux. 

15. nóv. var Þorbirni Sigurgeirssyni veitt lausn frá prófessorsembætti í verkfræði- og 

raunvísindadeild Háskóla Íslands fyrir aldurs sakir frá 1. febrúar 1984 að telja. 

17. nóv. var Þorleifur Thorlacius skipaður sendiherra frá og með 15. nóvember 1983 að 

telja, í samræmi við lög nr. 39 frá 16. apríl 1971. 

S. d. var Ólafi J. Einarssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

almennum skurðlækningum hér á landi. 

25. nóv. var Hlöðver Kjartansson, fulltrúi, skipaður aðalfulltrúi við embætti bæjar- 

fógetans í Hafnarfirði, Garðakaupstað og á Seltjarnarnesi og sýslumannsins í Kjósarsýslu frá 

1. september 1983 að telja. 
28. nóv. var Hreinn Loftsson, lögfræðingur, skipaður deildarstjóri í viðskiptaráðu- 

neytinu frá 1. nóvember 1983 að telja. 

S. d. var Hörður Guðmundsson, fulltrúi, skipaður til þess að gegna starfi aðalgjaldkera 

Tryggingastofnunar ríkisins frá og með 1. desember 1983 að telja. Frá sama tíma var Leó 

Eggertssyni, aðalgjaldkera, veitt lausn frá starfi, að eigin ósk. 

S. d. voru skipaðir eftirtaldir kennarar við Fjölbrautaskólann á Akranesi frá 1. janúar 

1984 að telja: Baldur Ólafsson, Guðlaugur Ketilsson, Ólafur Ólafsson, Snjólaug Þorkelsson 

og Þjóðbjörn Hannesson. 

29. nóv. var Sigrún Sveinsson-Mir skipuð kjörræðismaður Íslands í Ljubljana. 

2. des. var Per Dover Petersen skipaður varakjörræðismaður Íslands við ræðisskrifstof- 

una í Malaga. 

7. des. var eftirtöldum mönnum veitt leyfi til að stunda dýralækningar hér á landi: 

Cand. med. vet. Aðalsteini Sveinssyni, cand. med. vet. Sveini A. Guðmundssyni, cand. 

med. vet. Magnúsi Hinriki Guðjónssyni og cand. med. vet. Árna Matthíasi Mathiesen. 

8. des. var dr. Halldór Þormar skipaður prófessor í líffræði við líffræðiskor verkfræði- og 

raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. janúar 1984 að telja. 

9. des. var cand. odont. Garðari Brandssyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar 

hér á landi. 

S. d. var Sigurði Stefánssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í háls-, 

nef- og eyrnalækningum hér á landi. 

12. des. var cand. med. et chir. Sigurði Víglundi Guðjónssyni veitt leyfi til þess að 

stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Jónasi Birni Magnússyni, lækni, veitt leyfi til þes. starfa sem sérfræðingur Í 

almennum skurðlækningum hér á landi. 

S. d. var Kristni E. Eyjólfssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur Í 

barnalækningum hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Guðmundi J. Olgeirssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

19. des. var Stefán Skaftason skipaður lektor í háls-, nef- og eyrnasjúkdómafræði við 

læknadeild Háskóla Íslands frá 1. september 1983 til 30. júní 1988. 

20. des. var Sigurði Guðmundssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

lyflækningum með smitsjúkdóma sem undirgrein hér á landi. 

S. d. var Jóni Friðrikssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

geislagreiningu hér á landi. 

21. des var dr. Eggert Gunnarsson skipaður í stöðu sérfræðings með sérmenntun í sýkla- 

og ónæmisfræði við Tilraunastöð Háskólans í meinafræðum að Keldum frá 1. janúar 1984 að 

telja. 

27. des. var dr. Guðmundur Björnsson skipaður prófessor í augnsjúkdómafræði við 

læknadeild Háskóla Íslands frá 1. janúar 1984 að telja.
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S. d. var dr. Gunnar Þór Jónsson skipaður prófessor í slysalækningum við læknadeild 
Háskóla Íslands frá 1. janúar 1984 að telja. 

28. des. var Jósep Örn Blöndal, læknir, skipaður til að vera heilsugæslulæknir á Patreksfirði frá og með 1. júlí 1984 að telja. 
S. d. var cand. med. et chir. Borghildi Einarsdóttur veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var Jóhanni Salberg Guðmundssyni, fyrrverandi bæjarfógeta og sýslumanni, veitt leyfi til málflutnings við Hæstarétt. 
29. des. var cand. med. et chir. Páli Torfa Önundarsyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Á gústi Oddssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
30. des. var séra Sigurði Arngrímssyni, sóknarpresti í Hrísey, að eigin ósk, veitt lausn 

frá embætti frá 31. janúar 1984 að telja. 
S. d. var Ásgeir S. Björnsson, cand. mag., skipaður lektor í íslensku við Kennarahá- skóla Íslands frá 1. janúar 1984 að telja. 

Nr. 828 

SENDIHERRAR OG RÆÐISMENN 

Sendiherrar 

5. maí afhenti Richard Thomas forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 
Bretlands á Íslandi með aðsetur í Reykjavík. 

15. júní var Luis Gaspar da Silva veitt viðurkenning til þess að vera sendiherra Portúgal 
á Íslandi með aðsetur í Osló. 

16. júní afhenti Mustafa Kamal forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 
Bangladesh á Íslandi með aðsetur í Stokkhólmi. 

S. d. afhenti Leonidas Irarrázaval Barros forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
sendiherra Chile á Íslandi með aðsetur í Stokkhólmi. 

8. ágúst var Mesud Besniku veitt viðurkenning til þess að vera sendiherra Júgóslavíu á 
Íslandi með aðsetur í Osló. 

9. ágúst afhenti Izedin Hajdini forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Albaníu 
á Íslandi með aðsetur í Stokkhólmi. 

S. d. afhenti Florence O'Riordan forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 
Írlands á Íslandi með aðsetur í Kaupmannahöfn. 

S. d. var Jehudith Huebner veitt viðurkenning til þess að vera sendiherra Ísrael á 
Íslandi með aðsetur í Osló. 

S. d. var Arnold Hugentobler veitt viðurkenning til þess að vera sendiherra Sviss á 
Íslandi með aðsetur í Osló. 

12. ágúst var Fennis Augustine veitt viðurkenning til þess að vera fyrsti sendiherra 
Grenada á Íslandi með aðsetur í London. 

31. ágúst var Ishwari Raj Pandey veitt viðurkenning til þess að vera fyrsti sendiherra 
Nepal á Íslandi með aðsetur í London. 

7. september var Anthony Frederick Dingle veitt viðurkenning til þess að vera fyrsti 
sendiherra Ástralíu á Íslandi með aðsetur í Kaupmannahöfn. 

13. september afhenti Gunnar Axel Dahlström forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
sendiherra Svíþjóðar á Íslandi með aðsetur í Reykjavík.
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19. október afhenti Nikos Kyriazides forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 

Grikklands á Íslandi með aðsetur í London. 

Ss. d. afhenti R.M. Usodo Notodirdjo forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem fyrsti 

sendiherra Indónesíu á Íslandi með aðsetur í Osló. 

2. nóvember var Keisuke Ochi veitt viðurkenning til þess að vera sendiherra Japan á 

Íslandi með aðsetur í Stokkhólmi. 

S. d. var Karoly Szigeti veitt viðurkenning til þess að vera sendiherra Ungverjalands á 

Íslandi með aðsetur í Stokkhólmi. 

8. nóvember afhenti Juan Durán-Loriga trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Spánar á 

Íslandi með aðsetur í Osló. 

16. desember var Selimuz Zaman veitt viðurkenning til þess að vera sendiherra 

Pakistan á Íslandi með aðsetur í Berlín. 

S. d. var Smail Hamdani veitt viðurkenning til þess að vera fyrsti sendiherra Alsír á 

Íslandi með aðsetur í Stokkhólmi. 

29. desember var Sathit Sathirathaya veitt viðurkenning til þess að vera sendiherra 

Thailands á Íslandi með aðsetur í Kaupmannahöfn. 

Ræðismenn 

10. febrúar var Ingimundi Sigfússyni veitt viðurkenning sem varakjörræðismanni 

Spánar á Íslandi með aðsetur í Reykjavík. 

30. mars var Hilmari Fenger veitt viðurkenning sem kjörræðismanni Kýpur á Íslandi 

með aðsetur í Reykjavík. 
16. ágúst var Richard Thomas sendiherra veitt viðurkenning sem aðalræðismanni 

Bretlands á Íslandi með aðsetur í Reykjavík. 

5. desember var Davíð Sch. Thorsteinssyni veitt viðurkenning sem aðalkjörræðismanni 

Írlands á Íslandi með aðsetur í Reykjavík. 
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HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 

Forseti Íslands sæmdi eftirtalda menn heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu 1983. 

I. ÍSLENDINGAR 

1. janúar: 

Aðalsteinn Júlíusson, vitamálastjóri, Reykjavík, riddarakross. 

Alan Boucher, prófessor, Reykjavík, riddarakross. 

Áskell Jónsson, tónskáld, Akureyri, riddarakross. 

Axel Thorsteinsson, f. v. fréttamaður, Reykjavík, riddarakross. 

Frú Birna G. Berndsen Mann, Needham, Massachusetts, riddarakross. 

Brandur Tómasson, yfirflugvirki, Reykjavík, riddarakross. 

Frú Geirþrúður Hildur Bernhöftt, ellimálafulltrúi, Reykjavík, riddarakross. 

Gunnar Flóvenz, framkvæmdastjóri, Reykjavík, riddarakross. 

Gunnlaugur Pétursson, f.v. borgarritari, Reykjavík, stórriddarakross. 

Helgi Símonarson, f.v. bóndi á Þverá í Svarfaðardal, riddarakross. 

Jón Steffensen f.v. prófessor, Reykjavík, stjarna stórriddara. 

Frú Júlíana Friðriksdóttir, f.v. hjúkrunarkona, Reykjavík, riddarakross.
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Sigurður Gunnarsson, f.v. skólastjóri, Reykjavík, riddarakross. 
Frú Soffía Ingvarsdóttir, Reykjavík, riddarakross. 
Sveinn Tryggvason, framkvæmdastjóri, Reykjavík, riddarakross. 
Tómas Guðmundsson, skáld, stórkross. 
Valdimar Örnólfsson, fímleikastjóri, Reykjavík, riddarakross. 
Vilhjálmur Guðmundsson, framkvæmdastjóri, Kaupmannahöfn, riddarakross. 

5. apríl: 

Hólmsteinn Helgason, f.v. afgreiðslumaður, Raufarhöfn, riddarakross. 
Frú Laufey Eiríksdóttir, Reykjavík, riddarakross. 
Páll Kr. Pálsson, organleikari, Hafnarfirði, riddarakross. 
Sigurður M. Þorsteinsson, f.v. aðstoðaryfirlögregluþjónn, Reykjavík, riddarakross. 
Snorri Hjartarson, skáld, Reykjavík, riddarakross. 
Stefán Þorleifsson, sjúkrahúsráðsmaður, Neskaupstað, riddarakross. 
Frú Unnur Ólafsdóttir, Reykjavík, riddarakross. 

8. júní: 

Frú Gyðríður Pálsdóttir, Seglbúðum, V-Skaftafellssýslu, riddarakross. 

17. júní: 
Frú Anna Guðmundsdóttir, New York, riddarakross. 
Björn Jónsson, f.v. bóndi að Bæ, Skagafirði, riddarakross. 
Einar Ólafsson f.v. bóndi í Lækjarhvammi, Reykjavík, riddarakross. 
Frú Erna Finnsdóttir, f.v. forsætisráðherrafrú, Reykjavík, riddarakross. 
Guðmundur K. Magnússon, háskólarektor, Reykjavík, stórriddarakross. 
Haukur Jörundarson, skrifstofustjóri, Reykjavík, riddarakross. 
Helgi Hannesson, fulltrúi, Reykjavík, riddarakross. 
Hjörtur Hjálmarsson, f.v. skólastjóri Flateyri, riddarakross. 
Hörður Bjarnason, f.v. húsameistari ríkisins, Reykjavík, stjarna stórriddara. 
Ingólfur Theodórsson, netagerðarmaður, Vestmannaeyjum, riddarakross. 
Jóhann G. Möller, f.v. bæjarfulltrúi, Siglufirði, riddarakross. 
Jón R. Hjálmarsson, námsstjóri, Selfossi, riddarakross. 
Jón Aðalsteinn Jónsson, orðabókarstjóri, Reykjavík, riddarakross. 
Ottó A. Michelsen, forstjóri, Reykjavík, riddarakross. 
Steinþór Gestsson, f.v. alþingismaður, Hæli í Gnúpverjahreppi, riddarakross. 
Þór Vilhjálmsson, forseti hæstaréttar, Reykjavík, stórriddarakross. 
Þórarinn Þórarinsson, ritstjóri, Reykjavík, riddarakross. 

15. júlí: 
Hilmar Kristjónsson, deildarstjóri, Róm, riddarakross. 

9. desember: 

Hörður H. Bjarnason, sendiráðunautur, Bruxelles, riddarakross. 
Kornelíus Sigmundsson, sendiráðunautur, New York, riddarakross. 

II. ERLENDIR RÍKISBORGARAR 

1. janúar: 

Thor Thors, bankastjóri, New York, riddarakross. 
José-Maria Figueras Dotti, aðalræðismaður, Madrid, stórriddarakross.
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Warren W. Rosenthal, stjórnarformaður Long John's Silver, Lexington, Kentucky, 

stórriddarakross. 
Dr. Jorma A.E. Uitto, tollstjóri, Helsinki, stjarna stórriddara. 

Jens Sterri, tollstjóri, Osló, riddarakross. 

Antony J. Hardy, ræðismaður, Hong Kong, riddarakross. 

27. janúar: 
Frú Ursula Dronke, kennari, Oxford, riddarakross. 

Constantin J. Lyberopoulos, aðalræðismaður, Aþenu, riddarakross. 

12. apríl: 
Herra Francois Mitterand, forseti Frakklands, stórkross með keðju. 

Claude Cheysson, utanríkisráðherra Frakklands, stórkross. 

Jack Lang, menningarmálaráðherra Frakklands, stórkross. 

Guy Lengagne, aðstoðarráðherra, París, stórkross. 

Jacques Chirac, borgarstjóri Parísar, stórriddarakross með stjörnu. 
Jean-Louis Bianco, forsetaritari, París, stórriddarakross með stjörnu. 

Francis Gutmann, ráðuneytisstjóri, París, stórriddarakross með stjörnu. 

Francois Scheer, skrifstofustjóri, París, stórriddarakross með stjörnu. 

Jacques Gaultier de la Ferriére, prótókollstjóri, París, stórriddarakross með stjörnu. 

Hubert Vedrine, ráðgjafi forseta, París, stórriddarakross með stjörnu. 

Bertrand Dufourcq, forstöðumaður, París, stórriddarakross með stjörnu. 

Jacques Andreani, forstöðumaður, París, stórriddarakross með stjörnu. 

Louis Legendre, sendiherra Frakka á Íslandi, stórriddarakross. 

Daniel Bernard, aðstoðarmaður ráðherra, París, stórriddarakross. 

Jean-Bernard de Vaivre, aðstoðar-prótókollstjóri, París, stórriddarakross. 

Remy Poutrat, deildarstjóri, París, stórriddarakross. 

Daniel Jouanneau, aðstoðar-forstöðumaður, París, stórriddarakross. 

Max Querrien, borgarstjóri, Paimpol, stórriddarakross. 

Heléne Ahrweiler, háskólarektor, París, stórriddarakross. 

Jean Michel Gaillard, forsetafulltrúi, París, stórriddarakross. 

Roger Pierrot, yfirsafnvörður, París, stórriddarakross. 

Albert Lacolley, sýslumaður, Cotes du Nord, stórriddarakross. 

Jean-Pierre Vidon, prótókollfulltrúi, París, riddarakross. 

Pascal Meunier, deildarstjóri, París, riddarakross. 

Thierry Borja de Mozota, prótókollfulltrúi, París, riddarakross. 
Jean Cronel, prótókollfulltrúi, París, riddarakross. 

Paul C. D!esclavelles, deildarfulltrúi, París, riddarakross. 

Frangois Ropers, fulltrúi, París, riddarakross. 

H. Jeannerod, höfuðsmaður, París, riddarakross. 

29. maí: 
Victor Borge, listamaður, Bandaríkjunum, stórriddarakross. 

4. júlí: 
Lars-Erik Thunholm, stjórnarformaður Scandinavian Bank, Stokkhólmi, stórriddara- 

kross með stjörnu. 

5. júlí: 
Dr. Otto Wulff, þingmaður, Bonn, stjarna stórriddara. B 209
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8. júlí: 
Ronald F. Marryott, vara-aðmíráll, Washington D.C., stórriddarakross með stjörnu. 

12. júlí: 
Frú Dyveke Helsted, forstjóri, Kaupmannahöfn, stórriddarakross. 

Charles Ryscamp, forstjóri, New York, stórriddarakross. 

Björn Svedberg, aðalforstjóri, Stokkhólmi, stórriddarakross. 
Hallvard Mageröy, prófessor, Osló, stórriddarakross. 

14. júlí: 
Kurt B. Reiler, forstjóri, Kaupmannahöfn, riddarakross. 

6. ágúst: 

Marshall B. Coyne, Washington D.C., riddarakross. 

8. ágúst: 

Dr. Leo Kaprio, framkvæmdastjóri hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, stór- 
riddarakross. 

Dr. med. Jörn Hess Thaysen, prófessor, Kaupmannahöfn, stórriddarakross. 

10. ágúst: 

Gordon McKeag, ræðismaður, Newcastle, riddarakross. 

22. ágúst: 

Karl Theis, sendiráðsritari, Bonn, riddarakross. 

6. september: 

12. 

29. 

16. 

21. 

Dr. Bo Yngve Ákerrén, læknir, Stokkhólmi, stórriddarakross. 

Sven Gösta Ekman, ríkisskattstjóri, Stokkhólmi, stjarna stórriddara. 

Dr. Grace Thornton, f.v. ræðismaður, London, riddarakross. 

september: 

Rolf Evensen, hagfræðingur, Washington D.C., stórriddarakross. 

september: 

Leon Ter-Oganian, magister, Varsjá, riddarakross. 

Stefán Zietowski, magister, Varsjá, riddarakross. 

. nóvember: 

Dr. Patricia McFate, forseti American-Scandinavian Foundation, New York, stór- 

riddarakross. 

nóvember: 

Tore Melgárd, forstjóri, Osló, riddarakross. 

nóvember: 

Hr. Antonio Eanes, forseti Portúgal, stórkross með keðju. 
José Pimentel, ráðuneytisstjóri, Lissabon, stjarna stórriddara. 

Dr. Castro Mendes, ráðgjafi, Lissabon, stórriddarakross. 

Frú Ana Gomes, ráðgjafi, Lissabon, riddarakross.
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Fernando Gomes, aðstoðarmaður forseta, Lissabon, stórriddarakross. 

Dr. Mario Soares, forsætisráðherra, Portúgal, stórkross. 

Dr. Bernardino Gomes, ráðuneytisstjóri, Lissabon, stjarna stórriddara. 

Dr. Nunes Barata, ráðgjafi, Lissabon, stjarna stórriddara. 

Dr. Jaime Gama, utanríkisráðherra Portúgal, stórkross. 

Hall Themido, sendiherra, Lissabon, stórkross. 

Gaspar da Silva, sendiherra, Lissabon, stórkross. 

Vaz Pereira, sendiherra, Lissabon, stórkross. 

Dr. Silva Marques, deildarstjóri, Lissabon, stórkross. 

Helder e Cunha, prótókollstjóri, Lissabon, stórkross. 

Dr. Eduardo Ambar, skrifstofustjóri, Lissabon, stjarna stórriddara. 

Dr. Duarte de Jesus, skrifstofustjóri, Lissabon, stjarna stórriddara. 

Dr. Paulo Barbosa, aðstoðar-prótókollstjóri, Lissabon, stjarna stórriddara. 

Ruy Teixeira Guerra, sendiherra, Lissabon, stórkross. 

Carlos Melancia, útvegsmálaráðherra, Portúgal, stórkross. 

Alvaro Barreto, viðskiptaráðherra, Portúgal, stórkross. 

Alberto dos Santos, ríkisritari, Lissabon, stjarna stórriddara. 

Frú Maria Ferreira, ríkisritari, Lissabon, stjarna stórriddara. 

Dr. Carlos Filipe, ríkisritari, Lissabon, stjarna stórriddara. 

Dr. Jose Missionario, forseti saltfiskeinkasölunnar, Lissabon, stjarna stórriddara. 

Elidio da Costa, aðmíráll, Lissabon, stórkross. 

Carlos da Costa, forstjóri, Lissabon, stórriddarakross. 

Eduardo da Mota, forstjóri, Lissabon, stórriddarakross. 

Fr. Helena Dundas, aðalræðismannsfrú, Lissabon, riddarakross. 

Antonio da Silva Dias, ræðismaður Oporto, riddarakross. 

Thomas Hallberg, ræðismaður, Portimao, riddarakross. 

Manuel Dias, majór, Lissabon, stórriddarakross. 

Dr. Silas de Oliveira, blaðafulltrúi forseta, Lissabon, riddarakross. 

Dr. Caldeira Guimaraes, forsetaritari, Lissabon, stórkross. 

Silva Horta, forsetaritari, Lissabon, stórkross. 

Joaquim Letria, talsmaður ríkisstjórnarinnar, Lissabon, stórkross. 

Cabrita Mathias, sendiherra, Lissabon, stórkross. 

Jose Trindade, höfuðsmaður, Lissabon, riddarakross. 

Dr. Jose Bouza Serrano, prótókollfulltrúi, Lissabon, stórriddarakross. 

Fr. Clara Guedes, prótókollfulltrúi Lissabon, riddarakross. 

Antonio David, prótókollfulltrúi, Lissabon, riddarakross. 

Fr. Tereza de Carvalho, ritari, Lissabon, riddarakross. 

Fr. Maria Ramalho, ritari, Lissabon, riddarakross. 

Frú Ana Barata, ráðgjafi, Lissabon, riddarakross. 

Coutinho Ferreira, lögreglustjóri, Lissabon, stórriddarakross. 

Dr. Azeredo Perdigao, forstjóri Gulbenkian stofnunarinnar, Lissabon, stórkross. 

Joao Mattos, sendiherra, Lissabon, stórkross. 

Carmelo Rosa, höfuðsmaður, Lissabon, stjarna stórriddara. 

Bivar de Sousa, liðsforingi, Lissabon, stórriddarakross. 

Dr. Sergio e Sousa, sendifulltrúi, Osló, stórriddarakross. 

Frú Simonetta Afonso, framkvæmdastjóri Queluz-hallar, Lissabon, riddarakross. 

Dr. Pedro e Castro, prótókollfulltrúi, Lissabon, stórriddarakross. 

9. desember: 

Deepnarayan K. Hirlekar, aðalræðismaður, Bombay, riddarakross.
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SKRÁ 
um ný hlutafélög samkvæmt Lögbirtingablaði 1983. 

Aðalverk hf., Keflavík ............. 

Alma hf., Reykjavík ............... 
Almenna námufélagið hf., Reykjavík 
Álmur hf. „ Reykjavík .............. 
Arason á Co hf. „Keflavík .......... 
Asverk hf. „ Reykjavík SRANARR 
Atlantis hf. „ Reykjavík ............. 
Auglýsingastofan Örkin hf., Reykjavík 
Aukar hf., Kópavogi ............... 
Auki hf., Kópavogi ARNA 
Aurora hf., Akureyri .............. 
Austursíld hf., Reyðarfirði .......... 
Austurverk hf., Egilsstaðahreppi .... 

B. Magnússon hf., Hafnarfirði ...... 
Barki hf., Kópavogi ............... 
Bendi hf., Kópavogi ............... 
Bílaleiga Hólmavíkur hf., Hólmavík . 
Bílastilling S.O.S. hf., Hafnarfirði ... 
Bókaútgáfan Bautasteinn hf., Reykja- 

vík SSR 

Byggingarfélagið hf., Kópavogi ...... 
Br Arnarey hf., Reykja- 

„vík SARA 

Cresco hf., Reykjavík .............. 
Cumulus hf., Reykjavík ............ 

D-14 hf., Kópavogi ................ 

Ekta hf., Eyrarbakka .............. 
Elína hf., Reykjavík ............... 
Eyfirskir verktakar hf., Akureyri .... 
Eyjar hf., Sauðárkróki ............. 

Farskip hf., Reykjavík ............. 
Fasteignaskoðun hf., Reykjavík ..... 
Feldur hf., Höfn, Hornarfirði ....... 
Fell hf., Þorlákshöfn ............... 
Feykir hf., Sauðárkróki ............ 
Fiskifréttir hf., Reykjavík .......... 
Fiskkaup hf., Reykjavík ............ 
Fisktækni hf., Reykjavík ........... 
Fjarðarmót hf., Hafnarfirði ......... 

Fjöður hf., Hafnarfirði ............. 
Fjölver hf., Reykjavík ............. 
Fjörvi hf., Reykjavík .............. 
Flosi hf., Hofshreppi, A-Skaft. ...... 
Frasi hf., Reykjavík ............... 
Frysti- og kæligámar hf., Hvolsvelli 
Fuglakynbótabúið hf., Mosfellshreppi 
Furugerði hf., Reykjavík ........... 

G. S. Júlíusson hf., Reykjavík ....... 
Gagn og gaman hf., Reykjavík ...... 

Garðar Guðmundsson hf., Ólafsfirði . 
Garðaverk hf., Garðabæ ........... 
Garðssalat hf., Gerðahreppi ........ 
Goðgá hf., Reykjavík .............. 
Grafan hf., Reykjavík.............. 
Graftak hf., Keflavík .............. 
Gró hf., Reykjavík ................ 
Gullskipið hf., Reykjavík ........... 
Gúmmívinnslan hf., Akureyri ....... 
Gæði, góð þjónusta og stöðugleiki hf., 

G.g.s. hf., Reykjavík ............ 

Heildverslunin Sund hf., Reykjavík .. 
Helga Jóh. hf., Vestmannaeyjum .... 
Hensel hf., Selfossi ................ 
Hjartað hf., Hafnarfirði ............ 
Hjólbarðahöllin hf., Reykjavík ...... 
Hjúpur hf., Árnessýslu HARA 
Hljómklöpp hf., Reykjavík ......... 
Hóll hf., Hafnarfirði AR 
Hosby-hús hf., Akureyri ........ 
Hótel Búðardalur hf., Búðardal ..... 
Húnavirki hf., Staðarhreppi, V-Hún. 
Húsfélagið Glæsir hf., Reykjavík .... 
Hvammsfell hf., Hafnarfirði ........ 
Hyggir hf., Hafnarfirði ............. 

Iönvangur hf., Reykjavík ........... 
Ísáll hf., Reykjavík ................ 
Ísfjörð hf. „Hafnarfirði ............. 
Ísfélag Grindavíkur hf., Grindavík . 
Íslensk Endurskoðun. hf., (ÍSEND) 

Reykjavík ......0....... 
Íslenskt vatn hf., Reykjavík ......... 
Ísnes hf., Reykjavík HIN 
Ístex hf., Reykjavík ................ 
Ísvélar hf., Reykjavík ..............



Jazz-sporið hf., Reykjavík .......... 
Jumbo matvælaiðja hf., Reykjavík ... 

K.G.-Pípulagnir hf., Reykjavík ...... 
Kalmar hf., Kópavogi .............. 
Kaupsýsla hf., Reykjavík ........... 
Ketill hf., Þórshöfn ................ 

Kjarni hf., Reykjavík .............. 
Kjöt- og matvælavinnsla Jónasar Þórs 

hf., Reykjavík .........0......... 
Kjötvinnsla Suðurlands hf., Hellu, 

Rang. ......0.0.00 0. 
Kraftur hf., Sauðárkróki 
Krossey hf., Höfn, Hornafirði ....... 
Krúttkaup hf., Reykjavík ........... 
Kælivélar hf., Reykjavík 

Lagerinn hf., Reykjavík ............ 
Lena hf., Reykjavík 
Leysir hf., Reykjavík 
Libra hf., Reykjavík ............... 
Líkams- og heilsuræktin hf., Reykjavík 
List hf., Reykjavík 
Listhús hf., Reykjavík 
Ljós og stýri hf., Reykjavík ......... 
Ljósmyndaþjónustan hf., Reykjavík . 
Loðmundur hf., Norður-Múlasýslu .. 
Lyftarasalan hf., Reykjavík ......... 
Læknahúsið hf., Reykjavík 
Læknastöðin Landakoti hf., Reykjavík 

Marbakki hf., Kópavogi ............ 
Marel hf., Reykjavík ............... 
Markúsarhúsgögn hf., Reykjavík .... 
Markhúsgögn hf., Reykjavík ........ 
Mjöt hf., Hafnarfirði ............... 
Múrafl hf., Reykjavík .............. 
Múrklæðning hf., Reykjavík ........ 
Músikmarkaðurinn hf., Reykjavík ... 
Mynd hf., Húsavík ................ 

Norðlenskir rafverktakar hf., (NOR 

hf.,) Akureyri ......0....... 
Norður hf., Reykjavík 

Ok hf., Ísafirði .................. 

Papco hf., Reykjavík 
Pappírskaup hf., Reykjavík ......... 
Pegs hf., Keflavík 
Perlur Afríku hf., Reykjavík ........ 
Plastvörur hf., Garðabæ ............ 
Póstas hf., Reykjavík .............. 

1653 

Rafeindaþjónustan hf., Reykjavík ... 
Rammi hf., Njarðvík ............... 
Rannur hf., Reykjavík ............. 
Ritvinnslan hf., Reykjavík .......... 

S.E.E. CO hf., Reykjavík .......... 
S. Sigurðsson hf., Hafnarfirði 
Safalinn hf., Reykjavík ............. 
Safarí hf., Reykjavík ............... 
Samvinnusjóður Íslands hf., Reykjavík 
Sanitas hf., Reykjavík .............. 

Selnes hf., Seltjarnarnesi ........... 
Semtak hf., Reykjavík ............. 
Sérsmíði hf., Reykjavík 
Siglufjarðarleið hf., Siglufirði 
Simco hf., Reykjavík 
Sjónvarpsbúðin hf., Reykjavík ...... 
Skagavík hf., Keflavík 
Skipaafgreiðsla Jes 

Reykjavík . 
Skipasmíðastöð Marsellíusar hf., Ísa- 

firði 0... 
Skiphóll hf., Miðneshreppi, Gull. .... 
Skjólbær hf., Reykjavík ............ 
Skuldaskil hf., Reykjavík ........... 
Smáey hf., Vestmannaeyjum ........ 

Spark hf., Reykjavík ............... 
Spektra hf., Reykjavík ............. 
Sporthlaðan hf., Ísafirði ............ 
Starri hf., Reykjavík ............... 
Steríó hf., Reykjavík ............... 
Steinullarverksmiðjan hf., Sauðárkróki 
Stokkfiskur hf., Árnessýslu ......... 
Strandir hf., Höfnum, Hafnarhreppi . 
Studíó Stjarnan hf., Hafnarfirði 

Styrkur hf., Reykjavík 
Sæbjörn hf., Vestmannaeyjum 
Sædór hf., Siglufirði ............... 
Sölusamtökin hf., Reykjavík ........ 

Zimsen hf, 

Teka hf., Reykjavík 
Toledo hf., Reykjavík .............. 
Tómstundasalurinn hf., Hafnarfirði .. 
Trésmiðjan Hvammur hf., Neskaup- 

Stað 2... 
Tröð hf., Reykjavík 
Tækniprent hf., Reykjavík .......... 
Tæknival hf., Reykjavík ............ 
Tækniþjónustan hf., Húsavík ....... 
Tölvuforrit hf., Reykjavík .......... 
Tölvuland hf., .......0.......0..... 

Tölvuspil hf., Reykjavík ............



Nr. 830 

Umfang hf., Garðabæ .............. 
Umsjá hf., Reykjavík .............. 
Uppbygging hf., Reykjavík ......... 
Utey hf., Reykjavík ............... 
Útgáfufélagið Rafeind hf., Reykjavík 
Útlit hf., Reykjavík ................ 

Valfeldur hf., A-Barð. ............. 
Vaxtarræktin hf., Reykjavík ........ 
Veiðifélagið Straumar hf., Reykjavík 
Veisluþjónustan hf., Keflavík ....... 
Veitingahúsið Laugardalur hf., 

Reykjavík ........0........... 
Veitingahöllin hf., Reykjavík ....... 
Veitingamaðurinn hf., Reykjavík .... 
Vélkostur hf., Reykjavík ........... 

Nr. 831 
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86 — Vélsmiðjan Stálver hf., Reykjavík ... 37 
12  Verktakaiðnaðurhf., Hafnarfirði .... 21 

lIS  Verslunarfélag Kópavogs hf., Kópa- 
55 VOBI 2. 62 
62 Vík, bílaleiga hf., Reykjavík ........ 21 
21 Víkurfréttir hf., Keflavík ........... 27 

Víkurklettur hf., Vík í Mýrdal ....... 55 
55 Vinnustofa arkitekta hf., Reykjavík .. 3 
21  Vökvatæki hf., Kópavogi ........... 31 
21 
12. Ysti-Mórhf., Skagafjarðarsýslu ..... 3 

79. Zinkstöðinhf., Reykjavík .......... 31 
46 
86  Þórhf., Þórshöfn .................. 21 
TI 

SKRÁ 
um firmatilkynningar sem birtar hafa verið í Lögbirtingablaði 1983. 

Reykjavík: 
A.H.Sölvasonsf. ................. 
A.N.P.R.O. Fasteignasala og við- 

skiptaráðgjöf ................... 
Aðstaðasf. ........0..0..... 
Afltækni „0... 
Alogsprungursf. ................. 
Albatros .......0.. 
Alhitun 2... 

Alltígarnisf. ..................... 
Alma hf... 
Almenna auglýsingastofan hf. ....... 
Almenna varahlutasalansf. ......... 
Almenna verkfræðistofan hf. ........ 
Almennar Líftryggingar hf. ......... 
Almennar Tryggingar hf. ........... 
Alrammagerðin ................... 
Alparósin .................. 
Alullsf. 
Alþýðubrauðgerðin hf. ............. 
Alþýðuprentsmiðjan hf. ............ 
Amanti hf. ................ 

AFðUr SÉ. 0. 
Aristókratinn ..................... 
Armannsfellhf. ................... 
Arnarbakki hf. .................... 
Arnarflug hf. ..................... 

93 Árni Gunnarsson, umboðs- og heild- 
verslun ........................ 32 

ARO-umboðið sf. ................. 12 
Arval hf... 4 
Arvalsf. 0... 9 
Arvíksf. 131 
AslacO hf. 20... 11,13 
ÁSINN 111 
Asíufélagið hf. .................... 11, 13 
Ásmundsson á Björnsson sf. ........ 54 
Ástak sf. 0... 111 
Auður hf. 2... 108 
Auglýsingar og hönnun ............. 24 
Auglýsingastofa Ernst Bachman ..... 11 
Auglýsingastofa S.G.S. hf. .......... 21 
Auglýsingastofan Listsf. ........... 87 
Auglýsingaþjónustan hf. ........... 121 
Augnfrósf. 2... 77 
Austurbakkisf. ................... 43 
Austurstræti 14 hf.................. 57 
Austurvöllur ..................... 32 
Ávöxtun sf. „0... 24 
Axel Ó,skóverslun ................ 93 

B. og B. — umboðs og heildverslun .. 93 
B.Einarsson, umboðs- og heildverslun 138 
B.Haraldsson, umboðs- og heildversl- 

UN 111 
Baader-þjónustan hf. .............. 121 
Bakarameistarinn hf. .............. 115



Bakkavídeósf. 20.00.0000... 0. 

Barnabrek 
Belcosf. 2... 

Benetton-umboðið ................ 
Bergur og Björnsf. .........0....... 
Bernhard Petersen hf............... 

Bernhöftsbakarí hf. ................ 

Beta-myndbandaleigan hf. .......... 
Bifhjólaleigan .................... 
Bifreiðastöð Steindórssf. ........... 

Bifreiðaverkstæði Úlfars og Óttars sf. 
Bílaábyrgð hf. .........0...0....... 

Bílabjörgun 
Bílaland ......00..0000 0... 
Bílaleigan Geysir .................. 
Bílaleigan Víksf. .........0.000.... 
Bílamálun Jónasar K. Harðarsonar sf. 
Bílasala Garðarssf. ................ 
Bílasalan Bliksf. 20.00.0000... 
Bílaskemman sf. 
Billa-Grill .......0.0.0..0 
Bílver sf. .......00 000 
Binni 0... 0000 
Björgurnartækni .................. 
Björn og Birgirsf. ................. 
Björn Pétursson ér Co hf. ........... 
Björn Steffensen og Ari Ó. Thorlacíus 

endurskoðunarskrifstofa sf. ....... 
Blaða- og fréttaþjónustansf. ........ 
Bláíssf. .....0.... 000. 
Bláskógar hf. ..............0.0... 
Blóm og myndir ...........0.000... 
Blómabúðin Kristín ................ 
Blóma- og gjafavöruverslun Michelsen 

SÍ. ll 
Blómaglugginn sf. ........0...0.... 
Blómmisf. ......0.000.0 0 
Bókaútgáfan Dyngja 
Bókaútgáfan Iðunn ................ 
Bókaverslun Ísafoldarprentsmiðju hf. 
Bollan sf. 
Bolursf. .....000000 00 
Bonnysf. ....00.0. 00 
Borgarhjólsf. ......0.0.0.0000.0... 
Borgaríssf. .....0.00.0.. 00... 
Borgarkjör ......0.00.00.0 000... 
Borgarsteinnhf. .............0..... 
Bortæknisf. .....0..0..0 0. 
Brauð hf. ......0..000. 0... 
Brúðarkjólaleigan ................. 
Bræðragarðursf. .................. 
Búðarkot .......000000 0. 
Bústaðabúðinsf. ...........0...... 
Bústaðir sf. fasteignasala 
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30, 32, 
111, 118 

Búvélar sf. 
Byggðaverkhf. ........00.00.00.... 

Byggingafélagið Freyrsf. ........... 
Byggingafélagið Óshf. ............. 
Byggingafélagið Stoð hf. 
Bæjarnesti sf. .....0.00.00 0... 

Chrysler-salurinn sf. ............... 

DiNO SÍ. 200... 

Diskotekið Rocky 
Drafnarfell sf. 
Drangar hf. 
Dreifbýlismiðstöðin 

Drifrássf. ......00...0 00... 

Dynur sf. 

Eðalverk sf. 
Efnablandan hf. .........0.00000.... 
Efnalaugin Vesturgötu 23 
Efnaverkfræðistofan Fjölver 

Efnissala Guðjóns E. Jóhannssonar .. 

Eftir sex 
Egill Vilhjálmsson hf. .............. 
Eignahöllinsf. ........000.0000..0.. 
Eignamarkaðurinn Reykjavík 
Eignaval st. 
Eika-Grill 
Eikin hf. ........00. 0... 
Eimskipafélag Íslands hf. ........... 
Einar Sigurðsson hf. ............... 
Ekta pappírsvörur 
Elektrónan sf. 
Elmaro hf. 
Emm Offset, fjölritunsf. ........... 

Endurskoðun og reikningsskilsf. .... 

Endurskoðun og rekstrarráðgjöf ..... 

Endurskoðunarskrifstofa Árna Björns 

Birgissonar og Reynis Ragnarssonar 

SL 
Endurskoðunarskrifstofa Bergs Tómas- 

SONAr SÉ. „0... 
Endurskoðunarskrifstofa Ólafs J. Ól- 

afssonar sf. ........00.. 0... 

Endurtryggingafélag  Samvinnutrygg- 

Ea 

Etienne Aigner-umboðið 
Eyjaslóð hf. ......00000000 0... 

F.Magnússonsf. .....0000.0.00.... 

Fagsmíðisf. ......00000000
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Fagtún hf. ...................... 48  Garfihf. 0... 8 
Faktor Company .................. 61 Gaukurá Stöng veitingahús ......... 138 
Fannar hf. .................... 57  Gevafotohf....................... 86 
Farmasía hf. ...................... 121  Geysirhf. ................. 108 
Fasteignasala og verðbréfaviðskipti .. 68 Gimsf. 2... 18 
Fasteignasalan Skúlatún ............ 30 Gimli fasteignasalasf. .............. 42 
Fasteignasalan Ösp SL 24 Gistiheimilið Víkingursf. ........... 18 
Fasteignaver hf. .................. 57  Gjafabúðinsf. .................... 30 
Fasteignaþjónustansf. ............. 18 Glanni umboðs- og heildverslun ..... 138 
Fataverslunin Tinnasf. ............. 32 Gnýr st. JONNA NENÐNRNNÐR 87 
Ferðaskrifstofa Kj artans Helgasonar Goldie-umboðið sf. ................ 124 
Hf. 21 Gottfæði .................. 124 

Ferðaskrifstofa Zoðga hf. ........... 36  Grandaradíó ..................... 32 Ferðaskrifstofan Flugferðir — Sól- Grafansf. .......0.0. 68 
arflug 61  Gráfeldurhf. ..................... 108 

Ferðaskrifstofan Úrval hf. .......... 36,108 — Grensáshf. ....................... 86 Ferðaval 0... 138 —Grensásvídeósf. .................. 118 
Fífa 131 Gróf. .............. 121 
Filmusmiðjan hf. .................. 115  Grocohf. .................. 121 
Fiskgæðisf. 20... 111  Grímnirhf........................ 8 
Fy árborg SL 12 Guðjón Hf. 48 
Fjarhitun hf. .......00... 115 Guðmundur Jónsson hf. ............ 21, 29 
Fjarkinn sf. 0... 111  Gullnihaninn..................... 118 
Fjármögnunsf. ................... 87 — Gunnar Gunnarsson auglýsingastofa . 118 Fjölafl 43 —GunnarJónssonsf. ................ 3 
Fjölbergsf. 0... 131  GunnarogSverrirsf. .............. ól 
Fjölhönnun hf. .....00.0. 115 Gunnsteinn Sigurðsson hf. .......... 48 
Fjölnir hf. útgáfufélag .............. 57 
Fjölvirki ............ 43  H.B.-forlagiðsf. .................. 131 
Flugbarinnsf. ..................... 42  H.Benediktssonhf................. 11 
Flugfarhf. .............. 86  H.EinarssongCosf............... 87 
Flugferðir ........................ 61  H.P.húsgögn ..................... 124 
Flugleiðir hf. ..................... 29  Hafskiphf. ....................... 73 
Fókushf. ................. 121  Hagbarðihf....................... 13 
Formursf. ............... 138  Hagcosf. ............ 24 
Forritunsf. ....................... 12 Hagfeldur sf. — sölusamtök íslenskra 
Forteiknsf. ...................... 24 loðdýraræktenda ................ 54 
Framandisf. ...................... 118  Hagtrygginghf. ................... 13, 86 
Fransk-Íslenska verslunarfélagið hf. .. 57  Hagvalsf. ............0............ 42, 124 
Fredda Bar ...................... 320 Hagver ......... 111 
Frímerkjastöðin hf. ................ 73. HalldórogHinriksf................ 87 
Frjálst Framtakhf. ................ 86  HalldórSvansson.................. 11 
Frystigeymslan hf. ................. 13,73 — Halldórsson á Henckellhf. ......... 121 
Fræðslumiðstöðin Miðgarður ....... 3. Hamarhf......................... 73,115 
Fuglar og gæludýrsf. ............... 42  Hampiðjanhf. .................... 63 
Fönn hf. ................. 57  Hamraborgsf. .................... 118 

Handíð ............... 12 
G. Guðlaugsson og Cosf. ........... 42  Hansahf. ........................ 29 
G.J.Fossberg vélaverkstæði hf. ...... 108, 121  Hár-Gallerí ...................... 61 
G.S. Halldórsson ................. 42 Hárgreiðslustofa Eddu og Dollysf. ... 59 
G.S. Júlíusson .................... 124  Hárgreiðslustofa Gunnþórunnar Jóns- 
G.Sigurðsson á Co hf. ............. 29 dóttur .......00.0. 0. 138 
Gámaþjónustan ................... 9) Hárgreiðslustofan Aþena ........... 43 
Garn og Gaman ................... 87 HárgreiðslustofanSafírsf. .......... 59



Hár og snyrtingsf. .........0..0.... 
Hársnyrtistofan Hár-Selsf. ......... 
Hárversf. .....0..000.0 00. 
Hattabúð Reykjavíkur 
Hatta- og gjafavöruverslunin Fell .... 
Hegranes hf. 
Heildverslun Ásgeir Sigurðsson hf. ... 
Heildverslun Lúðvíks Guðmundssonar 
Heildverslunin Bjarmi sf. ........... 
Heildverslunin Borg sf. ........0.... 
Heildverslunin Lena 
Heildverslunin Þórhallur Sigurjónsson 

Hf. 
Heilsuræktin ........0......... 
Heimilistæki hf. ................... 
Heimkeyrslansf. .........000.0.... 

Hektorsf. 00... 

Helgafell bókabúð 

Hemasf. .....0..00.0 0 

Henson Sportfatnaður hf. 

Híbýli sf. .....00..00 000. 

Hilmar ogJónassf. ........0.......- 

Hitaplast sf. ......000000. 0... 

Hjá kokknumsf. ......000..0...... 

Hjálpsf. 2000... 

Hjólbarðinn hf. ........0.0........ 

Hjóltæknisf. .......000.0... 

Hjónamiðlun og kynning 
Hlerisf. 0... 

Hljómberg 
Hljómplötuútgáfan hf. ............. 

Hólaskipsf. 2... 
Holræsahreinsun sf. 
Holtagarðar st. 
Hornið ht. 
Hótel Borg hf. .......0000.00.... 

Hótel Esja hf. 
Hótel Hekla 
Hótel Hof 
Hraðboðaþjónustan sf. ............. 

Hrólfur hf. .....0000000 0... 

Húðflúrstofa Hilmars 

Hurðasmiðjan 

Húsasmíði sf. ......0%.0.0 0... 

Húsasmiðjan hf. .......0000000.... 

Húsborg sf. .....0.00.0 0. 

Húsbyggjandinn sf. .........0..000.. 

Húseignir og skip ................ 

Húsgagnahöllin hf. .........0000..- 

Húsmúlisf. ....000..0 0... 

Hvannbergsbræður 

Hvati sf. 
Hverfisblómsf. 2... 

Hverfisbúðin 
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138 — Höfðanesti ........0...00..0.. 
124  Höfnsf.......0.0.0 000 
138 — Högun-fasteignamiðlunsf. .......... 

9  Hönnunhf.......0.0000000 0... 

138 
29 Í. GuðmundssonÆCohf. .......... 

36, 73 Iðnráðgjöf ......0..00.... 0. 
9 Iðunn bókaútgáfa ................. 

87  mtrésf. .....00000 0. 
61, 68 — Ingimar H. Guðmundsson hf. ....... 

118  IMgÓSÍ. ....0.000 0. 
Ingvar Helgason hf. ................ 

4  Innheimtansf. .................... 
68 — Innkaupaþjónustansf. ............. 

13,63 — Innréttingarsf..................... 
111 — Innréttingavalhf................... 
111 Innrömmun Finnboga .............. 

30  Tntercosf. .....0000.. 0... 
131 Ísafoldarprentsmið) anhf............ 
11  Ísagahf. ......0.0.00.0 0000... 

30  Íshöllinsf. .......00.0 0. 
18  Ísíssf. 00.00.0000... 

43 —Íslenskdreifing .......0..00000...- 

138 — Íslensk forritaþróun ........00..... 

77 Íslensk franska eldhúsiðsf. ......... 

8 Íslensk kanadiska verslunarfélagið ht. 

42 Íslenska handverksmannaþjónustan .. 

71  Íslenskatímaritið ............000... 

61 Íslenska verslunarfélagið hf. ........ 

54 — Íslenskurinnflutningur SÉ. 

21 ÍslenskurJetminkurhf.............. 
111  ÍsóÓlhf. 00.00.0000. 
111 Ísólfur Pálmarsson hljóðfæraumboð .. 

18  Ísport .....000. 0. 

73 Ítalahf. ......0.0000 000... 

73 
29 JA. Pálmason ......0000000.... 

87 J.Ben.sf. 20.00.0000... 
111  O.J.Jóhannssonsf. .......0.00.0... 
93  J.S.J. umboðs- og heildverslun ..... 

1  J. Þorláksson € Norðmann hf. ...... 

78  Jarðafl......0..0 rr 

111  Jarðaflsf. .......000.0.00 000... 

111  Jarðkraftursf. ........0.00000..... 
13  Jarðkönnun .............0. 

43 Járn Glerhf. ........0..00..... 

43  Jasmínhf. .......0000.. 00 

78  Jasonleðuriðnaður ...............- 

108 JensR. Ingólfssonhf. .............. 

12 JóhannFriðrikssonhf. ............. 

12  JohnlLindsayhf. ........00002..... 

138  JÓlir......0.000000 000. 

11 Joncosf. .....000000 00 

111,118 JónogVillisf. ......00.0.000000...



Nr. 831 

Júlíus Þór Júlíusson umboðs- og 
heildverslunsf. ................. 

Júttin sf. 0 

K. Albertssonhf................... 

K.Ben.sf. 20... 

K.G.-Pípulagnir hf. ................ 
K.Jónsson € Co hf. ................ 
Katfco sf. 

Katfibrennsla O. Johnson ár Kaaber hf. 
Kaffibætisverksmiðja O. Johnson á 

Kaaber hf. 

Kaffivagninnsf. ................... 
Karmasf. ............... 

Katel 0... 
Kauphöllin „...................... 
Kaupþing hf. 
Kemhydro-salan .................. 
Kemia sf. 

Kímsf. 

Kim 

Kjúklingahöllinst.................. 
Kjúklingastaðurinn v/Tryggvagötu ... 
Kjörbúð Vesturbæjar .............. 
Kjötbúð Suðurverssf. .............. 
Kjötverslun Tómasar Jónssonar ..... 
Klappareignin hf. ................. 
Klapparstígur 27 hf. 
Kon hf. 0... 
Konráð Axelsson umboðs- og heild- 

Verslun ............, 
Kotsf. 0... 
Kr. Hjartarson umboðs- og heildversl- 

UN 
Krákus 00... 
Kranaþjónustansf. ................ 
Kranaþjónustan ................... 
Kristalsbúðin ...................... 
Kristján G. Gíslason hf. ............ 
Kristján Siggeirsson hf. ............. 
Kvikmyndafélagið Óðinn hf. ........ 
Kvikmyndafélagið Umbisf. ......... 
Kynninghf. ..........0....... 
Könnun hf. ........0..... 

Landslagsarkitektar Auður Sveinsdótt- 
ir og Pétur Jónsson sf. 

Landsvirkjun 
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Landsþjónustansf. „............... 
138  Langholtsvegur17,sf............... 
12  LárusEinarssonsf. ................ 

Lárus Óskarsson £.Co ............. 
15 Lárus og Þórir sf vélaverkstæði ...... 

124  Laugarnestisf. .................... 
29  Laugarnesti ...................... 
15  Laugaselsf. ...................... 
24  Laugavegursf...................., 

13,63  Leðurverkstæðið Víðimel35 sf. ...... 
Leðurverslun Jóns Brynjólfssonar hf. 

12,63 Leifur Bouchersf. ................. 
93  Leikfimiskóli Hafdísar Árnadóttur ... 

111 Leikval .............. 
8 Lerkif. 

111  Líftryggingafélagið Andvaka ........ 
54  Líftryggingamiðstöðinhf............ 

36  Líftryggingarfélag Sjóváhf. ......... 
43  Líkamsræktinhf................... 
TI Listsf, 00... 

lll Lista-Kiljansf..................... 
45  Li8tiðn............. 

118, 138  Litlabúðinsf....................... 
30  Litsýnsf....0..00..0..0. 
87 Ljósmyndastofa Reykjavíkur ....... 

115 Ljósmyndastofa Reykjavíkur litvinnsla 
124 Ljósmyndastofa Þóris .............. 
61 Ljósogorkasf. .......000..... 

9,138  Ljósritihf. ....................... 
17  Ljósritun Magnúsar ................ 

59, 61  Ljóstáknhf. ......0.00.0.. 
13  Lofsf. 20.00.0000 
4 Lúkas Dieter Karlsson heildsala £ 
4 smásala .................. 

Lundisf. ................ sn 
18  Lögfræðiskrifstofa Vilhjálms Árna- 
30 sonar hrl., Ólafs Axelssonar hrl., 

Eiríks Tómassonar hdl., og Árna 
43. 138 Vilhjálmssonar hdl. ............. 

18  Lögmanns- og endurskoðunarskrif- 
93 stofa, Baldur Guðlaugsson hdl., Jón 

111 Steinar Gunnlaugsson hrl., Sverrir 
87 Ingólfsson, viðskiptafræðingur og 
15 löggiltur endurskoðandi og Þor- 
86 steinn Haraldsson löggiltur endur- 
57 skoðandi ................... 

111  Lögskilsf.........0... 

36, 86 jálarabúðinst. 00 
1 Málaraþjónustan .................. 

Málarinn hf. ............0.......... 
118  Markaðshúsið ................... 

Markmið ............ 
lll Mars Trading Company hf. ......... 
5) Martin, auglýsingastofa ............ 

124 
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Martvís ........ 0 71  Ofnasmiðjanhf. .................. 63 

Matrósf. ....0.000.00. 138 - Ofnréttirhf. .................... 73 

Matvælatækni .........0.....0.. 93 23. október,blað .................. ) 

Matvörubúðin .................... 24 Óla-skór HRRNNNNRNAAARNARRRRR 30 

Megin sf. 20.00.0000... 68  Olafshöfnhf. .........0000......... 14 

Mercator ......0..0.. 0. 131 Ólafur Þorsteinsson á Cohf......... 57 

Metasf. ......0.00000 131  Olíufélagiðhf. .................... 63 

Milos hf. .......0000 0 47 — Olíufélagið Skeljungurhf. .......... 73 

Miðlun .......00.00000 0. 24 Olíuskip 20... 9 

Miklibær .......0.0..0 0... 30 Olíuverslun Íslandshf. ............. 21 

Mikligarður sf. ......0.0..0....0.. 124  Orkubót ......0.0000 0. 42 

Mirra ......0.000 0. 68 - Orkubót, líkamsrækt ............... 131 

Mitrasf. 20.00.0000 43  Óskablómiðsf. ........0000....... 87 

Mjöt 2... 54, 111  ÓskarÞ. Þorgeirsson .............. 11 

Model Magasín ...........00000... 30  Otislyftursf. .........00..0..0...... 138 

Morkinskinnasf. .................. 24, 61 , 

Mótsf. 20... 54  P.Árnason Proppésf. ........... 42 

Mótor hf. ......0.000 000. 8, 12 P.G.COSf. .....0..0 0 18 

Mótorskip ......0..0.0. 0... 48 P.S. Rétting.................. .. 68 

Mottu- og vinnufatahreinsun Reykja- Pálmar Ísólfsson og Pálssonsf. ...... 24, 43 

VÍKUr ....0...00 000 124  Pardushf. ........00..0 0... 63 

Múli hf. 20.00.0000... 21  Peningamarkaðurinn .............. 131 

Múrsmíði .......000.. 0... 87 Pétur Stefánsson og Bjarni Krist- 

Myndbanki sjómannasf. ........... 59 mundsson, verkfr.sf. ............ 3 

Myndbergsf. .....0.0.00000 0... 111  Plastgraf ........0...... 87 

Myndgerðin Litsýn ................ 93  Plötubúðinsf. ..........00..0...... 111 

Myndkortsf. ......0.0.00000 0... 54  Pólarhf. .......0.0.0.0..0 00... 86 

Myndróf .......0.0..0 0. 32. Pólarhúshf. .......0..0........... 58 

Myndun ......0.0.00 000. 118  Pólarishf. ........0.0.... 0... 63 

Mömmusál ........0..0%.0.. 0... 11  Póstex ........0.. 00. 138 
Póstkjör .....0...0.0 0. 93, 111 

N.B. Bílaleigasf. .........0.0....... 43 — Póstverslunin Pakkinn ............. 131 

N.P.-Varahlutirsf. ................ 59  Potturinnogpannansf. ............ 32 

Nafarsf. ...0..00..0 0 43 Prentsmiðjan Málmeyhf. ........... 15 

Nathan ár Olsen hf. ................ 108 Prentsmiðjan Viðeyhf.............. 15 

Neshf. 20.00.0000. 48  Prjónastofan Sólin ................. 68 
Nesco hf. 2... 32 Prófíllsf. 2... 9 
Nesco framleiðslufélag hf. .......... 30) Proppé SP. ...0000 59 

Netamiðstöðin SÍ. 87 Pústþjónustan SL 138 

Niðri sf. 0... 24  Pökkun ogflutningarsf. ............ 42, 138 
Nói-Síríus hf. .........0......... 11 

Nón hf. „.. 0... era IL  R Halldórssongtcosf. ............. 54 
Númer Eitt hf. .....00.00.0..0.... 86  Ráðgjafaþjónustan Hornsteinnsf. ... 124 
Nýja Bíó hf. .....0..0.0..0.00000.. 15 Raf 118 
Nýmynd ... 20.00.0000... 32 Ras ol 118 
Nýtt líf sf. kvikmyndagerð .......... 32 RafCosf. oo 87 
Næturgrillið sf. .....0..00.0..00.... 78  Rafeindaþjónustanhf. ............. 13 

Rafhönnun hf. ...............0.... 36 

O. Engilbertshf. .................. 41  Rafiðjansf. ........0...00...... 59 

O. Johnson ér Kaaber hf. ........... 13, 63  Raflagnir og vindingarsf. ........... 1 

O.S. Auglýsingar og hönnun ........ 24  Rafmótunsf. .......0.00000..0.... 7 

Octavosf. .....0..00 118  Rafráshf. ........0.0.000.. 115 

Óðinsvé 2... 138 Rafreiknir .................... 11 
Offsetprentsf. ......0.0.0.. 54  Rafteikningarhf................... 21
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Raftækjamarkaðurinnsf. ........... 
Rafvirknisf. ...................... 
Rakarastofan Haddursf. ........... 
Rakelsf. ........0.......... 
Regnboga-litir .................... 
Reikningsskilsf. .................. 
Rekstrarbókhald .................. 
Restin ......0.... 0. 
Réttingaskálinnsf. ................ 
Reykássf. ................... 
Reykjaberg-heildverslun ........... 
Reykjafellhf. ..................... 
Ritfangaverslun Ísafoldar hf. ........ 
Róbert Jackhf. ................... 

Rúnir .............. 0. 
Ryabúðin ...................... 
Ryabúðinsf. ...................... 
Ræsir hf. .................. 
Rögnsf. ................ 
Rörsteypan hf. .................... 
Rörtak .......0....... 0. 

S. Jónsson ér Thorsteins ............ 
S. á G. Gíslasonsf. ................ 
S.Þ. sf. 
S. Þ. Ingimundarson ............... 
Safnmöppursf. .................. 
Saga-Videó ....................... 
Sálfræðistöðinsf. .................. 
Saloon-Ritzsf. .................... 
Sameinaðir verktakarhf. ........... 
Samnorræna—-Samnor ............ 
Sam-setning ...................... 
Samskipti ........................ 
Sam-útgáfansf. ................... 
Sandursf. ........................ 
Sápuhúsið hf. ..................... 
Securitasllsf. .................... 
Selmasf. .........0... 
Semtakhf. ....................... 
Sigurður Hannesson ér Cohf. ....... 
Sigurður Thoroddsen hf. ........... 
Síldar- og fiskimjölsverksmiðjan hf. .. 
Símasalan ........................ 
Simco hf. 

Símtækjasalan .................... 
Sjóleiðir hf. ...................... 
Sjónvarpsbúðin ................... 
Sjóvátryggingarfélag Íslandshf. ..... 
Skeifan 19sf. ..................... 
Skemmtiferðirsf................... 
Skerpla sf. 
Skífan hf. ...................... 

1660 

líl  Skiltaþjónustan ................... 
131 Skímasf. .......... 
87 Skipholt29hf. .................... 
32. Skipholt290sf. .................... 

138  Skjólgarðurhf. ................... 
43. Skorrihf. „0... 
59. Skóverslunin Alma ................ 
71 Skrifstofa framtíðarinnar ........... 
87 Skrifstofuvélarhf. ................. 
24  Skrifvélinhf. ..................... 
87 Skuldheimtan..................... 
29. Skyggnahf. ...................... 
86 — Skyndiferðir fatlaðra ............... 

4,73  Smjörlíkihf....................... 
32. Smjörlíkisgerðin Ljómihf. .......... 
70  Snjóferðirhf. ..................... 

138 Snyrtistofan Mandy ................ 
138 — Snyrtivörurhf. .................... 
1 Sogaver ........... 
930 SÓLHf. 0... 
14  Sólogsána ...............0..... 

138 Sólarferðir ....................... 
Sólbaðstofa Siggu og Maddý sf. ...... 

3 — Sólbaðstofan Sólskin ............... 
111  SólbaðstofanSælan ................ 
sg  Sóleyverslun ..................... 

124 SÓlINSf. 0... 

111 Spóki SL 

9  SpÓNNHf. ................ 
138 SPOFið ......0... 
as —Sportmarkaðurinnsf. .............. 
29  Sportvalsf. ....................... 
g7  Sportvalhf. ...................... 
g7  Sportvöruþjónustan ............... 
24 —SPrOtiSÍ. 20.00.0000. 
g7 Spyrnansf. .................... 
11  Stálhúsgagnagerð Steinarshf. ....... 
29  Stálmótun ........................ 
42 Stáltæki „..................... 

ég Stálvörnsf. ....................... 
g6  Starfsbót — ráðgjafaþjónusta ....... 

121 Steinavörhf. ..................... 
4 Steinsteypusögun.................. 

4, 48 Stefán Thorarensen hf. ............. 

138  StEriÓð .........00... 0. 
9  StimplagerðinRoðisf. ............. 

138 —Stjörnusnyrtingsf.................. 
g  Straumhvörfsf. ................... 

118  Studíðgsf. ....................... 
86 Stúdíð28.............00...000... 
12  StúdíóFjólasf. ................... 
sg Stúdíó Rúnars .................... 

111 Stúdíó Matssf. .................... 
Studíó Vík ....................



Sturlaugur Jónsson ét Co 
Sundakaffi 
Sunna — sólbaðstofasf. ............ 

Sunnubúðin sf. ........0.00.00000.. 

Sút sf. 
Svanur hf. .....000000 0... 

Svart á hvítu hf. 
Sveinn bakari .......0...0000.000. 

Sveinn og Lúðvíksf. ............... 

Sælgætisgerðin Pálminn 
Sæmundur hf. 
Sænsk-Íslenska Verslunarfélagið hf. 

Sænsk-íslenska verslunarfélagið 
Sænsk-íslenska verslunarfélagið sf. ... 

Söðlasmíðaverkstæði Þorvaldar og Jó- 

hannssf. ......00%0 00. 

Sögubúðin 
Sögustokkursf. ......00000........ 

Söluturn og Vídeðleiga ............. 

Söluturninn Arnarbakka 4—) st. 

Söluturninn Dónald 
Söluturninn Grensásvegi 50 sf. 

Söluturninn Hafnarstræti20 ......... 

Söluturninn Hlemmtorgi 
Söluturninn Hringur 

Söluturninn Hverfisgötu 74 sf. ....... 

Söluturninn Iðufelli 14 sf. ........... 

Söluturninn Laugavegi 168sf. ....... 

Söluturninn Lubbi .........0.00.0... 
Söluturninn Mávahlíð 25 

Söluturninn Sólvellir ............... 
Söluturninn v/ Austurvöll 

Söluturninn Vesturgötu 27 .......... 
Söluþjónustan 

Talskólinn 
Talstöðvarklúbbur Íslands sf. 

Tannsmíðastofa Einars Karls Einars- 

sonar sf. 

Teikn 0... 

Teiknistofa Valdimars Harðarsonar .. 

Tékkneska umboðið sf. 
Tengsl sf. 
Teningurinn 
Terma sf. 

Tímadjásn 
Tímaritið Spegillinn 

Timburmennsf. .....0..0000 0... 

Timburverslunin Völundur hf. 

Tína Mína sf. 

Tískuverslunin Hafnarstræti 17 

Tívoli sf. 
Tokyo hf. 20.00.0000... 
Toledo sf. 
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24 — Tollvörugeymslanhf. .............. 
68 Tónmyndsf. .....00.000 00... 

131  Tónninnsf. .....00.0000000 0... 
87  Tónverksf. .......0.0.0.. 00... 
3200 TOPPURINN 2... 
73 Trausthf. .......0.00000. 00. 

108 — Trésmiðja Sveins M. Sveinssonar sf. .. 

42  Trésmiðjanhf. ........0..0.00.0.... 

61 — Trésmiðjan Víðirhf. ............... 
61  Trévöruframleiðslan ............... 

108 — Tryggingamiðstöðinhf. ............ 
57  Tölver hf. 0... 

138 Tölvulandhf. ......00.00000000.... 

138 Tölvuskólinn .......0.0.0..0.00.... 
Tölvutækni ......0..... 

11 
118  Ullarhúsið 20.00.0000... 0... 
124 — Umferðarmerki hf. skilti og auglýsingar 

87  Uppbygginghf. .......000000000.... 
29 Úranus SL 

131  Úra- og skartgripaverslun P. og R. 
93 Heidesf. 20.00.0000. 
43  Uretanhf.........00.. 00... 

68 Útboð ogsamningar hf. ............ 
9 Útboðsþjónustan SL 

111 Útgáfufélagið Vörukynningsf. ...... 
42, 43 Útgáfufyrirtækið Fjölsýn ........... 

87 Útgáfu- og auglýsingaþjónustan Fidus 
24 Útlithf......0.0000000 00... 

131  Útvarpsauglýsingarsf. ............. 
54, 87 

a V.K. ljósrit 00.00.0000... 

30 V. Sigurðsson og Snæbjörnsson hf. 

Vaco hf. 2... 
Valberg .......0.00.00 0... 

111 Vallfasf. oo... 
93 Varmatækni ........0........... 

Vaxtarræktinhf. ...........2...... 

30  Veiðimaðurinnsf. ................. 

111 Veitingahúsið Ármúli Shf........... 
30 Veitingahúsið Zorba ............... 
70 Veitingastaðurinn Bixið ............ 

111  VélaleiganStólpisf. ............... 
131  Vélanausthf. ......00.0.0....... 
24 Vélar á Verkfærihf. ............... 
18  Vélaverkstæðið Samsetningsf. ...... 
6l Vélinsf. .....0000000 00. 
a Vélritunarskólinn Suðurlandsbraut 20 

SL 

124 — Vélsmiðjan Kyndillhf. ............. 
131 Vélsmiðjan Mjölnirsf. ............. 
32  Véltakhf. ........0.0... 00... 
11  Veltirhf........0.... 0. 

11  Vélverkhf. .........0. 0... 

115, 121
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Verkaflsf. .............. 131 
Verkfræði- og rekstrarráðgjöf sf. 

skammstafað VORsf. ........... 124 
Verkfræðistofa Guðmundar og Krist- 

JÁNS Hf. 0... 21 
Verkfræðistofa Helga Sigvaldasonar hf. 21 
Verkfræðistofa Stanleys Pálssonar hf. 63 
Verkfræðistofan Veghönnunsf. ..... 68 
Verktakaiðnaður hf. ............... 47 
Verkvalsf. ................... 43 
Verslun Q. Ellingsen hf. ............ 11 
Verslunin Baldur .................. 131 
Verslunin Garbósf. ................ 111 
Verslunin Grensásvegi SOsf. ........ 138 
Verslunin Hamborg hf. ............. 36 
Verslunin hjá Hirtisf. .............. 131 
Verslunin Manillasf................ 138 
Verslunin Rós .................... 68, 138 
Verslunin Veftasf. ................ 111 
Verslunin Vinnan sf. ............... 111 
Veröld hf. ...................... 47 
Vestfjarðaleið — Jóhannes Ellertsson 

SÉ. 138 
Vídeó-Breiðholtssf. ............... 124 
Vídeóbær ............... 30 
Vídeó Hlemmi .................... 111 
Vídeóhornið ...................... 131 
Vídeóklúbburinn .................. 138 
Vídeóland ......................., 138 
Vídeóleigan Vesturgötu 17 sf. ....... 18 
Vídeó Myndirsf. .................. 32 
Vídeó sport, Ægisíðusf. ............ 59 
Vídeósýn ........................ 87 
Víkivakisf. .................... 138 
Virkir hf. .................. 36, 108 
Vísa Íslandsf. .................... 70 
Vogakaffi ........................ 138 
Vöktunsf. .................. 30 
Vör 43 
Vörubílstjórafélagið Þróttur ........ 87 
Vörulistinn sf. sölu- og markaðsþjón- 

SÍA 0... 118, 138 
Vörumerkjaþjónustansf. ........... 30 

Z-húsgögnsf. ..................... 63 
Zeta-Brautir á Gluggatjöld hf. ...... 4 

Þorvaldur Ari Arasonhrl. .......... 30 
Þrifillsf. ....................... 32 
Þrígrip hf. ........................ 21 

Ævar og Einarsf................... 17 

ÖkuskóliS.G. sf. .................. 12 
Oryrkinn ........0..0. 124 

Blómaríkiðsf. .................... 
Bókhaldsþjónustan sf. ráðgjafa- og 

tölvuþjónusta .................. 
Heimaskagihf. ................... 
Myndbandaleigan Ássf. ............ 
Mörk... 
Síldar- og fiskimjölsverksmiðja Akra- 

Ness hf. ............... 
Skallagrímur hf. ................... 
Stúdíóval .................. 
Teigursf. ................. 
Trésmiðja Guðmundar Bjarnasonar .. 
Véla- og tækjaleigansf. ............ 
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ..... 
Örkin sf. 2... 

Akureyri, Eyjafjarðarsýsla og 
Dalvíkurkaupstaður: 

A. Kristjánsson hf. ................ 
Adda Fun in fur ................... 
Akurliljan ......... 
Alfa 

Beta-leigansf. .................... 
Bílasalan Bílakjör ................. 
Bókaverslunin Edda ............... 
Borg sf. umboðs og heildverslun ..... 
Borgarsalan „..................... 
Brekkasf. .................... 
Brynjólfur Sveinsson hf. ............ 
Búvélaverkstæðið hf. .............. 
Chaplin .................. 
Flóabáturinn Drangur hf. ........... 
G.Ben.sf. .....0... 

Gluggahúsið ...................... 
Glugghúsið ....................... 
Grýta ......0)..00 
Hannyrðaverslunin María .......... 
Heilsuhornið ..................... 
Heilsuræktinsf. ................... 
Hiti sf. 2... 

Jörfisf. ............ 
Mánaðardagurinnsf. ............... 
Njörður hf. ....................... 
Pálsson sf. ........................ 
Rafvélarsf. ..................... 
R.R.-Búðin ...................... 
Sjö-Sjö sf. 0. 
Skóverslunin Leðurvörur ........... 
Stefán Rögnvaldsson hf. ............
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Sölufélag Dalvíkur hf. .............. 580 Klakkursf. .......0.0.0..0 00... 40 

Tannlæknastofan Glerárgötu 20 sf. ... 58  Mánagullsf. ......00..00.0...... 139 

Teiknistofansf. .....0.0000..... 30 Oddihf. ........00.. 000 4, 39 

Teppaland — Akureyri ............. 3  Patrekurhf. ..........0............ 4 

Útserðarfélas KE.A. hf 47 SÖgiNSf. 20... 46 

BOTNaTAStAB BE: 000 Vélfaxi sf. 0 5 
Veitansf. .....00..00 111 e . 

Véla- og raftækjasalan hf. .......... 57 Verslunin Stekkar .......00.0000.. 2 
08 ! Vestrihf. 2... 8 

Vélsmiðja B-G sf. ................. 90 
Verkfræðistofa Norðurlands hf. ..... 21, 108 Dalasýsla: 

Vídeó Akureyri ................... 16 Dalverksf. .......0.0.000... 90 
Vídeókjör .......0.0.0 0. 45 Hótel Búðardalurhf. .............. 57, 86 
Vídeóver ........0.0.. 109  Kolursf. .......00.0000 0000. s1 

Víkursmiðjansf. .................. 16 Rafallsf. ........00000000 00... 126 

Víkursmiðjan ..........0.0....0... 79  Valbergsf. ......000.... 109 

Þökursf. ......0.0.0.0 00... 90  VersluninDröfn .................. 46 

Árnessýsla og Selfoss: Kjósarsýsla, Hafnarfjörður, Seltjarnarnes 
A.Blöndalsf. .......0..... 70 og Garðakaupstaður: 
Afs. 79  Á.G. Arnbjörnssonsf.............. 70 
Árborg hf. 2... 360, 63 Arksf. 0... 41 

Austurvegur 24sf. ................. 11 ÁrmannogÓlafursf. .............. 35 
Bakkavélarsf. .................... 61  Arnarbakarí ..........0.0........ 64 
Bifreiðastöð Selfoss hf. ............. 8 Arnarkefti 0... 138 

Bifreiða þjónusta Þorlákshafnar hf. ... 13 Ársæll... 58 

Byggingavöruverslun Hveragerðis ... 29  Barðisf. ......000000.0 0... 93 

Einifellhf. ..............0.. 13  Bílaröstsf. 20.00.0000... 16 

Fossaflsf. .........0....00.00... 9  Bílaverkstæði Högna............... M 

Garðyrkjubýlið að Hveratúni sf. ..... 50  BlómabúðinFjólasf. .............. 35 

Gróðrarstöð Votmúlast. ........... ll Bókaútgáfan Varmásf.............. 138 
Helgafellhf. ..........0........... 1,20  Búbót, sultugerð sf. ................ 67 

Hlaðirsf. ............0 0. 90  Burstagerðinhf. .................. 29 

Hraðfrystihús Stokkseyrar hf. ....... 36  Börkurhf. ........000.00.0 36, 121 

Hraðfrystihús Eyrarbakka hf. ....... 86  Dagskráinsf. ..........0.....0.... 41 
Hróarsholtsbúið .................. 86  Dansarinn.........0.0.0.00000.. 00. 11 

Höfðisf. 20.00.0000. 17  Deltahf. ........0..00. 00. 21 

ISNO hf. 2... 108 Einar Þorgilsson Cohf. .......... 4 

Laugarlaxhf. ..................... 115  Errnámsgögnsf. .................. 6 

Lego 0... 48  Extrasf. ......00000. 0. 35 
Leirbrennsla Guðmundar Einarssonar 54  Faxihf. .....000.0 000 48 

Límtré hf. .................. 47 — Fiskveiðahlutafélagið Venushf. ..... 21 

Lyngholt ......00%..00 0. 3 Fiskverkun Aðalsteins Sæmundssonar 58 

Meitillinn hf. ............0........ 30  Flugeldaiðjanhf. .................. 15 

Mörk hf. 2... 36  G.H.heildverslunsf. .............. 35 

Ólabúð .........0..... 00. 112  Gaflarinn .........0.0.0000.0. 93 

Rósakothf. .......0.0.0000 0. 29  Garðaverkhf. .................... 115 
Röskvahf. ........0..0000. 13 Gestgjafinn tímaritummat ......... 78 

Tilraunastöðin Austurkoti .......... 54 Grensásbakarísf................... 11 

Tæknifell, Þorlákshöfn ............. 112  Gæðamatsf.........0000. 0. 58 

Vélaverkstæðið Brautarholtisf. ..... 70  Hleiðrahf. ...........0........... 73 

Hringnót hf. ...........0........... 11 
Barðastrandarsýsla — Patreksfjörður: Húsamálarinn Hafnarfirði .......... 139 

Berg hf. .......0..0.00. 0... 57  Hvammursf. ......0.0... 0... 139 
Blakkur hf. ......0.0... 00 21,36  Tce-Scansf...........0.00000. 0. 88 

Iðnverkhf. ......0.0.0.000.0 47  Idasf. ......0.000000 0 90
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IMpak ............. 90 
Ísfjörð umboðs og heildverslun ...... 139 
Íshús Hafnarfjarðar hf. ............. 13 
Íslenska Alfélagið hf. .............. 121 
Íssegl 20.00.0000. 11 
Körfubílaþjónustan ................ 13 
L.G. Bergmann, heildverslun ....... 90 
Litla-bílastöðin sf. ................. 88 
Litla bílaverkstæðiðsf. ............. 50 
Ljósmyndastofa Garðabæjar ........ 35 
Lýsi. Mjölhf. ................... 57 
Marmorexsf. ..................... 88 

Mosfellsbakarí hf. ................. 115 
Myndbandalagið sf. ................ 58 
Myndbandaleiga Garðabæjar ....... 7 
Mynd-Bandiðsf. .................. 139 
Myndramminnsf. „................ 35 
Nafarsf. Ll... 70, 138 
Nesapótek Seltjarnarnesi ........... 138 
Nestasf. .......... 54 
Pésa-dreifing ..................... 16 
Rafboði hf. ....................... 115 
Rafkaup .......0....... 16 
Rafmótunsf. ..................... 125 
Rafstofn sf. ................... 54 
Rafvangursf. ..................... 139 
Ramminnsf. ................. 90 
Reykjagarður hf. .................. 47 
Salon-Nessf. ........... 89 
Sandspörtlun og málunsf. .......... 125 
Sigurþór og Björnsf................ 139 
Sjávarfiskursf. .................... 54 
Sjávarvélarsf. .................... 16 
Skemmtiferðir sf. bílaleiga .......... 58 
Skiltagerðin Marko ................ 16 
Skinnasf. ........0..0....... 35 
Skipasmíðastöðin Dröfn hf. ......... 8 
Skipasmíðastöðin Nökkvi hf. ........ 63 
Smiðsbúð ...........0........... 88 
Snyrtivöruverslunin Dísella ......... 41 
Spesían hf. ....................... 86 
Strandgata 41,hf. ................. 73 
Topphringirhf. ................... 73, 108 
Tvenna heildverslun ............... 35 
Tæki og Tæknisf. ................. 138 
Tölvuskóli Hafnarfjarðar ........... 35 
Vakahf. ......0...0.. 13 
Varmássf. .................. 58 
Vatnsberinn ...................... 139 
Vatnsberinnsf. ................... 139 
Vélaleiga J. Eyþórssonar ........... 93 
Vélsmiðja Guðmundar og Óskars sf. . 109 
Verslunin Edda ................... 35 
Verslunin Frístund ................ 35 

Verslunin fyrir þig ................. 
Verslunin Rún .................... 
Verslunin Örk .................... 
Vídeóleiga Hafnarfjarðar ........... 
Vídeóleigan Bandiðsf. ............. 
Vídeóportið ...................... 
Virkni „0... 
Vörufellhf. 0... 
Zaxon sf. 

Húnavatnssýsla: 
Blómabærsf. .................... 
Bútur, skrúfbútagerð .............. 
Fjarki sf. ................ 
Hótel Blönduóshf. ................ 
Húnavíksf. ................. 
Kistan ...................... 
Starfsmannafélag Stíganda .......... 
Stígandi hf. ....................... 
Ströndsf. ........................ 
Trésmiðja Guðmundar Lárussonar hf. 
Verslunin Blómabær ............... 
Vísir sf. 0... 

Ísafjörður og Ísafjarðarsýsla: 
Alda hf. 2... 

Djúpverkhf. ..................... 
Fáfnirhf. ........................ 
Fiskiðjan Freyja hf. ................ 
Fylkir hf. ............... 
G.T. Kranarsf. ................... 
Græðirsf. ........................ 
Grunnvörhf. ..................... 
Hjallaneshf. ..................... 
Hlaðbærsf. ....................... 
Hraðfrystihúsið Norðurtangi hf. ..... 
Jón á Snorrisf. ................... 

Lagnirsf. ................... 
M. Bernharðsson Skipasmíðastöð hf. 
Neisti hf. ................. 
Póllinn hf. ........................ 
Rafverkstæði Jóns F. Jóhannessonar . 
Rækjustöðin hf. ................... 
Rækjuverksmiðjan hf. ............. 
Rækjuvinnslan Vinaminni .......... 
Steiniðjan hf. ..................... 
Tölvuskóli Vestfjarða .............. 
Utgerðarfélagið Hlaðsvík hf. ........ 
Valsf. Lo. 
Þorsteinn hf. .....................
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Keflavík, Njarðvík, Gullbringusýsla, 
Grindavíkurkaupstaður: 

Aðalstöðin hf. ......000........ 21 

Annettasf. 20.20.0000... 54 

Axel Pálsson hf. ................ 86 

Baldur hf. 00.00.0000... 108 

BílasprautunJ.á.J. .....00.0000.... 47 

Draumaland ...............000. 00. 85 

Dreifing og Umboðsf. ............. 24 

Fiskiðjan hf. .......0.0.0000..... 8 

Fiskverkun Ben. Jónsson € Co ...... 24 

Fitjar sf. ......0.0.00 00... 39 

Garður hf. .....0000000. 0... 86 

Gerðarðst hf. ........000...... 47 

Gistihúsið við Bláa lónið ........... 89 

Hábær hf. 00.00.0000... 4, 21, 121 

Hafrenningur hf. .................. 21 

Hafsteinn Axelssonsf. ............. 70 

Happasællsf. ......0.0000.. 0... 24 

Heppnirsf. .....0.00.0 0... 48 

Hraðfrystihús Grindavíkur hf. ....... 21 

Hraðfrystihús Keflavíkur hf. ........ 13, 57, 86 

Hraðfrystihúsið í Innri Njarðvík sf. ... 24 

Hrungnirsf. .....0.0.0..0 00... 114 

Húsvirki sf. ............ 0... 45 

Húsvirknisf. 00.00.0000... 34 

Ísbarinn .......000000 0... 24 

JC. húsið hf. .....0.000... 0... 74 

Jarlinn hf. ......00.00. 00... 13 

Karmur hf. ......0.0..0.0. 0... 21 

Kristinn Guðmundsson £ Co hf. ..... 21 

Málaraverktakar Keflavíkur hf. ..... 57 

Miðhússf. ......000000 0. 62 

Púströraverkstæðiðsf. ............. 47 

Pústþjónustan sf. ............0..... 50 

Rafbærsf. .......020000 00... 24 

Rafvirkjadeildin hf. ................ 12 

Rammagerð Grindavíkur ........... 31 

Rammi hf. .........00 000... 21 

Samherji hf. .....0.0.0....0.. 0... 57 

Skagavíksf. .......000.00000000... 24 

Skipasmíðastöð Njarðvíkur hf. ...... 86 

Skipavíksf. .......000000 00. 24 

Skip og Stálsf. .....0..0..0.... 24 

Snyrtistofan Dana ...........0..... 35 

Sportportið sf. .....00000.0 0... 47 

SprOti sf. 0... 47 

Strandir hf. .......0.00..0.. 00... 115 

Trésmiðja Þorvaldar Ólafssonar hf. .. 121 

Vatnsnes hf. .......0..0...00. 13 

Verkfræðistofa Njarðvíkur .......... 58 

Verslunin Kódasf. ................ 108 

VídeÓkingsf. .....0.0.0.000.0... TI 

Virkisf. 20... 000. 62 
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Yvonsf. .....0000000 24 
Þorrisf. „0... 000. 24 
Þórshamar sf. ................... 39 
Þróttur hf. .....0....0... 73 

Kópavogur: 
Auglýsingastofa Kristínar hf. ........ 86 
Auk hf. Auglýsingastofa Kristínar ... 86 
Austurlenska Ævintýriðst. ......... 106 
B.H.Sumarhús ................... 47 
Bílamálunin Geislisf. .............. 17 
Bílaþjónustan Kópavogisf. ......... 11 
Bíllinn bílasala ...........000.0.0.... 55, 98 
Bjartmannsf. ........0.00000..0.. 108 
Blikksmiðjan Vogurhf. ............ 57, 86 
Blikkverhf. 2... 4 
Bókfellhf. 20.00.0000... 21 
Bólstrun Héðins .................. 123 
Bólsturverk ........0... 0... 106 
Borgarvirki .......0.0.0 000... 47 
Bú Garður .......00000. 0 46 
Byggingahönnun .................. 33 
Byggingavöruverslun Kópavogs sf. ... 40 

Davíð Sigurðsson hf. ............... 8, 12 

Dvergasteinnsf. .......00000.00... 106 

Dælurhf. 20... 36 

Endurskoðunarskrifstofa Guðmundar 

Sveinssonar .........0... 123 

Fatahreinsun Kópavogs ............ Mm 

GísliJ. Johnsen hf. ................ 36 

Gísli J. Johnsen, skrifstofubúnaður sf. 35 

Gófersf. .....00..000 20, 24 

Heildverslunin Þórhallur Sigurjónsson 
Hf. 2... 4 

Hlutverksf. 0... 93 

Hrossaból hf. .........0..0..... 121 

Húddiðsf. .......0.0000.0.. 0... 84 

Hurðasmiðjan .......0...0000000... 24 

Ice-Mac0 ......00000 108 

IMCO 0... 123 

Kauphof .......0.0.00000 0... 46 

Kendal ........00000 000. 46 

Kópavogsnesti .........000.0...... 123 

Kertagerðin Norðurljós ............ 70 

Kofniðsf. .....0..00000 0. 24 

Landvélar hf. ..........0.0..000.... 21 

Ljósverk ........0.0..0 00... 106 

Maco ........00 0000 108 

Málmiðjan hf. .......0.0..00.00... 21 

Málmiðjan .....0.0.0.0000. 35 

Nafnkort .......0.0000.0 0 16 

NOrCosf. „0... 17 

Ora-kjöt og rengi hf. ............... 13 

P.D. auglýsingaþjónustan .......... 16
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Panelofnarhf. .................... 48 Norður-Múlasýsla og Seyðisfjörður: 
Rörsteypan hf. .................... 12. Baldur OgÓskarsf. ................ % 
Sendibílastöð Kópavogs hf. ......... 4  Einsdæmisf............. 39 Setrið sf. .......0...... 12 Fannars. 24 
Sævar Ólafsson vélaleiga sf. ......... 46 — Fiskverkun Snorra og Andrésarsf. ... 36 
Teiknistofan Nýbýli ................ 123  Fjölritunarstofan Kópía ............ 14 Tinna hf. ............ 48 Gullberg hf... 32 
Tröllisf. ................... 16 Hagverksf. 70 
Tæknimiðstöðin hf. ................ 21 Kolbeinstangi hf. .................. 30, 73 
Tæknimiðstöðin ................... 35 Netagerð Ásgeirs og Guðmundarsf. . 55 
Úrbótsf. „0... 138 Rita. 30 
Utgerðarfélagið Barðinn hf. ........ 86 Steypustöð Seyðisfjarðarsf. ......... 6 Vélaverkstæði Árna Árnasonar ...... 138  Strandarsíldsf. 0... 35 
Vélaverkstæði Óla Jóhanns sf. ....... 20, 24 Tangi hf... 36, 86 
VélsmiðjalJ.S. .................... 33. Útverhf...... 86 
Vesturvörsf. ..................... PA Verktak on 11 
Vogasteinn hf. .................... . i , 
nohó Mýra- og Borgarfjarðarsýsla: 

Þinghólsver hf... 00.00.0000. un Bókhaldsþjónustan Borgarnesi ...... 66 
Borgarplast hf. .................... 73 

Suður-Múlasýsla, Neskaupstaður og Eskifjörður: Borgarsportsf. .................... 6 
AEy SÉ. 90. Endurskoðunarstofansf. ........... 118 
Austmat hf. ................... ll Hvalurhf. 15 
Bílvirkinn SL 108, 114 Prentborg RN 86 
Birta SL 50 Prentborg Hf. 29 

Borgarhóllsf. ..................... 70 0 Þrjónastofa Borgarness hf. .......... 108 Brúnás hf. ................... 108  Rafaflhf. 73 
Búlandstindur hf. „................ 21 Sportvíkst. 0 3 
Djúpið .....0..0..0 29. Suðurríkihf. .................. 29 Dyngja hf. ..........0..... 21 
Fannarsf. .............. 54 Ólafsfjörður: 
Ferðamiðstöð Austurlands hf. ....... 21 Magnús Gamalíelsson hf. ........... 47 
Fjölritunsf. ................... 50 ReyNirsf. Lo. 111 
Gúmmíverksmiðjan Vakt sf. ........ 31 Stígandihi. 00 13 
Hagafuglinnsf. ................... 139 Sæðíshf. „0... 108 
Hannyrðaversluninsf. ............. 1200 Tréver sf. 90 Hljómursf. ............ 38 
Hólmatindursf. ................... 50, 70 Rangárvallasýsla: 
Hraðfrystihús Breiðdælinga hf. ...... 21  BýílasalanFalursf. ................. 84 Hraðfrystihús Eskifjarðar hf. ........ 32 Grefillsf. ............. 62 Hraðfrystihús Fáskrúðsfjarðar hf. .... 86 Hópferðir Daníels og Helgasf. ...... 70 
Hraðfrystihús Stöðvarfjarðar hf. ..... 8  Jarðefnaiðnaðurhf................. 21, 108 
Hraunprýðist. .................... 106  Saumakarfansf. ................... 70 
Hvítafellhf. .............. 30 Skálinn, safnaðarmiðstöð hvítasunnu- 
Kísilmálmvinnslan hf. .............. 57 MANNA Ll... 70 
Mársf. 0... 120 
Myndbandaleiga Fáskrúðsfjarðar sf. . KJ Siglufjörður: 
Myndbandaleigan sf. ............... 36 Álfheimar... 92 
Nesbær sf. ............... 34  Fiskbúð Siglufjarðarsf. ............ 54 
Nesvídeð ...............00. 62  Framtaksf. ......0..0.... 84 S.Stefánsson hf. ................... 13 Húseiningar hf. ................... 8 
Sjávarréttir Kömmu ............... 105  Lagmetisiðjan Siglósíld ............. 16 Trémunirsf. ...................... 36  Smárisf. oo... 24 
Tínasf. „0... 86 Þormóður Eyjólfssonhf. ........... 57 
Verslunin Nesval .................. 16  Þormóðurrammihf. ............... 48



Skaftafellssýsla: 
Hótel Höfn hf. .................... 
Jarðefnarannsóknir hf. ............. 
Kappinn sf. ......0.0...0. 00... 
Katla hf. ......0.00.0.. 
Málningarþjónustan Höfn sf. ........ 
Pylsuvagninn sf. ..............0.... 
Rafráshf. ......0000000 
Skálafell hf. 
Stemma hf. ..................... 
Trévirkisf. .......0..... 
Véla-Orkasf. ........0..... 
Videóleiga Auðar Gústafsdóttur ..... 

Skagafjarðarsýsla og Sauðárkrókur: 
Friðrik Jónssonsf. ................. 
Grundsf. 22.00.0000... 

Hraðfrystihúsið hf. Hofsósi ......... 
Loðfeldur hf. ................... 
Loðskinn hf. .......0.0..0.... 
Óssf. oll 
Sást sf. o00lls 
Smiðjansf. .........0.. 0. 
Stuðlaberghf. .......00..0........ 
Útgerðarfélag Skagfirðinga hf. ...... 
Verslunin Grundsf. ............... 
Þaksf. 200... 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: 
Átak sf. 
Bifreiðaverkstæðið Berg hf. ......... 
Bílaleiga Ólafsvíkursf. ............. 
Flóabáturinn Baldur hf. ............ 
Hólmtaksf. .....000..0 0. 
Hólmur hf. ............ 
Hraðfrystihús Grundarfjarðar hf. .... 
Hraðfrystihús Olafsvíkur hf. ........ 
Jökull hf. 
Kópur hf. 0... 
Kraninnsf. .......0.0... 
Sjóbúðir hf. .......0.... 0. 
Skipasmíðastöðin Skipavík hf. ....... 
Trésmiðja Páls og Pálmarssf. ....... 
Trésmiðja Stykkishólms hf. ......... 
Utver hf. 2... 
Verslunin Garðursf. ............... 

Nr. 831 

Strandasýsla: 
Klöpp hf. 2... 63 
Rækjuverksmiðjan hf. ............. 11 
Sögunin hf. .............. 11 
Vélverksf. 2... 54 
Vilhjálmur og Hólmarsf. ........... 14, 16 

Vestmannaeyjar: 

Adam og Evasf. ......0.0.000000... 47 

Bifreiðastöð Vestmannaeyja hf. ..... 121 

CarÓl ........00.0 0. 31 

Eyjakjörsf. 20.00.0000... 3, 54 

Faneysf. 20.20.0000 50 

Félagsútgerð Sigurbjargar sf. ........ 47 

Fótó-ljósmyndaþjónusta ........... 135 

Fréttir, vikublað .................. 84 

Gestgjafinn ........0....0000. 00... 20 

Hrauneysf. .....0000..0. 0... 126 

Ísfélag Vestmannaeyja hf. .......... 13 

Kjarmisf. 20... 3 

Klettur ......000.00 0. 33, 36 

Klifsf. ....0.0.0000 00. 16 

Magnabúð .......0.0.0000000.... 30 

Mexikaninn .........00.0...... 39 

Máúrtaksf. ....0.000000. 0... 16 

Nova sf. billjardstofa ............... 16 
Vélaþjónusta Þórðar Magnússonar ... 60 

Vilberg ..........0 000. 70 

Þingeyjarsýsla og Húsavík: 
Fiskiðjusamlag Húsavíkur hf. ....... 8 
Frosti hf. 0... 86 
Hólmsteinn Helgason hf. ........... 4 
Hraðfrystistöð Þórshafnar hf. ....... 47 
Hreifi hf. 0... .. 121 
Jón ét Asgeir sf. .........0........ 70 
JÖkullhf. 2... 48 
Kaldbakur hf. .................... 57 
Léttsteypanhf. ................... 86 
Norðursíldhf. .................... 57 
Norðurvík hf. .............. 63 
Rafnes......0.0.0.00.0 0 46 
Reynihlíð hf. ......0.0......... 21 
Sæblik hf. 2... 57 
Útgerðarfélag Norður Þingeyinga ht. 86 
Utgerðarfélagið Vísir hf. ........... 121 
Vélaverkstæðið Fosshf. ............ 48



Nr. 831 

Samvinnufélagatilkynningar: 
Aukatilkynningar: 

F.S.F.Stapi .......0...... 
Framleiðslusamvinnufélag — iðnaðar- 

MANNA „........... 
Kaupfélag Árnesinga .............. 
Kaupfélag Austur-Skaftfellinga ...... 
Kaupfélag Dýrfirðinga ............. 
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Kaupfélag Ísfirðinga ............... 16 
Kaupfélag Steingrímsfjarðar ........ 106 
Kaupfélag Stykkishólms ............ 12 
Kaupfélag Stöðfirðinga ............. 12 
Kaupfélag Onfirðinga .............. 37 
Mjólkursamlag Ísfirðinga ........... 60 
Sláturfélag Suðurfjarða ............ 12 
Sölufélag garðyrkjumanna .......... 17 
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