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Efnisyfirlit 
í tímaröð. 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

1 6. mars Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á reglugerð um 
breytingu á reglugerð nr. 96 31. desember 1969 um 

Stjórnarráð Íslands ........0....0.0 0. 1 

3 14. mars Lög um breyting á lögum nr. 52 14. ágúst 1959, um 
kosningar til Alþingis .......00..000. 000... 6—7 

4 14. mars Lög um breytingu á lögum nr. 35 9. maí 1970, um skipun 

prestakalla og prófastsdæma og um kristnisjóð ........ 7 

2 20. mars Lánsfjárlög fyrir árið 1984 ............0.00 0000... 2—6 

5 22.mars Lög um vísitölu  framfærslukostnaðar og skipan 

kauplagsnefndar ...........0000 0000. 8 
10 27. mars Lög um viðauka við lög nr. 44 25. maí 1976, um Fiskveiða- 

sjóð Íslands .............0 000. 21 
6 28. mars Lög um breytingu á lögum um framboð og kjör forseta 

Íslands, nr. 36 12. febrúar 1945 ..................... 9 
7 30. mars Lög um breyting á lögum nr. 75 14. september 1981, um 

tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 21 23. mars 1983, 
um breyting á þeimlögum ..........0...0.0 000... 1011 

8 30. mars Lög um breyting á lögum nr. 75 14. september 1981, um 

tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 21/1983, um 
breyting á þeimlögum ............... 000... 11—1S 

9 30. mars Lög um frádrátt frá skattskyldum tekjum vegna fjárfesting- 

ar manna í atvinnurekstri ...........0.0..000.00000... 15—20 

25 30. mars Lög um breytingu á lögum nr. 67/1971, um almannatrygg- 
ingar, með áorðnum breytingum ..........00000..... 4041 

11 11. apr. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ..........0..0... 000 22 

12 16. apr. Lög um breytingu á lausaskuldum bænda í föstlán ....... 22—23 

13 17.apr. Lögum framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum .. 23—29 
14 21. apr. Lög um framkvæmd alþjóðasamninga um varnir gegn 

mengun fráskipum ............00.2 0. 29—30 
17 24.apr. Lögum sjóntækjafræðinga ..............0........000.. 31—32 
18 24. apr. Lög um Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra ..... 32—34 

19 24. apr. Lög um breyting á lögum nr. 52 28. apríl 1983, um 

útflutningsgjald af sjávarafurðum ................... 34



IV 

  

  

Nr. - Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

20 24. apr. Lög um heimild til niðurfellingar eða endurgreiðslu stimpil- 
gjalda af íbúðalánum .........0.0.0...0 0000. 35 

21 24. apr. Lög um breyting á lögum nr. 51 28. apríl 1983, um 

Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins ................... 35—36 
22 24.apr. — Lög um afnám laga nr. 81 23. desember 1980, um álag á 

ferðagjaldeyri ...........0.0.. 00. 36 

23 24. apr. — Lögum fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum ........ 31—38 
16 26.apr. — Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum ............0.. 0... 31 

15 27. apr. Lög um breyting á lögum nr. 73 26. nóvember 1980, um 

tekjustofna sveitarfélaga .................. 0... 30 
26 15. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja lagmetisiðju 

ríkisins í Siglufirði .................. 41 
27 15. maí Lög um breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976, um 

tollskrá o. fl., með síðari breytingum ................ 42 

29 15. maí Lög um breyting á lögum nr. 120/1976, um tollskrá o. fl. .. 43 

30 15. maí Lög um heimild fyrir fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs til að 
ábyrgjast lán fyrir Arnarflug hf. ..................... 44 

31 15. maí Lög um breyting á lögum nr. 47 2. maí 1968, um vörumerki 44—45 

32 15. maí Lög um breyting á lögum nr. 63/1970, um skipan opinberra 
framkvæmda ............0.0. 000 45 

36 15. maí Lög um breyting á lögum nr. 12, frá 20. júní 1923, um 
einkaleyfi, með síðari breytingum „.................. 48 

45 15. maí Lög um lántöku o. fl. vegna byggingar flugstöðvar á 
Keflavíkurflugvelli ...........0 0000. 58 

62 15. maí Lög um húsaleigu sem fylgir breytingum vísitölu húsnæð- 
iskostnaðar ..............0 0. 108— 109 

28 16. maí Lög um breyting á lögum nr. 38/1978, um ónæmisaðgerðir 42—43 

33 16. maí Lög um breyting á lögum um verðlag, samkeppnishömlur 
og Óréttmæta viðskiptahætti, nr. 56/1978, með síðari 

breytingum ...........0. 0. 46 

92 16. maí Lög um breyting á lögum nr. 50/1981, um hollustuhætti og 
heilbrigðiseftirlit ................... 186—187 

24 17. maí Lög um kjaradóm í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnu- 

flugmanna og Flugleiða ..........0.00. 0... 36—39 

96 17. maí Lög um breyting á lögum um eiturefni og hættuleg efni, nr. 

85/1968, með síðari breytingum ..................... 190 

34 18. maí Lög um breyting á lögum nr. 50 12. maí 1970, um 

skipamælingar ...............00.0 00. 4647 

44 22. maí Forsetabréf um þinglausmir ............0... 00... 57 

35 23. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina 

Þjóðólfshaga | í Holtahreppi, Rangárvallasýslu ........ 47 

37 23. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina 

Bæjarstæði í Seyðisfjarðarhreppi, Norður-Múlasýslu ... 48 
39 25. maí Lög um breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976, um 

tollskrá o. fl., með síðari breytingum ................ 50
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

40 25. maí Lög um breyting á lögum nr. 44 25. maí 1976, um 

Fiskveiðasjóð Íslands, með síðari breytingum ......... 50 

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

kjarasamninga opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 35/ 

1976, lög nr. 23/1977, lög nr. 58/1977, lög nr. 61/1977 og 

lög nr. 22/1981 .....0..0.0 rn $S1—52 

42 25. maí Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um 

söluskatt, með síðari breytingum .......0......00.... 52 

83 25. maí Lög um erfðafjárskatt ........0....00 00... 169—174 

48 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekju- og 

eignarskatt, með síðari breytingum .........000..000. 64 

49 28. maí Lög um lántöku Áburðarverksmiðju ríkisins ............ 64 

54 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 62/1979, um landflutningasjóð 82 

56 28. maí Lög um heimild til að selja ríkisjörðina Selárdal í Suður- 

eyrarhreppi, Vestur-Ísafjarðarsýslu ........0........ 84 

57 28. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyðijörðina 

Írafell í Lýtingsstaðahreppi, Skagafirði ........000.0... 85 

58 28. maí Lögum sjúkraliða .......00.0..0. 00 nr n nr 85—86 

67 28. maí Ljósmæðralög ........0.0.%.0 000 n nr 121—122 

69 28. maí Hafnalög .........%...00 00. 129— 137 

73 28. maí Lögum fjarskipti ........00.00. 00. 142—147 

74 28. maí Lög um tóbaksvarnir .......0..00.. 0... 147—1S1 

71 28. maí Lög um atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða 

áíslenskumskipum ...........00 0000. 155—158 

81 28. maí Lög um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum 

SkipUM 0... 163—168 

82 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 12/1970, um menntaskóla ... 168 

85 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 14/1973, sbr. lög nr. 21/1977, 

um heimild til að stofna fjölbrautaskóla .............. 176 

87 28. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja hlutabréf 

ríkissjóðs í Iðnaðarbanka Íslands hf. ................ 179 

93 28. maí Lög um breyting á ábúðarlögum, nr. 64 31. maí 1976 ..... 187 

95 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 18 11. maí 1977, sbr. lög nr. 45 

11. maí 1982, um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði ..... 189—190 

97 28. maí Lög um bókasafnsfræðinga .............. 00.00.0000... 191 

38 29. maí Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á 

reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands, með áorð- 

num breytingum ...........20 0000 n nn 49 

59 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 113 29. desember 1951, um 

stofnun og rekstur Iðnaðarbanka Íslands hf., sbr. lög nr. 

3127. apríl 1963 ........%..0 000 r nn 86 

61 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 58 12. maí 1970, um 

skemmtanaskatt ........0..0... 00. 108 

91 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 100 31. desember 1974, um 

Hitaveitu Suðurnesja, sbr. lög nr. 26/1980 ............ 185



VI 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

43 30. maí Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, peninga- og lánsfjár- 
málum 1984 ..........0.0.... 0 53—57 

46 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 59 28. maí 1969, um 
tollheimtu og tolleftirlit, með síðari breytingum ....... 59—61 

47 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um 
Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, sbr. lög nr. 49/1973, nr. 

21/1975, nr. 28/1978 og nr. 98/1980 .................. 61—63 
51 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 65 19. maí 1982, um 

skattskyldu innlánsstofnana ........................ 14—7S 
52 30. maí Lög um gjald af umboðsþóknun og gengismun vegna gjald- 

eyrisviðskipta .............0.... 00... 76 
53 30. maí Lög um Ríkismat sjávarafurða ........................ 16—S81 
55 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 68 10. október 1967 um 

Iðnlánasjóð, sbr. lög nr. 19 5. apríl 1968, lög nr. 42 16. 
apríl 1971, lög nr. 50 25. apríl 1973, lög nr. 68 21. maí 
1974, lög nr. 44 16. maí 1977, lög nr. 59 31. maí 1979 og 

lög nr. 44 11. maí 1982, um breyting á þeim lögum ..... 82—84 
64 30. maí Lög um breyting á lögum um sveitarstjórnarkosningar, nr. 

5/1962, sbr. lög nr. 5/1966, nr. 7/1978, nr. 8/1982 og nr. 

1O/1982 „0... 110 
65 30. maí Stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands, nr. 33/1944 .....00.... 111—112 
68 30. maí Lögræðislög .............0....... 0. 122—129 
70 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 44 1. júní 1979, um húsa- 

leigusamninga ..............0... 000... 137—138 
71 30. maí Lög um ráðstafanir í sjávarútvegsmálum ................ 138—139 
72 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 64 31. maí 1965, um 

rannsóknir í þágu atvinnuveganna ................... 140—141 
15 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 73/1980, um tekjustofna 

sveitarfélaga .....................00. 0... 151 
76 30. maí Lög um breyting á lögum um skógrækt, nr. 3 6. mars 1955 152— 154 
78 30. maí Lög um breyting á höfundalögum, nr. 73 29. maí 1972 .... 158—160 
19 30. maí Lög um breytingu á lögum nr. 43 30. apríl 1982, um 

útflutningsgjald af prásleppuafurðum ................ 160 
80 30. maí Lög um Íslenska málnefnd .............0000.00.00..... 161—162 
86 30. maí Lög um breyting á lyfjalögum, nr. 49/1978 .............. 177—179 
88 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 113/1951, um Iðnaðarbanka 

Íslands hf., sbr. lög nr. 31/1963, um breyting á þeim 
lÖgum ............... 180 

89 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 28 1976, um Búnaðarbanka 
Íslands, sbr. lög nr. 39/1983, um breyting á þeim lögum 180 

90 30. maí Lög um breyting á jarðalögum nr. 65 31. maí 1976 með 
síðari breytingum ..........0........... 000. 181— 184 

94 30. maí Lög um kvikmyndamál ............0.0...0.0.0.00 188—189 
SU  1.júní — Lögumlífeyrissjóðbænda ..............0.000000.0... 65—73 
60 1. júní — Lög um Húsnæðisstofnun ríkisins ..................... 87—107



vl 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

63  1.júní Lögum breyting á áfengislögum, nr. 82 2. júlí 1969 ....... 109 

66 1. júní Lög um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 52/ 

1959, sbr. lög nr. 6/1966, nr. 48/1968, nr. 15/1974, nr. 37/ 

1979, nr. 90/1981 og nr. 4/1983 ......000000. 0. 112—120 

84 1. júní Lögum veitingu ríkisborgararéttar ........0.0.0000000.. 174—176 

98 1.júní Lögum breytingálögumnr. 67/1971, um almannatrygging- 

ar, með síðari breytingum .........0... 00... 192 

99 18. júní — Auglýsing um þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 1983— 

1986 2... 193—224 

100 13. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 96 31. desember 

1969 um Stjórnarráð Íslands „.....00.. 0 225 

101 17. júlí Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 30 28. apríl 1966, 

um meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum, með síðari 

breytingum ............0 000 226 

102 30. júlí Bráðabirgðalög um ráðstafanir í sjávarútvegi o. fl. ....... 221—228 

105 7.sept. —Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fundar 

miðvikudaginn 10. október 1984 ......00000 00... 247 

103 26.sept.  Bráðabirgðalög um lausn á deilu verkalýðstélaga og slátur- 

leyfishafa á Suðurlandi ........0.0.00000 00... 00... 229—-230 

106 9.nóv. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ............0. 247 
108 14.nóv. Lyfjalög ..........%%%. 0. 249—260 

109 14. nóv. Lögum hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit .............. 261—276 

107 23. nóv. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum ............ FSS SBÐSÐÐÐÐOÐR 248 

104 30. nóv. Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Ís- 

lands og Swiss Aluminium Ltd. um álbræðslu við 

Straumsvík .........%00. 00 231—246 

110 19. des. Lög um breyting á lögum nr. 59/1983, um heilbrigðisþjón- 

USÍU 22... 277 

111 21.des. Lög um breyting á lögum nr. 81 23. júlí 1974, um 

Verðlagsráð sjávarútvegsins .............0000000.... 277 

112 31.des. Lög um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum 

skipum ........... nn 278—284 

113 31. des. Lög um atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða 

á íslenskum skipum .........0.0 00. 285—289 

114 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 91/1982, um málefni aldraðra, 

með síðari breytingum ............0.0 0... 289—290 

115 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 18 22. apríl 1959, um 

vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga 291 

116 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 79/1982, um lyfjadreifingu ... 291 

117 31.des. Lög um breyting á lögum nr. 97 24. desember 1979, um 

eftirlaun til aldraðra, sbr. lög nr. 52/1981 og lög nr. 92/ 

1982 20... 292—293 

118 31.des. Lög um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands, sbr. lög nr. 38 28. maí 1981 .. 294—295
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

119 31.des. Lög um breyting á lögum nr. 75 14. september 1981, um 
tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum ...... 295 

120 31. des. Lög um verðjöfnunargjald af raforkusölu ............... 206—297 
121 31.des. Lög um breyting á lögum nr. 75, 14. september 1981, um 

tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum ...... 291—299 
122 31.des. Lög um breyting á lögum nr. 67/1976, um löggilta endur- 

skoðendur ................00.. 0 299 
123 31.des. Lög um breyting á lögum nr. 76 28. desember 1983, um 

breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976, um tollskrá 

o. fl., með áorðnum breytingum .................... 299 
124 31.des. Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um 

söluskatt, með síðari breytingu ..................... 300 
125 31. des. Lög um heimild fyirr ríkisstjórnina til að selja Landsmiðj- 

UNA 20... 301 
126 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 107 30. desember 1978, um 

sérstakt tímabundið vörugjald, með síðari breytingum .. 301 
127 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 95/1975, um breyting á lögum 

um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breyting- 

UM 0... 302 
128 31. des. Lögum sérstakan barnabótaauka ..................... 302—303 
129 31.des. Lög um breytingu á lögum nr. 73 26. nóvember 1980, um 

tekjustofna sveitarfélaga, með síðari breytingum ...... 303 

130 31.des. Lög um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði  304—305 
131 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 9 30. mars 1984, um frádrátt 

frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar manna í 

atvinnurekstri ...............0..0 0... 305 
132 18. des. Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis .............. 306 
133 31.des. Fjárlög fyrir árið 1985 ....................0.. 000. 307—516



Yfirlit 

eftir málaflokkum. 

  

  

Nr. . Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Ábyrgðarheimildir, sjá Ríkisábyrgðir. 

Almannatryggingar. 
23 24. apríl Lögum fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum ........ 31—38 
25 30. mars Lög um breytingu á lögum nr. 67/1971, um almannatrygg- 

ingar, með áorðnum breytingum .................... 4041 
43 30. maí Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, peninga- og lánsfjár- 

málum 1984 ......0........ 53—57 
98 1. júní Lög um breyting á lögum nr. 67/1971, um almannatrygg- 

ingar, með síðari breytingum ....................... 192 
127 31.des. Lög um breytingu á lögum nr. 95/1975, um breyting á 

lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari 
breytingum ............0... 00... 302 

Alþingi. 
3 14. mars Lög um breyting á lögum nr. 52. 14. ágúst 1959, um 

kosningar til Alþingis ..................0 0. 6—T 
44 22. maí Forsetabréf um þinglausnir ........................... 57 
66 1. júní — Lög um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 52/ 

1959, sbr. lög nr. 6/1966, nr. 48/1968, nr. 15/1974, nr. 37/ 

1979, nr. 90/1981 Og nr. 4/1983 ........000.0. 112—120 
105  7.sept.  Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fundar 

miðvikudaginn 10. október 1984 .................... 247 
132 18. des. — Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis .............. 306 

Atvinnuréttindi. 
17 24. apríl Lögum sjóntækjafræðinga ........................... 31—32 
58 28. maí Lögum sjúkraliða ..............0...0... 00 85—86 
67 28. maí Ljósmæðralög .............0..... 0. 121—122 
11 28. maí Lög um atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða 

áíslenskumskipum ...............0... 00. 155—158 
81 28. maí Lög um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum 

Skipum ............... 163—168 
97 28. maí Lög um bókasafnsfræðinga ........................... 191



X 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

112 31.des. Lög um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum 
skipum .........0.0. 218—284 

113 31. des. Lög um atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða 

áíslenskumskipum .........2.00.. 0. 285—289 

122 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 67/1976, um löggilta endur- 

skoðendur ............%. 0000. 299 

Atvinnuvegir. 

72 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 64 31. maí 1965, um rannsókn- 
ir í þágu atvinnuveganna .........0.....00 000. 0 0. 140— 141 

Bankamál. 

43 30. maí Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, peninga- og lánsfjár- 

málum 1984 ...........000 0 537 

51 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 65 19. maí 1982, um skatt- 

skyldu innlánsstofnana ..........0.02000 0000. 14—1S 

52 30. maí Lög um gjald af umboðsþóknun og gengismun vegna gjald- 

eyrisviðskipta ............00 000 76 

59 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 113 29. desember 1951, um 

stofnun og rekstur Iðnaðarbanka Íslands hf., sbr. lög nr. 
3127. apríl 1963 ...........000. 0 86 

87 28. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja hlutabréf 
ríkissjóðs í Iðnaðarbanka Íslands hf. ......0........... 179 

88 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 113/1951, um Iðnaðarbanka 
Íslands hf., sbr. lög nr. 31/1963, um breyting á þeim 
lÖgum ..........2 000 180 

89 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 28 1976, um Búnaðarbanka 
Íslands, sbr. lög nr. 39/1983, um breyting á þeim lögum 180 

Bráðabirgðalög. 

101 17. júlí Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 30 28. apríl 1966, 

um meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum, með síðari 

breytingum .............. 000... 226 

102 30. júlí Bráðabirgðalög um ráðstafanir í sjávarútvegi o. fl. ....... 221—228 

103 26.sept.  Bráðabirgðalög um lausn á deilu verkalýðsfélaga og slátur- 

leyfishafa á Suðurlandi ..........0..... 0... 0... 229—230 

Efnahagslögsaga, sjá Landhelgismál. 

Efnahagsmál. 

2 20.mars Lánsfjárlögfyrir árið 1984 ..............0..0 0000 000... 2—6 

5 22.mars Lög um vísitölu  framfærslukostnaðar og skipan 

kauplagsnefndar ...........20000000 00. 8 

12 16. apríl Lög um breytingu á lausaskuldum bænda í föstlán ....... 22—23 

20 24. apríl Lögum heimild til niðurfellingar eða endurgreiðslu stimpil- 
gjalda af íbúðarlánum ............00.0000 0000... 35



XI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

23 24. apríl Lögum fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum ........ 31—38 
43 30. maí Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, peninga- og lánsfjár- 

málum 1984 ........0..000.. 53—57 

71 30. maí Lög um ráðstafanir í sjávarútvegsmálum ................ 138—139 
102 30. júlí Bráðabirgðalög um ráðstafanir í sjávarútvegio. fl. ....... 227—228 

Fasteignir. 

62 15. maí Lög um húsaleigu sem fylgir breytingum vísitölu húsnæðis- 
kostnaðar ...........000.. 108—109 

70 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 44 1. júní 1979, um húsa- 
leigusamninga ..........0...0. 00 137—138 

90 30. maí Lög um breyting á jarðalögum nr. 65 31. maí 1976 með 

síðari breytingum .............00.. 000 181—184 
93 28. maí Lög um breyting á ábúðarlögum, nr. 6431. maí 1976 ..... 187 

130 31. des. Lög um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði 304—305 

Félagsmál. 

18 24. apríl Lögum Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra ..... 32—34 
23 24. apríl Lögum fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum ........ 31—38 
43 30. maí Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, peninga- og lánsfjár- 

málum 1984 ........00.. 00 5357 
60 1. júní Lög um Húsnæðisstofnun ríkisins ..................... 87—107 

114 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 91/1982, um málefni aldraðra, 

með síðari breytingum ..............00.. 00... 289—290 
117 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 97 24. desember 1979, um 

eftirlaun til aldraðra, sbr. lög nr. 52/1981 og lög nr. 92/ 
1982 ........0000 202—293 

128 31. des. Lög um sérstakan barnabótaauka ..................... 302— 303 

Ferðamál. 
22 24. apríl Lög um afnám laga nr. 81 23. desember 1980, um álag á 

ferðagjaldeyri .................... 0. 36 

Fiskveiðar, sjá Sjávarútvegur. 

Fjárlög, ríkisreikningur. 
2 20.mars  Lánsfjárlögfyrir árið 1984 ......................0..... 2—6 

23 24. apríl Lögum fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum ........ 31—38 

43 30. maí Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, peninga- og lánsfjár- 

málum 1984 ........0000000 000 53--57 
133 31.des. Fjárlögfyrir árið 1985 ........0...0...0..... 0... 307—516 

Fjarskipti. 
13 28. maí Lögum fjarskipti ................00.... 0 142—147
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Flugmál. 

24 17. maí Lög um kjaradóm í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflug- 

manna og Flugleiða ..........0.000%% 000... nn 38—39 

30 15. maí Lög um heimild fyrir fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs til að 

ábyrgjast lán fyrir Arnarflug hf. ........0...000000 0... 44 

45 15. maí Lög um lántökur o. fl. vegna byggingar flugstöðvar á 

Keflavíkurflugvelli ..............0%0 00... 58 

Flutningar. 

54 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 62/1979, um landflutningasjóð 

NANNA 82 

Forseti Íslands. 

1  6.mars Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á reglugerð um 

breytingu á reglugerð nr. 96 31. desember 1969 um 

Stjórnarráð Íslands 22... 1 

6 28. mars Lög um breytingu á lögum um framboð og kjör forseta 

Íslands, nr. 36 12. febrúar 1945 ..........0000..0.... 9 
11 11. apríl Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ............... 000. 22 

16 26. apríl Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum .........000. 00... nn 31 

38 29. maí Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á 

reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands, með áorðn- 

um breytingum .........%%..00 00 nn 49 

106 9.nóv. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ............% 0000 247 

107 23. nóv. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 

við stjórnarstörfum ............000 0000... 248 

Gengismál, sjá Bankamál. 

Gjaldeyrismál. 

22 24. apríl Lög um afnám laga nr. 81 23. desember 1980, um álag á 

ferðagjaldeyri ............0..0 00... 36 

52 30. maí Lög um gjald af umboðsþóknun og gengismun vegna gjald- 

eyrisviðskipta ............000 0000. 16 

Gjöld, sjá Skattar, gjöld. 

Háskóli Íslands. 
38 29. maí Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á 

reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands, með áorðn- 

um breytingum ............200...n nr 49 

80 30.maí Lögum Íslenska málnefnd .............00.0. 0... 0000... 161—162
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Hafnir. 

69 28. maí Hafnalög ............0..2 000 129— 137 

Happdrætti. 

115 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 18 22. apríl 1959, um 
vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga 291 

Heilbrigðismál. 

18 24. apríl Lögum Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra ..... 32—34 
28 16. maí Lög um breyting á lögum nr. 38/1978, um ónæmisaðgerðir 42—43 

63 1. júní Lögum breyting á áfengislögum, nr. 822. júlí 1969 ....... 109 
74 28. maí Lög um tóbaksvarnir ..........0..000.0 00. 147—1S1 

86 30. maí Lög um breyting á lyfjalögum, nr. 49/1978 .............. 177—179 
92 16. maí Lög um breyting á lögum nr. 50/1981, um hollustuhætti og 

heilbrigðiseftirlit .............000. 000. 186—187 

108 14.nóv.  Lyfjalög ...........00.22 0000 249—260 
109 14. nóv. Lögum hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit .............. 261—276 

110 19. des. Lög um breyting á lögum nr. 59/1983, um heilbrigðisþjón- 

USÍU .......0000 0 277 

114 31.des. Lögum breyting á lögum nr. 91/1982, um málefni aldraðra, 
með síðari breytingum ............0. 0000... 289—290 

116 31. des. — Lögum breyting á lögum nr. 79/1982, um lyfjadreifingu ... 291 

Hitaveitur, jarðhiti. 

91 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 100 31. desember 1974, um 

Hitaveitu Suðurnesja, sbr. lög nr. 26/1980 ............ 185 

Húsnæðismál. 

20 24. apríl Lög um heimild til niðurfellingar eða endurgreiðslu stimpil- 
gjalda af íbúðalánum .............0. 0000... .. 35 

60 1. júní — Lögum Húsnæðisstofnun ríkisins ..................... 87—107 

62 15. maí Lög um húsaleigu sem fylgir breytingum vísitölu húsnæðis- 
kostnaðar ..........0000.. 2 108—109 

10 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 44 1. júní 1979, um húsa- 

leigusamninga ...........00. 2000 137—138 

Höfundaréttur. 

78 30. maí Lög um breyting á höfundalögum, nr. 73 29. maí 1972 .... 158—160 

Iðnaður. 

55 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 68 10. október 1967 um 

Iðnlánasjóð, sbr. lög nr. 19 5. apríl 1968, lög nr. 42 16. 
apríl 1971, lög nr. 50 25. apríl 1973, lög nr. 68 21. maí



XIV 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

1974, lög nr. 44 16. maí 1977, lög nr. 59 31. maí 1979 og 

lög nr. 44 11. maí 1982, um breyting á þeim lögum ..... 82—84 

95 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 18 11. maí 1977, sbr. lög nr. 45 

11. maí 1982, um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði ..... 189—-190 
104 30. nóv. Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Ís- 

lands og Swiss Aluminium Ltd. um álbræðslu við 

Straumsvík ...........%0.. 0000 231—246 

Innflutningsmál. 

27 1S. maí Lög um breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976, um 
tollskrá o. fl., með síðari breytingum ................ 42 

29 15. maí Lög um breyting á lögum nr. 120/1976, um tollskrá o. fl. .. 43 

39 25. maí Lög um breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976, um 

tollskrá o. fl., með síðari breytingum ................ 50 

43 30. maí Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, peninga- og lánsfjár- 
málum 1984 ...........0 000 53—57 

46 30. maí Lög um breyting á lögum nr. $9 28. maí 1969, um 

tollheimtu og tolleftirlit, með síðari breytingum ....... 59—61 
52 30. maí Lög um gjald af umboðsþóknun og gengismun vegna 

gjaldeyrisviðskipta ...........000000. 0. 76 
123 31.des. Lög um breyting á lögum nr. 76 28. desember 1983, um 

breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976, um tollskrá 

o. fl., með áorðnum breytingum .................... 299 

Jarðhiti, sjá Hitaveitur, jarðhiti. 

Kennarar, sjá Menntamál. 

Kosningar. 

3 14. mars Lög um breyting á lögum nr. 52 14. ágúst 1959, um kosn- 

ingar til Alþingis ..............0 0000. 6—T 
6 28. mars Lög um breytingu á lögum um framboð og kjör forseta 

Íslands, nr. 36 12. febrúar 1945 .......0.0...0....... 9 

64 30. maí Lög um breyting á lögum um sveitarstjórnarkosningar, nr. 
5/1962, sbr. lög nr. 5/1966, nr. 7/1978, nr. 8/1982 og nr. 
10/1982 22.00.0000 110 

66  1.júní Lög um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. $2/ 
1959, sbr. lög nr. 6/1966, nr. 48/1968, nr. 15/1974, nr. 37/ 

1979, nr. 90/1981 og nr. 4/1983 ......0%.0 000. 112—120 

Kvikmyndir. 

94 30. maí Lög um kvikmyndamál ..............0000 00. 188—189 

Landbúnaður. 

12 16. apríl Lögum breytingu á lausaskuldum bænda í föstlán ....... 22—23 
43 30. maí Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, peninga- og lánsfjár- 

málum 1984 .........0.0.2 0 53—57
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

90 30. maí Lög um breyting á jarðalögum nr. 65 31. maí 1976 með 

síðari breytingum ............0.0..000 0 181— 184 
93 28. maí Lög um breyting á ábúðarlögum, nr. 6431. maí 1976 ..... 187 

101 17. júlí Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 30 28. apríl 1966, 
um meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum, með síðari 

breytingum ...........0000 0000 226 
103 26.sept. Bráðabirgðalög um lausn á deilu verkalýðsfélaga og slátur- 

leyfishafa á Suðurlandi ...................000. 229—230 

Landhelgismál. 

14 21. apríl Lög um framkvæmd alþjóðasamninga um varnir gegn 

mengun fráskipum ............0.. 000 29—30 
118 31.des. Lögum breytingu á lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands, sbr. lög nr. 38 28. maí 1981 .. 204—295 

Lántökur. 

2 20.mars  Lánsfjárlög fyrir árið 1984 .......0.0.0.00..... 2—6 
30 15. maí Lög um heimild fyrir fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs til að 

ábyrgjast lán fyrir Arnarflug hf. ..................... 44 

43 30. maí Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, peninga- og lánsfjár- 

málum 1984 .......... 53—S7 

45 IS. maí Lög um lántökur o. fl. vegna byggingar flugstöðvar á 

Keflavíkurflugvelli .............0...0 58 
49 28. maí Lög um lántöku Aburðarverksmiðju ríkisins ............ 64 

Launamál. 

5 22.mars Lög um vísitölu framfærslukostnaðar og skipan kauplags- 

nefndar ..........0.0.0... 0 8 
24 17. maí Lög um kjaradóm í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflug- 

manna og Flugleiða ............0...000 0 38—39 

41 25. maí Lög um breyting á lögum nr. 46 25. apríl 1973, um 
kjarasamninga opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 35/ 

1976, lög nr. 23/1977, lög nr. 58/1977, lög nr. 61/1977 og 

lög nr. 22/1981 .........000. 51—52 

103 26.sept.  Bráðabirgðalög um lausn á deilu verkalýðsfélaga og slátur- 

leyfishafa á Suðurlandi .........0.0...0.0 0000... 229—230 

117 31.des. Lög um breyting á lögum nr. 97 24. desember 1979, um 
eftirlaun til aldraðra, sbr. lög nr. 52/1981 og lög nr. 92/ 

1982 2... 202—293 

Lífeyrissjóðir. 

47 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lífeyris- 
sjóð starfsmanna ríkisins, sbr. lög nr. 49/1973, nr. 21/ 

1975, nr. 28/1978 Og nr. 98/1980 .........0..00 0 61—63 
50 1. júní Lög um lífeyrissjóð bænda ...........0.0..0.0000 00. 65— 73



XVI 

  

  

Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Lögræði. 

68 30. maí Lögræðislög ..........%%%... ann 122—129 

Menntamál. 

38 29. maí Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á 

reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands, með áorðn- 

um breytingum ..........0.00..00 0000 49 

43 30. maí Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, peninga- og lánsfjár- 

málum 1984 ..........2000 00 5357 

18 30. maí Lög um breyting á höfundalögum, nr. 73 29. maí 1972 .... 158—160 

80 30. maí Lög um Íslenska málnefnd .........0.0..0 00.00.0000... 161—162 

82 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 12/1970, um menntaskóla ... 168 

85 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 14/1973, sbr. lög nr. 21/1977, 

um heimild til að stofna fjölbrautaskóla .............. 176 

94 30. maí Lög um kvikmyndamál .........000..00 00... 188— 189 

Opinberar framkvæmdir. 

32 15. maí Lög um breyting á lögum nr. 63/1970, um skipan opinberra 

framkvæmda ..........0...000 0. 45 

Opinberir starfsmenn. 

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

kjarasamninga opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 35/ 

1976, lög nr. 23/1977, lög nr. 58/1977, lög nr. 61/1977 og 

lögnr.22/1981 .........0000 00 nr rn 51—52 

47 30. maí Lög um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lífeyris- 

sjóð starfsmanna ríkisins, sbr. lög nr. 49/1973, nr. 21/ 

1975, nr. 28/1978 og nr. 98/1980 .....0000000 0000 61—63 

Raforkumál. 

91 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 100 31. desember 1974, um 

Hitaveitu Suðurnesja, sbr. lög nr. 26/1980 ............ 185 

104 30. nóv Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Ís- 

lands og Swiss Aluminium Ltd. um álbræðslu við 

Straumsvík ..........0000 000 231—246 

120 31. des. Lögum verðjöfnunargjald af raforkusölu ............... 296—291 

Refsilög. 

13 17 apríl Lögum framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum .. 23—29 

Ríkisábyrgðir. 

30 15. maí Lög um heimild fyrir fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs til að 

ábyrgjast lán fyrir Arnarflug hf. .......0000.00 44 

49 28. maí Lög um lántöku Áburðarverksmiðju ríkisins ............ 64 
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STJÓRNARTÍÐINDI A 1 — 1984 
  
  

6. mars 1984 1 Nr. 1 

AUGLÝSING 
um staðfestingu forseta Íslands á reglugerð um breytingu á reglugerð 

nr. 96 31. desember 1969 um Stjórnarráð Íslands. 

Forseti Íslands hefur hinn 6. mars 1984 samkvæmt tillögu forsætisráðherra staðfest 

svohljóðandi reglugerð um breyting á reglugerð nr. 96 31. desember 1969 um Stjórnarráð 
Íslands. 

1. gr. 

Við lið 1 í 5. gr. reglugerðarinnar bætist nýr töluliður, er verði 15. töluliður og orðist 
svo: 

15. Fyrirsvar vegna málsókna á hendur ríkissjóði og ríkisstofnunum og málsókna 
þessara aðila á hendur öðrum, þar sem fjárkröfur eru gerðar eða úrslit máls geta að öðru 
leyti haft fjárhagslega þýðingu fyrir ríkissjóð. Verkefni skv. þessum tl. skulu falin sérstökum 
ríkislögmanni. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Forsætisráðuneytið, 6. mars 1984. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

  

Stjórnartíðindi A 1, nr. 1. Útgáfudagur 12. mars 1984. 
A1 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



STJÓRNARTÍÐINDI A 2 — 1984 
  

  

Nr. 2 2 20. mars 1984 

LÁNSFJÁRLÖG 
fyrir árið 1984. 

ForseEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu. 

I KAFLI 
1. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1984 að fjárhæð allt 

að 1641 121 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Jafnframt er 

fjármálaráðherra heimilt að taka lán á innlendum lánsfjármarkaði að fjárhæð allt að 600 000 

þús. kr. þar af 322 000 þús. kr. vegna Byggingarsjóðs ríkisins. 

2. gr. 

Lánstfé skv. 1. gr. skal ráðstafað í samræmi við ákvæði fjárlaga og fjárfestingar- og 

lánsfjáráætlunar fyrir árið 1984. 

3. gr. 

Landsvirkjun er heimilt að taka lán á árinu 1984 að fjárhæð allt að 900 000 þús. kr. eða 

jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til fjármögnunar á raforkuframkvæmdum. 

Lánsfénu skal varið með eftirtöldum hætti: 
1. Blönduvirkjun ...............0020 000 200 000 þús. kr. 
2. Kvíslaveitur og Þórisvatn ................000 0000 350 000 þús. kr. 

3. Suðurlína ...............00000 0 180 000 þús. kr. 
4. Annað ...........00 170 000 þús. kr. 

Gætt skal ákvæða 14. gr. laga nr. 42/1983 við þessar lántökur og teljast lán, sem 

Landsvirkjun er heimilt að taka samkvæmt þessari grein án samþykkis eignaraðila, hluti af 

ofangreindri fjárhæð. 

4. gr. 

Fyrirtækjum með eignaraðild ríkissjóðs er heimilt að taka lán á árinu 1984, samkvæmt 
síðari ákvörðun fjármálaráðherra um lántökuaðila, að fjárhæð allt að 54 000 þús. kr. eða 

jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

5. gr. 

Orkubúi Vestfjarða er heimilt að taka lán á árinu 1984 að fjárhæð allt að 30 000 þús. 

kr., eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, til fjármögnunar á raforku- og 
hitaveituframkvæmdum. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



20. mars 1984 3 Nr. 2 

6. gr. 

Heimild er til lántöku vegna hitaveituframkvæmda og skuldbreytinga sem hér segir: 
1. Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar, lán á árinu 1984 að fjárhæð 22 500 þús. kr. eða 

jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

2. Hitaveita Akureyrar, lán á árinu 1984 að fjárhæð allt að 88 800 þús. kr. eða jafnvirði 
þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

3. Hitaveita Kjalarness, lán á árinu 1984, að fjárhæð allt að 25 000 þús. kr. eða jafnvirði 

þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

1. gr. 

Framkvæmdasjóði Íslands er heimilt að taka erlent lán á árinu 1984 að fjárhæð 652 000 

þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

8. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð 

eða taka lán, er komi að hluta eða öllu leyti í stað ríkisábyrgðar, og endurlána þeim aðilum, 

sem nefndir eru í 3., 4., 5. og 6. gr., með þeim kjörum og skilmálum sem fjármálaráðherra 

ákveður. 

II KAFLI 
9. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 2. tl. 27. gr. laga nr. 97/1976 um Framkvæmdastofnun ríkisins skal 
framlag ríkissjóðs til Byggðasjóðs eigi fara fram úr 83 800 þús. kr. á árinu 1984. Að auki er 

Byggðasjóði ætluð lántaka að fjárhæð allt að 120 000 þús. kr. 

10. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. og 3. tl. 4. gr. laga nr. 45/1971 um Stofnlánadeild landbúnaðarins, 

landnám, ræktun og byggingar í sveitum, sbr. 1. gr. laga nr. 68/1973, skal framlag ríkissjóðs 
til Stofnlánadeildar landbúnaðarins eigi fara fram úr 12 060 þús. kr. á árinu 1984. 

11. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði C- og D-liðar 3. gr. laga nr. 44/1976 um Fiskveiðasjóð Íslands og 
ákvæði laga nr. 2/1980 og laga nr. 84/1981 um breyting á lögum nr. 5/1976 um 

útflutningsgjald af sjávarafurðum skal framlag ríkissjóðs til Fiskveiðasjóðs Íslands falla 
niður á árinu 1984. 

12. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 2. tl. 9. gr. laga nr. $1/1983, um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, 

sbr. ákvæði laga nr. 52/1983, um útflutningsgjald af sjávarafurðum, skal framlag ríkissjóðs til 
Aflatryggingasjóðs eigi fara fram úr 18 600 þús. kr. á árinu 1984. 

13. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. laga nr. 14/1965 um launaskatt, sbr. lög nr. 65/1977 og 2. og 3. 

tl. 9. gr. laga nr. 51/1980 um Húsnæðisstofnun ríkisins, skal heildarframlag ríkissjóðs til 
Byggingarsjóðs ríkisins eigi fara fram úr 200 000 þús. kr. á árinu 1984. 

14. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði b-liðar 37. gr. laga nr. $1/1980 um Húsnæðisstofnun ríkisins skal 

framlag ríkissjóðs til Byggingarsjóðs verkamanna eigi fara fram úr 200 000 þús. kr. á árinu 
1984.
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15. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði b-liðar S. gr. laga nr. 35/1966 um Lánasjóð sveitarfélaga, sbr. lög nr. 
99/1974, skal framlag ríkissjóðs til Lánasjóðs sveitarfélaga falla niður á árinu 1984. 

16. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. laga nr. 30/1921 um erfðafjárskatt, sbr. 1. gr. laga nr. 50/1972, 

skulu tekjur Erfðafjársjóðs af erfðafjárskatti eigi fara fram úr 19 400 þús. kr. á árinu 1984. 

Það sem umfram kann að innheimtast af erfðafjárskatti á árinu 1984 rennur í ríkissjóð. 

17. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði c-liðar S. gr. laga nr. 51/1972 um Bjargráðasjóð, sbr. lög nr. 57/1980, 

skal framlag ríkissjóðs til Bjargráðasjóðs eigi fara fram úr 21 800 þús. kr. á árinu 1984. 

18. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. tl. 35. gr. laga nr. 41/1983 um málefni fatlaðra skal framlag 
ríkissjóðs til Framkvæmdasjóðs fatlaðra eigi fara fram úr 40 000 þús. kr. á árinu 1984. 

19. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. tl. 20. gr. hafnalaga nr. 45/1973, sbr. 2. gr. laga nr. 83/1976, skal 
framlag ríkissjóðs til Hafnabótasjóðs eigi fara fram úr 12 450 þús. kr. á árinu 1984. 

20. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 6. gr. laga nr. 58/1970 um skemmtanaskatt skal framlag ríkissjóðs til 
Félagsheimilasjóðs eigi fara fram úr 12 400 þús. kr. á árinu 1984. 

21. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði í 8. gr. og 25. gr. laga nr. 60/1976 um skipulag ferðamála skal 

ráðstöfunarfé til ferðamála af sérstöku gjaldi skv. 8. gr. laganna og framlagi úr ríkissjóði skv. 

25. gr. laganna á árinu 1984 eigi fara samtals fram úr 6 500 þús. kr. 

22. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði a-liðar 5. gr. laga nr. 54/1980 um Iðnrekstrarsjóð skal framlag 

ríkissjóðs til Iðnrekstrarsjóðs eigi fara fram úr 15 000 þús. kr. á árinu 1984. 

23. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 2. tl. 5. gr. laga nr. 68/1967 um Iðnlánasjóð, sbr. lög nr. 50/1973, skal 

framlag ríkissjóðs til Iðnlánasjóðs falla niður á árinu 1984. 

24. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 20. gr. laga nr. 35/1970, um skipun prestakalla og prófastsdæma og 

um kristnisjóð skal framlag ríkissjóðs til kristnisjóðs eigi fara fram úr 3 600 þús. kr. á árinu 
1984. 

25. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. tl. 2. gr. laga nr. 34/1979 um Veðdeild Búnaðarbanka Íslands skal 
framlag ríkissjóðs til Veðdeildar Búnaðarbanka Íslands falla niður á árinu 1984. 

26. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 32. gr. vegalaga nr. 6/1977 skal framlag til þjóðvega í 

kaupstöðum og kauptúnum eigi fara fram úr 94 700 þús. kr. á árinu 1984. 

27. gr. 
Þrátt fyrir 1. lið ákvæðis til bráðabirgða í lögum nr. 72/1982, um námslán og námsstyrki, 

skal hlutfallstala lána af reiknaðri fjárþörf námsmanna eigi hækka í 100% fyrr en 1. janúar 

1985.



20. mars 1984 5 Nr. 2 

III KAFLI 
28. gr. 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að taka lán erlendis í því skyni að 

endurgreiða fyrir gjalddaga eftirstöðvar erlendra lána, þegar lánstíminn er talinn of stuttur 

miðað við eðlilegan afskriftartíma mannvirkja sem fjármögnuð hafa verið með viðkomandi 

lánum. 

Landsvirkjun er heimilt að taka erlend lán í því skyni að endurgreiða fyrir gjalddaga 

erlend lán, þegar lánstíminn er talinn of stuttur miðað við eðlilegan afskriftartíma 
mannvirkja sem fjármögnuð hafa verið með viðkomandi lánum. Gætt skal ákvæða 14. gr. 
laga nr. 42/1983 þannig, að fari samanlögð fjárhæð lána samkvæmt þessari grein og 3. gr. 

laga þessara fram úr 5% af höfuðstól skal leitað samþykkis eignaraðila. 

29. gr. 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að taka lán vegna endurskoðaðrar 

lánsfjáráætlunar fyrir árið 1983 er nemi allt að 400 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar 

fjárhæðar í erlendri mynt. 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að taka lán í formi ríkisskuldabréta, 

spariskírteina og ríkisvíxla fyrir 43 000 þús. kr. á árinu 1983 í samræmi við ákvæði 1. gr. laga 
nr. 79/1983. 

Enn fremur er fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs heimilt að ábyrgjast með 

sjálfskuldarábyrgð ríkissjóðs lán að fjárhæð 28 200 þús. kr., eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í 
erlendri mynt, sem Vestmannaeyjakaupstaður hefur tekið til hitaveituframkvæmda á árinu 
1983. Jafnframt er fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs heimilt að veita sams konar ábyrgð 
vegna láns að fjárhæð 11 000 þús. kr., eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, sem 

eignaraðilar Hitaveitu Rangæinga hafa tekið í sama tilgangi. 

30. gr. 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að semja við Seðlabanka Íslands um 

fjármögnun á greiðsluhalla ríkissjóðs 1983. 

31. gr. 
Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að ábyrgjast lán með sjálfskuldar- 

ábyrgð, gegn þeim tryggingum sem hann metur gildar, til smíði á fjórum fiskiskipum 
innanlands, sem þegar er hafin smíði á. Skip þessi mega vera allt að 39 m löng og með 

vélarafl allt að 1000 hö. Mega lánin nema allt að 80% smíðaverðs samkvæmt mati 
Ríkisábyrgðasjóðs. Ábyrgð þessi miðast við að skip sé óselt við veitingu ríkisábyrgðar og 
ríkisábyrgðin falli niður við sölu skips frá skipasmíðastöð. 

Þótt sala skips hafi farið fram er fjármálaráðherra heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að 

ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð erlend vörukaupalán sem tekin hafa verið fyrir milligöngu 

innlendra banka til smíði skipa þeirra sem getur í 1. mgr. Þegar lokið er smíði skipanna mega 

slík lán nema allt að 20% af endanlegu matsverði þeirra fullbúinna. Til tryggingar 
sjálfskuldarábyrgð ríkissjóðs komi 2. veðréttur í skipunum og má samanlögð fjárhæð 

vörukaupalánanna og annarra lána, sem á undan eru í veðröð, nema allt að 80% af 

matsverði skipanna fullbúinna. Fjármálaráðherra ákveður nánari framkvæmd þessa ákvæðis 

með reglugerð. 

Jafnframt falla úr gildi 27. gr. laga nr. 44/1983 og 34. gr. laga nr. 13/1982. 

32. gr. 
Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt gegn þeim tryggingum sem hann 

metur gildar að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð lán sem tekin eru til smíði skips sem 
Vélsmiðja Seyðisfjarðar hf. hefur í smíðum. Skip þetta má vera allt að 26 m langt og með 

vélarafl allt að 600 hö. Mega lánin nema allt að 80% smíðaverðs skipsins samkvæmt mati
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Ríkisábyrgðasjóðs. Ábyrgð þessi skal falla niður þegar smíði skipsins er lokið og 

skipasmíðastöðin afhendir það til kaupanda. 
Þótt afhending skipsins hafi farið fram er fjármálaráðherra heimilt fyrir hönd ríkissjóðs 

að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð erlend vöurkaupalán sem tekin kunna að verða fyrir 
milligöngu innlendra banka til smíði skipsins. Þegar lokið er smíði skipsins mega slík lán 
nema allt að 20% af endanlegu matsverði skipsins fullbúins. Til tryggingar sjálfskuldar- 

ábyrgð ríkissjóðs komi 2. veðréttur í skipinu og má samanlögð fjárhæð vörukaupalánanna og 

annarra lána, sem á undan eru í veðröð, nema allt að 80% af matsverði skipsins fullbúins. 

Fjármálaráðherra ákveður nánari framkvæmd þessa ákvæðis með reglugerð. 

33. gr. 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að endurgreiða Flugleiðum hf. og 

Cargolux lendingargjöld á Keflavíkurflugvelli vegna Norður-Atlantshafsflugs. Heimildin 
gildir fyrir tímabilið 1. október 1983 til 31. desember 1984. Ráðherra er heimilt að ákveða 
nánari framkvæmd lagagreinar þessarar með reglugerð í samráði við fjárveitinganefnd. 

34. gr. 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð 

lán að fjárhæð allt að 30 millj. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt sem 
Bjargráðasjóður tekur og endurlánar kartöflubændum vegna uppskerubrests á árinu 1983. 
Endurlán Bjargráðasjóðs skulu vera með sömu kjörum og til jafnlangs tíma og ábyrgðarlán 

ríkissjóðs að viðbættri eðlilegri þóknun til Bjargráðasjóðs. 

35. gr. 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð 
lán að fjárhæð allt að 30 millj. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt sem 

Bjargráðasjóður tekur og endurlánar bændum vegna ótíðar sumarið 1983. Endurlán 

Bjargráðasjóðs skulu vera með sömu kjörum og til jafnlangs tíma og ábyrgðarlán ríkissjóðs 

að viðbættri eðlilegri þóknun til Bjargráðasjóðs. 

36. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. mars 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   

Albert Guðmundsson. 

. 14. mars 1984 

LOG 

um breyting á lögum nr. 52 14. ágúst 1959, um kosningar til Alþingis. 

FORSETI ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu. 

1. gr. 

Við alþingiskosningar þær, sem fram eiga að fara 23. apríl 1983, skal kosning enn 

fremur fara fram 24. apríl 1983, þó ekki í kjördeildum sem eru að öllu leyti innan takmarka 
kaupstaðar eða kauptúns.
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Kjörstjórn getur þó ákveðið, þegar kosningu er lokið hinn fyrri kjördag, að eigi skuli 

vera fleiri kjördagar í kjördeildinni, enda sé öll kjörstjórnin sammála og allir umboðsmenn 
lista, sem mættir eru, samþykkja þá ákvörðun með undirritun sinni í kjörbókina. Hafi 80% 

eða fleiri kjósenda í kjördeildinni kosið eða fengið vottorð samkvæmt 82. gr. nægir einróma 

samþykki kjörstjórnar til slíkrar ákvörðunar. 

Er kosningu er lokið hinn fyrri kjördag skal um meðferð kjörgagna fara eftir ákvæðum 

4. málsgr. 128. gr. 

Nú hefur veður hamlað kjörsókn á hinum tveimur kjördögum og getur þá kjörstjórn 

ákveðið, með sama hætti og segir í 3. málsgr. 128. gr., og áður en kjörfundi lýkur hinn síðari 

kjördag, að kosningu verði fram haldið á kjörfundi næsta dag. Nægir að birta auglýsingu þar 

um í útvarpi. Um meðferð kjörgagna fer þá eftir ákvæðum 4. málsgr. 128. gr. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. mars 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(E. S.) Jón Helgason. 

14. mars 1984 R Nr.4 

LOG 

um breytingu á lögum nr. 35 9. maí 1970, um skipun prestakalla og 

prófastsdæma og um kristnisjóð. 

ForseEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu. 

1. gr. 

Í stað „39.—40.“ í 1. gr. VI. komi: 39. 

2. gr. 
2. mgr. 6. gr. orðist þannig: 

Biskupi er heimilt að ráða tvo prestvígða menn til þess að gegna prestsþjónustu um 

stundarsakir í þeim prestaköllum þar sem prestur er veikur eða prestakallið prestslaust af 

öðrum ástæðum. Ef þörf krefur er biskupi heimilt, með samþykki ráðherra, að ráða fleiri 

prestvígða menn til starfa skv. þessari grein. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. mars 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
Jón Helgason.
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LOG 

um vísitölu framfærslukostnaðar og skipan Kauplagsnefndar. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu. 

1. gr. 

Kauplagsnefnd skipa þrír menn. Einn skipaður eftir tilnefningu Hæstaréttar og er hann 
formaður, en hinir eftir tilnefningu Alþýðusambands Íslands og Vinnuveitendasambands 

Íslands, hvors um sig. Nefndin starfar í samráði við Hagstofu Íslands. 

Kostnaður við nefndina greiðist úr ríkissjóði. 

2. gr. 

Kauplagsnefnd skal reikna vísitölu framfærslukostnaðar samkvæmt vísitölugrundvelli 
byggðum á niðurstöðum neyslukönnunar árin 1978 og 1979 sem Kauplagsnefnd og 
Hagstofan hafa gert. Grunntala þessarar vísitölu (=100) skal miðuð við verðlag í 

febrúarbyrjun 1984 og skal reikna hana fjórum sinnum á ári miðað við byrjun mánaðanna 

febrúar, maí, ágúst og nóvember eftir grundvallarreglum sem Kauplagsnefnd setur. Við 

þennan útreikning skal sleppa broti úr vísitölustigi, hálfu eða minna, en annars hækka í heilt 
stig. 

Nú óskar ríkisstjórnin, Alþýðusamband Íslands eða Vinnuveitendasamband Íslands 

eftir því að vísitala framfærslukostnaðar verði reiknuð aukalega í byrjun annars mánaðar en 

skylt er að reikna hana samkvæmt fyrri málsgrein þessarar greinar og skal þá Kauplagsnefnd 
verða við þeirri ósk enda sé hún borin fram með minnst tveggja vikna fyrirvara. 

3. gr. 

Kauplagsnefnd skal eigi sjaldnar en á 5 ára fresti láta fara fram athugun á því hvort 
ástæða sé til að endurskoða grundvöll vísitölu framfærslukostnaðar. Skal sú athugun fyrst 
fara fram á árinu 1985. Telji allir nefndarmenn að lokinni slíkri athugun að endurskoðunar 

sé þörf getur nefndin ákveðið að gerð skuli neyslukönnun til endurnýjunar á grundvelli 
vísitölunnar. Að fengnum niðurstöðum er nefndinni — sé hún sammála — heimilt að ákveða 

framfærsluvísitölunni nýjan grundvöll án þess að koma þurfi til lagasetningar. 
Kauplagsnefnd skal gera ríkisstjórninni grein fyrir niðurstöðunum. 

4. gr. 

Vísitala framfærslukostnaðar samkvæmt ákvæðum í lögum nr. 10/1981 skal reiknuð í 

síðasta sinn miðað við verðlag í febrúarbyrjun 1984. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru felld úr gildi eftirtalin ákvæði laga: 

1) 1. og 2. málsgrein 4. greinar laga nr. 1 30. janúar 1959, um niðurfærslu verðlags og 
launa o. fl. 

2) 4. grein laga nr. 10 13. apríl 1981 um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu. 

Gjört í Reykjavík, 22. mars 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) Matthías Á. Mathiesen. 
  

  

Stjórnartíðindi A 2, nr. 2—S5. Útgáfudagur 22. mars 1984.
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LOG 

um breytingu á lögum um framboð og kjör forseta Íslands, nr. 36 12. 

febrúar 1945. 

Forseri ÍsLanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
Í stað „sunnudag“ í 3. gr. komi: laugardag. 

2. gr. 

6. gr. orðist svo: 

Kjósandi, er greiðir atkvæði utan kjörfundar, ritar á kjörseðilinn fullt nafn þess 
frambjóðanda, er hann vill kjósa af þeim, sem í kjöri eru. Ekki skal þó meta atkvæði ógilt, 
þótt sleppt sé kenninafni eða ættarnafn eitt sett, ef greinilegt er eftir sem áður við hvern er 
átt. 

Kjósandi, er greiðir atkvæði á kjörfundi, markar með ritblýi kross á kjörseðilinn 
framan við nafn þess frambjóðanda, er hann vill kjósa, af þeim, sem í kjöri eru. 

Um kosningaathöfnina sjálfa, sem og undirbúning hennar, atkvæðagreiðslu utan 
kjörstaða og á kjörstað fer að öðru leyti samkvæmt lögum um kosningar til Alþingis eftir því 
sem við á. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. mars 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Steingrímur Hermannsson. 

  

Stjórnartíðindi A 3, nr. 6. Útgáfudagur 28. mars 1984. 

A2 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Nr. 7 10 30. mars 1984 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 75 14. september 1981, um tekjuskatt og 

eignarskatt, sbr. lög nr. 21 23. mars 1983, um breyting á þeim 

lögum. 

ForseEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu. 

1. gr. 

Í stað „7 000 kr.“ í 41. gr. laganna komi: 36 000 kr. 

2. gr. 

67. gr. laganna orðist svo: 
Tekjuskattur manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. og hafa verið heimilsfastir hér á 

landi allt tekjuárið, skal reiknast af tekjuskattsstofni þeirra skv. 1. og 3. tl. 62. gr. sem hér 

segir: Af fyrstu 170 000 kr. af tekjuskattsstofni reiknast 23%, af næstu 170 000 kr. af 
tekjuskattsstofni reiknast 32% en af tekjuskattsstofni yfir 340 000 kr. reiknast 45%. Frá 

þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur skv. 68. gr. Sú fjárhæð, sem þannig fæst, 

telst tekjuskattur ársins. 
Tekjuskattur af þeim tekjum barna, sem um ræðir í 2. mgr. 65. gr., skal vera 5% af 

tekjuskattsstofni og skal barn ekki njóta persónuafsláttar. 

3. gr. 

1. mgr. 68. gr. laganna orðist svo: 
Persónuafsláttur manna, sem um ræðir í 1. mgr. 67. gr., skal vera 29 500 kr. 

4. gr. 

1. mgr. 69. gr. laganna orðist svo: 

Með hverju barni innan 16 ára aldurs á tekjuárinu, sem heimilisfast er hér á landi og er 

á framfæri þeirra manna sem skattskyldir eru skv. 1. gr., skal ríkissjóður greiða barnabætur 

til framfæranda barnsins. Barnabætur skulu nema 6 000 kr. með fyrsta barni, en 9 000 kr. 

með hverju barni umfram eitt. Barnabætur með börnum einstæðra foreldra skulu þó vera 

12 000 kr. með hverju barni án tillits til barnafjölda. Fyrir börn yngri en 7 ára í lok 

tekjuársins skulu barnabætur vera 6 000 kr. hærri en framangreindar fjárhæðir. Búi 
foreldrar barns saman í óvígðri sambúð skal hvorugt þeirra teljast einstætt foreldri í þessu 

sambandi. 

5. gr. 

72. gr. laganna orðist svo: 
Tekjuskattur lögaðila, sbr. 2. gr., skal vera $1% af tekjuskattsstofni, sbr. 2. tl. 62. gr. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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6. gr. 

83. gr. laganna orðist svo: 

Eignarskattur manna reiknast þannig: Af fyrstu 780 000 kr. af eignarskattsstofni 

greiðist enginn skattur. Af þeim hluta eignarskattsstofns, sem umfram er, greiðist 0,95%. 

1. gr. 

84. gr. laganna orðist svo: 

Eignarskattur lögaðila, sbr. 2. gr., og þeirra aðila, sem takmarkaða skattskyldu bera, 
sbr. 3. gr., skal vera 0,95% af eignarskattsstofni. 

8. gr. 

Aftan við 2. mgr. 98. gr. laganna komi nýr málsliður er orðist svo: 
Heimil er opinber birting á þeim upplýsingum um álagða skatta, sem fram koma í 

skattskrá, svo og útgáfa þeirra upplýsinga í heild eða að hluta. 

9. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu koma til framkvæmda við álagningu tekju- og 

eignarskatts á árinu 1984 vegna ársins 1983 og eigna í lok þess árs. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1964. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Albert Guðmundsson. 

30. mars 1984 Nr. 8 

LOG 

um breyting á lögum nr. 75 14. september 1981, um tekjuskatt og 

eignarskatt, sbr. lög nr. 21/1983, um breyting á þeim lögum. 

ForsETi ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu. 

1. gr. 

1. málsl. 1. tl. 1. mgr. 8. gr. laganna orðist svo: 

Vextir af innstæðum í innlendum bönkum, sparisjóðum og innlánsdeildum samvinnu- 

félaga, á póstgíróreikningum og orlofsfjárreikningum svo og vextir af verðbréfum sem 

hliðstæðar reglur gilda um samkvæmt sérlögum. 

2. gr. 

4. málsl. 1. mgr. 9. gr. laganna orðist svo: 

Til hreinnar eignar félagsins í þessu sambandi telst þó ekki fjárfestingarsjóður, sbr. 11. 

tl. 31. gr. 

3. gr. 

Lokamálsl. 2. mgr. 18. gr. laganna orðist svo: 

Til eigin fjár í þessu sambandi telst skattskyld hrein eign félagsins að meðtöldu stofnfé 
en að undanskildum 65% af fjárfestingarsjóði, sbr. 11. tl. 31. gr.
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4. gr. 

Eftirtaldar breytingar verði á 30. gr. laganna: 
1. og 2. málsl. 2. tl. B-liðs 1. mgr. orðist svo: 

Fenginn arð, sbr. 9. gr., að hámarki 10% af nafnverði hvers einstaks hlutabréfs eða 

hlutar, þó að hámarki 25 000 kr. hjá einstaklingi og 50 000 kr. hjá hjónum. Til arðs í 

þessu sambandi teljast þó ekki fengin jöfnunarhlutabréf umfram þau mörk sem greinir í 

1. mgr. 9. gr. 

Í stað „5%“ í 3. tl. B-liðs 1. mgr. komi: 7%. 
Við B-lið 1. mgr. bætist nýr töluliður, er verði 4. tl., sem orðist svo: 

Fé það sem varið er til aukningar á fjárfestingu í atvinnurekstri á árinu, samkvæmt 
lögum um frádrátt frá tekjum manna vegna fjárfestingar í atvinnurekstri. Frádráttur 
þessi skal þó aldrei vera hærri en 20 000 kr. hjá einstaklingi og 40 000 kr. hjá hjónum. 

Aftan við 3. mgr. bætist nýr málsliður er orðist svo: 
Útleiga manns á íbúðarhúsnæði telst ekki til atvinnurekstrar eða sjálfstæðrar 

starfsemi í þessu sambandi nema því aðeins að heildarfyrningargrunnur slíks húsnæðis í 

eigu hans í árslok nemi 4 000 000 kr. eða meira ef um einstakling er að ræða, en 
8 000 000 kr. ef hjón, sbr. 63. gr., eiga í hlut. 

5. gr. 
Eftirtaldar breytingar verði á 31. gr. laganna: 

7. tl. 1. mgr. orðist svo: 
Eftirstöðvar rekstrartapa frá fyrri árum, framreiknaðar samkvæmt ákvæðum 26. 

gr., enda hafi fullnægjandi grein verið gerð fyrir rekstrartapinu og eftirstöðvum þess á 

því tekjuári þegar tapið myndaðist. 
8. tl. 1. mgr. falli niður og breytist röð annarra liða greinarinnar í samræmi við það. 

9. tl. 1. mgr., sem verður 8. tl., orðist svo: 

Fjárhæð þá er félög, sem um ræðir í 1. tl. 1. mgr. 2. gr., greiða eða úthluta í arð. 

Frádráttur þessi skal þó aldrei vera hærri en nemur 10% af nafnverði hlutafjár. Arður 

samkvæmt þessum tölulið er frádráttarbær frá tekjum þess árs sem hann er reiknaður 

af. 

Í stað „5%“ í 2. mgr. 10. tl. 1. mgr., sem verður 9. tl., komi: 7%. 
12. tl. 1. mgr., sem verður 11. tl., orðist svo: 

Tillög í fjárfestingarsjóð, sbr. 54. gr. 

2. mgr. 31. gr. falli niður. 
6. gr. 

Eftirtaldar breytingar verði á 32. gr.: 
1. og 2. málsl. greinarinnar orðist svo: 

Fyrnanlegar eignir eru varanlegir rekstrarfjármunir sem notaðir eru til öflunar 

tekna í atvinnurekstri eða í sjálfstæðri starfsemi og rýrna að verðmæti við eðlilega 
notkun eða aldur. Helstu flokkar þeirra eru þessir: 

2. tl. greinarinnar orðist svo: 

Mannvirki, þar með talin ræktun á bújörðum og byggingar. 

1. gr. 

Eftirtaldar breytingar verði á 38. gr. laganna: 
1. tl. greinarinnar orðist svo: 

Skip og skipsbúnaður 10%. 
Við greinina bætist nýr töluliður, sem verður 3. tl., og breytist röð annarra liða í 
samræmi við það. Töluliðurinn orðist svo: 

Verksmiðjuvélar og hvers konar iðnaðarvélar og tæki 15%.
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c) 3. tl. greinarinnar, er verður 4. tl., orðist svo: 
Vélar og tæki til jarðvinnslu og mannvirkjagerðar, bifreiðar og önnur flutninga- 

tæki, skrifstofuáhöld og -tæki, svo og annað lausafé sem fellur ekki undir 1.—3. tl. 20%. 

d) 4. tl. greinarinnar, er verður $. tl., orðist svo: 

Mannvirki, þar með talin ræktun á bújörðum og byggingar 2%. 

Fjármálaráðherra getur með reglugerð ákveðið hærra fyrningarhlutfall einstakra 

flokka eigna samkvæmt þessum tölulið eftir notkun, gerð eða byggingarefni, þó eigi 
hærra en 10%. 

8. gr. 

Eftirtaldar breytingar verði á 44. gr. laganna: 

a) 1. málsl. 1. mgr. orðist svo: 
Til viðbótar fyrningu skv. 38. og 55. gr. er heimilt að fyrna eignir, sbr. 32. gr., um 

fjárhæð jafna skattskyldum hluta söluhagnaðar af fyrnanlegum eignum á sama rekstrarári og 

söluhagnaður færist til tekna. 
b) 3. mgr. falli niður. 

9. gr. 

Í stað orðsins „varasjóður“ í 1. málsl. 4. mgr. 53. gr. komi: fjárfestingarsjóður. 

10. gr. 

54. gr. laganna orðist svo: 

Menn og lögaðilar, sem hafa skattskyldar tekjur af atvinnurekstri eða sjálfstæðri 
starfsemi, mega draga frá þeim tekjum sínum fjárfestingarsjóðstillag. Hámark fjárfestingar- 

sjóðstillags skal vera 40% af þeirri fjárhæð sem eftir stendur þegar frá skattskyldum tekjum 

hafa verið dregnar þær fjárhæðir sem um ræðir í 1.—10. tl. 31. gr. Þessi frádráttur er 

bundinn því skilyrði að skattaðili leggi a. m. k. 50% fjárfestingarsjóðstillagsins inn á 

bundinn reikning í innlendum banka eða sparisjóði fyrir 1. júní næst á eftir lokum þess 

almanaksárs sem tillagið varðar, eða eigi síðar en fimm mánuðum eftir lok reikningsárs. 
Innborganir skulu bundnar í sex mánuði, talið frá og með fyrsta degi næsta mánaðar eftir 

innborgunarmánuð, og skal þeim ráðstafað innan sex ára frá því tímamarki. Innstæður á 
hinum bundnu reikningum skulu vera verðtryggðar samkvæmt lánskjaravísitölu, en um vexti 

af þeim fer eftir þeim reglum sem á hverjum tíma gilda um slíka innstæðureikninga sem 
bundnir eru í a. m. k. sex mánuði. 

Verðbætur og vextir af bundnum reikningum eru skattskyldir, sbr. 8. gr. Verðbætur 

skulu bundnar með sama hætti og höfuðstóll, en vextir eru lausir og skulu þeir ekki leggjast 
við hina bundnu fjárhæð. 

Tillög í fjárfestingarsjóð skulu árlega framreiknuð frá frádráttarári til tekjuárs 

samkvæmt ákvæðum 26. gr. Skal breytingin færð til hækkunar á sjóðnum annars vegar en til 

lækkunar á öðru eigin fé hins vegar. 

11. gr. 

55. gr. laganna orðist svo: 
Við úttekt af bundnum reikningi, sbr. 54. gr., telst samsvarandi tillag viðkomandi árs í 

fjárfestingarsjóði til tekna þegar það hefur verið framreiknað samkvæmt ákvæðum 26. gr. 

frá frádráttarári til ráðstöfunarárs. Hina skattskyldu fjárhæð er heimilt að nýta þannig: 

1. Til sérstakra fyrninga af fyrnanlegum eignum, sbr. 32. gr., sem heimilt er að fyrna í 

fyrsta sinn á árinu, sbr. 33. gr. 
2. Til sérstakra fyrirframfyrninga af eignum, sbr. 32. gr., sem ætlaðar eru til öflunar tekna í 

atvinnurekstri, en ekki hafa verið teknar í notkun í lok viðkomandi reikningsárs. 

3. Til að mæta rekstrartapi, sbr. 7. tl. 31. gr. 

Rekstrartap skal jafnað áður en heimild til sérstakra fyrninga skv. 1. og 2. tl. er notað 

og eigi er heimilt að mynda rekstrartap vegna fyrninga samkvæmt þessari grein. 
Við ráðstöfun tillaga í fjárfestingarsjóð skal elstu tillögum ætíð ráðstafað fyrst.
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12. gr. 
Inn í lögin bætast tvær nýjar greinar, sem verði 55. gr. A og 55. gr. B. 

a) 55. gr. Á orðist svo: 
Hafi tillag í fjárfestingarsjóð ekki verið notað í samræmi við 55. gr. eða hafi þeirra 

tímamarka, sem um ræðir í 54. gr., ekki verið gætt skal telja þann hluta fjárfestingar- 

sjóðs, sem ekki hefur verið farið með eftir umræddum reglum, til tekna þegar hann 
hefur verið framreiknaður samkvæmt ákvæðum 26. gr., sbr. 3. mgr. 54. gr. Fjárhæðin 

þannig reiknuð skal talin til tekna á ráðstöfunarári eða á næsta ári eftir að ráðstöfun 
skyldi vera lokið, að viðbættu 10% álagi fyrir hvert ár frá og með næsta ári eftir að 
tillagið var dregið frá tekjum og til og með því ári sem fjárhæðin telst til skattskyldra 

tekna. Sama gildir um skattalega meðferð fjárfestingarsjóðs ef atvinnurekstri er hætt 

eða félagi slitið, en fjárfestingarsjóður telst þá til tekna á því ári sem rekstri er hætt. 
Ef fjárfestingarsjóði eða hluta hans er ekki ráðstafað á heimilaðan hátt og því 

talinn til tekna, sbr. ákvæði þessarar greinar, er ekki heimilt að nota hina skattskyldu 
fjárhæð til sérstakra fyrninga samkvæmt ákvæðum 1. og 2. tl. 55. gr. 

Nú andast skattaðili, sem myndað hefur fjárfestingarsjóð, eða bú hans tekið til 

gjaldþrotaskipta og skal þá fjárfestingarsjóður framreiknaður, sbr. 3. mgr. 54. gr., 

talinn til tekna á því ári sem skattaðili stundaði síðast atvinnurekstur, en án álags skv. 1. 

mgr. þessarar greinar. 

b) 55. gr. B orðist svo: 
Óheimilt er skattaðila að framselja eða veðsetja innstæður á bundnum reikningum, 

sbr. 54. gr., og þær eru undanþegnar aðför skuldheimtumanna, en þær skulu þó vera til 

tryggingar skattkröfum skv. 55. gr. A. 
Bókhald skattaðila, sem nýtir sér myndun fjárfestingarsjóðs, skal þannig hagað að 

auðvelt sé að rekja myndun og ráðstöfun sjóðsins. 

Ráðherra setur í reglugerð nánari reglur um framkvæmd ákvæða um fjárfestingar- 

sjóð. 

13. gr. 

Í stað „varasjóð skv. 12. tl. 1. mgr. 31. gr.“ í 1. mgr. 57. gr. laganna komi: 

fjárfestingarsjóð skv. 11. tl. 31. gr., sbr. Sá gr. 

14. gr. 
78. gr. laganna orðist svo: 
Heimilt er mönnum að draga frá eignum sínum, sbr. 73. gr., innstæður sínar í 

innlendum bönkum og sparisjóðum, innlánsdeildum og á stofnsjóðsreikningum samvinnu- 

félaga, póstgíróreikningum og orlofsfjárreikningum, svo og verðbréf, sem hliðstæðar reglur 
gilda um samkvæmt sérlögum, og hlutabréfaeign í hlutafélögum, sbr. 1. tl. 1. mgr. 2. gr., að 
því marki sem innstæður þessar, verðbréf og hlutabréfaeign er umfram skuldir, enda séu 

eignir þessar ekki tengdar atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi. Frádráttur vegna 

hlutabréfaeignar og stofnsjóðsinnstæða skal þó aldrei vera hærri en 250 000 kr. hjá 
einstaklingi og 500 000 kr. hjá hjónum. 

18. gr. 

121. gr. orðist svo: 

Skylt er að hækka eða lækka fjárhæðir, sem um ræðir í 2. og 4. tl. B-liðs, 1.,3. og 4. tl. 
C-liðs, 3. tl. D-liðs og 1. og 2. tl. E-liðs 1. mgr. 30. gr., 2. og 3. mgr. 30. gr., 41. gr., 1. mgr. 
67. gr., 68. gr., 69. gr., 78. gr. og 83. gr., í samræmi við skattvísitölu sem ákveðin skal í 

fjárlögum ár hvert, í fyrsta sinn í fjárlögum fyrir árið 1985.
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16. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts og 

eignarskatts á árinu 1984 vegna tekna ársins 1983 og eigna í lok þess árs. Þó skulu ákvæði c- 
liðs 4. gr. ekki koma til framkvæmda fyrr en við álagningu tekjuskatts á árinu 1985 vegna 

tekna ársins 1984. 
Þrátt fyrir gildistöku laga þessara skulu öll ákvæði laga nr. 75/1981 varðandi varasjóð, 

sem myndaður hefur verið fyrir gildistöku laga þessara, halda gildi sínu uns varasjóði hefur 
að fullu verið ráðstafað. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Við álagningu tekjuskatts á árunum 1984 og 1985, vegna tekna áranna 1983 og 1984, 

skulu skattskyldum aðilum samkvæmt 1. mgr. 2. gr. heimil tillög í varasjóð í stað tillaga til 

fjárfestingarsjóðs samkvæmt 11. tl. 31. gr. Hámark varasjóðstillags þessara aðila skal vera 
25% af þeirri fjárhæð sem eftir stendur þegar frá tekjum samkvæmt IH kafla hafa verið 

dregnar þær fjárhæðir sem um ræðir í 1.-10. tl. 31. gr. Öll ákvæði laga nr. 75/1981 varðandi 

varasjóð skulu gilda varðandi þessi varasjóðstillög uns varasjóði hefur verið ráðstafað að 

fullu. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

  (L.S.) 

Albert Guðmundsson. 

30. mars 1984 Nr. 9 

LOG 

um frádrátt frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar manna í 

atvinnurekstri. 

ForsEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu. 

I KAFLI 

Almenn ákvæði 

1. gr. 

Framlög manna til atvinnurekstrar eru frádráttarbær frá skattskyldum tekjum innan 

þeirra marka og með þeim skilyrðum er í lögum þessum greinir, sbr. 4. tl. B-liðs 1. mgr. 30. 

gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, enda beri þeir ótakmarkaða skattskyldu 
hér á landi samkvæmt 1. gr. þeirra laga. 

2. gr. 

Frádráttur samkvæmt lögum þessum skal nema aukningu á fjárfestingu í atvinnurekstri 

eins og nánar er kveðið á um í þessari grein. Frádráttur skal þó aldrei vera hærri en 20 000 

kr. á ári hjá hverjum manni eða 40 000 kr. hjá hjónum. 

Fjárfesting í atvinnurekstri samkvæmt lögum þessum telst: 

A. Innborganir á stofnfjárreikninga samkvæmt II kafla laga þessara.



Nr. 9 16 30. mars 1984 

B. Kaup á hlutabréfum í félögum sem fullnægja skilyrðum II og V kafla og framlög í 

starfsmannasjóði samkvæmt IV kafla laga þessara. 

C. Kaup á hlutabréfum í öðrum félögum sem ekki fullnægja skilyrðum samkvæmt lll og V 

kafla laga þessara um frádrátt. Til þessa flokks teljast einnig öll hlutabréf í eigu manna 

við gildistöku laga þessara. 

Til frádráttar samkvæmt 1. mgr. telst heildarfjárfesting samkvæmt liðum A og B að 

frádreginni heildarfjárhæð úttektar úr starfsmannasjóði og söluverði hlutabréfa samkvæmt 

liðum B og C þegar frá söluverði hlutabréfa samkvæmt lið C hefur verið dregið kaupverð 

sams konar hlutabréfa. Að því leyti sem úttekt úr starfsmannasjóði og söluverð hlutabréfa, 

þannig reiknað, er umfram fjárfestingu samkvæmt liðum A og B dregst mismunurinn, 

framreiknaður samkvæmt ákvæðum 26. gr. laga nr. 75/1981, frá frádráttarbærri fjárfestingu 

á næstu árum þar til hann hefur verið að fullu jafnaður. Það sem enn kann að vera ójafnað 

að tíu árum liðnum fellur niður. 

II KAFLI 

Stofnfjárreikningar 

3. gr. 
Einstaklingar, sem leggja fé inn á stofnfjárreikning í því skyni að stofna síðar til eigin 

atvinnurekstrar eða sjálfstæðrar starfsemi hér á landi, geta dregið þau framlög frá 

skattskyldum tekjum sínum innan þeirra marka sem um getur í 2. gr. Þessi frádráttur er 

bundinn því skilyrði að framlagið sé lagt inn á stofnfjárreikning fyrir lok tekjuárs. 

4. gr. 

Stofnfjárreikningar eru sérstakir bundnir innlánsreikningar við innlenda banka eða 
sparisjóði sem skulu bera nafn og nafnnúmer eiganda. Innstæður á reikningum þessum 
skulu vera verðtryggðar samkvæmt lánskjaravísitölu, en um vexti af þeim fer eftir reglum 
sem á hverjum tíma gilda um slíka innstæðureikninga sem bundnir eru í a. m. k. sex mánuði. 

S. gr. 

Þegar skattaðili hefur eigin atvinnurekstur stendur innstæða stofnfjárreiknings honum 
til afnota, enda hafi innborganir á reikninginn verið bundnar í a. m. k. sex mánuði frá 

lokum þess tekjuárs sem innborgun fór fram á. Enn fremur þarf skilyrðum skv. 6. og 7. gr. 

að vera fullnægt. 

6. gr. 

Skattaðili telst hefja atvinnurekstur í þessu sambandi þegar kaupverð varanlegra 

rekstrarfjármuna, sbr. 32. gr. laga nr. 75/1981, nemur samtals 200 000 kr. þegar kaupverðið 

hefur verið framreiknað frá kaupári eftir ákvæðum 26. gr. þeirra laga. Telja má andvirði 

vörubirgða í lok stofnárs með þegar meta skal hvort lágmarksfjárhæð er náð. Hafi 

umræddar eignir verið keyptar meira en tveimur árum fyrir upphaf stofnárs teljast þær eignir 
ekki með við þennan útreikning. 

1. gr. 

Úttekt af stofnfjárreikningi telst til tekna á úttektarári að 2/3 hlutum, en hina 

skattskyldu fjárhæð er heimilt að nýta á sama ári til sérstakra fyrninga af fyrnanlegum 
eignum, sbr. 32. gr. laga nr. 75/1981, sem heimilt er að fyrna í fyrsta sinn á árinu, eða til 

sérstakra flýtifyrninga af slíkum eignum sem ætlaðar eru til öflunar tekna í atvinnurekstri 
en ekki hafa verið teknar í notkun í lok viðkomandi reikningsárs. Þriðjungur úttektar af 

stofnfjárreikningum telst ekki til skattskyldra tekna.
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Með úttekt samkvæmt þessari grein er átt við úttekt á höfuðstól að meðtöldum 
verðbótum, en án vaxta. Um vexti af stofnfjárreikningum fer eftir ákvæðum 1. tl. B-liðs 1. 
mgr. 30. gr. laga nr. 75/1981. 

8. gr. 
Hafi stofnun eigin atvinnurekstrar, sbr. 6. gr., ekki farið fram innan sex ára frá lokum 

innborgunarárs skal heildarfjárhæð innborgunar ásamt verðbótum teljast til skattskyldra 

tekna á næsta ári eftir að ráðstöfun skyldi vera lokið. Sama gildir ef ráðstöfun hefur ekki 
farið fram eftir reglum þessum innan tilskilinna tímamarka, en þá telst úttektin til tekna á 
ráðstöfunarári. 

Ef innstæðu á stofnfjárreikningi eða hluta hennar er ekki ráðstafað á heimilaðan hátt og 
því talinn til tekna, sbr. ákvæði þessarar greinar, er ekki heimilt að nota hina skattskyldu 
fjárhæð til sérstakra fyrninga samkvæmt ákvæðum 7. gr. 

Nú andast skattaðili, sem myndað hefur innstæður á stofnfjárreikningi, eða bú hans er 
tekið til gjaldþrotaskipta og skulu þá 2/3 hlutar innstæðunnar að meðtöldum verðbótum, en 
án vaxta, teljast til skattskyldra tekna. 

9. gr. 
Óheimilt er skattaðila að framselja eða veðsetja innstæður á stofnfjárreikningum og 

þær eru undanþegnar aðför skuldheimtumanna, en þær skulu þó vera til tryggingar 
skattkröfum samkvæmt 8. gr. 

Ráðherra setur í reglugerð nánari reglur um framkvæmd ákvæða um stofnfjárreikninga. 

III KAFLI 

Fjárfesting í hlutabréfum 

10. gr. 

Einstaklingar, sem kaupa hlutabréf í hlutafélögum er fullnægja skilyrðum 11. gr., geta 

dregið kaupverð þeirra hlutabréfa frá skattskyldum tekjum sínum innan þeirra marka sem 
um getur í 2. gr. og að svo miklu leyti sem um er að ræða aukningu á fjárfestingu í 

atvinnurekstri samkvæmt lögum þessum. 

11. gr. 

Frádráttur samkvæmt 10. gr. er bundinn því skilyrði að um sé að ræða hlutafélög með 
hlutafé a. m. k. að fjárhæð 5 000 000 kr., fjöldi hluthafa sé a. m. k. 50, engar hömlur séu 
lagðar á viðskipti með hlutabréf félagsins og ársreikningar þess séu öllum aðgengilegir. 

Hlutafélag, sem fullnægja vill skilyrðum þessa kafla, skal innan fimm mánaða frá lokum 
hvers reikningsárs senda ríkisskattstjóra ársreikning sinn fyrir næst liðið reikningsár sem 
gerður skal samkvæmt ákvæðum hlutafélagalaga. Ríkisskattstjóri skal árlega veita hlutafé- 

lagi staðfestingu á að skilyrðum hafi verið fullnægt. Halda skal hann sérstaka skrá um þau 
hlutafélög sem staðfestingu hljóta og skal hún vera öllum opin. 

IV KAFLI 

Starfsmannasjóðir 

12. gr. 
Einstaklingar, sem leggja fé í starfsmannasjóði sem myndaðir eru eftir ákvæðum þessa 

kafla, geta dregið það tillag frá skattskyldum tekjum sínum innan þeirra marka sem um 
getur í 2. gr. og að því leyti sem um er að ræða aukningu á fjárfestingu í atvinnurekstri 
samkvæmt lögum þesum.
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13. gr. 

Með starfsmannasjóði samkvæmt lögum þessum er átt við sameignarfélag sem starfar í 

tengslum við tiltekið hlutafélag og er eingöngu myndað af starfsmönnum sem hjá 

hlutafélaginu starfa. Markmið starfsmannasjóðs skal eingöngu vera að kaupa hlutabréf í 

hinu tengda hlutafélagi. 

14. gr. 

Skilyrði fyrir stofnun starfsmannasjóðs eru að hlutafé þess félags, sem sjóðurinn er 

tengdur, sé a. m. k. 3 000 000 kr., starfsmannafjöldi a. m. k. 30 og að félagið fullnægi að 
öðru leyti ákvæðum 11. gr. um annað en lágmarksfjölda hluthafa. 

15. gr. 

Áður en starfsmannasjóður getur tekið við frádráttarbærum framlögum skal félags- 
samningur staðfestur af ríkisskattstjóra. Félagssamningur skal undirritaður af a. m. k. 

þriðjungi starfsmanna, en þar sem starfsmenn eru 90 eða fleiri nægir þó að 30 starfsmenn 
undirriti félagssamning. 

16. gr. 

Starfsmannasjóður skal opinn öllum starfsmönnum og skal stjórn hans skipuð fimm 
mönnum. Fjórir skulu kosnir af sjóðsfélögum, en einn skal nefndur af stjórn hins tengda 
hlutafélags og skal hann jafnframt hafa rétt til setu á almennum fundum sjóðsins. 

17. gr. 

Tillögum í starfsmannasjóð skal ráðstafað jafnóðum til kaupa á hlutabréfum í hinu 
tengda hlutafélagi. Aldrei skal vera meira fé óráðstafað en nemur tillögum síðustu sex 

mánaða. Fari óráðstafað fé fram úr því skulu síðustu tillög endurgreidd sjóðsaðilum sem þau 
greiddu þar til lögmæltu marki er náð. 

Stjórn sjóðsins getur ákveðið stöðvun á móttöku framlaga, en tilkynna skal það 
starfsmönnum án tafar. 

18. gr. 

Aðilar að sjóðnum fara sjálfir með atkvæði á hluthafafundum í hinu tengda hlutafélagi í 
hlutfalli við aðild sína að sjóðnum og hlutdeild sjóðsins í heildarhlutafé. Enginn einn aðili að 
sjóðnum getur farið með meira atkvæðamagn en 5% af heildarhlutafé hlutafélags vegna 

aðildar sinnar að sjóðnum. 

19. gr. 

Tillög í starfsmannasjóð skulu vera bundin í a. m. k. fimm ár frá því að þau eru 

innborguð. Hætti sjóðsaðili störfum hjá hinu tengda hlutafélagi skal innstæða hans þó ekki 

vera bundin lengur en í eitt ár frá því að hann hætti störfum. Eftir þann tíma getur hann ekki 

átt aðild að viðkomandi starfsmannasjóði. 

20. gr. 

Ársreikning skal semja fyrir hvert reikningsár og skal hann gerður eftir góðum 
reikningsskilavenjum. Hann skal undirritaður af stjórn sjóðsins og endurskoðendum sem 

skulu vera hinir sömu og hjá hinu tengda hlutafélagi. 
Ársreikningur skal lagður fyrir almennan félagsfund til afgreiðslu. 

Staðfestur ársreikningur skal hafa borist ríkisskattstjóra innan fimm mánaða frá lokum 
reikningsárs.
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21. gr. 

Ef hlutafélagi er slitið ber að leysa upp starfsmannasjóð sem við það er tengdur. Sama 

gildir ef hlutafélag uppfyllir ekki lengur skilyrði 14. gr. Einnig ber að leysa upp 
starfsmannasjóð ef sjóðurinn uppfyllir ekki lengur skilyrði í 15. gr. um fjölda sjóðsfélaga. 

Óheimilt er sjóðsfélaga að framselja eða veðsetja innstæður í starfsmannasjóði og þær 

eru undanþegnar aðför skuldheimtumanna. 

V KAFLI 

Fjárfestingarfélög 

22. gr. 

Einstaklingar, sem kaupa hlutabréf í fjárfestingarfélögum sem sérstaklega eru mynduð 
til fjárfestingar í áhættufé atvinnufyrirtækja, skuldabréfum eða annarri hliðstæðri fjár- 
mögnun slíkra fyrirtækja, geta dregið kaupverð þeirra hlutabréfa frá skattskyldum tekjum 

sínum innan þeirra marka sem um getur í 2. gr. og að svo miklu leyti sem um er að ræða 

aukningu á fjárfestingu í atvinnurekstri samkvæmt lögum þessum. Lög nr. 32/1978, um 
hlutafélög, gilda um fjárfestingarfélög að því leyti sem ekki er sérstaklega kveðið á um í 
lögum þessum. 

23. gr. 

Fjárfestingarfélag skal hafa það að meginmarkmiði sínu að fjárfesta í áhættufé og 
skuldabréfum atvinnufyrirtækja. 

Heildarfjármagni fjárfestingarfélags skal a. m. k. að 90% varið til fjárfestingar í 

atvinnufyrirtækjum. Skal fjárfestingin vera í formi hlutabréfa, skuldabréfa atvinnufyrirtækja 

eða annarri hliðstæðri fjármögnun atvinnurekstrar. Fjárfesting í hlutabréfum skal ávallt vera 

helmingur af slíkri heildarfjárfestingu í atvinnufyrirtækjum. Fjárfesting í skuldabréfum 

samvinnufélaga og sjálfseignarstofnana, er atvinnurekstur stunda, skal jafngilda fjárfestingu 
í hlutabréfum í þessu sambandi, en þó skal fjárfesting í hlutabréfum aldrei vera undir 20% af 
heildarfjármagni. 

Samanlögð fjárfesting fjárfestingarfélags í hlutabréfum, skuldabréfum og annarri 

fjármögnun eins og sama aðila má aldrei nema meira en 10% af heildarfjármagni 
fjárfestingarfélags. Fjárfestingarfélag má ekki eiga meirihluta hlutafjár í neinu hlutafélagi. 

24. gr. 

Hlutafé rjárfestingarfélags skal vera a. m. k. að fjárhæð 5 000 000 kr. og getur enginn 
einn hluthafi farið með meira atkvæðamagn í félaginu á hluthafafundi en 5%. Engar hömlur 

má leggja á viðskipti með hlutabréf slíks félags og ársreikningar þess skulu öllum 
aðgengilegir. 

Fjárfestingarfélag skal, innan fimm mánaða frá lokum hvers reikningsárs, senda 
ríkisskattstjóra ársreikning sinn fyrir næst liðið reikningsár sem gerður skal samkvæmt 

ákvæðum hlutafélagalaga og endurskoðaður af löggiltum endurskoðanda. Í ársreikningnum 

eða með honum skal vera yfirlit um helstu flokka fjárfestingar og ávöxtun hvers flokks um 

sig. Ríkisskattstjóri skal árlega veita hlutafélagi staðfestingu á að skilyrðum þessa kafla hafi 

verið fullnægt. Halda skal hann sérstaka skrá um þau fjárfestingarfélög sem staðfestingu 
hljóta og skal hún vera öllum opin. 

Bankaettirlit Seðlabanka Íslands skal hafa eftirlit með starfsemi fjárfestingarfélaga og 
gilda um það sömu reglur og gilda um eftirlit með bönkum og sparisjóðum eftir því sem við 

getur átt. Telji bankaeftirlitið að starfsemi fjárfestingarfélags brjóti í bága við lög, reglur eða 

eðlilega viðskiptahætti skal það gera fjármálaráðherra viðvart. Getur ráðherra þá ákveðið 
að skilyrðum til frádráttar á hlutabréfakaupum í félaginu sé ekki lengur fullnægt ef ekki er úr 
bætt innan hæfilegs frests.
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VI KAFLI 

Ýmis ákvæði 
25. gr. 

Fjárhæðir, sem um ræðir í 6., 11., 14. og 24. gr., skulu breytast í samræmi við 

verðbreytingarstuðul skv. 26. gr. laga nr. 75/1981, en fjárhæðir í 2. gr. skulu breytast í 

samræmi við skattvísitölu sem ákveðin er í fjárlögum ár hvert, sbr. 121. gr. laga nr. 75/1981. 

26. pr. 

Ákvæði 11., 14. og 24. gr. um lágmark hlutafjár og ákvæði 11. gr. um lágmarksfjölda 

hluthafa miðast við fjárhæð innborgaðs hlutafjár og fjölda hluthafa í lok tekjuárs. 
Ríkisskattstjóri getur þó heimilað frádrátt frá tekjum samkvæmt lögum þessum þótt þessum 
skilyrðum hafi ekki verið fullnægt í árslok þegar um félag er að ræða sem stofnað var á árinu 

og fyrir liggur yfirlýsing þess um að stefnt sé að því að skilyrðum verði fullnægt innan árs frá 
því að sala hlutabréfa hófst. 

21. gr. 

Ríkisskattstjóri getur ákveðið að þeir, sem njóta vilja frádráttar samkvæmt lögum 

þessum, afhendi skattstjóra eða umboðsmanni hans skýrslu í formi, sem hann ákveður, 
um atriði sem máli skipta varðandi frádráttinn. 

Fjármálaráðherra getur í reglugerð sett nánari ákvörðun um framkvæmd þessara laga. 

28. gr. 

Lög þessi öðlast gildi hinn 1. janúar 1984 og koma til framkvæmda við álagningu 
tekjuskatts á árinu 1985 vegna tekna ársins 1984. 

Ákvæði til bráðabirgða 
Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 23. gr. skal fjárfestingarfélagi heimilt að miða lágmark 

fjárfestingar í hlutabréfum við 20% af heildarfjármagni á árinu 1984. Þetta lágmark skal 

síðan hækka árlega um 5% þar til því marki er náð að 45% heildarfjármagns séu bundin í 

hlutabréfum í árslok 1989. Á sama hátt skal lágmarkshlutabréfaeign fjárfestingarfélaga, sem 

um er rætt í lokamálslið 3. mgr. 23. gr., hækka úr 10% í 20% á sama tímabili. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson. 
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LOG 

um viðauka við lög nr. 44 25. maí 1976, um Fiskveiðasjóð Íslands. 

ForsETi ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu. 

1. gr. 

Við Fiskveiðasjóð Íslands skal starfa sérstök deild er hefur það hlutverk að veita lán til 

hagræðingar í fiskiðnaði og til að leysa sérstök staðbundin vandamál fyrirtækja í sjávarút- 

vegi. Skal fjárhagur þessarar deildar sérstaklega aðgreindur frá fjárhag annarra hluta 

sjóðsins. Lán úr þessari deild skulu veitt samkvæmt reglum sem sjávarútvegsráðuneytið 

setur að höfðu samráði við stjórn Fiskveiðasjóðs. Skulu lánin veitt með þeim tryggingum, 

veði eða ábyrgðum sem stjórn Fiskveiðasjóðs metur fullnægjandi og er hún í þeim efnum 

óbundin af ákvæðum 11. og 12. gr. laga nr. 44/1976. 

2. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að veita sjálfskuldarábyrgð á láni allt að 120 milljónum króna 

eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt er sú deild Fiskveiðasjóðs, sem um er rætt í 1. 
gr., tekur. 

Í stað þess að veita ríkisábyrgð skv. 1. mgr. er ríkisstjórninni heimilt að taka þargreinda 

fjárhæð að láni og endurlána hana Fiskveiðasjóði. 

Við veitingu ríkisábyrgðar skv. þessari gr. er fjármálaráðherra óbundinn af þeim 

ákvæðum um tryggingar er almennt gilda við veitingu ríkisábyrgðar. 

3. gr. 

Sjávarútvegsráðherra setur nánari reglur um framkvæmd 1. og 2. gr. laga þessara, 

þ. á m. um lánsskilyrði, lánshæfni, lánakjör og tryggingu lána. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. mars 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Halldór Ásgrímsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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AUGLÝSING 
um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, fór í dag í opinbera heimsókn til Finnlands. 
Í fjarveru hennar fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæsta- 

réttar með vald forseta Íslands, samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Forsætisráðuneytið, 11. apríl 1984. 

Steingrímur Hermannsson.   
Guðmundur Benediktsson. 

Nr. 12 16. apríl 1984 

LOG 

um breytingu á lausaskuldum bænda í föst lán. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru. 

1. gr. 

Veðdeild Búnaðarbanka Íslands er heimilt að gefa út nýjan flokk bankavaxtabréfa. 

Bankastjórn Búnaðarbanka Íslands undirritar bankavaxtabréf þessi. Bankavaxtabréfin 

skulu notuð til þess að breyta í föst lán lausaskuldum bænda vegna fjárfestinga til búrekstrar 

á jörðum þeirra árin 1979—-1983, að báðum árum meðtöldum, svo og lausaskuidum vegna 
jarðakaupa, véla-, bústofns- og fóðurkaupa á sama tíma. 

Til tryggingar bankavaxtabréfum þessum er: 

1. Veðskuldabréf þau er veðdeildin fær frá lántakendum. 

2. Varasjóður veðdeildarinnar. 

3. Ábyrgð Búnaðarbanka Íslands. 
Um ábyrgð ríkissjóðs fer eftir 2. grein laga nr. 28 19. maí 1976, um Búnaðarbanka 

Íslands. Ef taka þarf til trygginganna skal það gert í þeirri röð sem að ofan greinir. 

2. gr. 

Lán samkvæmt lögum þessum skulu aðeins veitt gegn veði í fasteignum bænda á 

bújörðum. Ákvörðun um lánakjör skal tekin af bankaráði Búnaðarbanka Íslands að höfðu 
samráði við fulltrúa Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda í stjórn 

Stofnlánadeildar landbúnaðarins, að fengnu samþykki landbúnaðarráðherra. 

3. gr. 

Heimilt er hlutaðeigandi ráðherra að leyfa ábúendum ríkisjarða að veðsetja ábúðar- 

jarðir sínar til tryggingar lánum samkvæmt lögum þessum, enda nægi eignir viðkomandi 
ábúenda í mannvirkjum á ábúðarjörðum þeirra eða öðrum tryggingarhæfum eignum.
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4. gr. 

Lán samkvæmt lögum þessum, að viðbættum þeim sem hvíla á fyrri veðréttum, skal 
ekki nema hærri fjárhæð en 75% af matsverði veðsins. Heimilt er þó að víkja frá því og skal 

þá matsverðið ákveðið af dómkvöddum mönnum á þann hátt sem tíðkast hefur vegna 

lántöku í Veðdeild Búnaðarbankans. 

5. gr. 

Ákvæði laga nr. 34.29. maí 1979, um Veðdeild Búnaðarbanka Íslands, gilda um 
lánveitingar skv. lögum þessum, að öðru en því sem hér er á annan veg ákveðið. 

6. gr. 

Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laganna, svo og um frekari 
skilyrði fyrir lánveitingum, ef þurfa þykir, í samráði við bankaráð Búnaðarbanka Íslands 
ásamt fulltrúum Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda er sæti eiga í stjórn 

Stofnlánadeildar landbúnaðarins. 

1. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. apríl 1984. 

Steingrímur Hermannsson. Helgi Seljan. Þór Vilhjálmsson. 

(L.S.) — 
Jón Helgason. 
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LOG 

um framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

I. KAFLI 

Skilyrði fyrir framsali. 

1. gr. 

Þann, sem í erlendu ríki er grunaður, ákærður eða dæmdur fyrir refsiverðan verknað, er 

heimilt að framselja samkvæmt lögum þessum. 

2. gr. 

Ekki má framselja íslenska ríkisborgara. 

3. gr. 

Framsal á manni er aðeins heimilt ef verknaður eða sambærilegur verknaður getur 
varðað fangelsi í meira en 1 ár samkvæmt íslenskum lögum. Heimilt er að semja við önnur 

ríki um framsal vegna verknaðar sem samkvæmt íslenskum lögum getur varðað styttri 

refsivist.
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Framsal til meðferðar máls er einungis heimilt ef tekin hefur verið ákvörðun í erlenda 

ríkinu um að sá, sem óskað er framsals á, skuli handtekinn eða fangelsaður fyrir viðkomandi 

verknað. 

Framsal til fullnustu á dómi er, nema annað sé ákveðið með samkomulagi við 

viðkomandi ríki, aðeins heimilt: 

1) ef refsing samkvæmt dómi er minnst 4 mánaða refsivist, 
2) ef dómþoli samkvæmt dómi eða ákvörðun, sem tekin er samkvæmt heimild í dómi, 

skal vistaður á stofnun og að dvöl hans þar geti varað í a. m. k. 4 mánuði. 
Framsal til meðferðar máls eða fullnustu refsingar fyrir fleiri verknaði er heimilt þótt 

skilyrði samkvæmt 1.—-3. mgr. séu einungis uppfyllt að því er varðar einn verknað. 

Ef rökstudd ástæða er til að ætla að grunur um refsiverða háttsemi eða niðurstaða 

dóms, sem óskað er framsals vegna, þykir eigi fullnægja grunnreglum íslenskra laga um 

rökstuddan grun, um refsiverða háttsemi eða um lögfulla sönnun sakar í refsimálum, er 

framsal óheimilt. 
4. gr. 

Framsal vegna verknaða er varða við herlög er óheimilt. 

5. gr. 

Framsal vegna stjórnmálaafbrota er óheimilt. 
Nú er verknaðurinn jafnframt brot á lagaákvæðum sem ekki eru stjórnmálalegs eðlis og 

er þá framsal heimilt ef verknaðurinn telst að litlu leyti stjórnmálaafbrot. 

6. gr. 

Ekki má framselja mann ef veruleg hætta er á að hann eftir framsal vegna kynþáttar, 
þjóðernis, trúar, stjórnmálaskoðana eða að öðru leyti vegna stjórnmálaaðstæðna verði að 
sæta ofríki eða ofsóknum sem beinist gegn lífi hans eða frelsi eða er að öðru leyti alvarlegs 
eðlis. 

7. gr. 
Í sérstökum tilfellum má synja um framsal ef mannúðarástæður mæla gegn því svo sem 

aldur, heilsufar eða aðrar persónulegar aðstæður. 

8. gr. 

Framsal er óheimilt þegar sá sem óskast framseldur hefur verið sakfelldur eða sýknaður 
hér á landi fyrir viðkomandi refsiverðan verknað. 

Nú hefur rannsókn gegn sökuðum manni ekki leitt til ákæru á hendur honum og verður 

hann þá ekki framseldur fyrir þann verknað sem rannsókn tók til, nema skilyrði séu fyrir 

hendi til upptöku máls samkvæmt 1. mgr. 119. gr. laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra 

mála. 

9. gr. 

Framsal er óheimilt ef sök eða dæmd refsing er fyrnd eða að öðru leyti fallin niður 

samkvæmt íslenskum lögum. 

10. gr. 

Þegar sá sem óskast framseldur hefur verið dæmdur í refsivist eða samkvæmt dómi eða 
með heimild í dómi skal eða er vistaður á stofnun fyrir annan verknað en framsalsbeiðnin 

fjallar um, þá er ekki heimilt að framselja hann fyrr en refsivist er lokið eða hann útskrifaður 

af stofnuninni. Ekki er heldur heimilt að framselja hann ef hér á landi er til meðferðar mál 
fyrir annan verknað en þann sem hann óskast framseldur fyrir og sem getur varðað minnst 2 

ára refsivist, eða ef hann er hafður í gæslu eða er laus gegn tryggingarráðstöfunum settum 

samkvæmt 71. gr. laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála. 
Framsal til meðferðar máls má þó heimila með því skilyrði að viðkomandi verði sendur 

til baka svo fljótt sem verða má að lokinni meðferð málsins.
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11. gr. 

Setja skal eftirfarandi skilyrði fyrir framsali: 

1. Að ekki verði höfðað mál gegn hinum framselda manni eða hann látinn taka út refsingu 

eða framseldur til þriðja ríkis fyrir annan refsiverðan verknað sem framinn var áður en 

til framsals kom nema: 
a. að dómsmálaráðuneytið heimili það, sbr. 20. gr., eða 

b. að hinn framseldi maður hafi ekki horfið úr landi því sem hann var framseldur til 

enda þótt hann hafi átt þess kost að fara þaðan óhindraður í minnst 45 daga eða 

c. að hann hafi horfið aftur til lands þess sem hann var framseldur til eftir að hann 

hafði farið úr landi. 
2. Að án leyfis dómsmálaráðuneytisins megi ekki reka mál hins framselda manns fyrir 

bráðabirgðadómstólum eða dómstól sem aðeins hefur heimild til að fjalla um 
viðkomandi afbrot eða sérstök undantekningartilfelli. 

3. Að óheimilt sé að fullnægja dauðarefsingu gagnvart hinum framselda manni. 

Heimilt er að setja frekari skilyrði fyrir framsali. 

II. KAFLI 

Meðferð framsalsmála. 

12. gr. 

Beiðni um framsal skal borin fram eftir diplómatískum leiðum nema um annað hafi 

verið samið við viðkomandi ríki. 

Í framsalsbeiðni skulu vera upplýsingar um ríkisfang þess manns sem óskast framseldur, 

dvalarstað hans hér á landi ef um hann er vitað, hvers eðlis afbrotið er og hvar og hvenær 
það var framið. Ef til er lýsing á þeim sem óskast framseldur skal hún fylgja. Með 

framsalsbeiðni skal enn fremur fylgja endurrit af þeim lagaákvæðum sem verknaðurinn er 

talinn varða við. Ef veruleg vandkvæði eru á að útvega endurrit má láta nægja að gerð sé 

grein fyrir lagaákvæðum þeim sem talið er að hafi verið brotin. 
Með framsalsbeiðni til meðferðar máls skal fylgja frumrit eða staðfest endurrit af 

handtökuskipun eða annarri ákvörðun um handtöku sem samkvæmt samningi er í samræmi 
við löggjöf viðkomandi ríkis og sem færir að því rök að það séu gildar ástæður til að fella 

grun á viðkomandi mann fyrir hinn refsiverða verknað. 
Með beiðni um framsal manns til fullnustu á dómi skal dómurinn fylgja eða staðfest 

endurrit hans. 

13. gr. 

Telji dómsmálaráðuneytið, á grundvelli framsalsbeiðni og þeim upplýsingum er henni 

fylgja, að hafna beri beiðninni þá þegar skal það gert. 

Ef beiðni er ekki strax hafnað skv. 1. mgr. sendir dómsmálaráðuneytið ríkissaksóknara 

beiðnina og ber honum að sjá til þess að nauðsynleg rannsókn fari þegar fram. 

Ef ekki er annars getið í lögum þessum skal, um framkvæmd rannsóknar og annað sem 
framsalsbeiðni varðar, beita reglum um meðferð opinberra mála eftir því sem við á. 

ld. gr. 

Maður sá sem óskast framseldur getur krafist úrskurðar sakadóms í Reykjavík um 
hvort skilyrði laga fyrir framsali séu fyrir hendi. Ríkissaksóknari skal, jafnframt því sem 
hann tilkynnir manninum um framsalsbeiðnina og rök fyrir henni, láta hann vita um heimild 
þessa og að hann eigi þess kost að fá sér skipaðan réttargæslumann samkvæmt 16. gr. 

Krafa um úrskurð skal berast ríkissaksóknara eða dómsmálaráðuneyti eigi síðar en Í 

sólarhring eftir að þeim sem óskast framseldur er tilkynnt um að dómsmálaráðuneytið hafi 

A4
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ákveðið að verða við beiðni um framsal. Ef sérstakar ástæður mæla með getur 

dómsmálaráðuneytið leyft að ákvörðun um framsal sé borin undir dómstól þótt fram- 
angreindur frestur sé liðinn. 

Hafi úrskurðar verið krafist innan lögmælts frests eða undanþága leyfð skal framsal 

ekki fara fram fyrr en endanlegur dómsúrskurður hefur verið kveðinn upp. 

15. gr. 

Við rannsókn vegna framsalsbeiðni má beita þeim þvingunaraðgerðum sem lög um 

meðferð opinberra mála heimila við rannsókn sambærilegra sakamála. Við ákvörðun þess 

hvort skilyrði séu til beitingar þvingunaraðgerða má leggja til grundvallar dómsákvarðanir 
þær sem framsalsbeiðni fylgja án frekari rannsóknar um sönnun sakar viðkomandi manns. 

Framangreindum þvingunaraðgerðum má beita uns úr því er skorið hvort framsal skal 

fram fara og síðan þangað til framsal er framkvæmt sé það heimilað. Ef kveðinn er upp 

úrskurður um gæsluvarðhald skal því ekki markaður lengri tími en 3 vikur. Þyki nauðsyn 

bera til að lengja gæsluvarðhaldstímann skal það gert með úrskurði á dómþingi þar sem 

gæslufanginn er viðstaddur. Ekki má framlengja gæsluvarðhaldstímann um meira en 2 vikur 

í senn. 
16. gr. 

Dómari skal skipa manni þeim sem óskast framseldur réttargæslumann ef maðurinn 

eða ríkissaksóknari æskja þess. Dómari getur og af sjálfsdáðum skipað réttargæslumann ef 

honum þykir ástæða til. 
Laun réttargæslumanns og annar sakarkostnaður skulu greidd úr ríkissjóði. Dómari 

getur þó ákveðið, þegar sérstaklega stendur á, að viðkomandi maður skuli greiða 
kostnaðinn. 

17. gr. 

Þegar að rannsókn lokinni sendir ríkissaksóknari dómsmálaráðuneytinu öll gögn 

málsins ásamt álitsgerð um það. Ráðuneytið tekur síðan ákvörðun um hvort framsal skuli 

heimilað. 

18. gr. 

Þegar dómsmálaráðuneyti hefur ákveðið að verða við beiðni um framsal skal það 

framkvæmt svo fljótt sem unnt er. Ef sá sem óskast framseldur er ekki í haldi má handtaka 

hann og úrskurða í gæslu uns hann er afhentur eða takmarka frelsi hans með öðrum hætti 

eftir því sem segir í 71. og 72. gr. laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála. 
Úrskurður um þvingunaraðgerðir skal þó ekki gilda lengur en í 30 daga eftir að 

endanleg ákvörðun um framsal hefur verið tekin. Samkvæmt beiðni dómsmálaráðuneytisins 

getur sakadómur þó ákveðið, þegar sérstaklega stendur á, að þvingunarráðstöfunum skuli 

beitt um tiltekinn lengri tíma. 

Þegar maður er framseldur má ákveða að munir eða verðmæti, sem lagt hefur verið 
hald á í sambandi við málið, séu afhent stjórnvaldi því sem framsals óskaði enda sé við 

afhendingu gerður fyrirvari, ef ástæða þykir til, til verndar rétti þriðja manns. 

III. KAFLI 

Aðrar ákvarðanir í tengslum við framsal. 

19. gr. 

Nú er maður eftirlýstur af yfirvöldum í erlendu ríki vegna þess að hann er grunaður, 

ákærður eða dæmdur fyrir refsiverðan verknað sem orðið gæti grundvöllur framsals 

samkvæmt lögum þessum og má þá beita hann þvingunaraðgerðum laga um meðferð 

opinberra mála rneð sama hætti og væri hann sakaður um samsvarandi afbrot hér á landi. 

Sömu aðgerðum má beita ef viðkomandi yfirvöld tilkynna að þau muni krefjast framsals 
fyrir verknaðinn.
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Ákvörðun um þvingunaraðgerðir skal þegar tilkynnt dómsmálaráðuneytinu. Ráðuneyt- 
ið getur ákveðið að þvingunarráðstöfunum skuli ekki beitt ef það telur að framsalsgrund- 

völlur sé ekki til staðar. Ef ráðuneytið ákveður ekki að þvingunarráðstafanir skuli felldar 

niður skal það hlutast til um að erlenda ríkinu verði tilkynnt um þær og að þær verði felld- 

ar niður ef framsalsbeiðni berst ekki svo fljótt sem verða má. Ef framsalsbeiðni hefur ekki 

borist innan 30 daga frá því að tilkynning var send skulu þvingunarráðstafanir felldar niður. 
Ef sérstaklega stendur á er heimilt að lengja þennan frest. 

20. gr. 

Dómsmálaráðuneytið getur samkvæmt beiðni heimilað að höfðað verði mál gegn þeim 
sem framseldur er samkvæmt lögum þessum eða hann látinn taka út refsingu fyrir annan 
refsiverðan verknað sem framinn er áður en til framsals kom og framselt var fyrir. Það sama 

gildir um samþykki til að hann verði framseldur áfram til þriðja ríkis fyrir refsiverðan 

verknað sem framinn var áður en hann var framseldur héðan. 

Samþykki má því aðeins veita ef til framsals hefði getað komið fyrir verknaðinn 

samkvæmt lögum þessum. Ákvæði 14. og 16. gr. gilda einnig um veitingu slíks samþykkis 
eftir því sem við á. 

Samþykki til að viðkomandi maður verði framseldur áfram til Danmerkur, Finnlands, 

Noregs eða Svíþjóðar er þó heimilt að veita ef skilyrði laga nr. 7/1962 um framsal til þessara 
landa eru til staðar. 

Í beiðni um samþykki samkvæmt 1. mgr. skulu vera sömu upplýsingar og um getur í 2. 

mgr. 12. gr. Einnig skulu fylgja fullnægjandi gögn um að viðkomandi manni hafi verið 

kunngerður réttur hans samkvæmt 14. og 16. gr. eftir því sem við á og um hvort hann óski 

eftir að notfæra sér þann rétt. 

Þegar krafist er dómsúrskurðar um hvort skilyrði laga eru til staðar er óheimilt að veita 

samþykki fyrr en endanlegur dómsúrskurður liggur fyrir. Slík mál skulu lögð til úrskurðar í 
sakadómi í Reykjavík. 

Samkvæmt beiðni getur dómsmálaráðuneytið leyft að um mál hins framselda manns sé 

fjallað af bráðabirgðadómstól eða öðrum dómstól sbr. 2. mgr. 11. gr., en einungis ef það er 
talið óhætt vegna málsmeðferðar fyrir þeim dómstól. 

21. gr. 

Dómsmálaráðuneytið getur leyft að maður, sem framseldur er frá einu erlendu ríki til 
annars, sé fluttur um íslenskt yfirráðasvæði nema ákvæði 2. gr. eða 4.—6. gr. hindri framsal 

frá Íslandi til viðkomandi ríkis fyrir verknaðinn. 

Ef um er að ræða framsal til Danmerkur, Finnlands, Noregs eða Svíþjóðar er heimilt að 
veita samþykki skv. 1. mgr., nema ef ákvæði 2. eða 4. gr. í lögum nr. 7/1962 um framsal til 

þessara landa komi í veg fyrir framsal frá Íslandi til viðkomandi ríkis. 

IV. KAFLI 

Önnur aðstoð vegna reksturs sakamála. 

22. gr. 

Til að afla sönnunargagna til notkunar í refsimáli í öðru ríki er heimilt að ákveða 

samkvæmt beiðni að ákvæðum þeim, sem um getur í VI. og VII. kafla laga nr. 74/1974 um 

meðferð opinberra mála, skuli beitt á samsvarandi hátt og í sambærilegum málum sem rekin 

eru hér á landi. 

Beiðni skal send dómsmálaráðuneytinu nema annað sé ákveðið með samningi við 
annað ríki, sbr. 6. mgr. Í beiðni skulu vera upplýsingar um tegund afbrots og hvar og hvenær
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það var framið. Því aðeins er heimilt að verða við beiðni að sannað sé að það liggi fyrir 
ákvörðun um þvingunaraðgerðir sem eru í samræmi við löggjöf viðkomandi ríkis. 

Óheimilt er að verða við beiðni ef verknaðurinn, sem hún er tilkomin vegna eða 

sambærilegur verknaður, er ekki refsiverður samkvæmt íslenskum lögum eða ef hann 

samkvæmt ákvæðum í 5.—7. gr. getur ekki verið grundvöllur framsals. Varðandi beiðnir frá 

Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð skal í stað framangreindra skilyrða gerð krafa um 
að framsal vegna verknaðarins sé óheimilt vegna ákvæða í 4. gr. laga nr. 7/1962 um framsal 
til þessara landa. 

Dómsmálaráðuneytið skal strax hafna beiðni ef skilyrði 2. mgr. eru ekki til staðar eða ef 

ljóst er að ekki er hægt að verða við henni. Sé beiðni ekki synjað samkvæmt þessari 

málsgrein skal málið sent ríkissaksóknara til frekari fyrirgreiðslu og skal hann hlutast til um 

að nauðsynleg rannsókn fari þegar fram. 

Að rannsókn lokinni sendir ríkissaksóknari dómsmálaráðuneytinu öll gögn málsins 
ásamt álitsgerð um það. Ráðuneytið tekur síðan ákvörðun um hvort orðið skuli við beiðni. 

Í samningi við erlent ríki er heimilt að ákveða að málið skuli falið öðru stjórnvaldi en 
ráðuneyti til afgreiðslu. 

Ef það er líklegt að maður, sem dvelur á Íslandi og sem ekki er grunaður vegna málsins, 
hafi með lögmætum hætti þann hlut sem leggja skal hald á skal afhending hans til yfirvalda 

annars ríkis háð því skilyrði að hann, án kostnaðar, skuli sendur til baka þegar meðferð 

málsins er lokið. 

  

23. gr. 

Vegna meðferðar refsimáls í öðru ríki er samkvæmt beiðni heimilt að ákveða að maður. 

sem hér á landi er fangelsaður eða sviptur frelsi samkvæmt dómi vegna refsiverðs verknaðar, 

skuli sendur til annars ríkis til yfirheyrslu sem vitni eða til samprófunar. 

Beiðni skal send dómsmálaráðuneytinu nema annað sé ákveðið með samningi við 
annað ríki, sbr. 6. mgr. Í beiðni skulu vera nákvæmar upplýsingar um hinn refsiverða 
verknað. 

Óheimilt er að verða við beiðni ef verknaðurinn, sem hún fjallar um eða sambærilegur 
verknaður, er ekki refsiverður samkvæmt íslenskum lögum eða ef hann samkvæmt ákvæðum 

í 5—7. gr. getur ekki verið grundvöllur framsals. Beiðninni skal auk þess hafnað ef nærvera 
viðkomandi er nauðsynleg hér á landi vegna refsimáls eða ef aðrar ríkar ástæður mæla gegn 

því að flytja hann til hins ríkisins. Sérstakt tillit skal tekið til þess hvort flutningurinn sé 
líklegur til að lengja þann tíma sem hann myndi verða sviptur frelsi. Varðandi beiðnir frá 

Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð skal í stað skilyrðis í 1. ml. þessarar málsgreinar 
gerð krafa um að framsal vegna verknaðarins sé óheimilt vegna ákvæða í 4. gr. laga nr. 

1/1962 um framsal til þessara landa. 

Dómsmálaráðuneytið skal strax hafna beiðni ef ljóst er að ekki er hægt að verða við 
henni. Sé beiðni ekki synjað samkvæmt þessari málsgrein skal málið sent ríkissaksóknara til 

frekari fyrirgreiðslu og skal hann hlutast til um að nauðsynleg rannsókn fari þegar fram. 

Ef viðkomandi samþykkir ekki flutning skal sakadómur í Reykjavík kveða upp úrskurð 
um hvort lagaskilyrði til flutnings séu til staðar. Að rannsókn lokinni sendir ríkissaksóknari 

dómsmálaráðuneytinu öll gögn málsins ásamt álitsgerð um málið í heild. Ráðuneytið tekur 

síðan ákvörðun um hvort orðið skuli við beiðni. 

Í samningi við erlent ríki er heimilt að ákveða að málið skuli falið öðru stjórnvaldi en 
ráðuneyti til afgreiðslu. 

Gera skal það skilyrði fyrir flutningi á manni að viðkomandi skuli sendur til baka svo 

fljótt sem verða má, ef til vill innan nánari ákveðinna tímamarka, og að ekki skuli hafin 
rannsókn í máli gegn honum meðan hann dvelur í hinu ríkinu, honum refsað þar eða hann 
framseldur áfram fyrir verknað sem hann framdi áður en flutningur átti sér stað.
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V. KAFLI 

Lokaákvæði. 

24. gr. 

Úrskurðir þeir sem kveðnir eru upp samkvæmt lögum þessum sæta kæru til Hæstaréttar 

samkvæmt almennum reglum laga um meðferð opinberra mála. 

25. gr. 

Heimilt er að gera samninga við önnur ríki um skyldu til framsals og um aðra aðstoð 
vegna sakamála með ákveðnum skilyrðum sem þó mega ekki ganga gegn ákvæðum laga 

þessara. 

Án tillits til laga þessara getur framsal átt sér stað og beiðnir um aðstoð í sakamálum 
framkvæmdar í þeim mæli sem Íslands hefur skyldu til samkvæmt samningum gerðum fyrir 

gildistöku laga þessara við önnur ríki. 
Framsal og önnur aðstoð í sakamálum er heimil samkvæmt lögum þessum þótt ekki sé 

það skylt samkvæmt samningi sem Ísland hefur gert þar að lútandi við viðkomandi ríki. 

26. gr. 

Ákvæðin í I. og II. kafla um framsal og þau ákvæði í III. kafla sem fjalla um framsal 

gilda ekki gagnvart Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. 

27. gr. 

Dómsmálaráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga 
þessara. 

28. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1984. Við gildistöku laga þessara fellur úr gildi 9. gr. 

almennra hegningarlaga, nr. 19/1940. 

Gjört í Reykjavík, 17. apríl 1984. 

Steingrímur Hermannsson. Helgi Seljan. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.) 

Jón Helgason. 

21. apríl 1984 Nr. 14 

LOG 

um framkvæmd alþjóðasamninga um varnir gegn mengun frá skipum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA Ístanns 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru. 

1. gr. 

Ráðherra þeim, sem fer með siglingamál, er heimilt að setja reglur til að framfylgja 

alþjóðasamningum um mengun frá skipum sem Ísland er aðili að.
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2. gr. 

Brot gegn reglum, sem settar verða samkvæmt þessum lögum, varða sektum. 

Auk þess má láta brot varða fangelsi allt að 6 mánuðum þegar sakir eru miklar eða 
þegar um ítrekað brot er að ræða. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 21. apríl 1984. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.) 
  

Halldór Ásgrímsson. 

Nr. 15 . 27. apríl 1984 

LOG 

um breyting á lögum nr. 73 26. nóvember 1980, um tekjustofna 

sveitarfélaga. 

Forseri ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu. 

1. gr. 

Aftan við 4. mgr. 23. gr. laganna bætist: 
Hafi eftirlaun eða launatekjur skert tekjutryggingu almannatrygginga hjá elli- eða 

örorkulífeyrisþega skal enn fremur draga frá útsvarsskyldum tekjum viðbótarfjárhæð sem 

svarar til þeirrar skerðingar. 

2. gr. 

26. gr. breytist sem hér segir: 

Í stað „35 000 kr.“ í 1. mgr. komi: 1 800 kr. 
Í stað „7 000 kr.“ í 1. og 2. málslið 2. mgr. komi: 360 kr. 

Í stað „„10 000 kr.“ í 7. mgr. komi: 520 kr. 
8. mgr. orðist svo: 
Ofangreindar fjárhæðir skulu breytast í samræmi við skattvísitölu eins og hún er á 

hverjum tíma, sbr. 121. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari 

breytingum. 

Síðasta mgr. orðist svo: 
Útsvar skal lagt á í heilum tug króna, þannig að lægri fjárhæð en 10 kr. skal sleppt. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu koma til framkvæmda við álagningu útsvara á árinu 

1984 vegna tekna á árinu 1983. 

Gjört í Reykjavík, 27. apríl 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Alexander Stefánsson.



26 apríl 1984 31 Nr. 16 

AUGLÝSING 
um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, er komin úr för sinni til útlanda og hefur á ný 
tekið við stjórnarstörfum. 

Forsætisráðuneytið, 26. apríl 1984. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

24. apríl 1984 . Nr. 17 
LOG 

um sjóntækjafræðinga. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍsLaNnDs 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru. 

1. gr. 

Rétt til þess að kalla sig sjóntækjafræðing og starfa sem slíkur hefur sá einn sem til þess 

hefur leyfi heilbrigðismálaráðherra. 

2. gr. 
Leyfi skv. 1. gr. skal veita þeim íslenskum ríkisborgurum sem lokið hafa prófi frá 

skólum sem viðurkenndir eru sem slíkir af heilbrigðisstjórn þess lands sem námið er stundað 
í, Leita skal umsagnar prófessorsins í augnsjúkdómum við Háskóla Íslands, félags 
sjóntækjafræðinga og landlæknis áður en leyfið er veitt. 

3. gr. 

Nú uppfyllir umsækjandi skilyrði 2. gr. að öðru leyti en því að hann hefur ekki íslenskt 

ríkisfang, er þá ráðherra heimilt að veita honum ótakmarkað eða tímabundið leyfi að 
fenginni umsögn sömu aðila og um getur í 2. gr. 

4. gr. 

Ráðherra getur veitt íslenskum ríkisborgurum, sem eru í starfi við gildistöku laganna og 

hafa starfað í S ár samfellt, ótakmarkað starfsleyfi að fenginni umsögn sömu aðila og um 

getur í 2. gr. 

5. gr. 

Sjóntækjafræðingur annast alla almenna gleraugnaþjónustu, þ. e. a. s. sölu gleraugna 

og vinnslu þeirra. 

Sjóntækjafræðingi er einungis heimilt að fullvinna og selja sjónhjálpartæki (gleraugu og 
snertilinsur) að fyrir liggi tilvísun og/eða forskrift læknis.
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6. gr. 

Óheimilt er að ráða til hvers konar sjóntækjafræðistarfa aðra en þá sem hafa starfsleyfi 

samkvæmt lögum þessum. 

1. gr. 

Sjóntækjafræðingi ber að þekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér 

nýjungar er varða starfið. 

8. gr. 

Sjóntækjafræðingi er skylt að halda dagbók um þá er leita til hans og aðrar skýrslur í 

samræmi við fyrirmæli landlæknis. 

9. gr. 

Um sjóntækjafræðinga gilda að öðru leyti reglur læknalaga, nr. 80/1969. Reglur 

læknalaga gilda um viðurlög við brotum í starfi, sviptingu starfsleyfis og endurveitingu 

starfsréttinda. 

Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

10. gr. 

Ráðherra getur sett nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmd laga þessara. 

11. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1984. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

Nr. 18 24. apríl 1984 

LOG 

um Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍsLaNnDs 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru. 

1. gr. 

Ríkið starfræki stofnun sem nefnist Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra. Fyrir 

stofnuninni skal vera yfirlæknir, sérmenntaður í augnsjúkdómum og skal hann annast 

daglega stjórn stofnunarinnar. Aðrir starfsmenn skulu vera sjóntækja- og sjónfræðingar, 
sjónþjálfar, félagsráðgjafar, tæknimenn ásamt aðstoðarfólki.
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2. gr. 

Ráðherra skipar yfirlækni að fengnum tillögum stöðunefndar, skv. lögum nr. 59/1983, 
um heilbrigðisþjónustu. Aðrir starfsmenn skulu ráðnir af stjórn stöðvarinnar. 

Ráðherra er heimilt að semja við augndeild sjúkrahúss að annast læknisþjónustu á 

vegum stöðvarinnar og yrði yfirlæknir augndeildar jafnframt yfirlæknir stofnunarinnar. 

3. gr. 

Stofnunin heyrir undir heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra sem skipar henni sérstaka 

stjórn. Stjórnin skal skipuð þremur mönnum og þremur til vara til fjögurra ára í senn. 

Ráðherra skipar einn án tilnefningar og skal hann vera formaður. Blindrafélagið tilnefnir 
einn og Augnlæknafélag Íslands einn. Sömu reglur gilda um varamenn. 

d. gr. 

Stofnunin skal annast hvers konar þjónustu við sjónskerta, svo sem sjúkdómsgreiningu, 

mælingu, úthlutun sérhæfðra hjálpartækja, þjálfun og hvers konar endurhæfingu sem 
sjónskertir þurfa á að halda. 

Stofnunin skal í samráði við landlækni halda skrá yfir alla þá landsmenn sem eru 
sjónskertir. 

Við stofnunina skal starfrækja sjóngleraþjónustu undir stjórn sjóntækjafræðings. 

Stofnunin hefur yfirumsjón með þjálfun og endurhæfingu sjónskertra, sjóntækjameð- 

ferð og sjónrannsóknum í samráði við aðra aðila er starfa á þessum vettvangi. 

2. gr. 

Stofnunin skal annast útvegun á hvers konar sérhæfðum hjálpartækjum fyrir sjónskerta 
sem yfirlæknir hennar eða aðrir læknar á vegum stöðvarinnar úrskurða nauðsynleg. 

Ráðherra setur að fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar reglur um þátttöku ríkisins 

í kostnaði vegna slíkra tækja í samræmi við hliðstæðar greiðslur almannatrygginga. 

6. gr. 

Að fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar er ráðherra heimilt að setja með 
reglugerð gjaldskrá fyrir veitta þjónustu stöðvarinnar og skal sú gjaldskrá vera í samræmi við 

gjöld fyrir aðra veitta sérfræðiþjónustu. 

7. gr. 

Stofnunin skipuleggur í samráði við landlækni ferðir starfsmanna sinna og annarra 
séfræðinga til aðstoðar sjónskertum úti á landi. 

8. gr. 

Stofnunin hefur í samráði við starfandi kennara blindradeildar sérfræðilega umsjón með 
sjónþjálfun og auglæknisfræðilegri meðferð og rannsókn sjónskertra nemenda í skólum 
landsins. 

9. gr. 

Heilsugæslustöðvar skulu hafa samráð við stofnunina um þá þjónustu við blinda og 

sjónskerta sem veitt er á stöðvunum. Skulu heilsugæslustöðvar tilkynna stofnuninni um alla 
sem eru eða grunur leikur á að séu sjónskertir. 

10. gr. 

Ráðherra ákveður aðsetur stofnunarinnar að höfðu samráði við stjórn hennar og skal 
heimilt að samnýta húsnæði með öðrum opinberum aðilum eða hagsmunaaðilum eftir því 
sem um semst. Sama gildir um starfsfólk. 

AS
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ll. gr. 

Ráðherra setur stofnuninni starfsreglur að fengnum tillögum stjórnar hennar. 

12. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1985. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Stjórn stofnunarinnar skal skipuð þegar í stað og skal hún vinna að undirbúningi að 

gildistöku laganna. 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1984. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

Nr. 19 24. apríl 1984 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 52 28. apríl 1983, um útflutningsgjald 

af sjávarafurðum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA Ístanns 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru. 

1. gr. 

Á ettir 15. gr. laganna komi nýtt ákvæði til bráðabirgða svohljóðanai: 

Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. skal útflutningsgjald af saltfiski, framleiddum á árinu 1984, vera 

4% af fób-verðmæti. Sama gildir um skreið sem framleidd var fyrir 31. desember 1983 og 
ógreidd var á þeim degi. 

Jafnframt er ráðherra heimilt að lækka eða fella niður útflutningsgjald af fóðurlýsi sem 
er framleitt á árunum 1984 og 1985, enda flytji framleiðandi það út undir íslensku 

vörumerki. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1984. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S. 
  

Halldór Ásgrímsson.
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LÖG 
um heimild til niðurfellingar eða endurgreiðslu stimpilgjalda 

af íbúðalánum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru. 

1. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði laga nr. 36/1978, um stimpilgjald, sbr. lög nr. 82/1980, er 
fjármálaráðherra heimilt að fella niður eða endurgreiða stimpilgjald af skuldbreytingarlán- 
um húsbyggjenda og íbúðakaupenda sem lánastofnanir kunna að veita í samræmi við 
samkomulag þeirra við ríkisstjórnina og stjórnarsáttmála hennar frá 27. maí 1983. 

Fjármálaráðherra kveður nánar á um framkvæmd niðurfellingar eða endurgreiðslu þessarar. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1984. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson. 

24. apríl 1984 Nr. 21 

LOG 

um breyting á lögum nr. 51 28. apríl 1983, 

um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍsLaNnDs 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru. 

1. gr. 

Á eftir 27. gr. laganna komi ný ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi: 

Ákvæði til bráðabirgða. 
I 

Á árinu 1984 skal þó í stað bótagreiðslna úr hinni almennu deild sjóðsins, skv. 1. kafla 

laganna, greiða sérstakar bætur sem nemi 4% af öllu verðmæti afla, sem landað er 

innanlands, miðað við lágmarksverð skv. ákvörðunum Verðlagsráðs sjávarútvegsins, en af
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skiptaverðmæti við landanir erlendis. Bætur þessar skal greiða inn á reikning hvers skips hjá 

Stofnfjársjóði fiskiskipa, sbr. lög nr. 4 13. febrúar 1976, og koma þær ekki til hlutaskipta eða 

aflaverðlauna. 

Um ákvörðun gjaldstorns og greiðslur fer á sama hátt og um greiðslur í Stofnfjársjóð, 

eftir því sem við getur átt. 
I 

Á árinu 1984 skal framlag ríkissjóðs skv. ákvæðum 2. töluliðar 1. mgr. 9. gr. laganna 

renna til áhafnadeildar sjóðsins til þess að deildin geti aukið greiðslur fæðispeninga og greitt 

úr fjárhagsörðugleikum sjómanna sem upp kynnu að koma vegna þess að útgerð skipa 

stöðvast vegna aflabrests og hinna nýju reglna um stjórn botnfiskveiða á árinu 1984. 

Sjávarútvegsráðuneytið mun setja nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1984. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.) 
  

Halldór Ásgrímsson. 

Nr. 22 24. apríl 1984 

LOG 

um afnám laga nr. 81 23. desember 1980, um álag á ferðagjaldeyri. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru. 

1. gr. 

Lög nr. 81 23. desember 1980, um álag á ferðagjaldeyri, falli niður. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1984. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson. 

  
Stjórnartíðindi A 5, nr. 10—22. Útgáfudagur 4. maí 1984.
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LÖG 
um fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru: 

1. gr. 

Frá reiknuðum tekjuskatti skv. 67. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, 

álögðum á árinu 1983 á tekjur ársins 1982 skal, auk persónuafsláttar skv. 68. gr. sömu laga, 
draga sérstakan persónuafslátt er nemi 1 400 kr. fyrir hvern mann er um ræðir í 1. mgr. 67 
gr. laganna. 

Um ráðstöfun þess hluta sérstaks persónuafsláttar, er ekki nýtist til lækkunar 
reiknuðum skatti, fer eftir ákvæðum 2. mgr. 68. gr. laga nr. 75/1981. 

Enn fremur skal, auk barnabóta skv. 69. gr. sömu laga, greiða á gjaldárinu 1983 

sérstakar barnabætur fyrir þau börn, er um ræðir í þeirri grein og yngri eru en 7 ára í lok 

tekjuársins, er nemi 3 000 kr. fyrir hvert barn. Um ráðstöfun þessa barnabótaauka fer eftir 
ákvæðum 69. gr. 

2. gr. 

Bætur lífeyristrygginga skv. lögum nr. 67/1971, með áorðnum breytingum, svo og 
greiðslur skv. 73. gr. laganna skulu hækka um 8% hinn 1. júní 1983 og þær bætur um 4% 

hinn 1. október 1983. Þessar breytingar koma í stað breytinga skv. 79. gr. sömu laga. 
Hinn 1. júní 1983 skal þó fjárhæð uppbótar á lífeyri, tekjutryggingar skv. 1. mgr. 19. gr. 

laga nr. 67/1971, með áorðnum breytingum, svo og heimilsuppbótar skv. 2. mgr. 19. gr. 
greindra laga, hækka um 5% umfram það sem segir í 1. mgr. þessarar greinar. Enn fremur 

skal hinn 1. júní 1983 fjárhæð mæðralaun skv. 15. gr. laga nr. 67/1971, með áorðnum 
breytingum, hækka umfram það sem segir í 1. mgr. þessarar greinar sem hér segir: 

Með einu barni um 100%. 
Með tveimur börnum og fleiri um 30%. 

3. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að verja allt að 150 milljónum króna umfram fjárveitingar á 

fjárlögum fyrir árið 1983 til jöfnunar og lækkunar hitunarkostnaðar íbúðarhúsnæðis á því 

ári. Fjármálaráðherra setur reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 
A6 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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4. gr. 

Á árinu 1983 er fjármálaráðherra heimilt að lækka ríkisútgjöld frá því sem ákveðið er í 
fjárlögum fyrir árið 1983 um allt að 300 milljónum króna. 

S. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1984. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson. 

Nr. 24 17. maí 1984 

LOG 

um kjaradóm í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna 

og Flugleiða. 

FORSETI ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Hæstiréttur tilnefni þrjá menn í kjaradóm sem skal fyrir 15. júní 1984 ákveða kaup og 
kjör þeirra félagsmanna Félags íslenskra atvinnuflugmanna sem starfa hjá Flugleiðum. 

Hæstiréttur kveður á um hver hinna þriggja kjaradómsmanna skuli vera formaður 

dómsins. 
Kjaradómurinn setur sér starfsreglur, aflar sér nauðsynlegra gagna og er rétt að krefjast 

skýrslna, munnlegra og skriflegra, af einstökum mönnum, opinberum aðilum og fyrirsvars- 

mönnum Flugleiða og Félags íslenskra atvinnuflugmanna. 

2. gr. 

Kjaradómurinn skal við ákvörðun kaups og kjara flugmanna hafa til viðmiðunar við 

úrskurð sinn síðastgildandi kjarasamning aðila og þær almennu kaup- og kjarabreytingar 

sem orðið hafa samkvæmt kjarasamningum á almennum vinnumarkaði frá gildistöku laga 
um launamál, nr. 71/1983. 

3. gr. 

Ákvarðanir kjaradóms samkvæmt 1. gr. skulu vera bindandi fyrir aðila frá gildistöku 

laga þessara. 

4. gr. 

Verkbönn, verkföll, þar með taldar samúðarvinnustöðvanir eða aðrar aðgerðir sem 

ætlað er að knýja fram aðra skipan kjaramála, eru óheimilar.
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5. gr. 
Meðan lög þessi eru í gildi er Flugleiðum óheimilt að segja flugmönnum þeim, sem 

lögin taka til, upp starfi nema þeir uppfylli ekki lengur lágmarkskröfur sem gerðar eru til 
hæfni flugmanna eða hafi gerst sekir um brot í starfi. 

Nú þykir vafi leika á um réttmæti uppsagnar samkvæmt 1. mgr. og sker þá Félagsdómur 

úr ágreiningnum. 

6. gr. 

Kostnaður við störf kjaradóms samkvæmt 1. gr. laga þessara, þar á meðal laun 

dómenda eftir ákvörðun ráðherra, greiðist úr ríkissjóði. 

1. gr. 

Með brot gegn lögum þessum skal fara að hætti opinberra mála og varða brot sektum, 
ef ekki liggja við þyngri refsingar samkvæmt öðrum lögum. 

8. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 31. október 1984. Úrskurður kjaradóms 
samkvæmt 1. gr. gildir til sama tíma nema nýir samningar hafi áður verið gerðir milli aðila. 

Gjört í Reykjavík, 17. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

  

Stjórnartíðindi A 6, nr. 23—24. Útgáfudagur 17. maí 1984.
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LOG 

um breytingu á lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar, 

með áorðnum breytingum. 

Forseri ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Upphaf síðustu mgr. 14. gr. orðist svo: 
Árlegur barnalífeyrir með hverju barni skal vera kr. 24 180. 

2. gr. 

2. mgr. 15. gr. orðist svo: 
Árleg mæðralaun skulu vera sem hér segir: 
Með einubarni .................0. 0020. kr. 15 156 

Með tveimur börnum ................. 0200. kr. 39 708 

Með þremur börnum eða fleiri ...........................000.. kr. 70 428 

3. gr. 
1. og 2. mgr. 19. gr. orðist svo: 
Ef aðrar tekjur elli- og örorkulífeyrisþega en lífeyrir almannatrygginga fara ekki fram úr 

29 084 kr. á ári skal greiða uppbót á lífeyri hans að upphæð kr. 56 736 á ári. Hafi bótaþegi 

hins vegar tekjur umfram 29 084 kr. á ári skal skerða uppbótina um 45% þeirra tekna sem 

umfram eru. Sama gildir um hjónalífeyri eftir því sem við á. Til tekna í þessu sambandi 
teljast ekki vextir, verðbætur eða gengishagnaður sem frádráttarbær eru frá tekjum við 
ákvörðun tekjuskattsstofns. 

Einhleypingi, sem nýtur óskertrar uppbótar (tekjutryggingar) skv. 1. mgr. og er einn 
um heimilisrekstur án þess að njóta fjárhagslegs hagræðis af sambýli eða samlögum við aðra 

um húsnæðisaðstöðu eða fæðiskostnað, skal að auki greiða heimilisuppbót kr. 1 422 á 
mánuði. Eigi hann rétt á skertri tekjutryggingu lækkar heimilisuppbótin í sama hlutfalli. 

4. gr. 

Síðasta mgr. 19. gr. orðist svo: 
Að fengnum tillögum tryggingaráðs setur ráðherra reglugerð um framkvæmd lífeyris- 

hækkana samkv. þessari grein, þar á meðal nánari skilyrði fyrir rétti til heimilisuppbótar og 

uppbóta skv. 3. og 4. málsgrein. Tekjufjárhæðir í 1. mgr. miðast við tekjur árið 1982. Með 
reglugerð skal þeim fjárhæðum breytt 1. júlí árlega til samræmis við almennar hækkanir bóta 

og annarra tekna milli ára. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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S. gr. 
Síðasta mgr. 51. gr. orðist svo: 
Ef elli-, örorku- eða ekkjulífeyrisþegi dvelst lengur en einn mánuð í stofnun þar sem 

sjúkratryggingar greiða fyrir hann fellur lífeyrir hans niður ef vistin hefur verið lengri en 4 

mánuðir undanfarandi 24 mánuði. Heimilt er þó tryggingaráði að víkja frá þessum 

tímamörkum ef sérstaklega stendur á. Sé dvölin ekki greidd að fullu er heimilt að greiða 

lífeyri, allt að því sem á vantar. Ef hlutaðeigandi er algerlega tekjulaus er Tryggingastofn- 

uninni heimilt að greiða honum sjálfum allt að 25% grunnlífeyris og tekjutryggingar. 

6. gr. 
Lög þessi öðlist þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. mars 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

15. maí 1984 R Nr. 26 

LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja lagmetisiðju ríkisins 

í Siglufirði. 

ForsEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja hlutafélaginu Sigló hf., Siglufirði, lagmetisiðju 

ríkisins í Siglufirði, Lagmetisiðjuna Siglósíld. 

2. gr. 

Heimilt er að lána kaupanda allt söluandvirði lagmetisiðjunnar með verðtryggðum 
kjörum til allt að 10 ára gegn þeim tryggingum sem ráðherra metur gildar. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 46 19. maí 1972, um 
lagmetisiðju ríkisins í Siglufirði. 

Gjört í Reykjavík, 15. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Sverrir Hermannsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976, um tollskrá o. f1., 

með síðari breytingum. 

ForsEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 1. gr. tollskrárlaga: 

a) Tollur á vörum í eftirtöldum tollskrárnúmerum lækki í 40%: 

08.01.79, 08.03.00, 19.03.00, 19.05.00, 20.02.02, 20.03.00, 21.02.19, 21.07.05, 21.07.06, 
69.11.00, 69.12.00, 70.12.00, 73.38.11, 73.38.19, 76.15.10, 82.08.00, 82.09.01, 82.09.09. 
82.14.00, 85.12.54, 87.13.01, 87.13.09 og 98.15.00. 

b) Tollur á vörum í eftirtöldum tollskrárnúmerum falli niður: 

90.01.01, 90.03.00, 90.04.09 og 90.19.10. 
c) Tollskrárnúmer 70.13.00 ásamt skiptiliðum orðist svo: 

70.13 Borðbúnaður, húsbúnaður, snyrtiáhöld, hreinlætistæki og skrifstofuáhöld, 

skrautmunir o. þ. h. úr gleri (þó ekki vörur sem teljast til nr. 70.19): 

Tolltaxti % 

-01 Borðbúnaður og búsáhöld ...................0. 0000. 40 
-09 Annað ............0.0 000 

2. gr. 

Lög þessi eru sett til að öðlast gildi frá og með 1. júlí 1983. 

Gjört í Reykjavík, 15. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Albert Guðmundsson. 

Nr. 28 16. maí 1984 

LOG 

um breyting á lögum nr. 38/1978, um ónæmisaðgerðir. 

ForseETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Við lögin bætist ný gr. er verði 12. gr. og orðist svo: uu 

Innflutningur og notkun á lifandi smitefnum (bakteríum, veirum, sveppum, sníkjudýr- 

um og „lifandi“ ónæmisefnum), sem valdið geta sjúkdómum eða sýkingu í mönnum, dýrum 

og fiskum, er óheimil.
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Heilbrigðisráðherra er heimilt að víkja frá ákvæðum 1. mgr. mæli ríkar ástæður með 
skv. sérstakri umsókn opinberra rannsóknastofnana. Í umsókn skulu koma fram ítarlegar 
upplýsingar um notkun, framleiðslu, meðferð, gerð íláta, merkingu íláta, geymslu, 
varúðarráðstafanir og eyðingu efnanna. Heilbrigðisráðherra getur sett sem skilyrði fyrir 
veitingu slíkra leyfa, sé um að ræða tilraunir, að viðkomandi kaupi vátryggingu er nái yfir 
allan hugsanlegan skaða. Leyfi til innflutnings og notkunar skv. þessari grein á efnum, er 

valdið geta sjúkdómum eða sýkingu í dýrum eða fiskum, er og háð samþykki landbúnaðar- 

ráðherra. 
Áður en leyfi er veitt skv. þessari grein skal ávallt leita umsagnar landlæknis eða 

yfirdýralæknis, eftir því sem við á hverju sinni. 

2. gr. 

12. gr. verði 13. gr. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson. 

15. maí 1984 Nr. 29 

LOG 

um breyting á lögum nr. 120/1976, um tollskrá o. fl. 

ForsETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Í 3. gr. laganna breytist 39. tl. og orðist svo: 

Að fella niður eða endurgreiða gjöld af vísindatækjum og búnaði sem ætlaður er til 

notkunar hjá viðurkenndum rannsóknaraðilum. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 15. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson.



Nr. 30 44 15. maí 1984 

LOG 

um heimild fyrir fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs til að 

ábyrgjast lán fyrir Arnarflug hf. 

Forseri ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
Fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs er heimilt, gegn þeim tryggingum er hann metur 

gildar, að veita Arnarflugi hf. sjálfskuldarábyrgð fyrir láni sem tekið verður til að bæta 
rekstrarfjárstöðu fyrirtækisins. Lánið má nema allt að 1,5 milljónum bandaríkjadala eða 
jafnvirði þeirrar fjárhæðar í íslenskum krónum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 15. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Albert Guðmundsson. 

Nr. 31 . 15. maí 1984 
LOG 

um breyting á lögum nr. 47 2. maí 1968, um vörumerki. 

ForsETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Í stað orðanna „skotið til ráðherra“ í 3. mgr. 19. gr. laganna komi orðin: skotið til 

áfrýjunarnefndar í vörumerkja- og einkaleyfamálum. 

2. gr. 

Í stað orðanna „skotið til ráðherra“ í 4. mgr. 21. gr. laganna komi orðin: skotið til 
áfrýjunarnefndar í vörumerkja- og einkaleyfamálum. 

3. gr. 

a) Í stað orðanna „getur aðili borið undir ráðherra þann sem fer með vörumerkjamál“ í 44. 

gr. laganna komi orðin: getur tilkynnandi borið undir áfrýjunarnefnd í vörumerkja- og 
einkaleyfamálum. 

b) Í stað orðsins „ráðherra“ í 2. málsl. 44. gr. laganna komi orðin: áfrýjunarnefnd í 

vörumerkja- og einkaleyfamálum. 

c) Í stað orðanna „eða ráðherra tók ákvörðun sína“ í niðurlagi 44. gr. laganna komi orðin: 
eða áfrýjunarnefnd í vörumerkja- og einkaleyfamálum tók ákvörðun sína.
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4. gr. 

Við 44. gr. laganna bætist ný málsgrein sem orðist þannig: 
Nefnd þriggja manna, áfrýjunarnefnd í vörumerkja- og einkaleyfamálum er ráðherra 

skipar, skal úrskurða í ágreiningsmálum, samkvæmt 19. og 21. gr., sbr. 1. mgr. 44. gr. laga 
þessara. Iðnaðarráðherra skipar formann nefndarinnar til þriggja ára í senn og skal hann 
vera lögfræðingur. Aðra nefndarmenn skipar iðnaðarráðherra til að úrskurða í einstökum 
ágreiningsmálum. Áfrýjunarnefndin ákveður málsmeðferðarreglur í hverju einstöku máli 
með hliðsjón af meginreglum einkamálaréttarfarsins. Kostnaður af störfum nefndarinnar 
greiðist úr ríkissjóði. Aðilar máls skulu greiða gjald vegna áfrýjunar sem ákvarðast í 
reglugerð um gjald fyrir vörumerki o. fl. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 15. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Sverrir Hermannsson. 

15. maí 1984 . Nr. 32 

LOG 

um breyting á lögum nr. 63/1970, um skipan 

opinberra framkvæmda. 

ForsEri ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

3. mgr. 21. gr. laganna orðist svo: 
Heimilt er að fela einstökum ríkisstofnunum umsjón nánar skilgreindra flokka 

opinberra framkvæmda, enda hafi þessar stofnanir aðstöðu til að annast þetta verkefni. 
Engu síður skal verk að jafnaði unnið skv. tilboði á grundvelli útboðs, sbr. 13. gr. laganna. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Ráðherra er heimilt að gefa ríkisstofnunum, sem aðallega hafa framkvæmt verk sín 
sjálfar, þrátt fyrir ákvæði þessara laga, ákveðinn umþóttunartíma til að laga sig að 
framkvæmd þessara laga. 

Gjört í Reykjavík, 15. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson. 

AT



Nr. 33 46 16. maí 1984 

LOG 

um breyting á lögum um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta 

viðskiptahætti, nr. 56/1978, með síðari breytingum. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

13. gr. laganna orðist svo: 

Verðlagsstofnun skal í því skyni að örva verðskyn neytenda, efla verðsamkeppni og til 
að tryggja sanngjarna verðlagsþróun rannsaka verð, verðmyndun og verðþróun á einstökum 
vöru- og þjónustuflokkum og gera samanburðarkannanir á verði milli seljenda. 

Skal stofnunin rannsaka sérstaklega verðmyndun og verðþróun í þeim þjónustugreinum 

þar sem verðlagning er frjáls en þjónustan seld skv. samræmdri, leiðbeinandi verðskrá. 
Verðlagsstofnun skal birta opinberlega greinargerðir og fréttatilkynningar um framan- 

greindar kannanir á þann veg að þær séu öllum aðgengilegar, svo og að upplýsa helstu 
breytingar á hinu opinbera verðmyndunarkerfi. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Geir Hallgrímsson. 

Nr. 34 18. maí 1984 

LOG 

um breyting á lögum nr. 50 12. maí 1970, um skipamælingar. 

FORSETI ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

2. grein laganna orðist þannig: 
Skip skal mæla samkvæmt þeim alþjóðasamþykktum sem á hverjum tíma gilda um 

mælingu skipa og Ísland er aðili að. Heimilt er að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóðasam- 
þykkt þá um mælingu skipa sem undirrituð var í London 23. júní 1969 (International 

Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969). Þar til sú samþykkt tekur hér gildi 
skal mæla skip samkvæmt alþjóðareglum um mælingu skipa (International Regulations for 

Tonnage Measurement of Ships), gefnum út í Genf af Þjóðabandalaginu 30. júní 1939, eins 

og mælt er í samningi, undirrituðum í Osló 10. júní 1947, að viðbættum breytingum á 

honum, undirrituðum í Osló 21. maí 1965. Eftir að alþjóðasamþykktin um mælingu skipa, 

sem undirrituð var í London 23. júní 1969, hefur tekið gildi skal þó heimilt að mæla íslensk
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skip líka samkvæmt Osló-samþykktinni og færa brúttórúmlestatölu samkvæmt þeirri 

samþykkt inn á þjóðernisskírteini, öryggisskírteini og/eða haffærisskírteini skipa þar til 

öðruvísi verður ákveðið af ráðherra þeim, sem fer með siglingamál, að fengnum tillögum 

siglingamálastjórna. Núgildandi ákvæði um búnað skipa og aðrar íslenskar reglur, sem 

miðast við rúmlestatölu skipa, skulu áfram miðast við brúttórúmlestir samkvæmt Osló- 

samþykktinni, nema annars sé getið í reglum. 

Um mælingu skipa, sem alþjóðasamþykktir ná ekki til, setur ráðherra reglur að 

fengnum tillögum siglingamálastjóra. 

Ráðherra getur undanþegið skip mælingu eftir tillögum siglingamálastjóra ef sérstak- 

lega stendur á. 
2. gr. 

13. grein laganna orðist þannig: 

Skip, sem mælt hefur verið samkvæmt alþjóðasamþykktinni um mælingu skipa (24 
metrar eða lengri), skal fá alþjóðlegt mælibréf (International Tonnage Certificate) og skal 
texti þess vera bæði á íslensku og ensku. 

Skip undir 24 metrum að lengd, sem mælt hefur verið samkvæmt reglum sem ráðherra 

hefur sett samkvæmt 2. grein laganna, skal fá íslenskt mælibréf. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 18. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

23. maí 1984 Nr. 35 
LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina 

Þjóðólfshaga | í Holtahreppi, Rangárvallasýslu. 

ForsEri ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilit að selja Stefáni Jónssyni, nnr. 8350-8663, jörðina Þjóðólfs- 

haga Í í Holtahreppi, Rangárvallasýslu. 

Við sölu jarðarinnar skal fylgt ákvæðum 3.—5. mgr. 29. gr. jarðalaga, nr. 65 31. maí 

1976. 
2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) — 
Jón Helgason.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 12 frá 20. júní 1923, um einkaleyfi, 

með síðari breytingum. 

ForseEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Í stað orðanna „á hann þá heimtingu á að málið verið tekið upp aftur og rannsakað á 
ný“ í 16. gr. laganna komi orðin: getur hann þá skotið málinu til áfrýjunarnefndar í 

vörumerkja- og einkaleyfamálum. 

2. gr. 

Á eftir orðinu „ráðuneytið“ í 1. málsl. 17. gr. laganna komi orðin: eða áfrýjunarnefnd í 

vörumerkja- og einkaleyfamálum. 
3. gr. 

Við lögin bætist ný grein sem orðist þannig: 
Nefnd sú, sem skipuð skal samkvæmt 2. mgr. 44. gr. laga nr. 47 2. maí 1968, um 

vörumerki, áfrýjunarnefnd í vörumerkja- og einkaleyfamálum, úrskurðar í deilumálum skv. 

16. gr., sbr. 17. gr. laga þessara. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 15. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Sverrir Hermannsson. 

Nr. 37 LÖ G 23. maí 1984 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina Bæjarstæði í 

Seyðisfjarðarhreppi, Norður-Múlasýslu. 

ForseEri ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja Jóni Sigurðssyni eyðijörðina Bæjarstæði í Seyðisfjarð- 
arhreppi. 

Við sölu jarðarinnar skal fylgt ákvæðum 3.—5. mgr. 29. gr. jarðalaga, nr. 65 31. maí 
1976. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
Jón Helgason.
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AUGLÝSING 
um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 78/1979, 

fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 29. maí 1984 á tillögu menntamálaráðherra um að staðfesta 
eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum 
breytingum: 

1. gr. 

Við 74. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi: 

Eftir þriggja ára nám eða síðar á námsferlinum geta stúdentar sótt um að verja einu ári 

til fræðilegs náms á tilgreindu sviði eða til að vinna að rannsóknaverkefni undir eftirliti 
tilgreinds háskólakennara. Slíku námi skal ljúka með samningu ritgerðar eða prófi og 

ritgerð, sem metin er til einkunnar samkvæmt reglum sem deildin setur. Hámarks námstími 
stúdenta, sem verja heilu ári til fræðilegs náms eða rannsóknastarfa, lengist upp í 9 ár. 

2. gr. 

Við 75. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi: 
Stúdentar, sem lokið hafa eins árs fræðilegu námi eða rannsóknaverkefni á námsferli 

sínum, geta auk þess fengið B. S.-gráðu ef kunnátta þeirra á viðkomandi fræðasviði eða 
rannsóknavinna er talin fullnægjandi að dómi umsjónarkennara og tilgreinds prófdómara. 

3. gr. 

82. gr. orðist svo: 
Hjúkrunarfræði er fjögurra ára nám er lýkur með B. S.-prófi. Hámarkstími er 6 ár. Til 

þess að flytjast milli námsára má nemandi eiga eftir eitt próf hið mesta úr námsefni næsta 
námsárs á undan og ekki próf frá fyrri námsárum. Námsbrautarstjórn getur veitt undanþágu 

frá þessum reglum ef sérstaklega stendur á. 
Stjórn námsbrautarinnar ákvarðar kennslugreinar, skiptingu þeirra í námskeið og vægi 

þeirra. Allar breytingar á vægi námskeiða skal tilgreina í kennsluská eða tilkynna á annan 

hátt eigi síðar en við upphaf kennsluárs. 
Til þess að standast próf verður stúdent að hafa hlotið eigi lægri einkunn en: 

1. 4.0 í efnafræði Í og II. 
2. 6.0 í hjúkrun sjúklinga á handlækninga- og lyflækningadeildum, fæðingarhjúkrun, 

barnahjúkrun, geðhjúkrun og heilsugæslu. 
Lágmarkseinkunn, 6.0, skal vera í hvorum þætti fyrir sig, bóknámi og verknámi. 

3. 5.0 í öðrum námsgreinum. 

4. gr. 

3. mgr. 91. gr. falli burt. 

5. gr. 

2. ml. 1. mgr. 108. gr. orðist svo: 
Réttur stúdenta til framhaldsnáms skal miðaður við árangur prófa í lok haustmisseris 

1. árs. 

6. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 5. gr. tekur þó ekki til þeirra 
stúdenta sem stunduðu nám í tannlæknadeild háskólaárið 1983—84. 

Menntamálaráðuneytið, 29. maí 1984. 

Ragnhildur Helgadóttir. 
  

Arni Gunnarsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976, um tollskrá o. fl., 

með síðari breytingum. 

ForsEri ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

3. málsgr. 27. tölul. 3. gr. laganna (sbr. 1. gr. laga nr. 11 1981) orðist svo: 
Þó skal heimilt að fella niður að fullu tolla og aðflutningsgjöld af allt að 40 bifreiðum 

árlega fyrir þá sem mestir eru öryrkjar en geta þó ekið sjálfir sérstaklega útbúinni bifreið. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Matthías Bjarnason. 

Nr. 40 25. maí 1984 

LOG 

um breyting á lögum nr. 44 25. maí 1976, um Fiskveiðasjóð Íslands, 

með síðari breytingum. 

FORSETI ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Á eftir 26. gr. laganna komi nýtt ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi: 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þrátt fyrir ákvæði 11. gr. laga nr. 44/1976, um Fiskveiðasjóð Íslands, er stjórn 
Fiskveiðasjóðs heimilt að ákveða að skuldbreytingarlán til fiskiskipa, sem afgreidd verða á 
árinu 1984, megi nema allt að 90% af húftryggingarverðmæti þeirra. 

Sjávarútvegsráðherra setur nánari reglur um framkvæmd skuldbreytingarlána sam- 

kvæmt ákvæði þessu. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

  

(L. S.) . 
Halldór Ásgrímsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 46 25. apríl 1973, um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 35/1976, lög nr. 23/1977, lög nr. 

58/1977, lög nr. 61/1977 og lög nr. 22/1981. 

ForsETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. tl. 2. mgr. 1. gr. laganna (sbr. 1. gr. laga nr. 22/1981) orðist svo: 
1. ráðherra, hæstaréttardómara, ríkissaksóknara, ráðuneytisstjóra, rektors Háskóla 

Íslands, lögreglustjórans í Reykjavík, ríkisskattstjóra, biskups Íslands, póst- og símamála- 
stjóra, yfirsakadómara í Reykjavík, yfirborgardómara í Reykjavík, yfirborgarfógeta í 

Reykjavík, tollstjórans í Reykjavík, tollgæslustjóra, borgardómara, borgarfógeta, sakadóm- 

ara, sýslumanna, bæjarfógeta, héraðsdómara, rannsóknarlögreglustjóra, lögreglustjórans á 

Keflavíkurflugvelli, flugmálastjóra, forstjóra ríkisspítala, orkumálastjóra, rafmagnsveitu- 

stjóra ríkisins, vegamálastjóra, sendiherra, skattrannsóknastjóra, verðlagsstjóra né þeirra 

ríkisskattanefndarmanna sem hafa nefndarstörfin að aðalstarfi. 

2. gr. 

3. mgr. 4. gr. laganna (sbr. 2. gr. laga nr. 22/1981) orðist svo: 
Launakjör ráðherra, hæstaréttardómara, ríkissaksóknara, ráðuneytisstjóra, rektors 

Háskóla Íslands, lögreglustjórans í Reykjavík, ríkisskattstjóra, biskups Íslands, póst- og 

símamálastjóra, yfirsakadómara í Reykjavík, yfirborgardómara í Reykjavík, yfirborgar- 

fógeta í Reykjavík, tollstjórans í Reykjavík, tollgæslustjóra, borgardómara, borgarfógeta, 

sakadómara, sýslumanna, bæjarfógeta, héraðsdómara, rannsóknarlögreglustjóra, lögreglu- 

stjórans á Keflavíkurflugvelli, flugmálastjóra, forstjóra ríkisspítala, orkumálastjóra, raf- 

magnsveitustjóra ríkisins, vegamálastjóra, sendiherra, skattrannsóknastjóra, verðlagsstjóra 

og þeirra ríkisskattanefndarmanna, sem hafa nefndarstörfin að aðalstarfi, skulu ákveðin af 

kjaradómi. 

3. gr. 
1. mgr. 7. gr. orðist svo: 
Kjarasamningar skulu vera skriflegir. Kveðið skal á um lengd samningstímabils í 

aðalkjarasamningi. 
4. gr. 

2. mgr. 22. gr. orðist svo: 
Í dómi kjaradóms skal ákveðið hvenær hann skuli koma til framkvæmda, og gildir hann 

í eitt ár frá lokum gildistíma síðasta samnings. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 46/1973, 

um kjarasamninga opinberra starfsmanna, með síðari breytingum, og gefa þau út svo breytt. 

Ákvæði til bráðabirgða |. 

Sýslumenn, bæjarfógetar og aðrir uppboðshaldarar skulu, meðan þeir sitja í því embætti 

sem þeir eru nú skipaðir í, eiga rétt á, ef þeir óska þess, að halda áfram sömu lögkjörum og 

þeir nú njóta, þó ekki lengur en til ársloka 1990.
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Ákvæði til bráðabirgða II. 

Núgildandi kjarasamningar, sem gerðir hafa verið samkvæmt ákvæðum þessara laga, 
skulu gilda til 28. febrúar 1985. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Matthías Bjarnason. 

Nr. 42 25. maí 1984 

LOG 

um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, 

með síðari breytingum. 

ForsETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

3. og 4. málsliður 1. tl. 7. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 23/1982, orðist svo: 

Þó er fjármálaráðherra heimilt að ákveða með reglugerð að frá heildsöluverði 

verksmiðjuframleiddra íbúðarhúsa, barnaheimila, leikskóla, félags- og safnaðarheimila og 
atvinnuhúsnæðis megi framleiðandi þeirra draga við söluskattsuppgjör tiltekinn hundraðs- 
hluta verðsins. Skal frádráttarhlutfallið ákveðið sérstaklega fyrir hvert afhendingarstig 
þeirra húsa, sem um ræðir í 3. málslið, og taka mið af því að sú verksmiðjuvinna verði 

undanþegin söluskatti er unnin hefði verið söluskattsfrjáls á byggingarstað við smíði húss á 

hefðbundinn hátt. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

  

Stjórnartíðindi A 6-7 nr. 25—42. Útgáfudagur 1. júní 1984.



STJÓRNARTÍÐINDI A 8 — 1984 
  

  

30. maí 1984 53 Nr. 43 

LÖG 
um ráðstafanir í ríkisfjármálum, peninga- og lánsfjármálum 1984. 

ForsETi ÍsLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I KAFLI 

1. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt þrátt fyrir ákvæði fjárlaga fyrir árið 1984 að lækka 

ríkisútgjöld um allt að 370 m. kr. 

2. gr. 

Samanlögð fjárveiting og lántaka Lánasjóðs ísl. námsmanna skal eigi nema hærri 

fjárhæð en 658 m. kr. á árinu 1984. 

Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. laga nr. 72/1982, um námslán og námsstyrki, skal hlutfallstala 
lána af reiknaðri fjárþörf námsmanna á árinu 1984 miðuð við það fjármagn sem Lánasjóður 
ísl. námsmanna hefur til ráðstöfunar, sbr. 1. mgr. 

3. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 12. gr. laga nr. 95/1981, um Framleiðsluráð landbúnaðarins, 
verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl., er heimilt að greiða 

framlög úr ríkissjóði á árinu 1984 vegna þess halla sem bændur kunna að verða fyrir af 
útflutningi landbúnaðarvara á verðlagsárinu 1983—1984 er nemi allt að 468 m. kr. Framlög 
umfram 468 m. kr. verði ekki greidd úr ríkissjóði á árinu 1984. 

4. gr. 

1. mgr. 3. gr. laga nr. 54/1971, um Innheimtustofnun sveitarfélaga, orðist svo: 
Hlutverk Innheimtustofnunar sveitarfélaga er að innheimta hjá meðlagsskyldum 

foreldrum meðlög sem Tryggingastofnun ríkisins hefur greitt forráðamönnum barna þeirra, 
sbr. 73. gr. laga nr. 67/1971, með síðari breytingum. Skal Innheimtustofnunin skila 

Tryggingastofnun ríkisins innheimtufé mánaðarlega eftir því sem það innheimtist og skal það 

ganga upp í meðlagsgreiðslur Tryggingastofnunarinnar. Það sem á vantar að Trygginga- 

stofnunin hafi fengið meðlög að fullu endurgreidd með slíkum skilum skal Innheimtustofnun 

sveitarfélaga greiða, sbr. 1. mgr. 4. gr., innan tveggja mánaða frá því að meðlag var greitt. 

AS 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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S. gr. 

4. gr. laga nr. 54/1971, um Innheimtustofnun sveitarfélaga, orðist svo: 
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga greiðir Innheimtustofnuninni það sem á vantar að tekjur 

hennar nægi til endurgreiðslu til Tryggingastofnunarinnar, sbr. 3. gr., og greiðslu rekstrar- 
kostnaðar hennar. Skulu greiðslur Jöfnunarsjóðs inntar af hendi það tímanlega að 

Innheimtustofnun geti staðið í skilum við Tryggingastofnunina á réttum gjalddögum skv. 3. 

gr. 
Skal Innheimtustofnunin láta Jöfnunarsjóði í té fyrir 30. apríl hvert ár reikninga 

stofnunarinnar fyrir næstliðið ár. 
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga skal hafa gert fullnaðarskil til Innheimtustofnunarinnar, 

sbr. 1. mgr., fyrir 1. júní ár hvert miðað við reikningsskil í lok undanfarandi árs. 

6. gr. 
2. mgr. 74. gr. laga nr. 67/1971, um almannatryggingar, sbr. 5. gr. laga nr. 11/1982, um 

breytingu á þeim lögum, orðist svo: 
Innheimtustofnun sveitarfélaga endurgreiðir Tryggingastofnuninni greiðslur skv. 1.—3. 

mgr. 73. gr. mánaðarlega eftir því sem innheimtist. Um skil vegna óinnheimtra skulda fer 

eftir ákvæðum laga um Innheimtustofnun sveitarfélaga. 

1. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 9. gr. laga nr. 73/1980, um tekjustofna sveitarfélaga, og ákvæði 2. 

mgr. 1. gr. laga nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari breytingum, skulu greiðslur úr 
ríkissjóði til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga af söluskattstekjum á árinu 1984 eigi nema hærri 
fjárhæð en 495 m. kr. og greiðslur af verðtollstekjum eigi nema hærri fjárhæð en 100 m. kr. 

8. gr. 

3. mgr. 45. gr. laga nr. 67/1971, með síðari breytingum, orðist svo: 
Samlagsmenn njóti sjúkradagpeninga frá og með 15. veikindadegi séu þeir óvinnufærir 

a. m. k. í 21 dag. Upphaf biðtímans miðast við þann dag er óvinnufærni er staðreynd af 
lækni. 

9. gr. 
1. málsl. a-liðar 43. gr. laga nr. 67/1971, með síðari breytingum, orðist svo: 
Almenna læknishjálp utan sjúkrahúsa hjá lækni sjúklings sem Tryggingastofnun ríkisins 

fyrir hönd sjúkrasamlaga hefur gert samning við. 

10. gr. 

B-liður 43. gr. laga nr. 67/1971, með síðari breytingum, orðist svo: 
Nauðsynlegar rannsóknir og aðgerðir eftir tilvísun heilsugæslulæknis/heimilislæknis hjá 

sérfræðingum sem Tryggingastofnun ríkisins fyrir hönd sjúkrasamlaga hefur samning við. 

Fyrir hverja komu til sérfræðings greiði sjúklingur sérfræðingi gjald sem ákveða skal með 

reglugerð. 

11. gr. 

1. mgr. 44. gr. laga nr. 67/1971, með síðari breytingum, orðist svo: us 

Fyrir tannlæknaþjónustu, enda sé reikningi framvísað á því reikningsformi sem 

Tryggingastofnun ríkisins ákveður, greiða sjúkrasamlög í samræmi við samninga sem 

Tryggingastofnun ríkisins hefur gert fyrir þeirra hönd, eða samkvæmt gjaldskrá sem 

heilbrigðisráðherra setur, séu samningar ekki fyrir hendi, sem hér segir:
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12. gr. 

Í stað „37,5%“ í 1. málsl. 2. tl. 44. gr. laga nr. 67/1971, með síðari breytingum, komi: 

25%. 
13. gr. 

Í stað „75%“ í 3. tl. 44. gr. laga nr. 67/1971, með síðari breytingum, komi: 50%. 

14. gr. 

Í stað „75%“ í 1. og 2. mgr. 4. tl. 44. gr. laga nr. 67/1971, með síðari breytingum, komi: 

50%. 
15. gr. 

5. tl. 44. gr. laga nr. 67/1971 orðist svo: 

Fyrir elli- og örorkulífeyrisþega, sem njóta tekjutryggingar, 75) kostnaðar, en fyrir 

aðra elli- og örorkulífeyrisþega 50% kostnaðar, þó ekki við gullfyllingar, krónur eða brýr. 

Heimilt er að hækka greiðslur fyrir þessa bótaþega eftir reglum, sem tryggingaráð setur, 

í allt að 100%. 
16. gr. 

Frá gildistöku þessara laga til 1. apríl 1985 er greiðsla samkvæmt b-lið 43. gr. laga nr. 
67/1971, með síðari breytingum, ekki háð tilvísun heilsugæslulæknis/heimilislæknis. 

17. gr. 

48. gr. laga nr. 63/1974, um grunnskóla, orðist svo: 
Í 7—9. bekk grunnskóla skulu deildir eigi vera færri en aldursflokkar þeir sem sækja 

þessa bekki skólans, nema menntamálaráðuneytið heimili annað í samráði við viðkomandi 

skólayfirvöld. 

Til þess að 8.—9. bekk grunnskóla verði haldið uppi í skólahverfi má meðalfjöldi 

nemenda í deild ekki vera minni en 12, nema að fenginni heimild menntamálaráðuneytisins. 

18. gr. 

Niðurlag 88. gr. laga nr. 63/1974, um grunnskóla, orðist svo: 
Stefnt skal að því að ákvæði laganna um síðasta ár skólaskyldu komi til framkvæmda 

samtímis á landinu öllu 11 árum eftir gildistöku laganna. 

IT. KAFLI 
19. gr. 

Á árinu 1984 skal ríkissjóður greiða sérstakan barnabótaauka með hverju barni innan 

16 ára aldurs á árinu 1983 sem heimilisfast er hér á landi og er á framfæri manna sem 
skattskyldir eru skv. 1. gr. laga nr. 75/1981, með síðari breytingum, enda séu uppfyllt 
skilyrði 20. og 21. gr. laga þessara. 

20. gr. 

Sérstakur barnabótaauki skal nema óskertur 12 000 kr. með hverju barni. 

Upphæð barnabótaauka skv. 1. mgr. vegna barna, sem eru á framfæri hjóna, sbr. 63. 

gr. laga nr. 75/1981, með síðari breytingum, skal skerðast um 8% af því sem samanlagður 

útsvarsstofn hjónanna tekjuárið 1983 fer fram úr 220 000 kr. uns hann fellur niður er 

samanlagður útsvarsstofn hjóna nær 370 000 kr. Á sama hátt skal barnabótaauki vegna 

barna á framfæri einstæðra foreldra skerðast um 8% af því sem útsvarsstofn foreldris 

tekjuárið 1983 fer fram úr 150 000 kr. uns hann fellur niður er útsvarsstofn foreldris nær 

300 000 kr.
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21. gr. 

Barnabótaauki vegna barna á framfæri hjóna skerðist um 1,2% af því sem eignarskatts- 
stofn hvors hjóna um sig fer fram úr 750 000 kr. uns hann fellur niður er eignarskattsstofn 

hvors hjóna nær 1 250 000 kr. Á sama hátt skerðist barnabótaauki vegna barna á framfæri 
einstæðra foreldra um 1,2% af því sem eignarskattsstofn foreldris fer fram úr 1 000 000 kr. 

uns hann fellur niður er eignarskattsstofn foreldris nær 1 500 000 kr. 

22. gr. 
Um barnabótaauka, þ. á m. um ráðstöfun hans, skulu að öðru leyti gilda ákvæði 69. gr. 

laga nr. 75/1981, með síðari breytingum. 
Fjármálaráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um framkvæmd 19.—22. gr. laga 

þessara. 

23. gr. 

Á tímabilinu 1. júní 1984 til 31. desember 1984 skal innheimta við tollafgreiðslu sérstakt 
gjald af fullunnum fóðurblöndum og hráefni í fóðurblöndur sem falla undir eftirtalin 
tollskrárnúmer: 

10.01.10 11.01.22 23.04.20 
10.01.20 11.02.21 23.04.30 
10.02.00 11.02.29 23.04.40 
10.03.00 11.02.39 23.04.50 
10.04.00 17.03.01 23.04.60 
10.05.00 23.02.10 23.04.70 
10.07.10 23.02.20 23.04.80 
10.07.20 23.02.30 23.04.90 
10.07.30 23.03.00 23.06.00 
11.01.21 23.04.10 23.07.00 

Gjald skal nema kr. 1,30 af hverju kílógrammi. 

Undanskilin gjaldtöku eru fóðursölt, snefilefni, herðir, bætiefni og steinefnablöndur. 

Einnig er undanskilið gjaldtöku fóður sem fer til fiskeldis og loðdýraræktar, enda sé það í 
sérmerktum umbúðum. Sama gildir um korn og vörur úr því til manneldis sem flokkast 
undir ofangreind tollskrárnúmer, enda sé varan í 5 kg smásöluumbúðum eða minni og 
umbúðirnar beri með sér að varan sé ætluð til manneldis. 

24. gr. 

Um gjald skv. 22. gr. skulu gilda eftir því sem við getur átt ákvæði laga nr. 120/1976, um 

tollskrá o. fl., og laga nr. 59/1969, um tollheimtu og tolleftirlit, með áorðnum breytingum. 

25. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt að setja nánari ákvæði með reglugerð eða öðrum 
fyrirmælum um framkvæmd gjaldtöku skv. 23. gr. 

III. KAFLI 

26. pr. 
Á tímabilinu 1. maí 1984 til31. desember 1985 er Seðlabanka Íslands heimilt að fengnu 

samþykki ríkisstjórnarinnar að ákveða allt að 10% sveigjanlega bindiskyldu innlánsstofnana 
til viðbótar þeirri bindiskyldu sem heimiluð er í 31. gr. laga nr. 13/1979.
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21. gr. 
Félagsmálaráðherra f. h. Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er heimilt að taka allt að 150 

m. kr. lán eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til að gera upp gjaldfallnar skuldir 
Innheimtustofnunar sveitarfélaga við Tryggingastofnun ríkisins. Vexti og afborganir af láni 
þessu greiðir Jöfnunarsjóðurinn af tekjum sínum óskiptum, sbr. ákvæði h-liðar 8. gr. og 1. 

mgr. 13. gr. laga nr. 73/1980, um tekjustofna sveitarfélaga. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að ábyrgjast lántöku þessa með 

sjálfskuldarábyrgð eða taka jafnhátt lán og endurlána það Jöfnunarsjóði. 

28. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1984 að fjárhæð allt 
að 1 222 m. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

20. gr. 

Framkvæmdasjóði Íslands er heimilt að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar að taka 
erlend lán á árinu 1984 að fjárhæð 680 m. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt 
og endurlána til atvinnuvega. 

30. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

22. maí 1984 . Nr. 44 
FORSETABREF 

um þinglausnir. 

Forseri ÍsLanps 
gjörir kunnugt: Alþingi 106. löggjafarþing, lýkur störfum í dag, þriðjudaginn 22. maí 1984. 

Mun ég því slíta Alþingi í dag. 

Gjört í Reykjavík, 22. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 
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LOG 

um lántöku o. fl. vegna byggingar flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli. 

ForsETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Vegna byggingar flugstöðvar og tengdra mannvirkja á Keflavíkurflugvelli er fjármála- 
ráðherra f. h. ríkissjóðs heimilt: 

1. Að taka lán að fjárhæð allt að 616 millj. kr. eða jafnvirði allt að 22 millj. 

Bandaríkjadala. Lánsfjárhæð vegna framkvæmda ár hvert skal ákveðin í lánsfjárlögum í 
samræmi við fjárfestingar- og lánsfjáráætlun. 

2. Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld, sérstakt tímabundið vörugjald og 

söluskatt af byggingarefni, vélum, tækjum og búnaði til framkvæmdanna. Jafnframt er 

fjármálaráðherra heimilt að fella niður eða endurgreiða gjöld þessi af vinnuvélum sem 

notaðar verða við byggingarframkvæmdir samkvæmt þessum lögum. Við ákvörðun 

endurgreiðslu gjalda af vinnuvélum skal höfð hliðsjón af fyrningu vélanna vegna 
notkunar þeirra við byggingarframkvæmdirnar. Fjármálaráðherra getur sett nánari 

reglur um framkvæmd þessarar heimildar og getur þar m. a. kveðið á um fyrningar og 
fyrningarhlutföll vegna endurgreiðslu gjalda af vinnuvélum. 

2. gr. 

Utanríkisráðherra skal fara með yfirstjórn byggingar flugstöðvarinnar og tengdra 

mannvirkja. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 15. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



30. maí 1984 59 Nr. 46 

LOG 
um breyting á lögum nr. 59 28. maí 1969, um tollheimtu og 

tolleftirlit, með síðari breytingum. 

Forseri ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

6. gr. laganna orðist svo: 

Tollsvæði ríkisins er landið ásamt eyjum og útskerjum sem því tilheyra og 12 sjómílna 

landhelgi umhverfis það, og skal sú landhelgi afmörkuð á sama hátt og gert er í 1. gr. laga nr. 
41/1979, um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn. 

Þá skal og teljast til tollsvæðis ríkisins loftrými það sem er yfir fyrrgreindu land- og 

hafsvæði. 

2. gr. 

4. mgr. 7. gr. laganna orðist svo: 

Auk aðaltollhafna eru hafnir í eftirtöldum kaupstöðum og kauptúnum tollhafnir 
samkvæmt lögum þessum: 

1. Grundartangi 14. Blönduós 
2. Borgarnes 15. Skagaströnd 

3. Rif 16. Sauðárkrókur 
4. Ólafsvík 17. Ólafsfjörður 
5. Grundarfjörður 18. Dalvík 
6. Stykkishólmur 19. Raufarhöfn 
7. Patreksfjörður 20. Þórshöfn 

8. Þingeyri 21. Vopnafjörður 
9. Flateyri 22. Reyðarfjörður 

10. Suðureyri 23. Fáskrúðsfjörður 
11. Bolungarvík 24. Djúpivogur 

12. Hólmavík 25. Höfn í Hornafirði 
13. Hvammstangi 26. Þorlákshöfn 

27. Selfoss. 

Ráðherra er heimilt með reglugerð að fenginni umsögn viðkomandi tollyfirvalda að 
breyta fjölda tollhafna hafi vöruflutningar um viðkomandi höfn breyst verulega með tilliti til 
magns, skilyrði til tolleftirlits og vörslu á vörum eru talin ófullnægjandi eða telja verður af 

öðrum ástæðum að breyta þurfi fjölda tollhafna. 

3. gr. 

1. mgr. 21. gr. laganna orðist svo: 

Þegar eftir komu fars frá útlöndum ber stjórnanda þess að afhenda tollgæslunni 

eftirtalin skjöl og skilríki: 

1. Þjóðernisskírteini og mælibréf skips eða loftferðaskírteini flugfars. 

2. Aðkomuskýrslu í fyrirskipuðu formi. 

3. Sóttvarnaryfirlýsingu. 
4. Farmskrá ásamt skriflegri yfirlýsingu um að á skrána séu færðar allar þær vörur sem á 

farmskrá eiga að vera samkvæmt gildandi reglum.
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5. Skrá yfir farþega. 

6. Skrá yfir áhöfn farsins og eigur þær sem henni tilheyra. 
1. Skrá yfir vista- og birgðaforða farsins. 
8. Skrá yfir gáma sem farið flytur, fjölda þeirra, auðkenni og innihald hvers um sig. 

9. Skrá yfir allar aðrar vörur sem farið kann að flytja. 

10. Öll önnur tollskjöl sem farið hefur fengið við brottför úr erlendum höfnum. 

11. Önnur skjöl og skilríki sem ákveðið kann að verða eða samkvæmt venju eru afhent eða 

sýnd við komu fars frá útlöndum. 

4. gr. 

25. gr. orðist svo: 
Stjórnandi fars, sem er í millilandaferðum, skal við komu inn á tollsvæði ríkisins hafa í 

sinni vörslu og læsa inni forða og birgðir sem eru umfram það sem heimilt er að hafa til 

frjálsra afnota í farinu. Á sama hátt skal farið með tollskyldan varning áhafnar sem ekki á að 

flytja í land og tollafgreiða. Stjórnandi fars ber ábyrgð á því að ekkert hverfi undan lás og 
allt, sem undir lás skal vera, sé þar. 

Tollgæslunni er heimilt að innsigla þann varning sem um getur í Í. mgr. og skráir þá 

tollgæslumaður það sem undir innsigli er sett. 

Stjórnandi fars gerir skrá í þríriti yfir vörur skv. 1. mgr. Frumritið afhendist tollgæslunni 

við komu fars. Tvö eintök skulu fylgja fari meðan það er hér við land, og sendist 

tollgæslunni annað eintakið við brottför til útlanda en hitt skal vera í farinu við næstu komu 

þess til landsins. 

Setja má í reglugerð ákvæði um hvað telja beri hæfilegan forða og birgðir fars, svo og 
venjulegan farangur áhafnar. 

Verði far á leið til útlanda að snúa við til sama lands ber stjórnanda þess, ef innsigli hafa 

verið opnuð eða ótollafgreiddur forði tekinn í notkun, að gæta þess að hvorki farþegar né 

áhöfn hverfi brott frá farinu eða af afgreiðslustað fyrr en tollgæslan hefur gefið leyfi til þess. 
Aldrei má gefa eða selja í land af birgðum eða forða fars nema aðflutningsgjöld séu 

greidd af slíku og fullnægt öðrum fyrirmælum um innflutning sem lög hafa að geyma. 

5. gr. 

3. og 4. mgr. 32. gr. orðist svo: 

Tollgæslan gefur fari tollvegabréf til útlanda telji hún ástæðu til, enda hafi stjórnandi 

fars fullnægt öllum skyldum sem honum ber að rækja áður en farið lætur úr höfn. 
Tollvegabréfið skal gert í tvíriti og ber að senda tollgæslustjóra annað eintakið svo fljótt 

sem unnt er. Hið sama gildir ef sérstök innsiglisskrá er gerð. 

6. gr. 

2. mgr. 50. gr. orðist svo: 
Nú er fleiri en ein vörusending skráð á sama farmbréf og er þá heimil greiðsla 

aðflutningsgjalda af hverri sendingu fyrir sig ef farmflytjandi skiptir upprunalega farmbréf- 
inu með útgáfu nýrra bréfa. 

7. gr. 

57. gr. laganna, sbr. lög nr. 31/1979, breytist þannig: 

a. Úr 2. tölulið falli brott orðin „enda sé þá sett fullnægjandi trygging fyrir aðflutnings- 

gjöldunum, þar til varan er sannanlega komin til útlanda eða útflutningur hennar 
nægilega tryggður samkvæmt nánari skilyrðum, sem sett verða þar að lútandi“.
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b. Úr 3. tölulið falli brott orðin „Ákvæði þetta tekur eigi til endursendinga á einstökum 
hlutum úr gölluðum vélum.“ 

c. Við 1. mgr. bætist nýr málsliður er orðist svo: 
4. að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld af vöru sem endurseld er til útlanda. 

8. gr. 

Í stað tölunnar „500“ í 68. gr. laganna komi: 15 000. 

9. gr. 

2. mgr. 71. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 71/1976, falli brott. 

10. gr. 
2. mgr. 76 gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 31/1979, orðist svo: 

Tollyfirvöldum er þó heimilt að ákveða sekt fyrir ólöglegan innflutning ef brot er 
skýlaust sannað og ætla má að brot varði ekki hærri sekt en 40 000 kr., enda játist 

sökunautur undir þá ákvörðun og greiði sektina þegar í stað. Við slíka sektarákvörðun skal 

greina í bókun skýrt og stutt brot það sem um er að tefla, refsiákvæði sem það varðar við og 
ítrekunarverkun á síðari brot ef því er að skipta. Nú hefur skýlaust sannað brot einnig 

upptöku eignar í för með sér og getur tollyfirvald undir því skilorði, er nú var sagt, ákveðið 
eignaupptöku, enda fari verðmæti eigi fram úr 80 000 kr. 

11. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 59 28. maí 

1969, um tollheimtu og tolleftirlit, með síðari breytingum, og gefa þau út svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson. 
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LOG 

um breyting á lögum nr. 29 29. apríl 1963, um Lífeyrissjóð 

starfsmanna ríkisins, sbr. lög nr. 49/1973, nr. 21/1975, nr. 28/1978 og 

nr. 98/1980. 

ForseETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Við 4. mgr. 10. gr. bætist nýr málsliður er orðist svo: 

Þó er sjóðfélaga, er gegnt hefur um lengri eða skemmri tíma hlutastarfi, heimilt að 
greiða áfram iðgjald til sjóðsins af föstum launum sínum fyrir dagvinnu allt að því marki að 

jafngildi iðgjaldagreiðslu af launum fyrir fullt starf í 32 ár. Launagreiðanda skal þá skylt að 

greiða iðgjald að sínum hluta, sbr. 3. mgr. þessarar greinar. 
A 9
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2. gr. 

2. mgr. 12. gr. orðist svo: 
Þegar sjóðfélagi hefur náð því að samanlagður lífaldur og iðgjaldagreiðslutími sé 95 ár, 

hann er orðinn 60 ára og lætur af störfum á hann rétt á lífeyri úr sjóðnum. Sjóðfélagi, sem 

notfærir sér þessa reglu, skal greiða iðgjald til sjóðsins þar til 95 ára markinu er náð. 

Lífeyrisréttur hans skal vera 2% fyrir hvert ár í fullu starfi sem iðgjöld hafa verið greidd 

fyrir, en hlutfallslega lægri fyrir skemmra starfstímabil og minna starfshlutfall, en þó ekki 
meira en 64% að náðu 95 ára markinu. Iðgjaldagreiðsluskylda fellur niður þegar 95 ára 

markinu er náð. 

3. gr. 
3. mgr. 12. gr. laganna orðist svo: 

Lífeyrisréttur skal aukast um 2% fyrir hvert ár í fullu starfi frá því að iðgjaldagreiðslu- 

skyldu lýkur og þar til taka lífeyris hefst. Notfæri sjóðfélagi sér ekki þessa reglu áður en hann 

nær 64 ára aldri skal um iðgjaldagreiðslu hans og lífeyrisrétt fara eftir hinni almennu reglu 

um lífeyri og þá endurgreiða honum iðgjaldagreiðslur umfram 32 ár (í fullu starfi). 

4. gr. 

6. mgr. 12. gr. laganna orðist svo: 
Upphæð ellilífeyris er hundraðshluti af þeim föstu launum fyrir dagvinnu og persónu- 

uppbót samkvæmt kjarasamningum er á hverjum tíma fylgja stöðu þeirri fyrir fullt starf er 

sjóðfélaginn gegndi síðast. Hundraðshluti þessi fer eftir iðgjaldagreiðslutíma og starfshlut- 

falli sjóðfélagans og er 2% fyrir hvert ár í fullu starfi sem iðgjöld hafa verið greidd fyrir, en 

hlutfallslega lægri fyrir minna starfshlutfall. Fyrir hvert fullt ársstarf eftir að iðgjaldagreiðslu 
lýkur og þar til sjóðfélaginn öðlast rétt til að láta af störfum og fá ellilífeyri bætist við 1% af 

föstum árslaunum fyrir fullt starf en 2% fyrir hvert fullt ársstarf eftir að iðgjaldagreiðslu er 
lokið og hann hefur öðlast rétt til að fá lífeyri. 

5. gr. 

1. og 2. mgr. 13. gr. orðist svo: 
Hver sjóðfélagi sem greitt hefur iðgjöld til sjóðsins á rétt á Örorkulífeyri ef hann verður 

fyrir orkutapi er tryggingayfirlæknir, í samráði við landlækni, metur 10% eða meira. 
Örorkumat þetta skal aðallega miðað við vanhæfni sjóðfélaga til að gegna starfi því er hann 

hefur gegnt og aðild hans að sjóðnum er tengd. Þrátt fyrir örorku á enginn rétt á 

örorkulífeyri meðan hann heldur fullum föstum launum fyrir starf það er hann gegndi, eða 

fær jafnhá laun fyrir annað starf sem veitir lífeyrissjóðsréttindi, og aldrei skal Öörorkulífeyrir 

vera hærri en sem nemur þeim tekjumissi sem sjóðfélaginn hefur sannanlega orðið fyrir 

sökum örorkunnar. 

Hámark örorkulífeyris miðast við áunninn lífeyrisrétt samkvæmt 12. gr. Hafi sjóðfé- 

laginn greitt iðgjöld til sjóðsins undanfarin 3 almanaksár og a. m. k. í 6 mánuði á 

undanfarandi 12 mánuðum miðast hámark öÖrorkulífeyris þó við áunninn lífeyrisrétt 

samkvæmt 12. gr., að viðbættum einstaklingslífeyri almannatrygginga. Ef rekja má 
aðalorsök örorkunnar til starfs í þágu stöðu þeirrar sem öryrkinn gegndi skal þó reikna 

áunninn lífeyrisrétt eins og sjóðfélaginn hefði gegnt stöðu sinni til 65 ára aldurs, og skulu 

áunnin lífeyrisréttindi þá reiknast af launum í því starfi sem sjóðfélaginn gegndi síðast eins og 

þau eru á hverjum tíma. 

6. gr. 

2. mgr. 14. gr. orðist svo: 

Upphæð makalífeyris er helmingur af áunnum ellilífeyrisrétti hins látna sjóðfélaga. Hafi 

hinn látni sjóðfélagi verið í starfi er veitti honum aðild að sjóðnum við andlátið eða hafið
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töku lífeyris úr sjóðnum fyrir andlátið hækkar makalífeyririnn um 20% af launum þeim er 

hann miðast við. Sama gildir hafi hinn látni sjóðfélagi greitt iðgjöld til sjóðsins sem nemur 

iðgjaldagreiðslum af fullu starfi í 15 ár eða meira, enda hafi hann ekki greitt iðgjöld til 

annars lífeyrissjóðs eftir að greiðslum til þessa sjóðs lauk. 

1. gr. 

1. mgr. 17. gr. orðist svo: 
Nú lætur sjóðfélagi af öðrum ástæðum en elli eða örorku af stöðu þeirri er veitti honum 

aðgang að sjóðnum og fellur þá niður réttur hans og skylda til að greiða framvegis iðgjöld til 

sjóðsins. Ellilífeyrir hans, örorkulífeyrir og lífeyrir eftirlátins maka, sbr. 12. og 14. gr., 

miðast þá við starfstíma hans og laun þau er hann hafði er hann lét af stöðu þeirri er veitti 

aðgang að sjóðnum, en tekur sömu breytingum og lífeyrir annarra eftir að taka lífeyris hefst. 

Hafi hann verið sjóðfélagi í 3 ár eða lengur vegna starfs í þjónustu launagreiðanda sem aðild 

á að sjóðnum miðast elli-, örorku- og makalífeyrir þó við launin eins og þau eru þegar 

lífeyrisgreiðslur byrja. Hafi hann gegnt stöðunni skemur en 32 ár skal lífeyrir barna hans 

ákveðinn þannig að full upphæð samkvæmt 16. gr. skal margfölduð með hlutfallinu á milli 

þess ellilífeyris sem hann hefur öðlast rétt til og þess ellilífeyris sem hann hefði öðlast rétt til 

ef hann hefði gegnt starfinu í 32 ár. 

8. gr. 

2. mgr. 25. gr. laganna orðist svo: 
Lífeyrissjóðurinn skal ávaxta a. m. k. 40% af heildarútlánum sínum í verðtryggðum 

skuldabréfum ríkissjóðs, enda ábyrgist og greiði ríkissjóður og aðrir þeir launagreiðendur, 

sem aðilar eru að sjóðnum skv. 4. gr. laganna, einungis þann hluta hækkunar lífeyrisins sem 
lífeyrissjóðurinn getur ekki risið undir með tekjum sínum af vöxtum og verðbótum af 

þessum 40% af verðtryggðum heildarútlánum. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda um þá sem hefja töku lífeyris eftir gildistöku þeirra. 

Þeir sjóðfélagar, sem þegar hafa hafið töku lífeyris við gildistöku laga þessara, eiga rétt 

á að um lífeyri þeirra fari samkvæmt 4. og 6. gr. laga þessara. Þeir sjóðfélagar, sem óska að 

neyta þessa réttar, skulu tilkynna stjórn lífeyrissjóðsins þá ákvörðun sína fyrir árslok 1984, 

ella fellur réttur þessi niður. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þeir sjóðfélagar, sem þegar hafa lokið greiðslu iðgjalda í 32 ár og enn eru í starfi, eiga 

rétt á því að kaupa sér lífeyrisrétt vegna hlutastarfs fyrir liðinn tíma sem ekki hafa verið 
greidd iðgjöld fyrir í samræmi við ákvæði 4. mgr. 10. gr. Tilkynningar um slík réttindakaup 
skulu hafa borist stjórn lífeyrissjóðsins fyrir árslok 1984, ella fellur réttur þessi niður. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Albert Guðmundsson.



Nr. 48 64 28. maí 1984 

LOG 

um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með 

síðari breytingum. 

ForsEri ÍsLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða er orðist svo: 
Þrátt fyrir ákvæði 54. gr. laganna (sbr. 10. gr. laga nr. 8/1984) þarf innlögn 50% 

fjárfestingarsjóðstillags vegna rekstrarársins 1983 á bundinn reikning ekki að hafa átt sér 
stað fyrr en fyrir 1. júlí á árinu 1984. Innborgarnir á slíka reikninga í júnímánuði 1984 skulu 
bundnar í sex mánuði talið frá innborgunardegi. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1964. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Albert Guðmundsson. 

Nr. 49 28. maí 1984 

LOG 

um lántöku Áburðarverksmiðju ríkisins. 

ForseEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Áburðarverksmiðju ríkisins er heimilt að taka lán að fjárhæð allt að 80 millj. kr. sem 

ríkissjóður ábyrgist í samræmi við ákvæði 6. gr. fjárlaga fyrir árið 1983. Ríkisstjórninni er 

heimilt að greiða helming hverrar afborgunar og vaxta af láni þessu og skulu þær greiðslur 

metnar sem stofnframlag ríkissjóðs í Áburðarverksmiðju ríkisins vegna byggingar 
saltpéturssýruverksmiðju. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson.
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LÖG 
um lífeyrissjóð bænda 

Forseri ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I. KAFLI 
1. gr. 

Lífeyrissjóður bænda starfar með því markmiði og skipulagi sem segir í lögum þessum. 

2. gr. 
Sjóðfélagar skulu vera allir bændur og makar þeirra. Bóndi í þessu sambandi, þ. m. t. 

aðili að félagsbúi, telst sá er stundar búskap á lögbýli þar sem hann á lögheimili, enda hafi 
hann náð 16 ára aldri fyrir lok næsta almanaksárs á undan. Búi bóndi í óvígðri sambúð eiga 
bæði rétt á sjóðsaðild ef þau eiga sameiginlegt lögheimili og hafa átt eða eiga von á barni 
saman eða sambúðin hefur varað samfleytt í a. m. k. tvö ár, enda óski þau þess bæði 
skriflega. 

Launþegar, er stunda störf við landbúnað, skulu vera sjóðfélagar, enda hafi þeir náð 16 
ára aldri og eigi ekki sjálfsagða aðild að öðrum lífeyrissjóði. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að veita bændum, sem ekki eiga lögheimili á bújörðum sínum, 
aðild að sjóðnum, enda hafi þeir meiri hluta atvinnutekna sinna af búvöruframleiðslu. Enn 
fremur er henni heimilt að víkja frá skilyrðum um lögbýli ef um er að ræða verulegan 
búrekstur sem hlutaðeigandi hefur meiri hluta tekna sinna af. Þá getur sjóðstjórn heimilað 
sjóðsaðild mökum, sambúðarkonum eða sambúðarmönnum, sbr. 1. mgr., þeirra aðila er um 
ræðir í þessari málsgrein. 

Elli- og örorkulífeyrisþegar sjóðsins teljast sjóðfélagar. 

3. gr. 
Ráðherra, er fer með málefni lífeyrissjóða, skal skipa stjórn sjóðsins til fjögurra ára í 

senn. Skal stjórn skipuð fimm mönnum. Skal einn þeirra tilnefndur af Hæstarétti og skal 
hann vera formaður stjórnarinnar. Einn skal tilnefndur af ráðherra sem fer með landbúnað- 
armál, einn af stjórn Búnaðarfélags Íslands og einn af stjórn Stéttarsambands bænda en einn 
skipaður án tilnefningar. Varamenn skulu tilnefndir og skipaðir á sama hátt. 

4. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af 

löggiltum endurskoðanda er sjóðstjórn ræður og að auki af tveimur endurskoðendum sem 
skipaðir eru til fjögurra ára í senn af ráðherra sem fer með lífeyrismál. Skal annar þeirra 
tilnefndur af stjórn Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambandi bænda sameiginlega. Verði 
ekki samkomulag milli Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda um skipun 
endurskoðanda skal hann tilnefndur af ráðherra sem fer með landbúnaðarmál. 

Stjórn sjóðsins skal sjá um reikningshald hans og annan rekstur. Heimilt er henni að 
semja við aðra aðila um reikningshald og daglega afgreiðslu fyrir sjóðinn gegn umsaminni 
þóknun. 

S. gr. 

Stjórn sjóðsins skal sjá um ávöxtun fjár hans með það fyrir augum að féð ávaxtist vel og 
á tryggilegan hátt.
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Stofnlánadeild landbúnaðarins á rétt á lánum er nemi 25% af árlegum iðgjöldum og 

framlögum í sjóðinn til ársloka 1985. Heimilt er sjóðstjórn að veita lán til íbúðabygginga 

fyrir sjóðfélaga gegn veðrétti í fasteign. 

Heimilt er sjóðstjórninni í samráði við Stofnlánadeild landbúnaðarins að lána fé til 

vinnslustöðva landbúnaðarins, gróðurhúsa og fleiri stofnana er starfa á vegum sjóðfélaga, 

enda séu skuldabréfin tryggð með ríkisábyrgð, veði í fasteignum eða öðrum tryggilegum 

hætti. 
Lausafé sjóðsins skal ávaxtað í Búnaðarbanka Íslands og útibúum hans. Þó er 

sjóðstjórn heimilt að víkja frá þessu í byggðarlögum sem Búnaðarbankinn hefur ekki útibú í 

ef sérstakar ástæður mæla með því. 

Í reglugerð skal nánar kveðið á um fasteignaveð og aðrar tryggingar sem krafist skal við 

lánveitingar og verðbréfakaup. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skal eigi sjaldnar en fimmta hvert ár láta tryggingafræðing rannsaka 

fjárhag hans. Þyki tryggingafræðingi rannsókn leiða í ljós að fjárhagsgrundvöllur sjóðsins sé 
ótryggur skal hann gera tillögur til sjóðstjórnar um aðgerðir til að efla hann. 

Nú hrökkva árlegar tekjur sjóðsins ekki fyrir ársútgjöldum hans og er þá Stofnlánadeild 
landbúnaðarins skylt að leggja fram óafturkræft fé fyrir því sem á vantar þar til úr verður 

bætt samkvæmt ákvæðum 1. mgr. þessarar greinar. 

1. gr. 

Iðgjöld sjóðfélaga vegna búrekstrar skulu innheimt af búvöruverði og vera 1,25% af 
verði til framleiðanda. Skal gjald þetta dregið frá búvöruverði til sjóðfélaga og innheimt á 

sama hátt og búnaðarmálasjóðsgjald samkvæmt lögum nr. 40/1982. Ekki skal þó greiða 

hærra iðgjald en sem svarar 4,2% af þreföldum viðmiðunarlaunum samkvæmt 8. gr. vegna 
bænda sem eru í hjónabandi eða óvígðri sambúð og maka þeirra, sambúðarkvenna eða 
sambúðarmanna, sbr. 2. gr., en aðrir bændur skulu greiða iðgjald allt að hálfum öðrum 
viðmiðunarlaunum. Mörk þessi miðast hvert almanaksár við hjúskaparstétt í lok ársins. 

Á móti iðgjöldum sjóðfélaga samkvæmt 1. mgr. skal leggja gjald á allar búvörur og skal 
gjald þetta vera ákveðinn hundraðshluti af verði til framleiðenda. Hundraðshluti þessi skal 
ákveðinn þannig að heildarfjárhæð mótframlags verði 50% hærri en samanlögð iðgjöld 
framleiðenda samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar. Heimilt er að hækka útsöluverð allra 

búvara sem þessu nemur. Þó skal gjaldið ekki vera lægra en svo að það nemi 1,60% af 

heildarverðmæti búvara á almanaksárinu. 
Nú hefur sjóðfélagi, sem greiðir iðgjald samkvæmt 1. mgr., atvinnutekjur af öðru en 

búvöruframleiðslu og þessi störf veita ekki sjálfsagða aðild að öðrum lífeyrissjóði og skal þá 
greiða iðgjöld af slíkum tekjum til þessa sjóðs. Iðgjöld skulu vera 10% af tryggðum tekjum 
og teljast 4% vera iðgjöld sjóðfélaga en 6% framlag vinnuveitanda. 

Iðgjöld launþega, sem eru sjóðfélagar samkvæmt 2. mgr. 2. gr., skulu vera 10% af 

launum. Teljast 4% vera iðgjald sjóðfélaga en 6% framlag vinnuveitanda. Reki lögaðili 
búskap skal þó gjald samkvæmt 2. mgr., meðan til hrekkur, teljast mótframlag vegna 
forstöðumanns búsins og maka hans, sambúðarkonu eða sambúðarmanns. 

Aðilar, sem taka búvörur bænda til sölumeðferðar, vinnslu eða endursölu, svo sem 

mjólkurbú, sláturhús, verslanir og veitingahús, skulu innheimta iðgjöld og framlög 

samkvæmt 1. og 2. mgr. eftir fyrirmælum sjóðstjórnar, gera skil á þeim til sjóðsins og 

sundurliða jafnframt eftir sjóðfélögum iðgjaldagreiðslur samkvæmt 1. mgr. Framleiðendur, 

sem selja búvörur sínar án milliliðar til neytenda, skulu annast innheimtu mótframlags 

samkvæmt 2. mgr. og standa skil á því til sjóðsins ásamt iðgjöldum samkvæmt Í. mgr. eftir 

fyrirmælum sjóðstjórnar. Nú innheimtist hærra iðgjald samkvæmt 1. mgr. en greiða ber og
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skal þá endurgreiða það, sem umfram er, eigi sjaldnar en einu sinni á ári. Gjalddagar 
iðgjalda og framlaga skulu ákveðnir í reglugerð, og heimilt er þar að kveða á um dráttarvexti 
frá gjalddaga ef skil eru ekki gerð innan 30 daga. Enn fremur er heimilt að kveða þar á um 
dagsektir á hendur söluaðila ef hann lætur ekki í té sundurliðun á iðgjöldum sjóðfélaga eins 

og fyrir er mælt. Við gjaldþrotaskipti hjá innheimtuaðila skulu kröfur samkvæmt þessari 

málsgrein njóta sama forgangsréttar og launakröfur, enda hafi fénu ekki verið haldið 

aðskildu frá öðrum fjármunum þrotabúsins. 
Enginn greiðir iðgjöld til sjóðsins lengur en til loka þess almanaksárs er hann nær 69 ára 

aldri eða eftir að taka ellilífeyris hefst, sbr. 6. mgr. 8. gr. 
Sjóðfélagar bera eigi ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins með öðru en iðgjöldum sínum. 

8. gr. 
Iðgjöld bónda og maka hans, sambúðarkonu eða sambúðarmanns vegna búrekstrar, 

sbr. 1. mgr. 7. gr., skulu skiptast milli þeirra til helminga. Nái iðgjald þessara sjóðfélaga 
vegna búrekstrar ekki því hámarki er um getur í 1. mgr. 7. gr. og hafi annað hvort þeirra 

atvinnutekjur af öðru en búrekstri er skapa rétt til lífeyris í þessum sjóði eða öðrum getur 

sjóðstjórn þá fallist á umsókn aðila um aðra skiptingu iðgjalda. Aldrei getur slík skipting þó 

leitt til þess að hærra iðgjald sé reiknað sjóðfélaga vegna búrekstrar en nemur hámarki 
iðgjalds einhleyps bónda samkvæmt 1. mgr. 7. gr. Falli iðgjöld annars niður vegna aldurs, 

töku ellilífeyris eða fráfalls skal með sömu takmörkunum reikna hinu iðgjöld vegna 

búrekstrarins. Verði annar sjóðfélaginn öryrki í þeim mæli sem í 10. gr. segir skal skipting 
ákveðin á ný í samræmi við orkutap, þó aldrei fyrr en frá byrjun þess árs er úrskurður um 

orkutap er kveðinn upp. 
Að lokinni skiptingu samkvæmt 1. mgr. skulu samanlögð iðgjöld sjóðfélaga hvert 

almanaksár umreiknuð í stig er mynda grundvöll lífeyrisréttinda hans. Nú hefur skilagrein 

um iðgjöld ekki borist sjóðnum innan 6 mánaða frá lokum almanaksárs og er sjóðstjórn þá 

heimilt að telja þau iðgjöld með iðgjöldum næsta árs. 

Til grundvallar stigaútreikningi skal reikna fyrir hvern almanaksmánuð fast mánaðar- 
kaup miðað við næstlægsta taxta Verkamannafélagsins Dagsbrúnar og fulla starfsaldurs- 

hækkun. Verði grundvöllur þessi að dómi ráðherra ónothæfur sem mælikvarði á breytingar á 
almennum launakjörum í landinu skal hann að fengnum tillögum frá sjóðstjórn og Hagstofu 
Íslands ákveða nýjan grundvöll svo og tengingu hans við eldri grundvöll. Sama gildir ef 
stigagrundvöllur, sem ákveðinn hefur verið af ráðherra, reynist síðar ónothæfur. 

Stig hvers árs reiknast þannig að deilt skal með viðmiðunarlaunum ársins í 24-föld 

iðgjöld sjóðfélagans fyrir það árið. 
Séu iðgjaldagreiðsluár fleiri en 30 skal aðeins reikna að fullu stig þeirra 30 ára sem 

hagstæðust eru fyrir sjóðfélagann en að hálfu stig þeirra ára sem afgangs verða. 

Ekki skal reikna stig lengur en til upphafs þess almanaksárs er taka ellilífeyris hefst. 

Stig skulu reiknuð með þremur aukastöfum. 

9. gr. 
Hver sjóðfélagi, sem greitt hefur iðgjöld til sjóðsins í 12 mánuði eða lengur, öðlast hefur 

samanlagt a. m. k. 0,5 stig samkvæmt 8. gr. og orðinn er fullra 67 ára að aldri, á rétt á 

ellilífeyri úr sjóðnum. 
Upphæð ellilífeyris er hundraðshluti af meðaltali viðmiðunarlauna næstu 5 almanaksár 

áður en taka lífeyris hefst, og nemur hundraðshluti þessi samanlögðum stigafjölda, sem 

sjóðfélaginn hefur áunnið sér, margfölduðum með 1,8. 
Heimilt er sjóðfélaga að fresta töku ellilífeyris allt til 70 ára aldurs, og hækkar þá 

upphæð ellilífeyris vegna réttinda, sem áunnin voru fram til 67 ára aldurs, um 0,4% fyrir 

hvern mánuð sem töku hans er frestað.
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10. gr. 

Hver sjóðfélagi, sem greitt hefur iðgjöld til sjóðsins annaðhvort samfleytt undanfarna 
18 mánuði eða undanfarin þrjú almanaksár og a. m. k. 6 mánuði á undanförnum 12 

mánuðum, á rétt á örorkulífeyri ef hann verður fyrir orkutapi til langframa er trúnaðar- 
læknir sjóðsins metur 40% eða meira. Örorkumat þetta skal fyrstu þrjú árin aðallega miðað 

við vanhæfni sjóðfélaga til að stunda landbúnaðarstörf. Þrátt fyrir örorku á enginn rétt á 
örorkulífeyri meðan hann heldur óskertum þeim tekjum er hann hafði áður, og aldrei skal 

samanlagður örorkulífeyrir og barnalífeyrir samkvæmt 3. mgr. 12. gr. verða hærri en sem 
nemur þeim tekjumissi sem hann hefur sannanlega orðið fyrir sökum örorkunnar. 

Hámark örorkulífeyris miðast við áunninn lífeyrisrétt samkvæmt 9. gr. að viðbættum 
lífeyri er svarar til þess stigafjölda sem sjóðfélaginn hefði áunnið sér til loka þess 
almanaksárs er hann nær 67 ára aldri miðað við meðaltal stiga hans næstu þrjú almanaksárin 

fyrir orkutapið. Telji sjóðstjórnin þetta þriggja ára meðaltal vera sjóðfélaganum óhagstætt 

vegna sjúkdómsforfalla, atvinnuleysis eða slæms árferðis er henni heimilt að leggja til 

grundvallar meðaltal stiga fleiri ár aftur í tímann. Aldrei skal miða meðaltal stiga við fleiri 

almanaksár en þau sem sjóðfélaginn hefur greitt iðgjöld. 
Örorkulífeyrir er sami hundraðshluti af hámarksörorkulífeyri og orkutapið er metið, 

sbr. þó 1. mgr. 
Skylt er öryrkja, sem sækir um örorkulífeyri úr sjóðnum eða nýtur slíks lífeyris, að láta 

stjórn sjóðsins í té allar þær upplýsingar um heilsufar sitt og atvinnutekjur sem nauðsynlegar 
eru til að dæma um rétt hans til lífeyris. 

Stjórn sjóðsins skal lækka eða fella niður örorkulífeyri þeirra öryrkja sem fá starfsorku 

sína aftur að nokkru eða öllu leyti. Sömuleiðis ber henni að hækka örorkulífeyrinn ef 

örorkan vex til muna og án sjálfskaparvíta frá því sem hún var metin við fyrri ákvarðanir, 

enda hafi sjóðfélaginn ekki verið í starfi er veitti honum lífeyrisréttindi í öðrum lífeyrissjóði á 
þeim tíma er Örorka óx. 

Örorkulífeyrir fellur niður við lok þess almanaksárs er sjóðfélagi nær 67 ára aldri. 

Ellilífeyrir skal þá ákveðinn þannig að auk áunninna stiga skal reikna að þeim hluta, er 

hundraðshluti örorku segir til um, stig sem við úrskurð Örorkulífeyris voru reiknuð 

sjóðfélaganum til loka þess almanaksárs er hann nær 67 ára aldri. Aldrei skal þó slík viðbót 
við áunnin stig vera meiri en svo að heildarstigafjöldi hvert almanaksár nái þeim mörkum 
sem af 1. mgr. 7. gr. leiðir. 

11. gr. 

Nú andast sjóðfélagi, sem naut elli- eða örorkulífeyris úr sjóðnum eða greitt hafði 

iðgjald til hans undanfarna 18 mánuði, og á þá maki, sem hann lætur eftir sig, rétt til lífeyris 

úr sjóðnum í þrjú ár eftir andlátið, enda hafi hjónabandið þá staðið a. m. k. í tvö ár. Láti 

sjóðfélagi eftir sig barn innan 18 ára aldurs sem hann hefur átt með eftirlifandi maka sínum 
skal makalífeyrir þó veittur til 18 ára aldurs barnsins án tillits til hjúskapartíma. Kjörbarn 

þeirra skapar sama rétt, enda hafi ættleiðing átt sér stað fyrir 60 ára aldur sjóðfélagans áður 

en hann missti starfsorku sína og a. m. k. einu ári áður en hann lést. 

Sambúð karls og konu, sem bæði eru ógift, veitir sama rétt og hjúskapur samkvæmt Í. 
mgr., enda hafi ósk um aðild að sjóðnum samkvæmt 1. mgr. 2. gr. borist sjóðnum a. m. k. 

einu ári fyrir andlátið. Nú annast sambúðarmaður eða sambúðarkona eða systkini 
sjóðfélaga heimili hans án þess að vera sjálft sjóðfélagi og er þá stjórn sjóðsins heimilt að 
verða við skriflegri ósk sjóðfélagans um sams konar rétt hlutaðeigandi manni til handa. 

Heimilt er sjóðstjórn að greiða makalífeyri að hluta eða að fullu að þeim tíma loknum 

sem tiltekinn er í 1. mgr. ef trúnaðarlæknir sjóðsins telur makann vanta 50% eða meira á 
fulla starfsorku. Á sama hátt er sjóðstjórn heimilt að greiða makalífeyri eftir 67 ára aldur 

hins eftirlifandi maka. Aldrei skal makalífeyrir samkvæmt þessari málsgrein þó vera hærri en
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svo að hann svari til 40 stiga að frádregnum þeim stigum sem hinum eftirlifandi maka hafa 

sjálfum verið reiknuð. Taka skal á hliðstæðan hátt tillit til réttinda í öðrum lífeyrissjóðum. 
Upphæð fulls makalífeyris er hundraðshluti af meðaltali viðmiðunarlauna næstu $ 

almanaksár áður en taka hans hefst, og nemur hundraðshluti þessi samanlögðum stiga- 
fjölda sem sjóðfélaganum er reiknaður, margfölduðum með 0,9. Auk áunninna stiga skal 

telja með þau stig sem ætla má að sjóðfélaginn hefði áunnið sér til loka þess almanaksárs er 
hann hefði náð 67 ára aldri, reiknuð í samræmi við ákvæði 2. mgr. 10. gr., en þó skal aldrei 
miða meðaltal stiga við fleiri almanaksár en þau sem sjóðfélaginn hefur greitt iðgjöld. Hafi 

sjóðfélaginn notið örorkulífeyris úr sjóðnum skal reikna stig frá þeim tíma er honum var 

veittur Örorkulífeyrir og til þess tíma er makalífeyrir er veittur í samræmi við ákvæði síðustu 

málsgreinar 10. gr., en síðan til loka þess almanaksárs er hann hefði náð 67 ára aldri í 
samræmi við stig þau sem lögð voru til grundvallar örorkulífeyri. Veiti dauðsfall hinum 
eftirlifandi maka jafnframt rétt til lífeyris úr öðrum sjóði skal hann því aðeins fá lífeyri úr 
þessum sjóði vegna ókomins tíma að hinn látni hafi síðast greitt iðgjöld til þessa sjóðs. 

Réttur til makalífeyris fellur niður ef makalífeyrisþeginn gengur í hjónaband eða tekur 
upp óvígða sambúð en gengur aftur í gildi ef hjúskapnum eða sambúðinni er slitið án réttar 
til lífeyris. 

12. gr. 
Nú andast sjóðfélagi sem undanfarna 6 mánuði hefur greitt iðgjöld til sjóðsins eða notið 

úr honum elli- eða örorkulífeyris og eiga þá börn hans og kjörbörn, er hann lætur eftir sig og 

yngri eru en 18 ára, rétt á lífeyri úr sjóðnum til 18 ára aldurs. Veiti fráfall sjóðfélagans 

börnunum jafnframt rétt til lífeyris úr öðrum lífeyrissjóði skal lífeyrir úr þessum sjóði þó 

bundinn því skilyrði að sjóðfélaginn hafi síðast greitt iðgjöld til þessa sjóðs. 

Ef barnið á foreldri eða kjörforeldri á lífi er sér um framfærslu þess er samanlagður 
lífeyrir þess frá almannatryggingum og fullur lífeyrir úr þessum sjóði 50% hærri en 

barnalífeyrir almannatrygginga. Að öðrum kosti er hinn samanlagði lífeyrir tvöfaldur 
barnalífeyrir almannatrygginga, en þó skal fullur lífeyrir úr sjóðnum í slíku tilviki aldrei vera 

lægri en verða mundi ef foreldri eða kjörforeldri sæi um framfærslu barnsins. Fullur 
barnalífeyrir greiðist ef árleg stig, áætluð í samræmi við 4. mgr. 11. gr., eru a. m. k.0,5. Séu 

áætluð árleg stig færri lækkar barnalífeyrir frá sjóðnum hlutfallslega og fellur niður ef árlegur 

stigafjöldi er minni en 0,1. 
Sama rétt öðlast börn og kjörbörn sjóðfélaga er nýtur Örorkulífeyris úr sjóðnum, þó svo 

að barnalífeyrir úr þessum sjóði skal vera jafnmargir hundraðshlutar af fullum barnalífeyri 

og orkutap hans er metið. 
Fósturbörn og stjúpbörn, sem sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti, skulu 

eiga rétt á barnalífeyri. Skulu lífeyrisgreiðslur sjóðsins vegna slíkra barna vera hinar sömu og 

vera mundu ef um börn eða kjörbörn væri að ræða. 

13. gr. 

Nú hættir bóndi búskap vegna veikinda og ávinnur hann sér þá ekki réttindi meðan svo 

stendur. Tímabil, er iðgjaldagreiðslur hafa sannanlega fallið niður af þessum ástæðum, 
reiknast ekki með þegar úrskurða skal hvort skilyrði um iðgjaldagreiðslutíma sé uppfyllt. 

Sama gildir ef launagreiðslur til sjóðfélaga, sem er launþegi, falla niður vegna veikinda. 

Hætti sjóðfélagi búskap eða láti af öðrum ástæðum en veikindum af starfi er veitti 

honum aðgang að sjóðnum telst hann ekki lengur til sjóðfélaga, og sama gildir ef 
iðgjaldagreiðslur vegna launþega falla niður í meira en 6 mánuði samfleytt. Skulu þá áunnin 
stig geymd, og hafi sjóðfélaginn greitt iðgjöld til sjóðsins í 12 mánuði eða lengur og öðlast 
a. m. k. 0,5 stig fellur réttur til elli-, örorku- og makalífeyris ekki niður þótt sjóðfélaginn 
hverfi úr sjóðnum, en miðast einungis við áunnin geymd stig. 

A 10
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14. gr. 

Endurgreiðsla iðgjalda til sjóðfélaga er óheimil nema þegar svo stendur á sem greinir í 
5. mgr. 7. gr., sbr. enn fremur ákvæði 15. gr. um flutning milli lífeyrissjóða. 

15. gr. 

Gerist sjóðfélagi, sem fer úr þessum lífeyrissjóði, sjóðfélagi í öðrum lífeyrissjóði sem 

stofnaður er að lögum eða nýtur viðurkenningar fjármálaráðuneytisins er stjórn sjóðsins 

heimilt að endurgreiða öll iðgjöld sem greidd hafa verið hans vegna. Það er skilyrði fyrir 

endurgreiðslunni að hún gangi til kaupa á lífeyrisréttindum fyrir viðkomandi mann í þeim 

sjóði er hann flyst til. 

16. gr. 
Heimilt er stjórn sjóðsins að semja við aðra lífeyrissjóði um tilhögun réttindaflutninga 

o. fl. Í slíkum samningum má víkja frá biðtíma- og bótaákvæðum laga þessara í því skyni að 
koma í veg fyrir niðurfall réttinda þegar sjóðfélagi skiptir um starf og tvítryggingu réttinda 
sem ekki miðast við liðinn iðgjaldagreiðslutíma. Slíkir samningar eru þó því aðeins bindandi 
fyrir sjóðinn að þeir hljóti staðfestingu ráðherra þess sem fer með málefni lífeyrissjóða. 

II. KAFLI 
17. gr. 

Þeim, sem fæddir eru árið 1914 eða fyrr, hafa verið bændur á lögbýlum og átt þar 

lögheimili, skal tryggður ellilífeyrir í samræmi við ákvæði 18. gr., enda uppfylli þeir öll 
eftirtalin skilyrði: 

a. Hafi náð 70 ára aldri. 
b. Hafi látið af búskap. Bóndi, sem náð hefur 75 ára aldri, á þó rétt á ellilífeyri án tillits 

til hvort hann hefur látið af búskap eða ekki. 
c. Eigi að baki a. m. k. 10 ára réttindatíma, sbr. 3. mgr. Vanti mann, sem látið hefur af 

búskap á árunum 1964—1969, brot úr ári til að ná fullum 10 árum veldur það þó ekki 

réttindamissi ef hann hefur látið af búskap á tímabilinu frá fardögum til ársloka og 

hefði með búskap til loka þess árs náð fullum 10 árum. 

Nú andast maður sem öðlast hafði rétt til lífeyris samkvæmt 1. mgr. eða var að ávinna 
sér slíkan rétt og hefði getað uppfyllt skilyrði c-liðar 1. mgr. með áframhaldandi 
réttindavinnslu og skal þá eftirlifandi maki eiga rétt til makalífeyris samkvæmt 18. gr., enda 
hafi hinn látni fallið frá eftir 31. desember 1964 og áunnið sér a. m. k. 5 ára réttindi, sbr. 3. 
mgr. Það er enn fremur skilyrði að hjónabandið hafi staðið a. m. k. í S ár og verið stofnað 

áður en sjóðfélaginn náði 60 ára aldri. Sambúð, sbr. 2. mgr. 11. gr., veitir sama rétt og 
hjúskapur, enda hafi skilyrðum 21. gr. um tilkynningu til sjóðsins verið fullnægt. Þá er stjórn 
sjóðsins heimilt að veita systkini bónda, sem annast hefur heimili hans, hliðstæðan lífeyri að 
honum látnum, enda hafi bæði verið ógift, sbr. 2. mgr. 11. gr. 

Til réttindatíma skal einungis reikna þann tíma frá og með árinu 1955 sem hlutaðeigandi 

hefur verið bóndi á lögbýli og átt þar lögheimili. Réttindatími manns, sem ekki hafði náð 55 

ára aldri í árslok 1954, reiknast frá 1. næsta mánaðar eftir að þeim aldri er náð. Réttindatími 

reiknast í heilum mánuðum, en aldrei skal hann þó reiknast lengri en 20 ár. 
Við ákvörðun örorkulífeyris manns, sem lífeyrisrétt á samkvæmt 10. gr., fæddur er árið 

1914 eða fyrr og verið hefur sjóðfélagi frá stofnun sjóðsins, skal reikna með réttindatíma til 

ársloka 1970 í samræmi við 3. mgr. þessarar greinar og áætla stig aftur í tímann í samræmi við 

ákvæði 2. mgr. 10. gr. Bráðabirgðaákvæði eldri laga um skert iðgjöld til sjóðsins árin 1971— 
1973 skulu ekki skerða lífeyrisréttinn. Þá skal við ákvörðun ellilífeyris samkvæmt þessari 
grein reikna sem réttindatíma tímabil frá því er slíkur öryrki hefur látið af búskap til 70 ára 

aldurs.
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Heimilt er stjórn sjóðsins að víkja frá skilyrðum þessarar greinar um lögheimili ef 
hlutaðeigandi bóndi hefur haft meiri hluta tekna sinna af búvöruframleiðslu. Enn fremur er 
henni heimilt að víkja frá skilyrðinu um lögbýli ef um hefur verið að ræða verulegan 

búrekstur sem hlutaðeigandi hefur haft allar eða nær allar tekjur sínar af. Áður en umsókn 

frá umsækjanda utan lögbýlis er afgreidd skal leita álits stjórnar hlutaðeigandi búnaðarsam- 
bands á því hvaða býlum á sambandssvæðinu megi í þessu sambandi jafna til lögbýla. 

18. gr. 
Fjárhæð elli- og makalífeyris, sem veittur er samkvæmt 17. gr., miðast við réttindatíma, 

sbr. 3. mgr. 17. gr. Makalífeyrir skal enn fremur miðast við meðaltal viðmiðunarlauna, sbr. 
3. mgr. 8. gr., næstu 5 almanaksár áður en taka lífeyris hefst, og sama gildir um ellilífeyri ef 

skilyrðum 2. mgr. 17. gr. um hjúskap eða sambúð er fullnægt, en að öðrum kosti skal lífeyrir 

miðast við 20% lægri tekjur. Fyrir réttindatíma til ársloka 1980 skal ellilífeyrir nema 1,8% 
nefndra tekna fyrir hvert réttindaár, en makalífeyrir skal til sama tíma nema 5“% að viðbættu 
1% fyrir hvert réttindaár. Hafi sjóðfélagi áunnið sér meiri rétt samkvæmt ákvæðum 1. kafla 

einstök réttindaár skal þó miðað við þann rétt þau ár, og fyrir réttindatíma eftir árslok 1980 
skal jafnan miðað við áunninn rétt hvert einstakt réttindaár eða meðaltal þriggja bestu 
áranna ef um er að ræða tíma eftir að gjaldskyldu til sjóðsins er lokið. 

Hafi bóndi stundað búskap þar til hann lést og verið yngri en 67 ára skal við ákvörðun 
hundraðshluta makalífeyris auk réttindatíma samkvæmt 3. mgr. 17. gr. taka tillit til þess tíma 
sem eftir var til 67 ára aldurs bóndans. 

Lífeyrir samkvæmt 9.— 11. grein kemur til frádráttar lífeyrisgreiðslum samkvæmt þessari 
grein og Örorkulífeyri samkvæmt 4. mgr. 17. gr. Frestun á töku lífeyris samkvæmt 9. gr. telst 

lokið um leið og greiðslur samkvæmt þessari grein hefjast. Verði lífeyrir hærri samkvæmt 9. 
og 11. gr. en elli- eða makalífeyrir samkvæmt þessari grein telst ekki vera um lífeyris- 

greiðslur samkvæmt þessari grein að ræða. 

Greiðslur úr öðrum lífeyrissjóðum og hliðstæðar greiðslur úr ríkissjóði eða öðrum 
opinberum sjóðum koma til frádráttar greiðslum samkvæmt grein þessari. Hafi hlutað- 

eigandi gengið úr lífeyrissjóði eftir árslok 1969 og afsalað sér réttindum sínum þar skal sá 
lífeyrir, sem hann ella hefði átt rétt á, dragast frá á sama hátt. Stjórn Lífeyrissjóðs bænda 
úrskurðar hvernig innstæða í lífeyrissjóði með séreignarskipulagi skuli metin til frádráttar. 

Eigi maður auk réttindatíma sem bóndi jafnframt að baki réttindatíma samkvæmt 
lögum nr. 97/1979, um eftirlaun til aldraðra, skal taka tillit til samanlagðs réttindatíma og 
ákveða lífeyrisgreiðslur í hlutfalli við réttindatíma og fjárhæð sem hvor aðili hefði greitt ef 
réttindatíminn hefði verið óskiptur. Aldrei skal reikna sama tímabil sem réttindatíma hjá 
báðum aðilum. Stjórn sjóðsins skal hafa samráð við umsjónarnefnd eftirlauna um nánari 

tilhögun við úrskurð og greiðslu lífeyris samkvæmt þessari málsgrein. 

Lífeyrir samkvæmt þessari grein skerðist ef hlutaðeigandi hefur tekjur af vinnu er nema 

1/4 viðmiðunarlauna eða meira á almanaksári, sbr. 3. mgr. 8. gr., og skal þá skerða lífeyrinn 

um 1/12 fyrir hvern 1/12 hluta viðmiðunarlauna. Skerðist lífeyrir með þessu móti um meira 

en 3/4 skal hann felldur niður með öllu. 

19. gr. 

Til ársloka 1985 skal fé til lífeyrisgreiðslna samkvæmt 17. og 18. gr. greitt að 37,5% af 
Stofnlánadeild landbúnaðarins og að 62,5% úr ríkissjóði. Frá 1. janúar 1986 skal 
Lífeyrissjóður bænda standa undir lífeyrisgreiðslum þessum. 

20. gr. 

Þeir bændur, sem telja sig eiga rétt til lífeyris samkvæmt 18. gr., skulu senda stjórn 

sjóðsins umsókn um hann og láta í té allar upplýsingar er sjóðstjórnin telur sig þurfa að fá. 

Stjórn sjóðsins úrskurðar lífeyri samkvæmt 18. gr.
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Skylt er þeim, er nýtur lífeyris samkvæmt 18. gr. sem kvæntur bóndi, að tilkynna stjórn 
sjóðsins skriflega og án tafar ef maki eða sambúðarmaður eða sambúðarkona fellur frá 
ellegar hjúskap eða óvígðri sambúð er slitið. Í síðarnefnda tilvikinu skal ellilífeyri skipt að 
jöfnu. 

III. KAFLI 

21. gr. 
Skylt er sjóðfélaga að tilkynna stjórn sjóðsins skriflega og án tafar ef hann gengur í 

hjónaband eða skilur við maka sinn. Getur sjóðstjórn krafist dráttarvaxta samkvæmt 

ákvæðum 5. mgr. 7. gr. ef iðgjöld hafa ekki verið innheimt sökum þess að tilkynning um 

hjúskap hefur ekki borist henni. Skilnaður að borði og sæng telst samkvæmt lögum þessum 

jafngilda lögskilnaði. 
Upphaf sjóðsaðildar vegna óvígðrar sambúðar og skyldur þær og réttindi samkvæmt 1. 

kafla, er af henni leiða, miðast við þann tíma er skrifleg ósk beggja aðila hefur borist 
sjóðstjórn. Úrganga úr sjóðnum vegna slita á óvígðri sambúð og brottfall slíkra réttinda og 

skyldna er af því leiða miðast við þann tíma er skrifleg tilkynning annars sambúðaraðila um 
sambúðarslitin berst sjóðstjórn. 

22. gr. 
Lífeyrir greiðist mánaðarlega eftir á, í fyrsta sinn fyrir næsta mánuð eftir þann mánuð er 

lífeyrisréttur myndaðist og í síðasta sinn fyrir þann mánuð er réttur til lífeyris fellur úr gildi. 

Aldrei skal þó sjóðstjórn skylt að úrskurða lífeyri lengra aftur í tímann en tvö ár, reiknað frá 
byrjun þess mánaðar er umsókn berst sjóðnum. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að greiða lífeyri sjaldnar en mánaðarlega, en þó eigi sjaldnar 
en ársfjórðungslega. 

23. gr. 
Óheimilt er að framselja eða veðsetja lífeyriskröfur samkvæmt lögum þessum, og ekki 

má leggja á þær löghald né gera í þeim fjárnám eða lögtak. Enginn skuldheimtumaður í 
dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til að skerða kröfurnar á nokkurn hátt, og eigi má halda 
lífeyrisfé eftir til greiðslu opinberra gjalda. 

24. gr. 

Árin 1984 og 1985 skal lífeyrir, bæði samkvæmt 1. og II. kafla hvort ár fyrir sig, miðast 

við viðmiðunarlaun undanfarinna fimm almanaksára. 

25. gr. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að greiða uppbætur á elli-, Örorku- og makalífeyri samkvæmt 

I. kafla ef sjóðurinn er talinn þess megnugur með hliðsjón annars vegar af kaupgjaldsþróun 

og hins vegar af ávöxtun og verðtryggingu eigna hans. 

Stjórnin skal leita álits tryggingafræðings á því hve miklar uppbætur hann telur sjóðinn 
megnugan að greiða. Tryggingafræðingurinn skal hafa hliðsjón annars vegar af hækkun 
viðmiðunarlauna samkvæmt 8. gr. frá því sem þau voru á því tímabili er lífeyrisfjárhæð hvers 

einstaks lífeyrisþega miðast við en hins vegar af ávöxtun og verðtryggingu eigna og 

fjárhagsstöðu sjóðsins í heild. Aldrei má hækka lífeyri meira en tryggingafræðingurinn hefur 

lagt til. 

Uppbætur, sem stjórn sjóðsins hefur einu sinni ákveðið, skulu ekki felldar niður né 
lækkaðar, nema lækkun verði á viðmiðunarlaunum. Lækki viðmiðunarlaun skal endurskoða 

fjárhæðir uppbóta með hliðsjón af breyttum forsendum, sbr. 2. mgr.
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26. gr. 
Stig, sem sjóðfélagar hafa áunnið sér til ársloka 1983 og miðuð eru við grundvallarlaun 

sjóðsins eins og þau hafa verið til þess tíma samkvæmt eldri lögum, skulu umreiknuð í stig 

samkvæmt 4. mgr. 8. gr. þannig að hvert stig samkvæmt eldri lögum jafngildi 1 1/3 stigi 

samkvæmt lögum þessum. Hundraðshlutar þeir, sem réttindi samkvæmt II. kafla miðast við, 

sbr. 1. mgr. 18. gr., skulu breytast í sama hlutfalli. 

Við slit hjúskapar eða óvígðrar sambúðar skal áunnum stigum sjóðfélaga, þau ár sem 

hjónabandið eða sambúðin hefur staðið fram til ársloka 1983, skipt að jöfnu, sbr. þó 5. mgr. 
Um lífeyrisgreiðslur samkvæmt 1. kafla fram til ársloka 1983 fer eftir eldri lögum. Þeir, 

sem njóta lífeyris í árslok 1983, skulu frá 1. janúar 1984 taka lífeyri samkvæmt lögum 

þessum, nema þeir eigi betri rétt samkvæmt eldri lögum. 

Falli sjóðfélagi frá eftir árslok 1983 helst réttur til makalífeyris samkvæmt 11. gr. laga 

nr. 101/1970, sbr. lög nr. 67/1974, vegna stiga sem áunnin hafa verið til ársloka 1983, að því 
leyti sem hann er betri en réttur samkvæmt lögum þessum, sbr. þó 5. mgr. Slíkur réttur skal 

þó einungis miðast við áunnin stig án framreiknings. 
Nú óskar bóndi, sem fæddur er árið 1915 eða síðar, eftir skiptingu réttinda sem áunnin 

eru fyrir árslok 1983, í samræmi við 1. mgr. 8. gr. og miðað við þann tíma er hjúskapur eða 

sambúð hefur staðið, sbr. síðasta málslið 1. mgr. 7. gr., og skal þá orðið við slíkri ósk, enda 
berist hún stjórn sjóðsins ásamt samþykki maka eða sambúðaraðila fyrir árslok 1984. Það er 
enn fremur skilyrði fyrir slíkri skiptingu að taka lífeyris samkvæmt ákvæðum eldri laga hafi 
ekki átt sér stað. Við skiptinguna fellur niður réttur sá sem nefndur er í 4. mgr. og skiptingin 
veitir ekki rétt til lífeyris vegna orkutaps eða fráfalls sem átt hefur sér stað fyrir árslok 1983. 

21. gr. 

Um skipulag sjóðsins og starfsemi má kveða nánar á í reglugerð er ráðherra, sem fer 

með málefni lífeyrissjóða, setur að fengnum tillögum sjóðstjórnar. 

28. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1984. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 101/1970, um 

Lífeyrissjóð bænda, svo og lög nr. 35/1972, lög nr. 67/1974, lög nr. 3/1977, lög nr. 64/1977, 

lög nr. 25/1980, lög nr. 84/1980 og lög nr. 100/1982, um breyting á þeim lögum. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Árið 1984 skal sjóðurinn greiða þeim lífeyrisþegum, sem rétt eiga samkvæmt II. kafla 
laganna, sérstaka uppbót, þannig að í stað þess að reiknast af viðmiðunarlaunum áranna 
1979— 1983, sbr. 1. mgr. 18. gr. og 24. gr., miðist lífeyrir frá 1. janúar 1984 við 80,1% af 
þágildandi viðmiðunarlaunum. Hinn 1. júlí 1984 hækki lífeyrir síðan í hlutfalli við hækkun 

viðmiðunarlauna frá 1. janúar til 1. júlí. Elli-, Öörorku- og makalífeyrir þeirra lífeyrisþega, 

sem ekki eiga rétt samkvæmt II. kafla, skal reiknaður á sama hátt, þó þannig að miðist 

lífeyrir við fleiri stig en 40 verði einungis sá lífeyrir, er svarar til 40 stiga, reiknaður á þennan 

hátt, en um afganginn fer eftir ákvæðum 24. og 25. gr. Nú á lífeyrisþegi rétt samkvæmt Il. 

kafla, en mundi engu að síður fá hærri lífeyri ef farið væri eftir þessum síðar nefndu 

ákvæðum, og skal þá sjóðurinn greiða honum mismuninn. 
Útgjöld vegna hinnar sérstöku uppbótar á árinu 1984, sem greidd er lífeyrisþegum er 

rétt eiga samkvæmt II. kafla laganna, skulu borin í samræmi við ákvæði 25. gr. laga nr. 

97/1979, um eftirlaun til aldraðra, með síðari breytingum. 

Gjört í Reykjavík, Í. júní 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) Albert Guðmundsson. 
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LOG 

um breyting á lögum nr. 65 19. maí 1982, um skattskyldu 

innlánsstofnana. 

ForsETi ÍsLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

2. gr. laganna orðist svo: 
Til skattskyldra tekna og eigna aðila, skv. 1. gr. þessara laga, teljast þó ekki tekjur og 

eignir stofnlánasjóða og veðdeilda sem stofnuð eru með sérstökum lögum eða með reglu- 
gerð á grundvelli heimilda í lögum og í tengslum við innlánsstofnanir en sem fjárhagslega 
sjálfstæðar deildir. Fjárhagur þeirra sé greinilega aðskilinn fjárhag annarra deilda viðkom- 

andi stofnana enda séu reglur þar um viðurkenndar af fjármálaráðuneytinu. 

2. gr. 

3. gr. laganna orðist svo: 
Í stað heimildar til niðurfærslu viðskiptaskulda í 2. málsl. 3. tl. 1. mgr. 31. gr. og 2. og 3. 

málsl. 2. mgr. 5. tl. 74. gr. laga nr. 75/1981 er skattskyldum aðilum samkvæmt lögum þessum 
heimilt að færa fjárhæð til gjalda í sérstakan afskriftareikning útlána sem nemur 1% af 
aukningu útlána og veittra ábyrgða á rekstrarárinu. Heildarfjárhæð afskriftareiknings útlána 
skal þó aldrei nema hærri fjárhæð en 1% af heildarfjárhæð útlána og veittra ábyrgða í árslok. 

Fari afskriftareikningurinn eitthvert ár fram úr þessum mörkum skal mismunurinn teljast til 
tekna. 

3. gr. 

5. gr. laganna orðist svo: 

Innlánsstofnanir með lægri heildarinnlán en 50 millj. kr. í lok næsta árs á undan tekjuári 

skulu undanþegnar skattgreiðslum samkvæmt lögum þessum, en skulu engu að síður 
framtalsskyldar. 

Undanþága skv. 1. mgr. miðast við heildarinnlán 31. desember 1982 og skal 

viðmiðunarfjárhæð síðan breytast árlega í samræmi við útreikning verðbreytingarstuðuls 

samkvæmt 26. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, í fyrsta sinn miðað við 31. 

desember 1983 vegna skattlagningar tekna og eigna ársins 1984. 

Verði aðili, sem myndað hefur skattalegan varasjóð eða fengið frestað skattlagningu 
söluhagnaðar meðan hann er skattskyldur samkvæmt lögum þessum, síðar undanþeginn 

skattgreiðslu skv. 1. mgr. skal varasjóður og frestaður söluhagnaður, framreiknaður skv. 26. 

gr. laga nr. 75/1981, teljast til skattskyldra tekna síðasta skattskylduárs án viðurlaga. Hafi 

aðili myndað fjárfestingarsjóð skal hann einnig teljast til tekna á síðasta skattskylduári 

framreiknaður en án viðurlaga. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts og 
eignarskatts á árinu 1984 vegna tekna ársins 1983 og eigna í lok þess árs.
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Ákvæði til bráðabirgða. 

I. 
Við mat á eignum í ársbyrjun 1983 skulu skattskyldir aðilar samkvæmt lögum þessum 

draga 1% frá samanlögðum útlánum og veittum ábyrgðum í árslok 1982. 

ll. 

Til ársloka 1985 skulu skattskyldir aðilar samkvæmt lögum þessum greiða sérstaka 

fyrirframgreiðslu vegna væntanlegrar álagningar skatta skv. lögum þessum. Kemur hún í 

stað fyrirframgreiðslu skv. 110. gr. laga nr. 75/1981. 

Stofn til sérstakrar fyrirframgreiðslu skal vera innstæðufé viðkomandi aðila í lok hvers 
mánaðar, sbr. 11. gr. laga nr. 10/1961, um Seðlabanka Íslands, og 31. gr. laga nr. 13/1979, 

um breyting á þeim lögum, sbr. enn fremur reglur Seðlabanka Íslands um innlánsbindingu. 

Fyrirframgreiðslan skal innheimt af Seðlabanka Íslands og greidd fyrir hvern mánuð 

miðað við innstæðufé í lok næstliðins mánaðar. Gjalddagi fyrirframgreiðslunnar er 15. dagur 
eftir lok næstliðins mánaðar og eindagi 10 dögum síðar. Greiðslunni skal fylgja greinargerð 
skattskylds aðila í því formi er ríkisskattstjóri ákveður. 

Seðlabanki Íslands skal skila mánaðarlega viðkomandi skattstjórum greinargerðum 

þeim sem honum hafa borist vegna síðast liðins mánaðar. 
Ákvæði laga um launaskatt, að því er varðar vanskil, viðurlög vegna vanskila, könnun á 

skilum, ákvörðun skila vegna vanrækslu eða vanskila á greinargerð, greiðsluskrár, 

kærufresti, úrskurði á kærum og áfrýjun þeirra, skulu gilda um fyrirframgreiðslu skv. 2.-5. 

mgr. eftir því sem við á. 

Fyrirframgreiðsla, sem innt var af hendi á árinu 1983, skal ganga upp í álagningu á árinu 
1984 vegna tekna ársins 1983 og eigna í lok þess árs. Mánaðarleg fyrirframgreiðsla á árinu 

1984 skal vera 0,06% af stofni og skal hún ganga upp í álagningu á árinu 1985 vegna tekna 
ársins 1984 og eigna í lok þess árs. Á árinu 1985 skal mánaðarleg fyrirframgreiðsla nema 
0,03% af stofni og skal hún ganga upp í álagningu á árinu 1986 vegna tekna ársins 1985 og 
eigna í lok þess árs. 

Komi í ljós við álagningu 1984 til 1986 að skattskyldur aðili hafi greitt meira í 

fyrirframgreiðslu vegna viðkomandi tekjuárs en nemur álögðum gjöldum skv. lögum 
þessum skal ríkissjóður þegar endurgreiða án vaxta það sem umfram er. Reynist álögð gjöld 

hærri en fyrirframgreiðsla fyrir viðkomandi tekjuár skal það, sem vangreitt er, innt af hendi 

með jöfnum mánaðarlegum greiðslum hinn 1. hvers mánaðar það sem ettir lifir álagningar- 
ársins. 

Frá og með gjaldárinu 1987 skal fara um greiðslur aðila, sem skattskyldir eru samkvæmt 
lögum þessum, eftir ákvæðum XIIl. kafla laga nr. 75/1981, með síðari breytingum. Ákvæði 

þess kafla gilda einnig um innheimtu á mismun álagningar og fyrirframgreiðslu á árunum 

1984 til 1986 eftir því sem við getur átt. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson.
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LOG 

um gjald af umboðsþóknun og gengismun vegna gjaldeyrisviðskipta. 

Forseri ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Bankar og innlánsstofnanir, sem versla með erlendan gjaldeyri, skulu frá og með 1. 

janúar 1984 greiða ríkissjóði 45% af heildartekjum sínum vegna mismunar sölugengis og 
kaupgengis gjaldeyris, svo og 45% af þóknun (próvision) þeirri er þeir taka af viðskipta- 
mönnum sínum fyrir þjónustu við yfirfærslu fjár til útlanda eða aðrar greiðslur erlendis. 
Þetta gildir jafnt um hvers konar ábyrgðarlaun, innheimtulaun og allar aðrar greiðslur, 

hverju nafni sem nefnast, fyrir þjónustu þá er hér um ræðir. — Seðlabankinn hefur eftirlit 
með því að hlutaðeigandi innlánsstofnanir inni gjald þetta af hendi svo sem fyrir er mælt í 

þessari grein. 

Heimilt er fjármálaráðherra að endurgreiða eða fella niður innheimtu á % hluta þess 

60% gjalds af gengismun og umboðsþóknun sem lagt var á gjaldeyrisbankana á árinu 1983 

samkvæmt lögum nr. 40/1969. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 40/1969, um umboðsþóknun 

og gengismun gjaldeyrisbankanna. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Albert Guðmundsson. 
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LOG 

um Ríkismat sjávarafurða. 

ForseTi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Ríkismat sjávarafurða heyrir undir sjávarútvegsráðherra og lýtur stjórn hans. Hlutverk 

stofnunarinnar er að stuðla að bættum hráefnis- og vörugæðum með því að hafa eftirlit með 

og meta allan fisk, sem veiddur er úr sjó, annan en bræðslufisk, svo og eftirlit með meðferð, 

flutningi, geymslu og vinnslu hans sem og útflutningi fiskafurða. Undanþeginn er þó eiginn 

afli er fiskiskip flytja á erlendan markað, enda hafi hann ekki verið lagður hér á land. Um 

slíkan útflutning má þó setja reglur.
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Heimilt er, sbr. 2., 14., 18. og 19. gr., að fela sérstökum aðilum, með ákveðnum 

skilyrðum, eftirlit með vinnslu og mat á afurðum. 

Fiskur er samkvæmt lögum þessum öll sjávardýr, önnur en spendýr, og hlutar hinna 

fyrrnefndu sem nýtt eru til manneldis. Fiskafurðir eru matvæli sem unnin eru að öllu leyti 

eða að meiri hluta til úr fiski. 

Einnig skal stofnunin hafa eftirlit með búnaði og hreinlæti í fiskiskipum, flutningatækj- 

um, geymslum, vinnslustöðvum sjávarafurða og næsta nágrenni þeirra. 

Ríkismat sjávarafurða skal veita leiðbeiningar er lúta að starfrækslu stofnunarinnar um 
fiskverkun og meðferð fisks. 

2. gr. 
Sjávarútvegsráðherra getur í reglugerð falið sérstökum rannsóknarstofnunum eftirlit og 

rannsóknir á tilteknum sjávarafurðum. 

Ríkismat sjávarafurða hefur aðgang að nauðsynlegri efna- og gerlafræðilegri þjónustu 
hjá Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins sem enn fremur þróar í samráði við Ríkismatið þær 

vísindalegu mælingaaðferðir sem nauðsynlegar eru vegna starfsemi þeirrar stofnunar. 
Ríkismat sjávarafurða skal og veita Fiskvinnsluskólanum nauðsynlega aðstoð við 

námskeið á vegum skólans. 

II. KAFLI 

Um Fiskmatsráð. 

3. gr. 
Sjávarútvegsráðherra skipar sjö menn í fiskmatsráð til fjögurra ára er verði ráðherra til 

ráðuneytis varðandi starfsemi og verkefni Ríkismats sjávarafurða. Eigi skulu færri en fjórir 

þeirra, er í fiskmatsráði sitja, vera úr röðum helstu hagsmunasamtaka sjávarútvegsins. 

Ráðherra skipar formann ráðsins. 
Tillagna fiskmatsráðsins skal leitað vegna setningar reglna er varða starfsemi og 

verkefni Ríkismats sjávarafurða. Fiskmatsráð skal vera umsagnaraðili um mál sem upp rísa 

vegna ágreinings um framkvæmd mats. Fiskmatsráð skal leitast við að koma á aukinni 

samvinnu Ríkismats sjávarafurða og hagsmunaaðila sjávarútvegsins um gæðamat sjávarafla 
og gera tillögur um rannsóknir og tilraunir er miða að bættri meðferð og nýjungum í vinnslu 
hans. 

Fiskmatsráð kynnir sér erlend ákvæði eða reglur um lágmarksákvæði. 

Fiskmatsráði ber að gera tillögur til ráðherra um hvað eina er það telur ástæðu til í 
sambandi við framkvæmd mats og eftirlits, svo og stjórn og rekstur Ríkismats sjávarafurða. 

Ráðherra getur óskað umsagnar fiskmatsráðs um hvað eina varðandi stjórn og rekstur 
Ríkismats sjávarafurða, þar á meðal ráðningar í stöður innan stofnunarinnar. 

4. gr. 

Sjávarútvegsráðherra skipar forstöðumann stofnunarinnar til fjögurra ára í senn og 

nefnist hann fiskmatsstjóri. Við skipun í starfið skal tekið tillit til menntunar og 
starfsreynslu. 

S. gr. 

Skrifstofa fiskmatsstjóra annast fjárhags- og kostnaðaráætlanir, svo og önnur rekstrar- 

og starfsmannamál stofnunarinnar. Skrifstofan skal enn fremur annast söfnun og úrvinnslu 
matsgagna.
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III. KAFLI 

Um starfsmenn. 

6. gr. 

Ríkismat sjávarafurða starfar í tveimur deildum, afurðadeild og ferskfiskdeild. Ráð- 

herra skipar til fjögurra ára í senn forstöðumann fyrir hvora deild. Við skipun í störfin skal 
ráðherra taka tillit til háskólaprófs í matvælafræðum eða annarrar sambærilegrar menntunar 
og starfsreynslu. 

7. gr. 
Hjá Ríkismati sjávarafurða skal starfa sérfræðingur í hreinlætismálum sem hefur 

yfirumsjón með hreinlætismálum sjávarafurða á vegum Ríkismatsins í samvinnu við og undir 

stjórn fiskmatsstjóra. Hann skal hafa á hendi faglegt hreinlætiseftirlit ferskfiskdeildar og 

afurðadeildar, svo og þjálfun þeirra starfsmanna er annast framkvæmd hreinlætiseftirlitsins 
samkvæmt lögum þessum. 

8. gr. 

Ráðherra skipar fulltrúa forstöðumanna er hafi með höndum stjórn og eftirlit með 
störfum yfirmatsmanna samkvæmt nánari fyrirmælum viðkomandi forstöðumanns. 

9. gr. 
Ráðherra skipar yfirmatsmenn að fengnum umsögnum forstöðumanns viðkomandi 

deildar. Þeir hafa umsjón með eftirliti og mati hver í sínu umdæmi. Þeir skulu vera svo 
margir sem þörf krefur og heimilað er í fjárlögum. Þeir geta haft með höndum verkefni 

einnar eða fleiri matsgreina eftir ákvörðun forstöðumanns sem jafnframt getur fært þá milli 

umdæma. 

10. gr. 

Matsmenn framkvæma undir stjórn yfirmatsmanna eftirlit það og mat sem lög þessi og 

reglugerðir, settar samkvæmt þeim, gera ráð fyrir. 

Sjávarútvegsráðuneytið löggildir matsmenn að fenginni umsögn fiskmatsstjóra. Þeir 
skulu hafa sótt námskeið fyrir fiskmatsmenn, en þeir, sem lokið hafa prófi fiskiðnaðar- 
manna, skulu að öðru jöfnu njóta forgangs til löggildingar. 

Sjávarútvegsráðuneytið lætur matsmenn undirrita eiðstaf um að þeir muni rækja af alúð 
og kostgæfni skyldur þær sem starfi þeirra fylgja. 

Fiskmatsstjóra er heimilt að veita mönnum án tilskilinna réttinda undanþágu til 

matsstarfa, í allt að þrjá mánuði, ef sérstakar aðstæður krefjast. 

Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að svipta matsmenn löggildingu eða undanþágu um 

stundarsakir að fenginni umsögn Ríkismats sjávarafurða, enda hafi hann sýnt alvarlega 

vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi. 

IV. KAFLI 

Ferskfiskdeild. 

11. gr. 

Ferskfiskdeild skal annast gæða- og stærðarmat á öllum ferskum, nýjum eða ísuðum 
fiski við löndun hans. Hún skal enn fremur fylgjast með geymslu og ástandi landaðs afla allt 

til þess er vinnsla hans hefst. 
Ferskfiskdeild hefur eftirlit með búnaði og hreinlæti í fiskiskipum og flutningatækjum 

fyrir afla og gefur út hæfnisvottorð til fiskiskipa.
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12. gr. 
Ríkismat sjávarafurða skal hafa eftirlit með gæðum hráefnis og skal stöðva vinnslu, ef 

gæði hráefnis fullnægja ekki kröfum sem settar eru í reglum samkvæmt lögum þessum. 

Reynist nauðsynlegt að stöðva vinnslu fisks vegna ónógra gæða ber Ríkismati 
sjávarafurða að úrskurða í hvaða vinnslu heimilt sé að hagnýta fiskinn. Starfsmönnum 
Ríkismats sjávarafurða ber þegar í stað að tilkynna yfirmönnum sínum um stöðvun vinnslu 
samkvæmt þessari grein. 

13. gr. 

Ferskfiskmatsmönnum er óheimilt að þiggja laun frá kaupendum eða seljendum afla 

vegna framkvæmdar ferskfiskmats. 

V. KAFLI 

Afurðadeild. 

14. gr. 

Afurðadeild annast yfirmat á öllum fiskafurðum til útflutnings. Enn fremur annast 

afurðadeild mat á afurðum og eftirlit með þeim á öllum stigum vinnslu og þar til þeim er 

skipað út að svo miklu leyti sem það er nauðsynlegt og ekki hefur verið falið öðrum aðilum 

sem Ríkismat sjávarafurða samþykkir. 
Afurðadeild gefur út útflutningsvottorð sé þess krafist í reglugerð. Deildin skal gæta 

þess að ekki verði fluttar út sjávarafurðir sem ekki standast þær kröfur sem lög þessi og 

reglugerðir, settar samkvæmt þeim, setja. 

Afurðadeild annast útgáfu vinnsluleyfa til vinnslustöðva, en þau staðfesta að viðkom- 

andi vinnslustöð fullnægi settum reglum um hreinlæti og búnað. Óheimilt er að verka eða 

vinna sjávarafurðir til útflutnings án slíks vinnsluleyfis. 

15. gr. 

Hver sá, sem ætlar að flytja úr landi sjávarafurðir sem lög þessi ná til, skal tilkynna það 

skrifstofu stofnunarinnar með hæfilegum fyrirvara. 

16. gr. 

Ríkismat sjávarafurða hefur heimild til að stöðva vinnslu fisks og enn fremur pökkun og 

útflutning ef þrif og búnaður vinnslustöðva eða flutningstækja, gæði afurða, merking þeirra, 

umbúðir og frágangur er ekki í samræmi við reglur sem settar eru samkvæmt lögum þessum. 

Starfsmönnum Ríkismats sjávarafurða ber þegar í stað að tilkynna yfirmönnum sínum um 

stöðvun samkvæmt þessari grein. 
Reynist nauðsynlegt að stöðva vinnslu eða pökkun á fiskafurðum ber Ríkismati sjávar- 

afurða að úrskurða á hvern hátt hagnýta megi afurðirnar og hvaða skilyrði þurfi að uppfylla 

til þess að vinnsla, pökkun og útflutningur megi hefjast að nýju. 
Ríkismati sjávarafurða er heimilt að svipta framleiðanda vinnsluleyfi sýni hann víta- 

verða meðferð á hráefni eða komi alvarlegir gallar í ljós í afurðum hans. Verði meiri háttar 

mistök í meðferð sjávarafla og/eða framleiðslu sjávarafurða skal Ríkismat sjávarafurða 

framkvæma ítarlega rannsókn á orsökum þess og gefa sjávarútvegsráðherra og fiskmatsráði 

skriflega skýrslu um tildrög og orsakir mistakanna. 

Ráðuneytið setur nánari reglur um skilyrði fyrir sviptingu og endurveitingu vinnslu- 

leyfis.
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VI. KAFLI 

Um skyldur útflytjenda. 

17. gr. 

Framleiðendur skulu hafa í sinni þjónustu til matsstarfa löggilta matsmenn sem 
samþykktir eru af afurðadeild eða fá til þess matsmenn sem Ríkismatið samþykkir. 

18. gr. 

Útflytjendum sjávarafurða er skylt að hafa starfandi eftirlitsmenn á sínum vegum sem 

jafnframt séu löggiltir matsmenn. Eftirlitsmenn þessir skulu sérstaklega kynna framleiðend- 

um, verkstjórum þeirra, matsmönnum, eftirlitsfólki og starfsfólki, eftir því sem við á hverju 

sinni, kröfur erlendra viðskiptaaðila. 
Eftirlitsmenn skulu vinna að samræmingu mats og eftirlits ásamt yfirfiskmatsmönnum 

og fylgjast með yfirmati á afurðum áður en útskipun fer fram. 

Útflytjendum sjávarafurða, sem ekki hafa í þjónustu sinni löggilta eftirlitsmenn, er 
skylt að kaupa þessa þjónustu af aðilum sem Ríkismat sjávarafurða samþykkir. 

19. gr. 

Þeir, sem flytja út sjávarafurðir, eru skyldir til að hafa löggilta lestunarstjóra eða kaupa 
þessa þjónustu af Ríkismatinu eða aðilum sem Ríkismat sjávarafurða samþykkir. 

Lestunarstjórar skulu hlíta fyrirmælum yfirfiskmatsmanna afurðadeildar um hleðslu 
skipa að því er varðar magn, gæðaflokka, útlit, merkingar, umbúnað og þrif í lestum. 

Sjávarútvegsráðuneytið löggildir lestunarstjóra skv. tilnefningu forstöðumanns afurða- 
deildar. 

20. gr. 

Hverjum þeim, sem annast sölu og útflutning sjávarafurða sem lög þessi ná til, ber, sé 

þess óskað, að láta fiskmatsráði í té upplýsingar um kvartanir sem berast frá erlendum 
kaupendum vegna gallaðrar vöru eða vegna þess að umbúnaði hennar er áfátt. Þá ber þeim 

og, sé þess óskað, að veita Ríkismati sjávarafurða upplýsingar um greiddar skaðabóta- 

kröfur. 

Þó er skylt að láta Ríkismati sjávarafurða í té upplýsingar um kvartanir sem berast frá 
erlendum kaupendum vegna alvarlegra galla eða skemmda á vörum. 

Ríkismat sjávarafurða fer með upplýsingar þessar sem trúnaðarmál. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

21. gr. 

Starfsmönnum Ríkismats sjávarafurða er heimill aðgangur að hverjum þeim stað þar 

sem fiskur eða sjávarafurðir, sem lög þessi taka til, eru unnar eða geymdar. Þeim er einnig 
heimilt að taka án endurgjalds hæfilegt magn sýnishorna af fiski og sjávarafurðum til 
rannsókna, enda verði eigendum fisksins eða afurðanna skilað skriflegri skýrslu um 

niðurstöður rannsóknanna. 
Skylt er framleiðanda og útflytjanda að veita starfsmönnum Ríkismats sjávarafurða 

allar þær upplýsingar og þá aðstoð sem nauðsynleg er við framkvæmd eftirlits og mats. 

22. gr. 
Ef ágreiningur rís vegna fiskmats eða eftirlits úrskurða yfirfiskmatsmenn í samráði við 

fiskmatsstjóra og fiskmatsráð. Skjóta má úrskurði um skilning á lögum þessum og reglum 

settum samkvæmt þeim til ráðherra.



30. maí 1984 S1 Nr. 53 

23. gr. 
Sjávarútvegsráðherra er heimilt að setja reglur um hvað eina er snertir framkvæmd laga 

þessara, svo sem um meðferð og frágang afla um borð í veiðiskipum, meðferð og frágang 
hráefnis og sjávarafurða í vinnslustöðvum, geymslum og flutningatækjum, matsreglur og 

vörustaðla, enn fremur um menntun matsmanna og verkstjóra í vinnslustöðvum. Einnig er 

heimilt að ákveða í reglugerð að kaupendur eða seljendur afla og/eða eigendur sjávarafurða 
skuli greiða kostnað af störfum matsmanna. 

24. gr. 
Kostnaður af framkvæmd laga þessara greiðist úr ríkissjóði. Tekjur Ríkismats 

sjávarafurða af útflutningsgjaldi af sjávarafurðum fara eftir lögum þar um eins og þau eru á 
hverjum tíma. 

25. gr. 

Hver sá, sem sekur gerist um brot á lögum þessum eða reglum settum samkvæmt þeim, 

skal sæta sektum eða sviptingu vinnsluleyfis, nema þyngri viðurlögum varði samkvæmt 
öðrum lögum. Sektir renna í ríkissjóð. 

Með mál út af brotum á lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim skal 
fara að hætti opinberra mála. 

26. gr. 

Frá gildistöku laga þessara falla úr gildi lög nr. 108 31. desember 1974, um 
Framleiðsluettirlit sjávarafurða, ásamt lögum nr. 19/1975, 4. gr. laga nr. 27/1976 og lög nr. 
14/1981. 

Reglugerðir og önnur fyrirmæli, sem sett hafa verið samkvæmt ofangreindum lögum og 

eldri lögum um sama efni, halda gildi sínu eftir því sem við á. 

21. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. ágúst 1984. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Frá og með 1. ágúst 1984 eru lagðar niður stöður forstjóra, skrifstofustjóra, 
deildarstjóra, fulltrúa og yfirfiskmatsmanna hjá Framleiðslueftirliti sjávarafurða. 

Um réttarstöðu þeirra starfsmanna Framleiðslueftirlits sjávarafurða, sem ekki verða 
skipaðir starfsmenn Ríkismats sjávarafurða, fer eftir ákvæðum viðeigandi laga um réttindi 

og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Halldór Ásgrímsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 62/1979, um landflutningasjóð. 

Nr. 54 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

4. gr. laganna orðist svo: 
Tekjur landflutningasjóðs eru þessar: 

1. Framlög úr ríkissjóði, eftir því sem ákveðið er í fjárlögum hverju sinni. 

2. Tekjur af starfsemi sjóðsins að frádregnum kostnaði við rekstur hans. 

Landflutningasjóði er heimilt, að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar, að taka lán til 

starfsemi sinnar. 

2. gr. 

2. mgr. 5. gr. orðist svo: 
Rétt til lána úr sjóðnum eiga þeir einir sem eru fullgildir félagar í Landvara, landsfélagi 

vörubifreiðaeigenda á flutningaleiðum. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 14 14. apríl 1980. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

  
(L.S.) 

Matthías Bjarnason. 

Nr. 55 30. maí 1984 

LOG 

um breyting á lögum nr. 68 10. október 1967 um Iðnlánasjóð, sbr. 

lög nr. 19 5. apríl 1968, lög nr. 42 16. apríl 1971, lög nr. 50 25. apríl 

1973, lög nr. 68 21. maí 1974, lög nr. 44 16. maí 1977, lög nr. 59 31. 

maí 1979 og lög nr. 44 11. maí 1982, um breyting á þeim lögum. 

Forseri ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. gr. laganna breytist og hljóði þannig: 

Tilgangur Iðnlánasjóðs er að efla framleiðslu og framleiðni í iðnaði með því að veita 

stofnlán og styðja við almennt umbótastarf í iðnaði.
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2. gr. 
5. gr. laganna breytist þannig: 

1. Í stað „0,05%“ í 1. tl. 5. gr. komi: 0,25%. 
2. Í stað orðanna „samkvæmt Ill. kafla laga nr. 69 28. apríl 1962, um tekjustofna 

sveitarfélaga, í fyrsta sinn árið 1963“ í 1. tl. 5. gr. komi orðin: samkvæmt V. kafla laga 
nr. 73 26. nóvember 1980, um tekjustofna sveitarfélaga, og skal hækkun gjaldsins úr 
0,05% í 0,25% koma til framkvæmda á árinu 1985 á gjaldstofn ársins 1984. 

3. gr. 
Á ettir 6. gr. laganna koma fjórar nýjar greinar sem verða 7., 8., 9. og 10. gr. og breytist 

röð annarra greina samkvæmt því. 
a. (7. gr.) 
Stofna skal í Iðnlánasjóði vöruþróunar- og markaðsdeild er hafi eftirfarandi tilgang: 

að stuðla að vöruþróun og aukinni samkeppnishæfni iðnaðarins, 
að örva nýsköpun, 
að auka útflutning iðnaðarvara. 

b. (8. gr.) 
Hlutverk sitt skal vöruþróunar- og markaðsdeild rækja m.a. með eftirfarandi 

aðgerðum: 
1. Lánum til vöruþróunar, hönnunar og annarrar nýsköpunar. 

2. Lánum til útflutnings- og markaðsstarfsemi. 
3. Framlagi til Útflutningsmiðstöðvar iðnaðarins, skv. 4. tl. 9. gr. laga þessara. 
4. Framlögum til nýrra útflutningsverkefna, þróunarverkefna og til rannsókna í iðnaði. 

Árleg framlög og/eða styrkir mega aldrei leiða til skerðingar á höfuðstól deildarinnar. 
5. Kaupum og sölu á hlutabréfum í starfandi fyrirtækjum og þátttöku í stofnun nýrra 

fyrirtækja. 
Lán skv. 1. og 2. tl. er heimilt að hafa afborgunarlaus í allt að þrjú ár, og Jafnframt er 

heimilt að afskrifa lánin heppnist verkefnið ekki. Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um 
starfsemi vöruþróunar- og markaðsdeildar. 

c. (9. gr.) 

Ráðstöfunarfé vöruþróunar- og markaðsdeildar er: 
1. Eigið fé Iðnrekstrarsjóðs við gildistöku laga þessara. 
2. %% hlutar af því gjaldi sem innheimt er af iðnaðinum í landinu, sbr. 1. tl. 5. gr. laganna. 
3. Framlag ríkissjóðs er skal að lágmarki vera jafnhátt gjaldi skv. 2. tl. þessarar greinar. 
4. 74 hlutar af því gjaldi sem innheimt er af iðnaðinum í landinu, sbr. 1. tl. 5. gr. laganna, og 

skal þeim hlut ráðstafað óskiptum til Útflutningsmiðstöðvar iðnaðarins. 
5. Afborganir, verðbætur og vextir af lánum vöruþróunar- og markaðsdeildar. 
6. Aðrar tekjur. 

d. (10. gr.) 
Stjórn sjóðsins er heimilt að veita ábyrgðir á lánum hjá viðskiptabönkum og 

sparisjóðum eftir nánari reglum er stjórn sjóðsins setur. Ábyrgðir, sem kynnu að falla á 
Iðnlánasjóð, skulu dregnar frá ráðstöfunarfé vöruþróunar- og markaðsdeildar. 

4. gr. 
Við 10. gr. laganna bætist nýr liður, 6. tl., er hljóði þannig: Til kaupa á tölvubúnaði og 

tölvukerfum.
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5. gr. 

3. málsliður 12. gr. laganna breytist og hljóði þannig: Gegn ríkisábyrgð eða ábyrgð 

þriðja aðila er sjóðsstjórn telur fullnægjandi. 

6. gr. 

Lög þessi skal fella að lögum nr. 68 frá 10. október 1967, um Iðnlánasjóð, ásamt 

breytingum á þeim lögum, nr. 19 1968, nr. 42 1971, nr. 50 1973, nr. 68 1974, nr. 44 1977, nr. 

59 1979 og nr. 44 1982, og skulu lögin þannig gefin út í heild. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 54 

6. júní 1980, um Iðnrekstrarsjóð. 
Ákvæði 1. tl.5. gr.,3.tl.8. gr., 2. tl.,3. tl. og 4. tl. 9. gr. skulu tekin til endurskoðunar 

fyrir árslok 1988. 

1. gr. 

Lög þessi öðlast gildi hinn 1. júlí 1984. Frá og með þeim degi yfirtekur Iðnlánasjóður 

allar eignir og ábyrgist allar skuldir og ábyrgðir Iðnrekstrarsjóðs, og til hans skulu renna 

stofnframlög ríkisins vegna Iðnrekstrarsjóðs á árinu 1984. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 56 28. maí 1984 

LOG 

um heimild til að selja ríkisjörðina Selárdal í Suðureyrarhreppi, 

Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

Forseri ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja Suðureyrarhreppi ríkisjörðina Selárdal í Suðureyrar- 

hreppi, Vestur-Ísafjarðarsýslu. 
Námuréttindi og réttur til efnistöku skulu undanskilin við sölu, sömuleiðis vatns- og 

hitaréttindi umfram heimilisþörf ábúanda Selárdals, ásamt nauðsynlegri aðstöðu til að 
hagnýta hin undanskildu réttindi. 

Jörðina eða hluta hennar má ekki endurselja öðrum en ríkissjóði. 

Náist ekki samkomulag um söluverð skal mat dómkvaddra manna ráða. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) — 
Jón Helgason.
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LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyðijörðina Írafell í 

Lýtingsstaðahreppi, Skagafirði. 

Forseri ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja Lýtingsstaðahreppi, Skagafirði, eyðijörðina Írafell 

fyrir það verð sem um semst. Náist ekki samkomulag um söluverð jarðarinnar skal hún 

metin af dómkvöddum mönnum. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) - 
Jón Helgason. 

28. maí 1984 Nr. $8 

LOG 

um sjúkraliða. 

Forseri ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Rétt til að starfa sem sjúkraliði hér á landi og kalla sig sjúkraliða hefur sá einn sem til 

þess hefur fengið leyfi heilbrigðisráðherra. 

2. gr. 
Leyfi samkvæmt 1. gr. má aðeins veita þeim sem lokið hefur prófi frá Sjúkraliðaskóla 

Íslands eða öðrum skóla hér á landi er heilbrigðisráðuneytið viðurkennir. 
Einnig má veita þeim leyfi sem lokið hefur hliðstæðu námi erlendis. Áður en slíkt leyfi 

er veitt skal leita umsagnar Sjúkraliðafélags Íslands. 

3. gr. 

Óheimilt er að ráða sem sjúkraliða aðra en þá sem hafa starfsleyfi skv. þessum lögum. 

4. gr. 

Sjúkraliða ber að þekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér nýjungar 

er varða starfið. 

5. gr. 

Sjúkraliðar skulu aðeins starfa undir stjórn og á ábyrgð hjúkrunarfræðings.
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6. gr. 

Sjúkraliða er skylt að gæta þagmælsku um atriði sem hann fær vitneskju um í starfi sínu 

og leynt skulu fara skv. lögum eða eðli máls. Þagnarskylda helst þótt viðkomandi hafi látið 
af störfum. 

7. gr. 
Ef sjúkraliði vanrækir skyldur sínar eða brýtur gegn heilbrigðislöggjöf landsins að dómi 

landlæknis skal landlæknir áminna hann. Komi áminningin ekki að haldi leggur landlæknir 
málið fyrir ráðherra. Getur þá ráðherra úrskurðað að hlutaðeigandi skuli sviptur starfsleyfi, 

en skjóta má hann þeim úrskurði til dómstóla. 

Nú hefur sjúkraliði verið sviptur starfsleyfi samkvæmt 1. málsgr. og er þá ráðherra 

heimilt að veita honum leyfið aftur, enda liggi fyrir meðmæli landlæknis. 

8. gr. 

Ráðherra getur í reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi 8. gr. hjúkrunarlaga, nr. 8/1974, að 

öðru leyti en þar sem kveðið er á um nám sjúkraliða. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  
Matthías Bjarnason. 

Nr. 59 29. maí 1984 

LOG 

um breyting á lögum nr. 113 29. desember 1951, um stofnun og 

rekstur Iðnaðarbanka Íslands hf., sbr. lög nr. 31 27. apríl 1963. 

ForseEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

4. gr. laganna falli niður og breytist röð annarra greina til samræmis við það. 

2. gr. 

5. gr. laganna, sem verður 4. gr., breytist og orðist svo: 
Stjórn félagsins skal kosin með hlutfallskosningu á árlegum aðalfundi. Skal hún skipuð 

að minnsta kosti fimm aðalmönnum og jafnmörgum til vara er kosnir skulu á sama hátt. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   

Matthías Á. Mathiesen.
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LOG 

um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I. KAFLI 

Markmið laganna. 

1. gr. 

Markmið laganna er: 
— að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála og húsbygginga að 

landsmenn geti búið við öryggi í húsnæðismálum, 

— að stuðla að jafnrétti í húsnæðismálum, þannig að fjármunum verði sérstaklega varið til 

þess að auka möguleika launafólks til að eignast húsnæði. 

II. KAFLI 

Hlutverk og skipulag stofnunarinnar. 

2. gr. 

Húsnæðisstofnun ríkisins er sjálfstæð ríkisstofnun sem lýtur sérstakri stjórn og heyrir 

undir félagsmálaráðuneytið. 
Á vegum stofnunarinnar skal unnið að samræmingu og skipulagi opinberra afskipta af 

húsnæðismálum. Stofnunin skal hafa forustu um stefnumótun í húsnæðismálum. Hún fer 

með stjórn hins opinbera veðlánakerfis til húsnæðismála skv. lögum þessum. 

3. gr. 

Húsnæðisstofnunin starfar sem ein heild, en skiptist í þrjár deildir: 

Deild fyrir almenn íbúðaveðlán, sem fari með málefni Byggingarsjóðs ríkisins og 
lánveitingar úr honum. 

Deild fyrir félagslegar íbúðir, sem annist málefni Byggingarsjóðs verkamanna og 
lánveitingar úr honum. 

Tæknideild, sem hafi með höndum tæknileg málefni stofnunarinnar og þjónustu við 
lántakendur. 

Rekstrarbókhald stofnunarinnar skal ríkisbókhald annast. 

4. gr. 

Stjórn Húsnæðisstofnunar ríkisins, húsnæðismálastjórn, skipa 9 menn, sjö kosnir 

hlutbundinni kosningu af sameinuðu Alþingi að afstöðnum almennum alþingiskosningum 

og tveir skipaðir af félagsmálaráðherra eftir tilnefningu Alþýðusambands Íslands. Vara- 
menn skulu kjörnir og skipaðir á sama hátt. Alþingi kýs tvo endurskoðendur og tvo til vara. 

Félagsmálaráðherra skipar formann og varaformann stjórnarinnar en að öðru leyti 
skiptir hún með sér verkum. 

Ráðherra ákveður þóknun stjórnarinnar og greiðist hún á sama hátt og annar kostnaður 

við stofnunina skv. 7. gr.
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5. gr. 

Hlutverk húsnæðismálastjórnar er: 

1. Að marka meginstefnu í málefnum Húsnæðisstofnunar ríkisins, Byggingarsjóðs ríkisins 

og Byggingarsjóðs verkamanna. 

2. Að hafa eftirlit með starfsemi stofnunarinnar og gæta þess að hún starfi í samræmi við 
gildandi lög og reglugerðir. 

3. Að skera úr vafa- eða ágreiningsmálum varðandi einstakar lánveitingar og ákveða 
greiðsludaga þeirra. 

4. Að gera tillögur um skiptingu ráðstöfunarfjár milli útlánaflokka, afgreiða fjárhagsáætl- 
anir og úrskurða ársreikninga stofnunarinnar og byggingarsjóðanna. 
Að vera stjórnvöldum til ráðuneytis um löggjafaratriði á sviði húsnæðismála. 

6. Að fjalla um önnur mál sem ráðherra eða framkvæmdastjóri leggur fyrir hana. 

ma
 

6. gr. 
Félagsmálaráðherra skipar framkvæmdastjóra og skrifstofustjóra Húsnæðisstofnunar 

ríkisins að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar. 

Framkvæmdastjóri annast daglega stjórn stofnunarinnar og ræður starfsfólk stofnunar- 

innar skv. tillögum húsnæðismálastjórnar. 

7. gr. 

Kostnaður við rekstur Húsnæðisstofnunar ríkisins greiðist af Byggingarsjóði ríkisins og 
Byggingarsjóði verkamanna í hlutfalli við útlán sjóðanna. 

Kostnaður við rekstur tæknideildar skal borinn uppi af sölu á þjónustu deildarinnar. 

III. KAFLI 

Byggingarsjóður ríkisins. 

8. gr. 

Hlutverk Byggingarsjóðs ríkisins er að veita lán til íbúðabygginga og kaupa á nýjum eða 

notuðum íbúðum, til viðhalds og endurbóta á notuðu íbúðarhúsnæði og til nýjunga í 
byggingariðnaði í samræmi við ákvæði laga þessara og reglugerða á grundvelli þeirra. 

9. gr. 

Fjár í Byggingarsjóð ríkisins skal aflað á þann hátt sem hér segir: 
1. Með tekjum af eigin fé sjóðsins, þ. e. afborgunum, vöxtum og verðtryggingu af veittum 

lánum. 

2. Með árlegu framlagi úr ríkissjóði skv. fjárlögum sem nemur eigi lægri fjárhæð en 40% af 

samþykktri útlánaáætlun sjóðsins viðkomandi ár sem samþykkt er af félagsmálaráð- 

herra og fjármálaráðherra. 
3. Með sölu skuldabréfa til Atvinnuleysistryggingasjóðs og lífeyrissjóða skv. lögum nr. 57 

frá 1973 og nr. 82 frá 1977 og á almennum markaði skv. nánari ákvörðun í fjárfestingar- 
og lánsfjáráætlun ríkisstjórnar hverju sinni. 

4. Með tekjum af skyldusparnaði skv. VII. kafla þessara laga. 

10. gr. 

Byggingarsjóður ríkisins er í vörslu Seðlabanka Íslands. 

Afgreiðsla lána úr sjóðnum og innheimta fer fram í almennum lánastofnunum sem 

húsnæðismálastjórn semur við um þá þjónustu.
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11. gr. 

Úr Byggingarsjóði ríkisins er heimilt að veita lán skv. 1.—9. tölulið, enda hafi verið gert 

ráð fyrir þessum lánaflokkum í fjárhagsáætlun sjóðsins fyrir það ár sem veiting láns fer fram: 

1. Lán til kaupa eða bygginga á nýjum íbúðum. 
2. Lán til kaupa á notuðum íbúðum. 

3. Lán til bygginga leiguíbúða eða heimila fyrir aldraða og dagvistarstofnana fyrir börn og 
aldraða. 
Lán til meiri háttar viðbygginga, endurbóta og endurnýjunar á notuðu íbúðarhúsnæði. 
Lán til útrýmingar á heilsuspillandi húsnæði. 

Sérstök lán til einstaklinga með sérþarfir. 
Lán til orkusparandi breytinga á húsnæði. 
Lán til tækninýjunga í byggingariðnaði. 
Lán til viðurkenndra framkvæmdaaðila í byggingariðnaði. 
Húsnæðismálastjórn er heimilt að ákveða nýja lánaflokka að fengnu samþykki 

félagsmálaráðherra. 

o
æ
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12. gr. 

Umsóknir um lán skulu sendar á sérstöku umsóknareyðublaði sem stofnunin lætur í té. 

Með umsókn skal senda öll þau gögn sem tilskilin eru. 

Þegar gögn hafa borist skal senda umsækjanda staðfestingu á úrskurði stofnunarinnar 
um umsókn hans. 

Lán til kaupa eða bygginga á nýjum íbúðum. 

13. gr. 

Lán skv. 1. tl. 11. gr. er heimilt að veita til að byggja eða kaupa nýjar íbúðir. 

Lánsfjárhæð til hverrar íbúðar fer eftir fjölskyldustærð umsækjanda og stærð íbúða, sbr. 32. 

gr. 
Ef umsækjandi um lán ætlar að byggja leiguíbúð eina eða fleiri eða leigja sína fyrri íbúð 

þegar byggingu er lokið skal hann undirrita skuldbindingu um að hann leigi hana til íbúðar 
þegar nýja íbúðin er fullgerð. 

Standi lántakandi ekki við skuldbindingu sína skv. framansögðu, sameinar íbúðina 
annarri íbúð eða tekur til annarra nota en íbúðar fellur allt lánið í gjalddaga án fyrirvara. 

Skv. þessari grein skal einnig veita lán til þeirra sem byggja sérhannaðar íbúðir fyrir 

aldraða til einkaeignar. 
Heimilt er húsnæðismálastjórn að hafna eða skerða lánveitingu til umsækjenda sem 

áður hafa fengið fullt lán úr Byggingarsjóði ríkisins eða Byggingarsjóði verkamanna og eiga 
íbúð er talist getur fullnægjandi að dómi húsnæðismálastjórnar. 

Lánið skal að jafnaði veitt gegn 1. veðrétti og skal lánstími vera allt að 31 ári. Um 

lánskjör að öðru leyti gilda ákvæði 30. gr. 

Lán til kaupa á notuðum íbúðum. 

14. gr. 

Lán skv. 2. tl. 11. gr. er heimilt að veita til kaupa á íbúðum sem áður hafa verið í notkun 
og hlotið hafa samþykki viðkomandi byggingaryfirvalda. Lánsfjárhæð skal vera visst hlutfall 
af láni til nýbyggingar og skal hlutfallið ákveðið til eins árs í senn af félagsmálaráðherra, að 

fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar, sbr. og ákvæði 13. gr. 
Þó má lán, sem veitt er skv. þessari grein, að viðbættum áhvílandi lánum, uppfærðum, 

úr Byggingarsjóði ríkisins, aldrei nema hærri fjárhæð en nýbyggingarlán er á hverjum tíma. 

Lánið skal veitt gegn 2. veðrétti að jafnaði, en heimilt er að miða við tiltekið hlutfall 
brunabótamats eða fasteignamats. 

Lánstími skal vera allt að 21 ári en um lánskjör að öðru leyti gilda ákvæði 30. gr.
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Lán til bygginga leiguíbúða eða heimila fyrir aldraða og dagvistarstofnana 

fyrir börn og aldraða. 

15. gr. 

Lán skv. 3. tl. 11. gr. er heimilt að veita þeim sem byggja leiguíbúðir, hjúkrunarheimili 

eða dapgvistarstofnanir handa börnum eða öldruðum. 

Húsnæðismálastjórn skal við gerð fjárhagsáætlunar hverju sinni ákveða hámarkshlutfall 

lána skv. þessari grein. Lánsfjárhæð skal miðast við verðlag þess ársfjórðungs þegar 

byggingin verður fokheld. 
Heimilt er að selja lífeyrisþegum hlutdeild í íbúð sem byggð er skv. þessari grein með 

þeim kvöðum að eignarhluti kaupanda standi óhreyfður í íbúðinni á meðan hann hefur afnot 
af henni en greiðist síðan með fullum verðbótum samkvæmt lánskjaravísitölu en án vaxta. 
Nánari reglur um slíka hlutareign leigutaka verði settar í reglugerð. 

Að fengnu leyfi Seðlabanka Íslands er sveitarfélögum eða öðrum, sem byggja skv. 
þessari grein, heimilt að selja verðtryggð skuldabréf til einstaklinga sem með kaupum á 

þeim vilja tryggja sér leigurétt á íbúð eða vistun á dvalarheimili. Skuldabréfin skulu tryggð 

með öðrum veðrétti í viðkomandi íbúð næst á eftir veði Byggingarsjóðs ríkisins og vera 

verðtryggð skv. lánskjaravísitölu en vaxtalaus. 

Heimilt er að setja í skuldabréfin ákvæði um að skylt sé að innleysa þau ef eigandi 

þeirra flytur úr íbúðinni eða vistheimilinu svo og við andlát hans. 
Ekki er heimilt að ráðstafa meira en helmingi íbúða eða vistrýma í hverjum 

byggingaráfanga gegn sölu á skuldabréfum nema með sérstöku leyfi húsnæðismálastjórnar. 

16. gr. 

Sá sem hyggst hefjast handa um byggingu leiguíbúða fyrir aldraða eða dvalarheimilis 

skal fyrst láta fara fram athugun á þörf fyrir slíkar leiguíbúðir eða heimili í samvinnu við 

sveitarstjórn. 

Umsókn um lán til byggingar leiguíbúða, dagvistarstofnana eða dvalarheimila skv. 
niðurstöðum slíkrar könnunar skal fylgja umsögn heilbrigðisráðuneytis. Umsókn um lán til 

byggingar dagvistarstofnunar fyrir börn skal fylgja umsögn menntamálaráðuneytis. Er það 
skilyrði lánveitingar að þessar umsagnir mæli með henni. 

Óheimilt er að selja leiguíbúðir sem byggðar eru skv. ákvæðum þessarar greinar meðan 

á þeim hvíla lán úr Byggingarsjóði ríkisins. 

17. gr. 

Heimilt er að greiða út lán skv. 3. tl. 11. gr. í samræmi við framkvæmdahraða og gera 
sérstakan framkvæmdalánssamning þess efnis. Lokagreiðsla láns skal þó aldrei fara fram 

fyrr en framkvæmdum er að fullu lokið. 
Lán þessi eru til allt að 21 árs og veitt gegn 1. og 2. veðrétti. Um lánskjör að öðru leyti 

gilda ákvæði 30. gr. 

Lán til meiri háttar viðbygginga, endurbóta og endurnýjunar á notuðu íbúðarhúsnæði. 

18. gr. 

Lán skv. 4. tl. 11. gr. er heimilt að veita til meiri háttar viðbygginga, endurbóta og 
endurnýjunar en ekki til almenns viðhalds. 

Lán til viðbyggingar eða endurbóta má nema allt að 50% af láni til nýbyggingar til sömu 
fjölskyldu. Ef um viðbyggingu er að ræða og jafnframt eldra húsið endurbyggt og hvor 

verkþáttur um sig uppfyllir reglur húsnæðismálastjórnar um lánshæfni má lánið nema 
samtals allt að 80% af fullu láni til nýbyggingar.
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Umsóknum um lán til endurnýjunar og viðbygginga skal fylgja kostnaðaráætlun og 
verklýsing gerð af trúnaðarmanni húsnæðismálastjórnar og skulu umrædd gögn hljóta 

samþykki Húsnæðisstofnunar ríkisins. 

Umsóknum skal einnig fylgja samþykki viðkomandi sveitarstjórnar ef um útlitsbreyt- 

ingar er að ræða. 
Lán skv. 4. tl. 11. gr. til meiri háttar endurbóta má ekki veita út á sömu íbúð oftar en á 

10 ára fresti. 
19. gr. 

Heimilt er að greiða fyrri hluta láns til framkvæmda skv. 18. gr. meðan á þeim stendur. 

Síðari hluta lánsins má ekki greiða fyrr en framkvæmdum er lokið og þær hafa verið teknar 
út af trúnaðarmanni stofnunarinnar. Greiðslu láns til meiri háttar viðbygginga má þó haga í 
samræmi við reglur um greiðslu nýbyggingarlána. 

Þessi lán skal að jafnaði veita gegn 2. veðrétti, en heimilt er að miða við tiltekið hlutfall 

brunabótamats eða fasteignamats viðkomandi íbúðar. Lánstími skal vera allt að 21 ár, en um 
lánskjör gilda að öðru leyti ákvæði 30. gr. 

Lán skv. þessari grein mega koma til viðbótar lánum skv. 2. tl. 11. gr., en samtals mega 
þau þó aldrei nema hærri fjárhæð en lán til nýbyggingar. 

Lán til útrýmingar á heilsuspillandi húsnæði. 

20. gr. 

Lán skv. 5. tl. 11. gr. er heimilt að veita sveitarstjórnum og öðrum sem með skipulegum 
hætti vinna að útrýmingu heilsuspillandi íbúðarhúsnæðis í sveitarfélaginu. 

Lán til útrýmingar á heilsuspillandi húsnæði geta verið með eftirtöldum hætti: 
a. Lán skv. 1. tl. 11. gr. til byggingar íbúða handa fólki sem býr í heilsuspillandi íbúðum. 

Lánskjör eru hin sömu og á öðrum lánum skv. þeim tölulið. 

b. Viðbótarlán skv. 21. gr. þessara laga. 

c. Lán til byggingar leiguíbúða samkv. IV. kafla þessara laga um leiguíbúðir sveitarfélaga. 
Gilda þá ákvæði 58. gr. varðandi lánskjör og aðra skilmála. 
Heimilt er að greiða þessi lán út með sama hætti og greinir í 1. mgr. 17. gr. 

21. gr. 

Nú sækir sá sem vinnur að útrýmingu heilsuspillandi húsnæðis um viðbótarlán úr 

Byggingarsjóði ríkisins skv. b-lið 20. gr. til þess að byggja eða kaupa íbúð handa fólki sem 

býr í heilsuspillandi húsnæði, að dómi læknis eða heilbrigðisfulltrúa í viðkomandi sveitarfé- 
lagi, og skal þá húsnæðismálastjórn heimilt að veita lán allt að jafnhárri fjárhæð og 

hámarkslán er á því ári samkv. 1. tl. 11. gr., enda verði það lán að fullu notað. Aldrei mega 

þau lán samanlagt þó nema hærri fjárhæð en 80% af byggingarkostnaði. Lán samkv. þessari 

mgr. skal greiða í tvennu lagi ef um nýbyggingar er að ræða. Fyrri hluta lánsins má greiða 

þegar íbúðin er fokheld en síðari hlutann þegar hún hefur verið tekin í notkun og 

hlutaðeigandi sveitarstjórn lagt fram vottorð bæjarfógeta eða sýslumanns um að fyrri íbúð 

viðkomandi fjölskyldu hafi verið tekin úr notkun. 
Lán þessi skulu veitt gegn 1. veðrétti í viðkomandi íbúð samhliða láni skv. 1. tl. 11. gr. 

en gegn 2. veðrétti að jafnaði ef keypt er notuð íbúð. 

Lánstími skal vera allt að 26 ár. Um lánskjör gilda að öðru leyti ákvæði 30. gr. 

22. gr. 

Húsnæðismálastjórn er heimilt að veita lán úr Byggingarsjóði ríkisins til þess að 

endurbyggja heilsuspillandi húsnæði sem hagkvæmt er talið að endurnýja að mati 

byggingarfróðra manna sem Húsnæðisstofnun ríkisins og viðkomandi sveitarstjórn tilnefnir.
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Skulu matsmenn gera úttekt á húsnæðinu og gera kostnaðaráætlun um nauðsynlegar 

endurbætur. 
Lán þessi mega nema allt að 80% af viðgerðarkostnaði. Þó má lán til endurbóta á 

heilsuspillandi íbúð aldrei nema hærri fjárhæð en 50% af láni til nýbyggingar til sömu 

fjölskyldu. 
Lánið skal veitt gegn 2. veðrétti að jafnaði, en heimilt er að miða við tiltekið hlutfall 

brunabótamats eða fasteignamats. 

Lánstími skal vera allt að 16 árum en um lánskjör að öðru leyti gilda ákvæði 30. gr. 

Sérstök lán til einstaklinga með sérþarfir. 

23. gr. 

Lán skv. 6. tl. 11. gr. er aðeins heimilt að veita ellilífeyrisþegum og öryrkjum sem búa 

við skerta starfsorku eða eru hreyfihamlaðir. Lánin eru veitt til byggingar íbúðarhúsnæðis 
vegna aukins kostnaðar af völdum sérþarfa umsækjanda og geta komið til viðbótar lánum 
skv. 1. tl. 11. gr. 

Lán þessi má enn fremur veita til endurbóta á íbúðarhúsnæði og er þá heimilt að þau 
komi til viðbótar lánum samkv. 2. tl. 11. gr. 

Lán skv. þessari grein má einnig veita þeim sem hafa orðið fyrir meiri háttar röskun á 
högum og hafa vegna fráfalls maka eða af öðrum ástæðum lækkað svo í tekjum að þeir geta 
ekki haldið íbúðum sínum. Umsóknum um lán skv. þessari málsgrein skal fylgja umsögn 

félagsmálastofnunar eða viðkomandi sveitarstjórnar. 

24. gr. 
Fjárhæð láns skv. 6. tl. 11. gr. má nema allt að 80% af viðbótarbyggingarkostnaði eða 

endurbótakostnaði, enda séu framkvæmdirnar nauðsynlegar að mati húsnæðismálastjórnar. 

Þó má lán aldrei nema hærri fjárhæð en 50% af láni til nýbyggingar til sömu fjölskyldu. 

Lánið skal veitt gegn 2. veðrétti að jafnaði, en heimilt er að miða við tiltekið hlutfall 

brunabótamats eða fasteignamats. 
Lánstími skal vera allt að 16 árum, en um lánskjör að öðru leyti gilda ákvæði 30. gr. 

Ef lántaki er 70 ára eða eldri eða er fatlaður og fjárhag hans þannig varið að sýnt þykir 

að hann fái ekki staðið undir afborgunum af láninu er heimilt að fresta afborgunum um 
óákveðinn tíma. Gildir þá ekki ákvæði 3. mgr. um hámarkslánstíma. Lánið fellur þó í 

gjalddaga og endurgreiðist að fullu við eigendaskipti. Sama gildir ef lántaki flytur úr 
húsnæðinu og ljóst er að hann muni ekki flytja þangað aftur. Að öðru leyti gilda ákvæði 30. 

gr. um lánskjör. 

Lán til orkusparandi breytinga á húsnæði. 

25. gr. 

Lán skv. 7. tl. 11. gr. er aðeins heimilt að veita til orkusparandi endurbóta á íbúðum, 
enda liggi fyrir verklýsing og kostnaðaráætlun sem gerð sé af sérstökum trúnaðarmanni 

stofnunarinnar. 

26. gr. 

Fjárhæð láns má nema allt að 80% endurbótakostnaðar. Þó má lán aldrei nema hærri 

fjárhæð en 50% af láni til nýbyggingar til sömu fjölskyldu. 

Heimilt er að greiða fyrri hluta láns til slíkra framkvæmda meðan á þeim stendur, en 
síðari hluta lánsins má ekki greiða fyrr en framkvæmdum er lokið og þær hafa verið teknar 

út af trúnaðarmanni stofnunarinnar. 

Lánið skal veitt gegn 2. veðrétti að jafnaði, en heimilt er að miða við tiltekið hlutfall 

brunabótamats eða fasteignamats. 

Lánstími skal vera allt að 16 árum, en um lánskjör að öðru leyti gilda ákvæði 30. gr.
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Lán til tækninýjunga í byggingariðnaði. 

21. gr. 
Lán skv. 8. tl. 11. gr. er heimilt að veita til þess að gera tilraunir með tækninýjungar 

sem leitt geta til lækkunar byggingarkostnaðar, enda fylgi staðfesting á því að umsóknin sé 

ekki lánshæf hjá sérsjóðum iðnaðarins. Heimilt er að hafa fyrirgreiðsluna í formi styrks. 

28. gr. 

Fjárhæð láns skv. 8. tl. 11. gr. og lánstíma skal ákveða hverju sinni af húsnæðismála- 

stjórn með hliðsjón af kostnaði við að koma nýjunginni í notkun, svo og mikilvægi hennar 

fyrir byggingariðnaðinn. 
Að öðru leyti gilda ákvæði 30. gr. um lánskjörin. 

Lán til viðurkenndra framkvæmdaaðila í byggingariðnaði. 

20. gr. 

Lán skv. 9. tl. 11. gr. er aðeins heimilt að veita framkvæmdaaðilum í byggingariðnaði. 

Framkvæmdalán greiðast til framkvæmdaaðila á byggingartímanum skv. samningum 

við húsnæðismálastjórn eða viðkomandi viðskiptabanka. Þau skulu veitt með lánskjörum 

eins og þau eru á hverjum tíma skv. ákvörðun Seðlabanka Íslands og endurgreiðast með láni 

Byggingarsjóðs ríkisins til þeirra sem kaupa íbúðina skv. reglum sjóðsins. 

Nú notfærir framkvæmdaaðili í byggingariðnaði sér ekki heimild til framkvæmdaláns 

hjá Byggingarsjóði ríkisins og skal þá heimilt að greiða út lán til ofangreindra aðila með 
þeim hætti að fyrri hluti lánsins komi til útborgunar einum mánuði eftir að bygging er 
fokheld og seinni hluti sex mánuðum síðar. 

30. gr. 

Öll lán Byggingarsjóðs ríkisins skv. 1.—8. tl. 11. gr. laga þessara skulu vera að fullu 
verðtryggð og miðast höfuðstóll lánsins við lánskjaravísitölu eins og hún er á hverjum tíma, 
sbr. 39. gr. laga nr. 13 frá 10. apríl 1979. Hvert lán skal tryggt með 1. veðrétti í hlutaðeigandi 

íbúð nema annað sé tekið fram í lögum þessum. 
Húsnæðismálastjórn skal við gerð fjárhagsáætlunar fyrir hvert ár gera tillögur til 

félagsmálaráðuneytisins um vexti af hverjum lánaflokki Byggingarsjóðs ríkisins. Ákvörðun 

um vextina tekur ríkisstjórnin að fenginni umsögn Seðlabanka Íslands. Húsnæðismálastjórn 
ákveður lántökugjöld og aðra þóknun af lánum sjóðsins. 

Lán skv. 1.—7. tl. 11. gr. skulu vera afborgunarlaus fyrstu tvö árin en endurgreiðast 
síðan að fullu með jöfnum greiðslum vaxta og afborgana (annuitet) að viðbættum verð- 
bótum skv. lánskjaravísitölu Seðlabanka Íslands á eftirstöðvum lánstímans. Heimilt skal þó 

lántakanda að greiða lán upp á skemmri tíma og skal þess getið í skuldabréfi. Af lánum skv. 

8. tl. 11. gr. skal að jafnaði greiða afborgun strax á fyrsta ári nema húsnæðismálastjórn 

ákveði annað. 

Gjalddagar lána skv. 1.—7. tl. 11. gr. skulu eigi vera færri en fjórir á ári. 

Gjalddaga lána skv. 8. tl. ákveður húsnæðismálastjórn hverju sinni. 

31. gr. 

Að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar ákveður félagsmálaráðherra skiptingu 
áætlaðs ráðstöfunarfjár Byggingarsjóðs ríkisins milli einstakra lánaflokka skv. 11. gr. eitt 

almanaksár í senn. 

Enn fremur ákveður ráðherra lánahlutfall í þeim lánaflokkum þar sem lán eru ákveðin 

sem hlutfall af áætluðum byggingarkostnaði. 
Ráðherra er heimilt að flytja ráðstöfunarfé milli lánaflokka innan ársins, að tillögu 

húsnæðismálastjórnar, ef sérstakar ástæður mæla með því. A 13
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32. gr. 
Hámarkslán má nema allt að 80% af áætluðum byggingarkostnaði þeirrar staðalíbúðar 

sem gildir sem viðmiðun fyrir hlutaðeigandi umsækjanda, miðað við fjölskyldustærð, skv. 

þeim reglum sem húsnæðismálastjórn setur, og eiga allir umsækjendur í sama lánaflokki rétt 

til sama lánahlutfalls ár hvert. 
Í reglugerð skal ákveðin stærð staðalíbúða og flokkun umsækjenda í lánaflokka. Þó skal 

viðmiðun lána til nýbygginga á lögbýlum vera einum staðli hærri en gildir miðað við 

fjölskyldustærð lántakanda. 
Húsnæðismálastjórn ákveður staðalíbúðir fyrir þrjár mismunandi fjölskyldustærðir. 

Miðað skal við að íbúðir séu hagkvæmar, einfaldar að allri gerð, hóflegar að stærð en 

vandaðar og uppfylli kröfur um hönnun, gerð og búnað á hverjum tíma. Byggingarkostnað- 

ur þessara staðalíbúða skal áætlaður í samráði við Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins 

og endurskoðaður ársfjórðungslega í samræmi við þróun byggingarkostnaðar. 
Í sérstakri reglugerð, sem ráðherra staðfestir, skal gera nákvæma lýsingu á stærð, 

skipan og frágangi hverrar staðalíbúðar, svo og þeim reglum sem stuðst er við til ákvörðunar 
á kostnaðarverði hennar. 

IV. KAFLI 

Byggingarsjóður verkamanna og félagslegar íbúðabyggingar. 

33. gr. 
Hlutverk Byggingarsjóðs verkamanna er að annast lánveitingar til félagslegra íbúða- 

bygginga með það að markmiði að bæta úr húsnæðisþörf láglaunafólks. 

Félagslegar íbúðir teljast skv. lögum þessum: 

a. Íbúðir í verkamannabústöðum sem byggðar eru eða keyptar á vegum stjórna verka- 

mannabústaða og ætlaðar eru til sölu handa láglaunafólki sem fullnægir skilyrðum þeim 

sem sett eru í þessum kafla laganna. 

b. Leiguíbúðir sem byggðar eru eða keyptar af sveitarfélögum og ætlaðar eru til útleigu við 

hóflegum kjörum handa láglaunafólki eða öðrum þeim sem þarfnast af félagslegum 

ástæðum aðstoðar við húsnæðisöflun. 

c. Leiguíbúðir sem byggðar eru eða keyptar af sveitarfélögum, stofnunum á þeirra vegum 
og/eða ríkisins eða af félagssamtökum og ætlaðar eru til útleigu við hóflegum kjörum 
fyrir námsfólk, aldraða og öryrkja. 

34. gr. 

Byggingarsjóður verkamanna er í vörslu Seðlabanka Íslands. Fjár til hans skal aflað 

sem hér segir: 

a. Með tekjum af eigin fé sjóðsins, þ. e. afborgunum, vöxtum og verðtryggingu af veittum 

lánum. 
b. Með árlegum framlögum úr ríkissjóði sem nemi tekjum hans af 1% launaskatti og 

framlagi á fjárlögum ef með þarf til þess að framlag ríkissjóðs ár hvert nemi 30% af 

fjármagnsþörf sjóðsins. 

c. Með framlagi sveitarfélaga sem nemi 10% af því fjármagni sem Byggingarsjóður 
verkamanna lánar til verkamannabústaða í viðkomandi sveitarfélagi ár hvert. 

d. Með sérstökum lántökum sem ákveðnar verða í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun hverju 

sinni þegar ráðstöfunarfé skv. stafliðum a, b og c nægir ekki til áformaðra framkvæmda. 

Stefna skal að því að fjármögnun Byggingarsjóðs verkamanna verði með þeim hætti að 

sjóðurinn geti fjármagnað a. m. k. einn þriðja hluta af árlegri íbúðaþörf landsmanna. 
Afgreiðsla lána úr sjóðnum og innheimta þeirra fara fram í almennum lánastofnunum 

sem Húsnæðisstofnun semur við um þá þjónustu.



1. júní 1984 95 Nr. 60 

35. gr. 

Framlög ríkissjóðs og sveitarfélaga skv. 34. gr. skulu greidd Byggingarsjóði verka- 
manna í samræmi við greiðslubyrði hans á hverjum tíma. 

36. gr. 
Í öllum kaupstöðum, kauptúnahreppum og öðrum sveitarfélögum, sem þess óska, 

skulu starfa stjórnir verkamannabústaða skipaðar mönnum sem búsetu eiga í sveitarfélag- 
inu. Skulu sveitarstjórnir í upphafi kjörtímabils síns tilnefna þrjá fulltrúa í stjórn verka- 

mannabústaða í sveitarfélaginu, en fulltrúaráð eða aðildarfélög ASÍ í hlutaðeigandi 
sveitarfélagi tilnefna tvo fulltrúa og félög opinberra starfsmanna tilnefna einn fulltrúa í 
stjórnina. 

Félagsmálaráðherra skipar stjórnir verkamannabústaða og skal kjörtímabil þeirra vera 

hið sama og sveitarstjórnar. 

Varamenn skulu vera jafnmargir og tilnefndir á sama hátt og aðalmenn. Í kaupstöðum 
með yfir 10 000 íbúa skipar félagsmálaráðherra til viðbótar einn mann í stjórn verkamanna- 
bústaða án tilnefningar og skal hann vera formaður stjórnarinnar. Í öðrum sveitarfélögum 
skipta stjórnirnar sjálfar með sér verkum. 

31. gr. 

Stjórnum verkamannabústaða er skylt að hafa frumkvæði að því að leysa húsnæðisþörf 
láglaunafólks í hlutaðeigandi sveitarfélagi. 

Í því skyni að kanna þörf fyrir nýjar íbúðir láglaunafólks í sveitarfélaginu lætur stjórnin 
fara fram skipulega könnun meðal þeirra sem ákvæði IV. kafla laga þessara taka til eftir því 

sem þörf er á að mati stjórnarinnar. 

Nánari reglur um framkvæmd könnunarinnar setur ráðherra með reglugerð. 

38. gr. 
Að lokinni könnun skv. 37. gr. skal stjórn verkamannabústaða skila greinargerð um 

hana og tillögum um byggingu íbúða í samræmi við niðurstöður hennar til hlutaðeigandi 
sveitarstjórnar. Gera skal grein fyrir fjölda íbúða sem nauðsynlegt er að byggja, æskilegum 
stærðum íbúða, húsagerð og áætluðum byggingartíma. 

Enn fremur skal stjórn verkamannabústaða gera tillögu til sveitarstjórnar um æskilega 

skiptingu íbúða milli söluíbúða (verkamannabústaða) og leiguíbúða sem sveitarfélagið 
byggir til eignar og útleigu. 

Afrit af greinargerð sinni og tillögum skal stjórn verkamannabústaða senda Húsnæðis- 
stofnun ríkisins. 

Verði umsóknir um lán úr Byggingarsjóði verkamanna til byggingar verkamanna- 

bústaða eða leiguíbúða fleiri en sjóðurinn getur veitt á því ári skal húsnæðismálastjórn gera 

áætlun til þriggja ára í senn um það hvernig þörfum hvers sveitarfélags fyrir slíkar íbúðir 

verði fullnægt. 

39. gr. 

Íbúðir í verkamannabústöðum mega ekki vera stærri en staðalíbúðir, skv. 32. gr. 
þessara laga miðað við stærð fjölskyldu. 

Ef nauðsynlegt er vegna aðstöðu á byggingarstað eða af öðrum ástæðum að byggja 
bílskúr eða bílskýli með íbúðum í verkamannabústöðum skal kostnaður við þær framkvæmd- 

ir dreginn frá byggingarkostnaði íbúðanna áður en lán til þeirra er ákveðið. 
Við endursölu á íbúð í verkamannabústöðum skal bílskúr eða bílskýli, sem tilheyrir 

íbúðinni, metið sérstaklega og er eigi skylt að staðgreiða seljanda þann hlut eignarinnar.
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40. gr. 

Sveitarstjórn skal fjalla um tillögur stjórnar verkamannabústaða, svo fljótt sem við 

verður komið, og tilkynna Húsnæðisstofnun ríkisins ákvörðun sína. Skal sveitarstjórn 
jafnframt sækja formlega um lán úr Byggingarsjóði verkamanna og komi þar fram fjöldi, 

gerð og stærð fyrirhugaðra íbúða, framkvæmdatími, áætlaður byggingarkostnaður og annað 

það sem nauðsynlegt er til þess að stofnunin geti tekið afstöðu til lánveitinga til 
framkvæmdanna. 

Með umsókn sinni skuldbindur sveitarstjórn sig til framlags skv. c-lið 34. gr. laga 
þessara. 

Sveitarstjórn skal tilkynna Húsnæðisstofnun ríkisins fyrirhugaðar byggingaframkvæmd- 

ir fyrir 1. ágúst árið áður en hefja á framkvæmdir. 

41. gr. 

Húsnæðismálastjórn skal yfirfara tillögur stjórnar verkamannabústaða. Skal sérstak- 
lega huga að hagkvæmni íbúða og leiðum til að tryggja sem lægst íbúðaverð svo sem með 

stöðlun, samkeppnisútboðum og sameiginlegum efniskaupum eftir því sem við verður 
komið. Senda skal skriflega álitsgerð um framangreind atriði til hlutaðeigandi sveitarstjórn- 

ar og stjórnar verkamannabústaða til umsagnar. 

42. gr. 

Að lokinni athugun og fengnum umsögnum, sbr. 41. gr., tekur húsnæðismálastjórn 

ákvörðun um það hvort framkvæmdin falli undir ákvæði 33. gr. Sé sú raunin að mati 

stjórnarinnar heimilar hún stjórn verkamannabústaða að hefjast handa um lokaundirbúning 
og framkvæmdir. 

Húsnæðisstofnun ríkisins skal vera framkvæmdaaðilum til ráðuneytis um fjárhagsleg og 
tæknileg atriði framkvæmda. 

43. gr. 

Jafnframt veitingu framkvæmdaheimildar gerir Húsnæðisstofnunin framkvæmdaláns- 
samning við hlutaðeigandi stjórn verkamannabústaða. Heimilt er að greiða á byggingartím- 
anum allt að 95% af áætlaðri lánsfjárhæð samkvæmt 49. gr. Miða skal við að lánið komi til 
greiðslu í samræmi við verkstöðu á hverjum tíma skv. nánari ákvæðum í reglugerð. 

Heimilt er þó að greiða út lánsfé umfram verkstöðu þegar sérstaklega stefndur á, svo 

sem vegna fyrirframgreiðslu við gerð stórra verksamninga og efniskaupa, enda komi þá til 

fullnægjandi trygging að mati húsnæðismálastjórnar fyrir því lánsfé sem er umfram 

verkstöðu. Að öðru leyti skulu framkvæmdirnar sjálfar standa til tryggingar framkvæmda- 

láni. 

Framkvæmdalán skulu veitt með sömu kjörum og lán skv. 57. gr. Verðbætur teljast til 

byggingarkostnaðar. 

44. gr. 

Réttur til kaupa á íbúð í verkamannabústöðum er bundinn við þá sem uppfylla eftirtalin 

skilyrði: 

a. Eiga lögheimili í hlutaðeigandi sveitarfélagi þegar könnun fer fram. 
b. Eiga ekki íbúð fyrir eða samsvarandi eign í öðru formi. 

c. Hafa haft í meðaltekjur þrjú síðustu árin áður en úthlutun fer fram eigi hærri fjárhæð en 

sem svarar kr. 318 000 fyrir einhleyping eða hjón og kr. 29 000 fyrir hvert barn á 

framfæri innan 16 ára aldurs. 

Með tekjum er átt við heildartekjur umsækjanda, maka hans og barna. Ofan- 
greindar fjárhæðir eru miðaðar við meðaltöl tekna á árinu 1983. Tekjumörk þessi skulu 
ákvörðuð af húsnæðismálastjórn í upphafi hvers árs, að fengnum upplýsingum hjá 

Þjóðhagsstofnun um breytingar á atvinnutekjum milli ára.
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Skilyrði er að viðkomandi hafi unnið a. m. k. 1032 stundir árlega síðustu þrjú árin. 
Jafngilda unnum klukkustundum teljast þó fjarvistir vegna veikinda, slysa, orlofs, 

verkfalla eða verkbanna, allt að 8 klst. hvern fjarvistardag, svo og skráðir atvinnuleysis- 

dagar. Jafngildar unnum stundum teljast hins vegar ekki álags- og ákvæðisgreiðslur eða 

aðrar þess háttar greiðslur. 

Þeim sem vinna fasta hlutavinnu skal þó heimilt að kaupa íbúð í verkamannabústað 

og skal þá miða við 516 árlegar vinnustundir hið minnsta. 

Heimilt er að víkja frá ákvæðum b-liðar þegar um er að ræða umsækjendur sem búa við 

ófullnægjandi húsnæðisaðstöðu. Frá ákvæði c-liðar er heimilt að víkja, að því er varðar 
fjölda árlegra vinnustunda, gagnvart umsækjendum sem hafa orðið fyrir varanlegri örorku. 

Enn fremur er heimilt að víkja frá b- og c-liðum þegar umsækjendur hafa orðið fyrir 

meiri háttar röskun á högum og hafa vegna fráfalls maka eða af öðrum ástæðum lækkað svo í 

tekjum að þeir geta ekki haldið íbúðum sínum. Umsóknum um lán skv. þessari málsgrein 

skal fylgja umsögn félagsmálastofnunar eða viðkomandi sveitarstjórnar. 

45. gr. 

Stjórnir verkamannabústaða annast ráðstöfun íbúða í verkamannabústöðum, sem 

byggðar eru skv. lögum þessum, eftir þeim meginreglum sem ákveðnar eru í 44. gr. og 

nánari ákvæðum sem sett verða í reglugerð. 
Þegar húsnæðismálastjórn hefur samþykkt lánveitingu til byggingaráfanga og fram- 

kvæmdir eru hafnar skal stjórn verkamannabústaða auglýsa íbúðirnar til sölu. Í auglýsing- 
unni skal koma fram hverjir eigi rétt til kaupa á verkamannabústað, áætlaður afhendingar- 

tími og greiðsluskilmálar. Umsóknarfrestur má ekki vera skemmri en 3 vikur frá birtingu 
auglýsingar. 

Stjórn verkamannabústaða ákveður skiptingu heildarbyggingarkostnaðar á einstakar 
íbúðir skv. ákvæðum reglugerðar um ákvörðun eignarhluta í fjölbýlishúsum og með hliðsjón 
af öðrum sérstökum ástæðum, svo sem staðsetningu og sérbúnaði íbúðar. Söluverð íbúðar 

skal vera kostnaðarverð hennar. 

46. gr. 

Umsækjandi, sem fær úthlutað íbúð, skal inna af hendi fyrstu greiðslu sína upp í áætlað 
kostnaðarverð innan mánaðar frá því að úthlutun fer fram. Stjórn verkamannabústaða 

ákveður gjalddaga á framlagi kaupenda og skiptingu fjárhæðarinnar milli gjalddaga en miða 
skal við að hluti kaupenda greiðist á byggingartíma íbúðanna. Standi kaupandi að íbúð í 

verkamannabústað ekki í skilum með framlag sitt á réttum gjalddögum skv. ákvörðun 

stjórnar verkamannabústaða fellur réttur hans til íbúðarinnar niður og fær hann þá 

endurgreitt það sem hann var búinn að greiða auk verðbóta samkvæmt lánskjaravísitölu en 

án vaxta. 

47. gr. 

Þegar íbúð er fullgerð skal stjórn verkamannabústaða gera upp byggingarkostnað en 

Húsnæðisstofnun staðfesta með úttekt sinni. Stjórn verkamannabústaða fær síðan kaupanda 
í hendur skriflegt afsal fyrir íbúðinni enda hafi kaupandi undirritað veðskuldabréf til 
Byggingarsjóðs verkamanna og staðið í skilum með útborgun og aðrar greiðslur sem honum 
ber að inna af hendi. 

Í afsali skal taka fram að íbúðin sé háð ákvæðum laga þessara eins og þau verða á 
hverjum tíma. Enn fremur skal í afsali kveða á um skyldu íbúðareiganda til þátttöku í 

húsfélagi með öðrum íbúðareigendum í sambýlishúsinu sem annist sameiginleg verkefni. 
Eigi skal greiða stimpilgjald af afsölum fyrir verkamannabústöðum en kostnað við 

þinglýsingu greiðir kaupandi.
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48. gr. 

Íbúðareiganda er heimilt að veðsetja íbúð í verkamannabústað fyrir öðrum lánum en 

þeim sem greinir í 49. gr. laga þessara. 
Ekki er heimilt að leigja íbúð í verkamannabústað án samþykkis stjórnar verkamanna- 

bústaða og er leigusamningur ella ógildur. Stjórnin getur bundið samþykki sitt til útleigu 

skilyrðum um fjárhæð leigunnar og leigutíma. Ef ekki er farið eftir settum reglum er heimilt 

að gjaldfella lán þau sem greinir í 49. gr. laga þessara. Einnig skal fella niður verðbætur til 

íbúðareiganda við sölu íbúðar, sbr. 51. og 63. gr. laga þessara, þann tíma sem íbúðin er leigð 

án heimildar. 
49. gr. 

Húsnæðismálastjórn veitir lán úr Byggingarsjóði verkamanna til hverrar íbúðar sem 

byggð er eða keypt sem verkamannabústaður skv. lögum þessum. Lánið má nema allt að 

80% af kostnaði staðalíbúðar skv. 32. gr. þessara laga, þó ekki hærri fjárhæð en 80% at 

byggingarkostnaði þeirrar framkvæmdar sem í gangi er. Heimilt er húsnæðismálastjórn að 

hækka lánshlutfallið í allt að 90% ef um er að ræða sérstaklega erfiðar fjölskyldu- eða 

fjárhagsaðstæður. Áður en framkvæmdir hefjast við hvern áfanga í byggingu verkamanna- 

bústaða skal Húsnæðisstofnun yfirfara teikningar og gera tillögur um skv. hvaða staðli lán 

verði veitt út á hverja íbúð. Sveitarstjórn, eða stjórn verkamannabústaða í hennar umboði, 

ber fulla ábyrgð á framkvæmdum við byggingu verkamannabústaða í sveitarfélaginu og 

verði byggingarkostnaður íbúðar meiri en sem nemur láni Byggingarsjóðs verkamanna að 

viðbættu framlagi kaupanda verður viðkomandi sveitarstjórn að greiða það sem umfram er. 

Lán Byggingarsjóðs verkamanna skulu vera að fullu verðtryggð og miðist höfuðstóll láns við 

lánskjaravísitölu eins og hún er á hverjum tíma, sbr. 39. gr. laga nr. 13 frá 10. apríl 1979. 

Hvert lán skal tryggt með 1. veðrétti í hlutaðeigandi íbúð. 

Húsnæðismálastjórn skal við gerð fjárhagsáætlunar hvert ár gera tillögur til félagsmála- 

ráðuneytisins um vexti af lánum Byggingarsjóðs verkamanna. 

Ákvörðun um vextina tekur ríkisstjórnin að fenginni umsögn Seðlabanka Íslands. 

Húsnæðismálastjórn ákveður lántökugjöld og aðra þóknun af lánum sjóðsins. 

Lánin eru til 43 ára, afborgunarlaus fyrsta árið, en endurgreiðast síðan að fullu með 

jöfnum greiðslum vaxta og afborgana (annuitet) að viðbættum verðbótum samkvæmt 

lánskjaravísitölu Seðlabanka Íslands á eftirstöðvum lánstímans. 

Gjalddagar lána skulu vera eigi færri en fjórir á ári. Heimilt er Húsnæðisstofnun ríkisins 

að fjölga gjalddögum ef það er talið æskilegt. 
Tilsvarandi fyrirgreiðslu veitir sjóðurinn og með sömu kjörum vegna endursölu íbúða 

sem sveitarstjórnir leysa til sín skv. ákvæðum laga þessara um forkaupsrétt þeirra. 

Húsnæðismálastjórn getur heimilað frestun á greiðslum hjá einstökum lánþegum ef 

greiðslubyrði afborgana, vaxta og verðbóta ter yfir hóflegt hlutfall dagvinnutekna hlutað- 

eiganda. 

50. gr. 
Sveitarstjórn hefur kaupskyldu á öllum íbúðum í verkamannabústöðum, byggðum eftir 

gildistöku laga nr. 51/1980 og koma til endursölu, við verði sem tilgreint er í 51. gr., fyrstu 15 
árin frá útgáfu afsals. Eftir þann tíma á sveitarstjórn forkaupsrétt að þeim íbúðum sem 

boðnar verða til sölu. Hafni sveitarstjórn forkaupsrétti að verkamannabústað eða hafi íbúð í 
verkamannabústað verið í eigu sama eiganda í 30 ár samfellt er eiganda heimilt að selja 

íbúðina á frjálsum markaði, enda greiði hann upp áhvílandi, uppfærðar eftirstöðvar láns 
Byggingarsjóðs verkamanna. Sveitarstjórn skal þá gefa út yfirlýsingu um að niður séu fallnar 
allar kvaðir sem verið hafa á íbúðinni um forkaupsrétt og takmarkanir á ráðstöfunarrétti. 
Skal yfirlýsingunni þinglýst.
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S1. gr. 

Eigandi íbúðar í verkamannabústað, sem hyggst selja íbúð sína, skal tilkynna það stjórn 

verkamannabústaða eða sveitarstjórn sem kaupir íbúðina og selur að nýju skv. ákvæðum 

þessara laga og reglugerða skv. þeim. 

Stjórn verkamannabústaða skal í umboði sveitarstjórnar annast kaup og endursölu 
íbúða í verkamannabústöðum ef sveitarstjórn neytir forkaupsréttar. Við kaup íbúðar skal 
seljandi hennar fá endurgreitt það fjármagn sem hann lagði fram við kaup íbúðarinnar og 
þær afborganir sem hann hefur greitt af láni Byggingarsjóðs verkamanna. Við greiðslur 
þessar bætast verðbætur skv. vísitölu lánskjara frá greiðsludegi til söludags. 

Þá skal seljandi íbúðarinnar fá greiddar þær endurbætur sem hann hefur gert á 
fasteigninni samkvæmt samkomulagi eða að mati matsnefndar félagslegra íbúða. 

Frá greiðslu til seljanda skal draga fyrningu sem nemur 1% af framreiknuðu verði 

íbúðarinnar fyrir hvert ár sem seljandi hefur átt íbúðina fyrstu 20 árin eftir að íbúðin er 
afhent í fyrsta sinn. Eftir þann tíma er heimilt að lækka fyrninguna í "2% fyrir hvert ár ef íbúð 

og sameign er vel við haldið. Vanræksla á viðhaldi íbúðarinnar skal einnig koma til 
frádráttar frá greiðslu til seljanda skv. samkomulagi eða mati matsnefndar, svo og lausa- 

skuldir og vangreidd gjöld vegna íbúðarinnar. 
Nú verður framreiknað innkaupsverð íbúðar skv. ákvæðum þessarar greinar hærra en 

markaðsverð sambærilegrar íbúðar í sama sveitarfélagi og skal þá afskrifa verð íbúðarinnar 
þar til markaðsverði er náð og skal þar m. a. byggt á upplýsingum Fasteignamats ríkisins. 

Eftirstöðvar áhvílandi lána úr Byggingarsjóði verkamanna skulu þá afskrifaðar í sama 
hlutfalli. 

Við endursölu íbúðar skal framreikna upphaflegt kostnaðarverð hennar eða síðasta 
söluverð skv. vísitölu lánskjara frá þeim tíma, þegar íbúðin var afhent, til söludags. Frá því 
verði skal draga fyrningu skv. 4. mgr. þessarar greinar. Við framanreiknað verð íbúðarinnar 
má bæta kostnaðarverði endurbóta sem á henni hafa verið gerðar. 

Kaupandi íbúðarinnar tekur við eftirstöðvum af láni Byggingarsjóðs verkamanna 
uppfærðu til söludags. Ef uppfærðar eftirstöðvar lánsins nema lægri fjárhæð en 80% af 
endursöluverði íbúðarinnar er heimilt að veita viðbótarlán úr Byggingarsjóði verkamanna 
að því marki að heildarlán sjóðsins nemi allt að 80% af söluverði íbúðarinnar. 

52. gr. 

Stjórn verkamannabústaða getur heimilað nafnaskipti á íbúðum án sölu þegar um er að 

ræða hjónaskilnað, kaupmála milli hjóna, setu í óskiptu búi, arftöku eða önnur áþekk 
tilfelli. 

53. gr. 

Nú er íbúð, sem byggð hefur verið skv. þessum lögum eða eldri lögum um verka- 
mannabústaði, seld á nauðungaruppboði og skal sveitarstjórn þá neyta forkaupsréttar síns, 

sbr. þó 50. gr., og krefjast þess á uppboðsþingi að eignin verði lögð henni út til eignar á því 

verði sem hæst hefur verið boðið í eignina eða söluverði skv. 2. mgr. $1. gr. ef það er lægra 
en hæsta boð. Að fengnu afsali skv. þessu ákvæði skal afmá í veðmálabókum veðbönd og 
höft á eigninni. 

54. gr. 

Nú samþykkir sveitarstjórn í kaupstað eða kauptúnahreppi að leysa hluta af íbúðaþörf 

þeirri, sem fram kemur við könnun skv. 37. gr. þessara laga, með byggingu leiguíbúða skv. 

b-lið 33. gr. og sendir þá sveitarstjórn Húsnæðisstofnun ríkisins tilkynningu um þá ákvörðun 

sína. Jafnframt sendir sveitarstjórnin Byggingarsjóði verkamanna formlega umsókn um lán 

til framkvæmdanna. Á sama hátt skulu þeir aðilar, sem hyggjast standa að byggingu 
leiguíbúða skv. c-lið 33. gr., að höfðu samráði við viðkomandi sveitarstjórn, senda inn
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formlega umsókn til Byggingarsjóðs verkamanna. Í umsókn skal koma fram fjöldi, gerð og 

stærð fyrirhugaðra íbúða, framkvæmdatími, áætlaður byggingarkostnaður og annað það sem 

nauðsynlegt er til þess að stofnunin geti tekið afstöðu til lánveitingar. 

Umsókn skal berast Húsnæðisstofnun eigi síðar en 1. ágúst árið áður en framkvæmdir 

skulu hafnar. 
55. gr. 

Húsnæðismálastjórn skal yfirfara tillögu byggingaraðila á sama hátt og fyrir er mælt í 

41. gr. að því er verkamannabústaði varðar. 

56. gr. 

Telji húsnæðismálastjórn fyrirhugaðar framkvæmdir falla undir ákvæði b- eða c-liðar 

33. gr. þessara laga heimilar hún byggingaraðila að hefjast handa um lokaundirbúning og 

framkvæmdir. 
Húsnæðisstofnun ríkisins skal vera framkvæmdaaðila til ráðuneytis um fjárhagsleg og 

tæknileg atriði famkvæmdanna. 

57. gr. 

Þegar framkvæmdaheimild hefur verið veitt gerir Húsnæðisstofnun framkvæmdaláns- 

samning við hlutaðeigandi byggingaraðila leiguíbúða. Skal þar kveðið á um lánveitingu úr 

Byggingarsjóði verkamanna sem svarar hluta hans í fjármögnun framkvæmdanna skv. Í. 

mgr. 58. gr. þessara laga. Miða skal við að lánið komi til greiðslu í samræmi við 

framkvæmdahraða og skal byggingaraðili senda skriflega úttekt á verkstöðu, staðfesta af 

trúnaðarmanni sem Húsnæðisstofnun nefnir til. 

Framkvæmdalánin skulu verðtryggð miðað við lánskjaravísitölu. 

Húsnæðismálastjórn skal við gerð fjárhagsáætlunar fyrir hvert ár gera tillögur til 

félagsmálaráðuneytisins um vexti af lánum þessum. Ákvörðun um vextina tekur ríkisstjórn- 

in að fenginni umsögn Seðlabanka Íslands. 

58. gr. 

Lán Byggingarsjóðs verkamanna til leiguíbúða skv. b- og c-lið 33. gr. mega nema allt að 

80% af áætluðum byggingarkostnaði sem gildir til viðmiðunar fyrir samsvarandi íbúðir, sbr. 

ákvæði 32. gr. laga þessara. 

Annan kostnað við framkvæmdir skal hlutaðeigandi byggingaraðili bera. 

Nú verður raunverulegur byggingarkostnaður meiri en nemur verði samsvarandi íbúða 

skv. 32. gr. og skal þá hlutaðeigandi byggingaraðili standa undir þeim umframkostnaði. 

Heimilt er aðilum er byggja leiguíbúðir skv. c-lið 33. gr. að selja leigutaka eignarhlut í 

íbúð með þeim kvöðum að eignarhluti kaupanda standi óhreyfður í íbúðinni á meðan hann 

hefur afnot af henni, en greiðist síðan með fullum verðbótum skv. lánskjaravísitölu auk 

vaxta. Nánari reglur um eignarhlut leigutaka skulu settar í reglugerð. 

Lán til leiguíbúða skulu að fullu verðtryggð og miðist höfuðstóll lánsins við lánskjara- 

vísitölu eins og hún er á hverjum tíma skv. ákvörðun Seðlabanka Íslands, sbr. 39. gr. laga nr. 

13 frá 10. apríl 1979. Lánin skulu tryggð með 1. veðrétti í þeim íbúðum sem byggðar eru. 

Lánin skulu vera til allt að 31 árs og afborgunarlaus fyrsta árið, en endurgreiðast síðan 

að fullu með jöfnum greiðslum vaxta og afborgana að viðbættum verðbótum skv. láns- 

kjaravísitölu á 30 árum. Lánin skulu bera sömu vexti og lán skv. 49. gr. 

Gjalddagar lánanna skulu eigi vera færri en fjórir á ári. 

59. gr. 

Leiguíbúðum, sem byggðar eru á vegum sveitarfélaga skv. b-lið 33. gr., skal 

sveitarstjórn ráðstafa. Við úthlutun íbúðanna skulu þeir hafa forleigurétt sem búa við
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lakastar aðstæður, svo sem láglaunafólk, einstæð foreldri og aðrir þeir sem þarfnast vegna 

félagslegra aðstæðna sérstakrar húsnæðisfyrirgreiðslu af hálfu hins opinbera. 

Leiguíbúðum, sem byggðar eru skv. c-lið 33. gr., skal lántakandi ráðstafa. 

Nánari reglur um ráðstöfun leiguíbúða og um ákvörðun húsaleigu skulu settar í 

reglugerð. 

60. gr. 

Nú er talið hagkvæmt að kaupa húsnæði til nota sem leiguíbúð og er þá Byggingarsjóði 

verkamanna heimilt að veita lán til slíkra kaupa skv. 58. gr., enda fullnægi húsnæðið þeim 

almennu kröfum sem gerðar eru um íbúðarhúsnæði og kaupverð sé eigi hærra en nemur 

byggingarkostnaði nýrrar íbúðar. Lán sjóðsins má þá nema sama hlutfalli af kaupverði, að 

frádregnum áhvílandi lánum, og lánað er til nýbygginga. 

6l. gr. 

Óheimilt er að selja leiguíbúðir sem byggðar eru skv. lögum þessum meðan á þeim hvíla 

lán úr Byggingarsjóði verkamanna. 

V. KAFLI 

Forkaupsréttur sveitarfélaga á íbúðum byggðum skv. lögum fyrir gildistöku laga nr. 51/1980. 

62. gr. 

Sveitarfélög eiga forkaupsrétt á íbúðum sem byggðar hafa verið skv. eldri lögum um 

verkamannabústaði og veitt hefur verið lán til úr Byggingarsjóði verkamanna, enda hafi 

sveitarstjórn ekki áður hafnað forkaupsrétti eða hann fallið niður af öðrum ástæðum, sbr. 

þó 50. gr. 
Þegar eigandi íbúðar í verkamannabústað hyggst selja íbúð sína skal hann senda 

tilkynningu þess efnis til stjórnar verkamannabústaða. Stjórnin skal tilkynna eiganda 

afstöðu sína innan 30 daga ella telst forkaupsrétti hafnað og gilda þá ákvæði þriðja málsliðar 

50. gr. 
Um íbúðir, sem byggðar voru af Framkvæmdanefnd byggingaráætlunar skv. lögum nr. 

97/1965, svo og þær íbúðir, sem byggðar voru skv. lögum nr. 58/1973 og lögum nr. 38/1976, 

skulu gilda sömu reglur og um íbúðir í verkamannabústöðum skv. þessum kafla. Stjórnir 

verkamannabústaða skulu fara með kaup og sölu slíkra íbúða og varðandi fjármögnun þeirra 

við sölu skulu gilda ákvæði 49. gr. 

63. gr. 
Seljandi íbúðar skal fá endurgreidda þá fjárhæð, sem hann greiddi af kaupverði 

íbúðarinnar þegar hann festi kaup á íbúðinni, með 1% vöxtum og verðbótum. Að auki skal 
hann fá greiddan eftir því sem við á }%6, 33 eða V4z2 hluta upphaflegra lána fyrir hvert ár, sem 

hann hefur átt íbúðina, einnig með vöxtum og verðbótum. Verðbætur skal greiða miðað við 

hækkun lánskjaravísitölu en heimilt er að miða við byggingarvísitölu ef lánskjaravísitala 

liggur ekki fyrir. Draga skal frá 2%-fyrningu fyrir hvert ár eignarhaldstíma. 
Stjórn verkamannabústaða skal greiða seljanda andvirði endurbóta á íbúðinni skv. 

nánara samkomulagi milli þeirra. Sömuleiðis skal taka tillit til ástands íbúðar við 
afhendingu, einnig skv. nánara samkomulagi. 

Heildarkaupverð má þó aldrei vera hærra en sannanlegt markaðsverð sambærilegra 
íbúða á staðnum, sbr. ákv. 5. mgr. 51. gr. Heimilt er að lækka útreikning eða afskrifa 
eftirstöðvar lána úr Byggingarsjóði verkamanna eða Byggingarsjóði ríkisins í sama hlutfalli 

og verð íbúðar. 
Seljandi íbúðar á rétt til fullnaðargreiðslu skv. þessari grein, eða úrskurði matsnefndar, 

innan 8 vikna frá afhendingu íbúðar. Afhending skal að jafnaði ekki fara fram fyrr en 
niðurstaða liggur fyrir um fjárhæð greiðslu til seljanda íbúðar. 

A 14
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Þegar liðin eru 30 ár frá sölu íbúðar getur eigandi hennar óskað eftir að fá gefið út 
kvaðalaust afsal. Þeim sem fer með málefni þessara íbúða í sveitarfélaginu er skylt að verða 
við slíkri ósk, enda hafi eigandi íbúðar eða maki hans átt íbúðina allan þann tíma og hann 

greiði upp eftirstöðvar áhvílandi lána úr Byggingarsjóði ríkisins og/eða Byggingarsjóði 
verkamanna. 

64. gr. 

Stjórn verkamannabústaða skal ákveða söluverð íbúða í verkamannabústöðum þar sem 

kaupskyldu eða forkaupsréttar er neytt, skv. 50. og 62. gr. Við ákvörðun söluverðs skal 

m. a. taka tillit til byggingarkostnaðar íbúða á þeim tíma sem sala fer fram, markaðsverðs 

íbúða í sveitarfélaginu, áhvílandi lána frá Byggingarsjóði ríkisins eða Byggingarsjóði 
verkamanna og ástands íbúðar. Við ákvörðun markaðsverðs skal m. a. stuðst við upplýsing- 
ar frá Fasteignamati ríkisins. Stjórn verkamannabústaða annast sölu íbúða í umboði 
sveitarstjórnar. 

Heimilt er að veita nýtt lán úr Byggingarsjóði verkamanna til þess sem kaupir gamla 

íbúð í verkamannabústað, sbr. 2. og 3. mgr. 62. gr. 

Slíkt lán má nema allt að 80% söluverðs íbúðar, en þó ekki hærri fjárhæð en 80% af 

kostnaðarverði staðalíbúðar, sbr. 32. gr. Heimilt er húsnæðismálastjórn að láta áhvílandi lán 

hvíla áfram á íbúðinni og veita viðbótarlán allt að fyrrnefndu hámarki. 
Hagnaður, sem verða kann af sölu eldri íbúða í verkamannabústöðum, skal renna til 

Byggingarsjóðs verkamanna, enda verði sveitarstjórn þá ekki skylt að greiða 10% af 
viðbótarláni til Byggingarsjóðs verkamanna. 

Heimilt er húsnæðismálastjórn að nota hluta hagnaðar, sem myndast við sölu, til þess 

að greiða kostnað við eigendaskipti íbúðar, eða leggja ákveðinn hundraðshluta á söluverð 
íbúðar til þess að mæta slíkum kostnaði. 

Þegar íbúð hefur verið endurseld skv. þessari grein og nýtt lán veitt kaupanda hennar úr 

Byggingarsjóði verkamanna gilda reglur 50. og 51. gr. um verðlagningu hennar ef hún er 
keypt inn öðru sinni. 

65. gr. 

Nú innleysir sveitarfélag íbúð sem er þinglýst eign Byggingarfélags verkamanna og skal 

þá stjórn hlutaðeigandi byggingarfélags eða sveitarstjórn, hafi hún tekið við hlutverki þess, 

leysa íbúðina úr veðböndum, enda verði eftirstöðvar áhvílandi láns úr Byggingarsjóði 
verkamanna greiddar upp. 

Við sölu slíkrar íbúðar er heimilt að veita nýtt lán til kaupanda hennar skv. 64. gr. og 

skulu félagsmenn í hlutaðeigandi byggingarfélagi að öðru jöfnu ganga fyrir um kaup hennar. 

66. gr. 
Heimilt er félagsmönnum í byggingarfélögum verkamanna, sem annast sameiginlegt 

viðhald á íbúðum félagsmanna, að stofna húsfélög í samræmi við ákvæði laga nr. 59/1976, 

um fjölbýlishús, þannig að húsfélögin taki sameiginlegt viðhald í sínar hendur. Félagsmála- 

ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessarar greinar. 

67. gr. 
Matsnefnd félagslegra íbúða skal vera sveitarstjórnum og stjórnum verkamannabústaða 

til ráðuneytis um málefni endursöluíbúða. Nefndin skal úrskurða um þann ágreining milli 
seljanda íbúða og stjórna verkamannabústaða sem til hennar er vísað og varðar útreikning 

greiðslu til seljanda samkvæmt 51. og 63. gr., svo og ákvarðanir um endursölu íbúða skv. $1. 

og 64. gr.
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VI. KAFLI 

Tækni- og þjónustudeild Húsnæðisstofnunar. 

68. gr. 
Hlutverk deildarinnar er tvíþætt. Annars vegar skal hún vera húsnæðismálastjórn til 

ráðuneytis um tæknileg atriði. Hins vegar skal hún veita húsbyggjendum þjónustu með 

ráðgjöf um byggingarmál og sölu íbúðateikninga. 
Verkefni tækni- og þjónustudeildar eru þessi: 

a. Tæknisvið: 
1. Að semja skilyrði fyrir lánshæfni íbúða og endurmeta þau að staðaldri með hliðsjón 

af breyttum þjóðfélagsháttum og nýjungum í byggingartækni. Gera skal grein fyrir 

gæða- og stærðarkröfum og nauðsynlegum tæknilegum atriðum. Heimilt er að 

áskilja að forsenda lánshæfni sé hönnun húss í MÁT-kerfi og notkun almennra 
byggingarstaðla. 

2. Að gera tillögu um staðalíbúðir skv. 32. gr. laga þessara til viðmiðunar við ákvörðun 
lánsréttar og áætla byggingarkostnað slíkra íbúða í samráði við Rannsóknastofnun 
byggingariðnaðarins. 

3. Að hafa á hendi eftirlit með framkvæmdum þeirra aðila sem njóta lána úr 
veðlánakerfinu, eftir því sem þörf er á, og sjá um að settum skilyrðum sé fullnægt. 

4. Að vera ráðgjafi Húsnæðisstofnunar og stjórnar hennar um tæknileg málefni og ann- 
ast samskipti við aðra opinbera aðila sem vinna að áætlunargerð, rannsóknum og til- 
raunum á sviði húsnæðis- og byggingarmála. 

b. Þjónustusvið: 

1. Að veita umsækjendum um íbúðalán almennar upplýsingar og ráðgjöf á sviði 

byggingarmála, svo sem um þær reglur sem gilda um hönnun, gerð og gæði 

íbúðarhúsnæðis, byggingaraðferðir og val byggingarefnis. 
2. Að sjá um viðhald og dreifingu teikningasafns stofnunarinnar og afla nýrra lausna 

með því að gangast fyrir opinberri samkeppni um gerð uppdrátta af húsum eða 

byggingarhlutum og dreifa til byggjenda bestu lausnum sem fást úr slíkri samkeppni. 

3. Að vera sveitarstjórnum og stjórnum verkamannabústaða, sem þess óska, til 

aðstoðar við undirbúning, útboð og samningsgerð vegna félagslegra íbúðabygginga. 
4. Að fylgjast með og kynna tækninýjungar sem stuðlað geta að lækkun byggingar- 

kostnaðar. 
69. gr. 

Tæknideild skal verðleggja þjónustu sína með þeim hætti að endurgjald fyrir hana 
standi að fullu undir kostnaði við starfrækslu deildarinnar. 

Félagsmálaráðuneytið setur deildinni sérstaka gjaldskrá að fengnum tillögum húsnæðis- 

málastjórnar. 

VII. KAFLI 

Skyldusparnaður ungs fólks til íbúðabygginga. 

70. gr. 
Öllum einstaklingum á aldrinum 16 — 25 ára, sem ekki hafa formlega undanþágu skv. 

72. gr., skal skylt að leggja til hliðar 15% af launum sínum sem greidd eru í peningum, eða 
sambærilegum atvinnutekjum, í því skyni að mynda sér sjóð til íbúðabygginga eða 

bústofnunar í sveit. Skyldusparnaður hefst við næstu áramót eftir að hlutaðeigandi verður 16 
ára og lýkur þegar hann verður 26 ára. Fé það, sem á þennan hátt safnast, skal ávaxtað í 

innlánsdeild Byggingarsjóðs ríkisins. 
Fé það, sem lagt er til hliðar á þennan hátt, er undanþegið tekjuskatti og útsvari. Sem 

eign er það, að vöxtum meðtöldum, skattfrjálst en framtalsskylt.
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T1. gr. 

Þegar sá, sem sparað hefur fé og lagt í sjóð skv. 1. mgr. 70. gr., hefur náð 26 ára aldri, 
byggt eða keypt íbúð til eigin þarfa eða stofnað heimili og hefur barn á framfæri skal hann 
eiga þess kost að fá endurgreitt sparifé sitt. Enn fremur skulu þeir, sem stundað hafa nám 
samfellt í sex mánuði skv. vottorði skólastjóra, eiga þess kost að fá endurgreitt það fjármagn 
er þeir hafa lagt í sjóðinn, þó ekki á sama ári og til skyldusparnaðarins er stofnað. 

Vextir af innlánum á skyldusparnaðarreikningum hjá Byggingarsjóði ríkisins reiknast 

frá þeim tíma sem fjármagnið er lagt í sjóðinn og skulu vera þeir sömu og gilda á hverjum 
tíma um lán úr sjóðnum að viðbættum verðbótum skv. lánskjaravísitölu Seðlabanka Íslands 

skv. 39. gr. laga nr. 13 frá 10. apríl 1979. 

Innlagður skyldusparnaður á hverjum tíma fái grunngildi lánskjaravísitölu þess 

mánaðar. Þegar skyldusparnaðurinn er tekinn út sé sömuleiðis miðað við gildandi lánskjara- 
vísitölu í þeim mánuði. Vextir af innstæðu skulu leggjast við höfuðstól um hver áramót og 
verðtryggjast á sama hátt og höfuðstóllinn. 

72. gr. 

Undanþegnir sparnaðarskyldu eru: 
Gift fólk, sem stofnað hefur heimili, og sambýlisfólk, þ. e. karl og kona sem búa saman 

og eru ógift, hafi þau átt saman barn og sambúðin varað í eitt ár samfleytt. 
Skólafólk sem stundar nám í skóla 6 mánuði eða meira á ári. 
Þeir sem hafa börn eða aðra skylduómaga á framfæri sínu og hafa fyrir heimili að sjá. 

Þeir sem eiga íbúð til eigin þarfa. 
Þeir sem búa við varanlega örorku skv. vottorði frá Tryggingastofnun ríkisins. 

Útlendingar sem hafa landvistar- eða atvinnuleyfi hér á landi um tiltekinn tíma og dvelja 
hér um stundarsakir. 
Sá sem telur sig eiga rétt á undanþágu frá sparnaðarskyldu skal sanna það með 

formlegu vottorði, ella verður hann að láta tilskilið sparifé af hendi, en á þá rétt til 
endurgreiðslu svo fljótt sem við verður komið. 
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73. gr. 
Heimilt er að veita tímabundna undanþágu frá sparnaðarskyldu þeim sem verða fyrir 

veikindum eða slysum eða hafa sérstaklega þungar fjárhagsbyrðar. Beiðnir um slíkar 

undanþágur skal senda Húsnæðisstofnun ríkisins. 

TÁ. gr. 

Húsnæðisstofnun ríkisins eða innlánsstofnanir, sem hún semur við, skulu annast inn- 

heimtu á skyldusparnaði skv. lögum þessum. 

Skylt er launagreiðendum að halda eftir tilskildum hluta af launagreiðslu við hverja 
útborgun og skila því til Húsnæðisstofnunar ríkisins skv. nánari fyrirmælum í reglugerð. 
Kaupgreiðendur hafa rétt til þess að krefjast þess að starfsmenn færi sönnur á aldur sinn 

með framvísun persónuskilríkja. Óheimilt er launagreiðanda að samþykkja undanþágu frá 
sparnaðarskyldu nema starfsmaður hans framvísi vottorði um undanþáguheimild sína. 

75. gr. 

Ef launagreiðandi vanrækir að taka skyldusparnað af starfsmanni skv. lögum þessum 
eða vanrækir að skila því sem hann hefur tekið af launum starfsmanna sinna er hann ábyrgur 
fyrir því fjármagni eins og um eigin skattgreiðslur væri að ræða. Með innheimtur á slíkum 
vanskilum skal fara með sama hætti og innheimtu launaskatts, sbr. lög nr. 14 frá 15. mars 
1965, ásamt síðari breytingum.
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VIII. KAFLI 

Byggingarsamvinnufélög. 

76. gr. 

Tilgangur byggingarsamvinnufélaga er að reisa íbúðarhús fyrir félagsmenn sína til eigin 
afnota á sem hagkvæmastan hátt ásamt öðrum byggingum, sem teljast vera í eðlilegum 

tengslum við íbúðarhúsnæðið, og reka lánastarfsemi vegna félagsmanna sinna. Tilgangur 
byggingarsamvinnufélags getur enn fremur verið eftirfarandi: 

a. Að taka til ávöxtunar sparifé félagsmanna er þeir hyggjast síðar nota til öflunar 

íbúðarhúsnæðis. 
b. Að eiga aðild að fyrirtækjum með takmarkaðri ábyrgð, svo sem samvinnusamböndum 

skv. lögum nr. 46/1937, um samvinnufélög, og hlutafélögum, enda starfi hlutaðeigandi 
fyrirtæki á sviði byggingariðnaðar eða að öðrum verkefnum sem mikilvæg verða að 
teljast fyrir byggingarsamvinnufélagið. 

c. Að útvega lán til byggingarframkvæmda þeirra sem félagið annast. 

Félag, sem ákvæði þessa kafla taka til, skal í nafni sínu hafa orðið „byggingarsamvinnu- 

félag“ og jafnframt er öðrum félögum óheimilt að bera slík heiti. 

11. gr. 

Um félagsstofnun, skrásetningu, félagsstjón og félagsslit byggingarsamvinnufélags fer, 

eftir því sem við getur átt, eftir ákvæðum laga nr. 46/1937, um samvinnufélög, sjá þó 2. og 3. 

mgr. þessarar greinar. Lágmarkstala stofnenda sé 10 manns, en í sveitarfélögum með yfir 15 
þúsund íbúum skal lágmarkstala stofnenda vera 50 manns. Óheimilt er að skrásetja 
byggingarsamvinnufélag fyrr en samþykktir þess hafa verið staðfestar af félagsmálaráðu- 
neytinu. Skal ráðuneytið gera fyrirmynd að samþykktum er miði m. a. að því að ákvæði um 
réttindi og skyldur einstakra félagsmanna og byggingarflokka, svo og ákvæði um fjárhags- 
áætlanir og tilhögun byggingarframkvæmda, verði sem skýrust. 

Ef tvö eða fleiri byggingarsamvinnufélög óska að sameinast skal stjórnum hlutað- 

eigandi félaga skylt að kynna á fullnægjandi hátt félagsmönnum að tillaga um sameiningu 
liggi fyrir. 

Tillagan skal síðan rædd á tveimur almennum félagsfundum og skoðast samþykkt ef 24 

atkvæðisbærra fundarmanna á síðari fundinum samþykkja tillöguna, enda séu fundirnir 
lögmætir skv. samþykktum hlutaðeigandi félags. Nú næst ekki tilskilinn meiri hluti í öðru 
eða einu þeirra félaga sem í hlut á og er tillagan þá felld að því er það félag varðar. 

78. gr. 

Byggingarsamvinnufélagi sé aflað fjár: 

a. Með árlegu gjaldi í rekstrarsjóð félagsins sem ákveðið skal í samþykktum þess og sé 

sjóði þessum varið til að standa straum af rekstrarkostnaði félagsins. Kostnaður við að 

reisa nýjar byggingar, þar með talinn kostnaður af auknum rekstri meðan á undirbún- 
ingi byggingarframkvæmda og byggingarframkvæmdunum sjálfum og uppgjöri þeirra 

stendur, telst ekki rekstrarkostnaður í þessu sambandi. 

b. Með lánum skv. 11. gr. laga þessara. Íbúðum, sem byggingarsamvinnufélögum er veitt 
lán til, skal að jafnaði skila fullgerðum, en þó skal húsnæðismálastjórn veita undanþágu 

frá því skilyrði ef tryggilega er kveðið á um á hvaða verkstigi lokaáfanga skuli skilað. 
c. Með varasjóðstillagi er nemi allt að 1% af byggingarkostnaði hverrar íbúðar. Til 

varasjóðs skulu enn fremur renna aðrar tekjur byggingarsamvinnufélags en þær sem 

skv. ákvæðum laga þessara renna í stofn- og rekstrarsjóð. Nánari ákvæði um ráðstöfun 
varasjóðs skulu sett í reglugerð.
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d. Stjórn félagsins getur ákveðið að afla félaginu fjár með frjálsu framlagi hvers 
félagsmanns í stofnsjóð er nemur minnst '% hluta andvirðis þess húsnæðis sem ákveðið 
verður að félagið komi upp fyrir hann og færist á nafn hans og er séreign hans. Stofn- 

sjóðsinnstæður félagsmanna skulu geymdar í Byggingarsjóði ríkisins eða innlánsstofn- 

unum. Vaxtakjör skulu vera þau sömu og eru á ársinnstæðubókum innlánsstofnana á 

innstæðutímum. Stofnsjóðsinnstæður félagsmanna endurgreiðast að viðbættum vöxtum 
þegar framkvæmdir hefjast í byggingarflokki sem þeir eiga aðild að og ganga þá ásamt 

vöxtunum upp í byggingarkostnað. 
Stofnsjóðsinnstæður, sem ekki hafa verið endurgreiddar, falla til útborgunar við andlát 
félagsmanns, við gjaldþrot og við úrsögn úr félaginu, enda hafi hann fullnægt öllum 

skuldbindingum sínum við það. 

79. gr. 

Byggingarsamvinnufélag skal gera byggingarsamning við félagsmenn áður en fram- 
kvæmdir hefjast. Í samningnum skal m. a. kveðið á um greiðslutilhögun, afhendingartíma 
og viðurlög við vanefndum. Þar skal enn fremur kveðið á um rétt félagsmanna byggingar- 
flokksins til að fylgjast með framkvæmdum á byggingarstipi og vera með í ráðum. 

Þegar nýr byggingarflokkur er stofnaður skulu þeir, sem aðild eiga að honum, kjósa 
þrjá menn úr sínum hópi til þess að fylgjast með framkvæmdum og fjárreiðum byggingar- 

flokksins. Þessir menn skulu hafa aðgang að öllum gögnum félagsins varðandi þeirra 
byggingarflokk og hafa rétt til að vera viðstaddir opnun tilboða og fylgjast með samningum 

við verktaka. Enn fremur skulu þeir ásamt löggiltum endurskoðanda yfirfara öll fylgiskjöl 
og árita reikninga byggingarflokksins. Þannig frágengnir skulu reikningar lagðir fyrir fund 
viðkomandi byggingarflokks til staðfestingar. Félagsstjórn úrskurðar um skiptingu bygging- 
arkostnaðar milli einstakra íbúðareigenda í samræmi við ákvæði byggingarsamnings og 

almennar reglur ef til eru. 

Nú óska fleiri félagsmenn að gerast aðilar að byggingarsamningi en unnt er að sinna og 
skal þá umsækjendum raðað eftir því í hvaða röð þeir uppfylltu skilyrði um stofnsjóðseign, 
þannig að þeir sem fyrr uppfylltu skilyrðið gangi fyrir hinum sem fullnægðu því síðar. Næst á 

eftir þeim, sem fullnægt hafa settum skilyrðum, koma þeir sem að vísu hafa lagt í stofnsjóð, 
en ekki enn eignast tilskilinn }S hluta andvirðis húsnæðis í sjóðnum, þannig að þeir sem eiga 
meiri stofnsjóðseign ganga fyrir hinum sem minna eiga í stofnsjóði. Annars ganga að öðru 

jöfnu þeir fyrir um rétt til húsnæðis sem fyrr gengu í félagið. 
Nú hættir þátttakandi í byggingarflokki við að byggja íbúð á framkvæmdatímanum eða 

þarf að selja íbúðina áður en $ ár eru liðin frá lóðarúthlutun og yfirtekur þá félagið 

eignarhluta hans í framkvæmdunum og endurgreiðir framlag hans að viðbættum 
innlánsvöxtum eins og þeir eru á hverjum tíma. 

Skal þá sá félagsmaður sem næstur er á umsóknarlista um íbúðir taka við byggingarrétt- 

inum á kostnaðarverði að viðbættum fjármagnskostnaði sem leiða kann af eigendaskipt- 
unum. 

80. gr. 
Byggingarsamvinnufélag annast byggingarframkvæmdir í umboði félagsmanna hlutað- 

eigandi byggingarflokks, þar með talda samningagerð við verktaka og aðra í sambandi við 
þær. Kemur stjórn félagsins fram fyrir hönd íbúðareiganda í málum sem rísa kunna í 

sambandi við framkvæmdirnar uns íbúðirnar hafa verið afhentar og heimilt er henni að taka 

að sér málarekstur á síðara stigi ef íbúðareigendur bera fram skriflega beiðni þess efnis. 
Kostnaður við málaferli og úrbætur telst til sameiginlegs kostnaðar félagsmanna í hlutað- 
eigandi byggingarflokki og skal jafnað niður á íbúðirnar eftir eignarhlutföllum. Heimilt er 
þó að ákveða að varasjóður félagsins taki þátt í slíkum kostnaði allt að þeirri fjárhæð sem 

nemur framlagi hlutaðeigandi byggingarflokks til varasjóðs.
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81. gr. 
Ákveðið skal í samþykktum byggingarsamvinnufélags að enginn, sem fengið hefur íbúð 

að tilhlutan félagsins, megi selja hana fyrstu fimm árin frá lóðarúthlutun nema stjórnin hafi 

áður hafnað forkaupsrétti félagsins vegna, enda hafi lokauppgjör farið fram. Söluverð 

íbúðar, hversu oft sem eigendaskipti kunna að verða, má á 5 ára tímabilinu aldrei vera hærra 

en kostnaðarverð hennar að viðbættri verðhækkun skv. vísitölu byggingarkostnaðar, en að 
frádreginni hæfilegri fyrningu skv. mati dómkvaddra manna. 

Nú neytir stjórn byggingarsamvinnufélags eigi forkaupsréttar og er þá eiganda heimilt 

að selja eignina hverjum þeim manni sem félagsstjórn samþykkir, en þó verður kaupandi að 

gerast félagi í byggingarsamvinnufélaginu og hlíta samþykktum þess. Ekkja eða ekkill látins 

félagsmanns, börn hans og tengdabörn hafa forkaupsrétt að eigninni, enda gerist þau 
félagsmenn. 

82. gr. 

Húsnæðisstofnun ríkisins skal vera stjórnum byggingarsamvinnufélaga til aðstoðar og 
leiðbeiningar við byggingarframkvæmdir og undirbúning þeirra. Enn fremur skal hún með 

lánum skv. 29. gr. laga þessara stuðla að því að unnt sé að ljúka framkvæmdum á sem 

skemmstum tíma. 
Húsnæðisstofnun ríkisins skal hafa eftirlit með framkvæmdum og húsbyggingum 

byggingarsamvinnufélaga. Skal þeim skylt að senda Húsnæðisstofnuninni ársreikninga sína, 
og jafnan skal hún hafa aðgang að bókhaldi þeirra. 

IX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
83. gr. 

Félagsmálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

84. gr. 
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum settum skv. þeim varða sektum. 

85. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1984. 
Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 36/1952, um opinbera aðstoð við byggingar 

íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum, lög nr. 59 frá 1973, um breyting á lögum nr. 30 
12. maí 1970, um Húsnæðismálastofnun ríkisins, og lög nr. $1 frá 1980, um Húsnæðisstofnun 

ríkisins. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Ríkisstjórninni er heimilt að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar að lækka vexti af 

hlutaverðtryggðum lánum Byggingarsjóðs ríkisins sem veitt voru á árunum 1974 til 1979. 

Við ákvörðun um vaxtalækkun skal við það miðað að greiðslubyrði lánsins verði ekki meiri 
en ef lánið hefði verið veitt með þeim kjörum sem gilda um lán Byggingarsjóðs ríkisins þegar 
ákvörðun er tekin um vaxtalækkun. 

Gjört í Reykjavík, Í. júní 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Alexander Stefánsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 58 12. maí 1970, um skemmtanaskatt. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Við 1. gr. laganna bætist ný málsgrein er orðist svo: 

Skattur af verði aðgöngumiða á skemmtanir, sem taldar eru í 2. flokki, skal ekki 

innheimtur í sveitarfélögum með færri en 2500 íbúa. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   

Ragnhildur Helgadóttir. 

Nr. 62 . 15. maí 1984 

LOG 

um húsaleigu sem fylgir breytingum vísitölu húsnæðiskostnaðar. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Mánaðarleiga fyrir íbúðarhúsnæði samkvæmt nýjum eða endurnýjuðum samningi 
gerðum á 12 mánaða tímabilinu apríl 1982 til mars 1983 má frá 1. maí 1983 ekki hækka meira 
en hér segir frá þeirri mánaðarleigu er gilti í mars 1983: 

Hámark hækkunar 

Samningurinn gerður eða endur- 1. maí 1983 frá mars- 
nýjaður á tímabilinu: húsaleigu 1983 

Apríljúní 1982 ll... 45% 
Júlí—september 1982 ........00%...00 0... 32% 
Október—desember 1982 .........%%.000. 000 21% 
Janúar—mars1983 ........000%. 000. HAIR 10% 

Húsaleiga, sem greidd er leigusala fyrir maímánuð 1983 samkvæmt ákvæðum 

1. málsgr., skal haldast óbreytt í Júní 1983, enda sé viðkomandi húsaleigusamningur þá enn í 
gildi. 

Húsaleiga, er samkvæmt samningi gerðum fyrir 1. apríl 1982 fylgir vísitölu húsnæðis- 

kostnaðar fyrir íbúðarhúsnæði, hækkar frá 1. apríl 1983 um 51,04% samkvæmt henni. 

Ákvæði þessarar gr. taka einvörðungu til húsaleigu samkvæmt samningum þar sem 
ákveðið er að hún skuli fylgja breytingum vísitölu húsnæðiskostnaðar.
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2. gr. 
Frá 3. ársfjórðungi 1983 skal húsaleiga samkvæmt samningum þeim, er um ræðir í 1. til 

3. málsgr. 1. gr., fylgja hlutfallslegum breytingum meðallauna á næstliðnum þremur 

mánuðum og breytast ársfjórðungslega frá byrjun mánaðanna júlí, október, janúar og apríl. 

Hagstofa Íslands tilkynnir opinberlega hver þessi breyting sé hverju sinni. 

Frjálst er að ákveða í leigusamningum um íbúðarhúsnæði, gerðum eftir marslok 1983, 
að leiga skuli fylgja breytingum meðallauna, sbr. fyrri málsgr. þessarar gr. 

3. gr. 

Húsaleiga fyrir atvinnuhúsnæði, er nú fylgir breytingum sérstakrar vísitölu fyrir það, 

hækkar frá 1. apríl 1983 um 53,03% samkvæmt henni. Frá 3. ársfjórðungi 1983 og framvegis 

skal leiga fyrir atvinnuhúsnæði breytast eftir sömu reglum og ákveðnar eru í fyrri málsgr. 2. 
gr. ef í gildandi samningi er kveðið svo á að hún skuli fylgja vísitölu fyrir atvinnuhúsnæði. 

4. gr. 

Nú hefur húsaleigusamningur þeirrar tegundar, er um ræðir í 1. og 3. gr., verið gerður í 

apríl 1983 fram að gildistöku þessara laga og skal þá leiga samkvæmt honum eftir 30. júní 

1983 breytast í samræmi við ákvæði fyrri málsgr. 2. gr. meðan hann er í gildi. 

5. gr. 

Frá og með júní 1983 kemur ársfjórðungsleg tilkynning Hagstofunnar um verðbóta- 

hækkun húsaleigu samkvæmt 2. gr. í stað vísitölu húsnæðiskostnaðar er skal eigi reiknuð 
eftir mars 1983. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 15. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   

Matthías Á. Mathiesen. 

1. júní 1984 LÖ G Nr. 63 

um breyting á áfengislögum, nr. 82 2. júlí 1969. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

4. mgr. 12. gr. laganna falli brott. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 1. júní 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) Jón Helgason. 

A 15
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LÖG 
um breyting á lögum um sveitarstjórnarkosningar, nr. 5/1962, sbr. 

lög nr. 5/1966, nr. 7/1978, nr. 8/1982 og nr. 10/1982. 

ForsETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Inn komi ný grein, 13. gr., er orðist svo: 
Þegar kosning er hlutbundin skal telja öll atkvæði sem hver listi hefur hlotið, og er þá 

fundin atkvæðatala hvers lista. 
Til þess að finna hve margir frambjóðendur hafa náð kosningu af hverjum lista skal fara 

þannig að: 
1. Deila skal atkvæðatölum listanna með tölunum 1, 2, 3, 4 o. s. frv. Útkomutölur eru 

skráðar fyrir hvern lista. 

2. Fyrsta fulltrúa fær sá listi kjörinn sem hæsta útkomutölu hefur. Sú tala er síðan felld 
niður. Annan fulltrúa fær sá listi sem nú hefur hæsta útkomutölu. Þessu skal fram haldið 
uns úthlutað hefur verið jafnmörgum fulltrúum og kjósa á. 

3. Nú eru of fá nöfn á lista þegar til úthlutunar kemur samkvæmt 2. tölulið og skal þá 
ganga fram hjá þeim lista við frekari úthlutun. 

4. Nú eru tvær eða fleiri útkomutölur jafnháar þegar að þeim kemur samkvæmt 2. tölulið 

og skal þá hluta um röð þeirra. 

2. gr. 

Inn komi ný grein, 14. gr., er orðist svo: 
Til þess að finna hverjir frambjóðendur hafa náð kosningu á hverjum lista skal 

kjörstjórn reikna frambjóðendum atkvæðatölu á þennan hátt: 
Kjörstjórn tekur saman þá kjörseðla þar sem engin breyting hefur verið gerð á listan- 

um. Þar telst efsta nafn listans vera í fyrsta sæti, næsta nafn í öðru sæti o. s. frv. Næst tekur 

kjörstjórn alla þá kjörseðla þar sem kjósendur hafa gert einhverjar breytingar á röð 
frambjóðenda og telur atkvæði hvers frambjóðanda í hvert sæti listans. 

Nöfnum frambjóðenda á listanum er nú raðað þannig að sá, sem hlotið hefur flest 
atkvæði í 1. sæti, samkvæmt næstu málsgrein hér á undan, hlýtur það sæti. Sá frambjóðandi, 

að þessum slepptum, sem hlotið hefur flest atkvæði í 1. og-2. sæti samanlagt, hlýtur 2. sætið 

o. s. frv. uns raðað hefur verið í sæti svo mörgum frambjóðendum listans að ljóst sé hverjir 

teljast fulltrúar hans og hverjir varafulltrúar. 

13.— 16. gr. verði 15.— 18. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Alexander Stefánsson.
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STJÓRNARSKIPUNARLÖG 
um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944. 

Forseri ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

31. gr. orðist svo: 
Á Alþingi eiga sæti 63 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir leynilegri hlutbundinni kosningu 

til 4 ára í þessum kjördæmum: 

1. Reykjavíkurkjördæmi. 

Til þess telst Reykjavík. 
2. Reykjaneskjördæmi. 

Til þess teljast: Gullbringusýsla, Grindavíkurkaupstaður, Keflavíkurkaupstaður, 
Njarðvíkurkaupstaður, Kjósarsýsla, Garðakaupstaður, Hafnarfjarðarkaupstaður, 
Kópavogskaupstaður og Seltjarnarneskaupstaður. 

3. Vesturlandskjördæmi. 

Til þess teljast: Borgarfjarðarsýsla, Akraneskaupstaður, Mýrasýsla, Snæfellsnes- 

og Hnappadalssýsla og Dalasýsla. 
4. Vestfjarðakjördæmi. 

Til þess teljast: Austur-Barðastrandarsýsla, Vestur-Barðastrandarsýsla, Vestur- 

Ísafjarðarsýsla, Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarkaupstaður, Norður-Ísafjarðar- 
sýsla og Strandasýsla. 

5. Norðurlandskjördæmi vestra. 
Til þess teljast: Vestur-Húnavatnssýsla, Austur-Húnavatnssýsla, Skagafjarðar- 

sýsla, Sauðárkrókskaupstaður og Siglufjarðarkaupstaður. 
6. Norðurlandskjördæmi eystra. 

Til þess teljast: Eyjafjarðarsýsla, Akureyrarkaupstaður, Dalvíkurkaupstaður, 

Ólafsfjarðarkaupstaður, Suður-Þingeyjarsýsla, Húsavíkurkaupstaður og Norður-Þing- 
eyjarsýsla. 

1. Austurlandskjördæmi. 
Til þess teljast: Norður-Múlasýsla, Seyðisfjarðarkaupstaður, Suður-Múlasýsla, 

Eskifjarðarkaupstaður, Neskaupstaður og Austur-Skaftafellssýsla. 
8. Suðurlandskjördæmi. 

Til þess teljast: Vestur-Skaftafellssýsla, Vestmannaeyjakaupstaður, Rangárvalla- 

sýsla, Árnessýsla og Selfoss. 

Þingsæti skiptast milli kjördæma á þennan hátt: 
a. 54 þingsæti skiptast þannig milli kjördæma: 

Reykjavíkurkjördæmi ....................0. 0000 14 þingsæti 

Reykjaneskjördæmi ...................0..0 0000 8 þingsæti 
Vesturlandskjördæmi ..................... 0000 5 þingsæti 

Vestfjarðakjördæmi ....................0 0000 5 þingsæti 
Norðurlandskjördæmi vestra .............0......00. 0... 5 þingsæti 
Norðurlandskjördæmi eystra ..............0.00. 0000. 6 þingsæti 
Austurlandskjördæmi .................... 0... 5 þingsæti 
Suðurlandskjördæmi .................0..0 0000 n nn 6 þingsæti
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b. Að minnsta kosti 8 þingsætum skal ráðstafa til kjördæma fyrir hverja kosningar 

samkvæmt ákvæðum í kosningalögum. 

c. Heimilt er að ráðstafa einu þingsæti til kjördæmis að loknum hverjum kosningum 
samkvæmt ákvæðum í kosningalögum. 
Við úthlutun þingsæta samkvæmt kosningaúrslitum skal gæta þess svo sem kostur er að 

hver þingflokkur fái þingmannatölu í sem fyllstu samræmi við heildaratkvæðatölu sína. Er þá 
heimilt að úthluta allt að fjórðungi þingsæta hvers kjördæmis, samkvæmt a- og b-lið 2. mgr. 
þessarar greinar, með hliðsjón af kosningaúrslitum á landinu öllu. Sama á við um úthlutun 
þingsætis samkvæmt c-lið sömu málsgreinar. 

2. gr. 
33. gr. orðist svo: 
Kosningarrétt við kosningar til Alþingis hafa allir sem eru 18 ára eða eldri þegar 

kosning fer fram og hafa íslenskan ríkisborgararétt. Lögheimili á Íslandi, þegar kosning fer 

fram, er einnig skilyrði kosningarréttar, nema undantekningar frá þeirri reglu verði 

ákveðnar í lögum um kosningar til Alþingis. 

Nánari reglur um alþingiskosningar skulu settar í kosningalögum. 

3. gr. 

1. mgr. 34. gr. orðist svo: 
Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver sá ríkisborgari sem kosningarrétt á til 

þeirra og hefur óflekkað mannorð. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felld stjórnarskipunarlög nr. 51/1959 

og nr. 9/1968, um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 17. júní 1944. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

Nr. 66 1. júní 1984 
LOG 

um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 52/1959, sbr. lög 

nr. 6/1966, nr. 48/1968, nr. 15/1974, nr. 37/1979, nr. 90/1981 og 

nr. 4/1983. 

ForsEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. gr. (sbr. 1. gr. laga nr. 48/1968) orðist svo: 
Kosningarrétt við kosningar til Alþingis eiga allir sem: 
eru 18 ára eða eldri þegar kosning fer fram, 
eiga ríkisborgararétt hér á landi, 
hafa átt lögheimili hér á landi á fjórum síðustu árum fyrir kjördag. „

I
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2. og 3. gr. falli niður. 

4. gr. verði 2. gr. og orðist svo: 

Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver sá sem kosningarrétt á samkvæmt 1. gr. 

og hefur óflekkað mannorð. Þeir dómendur, sem hafa ekki umboðsstörf á hendi, eru þó 

ekki kjörgengir. 

4. gr. 

3. gr. orðist svo: 

Enginn telst hafa óflekkað mannorð sem er sekur eftir dómi um verk sem er 
svívirðilegt að almenningsáliti, nema hann hafi fengið uppreist æru sinnar. 

Dómur fyrir refsivert brot hefur ekki flekkun mannorðs í för með sér, nema 
sakborningur hafi verið fullra 18 ára að aldri er hann framdi brotið og refsing sé 4 mánaða 
fangelsi óskilorðsbundið hið minnsta eða öryggisgæsla sé dæmd. 

S. gr. 

5. gr. verði 4. gr. og orðist svo: 

Kjósendur neyta kosningarréttar síns í sérstökum kjördæmum eftir þeim reglum og með 

þeim skilyrðum er lög þessi setja. Landinu er skipt í kjördæmi sem hér segir: 

1. Reykjavíkurkjördæmi. 
Til þess telst Reykjavík. 

2. Reykjaneskjördæmi. 

Til þess teljast: Gullbringusýsla, Grindavíkurkaupstaður, Keflavíkurkaupstaður, 
Njarðvíkurkaupstaður, Kjósarsýsla, Garðakaupstaður, Hafnarfjarðarkaupstaður, 
Kópavogskaupstaður og Seltjarnarneskaupstaður. 

3. Vesturlandskjördæmi. 

Til þess teljast: Borgarfjarðarsýsla, Akraneskaupstaður, Mýrasýsla, Snæfellsnes- 
og Hnappadalssýsla, Ólafsvíkurkaupstaður og Dalasýsla. 

4. Vestfjarðakjördæmi. 
Til þess teljast: Austur-Barðastrandarsýsla, Vestur-Barðastrandarsýsla, Vestur- 

Ísafjarðarsýsla, Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarkaupstaður, Norður-Ísafjarðar- 
sýsla og Strandasýsla. 

5. Norðurlandskjördæmi vestra. 
Til þess teljast: Vestur-Húnavatnssýsla, Austur-Húnavatnssýsla, Skagafjarðar- 

sýsla, Sauðárkrókskaupstaður og Siglufjarðarkaupstaður. 
6. Norðurlandskjördæmi eystra. 

Til þess teljast: Eyjafjarðarsýsla, Akureyrarkaupstaður, Dalvíkurkaupstaður, 

Ólafsfjarðarkaupstaður, Suður-Þingeyjarsýsla, Húsavíkurkaupstaður og Norður-Þing- 

eyjarsýsla. 

1. Austurlandskjördæmi. 

Til þess teljast: Norður-Múlasýsla, Seyðisfjarðarkaupstaður, Suður-Múlasýsla, 
Eskifjarðarkaupstaður, Neskaupstaður og Austur-Skaftafellssýsla. 

8. Suðurlandskjördæmi. 
Til þess teljast: Vestur-Skaftafellssýsla, Vestmannaeyjakaupstaður, Rangárvalla- 

sýsla, Árnessýsla og Selfoss.
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6. gr. 
Við bætist ný grein, S. gr., er orðist svo: 

Þingsæti eru 63 og skiptast milli kjördæma á þennan hátt: 

a. 54 þingsæti skiptast þannig milli kjördæma: 

Reykjavíkurkjördæmi ..............0.0000 0 nn 14 þingsæti 

Reykjaneskjördæmi .............0.0 0000 0 nn 8 þingsæti 

Vesturlandskjördæmi ..............220200.nnnnnnnn rr 5 þingsæti 

Vestfjarðakjördæmi ...............0..0 0000 r0 nn 5 þingsæti 

Norðurlandskjördæmi vestra .........00220000.nnnnnn nn 5 þingsæti 

Norðurlandskjördæmi eystra ...........000.0.0 0000 0 nan. 6 þingsæti 

Austurlandskjördæmi .............2220000.nnnnnnn nn 5 þingsæti 

Suðurlandskjördæmi .............0....0 00. 6 þingsæti 

b. 8 þingsætum skal ráðstafa fyrir hverjar kosningar með því að skipta þeim á milli 

kjördæma. Við þá skiptingu er lögð til grundvallar tala kjósenda á kjörskrá í hverju 

kjördæmi í næstu alþingiskosningum á undan. 
Um skiptingu þingsætanna gilda þessar reglur: 

1. Í hverju kjördæmi skal deila tölu kjósenda á kjörskrá í næstu alþingiskosningum á 

undan með tölunum 11, 15, 19, 23 o. s. frv. eins oft og þörf krefur. Útkomutölur 

eru skráðar fyrir hvert kjördæmi. 

2. Nú hefur kjördæmi hlotið, samkvæmt a-lið, fleiri þingsæti en 5 og skal þá fella niður 

hæstu útkomutölur kjördæmisins, eina fyrir hvert þingsæti umfram 5. 

3. Ráðstafa skal einu þingsæti í senn. Fyrsta sætið hlýtur það kjördæmi sem hæsta 

útkomutölu hefur. Sú tala er síðan felld niður. Annað þingsætið kemur í hlut þess 

kjördæmis sem nú hefur hæsta útkomutölu o. s. frv. uns öllum sætunum hefur 

verið ráðstafað. 

4. Nú eru tvær eða fleiri útkomutölur jafnháar þegar að þeim kemur samkvæmt 3. 

tölulið og skal þá hluta um röð þeirra. 

c. Einu þingsæti er ráðstafað til kjördæmis samkvæmt ákvæðum 5. töluliðar 114. gr. 

Að loknum kosningum til Alþingis auglýsir dómsmálaráðuneytið hvernig þingsæti 

samkvæmt a- og b-lið þessarar greinar skiptast milli kjördæma í næstu kosningum. Með 

þingsætatölu kjördæmis er átt við samtölu þingsæta í kjördæminu samkvæmt a- og b-lið. 

1. gr. 

15. gr. (sbr. 2. gr. laga nr. 48/1968 og 1. gr. laga nr. 90/1981) breytist svo: 

a. Orðin „20 ára“ í 2. tölulið 1. mgr. verði: 18 ára. 

b. 3. töluliður orðist svo: 

3. Þeir, sem eiga ekki lögheimili hér á landi en eiga samt kosningarrétt samkvæmt 3. 

tölulið 1. gr., skulu færðir á kjörskrá þar sem þeir áttu síðast heimilisfesti samkvæmt 

þjóðskrá. Heimilt er þó að taka þá annars staðar á kjörskrá sé gild ástæða til. 

8. gr. 

26. gr. breytist svo: 

Orðin „4 vikum og 3 dögum fyrir kjördag“ verði: 3 vikum og 3 dögum fyrir kjördag. 

9. gr. 

27. gr. breytist svo: 
a. 2. mgr. orðist svo: 

Með landsframboði er í lögum þessum átt við framboðslista þá sem saman eiga 

þegar þingsætum er úthlutað samkvæmt 113. og 114. gr. Framboðslistarnir geta verið úr
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einu kjördæmi eða fleirum. Framboðslista skal fylgja skrifleg yfirlýsing meðmælenda 
hans um það fyrir hvaða stjórnmálasamtök listinn er boðinn fram. Allir listar hverra 
stjórnmálasamtaka um sig teljast til sama landsframboðs. Ef fyrrgreinda yfirlýsingu 
vantar telst listi vera sérstakt landsframboð. 

b. 3. mgr. (sbr. 4. gr. laga nr. 48/1968) orðist svo: 
Ef sá, sem ákveður framboðslista eða staðfestir hann endanlega, samkvæmt 

reglum stjórnmálasamtaka, ber fram mótmæli gegn því að listi sé í framboði fyrir þau 
samtök skal úrskurða að slíkur framboðslisti teljist ekki til landsframboðs þeirra. 

10. gr. 
34. gr. orðist svo: 
Þeir, sem að landsframboði standa, eiga rétt á að hafa tvo umboðsmenn viðstadda, er 

landskjörstjórn úrskurðar samkvæmt 42. gr. hverjum landsframboðum skuli telja þá 
framboðslista sem fram hafa komið, svo og við öll störf landskjörstjórnar að úthlutun 
þingsæta. 

Nú rís ágreiningur um hvort framboðslisti telst til þess landsframboðs sem meðmæl- 
endur hans óska og skal þá landskjörstjórn gefa meðmælendum kost á að tilnefna sérstaka 
umboðsmenn til að gæta hagsmuna sinna þegar úr þeim ágreiningi er skorið. 

11. gr. 
2. mgr. 35. gr. orðist svo: 

Landskjörstjórn bókar ákvarðanir sínar um landsframboð, um viðtöku kjörgagna, 
atkvæðasamtölur landsframboða, um úthlutun þingsæta o. s. frv. Yfirkjörstjórnir bóka um 
viðtöku framboða, afgreiðslu þeirra til landskjörstjórnar og viðtöku á ný, útsendingu og 
viðtöku kjörseðla og bréfa, hvers konar úrskurði, talningu atkvæða, úrslit kosninga og 
annað þess háttar, undirkjörstjórnir um allt sem fyrir er mælt í lögum þessum eða skiptir 
máli um kosningaathöfnina. 

12. gr. 
40. gr. orðist svo: 
Er yfirkjörstjórn hefur lagt úrskurð á framboðslista merkir hún lista hinna eldri 

landsframboða sama bókstaf og þeir höfðu síðast og nýja framboðslista í beinu framhaldi 
eins og stafrófsröð býður. Þó er meðmælendum framboðslista heimilt að velja listanum 
bókstaf sem enginn þingflokkur notar, en slíkt val skulu þeir samstundis tilkynna 
landskjörstjórn. Ef ágreiningur rís um valið sker landskjörstjórn úr. 

Landskjörstjórn skal sjá um að samræmi sé í merkingu framboðslista þannig að hvert 
landsframboð hafi sama listabókstaf í öllum kjördæmum. Sjá einnig 41. gr. 

13. gr. 
41. gr. orðist svo: 

Nú hefur landsframboð fleiri lista en einn í sama kjördæmi og skal þá merkja þá A, AA 
-..,B,BB..., 0. s. frv., eftir því sem við á. 

14. gr. 
42. gr. orðist svo: 

Jafnskjótt og yfirkjörstjórn hefur lokið merkingu framboðslista skal hún senda þá til 
landskjörstjórnar ásamt öllum gögnum sem þeim fylgdu, sbr. 27. gr. Landskjörstjórn tekur 
þá þegar til meðferðar og úrskurðar hverjum landsframboðum skuli telja þá framboðslista 
sem í kjöri verða við kosningarnar. Þá skal landskjörstjórn og gæta þess að listar hvers 
landsframboðs séu merktir sama bókstaf í öllum kjördæmum, sbr. 40. og 41. gr. 
Umboðsmönnum landsframboða skal gefinn kostur á að vera viðstaddir þegar landskjör- 
stjórn kemur saman í þessu skyni, sbr. 34. gr.
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Þegar landskjörstjórn hefur afgreitt framboðslistana á þennan hátt skal hún þegar í stað 

gera almenningi kunna listana með auglýsingu í Lögbirtingablaði, útvarpi og blöðum. Í 

auglýsingu skal tilgreina bókstaf hvers lista, fyrir hvaða stjórnmálasamtök hann er borinn 

fram og nöfn frambjóðenda á hverjum lista í réttri röð. Auglýsingu samkvæmt þessari 

málsgrein skal birta eigi síðar en einum sólarhring áður en atkvæðagreiðsla utan kjörfundar 

hefst, sbr. 64. gr. 
Landskjörstjórn endursendir síðan yfirkjörstjórnum listana ásamt greinargerð um 

afgreiðslu sína. 

15. gr. 

52. gr. orðist svo: 
Þegar yfirkjörstjórn hefur fengið framboðslista kjördæmisins endursenda frá landskjör- 

stjórn samkvæmt 3. mgr. 42. gr. skal hún láta fullgera kjörseðla þá sem notaðir verða á 

kjörfundi ef kosning á að fara fram í kjördæminu. Við almennar kosningar, svo og 

uppkosningar í sambandi við þær, fellur kosning ekki niður þó að einungis einn listi sé í 

kjöri. 
16. gr. 

1. mgr. 55. gr. orðist svo: 
Kjörseðlar skulu fullgerðir eigi síðar en 7 dögum fyrir kjördag og skal yfirkjörstjórnin, 

eins fljótt og verða má, afhenda til flutnings á næstu póststöð sem ábyrgðarsendingu þá seðla 

sem senda skal undirkjörstjórn hverri, nema nauðsynlegt sé að senda hraðboða með þá, en 

undirkjörstjórn hverri skal senda jafnmarga seðla sem kjósendur eru á kjörskrá í hennar 

kjördeild og minnst 10% fram yfir. 
17. gr. 

1. mgr. 64. gr. orðist svo: 
Kosningu utan kjörfundar skal hefja svo fljótt sem kostur er eftir að framboðslistar hafa 

verið auglýstir samkvæmt 2. mgr. 42. gr. og eigi seinna en tveim vikum fyrir kjördag. Eftir þann 

tíma og til kjördags eiga kjósendur rétt á að greiða atkvæði utan kjörfundar. Fari kosning 

fram áður en framboðslistar eru auglýstir er hún ógild. Atkvæðið telst greitt þann dag sem 

fylgibréfið er dagsett. 
18. gr. 

3. mgr. 84. gr. orðist svo: 
Ef kjósandi vill hafna frambjóðanda á þeim lista sem hann kýs strikar hann yfir nafn 

hans. 
19. gr. 

2. mgr. 102. gr. orðist svo: 
Sé kosningu frestað samkvæmt 120. gr. má talning atkvæða aldrei fara fram fyrr en 

kosningu er hvarvetna lokið. 

20. gr. 

109. gr. orðist svo: 
Í kjördæmi skal telja öll atkvæði sem hver listi hefur hlotið, og er þá fundin 

atkvæðatala hvers lista. Enn fremur skal yfirkjörstjórn telja atkvæði hvers frambjóðanda í 

hvert sæti listans, sbr. 2. mgr. 115. gr. 
Yfirkjörstjórnir skulu tafarlaust senda landskjörstjórn skýrslur um atkvæðatölur, hver 

úr sínu kjördæmi. Í skýrslunum skal tilgreina hvernig atkvæði hafa fallið. Landskjörstjórn 

lætur yfirkjörstjórnum í té eyðublöð undir þessar skýrslur. 

Sé atkvæðasending frá einhverri kjördeild ekki komin til yfirkjörstjórnar á þeim tíma 

sem nefndur er í 102. gr. skal yfirkjörstjórn eigi að síður opna atkvæðakassa og önnur 

kjörgögn á þeim tíma sem auglýstur hafði verið. Yfirkjörstjórn sendir þó ekki skýrslur sínar
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um atkvæðatölur til landskjörstjórnar samkvæmt 2. mgr. fyrr en talin hafa verið atkvæði úr 
sendingunni sem vantaði. En auglýsa skal umboðsmönnum lista, eftir því sem auðið er, 

hvenær sendingin verður opnuð til þess að þeir eigi kost á að vera viðstaddir. 

21. gr. 

110.— 117. gr. falli niður. 

. 22. gr. 

XTV. kafli fái heitið: Uthlutun þingsæta. 

23. gr. 

118. gr. verði 110. gr. og orðist svo: 

Þegar landskjörstjórn hafa borist allar skýrslur um kosningaúrslit í kjördæmum eftir 
almennar alþingiskosningar (sbr. 109. gr.) skal hún koma saman til að úthluta þingsætum. 

Landskjörstjórn auglýsir með hæfilegum fyrirvara hvar og hvenær hún kemur saman í þessu 
skyni svo að umboðsmönnum gefist kostur á að vera viðstaddir (sbr. 34. gr.). 

24. gr. 

119.— 125. gr. falli niður en í stað þeirra komi eftirtaldar greinar nr. 111 til 117. 

25. gr. 

111. gr. 

Í hverju kjördæmi skal reikna atkvæðahlutfall hvers lista með því að deila atkvæðatölu 

hans með tölu gildra atkvæða í kjördæminu. 

Þá skal finna þingsætahlut hvers lista í hverju kjördæmi. Það er gert með því að 

margfalda þingsætatölu kjördæmisins, sbr. 2. mgr. 5. gr., með atkvæðahlutfalli listans. 

Nú er einungis einn listi í kjöri og verður þá þingsætahlutur hans jafn þingsætatölu 
kjördæmisins. Gildir einu hve mörg atkvæði listanum hafa verið greidd eða hvort nokkur 

hefur greitt honum atkvæði. 

26. gr. 

112. gr. 

Þingsætum hvers kjördæmis, samkvæmt a- og b-lið 1. mgr. S. gr., skal í fyrstu úthluta 

sem hér segir: 

1. Fyrst skal úthluta þingsæti þeim lista sem á stærstan þingsætahlut. Þann þingsætahlut 
skal síðan lækka um 1 og telst afgangurinn þá vera þingsætahlutur listans. Næst hlýtur sá 
listi þingsæti sem nú hefur stærstan þingsætahlut o. s. frv. 

2. Úthluta skal samkvæmt ákvæðum þessarar greinar svo mörgum þingsætum að nemi % af 

þingsætatölu kjördæmisins. Ef þá stendur á broti skal velja næstu heilu tölu fyrir ofan. 

3. Nú nær listi ekki nema 7% gildra atkvæða í kjördæmi sínu og á hann þá ekki tilkall til 
þingsætis samkvæmt ákvæðum þessarar greinar. Þetta nær þó ekki til lista er falla kunna 

undir ákvæði 3. mgr. 111. gr. 
4. Nú er þingsætahlutur Hsta minni en 0,8 og skal þá ekki úthluta þeim lista fleiri 

þingsætum samkvæmt ákvæðum þessarar greinar nema hann teljist til landsframboðs 

sem hlotið hefur a. m. k. 5% gildra atkvæða á landinu öllu. 

5. Nú eru tveir eða fleiri þingsætahlutir jafnstórir þegar að þeim kemur samkvæmt 1. 

tölulið og skal þá hluta um röð þeirra. 
6. Nú eru of fá nöfn á lista til þess að unnt sé að ljúka úthlutun til hans samkvæmt 1. 

tölulið og skal þá ganga fram hjá þeim lista.
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21. gr. 

113. gr. 

Þeim þingsætum samkvæmt a- og b-lið 1. mgr. $. gr., sem hefur ekki enn verið 

úthlutað, svo og þingsæti samkvæmt c-lið sömu málsgreinar, skal úthluta eftir ákvæðum 
þessarar greinar og 114. gr. Við þá úthlutun koma til álita þau landsframboð ein sem hlotið 
hafa a. m. k. 5% gildra atkvæða á landinu öllu. 

Til þess að finna hvernig skipta ber umræddum þingsætum milli landsframboða skal 

fara þannig að: 
1. Heildartölu þeirra atkvæða, sem greidd hafa verið hverju landsframboði, skal deila með 

tölunum 1, 2,3, 4 o. s. frv. Útkomutölur eru skráðar fyrir hvert framboð. 

2. Fella skal niður hæstu útkomutölur hvers framboðs, jafnmargar og nemur heildartölu 
þeirra þingsæta sem það hefur þegar hlotið samkvæmt ákvæðum 112. gr. 

3. Þá skal úthluta þingsætum til landsframboða, einu í senn. Fyrst fer sæti til þess 

landsframboðs sem hæsta útkomutölu hefur. Þá tölu skal síðan fella niður. Næst fer 

þingsæti til þess landsframboðs sem nú hefur hæsta útkomutölu o. s. frv. uns öllum 

þingsætum hefur verið úthlutað. 

4. Nú eru tvær eða fleiri útkomutölur jafnháar þegar að þeim kemur samkvæmt 3. tölulið 

og skal þá hluta um röð þeirra. 

28. gr. 

114. gr. 

Þeim þingsætum, sem þegar hefur verið skipt á milli landsframboða samkvæmt 113. gr., 
skal úthluta í fjórum áföngum þannig: 

1. Við úthlutun hvers þingsætis koma einungis til álita listar þeirra landsframboða sem 

hafa ekki enn hlotið rétta þingsætatölu samkvæmt 113. gr. Þá skal einungis úthluta 
þingsæti til kjördæmis sem hefur ekki þegar hlotið fulla þingsætatölu, sbr. 2. mgr. 5. gr. 
Frá þessu er þó vikið í fjórða áfanga, sbr. 5. tölulið þessarar greinar. Að lokinni 

úthlutun hvers þingsætis skal lækka þingsætahlut þess lista sem sætið hlaut, sbr. Í. 

tölulið 112. gr. 
2. Í fyrsta áfanga koma einungis til álita þeir listar sem hafa a. m. k. 0,8 í þingsætahlut. 

Úthlutun í þeim áfanga fer þannig fram að fundinn er stærsti þingsætahlutur þeirra 

kjördæma og landsframboða sem rétt eiga á frekari úthlutun, og fer þingsæti fyrst til 

þess lista sem þann hlut á. Næst fer sæti til þess lista sem nú á stærstan þingsætahlut 

o. s. frv. Gæta skal ákvæða í 1. tölulið. 

3. Í öðrum áfanga koma einungis til álita listar sem hlotið hafa a. m. k. 7% gildra atkvæða 

í kjördæmi sínu. Ráðstafa skal einu þingsæti til hvers þeirra kjördæma sem hafa ekki þá 

þegar hlotið fulla þingsætatölu, sbr. 2. mgr. 5. gr. Byrja skal í því kjördæmi þar sem 
fæstir kjósendur eru á kjörskrá. Þar skal finna stærsta þingsætahlut þeirra landsfram- 

boða sem til álita koma, sbr. 1. tölulið, og fer þingsæti fyrst til þess lista sem þann hlut á. 
Næst skal úthluta sæti í því kjördæmi sem hefur næstfæsta kjósendur, enda hafi 

kjördæmið ekki enn hlotið fulla þingsætatölu o. s. frv. Að öðru leyti skal fara að 

samkvæmt ákvæðum í 1. tölulið. 
4. Úthlutun í þriðja áfanga fer fram eftir sömu ákvæðum og gilda um fyrsta áfanga, sbr. 2. 

tölulið. Þó er úthlutun ekki háð því skilyrði að þingsætahlutur lista sé 0,8 hið minnsta. 

5. Í fjórða áfanga er úthlutað þingsæti samkvæmt c-lið 1. mgr. 5. gr. Kemur það í hlut 

þess landsframboðs sem nú skortir þingsæti að lokinni skiptingu sæta samkvæmt 113. gr. 

Umræddu þingsæti skal úthluta til þess lista framboðsins sem stærstan hefur þingsæta- 

hlut. Telst þingsætið til þess kjördæmis sem þann hlut á. Gildir einu í hvaða kjördæmi 

það er.
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6. Nú eru tveir eða fleiri þingsætahlutir jafnstórir þegar þeir eru bornir saman samkvæmt 

ákvæðum þessarar greinar og skal þá hluta um röð þeirra. 

7. Nú eru of fá nöfn á lista til þess að unnt sé að ljúka úthlutun til hans samkvæmt 

ákvæðum þessarar greinar og skal þá ganga fram hjá þeim lista. 

29. gr. 

115. gr. 

Til þess að finna hverjir frambjóðendur hafa náð kosningu á hverjum lista í kjördæmi 
skal reikna frambjóðendum atkvæðatölu á þennan hátt: 

Yfirkjörstjórn tekur saman þá kjörseðla þar sem engin breyting hefur verið gerð á 

listanum. Þar telst efsta nafn listans vera í fyrsta sæti, næsta nafn í Öðru sæti a. s. frv. Næst 

tekur yfirkjörstjórn alla þá kjörseðla þar sem kjósendur hafa gert einhverjar breytingar á 

röð frambjóðenda og telur atkvæði hvers frambjóðanda í hvert sæti listans. 

Landskjörstjórn skal raða nöfnum frambjóðenda á hverjum lista þannig að sá, sem 
hlotið hefur flest atkvæði í 1. sæti, samkvæmt næstu málsgrein hér á undan, hlýtur það sæti. 

Sá frambjóðandi, að þessum slepptum, sem hlotið hefur flest atkvæði í 1. og 2. sæti 
samanlagt, hlýtur 2. sætið o. s. frv. uns raðað hefur verið í sæti svo mörgum frambjóðend- 

um listans að ljóst sé hverjir teljast þingmenn hans í kjördæminu og hverjir varaþingmenn. 

Framboðslisti í kjördæmi, sem hlotið hefur þingmann eða þingmenn kjörna, hefur rétt 
til jafnmargra varaþingmanna meðan nöfn endast á listanum. 

30. gr. 

116. gr. 

Þegar landskjörstjórn hefur úthlutað þingsætum samkvæmt 112., 114. og 115. gr. skal 
hún tafarlaust fá hinum kjörnu þingmönnum og jafnmörgum varaþingmönnum kjörbréf, 
samið samkvæmt fyrirmynd er dómsmálaráðuneytið segir fyrir um, og senda ráðuneytinu 

tilkynningu um úrslit kosninganna. Birta skal nöfn hinna kjörnu þingmanna í B-deild 

Stjórnartíðinda. 
31. gr. 

117. gr. 

Landskjörstjórn sendir Hagstofunni skýrslu um atkvæðatölur og úthlutun þingsæta, 

ritaða á eyðublað er Hagstofan lætur í té. 

32. gr. 

126. gr. verði 118. gr. og breytist svo: 

a. Í stað orðanna „umboðsmanna stjórnmálaflokks“ komi: umboðsmanna stjórnmálasam- 
taka. 

b. Í stað orðsins „uppbótarþingsæta“ komi: þingsæta. 

33. gr. 

127. gr. verði 119. gr. og orðist svo: 
Nú hefur Alþingi úrskurðað — eftir almennar alþingiskosningar — að kosning einhvers 

lista sé ógild og uppkosning hefur farið fram (sbr. 128. og 129. gr.) og skal þá 
landskjörstjórn endurúthluta þingsætum í kjördæmi þar sem uppkosning hefur farið fram 

samkvæmt ákvæðum 112. gr. og endurúthluta þingsætum samkvæmt ákvæðum 113. gr. og 
114. gr. Fyrri úthlutun fellur þá úr gildi. 

34. gr. 

128. gr. verði 120. gr.
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35. gr. 
129. gr. verði 121. gr. og breytist svo: 
Í stað orðanna „sbr. 136. og 137. gr.“ komi: sbr. 121. og 122. gr. 

36. pr. 
130.— 137. gr. verði 122.— 129. gr. 

31. gr. 
138. gr. verði 130. gr. og orðist svo: 

Varamenn þingmanna í kjördæmi taka þingsæti eftir reglum þeim er greinir í 115. gr. 

þegar þingmenn þess lista, sem þeir eru kosnir á, falla frá eða forfallast og án tillits til þess 
hver þingmaður listans það er. Segi varamaður af sér, missi kjörgengi eða falli frá tekur sá 
varamannssæti sem næstur er í röðinni (sbr. ákvæði 115. gr.) og ekki var áður varamaður. 

Ef þingmaður deyr, segir af sér þingmennsku eða missir kjörgengi tekur varamaður 
sæti sem þingmaður út kjörtímabilið. 

Ef þingmaður forfallast sökum veikinda eða annars á hann rétt á að láta varamann taka 

sæti sitt á meðan, en tilkynna skal hann forseta þeirrar deildar, er hann á sæti í, eða forseta 

sameinaðs Alþingis, ef Alþingi hefur ekki skipt sér í deildir, í hverju forföllin eru fólgin og 

hversu lengi þau muni vara. Ef varamaður tekur þingsæti í forföllum þingmanns skal hann 
ekki sitja skemur en 2 vikur, nema Alþingi hafi verið rofið eða því slitið eða frestað áður. 

Í nefndum innan Alþingis skal varamaður taka sæti þess þingmanns sem hann leysir af 

hólmi. 

38. gr. 

139.— 140. gr. verði 131.—-132. gr. 

39. gr. 
141. gr. verði 133. gr. og breytist 12. töluliður greinarinnar svo: 

Í stað orðanna „133. gr. 6. tölulið“ komi: 6. tölulið 125. gr. 

40. gr. 
142.— 145. gr. verði 134.— 137. gr. 

41. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 45/1961. 

Gjört í Reykjavík, 1. júní 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) — 
Jón Helgason.
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LJÓSMÆÐRALÖG 

ForseEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Rétt til þess að kalla sig ljósmóður og stunda ljósmóðurstörf hér á landi hefur sá einn 

sem til þess hefur fengið leyfi heilbrigðisráðherra. 

2. gr. 

Leyfi skv. 1. gr. skal veita þeim sem lokið hafa prófi frá Ljósmæðraskóla Íslands. 

Ráðherra getur veitt öðrum leyfi er lokið hafa jafngildu námi erlendis, að dómi 
ljósmæðraráðs sem ráðherra skipar. Ljósmæðraráð skal skipað þremur aðilum til 5 ára, og 
skal einn tilnefndur af heilbrigðisráðuneyti, einn af Ljósmæðrafélagi Íslands og einn af 
Ljósmæðraskóla Íslands. 

Útlendingar, sem sækja um leyfisveitingu, skulu hafa næga kunnáttu í töluðu og rituðu 

íslensku máli. 

3. gr. 

Hverjum þeim, sem hefur rétt samkv. 1. gr. og hefur fengið leyfi skv. 2. gr. til 

ljósmóðurstarfa, er frjálst að stunda ljósmóðurstörf hvar sem er hér á landi. 

Ljósmóðir, sem stundar fæðingarhjálp í heimahúsum á eigin vegum, skal þó tilkynna 

það viðkomandi héraðslækni og leggja fyrir hann skilríki sín. 

4. gr. 

Ljósmæður annast eftirlit með barnshafandi konum og foreldrafræðslu um meðgöngu 
og fæðingu. Ljósmæður starfa að fæðingarhjálp og mæðravernd. 

S. gr. 

Óheimilt er að ráða til ljósmóðurstarfa aðra en þá sem hafa starfsleyfi skv. lögum 

þessum. 

6. gr. 
Ljósmóður ber að þekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér 

nýjungar er varða starfið. 

1. gr. 

Ljósmóður er skylt að gæta þagmælsku um atriði sem hún fær vitnesku um í starfi sínu 
og leynt skulu fara að lögum eða skv. eðli máls. Þagnarskylda helst þótt viðkomandi hafi 

látið af störfum. 

8. gr. 

Um ljósmæður gilda að öðru leyti og eftir því sem við getur átt reglur læknalaga, nr. 

80/1969, með áorðnum breytingum. Reglur læknalaga gilda m.a. um sviptingu og 
endurveitingu starfsréttinda og um refsingu vegna brota ljósmæðra. 

9. gr. 
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála.
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10. gr. 

Ráðherra getur í reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

11. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög með sama heiti, nr. 17/1933, 

með síðari breytingum. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 
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LÖGRÆÐISLÖG. 

ForsETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I. KAFLI 

1. gr. 

Maður er sjálfráða 16 ára gamall, nema sviptur sé sjálfræði, og fjárráða 18 ára gamall, 

nema sviptur sé fjárræði. Sá sem er sjálfráða og fjárráða er lögráða. 

2. gr. 
Nú gengur maður, sem ólögráða er fyrir æsku sakir, í hjónaband, og er hann þá lögráða 

upp frá því, nema sviptur sé lögræði. 

II. KAFLI 
3. gr. 

Svipta má mann lögræði, sjálfræði einu saman, fjárræði einu sér eða hvoru tveggja: 
a. Ef hann er ekki fær um að ráða persónulegum högum sínum eða fé vegna andlegs 

vanþroska, ellisljóleika eða geðsjúkdóms. 
b. Ef hann stofnar efnahag sínum eða vandamanna sinna í hættu með óhæfilegri 

eyðslusemi, annarri ráðlausri breytni eða hirðuleysi um eignir sem eru í umráðum hans. 

c. Ef hann sökum ofdrykkju, notkunar ávana- og fíkniefna eða annarra lasta er ekki fær 

um að ráða persónulegum högum sínum eða fé, verður öðrum til byrði, vanrækir 
framfærsluskyldur eða raskar þráfaldlega opinberum hagsmunum. 

- d. Ef nauðsyn ber til að vista hann án samþykkis hans í sjúkrahúsi sökum fyrirmæla í 

heilbrigðislöggjöfinni. 

, e. Ef hann vegna líkamlegs vanþroska, heilsubrests eða annarra vanheilinda á óhægt með 
að ráða persónulegum högum sínum eða fé og æskir sjálfur lögræðissviptingar af þeim 
sökum. 
Veita skal lögræðissviptum manni á ný sjálfræði, fjárræði eða hvort tveggja eftir því sem 

við á ef aðstæður lögræðissviptingar eru ekki lengur fyrir hendi.
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4. gr. 

Mál til sviptingar lögræðis og brottnáms lögræðissviptingar skulu rekin fyrir bæjarþingi 
eða aukadómþingi. 

5. gr. 

Sóknaraðili að lögræðissviptingarmáli getur verið: 
Maki varnaraðila, ættingjar hans í beinan legg og systkin. 

. Lögráðamaður aðila. 
c. Sá sem skyldur er að lögum að framfæra aðila og sá sem framfærslurétt hefur á hendur 

honum að lögum. 

d. Sá sem næstur er erfingi aðila að lögum eða samkvæmt erfðaskrá sem ekki er afturtæk. 

Félagsmálastofnun eða samsvarandi fulltrúi sveitarstjórnar á dvalarstað varnaraðila. 

f. Dómsmálaráðuneytið. þegar gæsla almannahags gerir þess þörf eða þegar það telur 
réttmætt að gera kröfuna vegna tilmæla aðila sjálfs, vandamanna, læknis hans eða vina, 

eða vegna vitneskju um hag aðila er það hefur fengið á annan hátt. 

Enn fremur getur maður sjálfur óskað eftir úrskurði dóms um að hann skuli vera sviptur 
lögræði. 

sp
 

oe 

6. gr. 

Kröfu um lögræðissviptingu skal bera upp við héraðsdómara (í Reykjavík borgardóm- 
ara) þar sem maður sá, er krafan varðar, á heima eða dvelst. Nú er hvorki kunnugt um 
heimili hans né dvalarstað og skal þá með mál farið þar sem varnaraðili átti síðast heimili 
eða dvalarstað. 

Krafa skal vera skrifleg og tilgreina hvort krafist sé sviptingar sjálfræðis, fjárræðis eða 

hvors tveggja. Þar skal grein gerð fyrir aðild sóknaraðila, ástæðum sem taldar eru vera til 

sviptingarinnar og öðru því sem máli skiptir. Kröfugerð fylgi skrifleg gögn eftir því sem við 
verður komið. 

Sóknaraðili getur afturkallað kröfu sína á hvaða stigi máls sem er. 

1. gr. 
Dómari skal taka málið fyrir svo fljótt sem unnt er. Hann kallar varnaraðila fyrir dóm 

og kynnir honum kröfuna nema ástandi hans sé svo háttað samkvæmt vottorði yfirlæknis á 

sjúkrahúsi eða annars embættislæknis að það sé tilgangslaust. 

Dómari skipar varnaraðila verjanda og gefur honum kost á að bera fram ósk um hver 
skipaður verði. Óskylt er þó að skipa verjanda ef varnaraðili samþykkir kröfu um 

lögræðissviptingu, nema svo standi á sem í a-lið 1. mgr. 3. gr. segir. Þá er óskylt að skipa 
verjanda ef varnaraðili hefur sjálfur ráðið sér lögmann til þess að gæta réttar síns, svo og ef 
maður óskar þess sjálfur að hann verði sviptur lögræði. 

Dómari getur krafið sóknaraðila um gögn til stuðnings kröfu hans. Hann getur einnig 

aflað gagna af sjálfsdáðum. Ef sérstök ástæða er til getur hann leitað aðstoðar lögreglustjóra 
til öflunar gagna. 

Nú hefur maður sjálfur óskað eftir lögræðissviptingu og metur dómari allt að einu hvort 
ástæða sé til sviptingar. 

Eftir að gagnaöflun er lokið og varnaraðila eða verjanda hans hefur verið gefinn kostur 
á að flytja eða leggja fram vörn kveður dómari upp úrskurð í málinu. 

8. gr. 

Nú er maður sviptur lögræði og birtir dómari þá eða lætur birta úrskurð fyrir 
varnaraðila eða verjanda hans. 

Dómari skal geta lögræðissviptingar á skrá er hann heldur um lögræðissvipta menn í 
lögsagnarumdæmi sínu. Hann skal og þegar senda dómsmálaráðuneytinu eftirrit af 
úrskurðinum, en það heldur spjaldskrá um lögræðissvipta menn hér á landi.
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Ef um fjárræðissviptingu er að tefla skal dómari einnig annast um að niðurstaða 
úrskurðarins sé þegar birt í Lögbirtingablaði. Ef sá, sem sviptur er fjárræði, á fasteign eða 

hér skrásett skip eða hann rekur atvinnu sem geta ber eða getið er á verslanaskrá, þá skal 

skrá athugasemd um úrskurðinn á varnarþingi fasteignar eða skips og á verslanaskrá. 

Dómari sendir eftirrit af úrskurðinum yfirlögráðanda og öðrum þeim stjórnvöldum sem um 

hann þurfa að vita. 

9. gr. 
Nú telur sá, sem lögræðissviptingar krafðist, að ástæður til sviptingar séu ekki lengur 

fyrir hendi og getur hann þá borið fram tilmæli til héraðsdómara, þar sem hinn 

lögræðissvipti maður dvelst, um að lögræðissvipting verði úr gildi felld. Slík tilmæli getur 

hinn lögræðissvipti einnig borið fram, en óskylt er að sinna þeim nema sex mánuðir hið 
skemmsta séu liðnir frá sviptingu. 

Tilmæli skulu vera skrifleg og studd gögnum um breyttar aðstæður hins lögræðissvipta. 

Ef lögræðissvipting hefur verið reist á ástæðum er greinir í a-lið 1. mgr. 3. gr. skal 
tilmælunum að jafnaði ekki sinnt nema þeim fylgi meðmæli læknis. 

Dómari gefur þeim, er málið varðar, kost á að tjá sig um tilmæli um niðurfellingu 
lögræðissviptingar og að afla gagna er málið varða, og er einnig heimilt að afla gagna af 
sjálfsdáðum. Að gagnaöflun lokinni kveður dómari upp úrskurð um það hvort lögræðis- 

svipting skuli úr gildi felld eða ekki. 
Þegar lögræðissvipting er felld úr gildi annast dómari um að afskráning og aflýsing 

lögræðissviptingar fari fram. 

10. gr. 

Dómsathöfnum þeim, sem um ræðir í þessum kafla, má skjóta til æðra dóms með kæru, 

og fer um hana eftir reglum Il. kafla laga nr. 75/1973, um Hæstarétt Íslands, eftir því sem 

við á. 
Eigi frestar kæra framkvæmd úrskurðar. 

Eftirrit af dómi Hæstaréttar skal senda dómsmálaráðuneytinu og héraðsdómara 
málsins. Nú er úrskurði héraðsdóms breytt í Hæstarétti og gerir héraðsdómari þá þegar þær 

ráðstafanir sem við eiga, sbr. 4. mgr. 9. gr. 

11. gr. 

Í málum samkvæmt þessum kafla skal engin dómgjöld greiða. 

Eigi skal greiða gjald fyrir birtingu úrskurðar né skráningu hans eða afskráningu. 
Þóknun skipaðs verjanda og annan málskostnað skal greiða úr ríkissjóði. 

Ef kæra til Hæstaréttar hefur verið bersýnilega tilefnislaus má þó gera kæranda að 

endurgreiða ríkissjóði kærumálskostnaðinn. 

III. KAFLI 
12. gr. 

Sjálfráða maður ræður einn öðru en fé sínu, nema lög mæli sérstaklega fyrir á annan 

veg. 

13. gr. 
% Sjálfráða maður verður ekki vistaður í sjúkrahúsi gegn vilja sínum. 

Þó má hefta frelsi manns ef hann er haldinn alvarlegum geðsjúkdómi eða ofnautn 

áfengis eða ávana- og fíkniefna. Slík frelsisskerðing má eigi standa lengur en tvo sólarhringa 

nema til komi samþykki dómsmálaráðuneytisins. 

Með samþykki dómsmálaráðuneytisins má vista mann gegn vilja sínum til meðferðar í 

sjúkrahúsi ef fyrir hendi eru ástæður þær sem greinir í 2. mgr. og vistun þykir óhjákvæmileg 

að mati læknis. Um slíka vistun fer skv. 14.— 17. gr. hér á eftir.
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14. gr. 
Beiðni um sjúkrahúsvistun manns gegn samþykki hans geta þeir aðilar lagt fram sem 

taldir eru í a-, b- og e-liðum 1. mgr. 5. gr. hér að framan. 

15. gr. 

Beiðni um vistun skal beina til dómsmálaráðuneytis. 

Beiðni skal vera skrifleg. Henni skulu fylgja gögn um aðild beiðanda, sbr. 5. gr., um 

ástæður fyrir kröfugerð og annað er máli skiptir. Með beiðni skal fylgja læknisvottorð þar 
sem gerð er grein fyrir sjúkdómnum og nauðsyn vistunar. Læknisvottorð skal að jafnaði eigi 
vera eldra en þriggja daga þegar það berst ráðuneytinu. 

16. gr. 

Dómsmálaráðuneytið skal þegar í stað taka beiðni um vistun til afgreiðslu. Það skal 
kanna málavexti, og getur eftir því sem ástæða er til aflað skýrslna þeirra manna sem málinu 

eru kunnugir. 
Dómsmálaráðuneytið skal án óþarfs dráttar ákveða hvort vistun skuli heimiluð eða 

ekki. Ákvörðun skal vera skrifleg og skal tilkynnt þeim er beiðni ber fram, en þar að auki 
yfirlækni á hlutaðeigandi stofnun ef beiðni er samþykkt. 

17. gr. 

Á vegum dómsmálaráðuneytisins skal starfa trúnaðarlæknir sem ráðuneytið getur leitað 
umsagnar hjá ef þörf krefur áður en heimild er veitt til vistunar. Trúnaðarlæknir 

ráðuneytisins hefur jafnan heimild til að kanna ástand sjúklings sem dvelst í sjúkrahúsi gegn 

vilja sínum. 

18. gr. 

Heimilt er þeim, sem vistaður hefur verið í sjúkrahúsi án samþykkis síns skv. 14.—17. 

gr. hér að framan, að leita úrlausnar dómstóla um ákvörðun ráðuneytisins um vistunina og 
skal trúnaðarlæknir ráðuneytisins sjá um að sjúklingnum sé gerð grein fyrir þeim rétti. 

Krafa skal vera skrifleg og borin upp við héraðsdómara sem greinir í 1. mgr. 6. gr. hér 
að framan. 

Dómari skal taka málið fyrir án tafar. Hann kynnir beiðnina dómsmálaráðuneytinu sem 

skal láta dómaranum í té gögn þau sem vistunin er reist á ásamt athugasemdum sínum ef því 
er að skipta. Dómari skal gefa sóknaraðila kost á að skýra mál sitt. 

Dómari kveður síðan upp úrskurð um hvort vistun skuli haldast eða hún falli niður. 
Að öðru leyti fer um mál þessi samkvæmt I. kafla laga þessara eftir því sem við á. 

19. gr. 

Vistun manns í sjúkrahúsi má eigi gegn vilja hans haldast lengur en nauðsyn krefur. 

Vistun lýkur þegar yfirlæknir telur hennar ekki lengur þörf, og eigi síðar en 15 

sólarhringum frá því hún hófst, nema áður hafi verið gerð krafa fyrir dómi um að hann verði 
sviptur sjálfræði. 

IV. KAFLI 
20. gr. 

Fjárráða maður ræður einn fé sínu, nema öðruvísi sé sérstaklega um mælt í lögum. 

21. gr. 

Ófjárráða maður ræður sjálfur sjálfsaflafé sínu sem hann hefur þegar unnið fyrir. 
Maður, sem sviptur hefur verið fjárræði, ræður þó aðeins því sjálfsaflafé sem hann hefur 
unnið sér inn eftir að úrskurður gekk um sviptinguna. A
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Ófjárráða maður ræður sjálfur gjafafé sínu, þar með taldar dánargjafir, nema gefandi 

hafi mælt fyrir á annan veg eða lög kveði sérstaklega öðruvísi á. Ef maður hefur verið sviptur 

fjárræði ræður hann þó aðeins því gjafafé sem hann hefur fengið eftir að úrskurðurinn gekk 

um sviptingu fjárræðis. 
Ef um tiltölulega mikið sjálfsaflafé eða gjafafé er að tefla eða fari hinn ófjárráða maður 

ráðlauslega með féð getur yfirlögráðandi, án tillits til fyrirmæla gefanda ef því er að skipta, 
tekið eða heimilað lögráðamanni að taka féð að nokkru eða öllu leyti til varðveislu og ræður 
hinn ófjárráða maður þá ekki því fé meðan sú ráðstöfun helst. 

Forráð ófjárráða manns yfir sjálfsaflafé og gjafafé taka einnig til arðs af því fé, svo og 
verðmætis er í stað þess kemur. Ekki heimila þau ófjárráða manni að stofna til skuldar né 
veðsetja fjármuni. 

22. gr. 
Löggerningar ólögráða manns, sem hann hafði ekki heimild til að gera, binda hann 

ekki. 
Nú hefur maður verið sviptur lögræði og binda hann þá ekki löggerningar sem fara í bág 

við lögræðissviptingu og hann gerir eftir uppkvaðningu úrskurðar, enda hafi úrskurðurinn, 
ef um fjárræðissviptingu er að tefla, verið birtur í Lögbirtingablaði innan tveggja vikna frá 
uppkvaðningu. Gildir skulu eldri löggerningar, nema sá maður, sem löggerningnum er beint 
til, hafi vitað um lögræðissviptinguna eða mátt vera um hana kunnugt. 

23. gr. 
Nú hefur ólögráða maður sjálfur gert samning sem hann skorti heimild til að gera og 

getur þá hinn aðili samningsins riftað honum, nema samningurinn hafi annaðhvort verið 
staðfestur af lögráðamanni eða honum hafi verið fullnægt svo skuldbindandi sé fyrir hinn 

ólögráða mann. 
Nú veit maður að hann semur við ólögráða mann og hefur ekki ástæðu til að ætla að 

samþykki lögráðamanns sé fyrir hendi og getur hann þá ekki riftað samningnum fyrr en 

liðinn er tilskilinn frestur til að afla staðfestingar lögráðamanns ef um slíkan frest hefur 

verið samið, en ella hæfilegur tími til þeirrar málaleitunar. 
Ef maður hefur gert vinnusamning við ósjálfráða mann og svo er ástatt sem segir Í 

upphafi undanfarandi málsgreinar þá getur hann ekki riftað samningnum meðan hinn 
ósjálfráða maður efnir hann af sinni hálfu. 

Ákvörðun um riftun samnings má jafnt tilkynna hinum ólögráða manni sjálfum sem 

lögráðamanni hans. 

24. gr. 

Nú veldur lögræðisskortur ógildingu samnings og skal þá hvor aðila skila aftur þeim 

verðmætum sem hann hefur veitt viðtöku. Ef ekki er unnt að skila hlut aftur skal aðili greiða 
verð hans eftir því sem hér segir: 

a. Samningsaðili hins ólögráða manns skal greiða fullt verð hlutarins. Honum ber þó eigi 
að bæta hlut sem hann átti að skila aftur samkvæmt samningi aðila ef rýrnun eða 
eyðilegging hlutarins stafar af eiginleikum hans sem fyrir hendi voru þegar hann var 
afhentur. Hafi aðili fengið hlutinn eða verðmætið að gjöf eða til geymslu frá hinum 
ólögráða manni má færa niður bætur úr hendi hans eftir því sem sanngjarnt þykir. 

b. Hinn ólögráða maður skal greiða fégjald að því leyti sem verðmætin hafa orðið honum 

að notum. 

Nú hefur hinn ólögráða maður haft svik í frammi eða á annan hátt brotið af sér við gerð 
samnings eða afhendingu umsaminna verðmæta eða hann hefur á saknæman hátt valdið því 
að hlutur hefur farið forgörðum er honum bar samkvæmt samningnum eða vegna riftunar 
samningsins að skila aftur og skal hann þá bæta samningsaðila sínum tjón hans. Dómstólar
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geta þó fært bótafjárhæð niður með hæfilegu tilliti til þess hve mikil sökin var og tjónið, til 
efnahags hins ólögráða manns og annarra atvika. 

Nú sannast í opinberu máli að hinn ólögráða maður hefur gerst sekur um refsivert 

athæfi í sambandi við gerð samnings eða framkvæmd og skal hann þá bæta tjón eftir 
almennum reglum. 

V. KAFLI 
25. gr. 

Foreldrar barns, sem er ósjálfráða fyrir æsku sakir, og þeir, sem barni koma í foreldris 
stað, ráða persónulegum högum þess. Nefnast þau lögráð forsjá, og fer um hana samkvæmt 

ákvæðum barnalaga, nr. 9/1981. 

26. gr. 

Þeir, sem fara með forsjá barns samkvæmt því sem segir í 36., 37. og 38. gr. laga nr. 
9/1981, skulu einnig hafa á hendi fjárhald þess meðan það er ófjárráða fyrir æsku sakir. 

21. gr. 

Nú er maður með dómsúrskurði sviptur lögræði (sjálfræði, fjárræði eða hvoru tveggja) 
og skal þá yfirlögráðandi skipa honum lögráðamann. 

Svo skal og yfirlögráðandi skipa þeim manni lögráðamann sem ófjárráða er fyrir æsku 
sakir er lögborins lögráðamanns nýtur eigi eða hann æskir lausnar frá starfi af ástæðum sem 
yfirlögráðandi metur gildar, svo og er fjármálum barns þykir ekki nægilega borgið í höndum 
hans. 

28. gr. 
Skipa má ólögráða manni sérstakan lögráðamann til þess að reka tiltekið erindi fyrir 

hann er þess gerist þörf. Skal það jafnan gert er fastur lögráðamaður hefur eiginna 

hagsmuna að gæta við þann erindrekstur. 

29. gr. 

Skipaður lögráðamaður skal vera lögráða og fjár síns ráðandi, ráðvandur og ráðdeildar- 
samur og að öðru leyti vel til starfans fallinn. 

Nú hefur foreldri ákveðið hver vera skuli að því látnu lögráðamaður barns er það hefur 

forsjá fyrir og skal þá skipa hann lögráðamann, nema annað þyki hentara vegna hagsmuna 
barnsins. 

30. gr. 
Sýslumenn og bæjarfógetar, í Reykjavík borgarfógetar, eru yfirlögráðendur, hver í sínu 

lögsagnarumdæmi, en dómsmálaráðuneytið fer með yfirstjórn þeirra mála er lögráð varða. 
Lögráðamönnum er skylt að hegða sér eftir fyrirmælum yfirlögráðenda og 

dómsmálaráðuneytisins. 

31. gr. 

Lögráðamaður ósjálfráða manns ræður persónulegum högum hans, þar á meðal 

vistráðum og vinnusamningum, nema öðruvísi sé mælt í lögum. Lögmæt ráðstöfun 

lögráðamanns bindur ósjálfráða mann svo sem sjálfráða hefði hann gert. 

32. gr. 

Lögráðamaður ófjárráða manns ræður fyrir fé hans, nema lög mæli um á annan veg. 

Lögmæt ráðstöfun lögráðamanns bindur ófjárráða mann svo sem fjárráða hefði hann gert.
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33. gr. 
Lögráðamaður skal varðveita og ávaxta með trúmennsku og hagsýni það fé skjólstæð- 

ings síns sem er í umráðum hans. Hann skal bæta skjólstæðingi sínum tjón af lögráðamanns- 

störfum sínum ef hann veldur því af ásetningi eða gáleysi. 

34. gr. 

Lögráðamaður hefur ekki ráðstöfunarrétt á því fé skjólstæðings síns sem yfirlögráðandi 

hefur tekið í sínar vörslur. 

35. gr. 

Ekki er unnt að binda ófjárráða mann við ábyrgð eða tryggingu fyrir þriðja mann. 
Dómsmálaráðuneytið getur þó veitt undanþágu frá 1. mgr. þegar sérstaklega stendur á 

vegna hagsmuna hins ófjárráða. 

36. gr. 
Lögráðamaður skal leita samþykkis yfirlögráðanda til allra ráðstafana varðandi 

fjárhaldið sem eru mikils háttar eða óvenjulegar, svo sem kaup og sölu á lausafé ef um 

tiltölulega mikið verðmæti er að tefla, leigu á fasteign um óvenjulega langan tíma eða með 

öðrum óvenjulegum kjörum og til ráðningar forstjóra fyrir atvinnufyrirtæki ófjárráða 

manns. Samþykki yfirlögráðanda þarf og til þess að gengið sé á eignir ófjárráða manns til 
greiðslu kostnaðar af framfærslu hans, námi eða öðru. 

37. gr. 

Samþykki dómsmálaráðuneytisins þarf til þess að binda ófjárráða mann við kaup eða 
sölu fasteignar eða skips, til lagningar veðbanda eða annarra eignarhafta á fasteign eða skip, 
svo og til kaupa eða sölu á atvinnufyrirtæki. 

Fasteign, skip eða atvinnufyrirtæki ófjárráða manns skal eigi láta af hendi nema 
honum sé auðsýnilegur hagur að því. 

38. gr. 
Reiðufé ófjárráða manna skal ávaxta tryggilega eins og best er á hverjum tíma að mati 

dómsmálaráðuneytis. 
Lána má fé ófjárráða manna gegn fyrsta veðrétti í fasteign, en ekki má lánsfjárhæðin 

fara fram úr 74 hlutum af fasteignamati eignarinnar. 

39. gr. 

Í veðskuldabréfum fyrir láni af fé ófjárráða manna skal meðal annars taka fram að lánið 
sé allt þegar afturkræft ef vanskil verða á greiðslu vaxta eða afborgana, og má þá bjóða 

veðið upp án dóms eða sáttar og aðfarar. 

40. gr. 

Lögráðamaður skal gera yfirlögráðanda grein fyrir fjárhaldinu og ráðstöfunum sínum 

hvenær sem hann krefst þess, svo og er fjárhaldi slítur. 
Ef starf lögráðamanns ófjárráða manns er sérstaklega umfangsmikið getur yfirlögráð- 

andi með samþykki dómsmálaráðuneytisins ákveðið honum þóknun fyrir fjárhaldið af 

árlegum tekjum skjólstæðings hans. 
Dómsmálaráðuneytið getur sett nánari fyrirmæli um störf lögráðamanna og eftirlit 

yfirlögráðanda með þeim.
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41. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1984. 
Jafnframt falla úr gildi lög nr. 95 5. júní 1947, um lögræði, og lög nr. 26 21. maí 1979, 

um breytingu á þeim lögum, svo og 4. tl. 2. gr. laga nr. 74 21. ágúst 1974, um meðferð 
opinberra mála. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
Jón Helgason. 
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HAFNALOG. 

ForsETI ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I. KAFLI 

Yfirstjórn hafnamála. 

1. gr. 

Samgönguráðherra fer með yfirstjórn allra hafnamála. 

2. gr. 

Samgönguráðherra skipar hafnaráð sér til ráðuneytis um hafnamál. Í hafnaráði skulu 
eiga sæti fulltrúi tilnefndur af Hafnasambandi sveitarfélaga og tveir fulltrúar tilnefndir af 

samgönguráðherra. Skal annar þeirra vera starfsmaður samgönguráðuneytisins og er hann 

jafnframt formaður ráðsins. Tveir varamenn, sinn frá hvorum aðila, eiga rétt til setu á 
fundum ráðsins með málfrelsi og tillögurétti. 

Hafnaráð skal skipa til 4 ára í senn. 
Þóknun til hafnaráðsmanna greiðist úr ríkissjóði. 

3. gr. 

Hafnaráð skal fjalla um öll meiri háttar skipulags-, rekstrar- og fjárfestingarmál 

Hafnamálastofnunar ríkisins og fylgjast almennt með starfsemi hennar. 

Hafnaráð skal vera ráðgefandi um framkvæmdaáætlanir fyrir einstök ár og til lengri 
tíma, svo og um fjármál hafnanna, þar á meðal gjaldskrárbreytingar. 

Hafnamálastjóri situr fundi ráðsins ásamt þeim starfsmönnum stofnunarinnar, sem 

hann telur ástæðu til eða ráðið óskar eftir, með málfrelsi og tillögurétti. Skal hann leggja þar 

fyrir þau mál sem hann telur falla undir verksvið ráðsins samkvæmt framansögðu eða ráðið 

óskar eftir. Skal það gert áður en hafnamálastjóri sendir viðkomandi erindi til samgönguráð- 
herra ef því verður við komið. 

4. gr. 

Hafnamálastofnun ríkisins fer með framkvæmd hafnamála á þann hátt sem ákveðið er í 

lögum þessum. 
Hafnamálastjóri skal, að fenginni umsögn hafnaráðs, skipaður af samgönguráðherra til 

fimm ára í senn. Hann veitir Hafnamálastofnun ríkisins forstöðu, jafnframt því sem hann
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gegnir starfi vitamálastjóra og annast framkvæmd laga um leiðsögu skipa. Heimilt er að 
endurskipa hafnamálastjóra svo oft sem verða vill. 

Ráðherra skipar einnig yfirmenn deilda, sbr. 6. gr. Leita skal tillagna hafnaráðs og 

hafnamálastjóra um skipun í þessi störf. 
Hafnamálastjóri ræður annað starfsfólk Hafnamálastofnunar samkvæmt ráðningar- 

samningi. 

S. gr. 
Hafnamálastofnun skal hafa umráð yfir tækjum sem nauðsynleg eru til að annast þau 

verkefni sem henni eru falin og hafa í þjónustu sinni sérþjálfað starfslið og sérhæfð tæki. 

Sérstaklega skal stofnunin búin fullnægjandi rannsóknarbúnaði. 

6. gr. 
Hafnamálastofnun ríkisins skal skipt í deildir samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð. 

II. KAFLI 

Um stjórn hafna og rekstur. 

1. gr. 

Höfn táknar í lögum þessum nánar afmarkað svæði þar sem gerð hafa verið mannvirki 
til lestunar, losunar og geymslu fljótandi fara, hverju nafni sem nefnast, enda skal notkun 

hennar öllum heimil gegn ákveðnu gjaldi. 

Til þess að um höfn geti verið að ræða samkvæmt lögum þessum þarf henni að hafa 
verið sett reglugerð samkvæmt staðfestu deiliskipulagi er tilgreini mörk hennar auk annarra 

nauðsynlegra stjórnunarákvæða. 

8. gr. 

Eigendur hafna samkvæmt lögum þessum eru sveitar- eða sýslufélög annaðhvort ein sér 

eða sem sameigendur. 
9. gr. 

Hafnarstjórn, skipuð 3—5 mönnum, hefur á hendi stjórn hafnar og hafnarsjóðs á þann 

hátt sem eigendur hennar ákveða og í samræmi við reglugerð. 

Hafnarstjórn er kosin af eigendum hafnar. Séu þeir fleiri en einn fer um kosningu 

samkvæmt samningi. 
Eigandi hafnar ræður hafnarstjóra og ákveður verksvið hans að fengnum tillögum 

hafnarstjórnar. 

10. gr. 

Ráðuneytið setur samkvæmt lögum þessum og að fengnum tillögum eigenda hafna 

sérstaka hafnarreglugerð fyrir hverja höfn. Í reglugerðinni skulu m. a. vera ákvæði um: 
Stærð og takmörk hafnarsvæðis á sjó og landi. 

Kosningu, starfs- og valdsvið hafnarstjórnar. 
Starfsemi og umferð á hafnarsvæði. 
Öryggi við flutninga og varnir gegn mengun. 

Hafnsögu. 

Viðurlög við brotum. n
m
 
Þ
r
 

11. gr. 

Eftirtalin gjöld skulu greidd fyrir afnot hafna: 

1. Skipagjöld á skip þau og báta er nota höfnina: 

a. Gjöld, miðuð við stærð skipa, dvalartíma á hafnarsvæðinu og veitta aðstöðu. 

b. Fastagjöld fiskiskipa í heimahöfn.
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c. Hafnsögugjöld. 

d. Gjöld af ferjuflutningum. 
e. Önnur þjónustugjöld. 

2. Vörugjöld af vörum sem umskipað er, lestaðar eða losaðar í höfn, þar á meðal aflagjald 
sem er vörugjald af sjávarafla sem lagður er á land á hafnarsvæðinu. 

3. Leigur fyrir afnot annarra mannvirkja eða tækja hafnarinnar. 
4. Leyfisgjöld eftir bryggjur og önnur mannvirki sem gerð hafa verið samkvæmt 18. gr. 
5. Lóðargjöld. 

Nú á annar aðili en hafnarsjóður bryggju innan hafnarsvæðisins og skal þá greiða 
vörugjöld í hafnarsjóð af þeim farmi er um þá bryggju fer. Eiganda slíkrar bryggju er 
óheimilt að innheimta til sín vörugjöld af vörum er fara um bryggjuna, nema hafnarstjórn 
samþykki. 

12. gr. 
Öll gjöld samkvæmt 11. gr. má taka lögtaki hjá þeim aðila sem samkvæmt reglugerð er 

gert að standa skil á greiðslum til hafnarsjóðs. 

Skipagjöld skulu miðuð við stærð skipa samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð, og eru 

þau tryggð með lögveði í viðkomandi skipi og vátryggingafé þess ef það skyldi farast. 
Gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. 

Halda má eftir skráningar- og þjóðernisskírteinum til tryggingar greiðslu skipa- og 
vörugjalda. 

Vörugjald af útflutningi og aflagjald skulu auk þess tryggð með veði í útflutningsbirgð- 
um þess aðila sem skuldar vörugjald. 

Vörugjald af vörum sem umskipað er, lestaðar eða losaðar utan löggiltra hafnarsvæða, 
þar á meðal af sjávarafla, skal ríkissjóður innheimta í samræmi við almenna gjaldskrá 
samkvæmt 13. gr. og skal gjaldið renna í Hafnabótasjóð. Ákvæði þetta nær þó ekki til skipa 

undir 30 brúttórúmlestum að stærð þegar um sjávarafla er að ræða. 

Lóðargjöld af löndum hafna skulu almennt reiknuð sem hundraðshluti af fasteignamati 
lóðar. 

13. gr. 

Hafnaráð skal, að fengnum tillögum Hafnasambands sveitarfélaga, gera tillögur til 

samgönguráðuneytisins, a. m. k. einu sinni á ári, um gjaldskrá samkvæmt 1. tl. a—bog 2 tl. 
11. gr. Skal gjaldskráin við það miðuð að tekjur hafnarsjóðanna standi almennt undir rekstri 
og hæfilegu fjármagni til nýbygginga. 

Slík gjaldskrá, staðfest af samgönguráðherra, skal gilda fyrir allar hafnir er lög þessi ná til. 

Önnur gjöld hafnarinnar ákveður viðkomandi hafnarstjórn. 

Ráðuneytið getur heimilað einstökum hafnarstjórnum frávik frá hinni almennu gjald- 
skrá ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi. 

14. gr. 

Tekjum og eignum hafnarsjóðs má einungis verja í þágu hafnarinnar. 

Hafnarsjóðir skulu undanþegnir hvers konar sköttum til sveitarsjóða. 

Eigandi hafnar ber ábyrgð á skuldbindingum hafnarsjóðs. 

15. gr. 

Fyrir lok desembermánaðar ár hvert skal hafnarstjórn semja áætlun um tekjur og gjöld 
hafnarsjóðs á komandi ári og sendi hana Hafnamálastofnun ásamt nauðsynlegum skýringum 
á tekju- og gjaldaliðum, enda hafi áður verið leitað samþykkis eigenda.



Nr. 69 132 28. maí 1984 

16. gr. 
Halda skal reikning fyrir tekjur og gjöld hafnarsjóðs. Reikningsár hafnarsjóðs er 

almanaksárið. 
Við lok hvers reikningsárs og eigi síðar en fyrir lok aprílmánaðar á næsta ári skal skrá 

rekstrar- og efnahagsreikning hafnarsjóðs á sérstök eyðublöð er Hafnamálastofnun lætur 

gera. 
Reikninginn skal endurskoða og úrskurða á sama hátt og reikninga sveitarsjóðs, nema 

hafnarsjóður sé stofnaður með samningi, en þá fer um endurskoðun og úrskurð reikningsins 

samkvæmt samningum. 
Hafnarstjórn er skylt að senda Hafnamálastofnuninni allar aðrar upplýsingar sem hún 

kann að óska eftir og snerta rekstur hafnarinnar. 
Hafnamálastofnuninni ber að senda hafnarsjóði viðskiptareikning síðasta árs fyrir 1. 

mars ár hvert ef um viðskipti hefur verið að ræða á árinu. 

17. gr. 

Óheimilt er án samþykkis ráðuneytisins að selja, veðsetja eða leigja til langs tíma þær 
eignir hafnarsjóðs er notið hafa ríkisstyrks. Enn fremur er hafnarstjórn óheimilt að hefja 

kostnaðarsamar framkvæmdir án samþykkis ráðuneytisins. 
Til þess að Hafnamálastofnuninni sé unnt að fylgjast sem best með að ákvæði þessarar 

greinar séu haldin skal senda henni eftirrit af fundargerðum hafnarstjórnar, sé þess óskað. 

18. gr. 
Skipulag hafnarsvæðis skal miðast við þarfir hafnarinnar og er skylt að hafa samráð við 

hafnarstjórn og hafnamálastjóra við gerð þess. 
Engin mannvirkjagerð má fara fram á hafnarsvæðinu nema með samþykki viðkomandi 

hafnarstjórnar. Rísi ágreiningur skal málinu vísað til samgönguráðuneytisins til úrskurðar. 

Sé leyfi til mannvirkjagerðar eigi notað innan tveggja ára frá veitingu þess fellur það úr 
gildi. 

Hafnarstjórn er heimilt, ef nauðsyn krefur, að nema burt á kostnað eiganda bryggjur 
eða önnur mannvirki í sjó fram sem hætta stafar af eða hafa staðið ónotuð í 5 ár eða lengur. 

III. KAFLI 

Um framkvæmdir í höfnum, greiðslu kostnaðar við hafnargerðir o. fl. 

19. gr. 

Frumkvæði um hafnargerðir er hjá eiganda hafnar og framkvæmdir við þær á ábyrgð 

hans. 

20. gr. 

Áður en hafnarframkvæmdir hefjast skal staðfest að fjármagn verði handbært til 

viðkomandi verkáfanga. 

21. gr. 

Hver landeigandi er skyldur til að láta af hendi mannvirki og land er þarf til þess að gera 

höfn samkvæmt lögum þessum, svo og til þess að gera brautir og vegi í því sambandi og til að 

leyfa að tekin verði í landi hans grjót, möl og önnur jarðefni og þola þær eignakvaðir, 

óhagræði og takmörkun á afnotarétti sem hafnargerðin hefur í för með sér, allt þó gegn því 

að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki samkomulag um bæturnar skulu þær ákveðnar með 

mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðilum. Kostnaður við matið 

greiðist af hafnarsjóði þeim sem hlut á að máli.
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Nú vill annar hvor málsaðili ekki una mati og getur hann þá krafist yfirmats, en það skal 
gert innan 14 daga frá því að matsgerð er lokið. Yfirmat skal framkvæma af þremur 
dómkvöddum mönnum og greiðist kostnaður vegna þess samkvæmt venju. 

22. gr. 

Hafnarframkvæmdir, er njóta ríkisstyrks, skulu unnar undir tækni- og fjárhagslegu 

eftirliti Hafnamálastofnunar ríkisins, og skulu allar áætlanir og uppdrættir sendar stofnun- 
inni til samþykktar, svo og öll þau reikningsgögn er þarf til að annast nauðsynlega 

endurskoðun kostnaðar. 
Hafnamálastofnunin annast framkvæmd verkþátta sem kostaðir eru að fullu af ríkis- 

sjóði, sbr. 26. gr., í samráði við viðkomandi hafnarstjórn. 
Framkvæmd annarra verkþátta annast viðkomandi hafnarstjórn beint. með eigin 

starfsliði eða með samningum við verktaka á grundvelli útboðs eða á annan hátt. 

Fari hafnarstjórn þess á leit annast Hafnamálastofnun auk frumrannsókna framkvæmd- 

ir eftir því sem við verður komið, skipulagningu hafnarsvæða, hönnun einstakra mannvirkja 

og gerð kostnaðaráætlana. 

23. gr. 

Hafnarframkvæmdir eru kostaðar af sjálfsaflafé hafnarinnar og framlagi frá eigendum. 

Enn fremur greiðir ríkissjóður hluta af kostnaði við hafnargerðir eftir því sem ákveðið er í 
lögum þessum. 

24. gr. 
Eftirfarandi hafnarframkvæmdir geta notið framlags úr ríkissjóði: 

1. Undirbúningsrannsóknir og hönnun, þar með talið skipulag hafna og hafnarsvæða, svo 

og kostnaður við útboð einstakra styrkhæfra framkvæmda. 
2. Framkvæmdir við hafnargarða, bryggjur, viðlegukanta, dýpkanir og uppfyllingar. 

3. Dreifikerfi rafmagns, skólps og vatns sem nauðsynleg eru vegna starfsemi hafnarinnar, 

samkvæmt sérstakri ákvörðun hverju sinni. 

4. Lagning varanlegs slitlags á umferðaræðar innan marka hafnarmannvirkja samkvæmt 
sérstakri ákvörðun hverju sinni. 

5. Stofnkostnaður við siglingamerki, mengunar- og slysavarnir. 

6. Framkvæmdir við upptökumannvirki fyrir skip. 
1. Stofnkostnaður við hafnarvogir, hafnsögubáta og fasta krana til löndunar úr smábátum. 

Niðurrif hafnarmannvirkja í eigu hafnarsjóðs telst hafnarframkvæmd enda sé það liður í 
nýbyggingu, til umhverfisbóta eða mannvirkið í vegi fyrir notkun annarra styrkhæfra 
hafnarmannvirkja. 

Sé mannvirki svo illa farið að til álita komi að endurbyggja það skal slík endurbygging 

því aðeins teljast styrkhæf að mannvirkið hafi hlotið eðlilegt viðhald að dómi hafnamála- 

stjóra. 

Styrkhæfur telst einnig vaxtakostnaður á byggingartíma, svo og lántöku- og annar 

fjármögnunarkostnaður, ásamt kostnaði vegna hækkunar verðtryggðra lána og gengistaps 

verði hann til vegna hluta ríkissjóðs í framkvæmdinni og hafi verið stofnað til hans með 

heimild ráðuneytisins og fjárveitinganefndar Alþingis. 
Til viðhalds hafnarmannvirkja teljast almennar viðgerðir og venjulegt viðhald, svo sem 

endurnýjun á þybbum, þekjum og lögnum, og er slíkt viðhald ekki styrkhæft. 

Landa- og lóðakaup hafna njóta ekki ríkisstyrks. 

Styrkhæfni framkvæmda skal ákveðin áður en þær hefjast. 
Rísi ágreiningur um styrkhæfni framkvæmda skal málinu skotið til ráðherra til 

úrskurðar. 

A 18
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25. gr. 

Skilyrði fyrir greiðslu kostnaðar úr ríkissjóði samkvæmt 24. gr. eru: 
1. Að sveitarfélag eða sýslufélag, eitt eða fleiri, hafi stofnað hafnarsjóð til þess að eiga og 

reka höfn og standa undir hafnarframkvæmdum og fengið til þess samþykki ráðuneytis- 

ins. Sé um fleiri en einn aðila að ræða skulu þeir hafa gert með sér samning um kosningu 

hafnarstjórnar samkvæmt 9. gr., endurskoðun og úrskurð reikninga, enda hafi 

samningurinn verið staðfestur af ráðuneytinu og hafnarstjórn fullskipuð. 

2. Að hafnarsjóður hafi tryggt sér eignarrétt á því landsvæði á strandlengju hafnarinnar 
sem talið er þurfa undir hafnarmannvirki og þá starfsemi sem fram fer við höfnina. Ekki 

verður það þó gert að skilyrði að hafnarsjóður kaupi í þessu skyni íbúðar- eða 

verslunarhús eða varanlegar byggingar af öðru tagi. 
3. Að unnið sé að framkvæmdum samkvæmt tæknilegri og fjárhagslegri áætlun varðandi 

útgjöld og greiðslu kostnaðar sem eigandi hafnar hefur samþykkt, svo og ráðuneytið, að 
fenginni umsögn hafnaráðs og hafnamálastjóra. 

26. gr. 

Eftirfarandi ákvæði skulu gilda um greiðsluþátttöku ríkissjóðs í hafnargerðum: 

1. Ríkissjóður greiðir 100% kostnaðar við frumrannsóknir samkvæmt nánari ákvæðum í 
reglugerð. 

2. Ríkissjóður greiðir 90% stofnkostnaðar við dýpkun aðalsiglingarleiðar að höfn sam- 
kvæmt nánari ákvörðun ráðuneytisins. 

3. Ríkissjóður greiðir allt að 75% stofnkostnaðar við eftirtaldar framkvæmdir: 

Hafnargarða (öldubrjóta). 
Bryggju- og viðlegukanta. 
Dýpkanir, uppfyllingar og umferðaræðar á hafnarsvæði innan marka sem ákveðin eru 

af ráðuneytinu. 

Siglingamerki. 

Mengunar- og slysavarnir. 

Vatns-, raf- og holræsalagnir um hafnarmannvirkin. 
4. Ríkissjóður greiðir allt að 40% af stofnkostnaði við upptökumannvirki fyrir skip, 

hafnarvogir, hafnsögubáta og fasta krana til löndunar úr smábátum. 

21. gr. 

Umsóknir um framlög úr ríkissjóði til hafnarframkvæmda skulu sendar ráðuneytinu 

sem leitar álits hafnaráðs og hafnamálastjóra og sendir síðan tillögur sínar til fjárveitinga- 

nefndar Alþingis. 

Fjárveitinganefnd Alþingis getur ákveðið, að fengnum tillögum ráðherra, sem áður skal 

leita umsagnar hafnaráðs og hafnamálastjóra, að ríkisframlag samkvæmt 26. gr. verði lægra 
en þar greinir til hafna sem metnar eru fjárhagslega færar um að standa undir hærri 

kostnaðarþátttöku. 

Mismunur framlaga úr ríkissjóði, sem þannig myndast, skal renna sem tekjur til 

Hafnabótasjóðs, sbr. 2. tl. 31. gr. þessara laga. Ákvæði þessarar mgr. tekur þó ekki til 

Reykjavíkurhafnar. 

28. gr. 

Heimilt er að gera sérstakar ráðstafanir til að létta greiðslubyrði þeirra hafnarsjóða sem 

ekki hafa nægar tekjur til að standa undir fjárhagslegum skuldbindingum. Við fjárlagagerð 
hvers árs skal samgönguráðuneytið gera Alþingi sérstaka grein fyrir fjárþörf í þessu efni. 

Ráðherra skal gera tillögu til fjárveitinganefndar og Alþingis um skiptingu fjárins og skal við 
skiptinguna hafa hliðsjón af tekjum og gjöldum hafnarsjóðs, framlagi sveitarfélags til 
hafnarsjóðs, fólksfjölda og öðrum þeim atriðum sem hafa áhrif á greiðslugetu hafnar- 
sjóðsins.
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IV. KAFLI 
Um framkvæmdaáætlanir. 

29. gr. 

Hafnamálastofnun skal vinna að gerð áætlana um hafnarframkvæmdir til nokkurra ára í 

senn, en þó aldrei skemur en til fjögurra ára. 

Við þessa áætlunargerð ber Hafnamálastofnuninni að hafa samráð og samstarf við 

viðkomandi hafnarstjórnir, Hafnasamband sveitarfélaga og hafnaráð. 

Sérstök fjögurra ára áætlun um hafnargerðir skal gerð á tveggja ára fresti. Áður en 

gengið er endanlega frá áætluninni skal hafnamálastjóri senda stjórn hverrar hafnar tillögur 
sínar um framkvæmdir á áætlunartímabilinu við þá höfn og gefa hafnarstjórnum tiltekinn 

frest til að koma með athugasemdir og breytingartillögur. 

Áætlunin skal síðan lögð fyrir Alþingi til samþykktar. 

Ráðherra skal árlega leggja fyrir Alþingi skýrslu um framkvæmdir í hafnamálum árið 
áður. 

V. KAFLI 

Um Hafnabótasjóð. 

30. gr. 
Hafnabótasjóður er eign ríkisins og lýtur stjórn samgönguráðherra. 

31. gr. 
Tekjur Hafnabótasjóðs eru þessar: 

1. Árlegt framlag ríkissjóðs, eigi lægra en 15% af framlagi til hafnarmannvirkja og 

lendingarbóta á fjárlögum hvers árs. 

2. Mismunur á fullu framlagi ríkissjóðs og því sem hafnarsjóði er ákveðið, sbr. ákvæði 
21. gr. 

3. Vörugjald af vörum sem umskipað er, lestaðar eða losaðar utan löggiltra hafnarsvæða, 

sbr. 5. mgr. 12. gr. 
4. Tekjur af starfsemi sjóðsins. 

32. gr. 
Hafnabótasjóði er heimilt að taka lán til starfsemi sinnar innanlands eða utan allt að 200 

millj. kr. 
33. gr. 

Ráðherra ráðstafar fé Hafnabótasjóðs á eftirgreindan hátt, að fengnum tillögum 
hafnamálastjóra og hafnaráðs og með samþykki fjárveitinganefndar Alþingis: 

1. Sjóðurinn veitir hafnarsjóðum lán til framkvæmda með hliðsjón af fjárþörf í hverju 

tilviki. 
2. Sjóðnum er heimilt að bæta tjón á hafnarmannvirkjum sem skemmst hafa af völdum 

náttúruhamfara eða af öðrum óviðráðanlegum orsökum, þ. m. t. tjón sem ekki fæst að 
fullu bætt vegna ákvæða IX. kafla siglingalaga um takmarkaða ábyrgð útgerðarmanna. 

3. Sjóðnum er heimilt að veita styrk umfram ríkisframlag til nýrra hafnarframkvæmda sem 

nemi allt að 15% af heildarframkvæmdakostnaði til staða sem eiga við verulega 
fjárhagsörðugleika að stríða vegna dýrrar mannvirkjagerðar, fólksfæðar eða annarra 

gildra orsaka. 

4. Sjóðnum er heimilt að veita hafnarsjóðum lán út á væntanleg ríkisframlög samkvæmt 
lögum þessum.
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34. gr. 

Ráðherra ákveður vexti og önnur kjör þeirra lána, er sjóðurinn veitir, með tilliti til þess 

að sjóðurinn sé skaðlaus af starfsemi sinni. 

35. gr. 

Seðlabanki Íslands annast í umboði ráðherra vörslu, daglega afgreiðslu og bókhald 
Hafnabótasjóðs og veitir sjóðnum aðstoð við öflun lánsfjár. 

36. gr. 

Hafnabótasjóður er undanþeginn öllum sköttum til ríkis og sveitarfélaga, svo og 
stimpilgjöldum af eigin lántökum. 

31. gr. 
Umsóknir um lán og styrki úr Hafnabótasjóði skulu sendar til samgönguráðuneytisins. 

Umsóknum skulu fylgja ítarleg gögn og rökstuðningur, þ. á m. reikningar hafnarinnar 
síðasta ár og almennar upplýsingar um fjárhag og fjárþörf hennar. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
38. gr. 

Hvers konar bótakröfum fyrir tjón, sem skip kunna að valda á eignum hafnarsjóða, 

fylgir lögtaksréttur. 

39. gr. 
Með mál út af brotum gegn lögum þessum eða reglugerðum, sem settar eru samkvæmt 

þeim, skal farið að hætti opinberra mála, og varða brot sektum. 

Til tryggingar greiðslum sektar og vangoldinna gjalda samkvæmt lögum þessum er 
kyrrsetning heimil. 

40. gr. 

Ráðherra skal fyrir árslok 1984 setja reglugerð um framkvæmd þessara laga. 

41. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi felld hafnalög, nr. 45 24. apríl 1973, og lög nr. 83 31. maí 

1976, um breytingu á þeim lögum, nema ákvæði laganna um greiðsluþátttöku ríkissjóðs sem 

falla úr gildi 31. desember 1984. 
42. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði um greiðsluþátttöku ríkissjóðs koma þó ekki til 

framkvæmda fyrr en 1. janúar 1985. 

Ákvæði til bráðabirgða 1. 
Samgönguráðuneytið skal taka upp viðræður við hreppsnefndir Neshrepps utan Ennis 

og Ölfushrepps, sem og bæjarstjórnir Keflavíkur og Njarðvíkur, um afhendingu mannvirkja 
landshafnanna í Rifi, Þorlákshöfn og Keflavík—Njarðvík til viðkomandi sveitarstjórna til 

eignar og reksturs samkvæmt hafnalögum. Heimilt er í viðræðum þessum að ákveða að 
framkvæmdaskuldir téðra hafnarsjóða verði yfirteknar af ríkissjóði.
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Ákvæði til bráðabirgða II. 
Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. um skipunartíma hafnamálastjóra skal skipun núverandi 

hafnamálastjóra halda gildi sínu. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Matthías Bjarnason. 

30. maí 1984 . Nr. 70 
LOG 

um breyting á lögum nr. 44 1. júní 1979, um húsaleigusamninga. 

Forseri ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Við 3. mgr. 4. gr. bætist ný setning svohljóðandi: 
Dreifingaraðila er heimilt að áskilja sér hæfilega þóknun úr hendi viðtakanda 

húsaleigusamningseyðublaða. 

2. gr. 

Í stað orðsins „forleiguréttur“ í 8. gr., 1., 2., 3. og 4. mgr., komi: forgangsréttur. 

3. gr. 

1. málsliður 10. gr. hljóði þannig: 

Ef aðilar hafa vanrækt að gera skriflegan leigumála eða notað óstaðfest eyðublað við 

gerð hans teljast aðilar hafa gert ótímabundinn leigumála og gilda öll ákvæði laganna um 

réttarsamband þeirra. 

4. gr. 
14. gr. hljóði þannig: 

Uppsagnarfrestur telst hefjast fyrsta dag næsta mánaðar eftir að uppsögn var send 

leigutaka. Þegar hið leigða er atvinnuhúsnæði eða húsnæði samkv. 13. gr., 1. tl., skal 
leigutaki hafa lokið rýmingu og frágangi þess eigi síðar en kl. 13.00 næsta dag eftir að 

uppsagnarfresti lauk. 

Þegar hið leigða húsnæði er í íbúð, sbr. 13. gr., 2. tl., skal leigutaki ljúka rýmingu og 

frágangi þess kl. 13.00 næsta fardag eftir að uppsagnarfrestur er liðinn. 

S. gr. 
Upphaf 15. gr. breytist og verður þannig: 

Fardagar íbúðarhúsnæðis eru ... 

6. gr. 
Í stað orðsins „forleiguréttur“ í 16. gr., 2. og 3. mgr., komi: forgangsréttur.
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7. gr. 
Aftan við við 2. mgr. 37. gr. komi ný setning svohljóðandi: ef um íbúðarhúsnæði er að 

ræða. 
8. gr. 

Á eftir 2. mgr. 51. gr. komi ný málsgrein svohljóðandi: 

Nú greiðir leigutaki leigusala samkvæmt samkomulagi þeirra húsaleigu fyrirfram í 
upphafi leigutímans eða síðar fyrir meira en 3 mánuði og hefur leigutaki þá rétt til 
leiguafnota í fjórfaldan þann leigutíma sem hann greiðir fyrir með þeim kjörum sem um var 
samið milli aðila. 

9. gr. 
1. mgr. 56. gr. hljóði svo: 

Óheimilt er leigutaka að framselja leigurétt sinn eða framleigja hið leigða húsnæði án 
samþykkis leigusala, nema annað leiði af ákvæðum þessa kafla. 

Í 2. mgr. 56. gr. komi orðin „eða framleiga“ næst á eftir orðunum „framsal á leigurétti“. 

10. gr. 

Á eftir XIII. kafla laganna komi nýr kafli, XIV. kafli, er beri yfirskriftina: Könnun 

bæjarstjórna á fjölda leigjenda og fl. 
Í XIV. kafla, eins og hann er þá orðinn, komi ný grein, 77. gr., svohljóðandi, en aðrar 

greinar og kaflaskipti færast aftur sem þessu nemur: 

Bæjarstjórnir í öllum kaupstöðum landsins skulu í samvinnu við húsaleigunefndir láta 

fram fara á fjögurra ára fresti könnun á fjölda leigjenda í íbúðarhúsnæði og framboði á 

leiguhúsnæði til íbúðar. Niðurstöður slíkrar könnunar skal senda til félagsmálaráðuneytisins. 

11. gr. 

1. mgr. 77. gr. hljóði þannig: 

Félagsmálaráðuneytið annast kynningu á húsaleigulögum. Kostnaður greiðist úr 

ríkissjóði. Þó getur ráðherra ákveðið að fela Húsnæðisstofnun ríkisins eða öðrum aðilum 

þessa kynningu samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð. 

12. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) Alexander Stefánsson. 
  

Nr. 71 30. maí 1984 
LÖG 

um ráðstafanir í sjávarútvegsmálum. 

Forseri ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Þegar fiskiskip selur afla í innlendri höfn, eða afhendir afla sinn til vinnslu án þess að 
sala fari fram, skal fiskkaupandi eða fiskmóttakandi greiða útgerðarmanni eða útgerðarfyr-
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irtæki sérstakan kostnaðarhlut útgerðar er nemi 29% miðað við fiskverð eins og það er 
ákveðið af Verðlagsráði sjávarútvegsins. Hið sama gildir þegar fiskiskip selur eða afhendir 

afla sinn öðru skipi. Þessi sérstaki kostnaðarhlutur kemur ekki til hlutaskipta eða 
aflaverðlauna. Þó skulu 4% af þessum kostnaðarhlut koma til hlutaskipta og aflaverðlauna 
til skipverja á fiskiskipum, sem eru 240 brúttórúmlestir eða minni, en 25% ekki. 

Frá og með 1. febrúar 1984 skulu þó 2% af þeim 29% , sem um getur í 1. mgr., koma til 
hlutaskipta og aflaverðlauna til skipverja á fiskiskipum, sem eru yfir 240 brúttórúmlestir, en 
27% ekki, og 6% skulu koma til hlutaskipta og aflaverðlauna til skipverja á fiskiskipum, 
sem eru 240 brúttórúmlestir og minni, en 23% ekki. 

2. gr. 
Þegar fiskiskip selur afla í erlendri höfn skal auk frádráttartölu kjarasamninga og 

stofnfjársjóðsgjalds samkvæmt lögum nr. 4/1976 draga 9% sem sérstakan kostnaðarhlut 
útgerðar frá heildarsöluverðmæti (brúttósöluverðmæti) við ákvörðun aflaverðlauna, auka- 

aflaverðlauna og hlutar samkvæmt kjarasamningum. 

3. gr. 

Þegar skilað er til banka gjaldeyri fyrir útfluttar sjávarafurðir sem framleiddar eru fyrir 
1. júní 1983 skal hann greiddur útflytjanda á því kaupgengi sem í gildi er þegar 

útflutningsskjöl eru afgreidd í banka við gjaldeyrisskil að frádregnum 10% gengismun. 

Ríkisstjórnin kveður nánar á um til hvaða afurða ákvæði þetta taki. 

Gengismunur skv. 1. mgr. skal færður á sérstakan reikning á nafni ríkissjóðs í 
Seðlabankanum. Fé, sem á reikninginn kemur, skal ráðstafað af ríkisstjórninni í þágu 
sjávarútvegsins og sjóða hans. 

Áður en umræddu fé er ráðstafað skal greiða af því hækkanir á flutningskostnaði og 
öðrum sambærilegum kostnaði við útflutning vegna þeirra afurða sem þessi lög taka til. 

4. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði laga nr. 36/1978, um stimpilgjald, sbr. lög nr. 82/1980, er heimilt að 

fella niður og endurgreiða stimpilgjald af skuldbreytingarlánum útgerðar allt að 560 

milljónum króna sem veitt hafa verið á tímabilinu frá 1. nóvember 1982 til 31. maí 1983. 

S. gr. 
Sjávarútvegsráðherra setur nánari reglur um framkvæmd laga þessara. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 1. og 2. gr. taka þó aðeins til afla sem landað er frá 

og með 1. júní 1983. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 1/1983, um Olíusjóð og olíugjald o. fl., að 

öðru leyti en því að 1—4. gr. þeirra laga gilda um afla sem landað er til maíloka 1983, og er 

ríkissjóði heimilt að veita allt að 50 milljón króna sjálfskuldarábyrgð umfram heimild í 3. gr. 

þeirra laga fyrir láni sem Olíusjóður fiskiskipa kynni að þurfa að taka vegna greiðsluskuld- 
bindinga til þess tíma. Skal lán þetta undanþegið stimpilgjaldi samkvæmt lögum nr. 36/1978, 
um stimpilgjald, sbr. lög nr. 82/1980. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Halldór Ásgrímsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 64 31. maí 1965, um rannsóknir í þágu 

atvinnuveganna. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Il. kafli laganna, sem ber heitið Hafrannsóknastofnunin, verði svohljóðandi: 

10. gr. 

Hafrannsóknastofnunin er sjálfstæð ríkisstofnun sem heyrir undir sjávarútvegsráðu- 
neytið. 

11. gr. 

Í stjórn Hafrannsóknastofnunarinnar skulu vera fimm menn, skipaðir af sjávarútvegs- 

ráðherra til fjögurra ára í senn, þar af einn án tilnefningar, einn tilnefndur af Fiskifélagi 

Íslands, einn tilnefndur af Landssambandi ísl. útvegsmanna, einn tilnefndur af starfs- 

mönnum Hafrannsóknastofnunarinnar og einn tilnefndur sameiginlega af Sjómannasam- 

bandi Íslands og Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands. 
Sömu aðilar tilnefna varamenn. 

Ráðherra skipar formann stjórnar. 

12. gr. 

Stjórnin hefur á hendi yfirstjórn stofnunarinnar og tekur ákvarðanir um meginatriði í 

stefnu og starfi hennar. Stjórnin gerir tillögur til ráðherra um starfs- og fjárhagsáætlun og 
staðfestir reikninga stofnunarinnar að loknu ársuppgjöri. Stjórnin gerir tillögur til ráðherra 
um skipulag stofnunarinnar og skipun ráðgjafarnefndar skv. 15. gr. Stjórnin skal staðfesta 

áætlun um rannsóknaleiðangra að fengnum tillögum forstjóra og umsögn ráðgjafarnefndar. 

13. gr. 

Sjávarútvegsráðherra skipar forstjóra að fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar. 
Hann skipar einnig tvo aðstoðarforstjóra að fengnum tillögum stjórnar og forstjóra 
stofnunarinnar. Forstjóri og aðstoðarforstjórar skulu skipaðir til 5 ára í senn. 

Forstjóri ræður deildarstjóra að fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar. Einnig 

ræður hann annað starfslið stofnunarinnar. Forstjóri og annar aðstoðarforstjórinn skulu 

hafa lokið háskólaprófi og vera sérfróðir um hafrannsóknir. Hinn aðstoðarforstjórinn skal 
hafa háskólamenntun eða aðra sambærilega menntun og vera sérfróður á sviði stjórnunar og 

rekstrar. 

14. gr. 

Forstjóri hefur á hendi daglega stjórn stofnunarinnar og umsjón með rekstri hennar. 

Hann ákveður starfssvið sérfræðinga og annars starfsliðs. 
Annar aðstoðarforstjórinn, sbr. 13. gr., skal vera forstjóra til aðstoðar um vísindaleg 

málefni stofnunarinnar og hinn um fjármálalegan rekstur stofnunarinnar, þ. á m. skipa- 
rekstur og starfsmannahald. Aðstoðarforstjórar eru fulltrúar forstjóra og aðstoða hann við 

daglegan rekstur stofnunarinnar. 

15. gr. 

Við Hafrannsóknastofnunina er ráðgjafarnefnd. Ráðherra ákveður að fengnum 
tillögum stjórnar hvernig ráðgjafarnefndin skuli skipuð til fjögurra ára í senn. Nefndin kýs 

sér formann og á hann rétt til setu á fundum stjórnar með málfrelsi og tillögurétti.
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Ráðgjafarnefndin fylgist með rekstri Hafrannsóknastofnunarinnar og er m. a. tengilið- 
ur milli hennar og sjávarútvegsins. Nefndin er forstjóra og stjórn til ráðuneytis. Hún skal 

fjalla um starfsáætlanir stofnunarinnar og gerir tillögur varðandi verkefnaval og starfshætti 

hennar. 

Sjávarútvegsráðherra setur ráðgjafarnefndinni erindisbréf. 

16. gr. 

Hafrannsóknastofnuninni er heimilt að starfrækja útibú utan Reykjavíkur samkvæmt 

ákvörðun ráðherra og Alþingis að fengnum tillögum stjórnar og forstjóra stofnunarinnar. 
Leita skal samstarfs við hagsmunaaðila og menntastofnanir á viðkomandi svæði og er 
ráðherra í því skyni heimilt að setja á stofn starfsnefndir við útibúin. 

Hafrannsóknastofnunin skal leita samstarfs við aðrar rannsóknastofnanir um rekstur og 
samnýtingu útibúa eftir því sem kleift þykir. 

17. gr. 

Markmið Hafrannsóknastofnunarinnar skulu meðal annars vera: 

1. Að afla alhliða þekkingar um hafið og lífríki þess, einkum til að meta hvernig hagkvæmt 

og skynsamlegt sé að nýta auðlindir þess. 

2. Að afla þekkingar um eðlis- og efnafræðilega eiginleika sjávar umhverfis Ísland, einkum 
með tilliti til áhrifa á lífríkið. 

3. Að afla þekkingar um lögun, gerð og jarðfræðilega eiginleika landgrunnsins, einkum 

með tilliti til fiskveiða. 
4. Að rannsaka lífsskilyrði og lifnaðarhætti sjávargróðurs, dýrasvifs og botndýra, einkum 

vistfræðileg tengsl hinna ýmsu samfélaga og samhengi þeirra við nytjastofna. 

5. Að treysta undirstöður vísindalegrar ráðgjafar um nýtingu hefðbundinna nytjastofna er 

stefni að hámarksafrakstri Íslandsmiða. 
6. Að gera tilraunir með og þróa veiðarfæri og veiðibúnað í þeim tilgangi að bæta 

hagkvæmni sóknar og koma í veg fyrir skaðleg áhrif veiða á lífríki sjávar. 
. Að stunda rannsóknir á eldi sjávarlífvera. 

- Að stunda rannsóknir sem miða að aukinni fjölbreytni í öflun sjávarfangs. 
. Að veita stjórnvöldum, sjávarútvegi og öðrum aðilum ráðgjöf og þjónustu varðandi 

nýtingu á auðlindum Íslandsmiða. 

10. Að koma á framfæri upplýsingum til stjórnvalda, hagsmunaaðila í sjávarútvegi og 

almennings um niðurstöður rannsóknarstarfseminnar. 

0
 

Oo
 

18. gr. 

Til að ná markmiðum, sem um getur í 17. gr., skal stjórn gerð tillögur um skipulag 

Hafrannsóknastofnunarinnar sem skal staðfest af ráðherra. Leitast skal við að skipulag 
stofnunarinnar sé sveigjanlegt og stuðli að sem bestri nýtingu á mannafla, tækjum og 

fjármagni stofnunarinnar á hverjum tíma. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1984. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Halldór Ásgrímsson. 
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LÖG 
um fjarskipti. 

ForsEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I. KAFLI 

Orðaskýringar. 

1. gr. 

Í lögum þessum merkja orðin: 
Fjarskipti: Það sem nefnt er „Télécommunication" í alþjóðafjarskiptasamningum (nú 

Convention Internationale des Télécommunications, Nairobí 1982) og þýðir hvers konar 

sending og móttaka tákna, merkja, skriftar, mynda og hljóða eða hvers konar boðmiðlun 

eftir leiðslum með rafsegulöldum (radio) eða öðrum rafsegulkerfum eða með sjónmerkjum. 

Fjarskiptavirki: Hvers konar tæki, tækjahlutar, leiðslur, búnaður og því um líkt sem 

sérstaklega er ætlað til að koma á fjarskiptum eða reka þau, hvort heldur er til sendingar eða 

móttöku. 

Notendabúnaður: Hvers konar tæki innan húsrýmis eða starfsstöðvar notenda, svo og 

tækjahlutir og leiðslur sem tengdar eru hinu opinbera fjarskiptakerfi. 

Fjarskipti, sem fara ekki um hið opinbera fjarskiptakerfi, þegar eingöngu er um að 

ræða boðmiðlun eða upplýsingar innan húsakynna heimilis, fyrirtækis eða stofnunar, svo 

sem í sjúkrahúsum, gistihúsum, skólum eða verksmiðjum, falla sem slík ekki undir ákvæði 

laga þessara. 

II. KAFLI 

Réttur til reksturs fjarskipta. 

2. gr. 
Ríkið hefur einkarétt á að stofna til og reka á Íslandi og í íslenskri landhelgi og lofthelgi 

hvers konar fjarskipti, svo og að gefa út nafnaskrá um fjarskiptastöðvar og notendur 

fjarskiptavirkja. 
Ráðherra sá, sem fer með fjarskiptamál, getur heimilað einstökum mönnum, félögum 

eða stofnunum að stofna og reka fjarskiptavirki, þó ekki í atvinnuskyni að því er varðar 

fjarskiptin sem slík. Leyfið skal veitt um ákveðinn tiltekinn tíma með þeim skilyrðum og 

kvöðum sem ástæða þykir til í hverju tilviki. 

3. gr. 

Ríkið hefur einkarétt á að flytja til landsins, selja, leigja eða dreifa á annan hátt, gera 

við, breyta eða setja upp hvers konar fjarskiptavirki eða hluta þeirra. 
Einkaréttur ríkisins skv. þessari grein nær þó ekki til notendabúnaðar. 

Hver sá, sem flytur inn eða smíðar notendabúnað er tengja á við fjarskiptakerfi ríkisins, 
skal fyrir fram fá yfirlýsingu Póst- og símamálastofnunarinnar um að hver og ein tegund eða 

gerð tegundar notendabúnaðar eða hlutar hans uppfylli þær tæknikröfur sem gilda um 

notendabúnað á hverjum tíma. 
Innflytjandi eða framleiðandi skal ætíð sjá til þess að fyrir hendi séu varahlutir og 

viðhaldsþjónusta fyrir þann búnað sem hann flytur inn eða smíðar. Enn fremur skulu þeir, 

sem annast uppsetningu og tengingu notendabúnaðar, hafa til þess tilskilin réttindi sem 

nánar skulu skilgreind í reglugerð er ráðherra setur.
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Póst- og símamálastofnunin skal ætíð hafa til sölu allan almennan notendabúnað. 
Nú synjar Póst- og símamálastofnunin um viðurkenningu á notendabúnaði og skal hún 

þá láta fylgja synjuninni tilvitnun í þá reglugerð sem synjunin er byggð á. Sá sem synjun fær 
getur skotið henni til þriggja manna nefndar sem ráðherra skipar. Skal einn nefndarmanna 
skipaður eftir tilnefningu málskotsaðila, annar eftir tilnefningu Póst- og símamálastofnunar, 
en formann nefndarinnar skipar ráðherra án tilnefningar og skal hann hafa tækniþekkingu á 
fjarskiptum. 

Kostnað við málskot úrskurðar ráðherra og greiðist hann að jöfnu af málskotsaðila og 

Póst- og símamálastofnuninni. 
Ráðherra setur reglugerð um tilhögun málskots, svo og um nánari framkvæmd ákvæða 

þessarar greinar. 
4. gr. 

Ráðherra getur látið innsigla fjarskiptavirki sem ekki eru í notkun eða hluta þeirra eða 
fyrirskipað að fá þau afhent til geymslu undir innsigli. Innsiglið má ekki rjúfa án heimildar 
ráðherra. 

S. gr. 

Fjarskiptavirki í erlendum skipum, flugvélum eða öðrum erlendum farartækjum, sem 

eru innan íslenskrar landhelgi eða lofthelgi, má aðeins nota samkvæmt ákvæðum íslenskra 

laga og reglugerða. 

III. KAFLI 

Skylda til þess að hafa fjarskiptabúnað í farartækjum. 

6. gr. 
Ráðherra getur mælt svo fyrir að íslensk skip, loftför og önnur farartæki séu búin 

fjarskiptavirkjum og setur hann nánari reglugerð þar um. 

Póst- og símamálastofnunin gefur út leyfisbréf til handa þeim aðilum sem með 

sérstökum lögum eða alþjóðasamþykktum hafa fengið leyfi til eða eru skyldugir til að halda 
uppi fjarskiptum á ákveðnum sviðum. Í leyfisbréfum skal kveðið á um tæknilega eiginleika 

fjarskiptavirkja í samræmi við settar reglur og alþjóðasamþykktir svo sem um tíðni og 

útgeislað afl. 
Póst- og símamálastofnunin hefur eftirlit með starfsemi þessara fjarskiptavirkja. 

IV. KAFLI 

Stjórn, rekstur og eftirlit fjarskiptamála. 

7. gr. 

Póst- og símamálastofnunin annast framkvæmd á einkarétti ríkisins til fjarskipta, nema 
lög kveði á um annað á tilteknum sviðum fjarskipta. 

Stofnunin hefur eftirlit með því að gildandi alþjóðafyrirmælum, milliríkjasamningum, 

lögum, reglugerðum og fyrirmælum sé fylgt. 

8. gr. 
Póst- og símamálastofnuninni er heimilt að láta framkvæma breytingar og endurbætur á 

fjarskiptavirkjum ríkisins og gera aðrar ráðstafanir sem reynslan hefur sýnt að nauðsynlegar 

eru góðum og öruggum rekstri eða alþjóðafyrirmæli eða milliríkjasamningar krefjast. 

9. gr. 
Ráðherra setur, að fengnum tillögum Póst- og símamálastofnunarinnar, gjaldskrá fyrir 

þjónustu sem stofnunin veitir.
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Hann setur í reglugerð nánari fyrirmæli um framkvæmd fjarskiptamála, eftirlit með 
þeim og annað er þar að lýtur. 

Í reglugerð má ákveða að þeir, sem hljóta óskerta uppbót á elli- og örorkulífeyri 

samkvæmt lögum um almannatryggingar, verði undanþegnir afnotagjöldum fyrir síma. 

V. KAFLI 

Uppsetning og vernd fjarskiptavirkja o. fl. 

10. gr. 

Sérhver eigandi eða umráðamaður fasteignar er skyldur að leyfa Póst- og símamála- 

stofnunni að leggja leiðslur fjarskiptavirkja um land sitt, yfir það eða í jörðu, yfir hús eða 
önnur mannvirki á landinu, á þeim, gegnum þau eða undir þeim. Hafa skal samráð við 

eigendur eða umráðamenn mannvirkja um hvar leiðslur, sem snerta eign þeirra, séu lagðar 

eða efni tekið, enda hafi það engan verulegan kostnaðarauka eða önnur vandkvæði í för 
með sér. 

Menn, sem í þágu Póst- og símamálastofnunarinnar þurfa að fara um lendur eða híbýli 

vegna starfa sinna, skulu forðast að valda eigendum eða íbúum meiri óþægindum en 
brýnasta nauðsyn krefur. 

11. gr. 

Þar sem fjarskiptavirki ríkisins eru má ekki reisa mannvirki, setja upp tæki, leggja 

pípur, raflagnir, leiðslur og því um líkt, gera jarðrask eða aðrar ráðstafanir er af geta hlotist 
skemmdir á fjarskiptavirkjum eða truflanir á rekstri þeirra, nema áður hafi verið aflað 
upplýsinga um legu þeirra og samkomulag fengist við Póst- og símamálastofnunina um 
tilhögun framkvæmda. Þeir sem ákveða slíkar framkvæmdir eða þeir sem annast þær bera 

allan kostnað sem af þeim leiðir, beinan og óbeinan, nema annað hafi orðið að sam- 
komulagi. 

Ef jarðrask eða aðrar framkvæmdir hafa óvænt eða af gáleysi valdið skemmdum á 

fjarskiptavirkjum eða truflunum á rekstri þeirra skal sá, er þeim hefur valdið, þegar í stað 

tilkynna það Póst- og símamálastofnuninni og jafnframt greiða allan kostnað sem af því 

leiðir, bæði beinan og óbeinan, t. d. viðskiptatap, nema annað verði að samkomulagi. 
Hafi einhver umráð yfir einhvers konar mannvirkjum, tækjum, pípum, raflögnum, 

leiðslum og því um líku sem valdið geta truflunum á rekstri fjarskiptavirkja ríkisins er Póst- 
og símamálastofnuninni heimilt að gera á kostnað eiganda nauðsynlegar ráðstafanir til þess 
að koma í veg fyrir baga þann sem af þessu hlýst eða getur hlotist á fjarskiptavirkjum. 

12. gr. 

Þegar skip er innan eða utan landhelgi að starfa að lagningu eða viðgerð fjarskipta- 

strengja og ber til sýnis alþjóðamerki eða önnur merki er gefa þetta til kynna skulu önnur 

skip, sem sjá eða eiga að geta séð þessi merki, halda sig eigi skemmra en mílufjórðung frá 

sæsímaskipinu. Net og önnur veiðarfæri skal hafa í sömu fjarlægð. Fiskiskip skulu þó hafa 12 

stunda frest til þess að taka burtu veiðarfæri sem í sjó liggja. 

Nú hefur dufli verið lagt út vegna lagningar eða viðgerðar á sæstreng fjarskiptavirkja og 

skulu skip þá halda sig og veiðarfærum sínum eigi skemmra en mílufjórðung frá duflinu. 

13. gr. 

Ef skip hefur orðið að sleppa akkeri eða leggja net eða önnur veiðarfæri í sölurnar til 
þess að komast hjá því að skemma sæstrengi fjarskiptavirkja, enda hafi skipið sjálft ekki 
stofnað til hættunnar af gáleysi, þá á það kröfu til skaðabóta frá eiganda strengjanna. Ef
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unnt er skal þegar færa til bókar skýrslu um tjónið, staðfesta af skipverjum. Svo skal og 
skipstjóri gefa sjóferðarskýrslu um tjónið í fyrstu höfn sem því verður við komið. Formaður 
dóms, er við sjóferðarskýrslu tekur, skal þegar tilkynna eiganda sæstrengjanna um tjónið. 

14. gr. 

Ef afla þarf lóðar eða annarrar eignar í sambandi við lagningu eða rekstur fjarskipta- 
virkja ríkisins og samningum um kaup verður ekki við komið má, að fengnu samþykki 
ráðherra, taka eignina eignarnámi gegn endurgjaldi sem metið sé eftir eignarnámslögum. 

Ríkissjóður skal og bæta tjón á landi manna, mannvirkjum eða öðrum eignum sem 
hlotist hefur af lagningu eða viðhaldi fjarskiptavirkja ríkisins. Verði samningum ekki komið 
við skulu bæturnar metnar skv. lögum (nú lögum nr. 11/1973). 

VI. KAFLI 

Leynd og vernd fjarskipta. 

15. gr. 
Allir starfsmenn fjarskiptavirkja ríkisins skulu skyldir, bæði meðan þeir gegna starfinu 

og eftir að þeir hafa látið af því, að halda leyndu fyrir öllum út í frá efni skeyta sem koma eða 
fara, svo og að þau hafi komið eða farið og hver hafi fengið þau eða sent. Þeir skulu og halda 
leyndu fyrir öllum út í frá efni samtala um fjarskiptavirki ríkisins, svo og að samtöl hafi farið 
fram og hverjir hafi átt tal saman. Ekki má án undangengins dómsúrskurðar veita 
óviðkomandi mönnum aðgang að því að sjá skeyti eða önnur starfræksluskjöl, sem 
almenningi er ekki ætlað að sjá, eða aðgang að því að hlusta á fjarskiptasamtöl eða hljóðrita 
þau. Ráðherra ákveður hvort slíkum úrskurði skuli áfrýjað. Sams konar leyndarskylda skal á 
þeim hvíla um myndir eða merki sem flutt hafa verið um fjarskiptavirkin og ekki eru fyrir 
almenning. Þeim er og stranglega bannað að notfæra sér á nokkurn hátt persónulega 
innihald slíkra skeyta, samtala, mynda, merkja eða starfræksluskjala. Ráðherra setur í 
reglugerð nánari fyrirmæli um þagnarskyldu starfsmanna fjarskiptavirkja. 

16. gr. 
Enginn starfsmaður fjarskiptavirkja ríkisins má ónýta, aflaga eða skjóta undan 

skeytum, myndum eða öðrum merkjum sem afhent eru til flutnings um fjarskiptavirkin eða 
liðsinna öðrum í þess konar athæfi. 

17. gr. 

Í leyfisbréfum, er Póst- og símamálastofnunin gefur út samkvæmt 6. gr. laga þessara, 
skal leggja á starfsmenn fjarskiptavirkja, sem leyfisbréfið hljóðar um, sams konar skyldur 
sem á starfsmönnum fjarskiptavirkja ríkisins hvíla eftir 15. og 16. gr., enda varða þá brot á 
þeim skyldum sömu viðurlögum sem brot starfsmanna fjarskiptavirkja ríkisins. Sama gildir 
um þá sem fá réttindi til uppsetningar og tengingar fjarskiptavirkja skv. 3. gr. 

18. gr. 

Sá sem með einhverjum hætti án heimildar tekur við símskeytum, myndum eða öðrum 
fjarskiptamerkjum eða hlustar á fjarskiptasamtöl má ekki skrá neitt slíkt, tilkynna það 
öðrum eða notfæra sér það á nokkurn hátt. 

VII. KAFLI 

Stöðvun fjarskipta. 

19. gr. 

Ríkisstjórnin getur stöðvað skeyti, símtöl eða önnur fjarskipti sem teljast hættuleg 

öryggi ríkisins eða brjóta í bága við lög landsins og almennt velsæmi.
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VITI. KAFLI 

Fjarskiptavirki á hættutímum. 

20. gr. 

Á ófriðartímum og þegar það telst nauðsynlegt vegna öryggis ríkisins getur ríkisstjórnin 

fyrirskipað að engir aðrir en þeir, sem heimild hafa til þess frá Póst- og símamálastofnuninni, 

megi eiga eða hafa í vörslum sínum tilteknar tegundir fjarskiptavirkja eða hluti sem eru 

sérstaklega ætlaðir í þau og ekki heldur aðrar tilteknar tegundir tækja sem nota má til þess 

að koma á fjarskiptum. 
21. gr. 

Nú á maður eða hefur í vörslum sínum einhver slík fjarskiptavirki eða tæki sem nefnd 

eru í fyrirmælum ríkisstjórnarinnar samkvæmt 20. gr. og skal hann þá þegar í stað tilkynna 

Póst- og símamálastofnuninni það og afhenda henni fjarskiptavirkin eða tækin eða hluta 

þeirra eftir því sem hún mælir fyrir um. Komi endurgjald til greina greiðist það úr ríkissjóði 

skv. mati dómkvaddra manna. 

IX. KAFLI 

Milliríkjasamningar. 

22. gr. 

.  Alþjóðasamningar og aðrir milliríkjasamningar um fjarskiptamál, sem ríkisstjórn 

Íslands fullgildir og Alþingi staðfestir, skulu ásamt þar að lútandi reglugerðum gilda sem 
lög. 

X. KAFLI 

Viðurlög við brotum á lögum þessum o. fl. 

23. gr. 

1. Brot gegn 2—6. gr., 1. mgr. 11. gr. og 12. gr. varðar sektum eða varðhaldi ef miklar 

sakir eru. Upptæk skal gera tæki þau og hluti sem í heimildarleysi hafa verið flutt inn, 

smíðuð eða starfrækt. 
2. Valdi maður af ásettu ráði eða gáleysi truflun eða skemmdum á fjarskiptavirkjum þá 

varðar það sektum, nema verki sé svo farið að það eigi að varða refsingu eftir því sem í 

176. gr. almennra hegningarlaga segir. Sá sem skemmdum eða truflun hefur valdið skal 

bæta allt tjón sem af því hefur hlotist, þar með talið viðskiptatap. 

3. Brot gegn 15. gr. (sbr. og 17. gr.) varðar refsingu samkvæmt 136. gr. almennra 

hegningarlaga sé það framið af ásetningi. Víkja skal þá starfsmanni þeim, sem brotlegur 

hefur gerst, frá starfi. Sé brotið framið af starfsmanni stofnunar sem í 3. gr. getur, sbr. 

17. gr., skal honum vikið úr þjónustu stofnunarinnar ef ráðherra krefst þess. 

Hafi brot gegn 15. gr. (sbr. 17. gr.) verið framið af gáleysi varðar það sektum. 

4. Brot gegn 16. gr. (sbr. og 17. gr.) varðar refsingu samkvæmt 137. gr. almennra 

hegningarlaga sé það framið af ásetningi. Ákvæði 3. töluliðar hér á undan um 

brottvikningu starfsmanns þess, er sekur hefur gerst, koma hér einnig til greina. Sé 

brotið framið af gáleysi varðar það sektum. 
5. Brot gegn 18. gr. varðar sektum samkvæmt 1. mgr. 228. gr. almennra hegningarlaga. 

6. Brot gegn 20. og 21. gr. og fyrirmælum, er ráðherra setur samkvæmt þeim, varðar 

varðhaldi eða fangelsi. Þó má beita sektum ef sök er smávægileg eða sérstakar 

málsbætur eru fyrir hendi. 
Brot gegn 22. gr. varðar sektum eða varðhaldi ef miklar sakir eru. 

Þann, sem ekki stendur skil á áföllnum gjöldum á réttum gjalddaga fyrir fjarskipti eða 

afnot fjarskiptavirkja, má útiloka algerlega frá öllum fjarskiptum, hvort heldur er til 

hans eða frá honum, um óákveðinn tíma, þar til hann hefur greitt skuld sína að fullu. 

=
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9. Ákveða má í reglugerðum sem settar verða samkvæmt lögum þessum að brot gegn 
ákvæðum þeirra varði refsingum samkvæmt lögunum. 

24. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Falla þá jafnframt úr gildi: 
Lög nr. 30 27. júní 1941, um fjarskipti, með áorðnum breytingum, sbr. lög nr. 24 frá 23. 

maí 1975. 

Lög nr. 95 14. maí 1940, um lántöku fyrir ríkissjóð til talstöðva í fiskiskip o. fl. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Matthías Bjarnason. 
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LOG 
um tóbaksvarnir. 

ForseEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I. KAFLI 
Markmið, gildissvið og stjórn. 

1. gr. 
1.1. Markmið laga þessara er að draga úr tóbaksneyslu, og þar með því heilsutjóni sem 

hún veldur, og vernda fólk fyrir áhrifum tóbaksreyks. 

2. gr. 
2.1. Með tóbaki er í lögum þessum átt við tóbaksjurtir (nicotiana) og allan varning unninn 

úr þeim til neyslu, svo sem sígarettur, vindla, reyktóbak, neftóbak og munntóbak. 
2.2. Lög þessi taka einnig til varnings sem ætlaður er til neyslu með sama hætti og tóbak 

þótt hann innihaldi ekki tóbak, enda gildi ekki um hann önnur lög. 
2.3. Lög þessi gilda ekki um tóbak sem notað er sem lyf, skv. lyfjalögum, nr. 49/1978, eða 

sem eiturefni, skv. lögum nr. 85/1968, um eiturefni og hættuleg efni. 

3. gr. 
3.1. Með reykfærum er í lögum þessum átt við áhöld og útbúnað, tengdan tóbaks- 

reykingum, svo sem sígarettupappír, reykjarpípur, tæki til að vefja sígarettur svo og 
annan slíkan varning. 

4. gr. 

4.1. Yfirstjórn mála skv. lögum þessum er í höndum heilbrigðis- og tryggingamálaráð- 
herra.
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5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

S. gr. 

Ráðherra skipar tóbaksvarnanefnd til fjögurra ára í senn. Í nefndinni eiga sæti þrír 

menn, og skulu a. m. k. tveir vera sérfróðir um skaðsemi tóbaks eða tóbaksvarnir. 

Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Ráðherra skipar einn nefndarmann formann. 

Hlutverk tóbaksvarnanefndar er fyrst og fremst: 

1. Að vera ríkisstjórn, heilbrigðismálaráðherra, Hollustuvernd ríkisins, Vinnueftirliti 

ríkisins og öðrum opinberum aðilum til ráðuneytis um allt er að tóbaksvörnum 

lýtur. 
2. Að gera tillögur til stjórnvalda um ráðstafanir til þess að vinna gegn neyslu tóbaks í 

samræmi við lög þessi. 

3. Að hvetja aðra aðila til átaks í reykingavörnum og leitast við að samræma störf 

þeirra. 

4. Að veita aðstoð og leiðbeiningar varðandi tóbaksvarnir, m. a. með því að gefa út 

og útvega fræðslurit og önnur fræðslugögn. 
5. Að fylgjast með tóbaksneyslu í landinu. 

6. Að nýta reynslu og þekkingu annarra þjóða á sviði tóbaksvarna. 

Fjármálaráðuneytið skal hafa samráð við tóbaksvarnanefnd um stefnumörkun 

varðandi innflutning og verðlagningu tóbaks. 

Leita skal álits nefndarinnar um allar reglugerðir sem snerta tóbaksvarnir og 

tóbakssölu. 
Tóbaksvarnanefnd starfar í samvinnu við Hollustuvernd ríkisins og Vinnueftirlit 

ríkisins. 
Ráðherra er heimilt að setja nánari ákvæði um hlutverk og störf tóbaksvarnanefndar í 

reglugerð. 

II. KAFLI 

Sala og auglýsingar. 

6. gr. 

. Tóbak má því aðeins hafa til sölu eða dreifingar að skráð sé aðvörun um skaðsemi 

vörunnar á umbúðir hennar. 

. Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um merkingar þessar, þ. á m. um 

aðvörunartexta, stærð hans, letur og annað sem máli kann að skipta. 

. Tóbaksframleiðendur standa straum af kostnaði við merkingar skv. þessari grein. 

1. gr. 

. Hvers konar auglýsingar á tóbaki og reykfærum eru bannaðar hér á landi. Þetta nær 
2 

þó ekki til auglýsinga í ritum sem út eru gefin utanlands af erlendum aðilum á 

erlendum tungumálum, enda sé megintilgangur þeirra ekki að auglýsa slíkar vörur. 

. Bannað er enn fremur að sýna neyslu eða hvers konar meðferð tóbaks eða reykfæra í 

auglýsingum eða upplýsingum um annars konar vöru eða þjónustu. 

. Með auglýsingum er í lögum þessum m. a. átt við hvers konar tilkynningar til 

almennings, eftirlíkingar af tóbaksvarningi, skilti og svipaðan búnað, útstillingar og 

notkun tóbaksvöruheita og auðkenna. 

8. gr. 

. Tóbak má ekki selja einstaklingum yngri en 16 ára. 

. Bannað er að selja tóbak úr sjálfsölum. 

Ekki má selja tóbak í skólum eða stofnunum fyrir börn og unglinga.
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9.1. 

9.2. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

12.1. 

III. KAFLI 
Takmörkun á tóbaksreykingum. 

9. gr. 

Tóbaksreykingar eru óheimilar í þeim hluta af húsnæði stofnana, fyrirtækja og 

annarra þar sem almenningur leitar aðgangs í sambandi við afgreiðslu eða þjónustu 
sem þessir aðilar veita. Þetta gildir þó ekki um veitinga- og skemmtistaði. Þó skulu 
þeir á hverjum tíma hafa afmarkaðan fjölda veitingaborða fyrir gesti sína sem séu 

sérstaklega merkt að við þau séu tóbaksreykingar bannaðar. 

Þar sem tóbaksreykingar eru óheimilar skv. 1. tl. skal það gefið til kynna með 
merki eða á annan greinilegan hátt. 

10. gr. 

Tóbaksreykingar eru óheimilar: 

1. Í grunnskólum, dagvistun barna og húsakynnum sem eru fyrst og fremst ætluð 
börnum og unglingum yngri en 16 ára til félags- og tómstundastarfa. 

2. Á opinberum samkomum innanhúss fyrir börn eða unglinga hafi börn innan 16 ára 

aldurs aðgang að þeim. 

3. Í heilsugæslustöðvum. 

Yfirmanni stofnunar, skv. 1. og 3. mgr., er þó heimilt samkvæmt tillögu starfsmanna- 

fundar eða starfsmannaráðs að leyfa reykingar í hluta þess húsnæðis sem ætlað er 

starfsfólki sérstaklega, enda skal þess gætt að það valdi ekki óþægindum þeim 

starfsmönnum sem ekki reykja. 

Á sjúkrahúsum má einungis leyfa reykingar á tilteknum stöðum þar sem þær eru ekki 

til óþæginda fyrir þá sem reykja ekki. 

11. gr. 

. Forráðamenn húsnæðis, sem almenningur hefur aðgang að en fellur ekki undir 9. og 
10. gr. laga þessara, geta sjálfir ákveðið að takmarka reykingar í húsnæðinu. Skal slíkt 
látið greinilega í ljós á staðnum og tilkynnt heilbrigðisnefnd eða Vinnueftirliti ríkisins 

eftir því sem við á samkvæmt 1. mgr. 17. gr. og gilda þá ákvæði þessara laga þar sem 
við á. 

12. gr. 

Um tóbaksreykingar á vinnustöðum, öðrum en skv. 9. og 10. gr., fer skv. nánari 
reglum sem setja skal í samráði við Vinnueftirlit ríkisins. Skal þess gætt sérstaklega að 
þeir, sem ekki nota tóbak, verði ekki fyrir óþægindum. 

13. gr. 

13.1 Tóbaksreykingar eru óheimilar í farþegarými almenningsfarartækja sem rekin eru gegn 

13.2. 

13.3. 

gjaldtöku. 
Heimilt er forráðamönnum flugvéla að leyfa reykingar í hluta farþegarýmis í 

atvinnuflugi milli landa. Þess skal þó ávallt gætt að óþægindi skapist ekki fyrir þá sem 

ekki reykja. 

Setja skal sérreglugerð í samráði við Siglingamálastofnun ríkisins um tóbaksreykingar 
um borð í skipum. 

A 20
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14.1. 

14.2. 

15.1. 
15.2. 

16.1. 

17.1. 

17.2. 

18.1. 

19.1. 

19.2. 

19.3. 

19.4. 

IV. KAFLI 
Fræðslustarfsemi. 

14. gr. 

Menntamálaráðuneytið skal í samráði við heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið sjá 

til þess að fram fari reglubundin fræðsla um skaðsemi tóbaksneyslu: 

1. Í skólum landsins. Sérstök áhersla skal lögð á slíka fræðslu í grunnskólum og 
skólum þeim sem mennta fólk til starfa að uppeldis-, fræðslu- og heilbrigðis- 

málum. 
2. Í ríkisfjölmiðlum. 
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið gengst fyrir aðstoð við þá sem hætta vilja að 

reykja: 

1. Á vegum heilsugæslustöðva. 
2. Með námskeiðum í samvinnu við félagasamtök, stofnanir og fyrirtæki. 

V. KAFLI 
Almenn ákvæði. 

15. gr. 

Skylt er að verja 2%0 af brúttósölu tóbaks til tóbaksvarnastarfs. 
Tóbaksvarnanefnd gerir tillögur til ráðherra um ráðstöfun fjárins. 

16. gr. 

Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laganna. 

VI. KAFLI 
Eftirlit og viðurlög. 

17. gr. 

Heilbrigðisnefndir, undir yfirumsjón Hollustuverndar ríkisins, hafa eftirlit með 
útsölustöðum tóbaks og fylgjast með því í umdæmi sínu að virt séu ákvæði 11. kafla 
laga þessara um merkingar, auglýsingar og sölu tóbaks. 

Nú er brotið gegn ákvæðum II. kafla og ekki farið að fyrirmælum heilbrigðisnefndar 
og getur nefndin þá beitt sömu úrræðum og talin eru upp í 27. gr. laga nr. 50/1981. 

18. gr. 
Heilbrigðisnefndir og Vinnueftirlit ríkisins fylgjast með því eftir því sem við á að virt 

séu ákvæði III. kafla laga þessara og skal þá farið skv. ákvæðum laga nr. 50/1981 og 

laga nr. 46/1980. 

19. gr. 
Sá sem brýtur gegn ákvæðum 6. og 7. gr. skal sæta sektum en varðhaldi séu sektir 

miklar eða brot ítrekað. 
Brot gegn ákvæðum 1. mgr. 8. gr. varða sektum. Fella má refsingu niður ef málsbætur 
eru miklar. 
Brot gegn ákvæðum 2. og 3. mgr. 8. gr. varða sektum. 

Um tilraun til brots eða hlutdeild gilda ákvæði almennra hegningarlaga, nr. 19/1940.
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20. gr. 
20.1. Það varðar mann sektum haldi hann áfram að reykja í húsakynnum eða farartæki þar 

sem bannað er að reykja skv. 9., 10. og 13. gr., sbr. einnig 11. gr., enda hafi 
umráðamaður húsakynna eða stjórnandi farartækis eða fulltrúi þeirra veitt honum 
áminningu. 

20.2. Sömu aðilar geta vísað hinum brotlega úr farartækinu eða húsakynnum láti hann ekki 

segjast. 
21. gr. 

21.1. Með mál, sem kunna að rísa vegna brota á lögum þessum og reglugerðum settum skv. 

þeim, skal farið að hætti opinberra mála. 

VII. KAFLI 
Gildistaka. 

22. gr. 

22.1. Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1985. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 27/1977, um 
ráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingum. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
1. Þegar í stað skal skipa í tóbaksvarnanefnd sem annast skal tóbaksvarnastarf skv. lögum 

nr. 27/1977 og undirbúning að gildistöku laga þessara. 
2. Reglugerð skv. 2. mgr. 6. gr., um merkingar á tóbaki, skal samin þegar í stað og öðlast 

gildi um leið og lögin. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

30. maí 1984 L Ö G Nr. 75 

um breyting á lögum nr. 73/1980, um tekjustofna sveitarfélaga. 

ForseEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Aftan við a-lið 2. mgr. 3. gr. laganna bætist: sumarbústaðalóða og mannvirkja á þeim. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Alexander Stefánsson.
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LOG 

um breyting á lögum um skógrækt, nr. 3 6. mars 1958. 

ForsEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

20. gr. laganna falli niður. 

2. gr. 

23. gr. (verður 22. gr.) orðist svo: 
Skógrækt ríkisins er heimilt að styrkja þá sem vilja koma upp trjálundum á landi sínu og 

ekki eiga kost á stuðningi skv. öðrum greinum laganna, eftir því sem fé er veitt til á 
fjárlögum hverju sinni. Má slíkur styrkur nema allt að 30 hundraðshlutum af girðingar- 
kostnaði á hvern lengdarmetra girðingar, enda séu eftirfarandi skilyrði uppfyllt: 

1. að land innan girðingar sé minnst einn hektari; 
2. að fyrir liggi yfirlýsing skógræktarstjóra um að landið sé vel fallið til skógræktar. 

3. gr. 
Á eftir III. kafla komi nýr kafli, sem verði IV. kafli, með fyrirsögninni: Um ræktun 

nytjaskóga á bújörðum og orðist svo: 

a. (24. gr.) 
Í þeim héruðum landsins, þar sem skógræktarskilyrði eru vænleg, styrkir ríkissjóður 

ræktun nytjaskóga á bújörðum, eftir því sem fé er veitt til á fjárlögum hverju sinni og nánar 
greinir í ákvæðum þessa kafla, enda verði skógræktin þáttur í búskap bænda eða 

jarðeiganda. 

b. (25. gr.) 
Styrkur samkvæmt 24. gr. má nema allt að 80 af hundraði stofnkostnaðar við 

undirbúning skógræktarlandsins, þ. m. t. girðingar og vegagerð, plöntur og gróðursetning. 
Styrk má því aðeins veita að fullnægt sé eftirtöldum atriðum: 

a) Skógrækt ríkisins hafi gert sérfræðilega athugun á skógræktarskilyrðum í viðkomandi 
sýslu, hluta hennar eða fleiri sýslum saman og skógræktarstjóri staðfest skógræktaráætl- 

un fyrir þau lönd er til greina koma. Áður en skógræktarstjóri staðfestir áætlun skal afla 

umsagnar viðkomandi búnaðarsambands og samþykkis jarðanefndar, sveitarstjórnar og 

Skipulags ríkisins á ráðstöfun lands til ræktunar nytjaskóga samkvæmt skógræktar- 
áætlun. 

b) Að fyrir liggi samningur milli Skógræktar ríkisins og viðkomandi bónda og landeiganda, 
ef hann er annar en ábúandi, staðfestur af landbúnaðarráðuneytinu. Í þeim samningi 
skal m. a. kveðið á um stærð og mörk skógræktarlandsins, framkvæmdir, skiptingu 
stofnkostnaðar og meðferð landsins. 

Samningi samkvæmt b-lið þessarar greinar skal þinglýsa sem kvöð á viðkomandi jörð 

áður en styrkur er greiddur. 

c. (26. gr.) 
Um girðingar um nytjaskóga fer eftir ákvæðum girðingarlaga, nr. 10 25. mars 1965. Um 

meðferð nytjaskóga skal fara eftir ákvæðum 11. kafla laga þessara.
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Vanefni landeigandi eða umráðamaður landsins skyldur sínar samkvæmt samningi, sbr. 
b-lið 25. gr., er Skógrækt ríkisins heimilt að framkvæma nauðsynlegar aðgerðir á kostnað 
landeiganda. Greiði landeigandi ekki slíkan kostnað má taka hann lögtaki. 

Komi til vanefnda á samningi skv. b-lið 25. gr. af hálfu Skógræktar ríkisins er 
landeiganda eða umráðamanni lands heimilt að framkvæma nauðsynlegar aðgerðir á 
kostnað Skógræktar ríksins. 

d. (27. gr.) 

Óheimilt er landeiganda eða ábúanda, án samþykkis Skógræktar ríkisins, að leigja eða 
heimila öðrum afnot af landi sem ráðstafað hefur verið til skógræktar með samningi 
samkvæmt 25. gr., nema viðkomandi jörð sé leigð til ábúðar samkvæmt ábúðarlögum, nr. 64 
31. maí 1976. 

Um mat á framkvæmdum sem ábúandi á leigujörð gerir vegna ræktunar nytjaskóga skal 
fara eftir 16. gr. ábúðarlaga, nr. 64 31. maí 1976, en styrkur skv. þessum kafla skal þó jafnan 
koma til frádráttar ásamt verðbótum. 

Telji landeigandi að ræktun nytjaskógar hafi mistekist getur hann óskað eftir að 

samningur skv. b-lið 25. gr. verði felldur úr gildi. Fallist Skógrækt ríkisins á að ræktunin hafi 
mistekist er henni heimilt, að fengnu samþykki landbúnaðarráðuneytisins, að fella 
samninginn úr gildi, enda endurgreiði landeigandi %s af matsverði girðinga. Aðrar umbætur, 
sem orðið hafa á landinu, falli jörðinni til. Heimilt er að skjóta synjun Skógræktar ríkisins til 
landbúnaðarráðherra. Náist ekki samkomulag um endurkröfuna er hvorum aðila um sig 
heimilt að óska eftir mati tveggja dómkvaddra manna. 

e. (28. gr.) 
Ef um ítrekaðar vanefndir landeiganda eða ábúanda á samningi skv. b-lið 25. gr. er að 

ræða eða brotið er gegn ákvæðum þessara laga um meðferð skógræktarlandsins er Skógrækt 
ríkisins heimilt annað tveggja: 

a) að endurkrefja landeiganda um hinn upphaflega styrk ásamt verðbótum skv. vísitölu 

byggingarkostnaðar. Skal hinn endurkrafni styrkur greiddur eins og bætur skv. b-lið. 

b) að taka skógræktarlandið í sína vörslu tímabundið, þó ekki lengur en 8 ár, og halda 
framkvæmdum áfram eftir samningi skv. b-lið 25. gr. Á meðan landið er þannig í í vörslu 
Skógræktar ríkisins fellur allur arður af skóginum til hennar án þess að leiga komi fyrir 
landið. Endurgreiði landeigandi eða ábúandi áfallinn kostnað vegna vanefndanna og 

geri full skil á sínum hlut eftir samningi, skv. b-lið 25. gr., tekur hann við landinu með 
þeim réttindum og skyldum sem kveðið er á um í samningi, skv. b-lið 25. gr. Líði 8 ár frá 
því að landið var tekið í vörslu Skógræktar ríkisins, án þess að landeigandi eða ábúandi 
hafi bætt úr vanefndum, er Skógrækt ríkisins heimilt að leysa til sín skógræktarlandið að 
fengnum meðmælum viðkomandi sveitarstjórnar, jarðanefndar, stjórnar Búnaðarfélags 
Íslands og samþykki landbúnaðarráðherra, enda teljist það nauðsynlegt til að tryggja og 
viðhalda þeim árangri sem náðst hefur í ræktun nytjaskóga á landinu. Náist ekki 

samkomulag um verð á hinu innleysta landi skal um mat fara eftir 2. mgr. 29. gr., en 
bæturnar skulu greiddar með jöfnum, árlegum greiðslum á næstu 4 árum og skal fyrsta 
greiðsla innt af hendi innan þriggja mánaða frá því að innlausn er leyfð. Greiða skal 
sömu vexti og verðbætur á bætur frá innlausnardegi til greiðsludags og Stofnlánadeild 
landbúnaðarins reiknar af lánum til jarðakaupa hverju sinni. 

f. (29. gr.) 
Við aðilaskipti að réttindum yfir landi, sem hefur verið ráðstafað til skógræktar 

með samningi skv. 25. gr., fyrir kaup, gjöf, skipti, nauðungarsölu á uppboði, þar með 
talin útlagning til veðhafa, búskipti, félags- og sameignaslit og fyrirframgreiðslu arfs, 
skal Skógrækt ríkisins eiga forkaupsrétt að landinu eða hluta þess næst á eftir
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lögboðnum forkaupsréttarhöfum skv. 21. gr. jarðalaga, nr. 65 31. maí 1976. Skógrækt 

ríkisins öðlast þó ekki forkaupsrétt þegar jarðareigandi ráðstafar jörðinni Í heild, enda 

taki viðkomandi jörðina til ábúðar og fullra nytja. 

Neyti Skógrækt ríkisins forkaupsréttar síns skal kaupverðið miðað við verð á 

sambærilegu landi án skógræktar, að viðbættum verðmætisauka vegna skógræktarinnar, 

en að frádregnum styrk skv. þessum kafla, ásamt verðbótum miðað við byggingarvísi- 

tölu. Náist ekki samkomulag um kaupverðið er hvorum aðila um sig heimilt að óska 

eftir mati tveggja dómkvaddra manna og gildir það þá sem söluverð. 

Skógrækt ríkisins er heimilt, að fengnu samþykki landbúnaðarráðherra, að selja 

skógræktarland, sem hún hefur eignast skv. b-lið 28. gr. og 1. mgr. 29. gr., eiganda 

viðkomandi jarðar til ræktunar nytjaskóga. 

g. (30. gr.) 
Skógrækt ríkisins hefur yfirumsjón með ræktun nytjaskóga sem stofnað er til 

samkvæmt lögum þessum. 
Nefnd þriggja manna skal vera Skógrækt ríkisins til aðstoðar við undirbúning og 

framkvæmd skógræktaráætlunar skv. a-lið 25. gr. Skal nefndin skipuð fulltrúum 

Skógræktar ríkisins, viðkomandi búnaðarsambands og skógræktarfélags, enda sé 

félagið aðili að Skógræktarfélagi Íslands. Fulltrúi Skógræktar ríkisins skal vera 

formaður nefndarinnar. 
Starfi fleiri en eitt aðildarfélag Skógræktarfélags Íslands á því svæði sem 

skógræktaráætlunin tekur til skulu félögin sameiginlega tilnefna fulltrúa í nefndina. 

Sama gildir um búnaðarsamböndin. 

h. (31. gr.) 
Skógrækt ríkisins skal, að höfðu samráði við landbúnaðarráðuneytið, gera tillögu 

til fjárveitingarvaldsins um framlög til skógræktaráætlana (skógarbúskapar) og lætur 

fylgja þeim tillögum rökstudda greinargerð ásamt framkvæmdaáætlun. Alþingi skiptir 

því fé, sem veitt er hverju sinni, til verkefna samkvæmt staðfestum áætlunum. 

4. gr. 

IV. kafli laganna (Um Skógræktarfélag Íslands) verður V. kafli, V. kafli verður VI. 

kafli og VI. kafli verður VII. kafli. 
Töluröð greina í lögunum breytist í samræmi við framantaldar breytingar, svo og 

tilvitnanir í þær greinar. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1964. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 

Jón Helgason.
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LOG 

um atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða á 

íslenskum skipum. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

0 
O
o
t
>
 

I. KAFLI 

Um fjölda vélstjóra og vélavarða o. fl. 

1. gr. 

Fjöldi vélavarða og vélstjóra á íslenskum skipum skal vera sem hér segir: 
. Á skipi með vél 75—220 kw. (102—299 hö.) einn vélavörður. 

. Á skipi með vél 221—750 kw. (300—1019 hö.) einn vélstjóri og einn vélavörður. 

. Á skipi með vél 751—1500 kw. (1020—2038 hö.) tveir vélstjórar, yfirvélstjóri og einn 
undirvélstjóri. 

. Á skipi með stærri vél en 1500 kw. (2038 hö.) þrír vélstjórar, yfirvélstjóri og tveir 
undirvélstjórar, þ. e. 2. og 3. vélstjóri. 

A farþega- eða flutningaskipum með vél 1300 kw. (1766 hö.) og stærri skal auk 
upptalinna vélstjóra vera einn vélavörður eða aðstoðarmaður. 

1. 

2. 

II. KAFLI 

Um atvinnuréttindi vélstjóra. 

2. gr. 

Sá sem lokið hefur vélstjóranámi 1. stigs hefur öðlast rétt til að vera vélavörður á skipi. 
Atvinnuskírteini: Vélavörður (VV.). 
Sá sem lokið hefur vélstjóranámi 2. stigs hefur öðlast rétt til að vera vélavörður á skipi. 
Atvinnuskírteini: Vélavörður (VV.). 
Að loknum 9 mánaða starfstíma sem vélavörður á skipi, þar af a. m. k. 5 mánuði á 

fiskiskipi með vél 400—750 kw. (543—1019 hö.), hefur hann öðlast rétt til að vera 
vélstjóri á skipi með 750 kw. (1019 hö.) vél og minni. 

Atvinnuskírteini: Vélstjóri III (VS. III). 
- Sá sem lokið hefur vélstjóranámi 3. stigs hefur öðlast rétt til að vera vélavörður á skipi. 

Atvinnuskírteini: Vélavörður (VV.). 
Að loknum 9 mánaða starfstíma sem vélavörður á skipi með vél 400—750 kw. (543— 

1019 hö.) hefur hann öðlast rétt til að vera vélstjóri á skipi með vél 750 kw. (1019 hö.) 

og minni og undirvélstjóri á skipi með vél 1500 kw. (2038 hö.) og minni. 
Atvinnuskírteini: Vélstjóri Il (VS. 11). 
Að loknum 6 mánaða starfstíma sem undirvélstjóri á skipi með vél 750—1500 kw. 

(1019—2038 hö.) hefur hann öðlast rétt til að vera yfirvélstjóri á skipi með vél 1500 kw. 
(2038 hö.) og minni. 
Atvinnuskírteini: Vélstjóri Í (VS. 1). 

- Sá sem lokið hefur vélstjóranámi 4. stigs, ásamt sveinsprófi í viðurkenndri málmiðnað- 

argrein (þ. e. vélfræðingur), hefur öðlast rétt til að vera undirvélstjóri á skipi með 
ótakmarkaða vélarstærð. 
Atvinnuskírteini: Vélfræðingur II (VF. II). 
Að loknum 6 mánaða starfstíma sem undirvélstjóri á skipi með vél stærri en 750 kw. 
(1019 hö.) hefur hann öðlast rétt til að vera yfirvélstjóri á skipi með vél 1500 kw. (2038 
hö.) og minni.
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Atvinnuskírteini: Vélstjóri Í (VS. 1). 

Að loknum 12 mánaða starfstíma sem vélstjóri á skipi með stærri vél en 750 kw. (1019 
hö.), þar af a. m. k. 6 mánuði sem 2. vélstjóri á skipi með stærri vél en 1500 kw. (2038 
hö.), hefur hann öðlast rétt til að vera yfirvélstjóri á skipi með ótakmarkaða vélarstærð. 
Atvinnuskírteini: Vélfræðingur Í (VF. I). 

5. Við mat á starfstíma til atvinnuréttinda er heimilt að taka tillit til starfsreynslu við 
vélstjórn við aðrar stærðir véla en að framan greinir. 

3. gr. 
Starfstími vélstjóra, samkvæmt 2. gr., telst sá tími sem hann er lögskráður á skip og 

vinnur við það, að meðtöldum lögskráningardegi og afskráningardegi. 
Til starfstíma má einnig telja störf við vélarupptekt um borð í skipi, í vélsmiðju eða í 

annarri sambærilegri málmiðnaðargrein. 

III. KAFLI 

Um eldri vélstjóraréttindi. 

4. gr. 

Við gildistöku laga þessara skal svo fara sem hér segir um atvinnuréttindi þeirra 

vélstjóra er hlotið hafa réttindi eftir eldri lögum: 
a. Þeir sem lokið hafa hinu minna mótorvélstjóranámskeiði Fiskifélags Íslands eða 1. stigi 

vélstjóranáms fyrir gildistöku laga þessara skulu njóta sama réttar og þeir sem ljúka 

vélfræðinámi 2. stigs, enda fullnægi þeir sömu skilyrðum um starfstíma. 

b. Þeir sem lokið hafa hinu meira námskeiði Fiskifélags Íslands eða 2. stigi vélstjóranáms 
fyrir gildistöku laga þessara skulu njóta sama réttar og þeir sem ljúka vélstjóranámi 3. 
stigs, enda fullnægi þeir sömu skilyrðum um starfstíma. 

c. Þeir sem tekið hafa próf frá Vélskólanum í Reykjavík, skv. lögum nr. 71 frá 1936, en 

eigi tekið próf í rafmagnsfræði, skulu njóta sama réttar og þeir sem lokið hafa 
vélfræðinámi 3. stigs, enda fullnægi þeir sömu skilyrðum um starfstíma. 

d. Þeir sem tekið hafa lokapróf frá Vélskólanum í Reykjavík, skv. lögum nr. 71 frá 1936 

eða eldri lögum, skulu njóta sama réttar og þeir sem hafa lokið vélfræðinámi 4. stigs 

ásamt sveinsprófi í vélvirkjun, enda fullnægi þeir sömu skilyrðum um starfstíma. 
Þeir vélstjórar, sem fyrir gildistöku laga þessara nutu eða áttu kost á að njóta meiri 

réttinda en lög þessi veita þeim, skulu halda þeim rétti óskertum. 

IV. KAFLI 

Um undanþágur og mönnunarnefnd. 

S. gr. 
Ef skortur er á mönnum með nægileg réttindi má eftir ósk útgerðarmanns eða 

skipstjóra viðkomandi skips veita manni, sem ekki fullnægir skilyrðum laga þessara, með 

undanþágu rétt til starfa á tilteknu skipi eða gerð skipa um takmarkaðan tíma, þó eigi lengur 

en í 6 mánuði í senn. 
Undanþágur samkvæmt 1. mgr. veitir fimm manna nefnd sem samgönguráðherra skipar 

til að fjalla um þess háttar mál. Í nefndinni eiga sæti tveir fulltrúar tilnefndir af fulltrúum 

útgerðaraðila og tveir fulltrúar tilnefndir af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands en 

formann nefndarinnar skipar ráðherra án tilnefningar. Nefndin semur sér starfsreglur sem 

hún lætur birta með fullnægjandi hætti. Nú synjar nefndin umsókn um undanþágu og getur 
umsækjandi þá borið ákvörðun nefndarinnar undir samgönguráðherra sem leggur endan- 

legan úrskurð á málið.
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Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð gjald fyrir veittar undanþágur sem 

viðkomandi undanþáguhafi greiðir og renna skal í sérstakan sjóð sem hafi það að markmiði 

að veita lán og/eða styrki til þeirra undanþáguhafa sem fara í nám til öflunar starfsréttinda. 

Nemendur vélskóla, sem sigla á undanþágu milli námsára, eiga rétt á endurgreiðslu 

gjaldsins, haldi þeir áfram námi á næsta námsári, gegn framvísun á vottorði frá viðkomandi 
skóla þar um. Undanþegnir gjaldinu eru þeir sem lokið hafa fyllsta skólanámi til viðkomandi 

starfs. 

6. gr. 

Samgönguráðherra skipar mönnunarnefnd sem hefur heimild til þess: 

1. Að ákveða frávik frá ákvæðum laganna um fjölda vélavarða og vélstjóra eftir því sem 

tilefni gefst til með tilliti til hagræðingarráðstafana, tæknibúnaðar, gerðar og/eða 
verkefnis skips, til fjölgunar eða fækkunar. 

2. Að heimila tímabundna breytingu á mönnun skips til reynslu með skilyrðum sem 
nefndin setur. Reynslutími sé þó ekki lengri en 6 mánuðir í senn. 

3. Að meta starfstíma við vélstjórn til atvinnuréttinda samkvæmt ákvæðum 5. liðar 2. gr. 
og 2. mgr. 3. gr. 
Að því er varðar 1. og 2. tölul. þessarar gr. skal nefndin leita umsagnar Siglingamála- 

stofnunar ríkisins um öryggi og búnað skips. 

7. gr. 
Í mönnunarnefnd eiga sæti fulltrúar hagsmunaaðila að jöfnu eftir tilnefningu viðkom- 

andi samtaka. 
Skipaður skal varafulltrúi hvers aðalfulltrúa á sama hátt. 
Hæstiréttur Íslands skipar formann og varaformann nefndarinnar án tilnefningar og 

skulu þeir uppfylla almenn dómaraskilyrði. 
Nánari reglur um skipan og starfshætti mönnunarnefndar setur samgönguráðherra með 

reglugerð. 

V. KAFLI 

Skírteini og læknisvottorð. 

8. gr. 

Íslenskur ríkisborgari, sem fullnægir skilyrðum laga þessara um atvinnuréttindi með 

tilvísun til 2. gr. laganna, á rétt til eftirtalinna atvinnuskírteina: 

Vélfræðingur I. (VF. I) Réttindi: Yfirvélstjóri, hö. ótakmörkuð. 
Vélfræðingur II. (VF. Il) Réttindi: Undirvélstjóri, hö. ótakmörkuð. 

Vélstjóri I. (VS. I) Réttindi: Yfirvélstjóri, 1500 kw. (2038 hö.) og minni. 

Vélstjóri II. (VS. II) Réttindi: Undirvélstjóri, 1500 kw. (2038 hö.) og minni. 
Vélstjóri III. (VS. IM) Réttindi: Vélstjóri, 750 kw. (1019 hö.) og minni. 
Vélavörður (VV.) Réttindi: Vélavörður. 
Skírteinin skulu gefin út af tollstjóranum í Reykjavík eða lögreglustjórum úti á landi og 

skulu þau rituð á þar til gerð eyðublöð eftir fyrirmynd sem samgönguráðuneytið semur. 

Skírteinin skulu gefin út á íslensku og ensku og gilda um óákveðinn tíma frá dagsetningu þess 
nema skírteinishafi fyrirgeri því. 

9. gr. 

Til þess að vélstjóri hljóti atvinnuréttindi samkvæmt lögum þessum verður hann að 

sanna með læknisvottorði að hann sé fær um að gegna stöðunni af heilsufarsástæðum. 

Læknisvottorð skal endurnýjað á 10 ára fresti, en þó má krefjast endurnýjunar oftar ef 

sérstök ástæða er til. 

Samgönguráðherra setur reglur um skilyrði varðandi sjón, heyrn og heilbrigði vélstjóra. 

A 21
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10. gr. 
Nú vill einhver ekki hlíta úrskurði tollstjórans í Reykjavík eða lögreglustjóra úti á landi 

um útgáfu skírteinis og getur hann þá lagt málið undir úrskurð samgönguráðuneytisins. Við 

það skerðist þó ekki réttur hans til þess að leita dómsúrskurðar um málið. 

11. gr. 

Samgönguráðuneytið getur, að fenginni umsögn Farmanna- og fiskimannasambands 

Íslands og Vélskóla Íslands, heimilað þeim erlendum ríkisborgurum, sem lokið hafa 

vélstjóranámi við íslenskan skóla eða sambærilegan erlendan skóla, að fá útgefið viðeigandi 

atvinnuskírteini, að fullnægðum öðrum skilyrðum. 

Á sama hátt getur samgönguráðuneytið, að fenginni umsögn Vélskóla Íslands, heimilað 
þeim íslenskum ríkisborgurum, sem lokið hafa vélstjóranámi við erlenda skóla, að fá útgefin 

viðeigandi atvinnuskírteini, að fullnægðum öðrum skilyrðum. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

12. gr. 
Við útreikning á afli véla í skipum skal farið eftir reglum sem ráðherra setur að fengnum 

tillögum Siglingamálastofnunar ríkisins. 

13. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum. 

Sektir renna í ríkissjóð. 

Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

VII. KAFLI 

Gildistaka og brottfallin lög. 

14. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 72/1966, um atvinnuréttindi 

vélstjóra á íslenskum skipum, svo og önnur lagaákvæði sem brjóta kynnu í bága við lög 
þessi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

Nr. 78 30. maí 1984 
LOG 

um breyting á höfundalögum, nr. 73 29. maí 1972. 

ForseEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Við 11. gr. laganna bætist tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi: 
Höfundar verka, sem útvarpað hefur verið eða gefin hafa verið út á hljóðriti eða 

myndriti, eiga rétt á sérstöku endurgjaldi vegna upptöku verka þeirra á hljóð- eða
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myndbönd til einkanota með heimild í 1. mgr. þessarar greinar. Greiða skal gjald af tækjum 
til upptöku verka á hljóð- og myndbönd til einkanota, svo og af auðum hljóð- og 

myndböndum og öðrum böndum sem telja má ætluð til slíkra nota. Gjaldið skal greitt af 
tækjum og böndum sem flutt eru til landsins eða framleidd eru hér á landi og hvílir skylda til 
að svara gjaldi þessu á innflytjendum og framleiðendum. Gjald af tækjum nemi 4% af 
innflutningsverði eða framleiðsluverði ef um innlenda framleiðslu er að ræða. Gjald af 

auðum hljóðböndum nemi kr. 10,00 en kr. 30,00 ef um auð myndbönd er að ræða. 

Menntamálaráðherra setur nánari reglur um gjald þetta, þ. á m. um verðtryggingu 
gjaldsins. 

Sameiginleg innheimtumiðstöð samtaka rétthafa, þar með talinna listflytjenda og 
framleiðenda, innheimtir höfundaréttargjald samkvæmt næstu málsgr. hér á undan og 

ráðstafar því. Innheimtumiðstöðinni skulu settar samþykktir í samvinnu við 
menntamálaráðuneytið og þær vera háðar staðfestingu þess. Í samþykktum þessum skal 
meðal annars ákveða skiptingu tekna með aðildarfélögum og þar má einnig mæla fyrir um 
framlög til styrktar útgáfu hljóð- og myndrita. 

2. gr. 
Í stað orðanna „1. málsgr. 11. gr.“ í 2. mgr. 45. gr. komi: 1. og 3.—4. málsgr. 11. gr. 

3. gr. 
Í stað orðanna „Óheimil er eftirgerð á hljómplötum og öðrum hljóðritum“ í upphafi 1. 

málsgr. 46. gr. komi: Óheimil er eftirgerð á myndritum og hljóðritum, þar á meðal hljóm- 
plötum. 

4. gr. 

Í stað orðanna „1. málsgr. 11. gr.“ í 2. mgr. 46. gr. komi: 1. og 3.—4. málsgr. 11. gr. 

5. gr. 

Upphaf 2. málsgr. 54. gr. orðist svo: 

Sektum, varðhaldi eða fangelsi, allt að 2 árum, varða: 

6. gr. 
Við 2. málsgr. 54. gr. bætist nýr tölul. sem verður 6. tölul. og hljóðar svo: 
6. Innflutningur og framleiðsla tækja og hljóð- eða myndbanda í því skyni að dreifa 

þeim til almennings og dreifing slíkra tækja eða banda til almennings án þess að 
greitt sé af þeim höfundaréttargjald samkvæmt 3. og 4. málsgr. 11. gr. eða reglum 
sem settar eru samkvæmt þeim, sbr. 3. málsgr. 11. gr. 

1. gr. 

2. málsgr. 56. gr. orðist svo: 
Dæma skal höfundi og listflytjanda miskabætur úr hendi þess sem raskað hefur rétti 

þeirra með ólögmætri háttsemi. 

8. gr. 

1. og 2. málsgr. 59. gr. orðist svo: 
Brot á lögum þessum sæti opinberri ákæru, en jafnan skal málshöfðun heimil þeim sem 

misgert er við. Brot sæta aðeins opinberri ákæru eftir kröfu þess sem misgert er við nema 
mikilvægir almannahagsmunir krefjist málshöfðunar. 

Nú er höfundur látinn og getur þá enn fremur tilsjónaraðili, sem nefndur hefur verið 
eftir 2. málsgr. 31. gr., en ella eiginmaður eða eiginkona hins látna, foreldrar, börn og 
systkin, krafist opinberrar ákæru eða höfðað mál út af brotum gegn 1. og 2. málsgr. 4. gr., 2. 
og 3. málsgr. 26. gr., 1. málsgr. 28. gr. og fyrirmælum höfundar samkvæmt 2. málsgr. 31. gr. 
eða listflytjanda samkvæmt sama ákvæði, sbr. 2. málsgr. 45. gr.
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9. gr. 

B-liður 61. gr. orðist svo: 
Ákvæði 46. gr. taka til myndrita og hljóðrita hvar og af hverjum sem þau hafa verið 

framleidd, en réttur til endurgjalds samkvæmt 3. og 4. málsgr. 11. gr. fylgir aðeins 
upptökum sem gerðar eru hér á landi eða í ríkjum sem veita íslenskum upptökum sams 
konar rétt. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Menntamálaráðuneytinu er þó heimilt að fresta því að setja 

reglur samkvæmt 1. gr. um innheimtu gjalds af myndböndum og tækjum til upptöku á 

myndbönd. 

11. gr. 

Þegar lög þessi hafa öðlast gildi skal fella ákvæði þeirra inn í meginmál höfundalaga, nr. 
13 29. maí 1972, og gefa þau út svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Ragnhildur Helgadóttir. 

Nr. 79 30. maí 1984 
LOG 

um breytingu á lögum nr. 43 30. apríl 1982, um útflutningsgjald 

af grásleppuafurðum. 

ForsEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir 1. mgr. 2. gr. komi ný málsgrein, 2. mgr., svohljóðandi: 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal útflutningsgjald af lagmeti framleiddu úr grásleppu- 

hrognum vera 1,70% af f.o.b.-verðmæti. 

2. gr. 

Á eftir 14. gr. laganna komi svohljóðandi bráðabirgðaákvæði: 

.  Utflutningsgjald skv. 3. tl. 3. gr. skal greitt inn á sérstakan reikning í Landsbanka 
Íslands uns skuld Samtaka grásleppuhrognaframleiðenda við bankann er að fullu greidd. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Halldór Ásgrímsson.
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LOG 

um Íslenska málnefnd. 

ForsEri ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
Íslensk málnefnd er málræktar- og málverndarstofnun og rekur Íslenska málstöð í 

samvinnu við Háskóla Íslands. 

2. gr. 

Hlutverk nefndarinnar er sem hér segir: 
1. Íslensk málnefnd hefur það meginhlutverk að vinna að eflingu íslenskrar tungu og 

varðveislu hennar í ræðu og riti. 
2. Málnefndin er stjórnvöldum til ráðuneytis um íslenskt mál. Leita skal umsagnar 

nefndarinnar áður en settar eru reglugerðir eða annars konar fyrirmæli um íslenska 
tungu, að svo miklu leyti sem einstök atriði heyra ekki undir aðra samkvæmt öðrum 
lögum. 

3. Nefndin skal hafa samvinnu við stofnanir sem afskipti hafa af íslenskum manna- og 
staðanöfnum. Hún skal enn fremur leitast við að hafa góða samvinnu við þá sem mikil 
áhrif hafa á málfar almennings, svo sem fjölmiðla og skóla. 

4. Íslenskri málnefnd ber að veita opinberum stofnunum og almenningi leiðbeiningar um 
málfarsleg efni á fræðilegum grundvelli. Fyrirspurnir og svör skulu geymd í plöggum 
nefndarinnar. 

Ef ástæða þykir til getur málnefndin átt frumkvæði að athugasemdum um meðferð 
íslenskrar tungu á opinberum vettvangi. 

5. Íslensk málnefnd gefur út rit til fræðslu og leiðbeiningar um íslenskt mál, þ. á m. 
stafsetningarorðabók og önnur hagnýt orðasöfn. 

Nefndin getur beitt sér fyrir fræðslu um málið og meðferð þess í opinberum 
stofnunum eða annars staðar, bæði með fundarhöldum og námskeiðum. 

6. Íslensk málnefnd skal annast söfnun nýyrða og útgáfu þeirra og jafnframt vera til 
aðstoðar við val nýrra orða og við nýyrðasmíð. Auk þess skal nefndin leitast við að 
fylgjast með því hvaða nýyrði ná festu í málinu. 

Málnefndin skal vinna að skipulagðri nýyrðastarfsemi í landinu. Hún skal hafa 
samvinnu við orðanefndir sem félög eða stofnanir hafa komið á fót og vera þeim til 
aðstoðar. Hún skal stuðla að samræmingu í vinnubrögðum þeirra sem fást við myndun 
orða til útgáfu í sérstökum orðasöfnum eða gefa út staðla. 

7. Íslensk málnefnd skal hafa samstarf við aðrar málnefndir á Norðurlöndum, m. a. með 
aðild að Norrænni málstöð, og eiga fulltrúa á hinum árlegu þingum þeirra ef við verður 
komið. 

Nefndin skal einnig, eftir ástæðum, hafa samvinnu við erlendar stofnanir sem gefa 
út sérhæfð orðasöfn, þ. á m. staðla. 

Að öðru leyti skal málnefndin leitast við að kynna sér starfsemi erlendra 
málræktarstofnana og alþjóðlegt starf til eflingar þjóðtungum. 

3. gr. 
Skrifstofa Íslenskrar málnefndar ber heitið Íslensk málstöð og er miðstöð þeirrar 

starfsemi sem málnefndin hefur með höndum.
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4. gr. 

Rekstur Íslenskrar málstöðvar annast sérfróður forstöðumaður. Hann skal jafnframt 

vera prófessor í íslenskri málfræði í heimspekideild með takmarkaða kennsluskyldu. Um 
veitingu starfsins fer eftir sömu reglum sem um önnur prófessorsembætti. Enn fremur skal 
leita álits Íslenskrar málnefndar um umsækjendur áður en embættið er veitt. 

Að fengnum tillögum málnefndar skipar menntamálaráðherra annað fastráðið starfs- 
fólk eftir því sem fé er veitt til í fjárlögum. 

Forstöðumaður stjórnar daglegum rekstri málstöðvarinnar, lausræður starfsfólk í 

samráði við málnefndina, gefur árlega skýrslu um starfsemi stöðvarinnar og leysir af hendi 
önnur þau verkefni sem málnefndin felur honum. 

5. gr. 
Starfsemi Íslenskrar málnefndar er kostuð af ríkisfé samkvæmt því sem veitt er í 

fjárlögum og hefur hún sjálfstæðan fjárhag. 
Aðrar tekjur málnefndar eru: 
styrkir til einstakra verkefna, 
greiðslur fyrir aðstoð eða verk sem unnin eru á vegum málnefndar, 
tekjur af útgáfu rita, 
gjafir. B
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6. gr. 

Fimm menn eiga sæti í Íslenskri málnefnd, skipaðir af menntamálaráðherra. Háskóla- 
ráð, heimspekideild Háskólans og Orðabók Háskólans tilnefna einn mann hvert en tveir eru 
skipaðir án tilnefningar. 

Menntamálaráðherra skipar formann og varaformann úr hópi nefndarmanna. 

Skipunartími nefndarinnar er fjögur ár. 

1. gr. 

Íslensk málnefnd kemur saman þegar formaður boðar til fundar eða þrír nefndarmenn 
hið fæsta óska þess. 

Málnefndin er ályktunarfær ef meiri hluti nefndarmanna er á fundi. 

Nú eru atkvæði jöfn og ræður þá atkvæði formanns. 

8. gr. 
Ef ágreiningur verður innan málnefndarinnar um túlkun þessara laga sker menntamála- 

ráðherra úr. 

9. gr. 
Menntamálaráðherra er heimilt að setja nánari ákvæði í reglugerð um Íslenska 

málnefnd og starfsemi Íslenskrar málstöðvar. 

10. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1985. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Ragnhildur Helgadóttir.
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LÖG 
um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum. 

ForseEri ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I. KAFLI 

Inngangur og orðaskýringar. 

1. gr. 

Hverjum íslenskum ríkisborgara, sem fullnægir skilyrðum laga þessara um menntun, 
siglingatíma, aldur og heilsufar, er heimilt að fá útgefið atvinnuskírteini og stunda 
samkvæmt því atvinnu sem skipstjórnarmaður á íslenskum skipum. 

a. 

b. 
c. 

S
p
 

Skip merkir í lögum þessum, sé annað eigi fram tekið, hvert það far sem er 6 metra langt 
eða meira og skráð er í skipaskrár. 
Rúmlest er brúttórúmlest = 100 teningsfet ensk = 2,83 teningsmetrar. 
Fiskiskip merkir hvert það skip, skrásett sem fiskiskip, sem að jafnaði er notað til veiða, 
hafrannsókna eða til flutninga á eigin afla. 

- Flutningaskip merkir hvert það skip, skrásett sem vöruflutningaskip, er siglir með 
varning frá landinu og til þess og milli hafna innanlands og eigi er ætlað að flytja fleiri en 
12 farþega. 

- Farþegaskip merkir hvert það skip, skrásett sem farþegaskip, sem ætlað er að flytja 
fleiri en 12 farþega. 
Varðskip merkir hvert það skip, skrásett sem varðskip, er stundar landhelgisgæslu og 
björgunarstörf undir yfirstjórn Landhelgisgæslu Íslands. 

- Onnur skip merkir hvert það skip sem skrásett er til annarra verkefna en um getur í 
stafliðum c-f. 

- Innanlandssigling er sigling innan íslenskrar fiskveiðilögsögu. 
- Utanlandssigling er hver sú ferð sem farin er milli landa eða til fiskimiða utan íslenskrar 

fiskveiðilögsögu þótt hafna sé ekki leitað. 

II. KAFLI 

Um fjölda skipstjórnarmanna. 

2. gr. 
Á hverju skipi skal vera einn skipstjóri. 

3. gr. 

Lágmarksfjöldi stýrimanna skal vera sem hér segir: 

Í. Fiskiskip og önnur skip: 

á skipum 31—-300 rúmlestir einn stýrimaður, 

á skipum stærri en 300 rúmlestir tveir stýrimenn. 

II. Flutningaskip: 

á skipum 31—-400 rúmlestir og minni einn stýrimaður, 

á skipum 401—1500 rúmlestir tveir stýrimenn, 
á skipum stærri en 1500 rúmlestir þrír stýrimenn.
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ILL. Farþegaskip og varðskip: 
a. á skipum 400 rúmlestir eða minni tveir stýrimenn, 
b. á skipum stærri en 400 rúmlestir þrír stýrimenn. 

Eigi er skylt að hafa stýrimenn á skipum sem eru 40 rúmlestir eða minni ef þeim er 
ætlað að leggja afla á land daglega. 

III. KAFLI 

Um atvinnuréttindi stýrimanna. 

4. gr. 

Eftirtalin stig skipstjórnarnáms, sbr. lög nr. 22/1972, um Stýrimannaskólann í Reykja- 
vík, og lög nr. 1/1973, um Stýrimannaskólann í Vestmannaeyjum, eru grundvöllur 
atvinnuréttinda sem hér segir: 

Í. Fiskiskip og önnur skip: 
- 1. stig: 240 rúmlestir og minni í innanlandssiglingum. 
. 2. stig: Otakmörkuð stærð. S

s
 

II. Flutningaskip, farþegaskip og varðskip: 

1. stig: 240 rúmlestir og minni í innanlandssiglingum. 

. 2. stig: 1. 400 rúmlestir og minni. 
2. Undirstýrimaður á skipum af ótakmarkaðri stærð. 

c. 3. stig: Ótakmörkuð stærð. 

sp
 

5. gr. 

Atvinnuréttindi stýrimanna, sbr. 4. gr., eru bundin eftirfarandi siglingatíma með vísun 

til samsvarandi stafliða í 4. gr. 
Af óskilgreindum siglingatíma mega 6 mánuðir vera við önnur störf en skipstjóra-, 

stýrimanns- eða hásetastörf. 

I. Fiskiskip og önnur skip: 

24 mánuðir og af þeim tíma minnst 12 mánuði háseti á fiskiskipi yfir 40 rúmlestir. 

30 mánuðir og af þeim tíma minnst 15 mánuði háseti á fiskiskipi yfir 100 rúmlestir, eða 

24 mánuði skipstjóri eða stýrimaður á flutningaskip, farþegaskipi eða varðskipi og 

auk þess minnst 6 mánuði háseti á fiskiskipi yfir 100 rúmlestir. 

S
s
 

II. Flutningaskip, farþegaskip og varðskip: 
a. 30 mánuðir og af þeim tíma minnst 12 mánuði háseti á flutningaskipi, farþegaskipi eða 

varðskipi yfir 100 rúmlestir. 
b. 1. 36 mánuðir og af þeim tíma minnst 18 mánuði háseti á flutningaskipi, farþegaskipi eða 

varðskipi yfir 100 rúmlestir, eða 30 mánuði skipstjóri eða stýrimaður á fiskiskipi yfir 

240 rúmlestir og auk þess minnst 6 mánuði háseti á flutningaskipi, farþegaskipi eða 

varðskipi yfir 100 rúmlestir. 
2. 30 mánuðir og af þeim tíma minnst 15 mánuði háseti á flutningaskipi, farþegaskipi eða 

varðskipi yfir 100 rúmlestir, eða 24 mánuði skipstjóri eða stýrimaður á fiskiskipi yfir 

240 rúmlestir og auk þess minnst 6 mánuði háseti á flutningaskipi, farþegaskipi eða 

varðskipi yfir 100 rúmlestir. 
c. 36 mánuðir og af þeim tíma minnst 18 mánuði háseti á flutningaskipi, farþegaskipi eða 

varðskipi yfir 100 rúmlestir, eða 24 mánuði skipstjóri eða stýrimaður á fiskiskipi yfir 

240 rúmlestir og auk þess minnst 12 mánuði háseti á flutningaskipi, farþegaskipi eða 

varðskipi yfir 100 rúmlestir.
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Af siglingatíma þeim, sem getið er í a-, b- og c-liðum, þarf minnst 6 mánaða hásetatíma 

á viðkomandi tegund skipa. Siglingatími á flutningaskipi gildir sama og siglingatími á 
farþegaskipi. 

6. gr. 

Siglingatími telst aðeins sá tími er stýrimannsefni starfar á skipi sem er í förum. 

Siglingatíma skal sanna með sjóferðabók, innlendri eða útlendri, eða vottorði frá lögskrán- 
ingarstjóra. 

Sé skipi lagt upp án þess að lögskráning úr skiprúmi fari fram skal geta þess í 
sjóferðabók. Liggi skip um kyrrt með þessum hætti lengur en }% hluta lögskráningartíma 
hlutaðeigandi stýrimannsefnis skal sá tími, sem umfram er, eigi reiknast til siglingatíma. 

IV. KAFLI 

Um atvinnuréttindi skipstjóra. 

1. gr. 

Til að öðlast réttindi sem skipstjóri í innanlandssiglingum á skipi 40 rúmlestir eða minna 

þarf eftirfarandi skilyrðum að vera fullnægt: 

a. Kunna skil á siglingatækjum, stefnuleiðréttingum og að setja stefnu og miðanir á sjó- 

kort, alþjóðareglum til að forðast árekstur, flóði og fjöru, vitakerfi, björgunarstöðvum 
og björgunartækjum og lífgun úr dauðadái. 

b. Hafa verið í 12 mánuði háseti á skipi yfir 6 rúmlestir að stærð í innanlandssiglingum, sbr. 
6. gr. 
Vottorð um kunnáttu samkvæmt a-lið skal gefið af siglingafróðum manni, tilnefndum af 

samgönguráðuneytinu. Ráðuneytið tilnefnir, eftir tillögum skólastjóra Stýrimannaskólans í 

Reykjavík, einn eða fleiri siglingafróða menn fyrir afmörkuð umdæmi til 5 ára í senn til að 
veita skipstjóraefnum leiðbeiningar og halda próf samkvæmt framangreindu. 

8. gr. 

Rétt til að vera skipstjóri á skipum yfir 40 rúmlestum að stærð hefur sá einn sem hefur 

rétt til að gegna 1. stýrimannsstöðu á tilgreindum skipum, sbr. 4. og $. gr., og hefur eftir 
öflun stýrimannsskírteinis verið: 

I. Fiskiskip og önnur skip: 
a. 12 mánuði stýrimaður á fiskiskipi yfir 40 rúmlestir. 
b. 18 mánuði skipstjóri eða stýrimaður á skipi yfir 40 rúmlestir og þar af minnst 6 mánuði 

1. stýrimaður á fiskiskipi yfir 100 rúmlestir. 

1I. Flutningaskip og farþegaskip: 

a. Engin réttindi. 
b. 18 mánuði skipstjóri eða stýrimaður á skipi yfir 100 rúmlestir og auk þess minnst 6 

mánuði 1. stýrimaður á flutningaskipi eða farþegaskipi yfir 100 rúmlestir og af þeim 

tíma minnst 4 mánuði í utanlandssiglingum. 

c. 24 mánuði skipstjóri eða stýrimaður á skipi yfir 100 rúmlestir og auk þess minnst 12 
mánuði 1. stýrimaður á flutningaskipi eða farþegaskipi yfir 100 rúmlestir og af þeim 

tíma minnst 6 mánuði í utanlandssiglingum. 

d. Heimilt er að gefa út skipstjóraskírteini í innanlandssiglingum samkvæmt stafliðum b og 

c án þess að krefjast stýrimannstíma í utanlandssiglingum. 

III. Varðskip: 

Hefur lokið 4. stigi stýrimannaskóla. 
24 mánuði skipstjóri eða stýrimaður á skipi yfir 100 rúmlestir og auk þess minnst 12 
mánuði sem 1. stýrimaður á varðskipi yfir 100 rúmlestir. A 22
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V. KAFLI 

Um aldursskilyrði og læknisvottorð. 

9. gr. 

Enginn getur öðlast stýrimannsréttindi samkvæmt lögum þessum né skipstjóraréttindi 

samkvæmt 7. gr. nema hann hafi náð 20 ára aldri. 

10. gr. 
Til þess að skipstjórnarmaður hljóti atvinnuréttindi samkvæmt lögum þessum verður 

hann að sanna með læknisvottorði að hann sé fær um að gegna stöðunni af heilsufarsástæð- 
um. Læknisvottorð skal endurnýjað á 10 ára fresti en þó má krefjast endurnýjunar oftar ef 
sérstök ástæða er til. 

VI. KAFLI 

11. gr. 

Hver sá, sem fullnægir skilyrðum þeim sem sett eru skv. 111. og TV. kafla þessara laga, á 

rétt á að fá þau skírteini sem veita viðeigandi atvinnuleyfi. 

Skírteinin skulu gefin út af tollstjóranum í Reykjavík eða lögreglustjórum úti á landi og 
skulu þau rituð á þar til gerð eyðublöð eftir fyrirmynd sem samgönguráðuneytið semur. 

Að liðnum 10 árum frá dagsetningu skírteinis ber skírteinishafa að leggja fram 
endurnýjað læknisvottorð og skulu skírteinin árituð ókeypis af útgefendum þeirra. Að 
öðrum kosti fellur skírteinið úr gildi. Sama er og ef skírteinishafi fyrirgerir því. Við útgáfu 

stýrimannsskírteinis skulu tekin gild læknisvottorð sem lögð voru fram við inntöku í 
stýrimannaskóla, enda sé skírteini innleyst á sama ári og prófi lauk og námi sé lokið með 

eðlilegum hraða. Önnur vottorð skulu ekki vera eldri en tveggja mánaða. 

12. gr. 
Nú vill einhver ekki hlíta úrskurði tollstjórans í Reykjavík eða lögreglustjóra úti á landi 

um útgáfu skírteinis og getur hann þá lagt málið undir úrskurð samgönguráðuneytisins. Við 

það skerðist þó ekki réttur hans til þess að leita dómsúrskurðar um málið. 

13. gr. 
Heimilt er að synja manni um útgáfu atvinnuskírteinis samkvæmt lögum þessum ef 

ákvæði 2. málsgreinar 68. greinar hegningarlaga eiga við um hagi hans. Verði skírteinishafi 

með dómi fundinn sekur um vanrækslu eða kunnáttuleysi í starfi sínu svo að tjón hlýst af má 

jafnframt dæma hann til að hafa fyrirgert skírteini sínu um stundarsakir, enda liggi ekki 
þyngri refsing við að lögum. 

14. gr. 

Allir þeir, sem öðlast hafa rétt til atvinnu við siglingar á íslenskum skipum áður en lög 

þessi öðlast gildi, halda réttindum sínum óskertum. 

15. gr. 

Samgönguráðuneytið getur, að fengnum umsögnum Farmanna- og fiskimannasam- 

bands Íslands og Stýrimannaskólans í Reykjavík, heimilað þeim erlendum ríkisborgurum, 
sem lokið hafa skipstjórnarnámi við íslenskan skóla eða sambærilegan erlendan skóla, að fá 
útgefið viðeigandi atvinnuskírteini, að fullnægðum öðrum skilyrðum, þó ekki skipstjóra- 

skírteini. 

Á sama hátt getur samgönguráðuneytið, að fenginni umsögn Stýrimannaskólans í 

Reykjavík, heimilað þeim íslenskum ríkisborgurum, sem lokið hafa skipstjórnarnámi við 
erlenda skóla, að fá útgefið viðeigandi atvinnuskírteini, að uppfylltum öðrum skilyrðum.
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VII. KAFLI 

16. gr. 

Samgönguráðherra skipar mönnunarnefnd sem hefur heimild til þess: 

1. Að ákveða frávik frá ákvæðum laganna um fjölda skipstjórnarmanna, eftir því sem 
tilefni gefst til, með tilliti til hagræðingarráðstafana, tæknibúnaðar, gerðar og/eða 

verkefnis skips. 

2. Að heimila tímabundna breytingu á mönnun skips til reynslu með skilyrðum sem 
nefndin setur. Reynslutími sé þó ekki lengri en 6 mánuðir í senn. 

Í framangreindum tilvikum skal nefndin leita umsagnar Siglingamálastofnunar varðandi 

öryggi og búnað skips. 

17. gr. 

Í mönnunarnefnd eiga sæti fulltrúar hagsmunaaðila að jöfnu eftir tilnefningu viðkom- 
andi samtaka. 

Skipaður skal varafulltrúi hvers aðalfulltrúa á sama hátt. 
Hæstiréttur Íslands skipar formann og varaformann nefndarinnar án tilnefningar og 

skulu þeir uppfylla almenn dómaraskilyrði. 

Nánari reglur um skipan og starfshætti mönnunarnefndar setur samgönguráðherra með 
reglugerð. 

18. gr. 

Ef skortur er á mönnum með nægileg réttindi má eftir ósk útgerðarmanns eða 

skipstjóra viðkomandi skips veita manni, sem ekki fullnægir skilyrðum laga þessara, með 

undanþágu rétt til starfa á tilteknu skipi eða gerð skipa um takmarkaðan tíma, þó eigi lengur 

en 6 mánuði í senn. 

Undanþágur samkvæmt 1. mgr. veitir fimm manna nefnd sem samgönguráðherra skipar 
til að fjalla um þess háttar mál. Í nefndinni eiga sæti tveir fulltrúar tilnefndir af fulltrúum 
útgerðaraðila og tveir fulltrúar tilnefndir af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands, en 
formann nefndarinnar skipar ráðherra án tilnefningar. Nefndin semur sér starfsreglur sem 

hún lætur birta með fullnægjandi hætti. Nú synjar nefndin umsókn um undanþágu og getur 

umsækjandi þá borið ákvörðun nefndarinnar undir samgönguráðherra sem leggur endan- 
legan úrskurð á málið. 

Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð gjald fyrir veittar undanþágur sem við- 
komandi undanþáguhafi greiðir og renna skal í sérstakan sjóð sem hafi það að markmiði að 
veita lán og/eða styrki til þeirra undanþáguhafa sem fara í nám til öflunar starfsréttinda. 

Undanþegnir gjaldinu eru þeir sem lokið hafa fyllsta skólanámi til viðkomandi starfs. 

19. gr. 

Samgönguráðherra setur reglur um skilyrði varðandi sjón, heyrn og heilbrigði 
skipstjórnarmanna. 

20. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða sektum nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum. 

Sektir renna í ríkissjóð. 
Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála.



Nr. 81 168 28. maí 1984 

21. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 69 30. apríl 1973, um 

atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum, svo og önnur lagaákvæði sem brjóta 

kynnu í bága við lög þessi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Ákvæði um atvinnuréttindi samkvæmt 4., 7. og 8. gr. taka gildi frá og með 1. janúar 

1985. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

Nr. 82 . 28. maí 1984 

LOG 

um breyting á lögum nr. 12/1970, um menntaskóla. 

Forseri ÍsLANDSs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
A eftir IX. kafla laganna, 26. gr., komi nýr X. kafli svohljóðandi: 

X. kafli 

Um nám fullorðinna. 

27. gr. 

Menntamálaráðuneytið getur heimilað skóla að standa fyrir námskeiðum, þ. á m. 
kvöldskóla, fyrir þá sem komnir eru af venjulegum skólaaldri og hentar ekki að sækja 

reglulega kennslu skólans en æskja að ljúka stúdentsprófi. Setja skal í reglugerð nánari 

ákvæði um starfsemi þessa og um námskeiðsgjöld er skulu miðast við að standa undir allt að 

þriðjungi kennslulauna. Þó skulu námskeiðsgjöld vera hin sömu á öllu landinu. 

Tölusetning lokaákvæða laganna breytist til samræmis, þannig að núverandi X. kafli 

verður XI. kafli og núverandi 27. gr. verður 28. gr. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Ragnhildur Helgadóttir.
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LOG 

um erfðafjárskatt. 

Forseri ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
Af öllum fjárverðmætum og fjármunaréttindum, er við skipti á dánarbúi manns hverfa 

til erfingja hans, skal greiða skatt til erfðafjársjóðs eftir lögum þessum, enda fari búskiptin 

fram hér á landi, þó með þeim undantekningum er lög þessi greina. 
Af fasteignum hér á landi, sem tilheyra dánarbúum sem skipt er erlendis, skal einnig 

greiða skatt eftir lögum þessum, enda sé ekki innheimtur af viðkomandi fasteign hliðstæður 
skattur í því ríki þar sem búskiptin fara fram. 

Á sama hátt skal greiða skatt eftir lögum þessum af gjafaarfi, dánargjöfum, fyrir fram 

greiddum arfi og gjöfum þar sem gefandi hefur áskilið sér not eða tekjur af hinu gefna til 
dauðadags eða um tiltekinn tíma sem ekki er á enda við fráfall hans. 

2. gr. 
Eftirtalin hugtök eru í lögum þessum notuð sem hér segir: 
A. Sambýlismaður: Sá sem stofnað hefur til óvígðrar sambúðar við persónu af 

gagnstæðu kyni og tekur arf eftir hana samkvæmt arfleiðsluskrá þar sem stöðu hans sem 

sambýlismanns arfleiðandans er ótvírætt getið. 
B. Stjúpbarn: Barn maka, enda hafi það alist upp á heimili arfleiðanda. 
C. Fósturbarn: 1) Barn annars manns er alist hefur upp á heimili arfleiðanda frá 

barnæsku til sjálfræðisaldurs, 2) barn sambýlismanns arfleiðanda, 3) barn maka arfleiðanda, 
ef það telst ekki stjúpbarn arfleiðanda. 

3. gr. 

Fjárhæð erfðafjárskatts ræðst af sifjatengslum erfingja við arfleiðanda, hvort heldur 
sem arfur fellur til erfingja samkvæmt beinum lagaákvæðum, erfðaskrá eða dánargjafar- 
gerningi. 

Nú afsalar maður sér arfi eftir annan mann og skal þá erfingi, sem við arfsafsalið fær 

stærri arfshluta en hann ella hefði fengið, greiða af hinum aukna arfi sama erfðafjárskatt og 
hinum hefði borið að greiða er afsalaði sér arfi. Sé sá undanþeginn erfðafjárskatti, sem 
afsalar sér arfi, skal sá er þann arf hlýtur greiða af honum sama erfðafjárskatt og honum 

hefði borið að greiða ef hann hefði tekið þann arf beint. 

4. gr. 

Af arfi, sem fellur til þess hjóna sem lifir hitt, svo og arfi sambýlismanns, sbr. 2. gr., 

skal engan erfðafjárskatt greiða, sbr. þó ákvæði 2. mgr. 3. gr. 

Af arfi, sem fellur til kirkna, opinberra sjóða, líknar- og menningarstofnana eða félaga, 
skal engan erfðafjárskatt greiða, sbr. þó ákvæði 2. mgr. 3. gr. Sama gildir um handrit, 
bókasöfn, listaverk og minjagripi sé hlutum þessum ánafnað eða þeir gefnir opinberum 

söfnum landsins eða alþjóðlegum stofnunum. 
Fjárhæð erfðafjárskatts af arfi annarra erfingja en að framan greinir ákveðst þannig, 

sbr. þó 5. gr.:
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A. Af arfi, sem fellur til niðja hins látna, kjörbarna, stjúpbarna eða fósturbarna eða 
niðja þeirra, svo og af arfshluta sem ráðstafað hefur verið með erfðaskrá samkvæmt 

ákvæðum 35. gr. erfðalaga nr. 8 1962, skal greiða af arfi hvers erfingja um sig: Af fyrstu 
140 000,00 krónum 5 af hundraði, af næstu 140 000,00 krónum 6 af hundraði, og svo áfram 

þannig að skatturinn eykst um einn af hundraði af hverjum 140 000,00 krónum er arfur 

hækkar um, allt til þess að skatturinn nær því að verða 10 af hundraði. 

B. Af arfi, sem fellur til foreldra hins látna eða niðja þeirra er ekki falla undir A-lið 

þessarar málsgreinar, skal greiða af arfi hvers erfingja: Af fyrstu 140 000,00 krónum 15 af 
hundraði, af næstu 140 000,00 krónum 17 af hundraði, og svo áfram þannig að skatturinn 
eykst um tvo af hundraði af hverjum 140 000,00 krónum er arfur hækkar um, allt til þess er 
skatturinn nær því að verða 25 af hundraði. 

C. Af arfi, sem fellur til afa eða ömmu hins látna eða barna þeirra eða fjarskyldari eða 

óskyldra aðilja, skal greiða af arfi hvers erfingja: Af fyrstu 140 000,00 krónum 30 af 

hundraði, af næstu 140 000,00 krónum 33 af hundraði og svo áfram þannig að skatturinn 

eykst um þrjá af hundraði við hverjar 140 000,00 krónur er arfur hækkar um, allt til þess er 

skatturinn nær því að verða 45 af hundraði. 

Nú byrja búskipti eftir lát beggja hjóna og skal þá leggja erfðafjárskatt á arf erfingjanna 

eins og um eitt bú sé að ræða án tillits til þess hvort erfingjar beggja hjónanna séu hinir sömu 
eða ekki. 

5. gr. 
Af þeim réttindum, sem lög þessi taka til samkvæmt 1. gr. og afhent eru sem greiðsla til 

erfingja fyrir fram upp í arf, skal greiða erfðafjárskatt sem hér segir: 
Erfingjar, sem falla undir A-lið 3. mgr. 4. gr., skulu greiða 10 af hundraði. 

Erfingjar, sem falla undir B-lið 3. mgr. 4. gr., skulu greiða 25 af hundraði. 

Erfingjar, sem falla undir C-lið 3. mgr. 4. gr., skulu greiða 45 af hundraði. 

Efingjar, sem falla undir 1. eða 2. mgr. 4. gr., þurfa ekki að greiða erfðafjárskatt af fyrir 
fram greiddum arfi. 

6. gr. 

Nú nemur fjárhæð, sem samtals fellur í arf, lægri fjárhæð en kr. 10 000,00 og eru 
erfingjar þá undanþegnir erfðafjárskatti. 

Erfðafjárskattur skal talinn í heilum krónum, en lægri fjárhæð sleppt. 

1. gr. 

Erfðafjárskatt skal greiða við lok skipta viðkomandi dánarbús og skal hann reiknaður 

út miðað við verðmæti arfs hvers erfingja á gjalddaga skattsins. 
Sé búi skipt einkaskiptum eða af löggiltum skiptaforstjóra skal búskiptum lokið og 

erfðafjárskatturinn greiddur eigi síðar en innan 12 mánaða frá andláti arfleiðanda. 

Skiptaráðandi getur þó lengt þennan frest um allt að sex mánuði í senn séu fyrir hendi 
sérstakar ástæður er geri slíka framlengingu nauðsynlega fyrir erfingjana. 

Sé búi skipt opinberum skiptum skal erfðafjárskattur greiddur við lok skipta. 
Nú eru búskipti mjög umfangsmikil og getur skiptaráðandi þá með úrskurði heimilað að 

skiptum verði lokið í tilteknum áföngum og erfðafjárskattur greiddur af hverjum áfanga 

fyrir sig. Slíka heimild má þó ekki veita nema um sé að ræða fullnaðaruppgjör á arfi 
tiltekinna erfingja með hverjum áfanga. 

Ekki er heimilt að gefa erfingjum út yfirlýsingu um eignarheimild þeirra að tiltekinni 

eign dánarbús fyrr en erfðafjárskattur af viðkomandi eign hefur verið greiddur. 
Réttaráhrif fyrirframgreiðslu upp í arf miðast við það tímamark er erfðafjárskattur er 

greiddur eða, ef ekki þarf að greiða erfðafjárskatt vegna afhendingar viðkomandi eignar, 

þegar skiptaráðandi hefur áritað erfðafjárskýrslu varðandi fyrirframgreiðsluna.
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8. gr. 
Nú deyr maður sem tæmst hefur arfur áður en skiptum á því búi er lokið og skal þá 

dánarbú hans taka þann arf er hinn látni ella hefði hlotið og greiða þann erfðafjárskatt er 
honum hefði borið að greiða. 

9. gr. 

Við ákvörðun gjaldstofns skal um eftirfarandi eignaliði miða við eftirfarandi, enda séu 

eignirnar ekki seldar á opinberu uppboði: 

A. Fasteignir skulu taldar á fasteignamatsverði sem í gildi er þegar erfðafjárskattur er 

greiddur. Af leigulóðarréttindum skal einnig greiða erfðafjárskatt með sama hætti. Nú er 

eignarréttur að fasteign háður kvöð um innlausnarrétt tiltekins aðilja og skal þá leggja 
erfðafjárskatt á innlausnarverðið sé það lægra en fasteignamatsverðið. 

B. Bifreiðir skulu taldar á áætluðu markaðsverði. 
C. Innbú, málverk og bækur, safngripir, aðrir listmunir og þess háttar skal talið á 

matsverði. 
D. Vélar, verkfæri og áhöld skulu talin á matsverði. 

E. Búpeningur skal talinn á því verði sem lagt hefur verið til grundvallar landbúnaðar- 
skýrslu til skattyfirvalda á því ári sem erfðafjárskattur er greiddur. 

F. Inneignir hjá bönkum, sparisjóðum eða öðrum innlánsdeildum, sem og aðrar 
inneignir og útistandandi skuldir, skulu taldar að meðtöldum tilföllnum vöxtum og/eða 

verðbótum. 
G. Skuldabréf til tveggja ára eða lengri tíma með bundnum vöxtum og óverðtryggð 

skulu talin á áætluðu markaðsverði. 
H. Verðtryggð spariskírteini ríkissjóðs og happdrættisskuldabréf ríkissjóðs skulu talin á 

nafnverði að viðbættum áföllnum vöxtum og verðbótum á höfuðstól. 
1. Hlutabréf skulu talin á nafnverði að meðtöldum jöfnunarhlutabréfum sem réttur 

hefur stofnast til fyrir lok skipta. 
J. Hugverkaréttindi hvers konar skulu talin á matsverði ákveðnu af aðiljum sem 

skiptaráðandi telur til þess hæfa. 
Félagsmálaráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um ákvörðun gjaldstofna 

samkvæmt lögum þessum. 
Nú kemur við skipti á búi fram eign og ekki er til að dreifa í lögum þessum né reglugerð 

ákvæði er við getur átt um hana og ákveður þá skiptaráðandi hvernig fundið verði á hana 
matsverð sem erfðafjárskattur greiðist af. 

10. gr. 
Skuldir arfleiðanda, þar með talin væntanleg opinber gjöld, skulu koma til frádráttar 

áður en erfðafjárskattur er reiknaður, svo og útfararkostnaður arfleiðanda og kostnaður 
sem nauðsynlegur reynist til að ákvarða gjaldstofna samkvæmt 9. gr. Þessir liðir skulu 

sundurliðaðir á erfðafjárskýrslu og studdir gögnum. 

11. gr. 

Nú skipta erfingjar dánarbúi einkaskiptum og skulu þeir þá, innan þeirra tímamarka er í 

einkaskiptaleyfi greinir, skila til skiptaráðanda útfylltri erfðafjárskýrslu í þremur eintökum á 

eyðublöðum sem félagsmálaráðuneytið leggur til í þessu skyni. Skal skýrslan vera 

skilmerkilega útfyllt og gögn fylgja henni til skýringar þeim fjárhæðum sem þar eru 

greindar. Skulu allir erfingjar undirrita erfðafjárskýrsluna. 
Skiptaráðandi skal yfirfara erfðafjárskýrslu og gæta þess sérstaklega að hún sé í 

samræmi við skiptagerð viðkomandi dánarbús. Telji skiptaráðandi skýrslu áfátt að einhverju 
leyti getur hann veitt viðkomandi aðiljum tiltekinn frest til að bæta úr eða leiðrétt sjálfur séu 
ágallar smávægilegir.
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12. gr. 

Skiptaráðandi skal yfirfara hvort eignir séu réttilega fram taldar á erfðafjárskýrslu, svo 
og annað það sem áhrif hefur á fjárhæð erfðafjárskatts. 

Þegar skiptaráðandi hefur yfirfarið erfðafjárskýrslu og telur hana fullnægjandi skal 

hann reikna út erfðafjárskatt hvers erfingja og rita fjárhæð hans í þar til ætlaðan reit á 

skýrslunni. Síðan áritar hann öll eintök skýrslunnar um að hann hafi yfirfarið hana. 

13. gr. 

Nú greinir erfingja á við skiptaráðanda um gjaldstofn vegna tiltekinnar eignar eða 

annað sem áhrif hefur á fjárhæð erfðafjárskattsins og skal skiptaráðandi þá veita þeim allt að 
tveggja vikna frest til að leggja fram gögn til stuðnings kröfum sínum og að því búnu kveða 

upp rökstuddan úrskurð um ágreiningsefnið. Sætir slíkur úrskurður kæru til Hæstaréttar. 

Ef sérstaklega stendur á getur skiptaráðandi lengt frest samkvæmt Í. mgr. þessarar 

greinar um allt að tvær vikur. 

Þegar endanleg niðurstaða um ágreiningsefnið liggur fyrir áritar skiptaráðandi skýrsl- 
una samkvæmt ákvæði 2. mgr. 12. gr. 

14. gr. 

Þegar dánarbúi er skipt opinberum skiptum skal skiptaráðandi útfylla erfðafjárskýrslu 
og leggja hana fram sem fylgiskjal með frumvarpi að úthlutunargerð. Um andmæli erfingja 
gegn útreikningi erfðafjárskattsins skal farið að hætti 13. greinar. 

15. gr. 

Gjalddagi erfðafjárskatts er sá dagur er skiptaráðandi áritar erfðafjárskýrslu samkvæmt 

2. mgr. 12. gr., ef um er að ræða einkaskipti eða skipti sem löggiltur skiptaforstjóri stýrir, en 

sé um önnur opinber skipti að ræða er gjalddagi sá dagur er skiptagerð búsins liggur fyrir í 
endanlegri gerð. 

Ef erfðafjárskattur hefur eigi verið greiddur innan tveggja vikna frá gjalddaga skulu 
innheimtir til viðbótar dráttarvextir. Dráttarvextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, 
sbr. 13. gr. laga nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. 

16. gr. 

Skiptaráðendur skulu fyrir 15. janúar ár hvert senda skattstjóra í sínu skattumdæmi eitt 
eintak af öllum erfðafjárskýrslum sem þeir hafa afgreitt á næstliðnu ári. 

17. gr. 

Skiptaráðendur skulu fyrir 15. janúar ár hvert senda ríkisendurskoðun eitt eintak af 

öllum erfðafjárskýrslum sem þeir hafa afgreitt á næstliðnu ári. 

18. gr. 

Nú kemur í ljós við endurskoðun skattyfirvalda að eign er ekki talin fram á 

erfðafjárskýrslu sem gögn skattyfirvalda benda til að þar ætti að vera og skal skattstjóri þá 
gera viðkomandi skiptaráðanda viðvart um það skriflega, og fer um slík mál að hætti 20. gr. 
laga þessara. 

Nú kemur í ljós við endurskoðun ríkisendurskoðunar að fjárhæð erfðafjárskatts þykir 

ekki hafa verið réttilega út reiknuð og skal ríkisendurskoðun þá skriflega krefja skiptaráð- 

anda um skýringar. Úrskurðar ríkisendurskoðun síðan, að fenginni umsögn skiptaráðanda, 

til hvaða ráðstafana skuli grípa í viðkomandi máli.
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19. gr. 

Allir embættismenn og aðrir, sem opinberum störfum gegna, svo og stjórnendur banka, 

sparisjóða, vátryggingarfélaga, hlutafélaga, kaupfélaga eða annarra félaga eða stofnana, 

þ. m. t. skattstjórar, eru skyldugir til að gefa án endurgjalds hvers konar upplýsingar er 

skiptaráðandi leitar eftir í sambandi við framkvæmd laga þessara, t. d. skýrslur um 

bankaviðskipti og inneignir, skuldabréf, hlutabréf o. s. frv. 
Nú skorast einhver undan að gefa þær skýrslur sem hann er krafinn um samkvæmt 

þessari grein og getur skiptaráðandi þá kveðið upp úrskurð um skyldu hans í þessu 

sambandi. Þann úrskurð má kæra til Hæstaréttar. 

20. gr. 

Nú hafa eignir vísvitandi verið vantaldar á erfðafjárskýrslu eða rangar upplýsingar verið 
gefnar er áhrif hafa haft á álagningu erfðafjárskatts til lækkunar og skal erfingi þá greiða allt 

að fimmfaldri þeirri fjárhæð í viðbótarerfðafjárskatt er skatturinn að réttu lagi hefði orðið 

hærri en hann varð. 

Skiptaráðandi, sem fær upplýsingar um atriði sem fyrri málsgrein þessarar greinar kann 
að taka til, skal tafarlaust boða erfingja á sinn fund og leita skýringa hans eða þeirra um 
sakarefnið. Telji hann skýringar erfingja afsakanlegar skal hann veita þeim stuttan frest til 
að skila viðbótarerfðafjárskýrslu. Telji skiptaráðandi skýringar viðkomandi aðilja ófullnægj- 

andi skal hann með rökstuddum úrskurði leggja á erfingjana viðbótarerfðafjárskatt 

samkvæmt ákvæðum 1. málsgreinar þessarar greinar. Jafnframt skal skiptaráðandi tilkynna 

ríkissaksóknara um málið, sbr. 24. grein. 

21. gr. 
Skiptaráðandi er innheimtumaður ríkissjóðs að því er erfðafjárskatt varðar og getur 

hann látið taka skattinn lögtaki samkvæmt lögum nr. 29 1885. 
Erfingjar eru ábyrgir fyrir greiðslu erfðafjárskatts einn fyrir alla og allir fyrir einn, með 

þeirri takmörkun þó að ekki verður innheimt hjá neinum meira en sem svarar heildararfi 
hans samkvæmt skiptagerð viðkomandi dánarbús. 

22. gr. 

Fjárhæðir þær, sem um er rætt í 4. og 6. gr. laga þessara, skulu vera grunnfjárhæðir er 
breytast skulu hinn 1. desember ár hvert í samræmi við breytingar á vísitölu byggingar- 

kostnaðar frá 1. október á næstliðnu ári til jafnlengdar á næsta ári, í fyrsta sinn 1. desember 
1984. Heimilt skal að færa fjárhæðir þessar, standi þær ekki á heilu hundraði króna, upp í 

næsta heilt hundrað, standi þær á 50 krónum eða meira, en ella skal færa þær niður í næsta 
heilt hundrað fyrir neðan. 

Félagsmálaráðuneytið skal með hæfilegum fyrirvara fyrir 1. desember ár hvert auglýsa 
opinberlega þær breytingar sem verða á viðmiðunarfjárhæðum samkvæmt 1. málsgrein 
þessarar greinar. 

23. gr. 
Félagsmálaráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um framkvæmd einstakra 

ákvæða laga þessara. 

24. gr. 
Brot gegn lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim varða sektum, varð- 

haldi eða fangelsi allt að tveimur árum, enda liggi ekki við brotinu þyngri viðurlög sam- 
kvæmt öðrum lagaákvæðum. 

A 23
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25. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og taka til allra þeirra búa sem skipt er eftir gildistöku 

þeirra. 

Jafnframt falla úr gildi lög nr. 30 27. júní 1921, um erfðafjárskatt, svo og lög nr. 50 
26. maí 1972 og lög nr. 46 12. maí 1978, um breyting á þeim lögum. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Alexander Stefánsson. 

Nr. 84 1. júní 1984 
LOG 

um veitingu ríkisborgararéttar. 

ForseEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisborgararétt skulu öðlast: 

Adal, Myrtle Rosina, húsmóðir á Seltjarnarnesi, f. 4. júlí 1962 í Guyana. 
Akasheh, Mahshid, verkfræðingur í Garðakaupstað, f. 21. maí 1957 í Íran. 

Anna Björg Michaelsdóttir, verkakona í Reykjavík, f. 21. ágúst 1957 á Íslandi. 

Assmann, Wolfgang, verkamaður í Reykjavík, f. 25. maí 1940 í Þýskalandi. 
Bang, Anne Lise, húsmóðir í Reykjavík, f. 14. okt. 1942 á Íslandi. 
Berman, Robert Clive, kennari í Reykjavík, f. 12. ágúst 1949 í Bretlandi. 

Björn Ryel Ólafsson, námsmaður í Kaupmannahöfn, f. 24. júlí 1955 í Danmörku. 
Boulter, Fred, nuddari í Reykjavík, f. 22. febr. 1956 í Bandaríkjunum. 

Bui, Thuy Xuan, mælingamaður í Reykjavík, f. 14. júlí 1952 í Víetnam. 

10. Campbell, Duncan Wilson, tónlistarmaður í Reykjavík, f. 5. nóv. 1950 í Skotlandi. 

. Chau, Minh Chi Tran, iðnverkamaður í Reykjavík, f. 22. des. 1956 í Víetnam. 

„ Chinotti, Gerard Marcel Fernand Henri, kennari í Reykjavík, f. 13. júní 1941 í 

Frakklandi. 

. Christiansen, Johan Sophus Dahl, nemi í Reykjavík, f. 6. mars 1955 á Íslandi. 

. Coðnca, Carol, húsmóðir í Reykjavík, f. 20. jan. 1953 í Frakkalandi. 
. Czizmouski, Waldemar Anton, f. 21. desember 1952 í Póllandi. 

. Czizmouski, Jolanta Banach, f. 11. maí 1953 í Póllandi. 

„ David, Marie Ivy Doris, húsmóðir á Akureyri, f. 7. apríl 1960 á Mauritius. 

„ Du, Cuong Quoc, verkamaður í Reykjavík, f. 22. júní 1956 í Víetnam. 
Du, Le Kim, iðnverkakona í Reykjavík, f. 13. sept. 1961 í Víetnam. 

„ Du, Minh Phuoc, iðnverkamaður í Reykjavík, f. 29. júní 1960 í Víetnam. 
„ Du, Quang Phuoc, verkamaður á Stöðvarfirði, f. 9. des. 1958 í Víetnam. 

. Edna María Michaelsdóttir, listakona í Svíþjóð, f. 18. júlí 1958 á Íslandi. 

. Foulger, Gillian Rose, jarðeðlisfræðingur í Reykjavík, f. 19. des. 1952 í Bretlandi. 
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24. 

25. 
26. 
21. 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

44. 
45. 
46. 
41. 
48. 
49. 
50. 
S1. 
52. 
53. 
Sd. 

55. 
56. 
57. 
58. 
59. 

60. 

61. 
62. 
63. 
64. 

Gaziza, Shanaz Taherali Yusufali, skrifstofumaður í Reykjavík, f. 9. apríl 1955 
í Tansaníu. 

Guldhammer, Lea Hjorth, húsmóðir í Bandaríkjunum, f. 27. sept. 1940 í Danmörku. 

Hua, Hiep Vinh, húsmóðir í Reykjavík, f. 14. jan. 1955 í Víetnam. 
Huijbens, Hermanus Henricus, matreiðslumaður á Akureyri, f. 18. ágúst 1948 í 

Hollandi. 

Huynh, Can Kien, iðnverkamaður í Reykjavík, f. 10. júlí 1949 í Víetnam. 

Huynh, De, matreiðslumaður í Reykjavík, f. 5. jan. 1946 í Víetnam. 

Huynh, Nam De, iðnverkamaður í Reykjavík, f. 28. apríl 1954 í Víetnam. 

Huynh, Nuoi Nhut, húsmóðir í Reykjavík, f. 25. des. 1951 í Víetnam. 

Hwang, Jin Soon, húsmóðir í Reykjavík, f. 12. okt. 1954 í Suður-Kóreu. 

Ilié, Dusan, vörubílstjóri í Reykjavík, f. 28. júní 1955 í Júgóslavíu. 
Ivan Kári Sveinsson, Reykjavík, f. 19. sept. 1978 á Spáni. 
de Jesus, Justiniano Halili, verslunarmaður í Reykjavík, f. 4. mars 1938 á Filippseyjum. 

Jones, Ellen Rósa, húsmóðir í Grundarfirði, f. 8. jan. 1953 á Íslandi. 

Lareau, Jean Noel, flugvirki í Reykjavík, f. 28. maí 1956 á Íslandi. 

Lentz, Walter Ludwig, gleraugnafræðingur á Seltjarnarnesi, f. 6. ágúst 1934 í 
Þýskalandi. 

Lewis, Joan, starfsþjálfari á Akureyri, f. 9. nóv. 1946 í Englandi. 

Loewenstein, Hope Nancey, iðjuþjálfi í Reykjavík, f. 8. sept. 1943 í Bandaríkjunum. 

Lozanov, Malgorzata, húsmóðir Reykjavík, f. 24. febr. 1949 í Póllandi. 
Maloney, Róberta Bára, verkakona í Keflavík, f. 9. ágúst 1963 í Bandaríkjunum. 
Marth, Jochen Wilhelm Paul Otto, verkfræðingur í Reykjavík, f. 24. júní 1953 í 

Þýskalandi. 

Marth, Ulrike Eleonore, fóstra í Djúpárhreppi, Rang., f. 12. mars 1955 í Þýskalandi. 

McQueen, Frances Jane Milne, húsmóðir á Akureyri, f. 27. nóv. 1942 í Skotlandi. 

Miljevié, Stanko, aðstoðarmaður í brauðgerð í Kópavogi, f. 28. sept. 1952 í Júgóslavíu. 
Nguyen, Chien Van, verkamaður í Reykjavík, f. 17. júní 1957 í Víetnam. 
Nguyen, Ho Van, nemandi í Kópavogi, f. 17. maí 1954 í Víetnam. 

Nguyen, Man Ngoc, húsmóðir í Reykjavík, f. 12. des. 1955 í Víetnam. 

Nilssen, Julianne Marie, húsmóðir í Keflavík, f. 2. okt. 1949 á Íslandi. 

Papazian, Berjouhi, kennari í Reykjavík, f. 24. okt. 1936 í Írak. 
Pescia, Enrico Emanuel, verkamaður í Njarðvík, f. 18. sept. 1954 í Bandaríkjunum. 
Pham, Hang Le, nemandi í Reykjavík, f. 19. jan. 1955 í Víetnam. 

Renner, Margo Jeanne, listamaður í Vestmannaeyjum, f. 29. des. 1953 í Bandaríkj- 

unum. 
Romo, Julio Cesar Ocares, rafsuðumaður í Reykjavík, f. 21. okt. 1952 í Chile. 

Salas, Jose Manuel Salvador, forstjóri í Reykjavík, f. 14. des. 1949 á Spáni. 

Schaaber, Ursula Lore, læknir í Reykjavík, f. 17. ágúst 1946 í Þýskalandi. 
de Sousa, Ruben Araújo, rafsuðumaður í Reykjavík, f. 17. febr. 1953 í Brasilíu. 

Stefán Brandur Stefánsson, viðskiptafræðingur í Hafnarfirði, f. 29. okt. 1954 í 
Bandaríkjunum. 
Steffen, Gisela Friederike Elisabeth, húsmóðir í Borgarnesi, f. 6. mars 1932 í 

Þýskalandi. 

Tamimi, Suleiman, nemi í Reykjavík, f. 1. mars 1955 í Jórdaníu. 

Tran, Trieu Di, matreiðslumaður í Reykjavík, f. 22. maí 1949 í Víetnam. 

Vestergaard, Ingibjörg, matráðskona í Garðakaupstað, f. 24. apríl 1938 í Færeyjum. 

Webster, Decarsta Unsont, körfuboltaþjálfari í Hafnarfirði, f. 7. maí 1955 í Bandaríkj- 

unum.
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65. Wilhelmsen, Willy Peter, verkamaður í Keflavík, f. 11. okt. 1952 í Noregi. 
66. Wilkinson, Bernard Stephen Wilmot, tónlistarkennari í Reykjavík, f. 14. mars 1951 í 

Englandi. 

67. Young, Neville, málari í Keflavík, f. 17. maí 1945 í Englandi. 

68. Zak, Marjan, verkamaður í Kópavogi, f. 18. júlí 1953 í Júgóslavíu. 

69. Zarioh, Mohamed Hamadi, rafsuðumaður á Akureyri, f. 17. okt. 1950 í Marokkó. 

70. Þórunn Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur í Reykjavík, f. 22. jan. 1947 í Bandaríkjunum. 

2. gr. 

Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenskt ríkisfang með lögum og skulu þá börn 

hans, fædd síðan, heita íslenskum nöfnum samkvæmt lögum um mannanöfn, en hann skal, 

þá er hann hlýtur íslenskt ríkisfang, taka sér íslenskt eiginnafn — ásamt því sem hann ber 
fyrir — er börn hans taka sem kenningarnafn. Honum skal þó heimilt, ef hann kýs heldur, 
að breyta svo eiginnafni sínu að það fullnægi kröfum laga um mannanöfn. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, Í. júní 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
Jón Helgason. 

Nr. 85 L Ö G 28. maí 1984 

um breyting á lögum nr. 14/1973, sbr. lög nr. 21/1977, um heimild til 

að stofna fjölbrautaskóla. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
Á ettir 6. gr. laganna komi ný 7. gr. svohljóðandi (núverandi 7. gr. verður 8. gr.): 

Heimila má fjölbrautaskóla að standa fyrir námskeiðum, þ. á m. kvöldskóla, fyrir þá 
sem komnir eru af venjulegum skólaaldri og hentar ekki að sækja reglulega kennslu skólans 

en æskja að ljúka námi hliðstæðu því sem í boði er á námsbrautum hans. Slíka heimild veitir 

menntamálaráðuneytið að fengnu samþykki annarra aðila að rekstri skólans. Setja skal í 

reglugerð nánari ákvæði um starfsemi þessa og um námskeiðsgjöld er skulu miðast við að 

standa undir allt að þriðjungi kennslulauna. Þó skulu námskeiðsgjöld vera hin sömu á öllu 

landinu. 
2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
  

(L. S.) Ragnhildur Helgadóttir.



30. maí 1984 177 Nr. 86 

LOG 

um breyting á lyfjalögum, nr. 49/1978. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

2. málsgr. 1. gr. orðist svo: 
Lyfjanefnd (sbr. VIII. kafla), lyfjaverðlagsnefnd (sbr. IX. kafla), stjórn lyfsölusjóðs 

(sbr. X. kafla), Lyfjaeftirlit ríkisins (sbr. XI. kafla), landlæknir og yfirdýralæknir eru 
ráðherra til ráðuneytis og aðstoðar um framkvæmd laga þessara. 

2. gr. 
4. gr. orðist svo: 
Vítamín og/eða steinefni ætluð mönnum til inntöku teljast ekki lyf nema magn þeirra í 

hverri mældri einingu (t. d. skömmtuðu lyfjaformi, g, ml) eða dagsskammti sé umfram 
mörk er kveða skal á um í reglugerð, sbr. 5. gr. Við ákvörðun marka skal taka mið af 
ráðleggingum manneldisráðs um það hver sé dagsskammtur vítamína og/eða steinefna við 
íslenskar aðstæður (sbr. lög nr. 45/1978). Heimilt er þó að kveða svo á í reglugerð að ákveðin 
vítamín og/eða steinefni teljist ávallt lyf enda þótt magn þeirra í einingu sé ekki umfram 
venjulegan dagsskammt, enda sé talið líklegt að langvinn neysla geti valdið heilsutjóni. 

3. gr. 
Við 5. gr. bætist ný málsgr. er verði 2. málsgr. og hljóði svo: 
Í reglugerðinni skulu einnig vera ákvæði um skráningu, árgjöld, innflutning og sölu 

vítamína og/eða steinefna, ýmist einna sér eða blandaðra dýra- eða plöntuefnum (náttúru- 

vörur), sbr. 4. gr., og skal um þau haft samráð við landlækni. Lyfjaeftirlit ríkisins og 
Hollustuvernd ríkisins. 

4. gr. 

2. málsgr. 6. gr. orðist svo: 
Lyfjanefnd gerir tillögur til ráðherra um staðla fyrir lyfjaform, gæði og hreinleika 

lyfjaefna og hjálparefna við lyfjagerð, svo og fyrir aðferðir til greiningar og ákvörðunar á 
þessum efnum. 

5. gr. 
8. gr. orðist svo: 

Óheimilt er að flytja inn til sölu eða afhendingar önnur lyf en 2. tl. 7. gr. tekur til. 

Ráðherra getur þó veitt undanþágu frá ákvæðum þessum í einstaka tilvikum: 
1. Leyfi til innflutnings staðlaðra forskriftarlyfja, sbr. 1. tl. 7. gr., að fengnum 

tillögum lyfjanefndar, og fer um afhendingu þeirra samkvæmt gildandi ákvæðum 
hverju sinni. 

2. Leyfi til innflutnings óskráðra sérlyfja ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, enda 
mæli lyfjanefnd með því. Við allar slíkar undanþágur skal þess gætt að magn 
lyfjanna sé takmarkað við þarfir þeirra sem eiga að nota þau. Mæli lyfjanefnd gegn 

því að leyfi til innflutnings verði veitt getur viðkomandi læknir, sem æskir 

innflutnings lyfsins, óskað eftir því að ráðuneytið leiti álits landlæknis um 

synjunina. 

Lyf þau, sem undanþáguheimild 2. tl. 2. mgr. nær til, má einungis láta úti gegn lyfseðli.
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6. gr. 
Við 10. gr. bætist ný málsgrein er verði 3. mgr. og hljóði svo: 

Heimilt er að hafna umsókn um skráningu sérlyfs ef hið virka efni er svo líkt fáanlegu 

lyfi að það, sem skilur, getur ekki haft teljandi þýðingu. 

7. gr. 

1. málsgr. 14. gr. orðist svo: 
Lyfjagerðir skulu framleiða stöðluð forskriftarlyf og sérlyf, sbr. 1.—2. tl. 7. gr. Einnig 

er þeim heimilt að framleiða forskriftarlyf lækna sem ekki er á færi lyfjabúða að framleiða 

handa einstökum sjúklingum. Sé um meira magn að ræða en svari þörfum örfárra sjúklinga 
þarf að koma til heimild ráðherra, enda mæli lyfjanefnd með því. 

8. gr. 
Við 14. gr. bætist ný málsgrein er verði 10. mgr. og hljóði svo: 
Ef fyrirtæki eða rannsóknastofnun fæst við framleiðslu á ónæmisefnum handa dýrum 

má víkja frá ákvæðum |. tl. 3. mgr., enda sé tryggt að mati yfirdýralæknis og Lyfjaeftirlits 

ríkisins að hlutaðeigandi forstöðumaður hafi til að bera nægilega menntun og reynslu til að 
veita framleiðslunni forstöðu. 

9. gr. 

1. málsgr. 16. gr. orðist svo: 
Lyfjanefnd gerir tillögur að reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja í samráði við 

Lyfjaeftirlit ríkisins og landlækni. 

10. gr. 
26. gr. orðist svo: 
Heimilt er ráðherra, að fengnum tillögum Lyfjaeftirlits ríkisins og landlæknis, að kveða 

nánar á í reglugerð um gerð auglýsinga er um ræðir í þessum kafla. Reglugerðin skal einnig 

kveða nánar á um meðferð og afhendingu lyfjasýnishorna, sbr. 22. gr. Leita skal álits 

lyfjanefndar og lyfjaverðlagsnefndar um reglugerð þessa. 

11. gr. 

27. gr. orðist svo: 

Lyfjanefnd skal skipuð fimm mönnum með sérfræðikunnáttu á sem víðustu sviði læknis- 
og lyfjafræði, svo sem lyfjaefnafræði, lyflæknisfræði, lyfjagerðarfræði, eiturefnafræði 

(toxicology) og lyfjafræði (pharmacology). 
Ráðherra skipar formann. Aðra nefndarmenn, auk fimm varamanna, skipar ráðherra í 

samráði við formann. 

Skipunartími nefndarinnar er fjögur ár. 

Þegar fjallað er um mál, er sérstaklega varðar dýralækningar, taka sæti í nefndinni 

yfirdýralæknir og dýralæknir, skipaður af ráðherra í samráði við formann nefndarinnar. 
Varamenn þeirra skulu skipaðir á sama hátt. 

Heimilt er að kalla til sérfræðinga og fulltrúa fagfélaga til að vera lyfjanefnd til 
ráðgjafar þegar þurfa þykir og skulu nánari ákvæði um það sett í reglugerð, sbr. 31. gr. 

Nefndarmenn mega engra hagsmuna hafa að gæta um sölu, innflutning eða framleiðslu 

lyfja. Framleiðendur sérlyfja eru skyldugir til að veita lyfjanefnd jafnóðum allar nýjar 

upplýsingar er varða skráð lyf og lyf sem eru í skráningarmeðferð.
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12. gr. 
9. tölul. 28. gr. orðist svo: 
Veitingu leyfa til tilrauna með óskráð lyf (klínískar prófanir), svo og reglugerð þar um 

er taki m. a. til nánari skilgreiningar á hvernig að slíkum tilraunum skuli staðið, svo og til 
heimildar, framkvæmdar, ábyrgðar og bótaskyldu þeirra er þær annast. 

13. gr. 
1. tölul. 29. gr. orðist svo: 
1. Tillögur að lyfjastöðlum, sbr. 6. gr. 

14. gr. 
4. tölul. 29. gr. orðist svo: 
Að vera landlækni til ráðuneytis við skráningu hjáverkana lyfja hér á landi, sbr. 54. gr., 

og upplýsingagjöf til lækna þar að lútandi. 

15. gr. 
30. gr. orðist svo: 

Kostnaður af starfsemi lyfjanefndar, þar á meðal laun nefndarmanna og starfsliðs, skal 
borinn uppi af skráningar- og árgjöldum. 

16. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu skal fella meginmál 

Þeirra inn í lög nr. 49/1978 og gefa þau út svo breytt. Jafnframt skulu þá lagatilvitnanir í 14. 
gr., 54. gr., 56. gr. og 58. gr. færðar til samræmis við gildandi lög. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

28. maí 1984 LÖ G Nr. 87 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja hlutabréf ríkissjóðs í 

Iðnaðarbanka Íslands hf. 

ForsEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja hlutabréf ríkissjóðs í Iðnaðarbanka Íslands hf. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) Matthías Á. Mathiesen. 
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LOG 

um breyting á lögum nr. 113/1951, um Iðnaðarbanka Íslands hf., 
sbr. lög nr. 31/1963, um breyting á þeim lögum. 

ForsEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

3. ml. 1. mgr. 7. gr. laganna orðist svo: 
Samþykktir félagsins og reglugerð bankans skulu vera háð staðfestingu ráðherra þess er 

fer með bankamál. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

Nr. 89 30. maí 1984 

LOG 

um breyting á lögum nr. 28 1976, um Búnaðarbanka Íslands, sbr. lög 

nr. 39/1983, um breyting á þeim lögum. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. ml. 8. gr. laganna orðist svo: 
Yfirstjórn bankans er í höndum ráðherra þess sem fer með bankamál. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí (984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Hermannsson.
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LOG 

um breyting á jarðalögum nr. 65 31. maí 1976 með síðari 

breytingum. 

ForsEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

5. tl. 5. gr. falli niður. 

2. gr. 

Niður falli orðin: „og Landnáms ríkisins“ í 3. mgr. 6. gr. 

3. gr. 
10. gr. orðist svo: 

Óheimilt er að reisa sumarbústaði á landi sem lögin taka til skv. 3. gr. og ekki hefur 

verið leyst úr landbúnaðarnotum skv. 1. og 2. mgr. 12. gr., nema jarðanefnd samþykki. 
Ekki er skylt að afla samþykkis skv. 1. og 2. mgr. 12. gr. vegna lóða fyrir sumarbústaði utan 
sumarbústaðahverfa. 

Ef um sumarbústaðahverfi er að ræða skal afla samþykkis skv. 1. og 2. mgr. 12. gr. áður 

en bygging sumarbústaða hefst. 

Ekki þarf að afla samþykkis skv. 6. gr. vegna aðilaskipta að réttindum yfir sumarbú- 
stöðum í sumarbústaðahverfum eða sumarbústöðum á lóðum (löndum) sem teknar (tekin) 
hafa verið úr landbúnaðarnotum skv. 1. og 2. mgr. 12. gr. 

Sumarbústaður skv. grein þessari er bygging sem reist er til þess að búa í að sumri til og 

einungis endrum og eins á öðrum tímum árs. Ákvæði þessarar greinar taka einnig til 

veiðihúsa. 
Það telst vera sumarbústaðahverfi þegar fjórir eða fleiri sumarbústaðir eru byggðir á 

sömu lóð (landi) eða á samtengdum lóðum. 

4. gr. 

Í stað orðanna: „og Landnáms ríkisins“ í 2. mgr. 11. gr. komi: og umsagnar 

Búnaðarfélags Íslands. 

5. gr. 

12. gr. orðist svo: 

Land, sem við gildistöku laga þessara er nýtt til landbúnaðar, má ekki taka til annarra 

nota, nema heimild sé til slíks í lögum. Að öðrum kosti þarf samþykki ráðherra, enda hafi 

það áður verið samþykkt af viðkomandi jarðanefnd og sveitarstjórn, og fyrir liggi umsögn 
Skipulags ríkisins og Búnaðarfélags Íslands. Leyfi samkvæmt þessari grein skal þinglýst. 

Óski stéttarfélag eftir landi til reksturs orlofshúsa fyrir félagsmenn er jarðanefnd rétt að 
heimila slík afnot lands rýri þau ekki til muna kosti jarðarinnar til búskapar. 

Til að skipta landi jarða og sameiginlegu landi fleiri jarða, til að sameina jarðir og til að 

leggja lönd eða jarðir til afrétta þarf samþykki jarðanefnda og sveitarstjórna og staðfestingu 

landbúnaðarráðuneytisins, að fenginni umsögn Búnaðarfélags Íslands. Ákvæði þessarar 

málsgr. taka einnig til landskipta skv. lögum nr. 46 27. júní 1941. 

Stofnun nýrra býla eða fleirbýlis á jörð er háð samþykki viðkomandi jarðanefndar, 

sveitarstjórnar og landbúnaðarráðuneytisins, skv. Il. kafla laganna. 

A 24
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6. gr. 

Í stað orðsins: „landnámsstjórnar“ í 13 gr. komi: stjórnar Búnaðarfélags Íslands. Niður 

falli úr sömu grein: „Skulu þá skipti gjörð af Landnámi ríkisins að fengnum tillögum 
jarðanefndar.“ 

1. gr. 

Í stað orðsins: „landnámsstjórn“ í 14. gr. komi: stjórn Búnaðarfélags Íslands. 

8. gr. 

Í stað orðsins: „landnámsstjórn“ í 15. gr. komi: stjórn Búnaðarfélags Íslands. 

9. gr. 

Á eftir 20. gr. komi ný grein, 21. gr., er orðist svo: 
Þar sem samþykki eða meðmæli jarðanefndar er áskilið í lögum þessum nægir samþykki 

bæjarstjórnar þegar um er að ræða land eða réttindi skv. 3. gr. sem lögin taka til innan 

lögsagnarumdæma kaupstaða. 

10. gr. 

Á ettir Il. kafla komi nýr kafli sem verði Ill. kafli með fyrirsögninni: Um viðurkenningu 
á nýjum býlum, félagsbú og jarðaskrá og orðist svo: 

a. (22. gr.) 
Til þess að stofna nýtt býli til búvöruframleiðslu, þar með talið til ylræktar, garðræktar, 

fiskræktar og loðdýraræktar eða til smáiðnaðar og þjónustu sem tengd er landbúnaði, þarf 

heimild landbúnaðarráðuneytisins, enda hafi viðkomandi sveitarstjórn og jarðanefnd 
samþykkt stofnun býlisins. 

Umsókn um stofnun nýs býlis skal senda landbúnaðarráðuneytinu ásamt upplýsingum 
um hvers konar búskap fyrirhugað er að stunda á býlinu. Þá skulu fylgja umsókn gögn er 

sýni að umsækjandi hafi tryggt sér umráðarétt yfir landi og annarri búrekstraraðstöðu. 
Ráðuneytið leitar umsagnar Búnaðarfélags Íslands og Framleiðsluráðs landbúnaðarins 

á hverri umsókn. Búnaðarfélagið lætur gera úttekt á búrekstrarskilyrðum býlisins. 

b. (23. gr.) 
Ef um er að ræða býli þar sem stofna skal til sauðfjárræktar, nautgriparæktar og/eða 

hrossaræktar skal að jafnaði miða við að ræktanlegt land sé eigi minna en 100 ha. Þó er 
heimilt að víkja frá þeirri landstærð ef í staðinn koma t. d. beitilönd eða hlunnindi til lands 

og sjávar. 
Um landstærð og önnur skilyrði við stofnun nýrra býla af öðru tagi, sbr. 22. gr., skal 

fara eftir ákvæðum reglugerðar sem landbúnaðarráðherra setur. 
Við stofnun nýs býlis skal þess gætt að ekki sé raskað búrekstraraðstöðu nálægra jarða. 

c. (24. gr.) 
Jörð, sem ekki hefur verið nytjuð með fastri búsetu þess, sem á lögheimili á jörðinni, í 

tvö ár eða lengur, telst eyðijörð nema sveitarstjórn hafi veitt samþykki sitt samkvæmt 21. gr. 

ábúðarlaga, nr. 64 31. maí 1976. 
Samþykki landbúnaðarráðuneytisins, sveitarstjórnar og jarðanefndar þarf til þess að 

endurbyggja eyðijörð. Umsókn um það skal senda ráðuneytinu sem fer með hana eins og 

um stofnun nýs býlis væri að ræða, sbr. 22. og 23. gr.
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d. (25. gr.) 
Heimild landbúnaðarráðuneytisins þarf til að stofna félagsbú til búvöruframleiðslu á 

býli, enda hafi viðkomandi sveitarstjórn og jarðanefnd samþykkt stofnun félagsbúsins. Fara 

skal eftir ákvæðum 2. og 3. mgr. 22. gr. um umsókn og meðferð hennar. 
Það telst vera félagsbú þegar tveir eða fleiri einstaklingar gera með sér samning skv. 27. 

gr. um að standa sameiginlega að búrekstri á einni eða fleiri jörðum, enda hafi aðilar 
félagsbúsins meiri hluta tekna sinna af landbúnaði og séu allir búsettir á viðkomandi býli 
(býlum). 

Hjón ein sér eða með ófjárráða barni (börnum) geta ekki stofnað til félagsbús. Sama 

gildir um fólk í óvígðri sambúð ef það á sameiginlegt lögheimili og hefur átt eða á von á barni 
saman eða sambúðin hefur varað samfleytt í a. m. k. tvö ár. 

Um stærð á landi félagsbús skal fara eftir 23. gr. þannig að landið sé ekki minna en hver 
aðili félagsbúsins hefði stofnað nýtt býli. 

e. (26. gr.) 
Séu aðilar félagsbús ekki allir eigendur að jörð sem félagsbúið er stofnað á skal gera 

sérstakt byggingarbréf skv. ábúðarlögum, nr. 64 31. maí 1976, milli aðila félagsbúsins og 
jarðareiganda og skal því þinglýst. Í slíku byggingarbréfi er heimilt að víkja frá ákvæðum 
11.— 16. gr. ábúðarlaga, nr. 64 31. maí 1976. 

f. (27. gr.) 
Aðilar félagsbús skulu gera með sér skriflegan félagsbússamning þar sem getið sé 

stofnframlaga aðilanna til búsins, eignarhluta hvers þeirra, hvernig háttað sé ábyrgð á 

skuldum búsins, skiptingu tekna þess, ákvarðanatöku um málefni búsins og hvernig slitum 
félagsbúsins skuli háttað. 

Heimild til stofnunar félagsbús öðlast ekki gildi fyrr en landbúnaðarráðuneytið hefur 
áritað félagsbússamning um samþykki sitt. 

Landbúnaðarráðuneytið skal við hver áramót birta í Lögbirtingablaði skrá yfir 
samþykkt félagsbú á árinu. 

g. (28. gr.) 
Samþykkt á félagsbúi veitir hverjum aðila félagsbús sama rétt og ábúanda nýs býlis 

nema annað sé ákveðið í lögum. 
Félagsbú, sem stofnuð hafa verið fyrir gildistöku þessara laga, skulu fyrir 1. janúar 1985 

senda landbúnaðarráðuneytinu til samþykktar félagsbússamning skv. 27. gr. Eftir 1. janúar 

1985 skulu þau bú ein njóta réttinda sem félagsbú sem landbúnaðarráðuneytið hefur 
samþykkt félagsbússamning fyrir. Ráðherra getur þó, ef sérstaklega stendur á, veitt aðilum 

félagsbús, sem stofnað hefur verið fyrir gildistöku þessara laga, frest í tiltekinn tíma til að 
samræma félagsbússamning sinn ákvæðum 27. gr. og fá hann samþykktan. 

Ráðherra getur með reglugerð sett nánari reglur um stofnun félagsbúa. 

h. (29. gr.) 
Landbúnaðarráðuneytið lætur árlega gera jarðaskrá fyrir allt landið. Í jarðaskrá skulu 

tilgreindar allar jarðir eða lögbýli skv. skilgreiningu 1. gr. ábúðarlaga, nr. 64 31. maí 1976, 

ásamt eigendum og ábúendum og öðrum þeim upplýsingum sem ráðherra ákveður með 
reglugerð. 

Eigendum og ábúendum jarða skv. 1. gr. ábúðarlaga, nr. 64 31. maí 1976, hrepp- 
stjórum, sveitarstjórnum, jarðanefndum, bæjarfógetum og sýslumönnum er skylt að láta í té 
upplýsingar um ábúð, eignarhald og annað er jarðir varðar vegna jarðaskrárinnar. Haft skal 

samráð við Fasteignamat ríkisins um öflun upplýsinga og gerð jarðaskrár. As
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Ráðherra úrskurðar um ágreining sem rísa kann um skráningu á jörð í jarðaskrá, að 

fenginni umsögn viðkomandi sveitarstjórnar, jarðanefndar og stjórnar Búnaðarfélags 
Íslands. 

Ráðherra getur með reglugerð sett nánari reglur um gerð og útgáfu jarðaskrár, öflun 
gagna til hennar og varðveislu. Þá er ráðherra heimilt með reglugerð að fela öðrum aðila að 
annast gerð jarðaskrár í umboði ráðuneytisins. 

Upplýsingar úr jarðaskrá skulu látnar í té gegn gjaldi sem ráðherra ákveður árlega. 

11. gr. 

II. kafli laganna (Forkaupsréttur) verður IV. kafli, IV. kafli verður V. kafli, V. kafli 
verður VI. kafli og VI. kafli verður VII. kafli. Töluröð greina í HI. kafla (verður IV. kafli) 

— VI. kafla (verður VII. kafli) breytist í samræmi við framantaldar breytingar svo og 
tilvitnanir í þær greinar. 

12. gr. 

Við 28. gr. (sem verður 37. gr.) bætist ný málsgrein svohljóðandi: 
Heimilt er að veita ábúanda jarðar í ríkiseign, sem byggð er skv. ábúðarlögum, nr. 64 

31. maí 1976, leyfi til að taka lán með veði í jörðinni til varanlegra húsabóta og annarra 
umbóta á jörðinni. 

13. gr. 

Við lögin bætist ný grein sem verður 74. gr. og orðist svo: 
Landbúnaðarráðuneytið skal við gildistöku þessara laga taka við verkefnum Landnáms 

ríkisins og landnámsstjórnar nema annað sé ákveðið með lögum. 

Landbúnaðarráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði er nauðsynleg þykja um 
framkvæmd laga þessara. 

14. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1984. 
Jafnframt falla úr gildi eftirfarandi lög og lagaákvæði: 

a) Konungsbréf um sölu kirkjueigna frá 30. júní 1786. 

b) 8.— 11. gr. laga nr. 46 16. nóv. 1907, um laun sóknarpresta. 
c) Lög nr. 30 20. okt. 1913, um umboð þjóðjarða. 
d) IX.— XI. kafli laga nr. 102 21. des. 1962, um ættaróðul o. fl. 
e) 2554. gr., 61.—62. gr., e- og g-liðir 67. gr., 71. gr. og 7S. gr. ásamt tilheyrandi 

kaflafyrirsögnum laga nr. 45 16. apríl 1971, um Stofnlánadeild landbúnaðarins, land- 

nám, ræktun og byggingar í sveitum. Þá skal töluröð greina og kafla í lögum nr. 45/1971, 
sbr. breytingar með lögum nr. 68/1973 og lögum nr. 60/1978, breytast í samræmi við 

framantaldar breytingar og skulu lögin gefin út á ný undir heitinu: Lög um 

Stofnlánadeild landbúnaðarins og Byggingastofnun landbúnaðarins. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) — 
Jón Helgason.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 100 31. desember 1974, um Hitaveitu 

Suðurnesja, sbr. lög nr. 26/1980. 

Forseri ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. gr. laganna breytist þannig: 
a. Orðið „hitaveitufyrirtæki“ í 1. mgr. verði: fyrirtæki. 

b. 2. og 3. mgr. falli niður. 
2. gr. 

1. mgr. 3. gr. laganna breytist og orðist þannig: 

Tilgangur Hitaveitu Suðurnesja skal vera a) að virkja jarðhita í Svartsengi og annars 

staðar á Reykjanesi ef hagkvæmt þykir, b) að reisa og reka orkuver, aðveitur og 
orkudreifikerfi á starfssvæði hennar og annast sölu á orku til notenda, c) önnur nýting á 
jarðgufu og heitu grunnvatni. 

3. gr. 

Við 6. gr. laganna bætist ný málsgrein sem orðist þannig: 
Enn fremur veitir iðnaðarráðherra Hitaveitu Suðurnesja einkaleyfi til starfrækslu 

rafveitu á starfssvæði hennar eftir því sem um semst við einstök sveitarfélög og ríkissjóð um 

yfirtöku á veitukerfum þeirra. 
4. gr. 

Við 13. gr. laganna (sbr. lög nr. 26/1980) bætist ný málsgrein sem orðist þannig: 
Heimild til Hitaveitu Suðurnesja um að standa að virkjun jarðvarma til raforkufram- 

leiðslu skal háð því skilyrði að áður hafi verið gerður samrekstrarsamningur við Lands- 

virkjun er tryggi að slíkt orkuver falli á hagkvæman hátt að heildarrekstri raforkukerfisins. 
Nái aðilar ekki samkomulagi skal ágreiningi skotið til iðnaðarráðherra. 

5. gr. 
Við lögin bætist svofellt 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Ríkissjóði er heimilt að selja Hitaveitu Suðurnesja háspennulínur í eigu Rafmagns- 

veitna ríkisins frá spennistöð við Elliðaár til Njarðvíkur, svo og raforkuveitukerfi sín og 
stofnana ríkisins, aðveitur og dreifiveitur innan sveitarfélaga þeirra sem aðild eiga að 

fyrirtækinu. Á sama hátt er sveitarfélögum þeim, sem aðild eiga að fyrirtækinu, heimilt að 
selja því raforkuveitukerfi sín eða leggja þau fram sem stofnframlög og breytist þá 

eignarhlutdeild eigenda í samræmi við það. 

Náist ekki samkomulag um mat á verðmætum þessum skal gerðardómur þriggja manna 
skera úr. Tilnefnir stjórn Hitaveitu Suðurnesja einn mann í gerðardóminn, seljandi einn, en 

oddamaður skal skipaður af Hæstarétti. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   

Matthías Á Mathiesen.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 50/1981, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

Forseri ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

5. gr. laganna orðist svo: 

5.5. 

5.6. 

Ekkert sveitarfélag skal vera án viðhlítandi heilbrigðiseftirlits. 
Sveitarfélög greiða kostnað við heilbrigðiseftirlit í héruðunum að svo miklu leyti 
sem lög mæla ekki um á annan veg. 

Hver svæðisnefnd skal fyrir 1. október ár hvert hafa gert tillögu að fjárhagsáætlun 

fyrir næsta reikningsár, og skal þá þegar senda hlutaðeigandi heilbriðgisnefndum 

tillöguna til umfjöllunar. 
Heilbrigðisnefndir skulu fyrir 15. október ár hvert hafa sent hlutaðeigandi sveitar- 

stjórnum tillögu að fjárhagsáætlun fyrir næsta reikningsár ásamt áætlun um 
skiptingu kostnaðar milli sveitarfélaga í umdæminu. 
Tillögur heilbrigðisnefnda, sbr. 5.4., skulu lagðar fyrir hlutaðeigandi sveitarstjórnir 
til endanlegrar ákvörðunar við afgreiðslu fjárhagsáætlunar hvers sveitarfélags. 
Heimilt er sveitarstjórnum að höfðu samráði við hlutaðeigandi svæðisnefndir að 

innheimta gjald af eftirlitsskyldri starfsemi, sem talin er upp í 2. gr., tl. 7., 8., 12., 
13., 14., 15., 16. og 17. Skal gjald þetta innheimt samkvæmt gjaldskrá sem 
heilbrigðismálaráðherra staðfestir og birt skal í B-deild Stjórnartíðinda. Gjöld 
samkvæmt þessari grein má innheimta með lögtaki. 

2. gr. 

1. tl. 17. gr. orðist svo: 

17.1. Stofnuninni skal skipt í fjórar deildir: 
Heilbrigðiseftirlit, rannsóknastofu, mengunarvarnir og geislavarnir og skal starfa 
forstöðumaður yfir hverri. 

3. gr. 

4. tl. 17. gr. orðist svo: 

17.4. Mengunarvarnir hafa yfirumsjón með því að framfylgt sé ákvæðum mengunarvarn- 

arreglugerðar, sbr. 2. tl. 3. gr. 
Mengunarvarnir annast enn fremur: 

1. Tillögur að starfsleyfum og úrvinnslu gagna hvað snertir mengunarvarnir. 

2. Skipulagningu og umsjón með framkvæmd mengunarrannsókna í samræmi við 

lög þessi svo og annarra mengunarrannsókna eftir nánari ákvörðun stjórnar. 

4. gr. 

Við 17. gr. bætast nýir töluliðir er verði 5. og 6. töluliður og orðist svo: 
17.5. 

17.6. 

Geislavarnir hafa yfirumsjón með starfsemi geislavarnaeftirlits skv. lögum nr. 

95/1962, með síðari breytingum, og reglugerðum settum samkvæmt þeim lögum. 

Ráðherra getur, að fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar, sett gjaldskrá fyrir 

veitta þjónustu á rannsóknastofu og fyrir sérhæft eftirlit sem stofnuninni er falið að 
annast samkv. ákvörðun ráðherra, sbr. 4. tl. 13. gr. Skal upphæð slíkra gjalda við 

það miðuð að þau standi undir allt að helmingi kostnaðar við hverja tegund 
rannsóknar eins og hann er áætlaður í upphafi hvers árs.
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S. gr. 

Upphaf 19. gr. orðist svo: 

19.1. Við stofnunina starfa fjórir forstöðumenn. 

6. gr. 
Við 1. tl. 19. gr. bætist nýr liður er verði 4. liður og orðist svo: 

19.1.4. Forstöðumaður geislavarna skal hafa háskólamenntun á sviði eðlisfræði og sérþekk- 
ingu og reynslu á sviði geislavarna. 

1. gr. 

Orðin „Áfengisvarnaráði, skv. lögum nr. 82/1969“ í 1. tl. 21. gr. falli niður. 

8. gr. 
34. gr. orðist svo: 

34.1.  Hollustuvernd ríkisins getur samið við aðrar rannsóknastofnanir um að annast 
rannsóknir fyrir heilbrigðiseftirlitið í landinu, að svo miklu leyti sem stofnuninni er 
ekki kleift að annast þær og fé er veitt til þess í fjárlögum. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Að lokinni staðfestingu skulu þau feld inn í meginmál laga 

nr. 50/1981 og gefin út svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 16. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson. 

28. maí 1984 ff Nr. 93 
LOG 

um breyting á ábúðarlögum, nr. 64 31. maí 1976. 

ForsEri ÍsLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

3. mgr. 1. gr. orðist svo: 
Jörð eða lögbýli teljast enn fremur býli sem hlotið hafa samþykki landbúnaðarráðu- 

neytisins sem ný býli. 
2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1984. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
Jón Helgason.



Nr. 94 188 30. maí 1984 

LOG 

um kvikmyndamál. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Kvikmyndasjóður Íslands starfar undir sérstakri stjórn. Menntamálaráðuneytið fer með 

yfirstjórn hans. 

2. gr. 

Verkefni Kvikmyndasjóðs eru m. a. þessi: 

1. Úthlutun styrkja og lána til íslenskrar kvikmyndagerðar, óháð því hvaða tækni er notuð 

við myndgerðina. Með íslenskri kvikmyndagerð er átt við verkefni þar sem íslenskir 

aðilar hafa forræði. 

Aðgerðir til að efla kvikmyndamenningu á Íslandi. 

Öflun og útgáfa upplýsinga um íslenskar kvikmyndir. 

Kynning á íslenskum kvikmyndum erlendis í samvinnu við íslenska kvikmyndafram- 
leiðendur á kvikmyndahátíðum og öðrum vettvangi. 

5. Rekstur Kvikmyndasafns Íslands. 

O
N
 

3. gr. 
Menntamálaráðherra skipar sjóðnum fimm manna stjórn til þriggja ára í senn. Skal 

formaður skipaður án tilnefningar, en hinir fjórir samkvæmt tilnefningum eftirtalinna aðila: 
Félags kvikmyndagerðarmanna, Sambands íslenskra kvikmyndaframleiðenda, Félags kvik- 
myndahúsaeigenda og Bandalags íslenskra listamanna. 

Þegar fjallað er um málefni Kvikmyndasafns skulu auk þess stjórnarmenn tilnefndir af 

Þjóðminjasafni Íslands og Námsgagnastofnun taka þátt í stjórnarstörfum. 

4. gr. 

Menntamálaráðherra ræður framkvæmdastjóra sjóðsins að fengnum tillögum sjóðs- 

stjórnar. Annað starfsfólk ræður framkvæmdastjóri í samráði við stjórnina og eftir því sem 

fjárveitingar leyfa. 

5. gr. 
Tekjur Kvikmyndasjóðs eru: 

1. Árlegt framlag úr ríkissjóði er nemi áætluðum söluskatti af kvikmyndasýningum í 
landinu. Aætlun þessi skal gerð af Hagstofu Íslands. 

2. Vaxtatekjur. 

3. Aðrar tekjur. 

Kvikmyndasjóður Íslands tekur við tekjum og eignum Kvikmyndasjóðs samkvæmt 
lögum nr. 14/1978. 

6. gr. 
Úthlutun úr Kvikmyndasjóði annast þriggja manna nefnd, kosin af stjórn sjóðsins, og 

mega nefndarmenn ekki eiga hagsmuna að gæta við úthlutunina. Nefndarmenn skulu kosnir 
árlega og nánari reglur settar um kosningu þeirra og starfssvið í reglugerð. 

1. gr. 

Kvikmyndasafn Íslands starfar innan vébanda Kvikmyndasjóðs, en um starfsemi þess 
skal sett sérstök reglugerð þar sem nánar skal kveðið á um verksvið safnsins og starfsemi. 

Framkvæmdastjóri Kvikmyndasjóðs skal jafnframt vera forstöðumaður safnsins en fela 

skal a. m. k. einum af starfsliði sjóðsins að sinna sérstaklega málefnum safnsins.
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8. gr. 

Kvikmyndasafn skal safna íslenskum kvikmyndum og kvikmyndum um íslenskt efni, 
gömlum og nýjum, hverju nafni sem nefnast, og varðveita þær. Jafnframt aflar safnið sér 

eintaka (eftirgerða) af erlendum kvikmyndum sem hafa listrænt og kvikmyndasögulegt gildi. 

Heimilt er að koma á skylduskilum kvikmynda samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð 
þar sem m. a. skal kveðið á um greiðslu kostnaðar við skylduskilin. 

9. gr. 

Kvikmyndasafn fær fé til starfsemi sinnar samkvæmt sérgreindri fjárveitingu í fjárlögum 
hverju sinni. Safninu er einnig heimilt að afla fjár með kvikmyndasýningum og útgáfustarf- 

semi eða öðrum viðlíka hætti. 
Einnig er heimilt að veita fé til starfsemi safnsins úr Kvikmyndasjóði samkvæmt 

ákvörðun sjóðsstjórnar. 

10. gr. 

Menntamálaráðherra setur reglugerðir samkvæmt lögum þessum, að fengnum tillögum 
stjórnar Kvikmyndasjóðs. 

11. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og jafnframt falla úr gildi lög nr. 14/1978, um Kvikmynda- 
safn Íslands og Kvikmyndasjóð. 

Lög þessi skulu endurskoðuð eigi síðar en að tveimur árum liðnum frá gildistöku þeirra. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

. Menntamálaráðherra er heimilt að setja reglur um kvikmyndastörf erlendra aðila á 
Íslandi að undangenginni ítarlegri athugun. 

Gjört í Reykjavík, 30. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Ragnhildur Helgadóttir. 

28. maí 1984 . Nr. 95 

LOG 

um breyting á lögum nr. 18 11. maí 1977, sbr. lög nr. 45 11. maí 

1982, um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. töluliður 3. gr. laga nr. 18 11. maí 1977, um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði, er 
breytt var með 1. gr. laga nr. 45 11. maí 1982, breytist svo sem hér segir: 

Í stað orðanna „allt að jafnvirði 19 milljóna bandaríkjadollara í íslenskum krónum“ 
komi orðin: allt að jafnvirði 33 milljóna bandaríkjadollara í íslenskum krónum.
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2. gr. 
Við 7. tölulið 3. gr. laganna bætast orðin: svo og stimpilgjald af hlutabréfum. 

8. töluliður 3. gr. laganna, sem bætt var inn með 2. gr. laga nr. 45 11. maí 1982, fellur 

niður. 
3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 96 . 17. maí 1984 

LOG 

um breyting á lögum um eiturefni og hættuleg efni, nr. 85/1968, með 

síðari breytingum. 

ForseETi ÍsLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

2. mgr. 6. gr. orðist svo: 

Lögreglustjóri gefur út eiturbeiðni. Aðeins má láta úti einu sinni gegn sömu 

eiturbeiðni. Eiturbeiðnir gilda lengst í eitt ár frá útgáfudegi. 

2. gr. 

2. mgr. 7. gr. orðist svo: 
Fyrirtæki og einstaklingar, sem um getur í 1. til og með 5. tl. 1. mgr. $. gr., mega einir 

láta úti og selja eiturefni. Fyrirtæki, sem talin eru upp í 2. tl., mega einungis selja eiturefni 
svo fremi að efnin séu hluti af venjulegri framleiðsluvöru þeirra eða séu hluti af birgðum 

eiturefna sem flutt hafa verið inn til eigin þarfa fyrirtækjanna. Heimilt er að selja á frjálsum 

markaði varning sem inniheldur tiltekin eiturefni, enda skal þá gæta fyrirmæla er lúta að 

þessu og sett verða í reglugerð skv. 16. gr. Auglýsa skal sérstaklega slíkar undanþágur frá 5. 

gr. laganna. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi við birtingu. 

Gjört í Reykjavík, 17. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Albert Guðmundsson.
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LOG 

um bókasafnsfræðinga. 

ForseEri ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Rétt til að kalla sig bókasafnsfræðing og starfa sem slíkur hér á landi hefur sá einn sem 
til þess hefur leyfi menntamálaráðherra. 

2. gr. 

Leyfi samkvæmt 1. gr. má aðeins veita: 

1. þeim sem lokið hafa B.A.-prófi frá Háskóla Íslands með bókasafnsfræði sem aðalgrein 

(það er a. m. k. 60 einingar skv. núgildandi reglugerð Háskóla Íslands, nr. 78/1979, eða 
3 stig skv. eldri reglugerð). 

2. þeim sem tekið hafa lokapróf frá háskóla og a. m. k. 60 einingar í bókasafnsfræði við 

Háskóla Íslands. 
3. þeim sem lokið hafa hliðstæðu prófi erlendis sé námið viðurkennt sem slíkt af 

yfirvöldum þess lands þar sem námið er stundað. 

4. þeim sem tekið hafa lokapróf frá háskóla og framhaldsgráðu í bókasafnsfræði til 
viðbótar. 

Aður en leyfi er veitt samkvæmt 3. og 4. lið skal leita umsagnar Félags bókasafnsfræð- 

inga og fastra kennara í bókasafnsfræði við félagsvísindadeild Háskóla Íslands. 

3. gr. 

Bókasafnsfræðingi ber að starfa samkvæmt lögum og reglugerðum um bókasöfn sem í 

gildi eru á hverjum tíma. 

4. gr. 

Brot á lögum þessum varða sektum. Með mál út af brotum gegn lögunum skal farið að 
hætti opinberra mála. 

5. gr. 

Menntamálaráðherra getur sett nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmd laga þessara. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Ragnhildur Helgadóttir.



Nr. 98 192 1. júní 1984 

LOG 

um breyting á lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar, með síðari 

breytingum. 

Forseri ÍsLanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

10. mgr. 16. gr. laganna (sbr. 1. gr. laga nr. 97/1980) orðist svo: 
Fæðingarorlof framlengist um einn mánuð sé um að ræða tvíburafæðingu og einn 

mánuð fyrir hvert barn að auki ef fæðast fleiri í einu. Fæðingarorlof framlengist um einn 
mánuð sé um að ræða alvarlegan sjúkleika barns sem krefst nánari umönnunar foreldris. 

Slík þörf skal rökstudd með læknisvottorði og staðfest af tryggingaráði. Hvort foreldri sem 

er getur að ósk móður dvalið hjá barni sínu hinn fjórða mánuð. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda um fæðingar frá 1. janúar 1983. 

Gjört í Reykjavík, Í. júní 1964. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Albert Guðmundsson. 

  

Stjórnartíðindi A 9, nr. 45—98. Útgáfudagur 13. júní 1984.



STJÓRNARTÍÐINDI A 10 — 1984 
  

  

18. júní 1984 193 Nr. 99 

AUGLYSING 

um þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 1983—1986. 

Alþingi hefur hinn 17. maí 1984 samþykkt þingsályktun þá, sem hér fer á eftir um 

vegáætlun fyrir árin 1983— 1986. 
Alþingi ályktar, samkvæmt III. kafla vegalaga, nr. 6/1977, að árin 1983—1986 skuli 

framkvæmdum í vegamálum hagað og vegir flokkaðir samkvæmt eftirfarandi vegáætlun. 

I. ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN 

(Fjárhæðir í m.kr.) 

  

  

  

  

1983 1984 1985 1986 

1.1. Markaðar tekjur: 

1. Tekjur af bensíni 
Bensíngjald .........0..0..0.%.0 0000. 469,0 663 676 690 
Aðrar tekjur af bensíni ..................... 190 194 198 

2. Þungaskattur ...........0..0.0.... 0... 207,0 307 313 319 

3. Gúmmígjald .............. 000 1,0 

677,0 1160 1183 1 207 

1.2. Ríkisframlag ..................0.. 0... 127,4 35 44 

1.3. Lánsfé ...........0....0 0. 244,6 223,1 352 350 

Samtals 1 049,0 1383,1 1570 1 601 
  

Il. SKIPTING ÚTGJALDA 

(Fjárhæðir í m. kr.) 

  

  

    

1983 1984 1985 1986 

2.1. Stjórn og undirbúningur: 

1. Skrifstofukostnaður .......... 20,2 28,1 29,4 30,0 

2. Tæknilegur undirbúningur ..... 26,2 33,8 37,9 38,6 

3. Umferðartalning og vegaeftirlit 3,6 5,0 5,1 5,2 

4. Eftirlaunagreiðslur ........... 2,2 3,1 3,2 3,2 

— 52,2 70,0 75,6 — 77,0 

A 26 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nr. 99 194 18. júní 1984 

1983 1984 1985 1986 

2.2. Viðhald þjóðvega: 

1. Sumarviðhald 

1. Viðhald malarvega ......... 99,0 139,5 151,7 162,1 

2. Viðhald vega með 
bundið slitlag .............. 55,9 78,3 85,5 91,0 

3. Viðhaldbrúa .............. 13,2 18,5 25,6 21,6 

4. Viðhald varnargarða ........ 1,8 2,6 2,8 2,9 
5. Heflunvega ............... 51,8 72,4 719,2 84,4 

6. Rykbinding ............... 18,1 26,1 28,9 30,5 

7. Vinnslaefnis .............. 485 67,1 133 78,2 

8. Vatnaskemmdir og ófyrirséð 11,3 15,1 16,6 17,5 

9. Vegmerkingar ............. 24 3,4 3,8 4,0 

302,0 423,0 467,4 492,2 

2. Vetrarviðhald ............... 105,1 116,2 119,0 120,4 

407,1 —  539,2 — 586,4 — 612,6 

2.3 Til nýrra þjóðvega: 

1. Stofnbrautir 

1. Stofnbrautir almennt ....... 126,4 155,2 203,3 345,2 

2. Bundinslitlög .............. 98,7 137,9 144,7 

3. Sérstök verkefni ........... 94,3 122,5 157,4 146,6 

4. Ó-vegir ................... 51,0 39,6 41,8 48,1 

370,4 455,2 547,2 539,9 
2. Þjóðbrautir.................. 54,1 78,3 105,0 106,2 
3. Bundin slitlög á þjóðvegi í 

kaupstöðum og kauptúnum .... 5,0 11,7 16,4 16,4 
4. Girðingar og uppgræðsla ...... 7,0 9,1 9,8 9,8 

— 435 — 5543 — 678,4 672,3 

2.4. Til brúargerða: 

1. Brýr 10m oglengri............ 28,1 56,3 46,3 55,7 
2. Smábrýr .................... 6,9 8,0 10,0 10,0 
3. Gilsfjörður (rannsóknir) ...... 0,2 0,3 0,3 

— 35,0 — 64,5 — 56,6 — 66,0 

2.5. Til fjallvega o. fl.: 

1. Aðalfjallvegir................ 2,2 3,1 3,3 3,3 

2. Aðrir fjallvegir ............... 2,4 3,2 3,4 3,4 

3. Þjóðgarðavegiro. fl........... 2,2 3,0 3,2 3,2 

4. Bláfjallavegur ............... 5,1 7,0 8,6 8,6 

5. Reiðvegir ................... 0,3 0,4 0,4 0,4 

— 12,2 — 16,7 18,9 18,9 

2.6. Til sýsluvega: 27,8 37,0 45,0 45,0 

2.7. Til vega í kaupstöðum og kaup- 

túnum: 68,0 90,0 95,9 96,0 

2.8. Til vélakaupa og áhaldahúsa: 

1. Til véla- og verkfærakaupa ..... 2,9 3,2 3,3 3,3 

2. Til bygginga áhaldahúsa ....... 4,3 4,2 4,9 4,9 
— 7,2 7,4 — 8,2 8,2 

2.9. Tiltilrauna:.................... 3,0 4,0 5,0 5,0 

Samtals 1 049,0 1383,1 1570,0 1 601,0 

 



18. júní 1984 195 

Vegur 

Vegnr. 

1 
14 
16 
17 
18 
19 
20 

SUNDURLIÐUN 

2.3. Til nýrra stofnbrauta. 

1. Stofnbrautir. 

1.1. Almenn verkefni. 

Vegheiti 

Kaflaheiti 

Suðurlandsvegur 

Vík—Dyrhólavegur ..................... 
Skógar—Steinalækur .................... 

Steinalækur—Sandhólmavegur ........... 

Sandhólmavegur—-Seljaland ............. 

Vorsabær—Landeyjavegur ............... 

Landeyjavegur—Hvolsvöllur ............. 
22—28 Hvolsvöllur—Þjórsá .................... 

30 
02 

31 
02 

34 
05 

416 

06 
10 

Skeiðavegur 

Ólafsvallavegur—Skálholtsvegur .......... 
Skálholtsvegur 
Um Laugarás ..............0.00. 0000... 

Eyrarbakkavegur 
Um Ölfusárós .......0.000. 0 

Biskupstungnabraut 
Þingvallavegur—Búrfellsvegur ........... 

Þrengslavegur 
Suðurlandsvegur —Þorlákshafnarvegur .... 

Vesturlandsvegur 
Höfðabakki—Úlfarsárvegur .............. 
Úlfarsárvegur—-Hafravatnsvegur ......... 

Þingvallavegur—Brautarholtsvegur ....... 

Kjósarskarðsvegur—-Hvítanes ............ 
Hvítanes—sýslumörk við Botnsá.......... 

Álftanesvegur 

Bessastaðavegur, vegam.—Bessastaðavegur 

Vesturlandsvegur 

Fjárrétt—Kalastaðahæð ................. 

Lambhagi—Akranesvegamót ............ 
Akranesvegur—Leirársveitarvegur ........ 

Leirársveitarvegur—Geldingaá ........... 
Geldingaá—Fiskilækur .................. 

Hamarslækur—Gufá .................... 

Um Gufá ........0.0..00 20 

Akranesvegur 

Vesturlandsvegur—Akranes ............. 

Ólafsvíkurvegur 

Vesturlandsvegur—Borg ................ 

Um Grímsá .........0.%00 00 

Fróðárheiði, snjóastaðir ................. 

1,4 

0,7 

3,9 

1,2 

1984 
fjárv. 

m. kr. 

1,0 
3,9 

0,6 

2,0 

1,2 

1,6 

1,3 

0,6 

4,0 

4,0 

3,5 

3,4 

1,4 

Nr. 99 

1985 

fjárv. 

m. kr. 

5,3 
4,8 

2,1 

1,4 

5,2 

0,4 

1,5 

4,8 
3,5 

1,8 

9,1 

1,7 

1,4
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1983 1984 1985 
Vegur Vegheiti fjárv. fjárv. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m. kr. m. kr. m. kr. 

55 Heydalsvegur 
02 Oddastaðir—Snæfellsnesvegur ................ 6,0 

56 Stykkishólmsvegur 

03 Snæfellsnesvegur—Nesvogur .................. 5,6 
03 Nesvogur—-Stykkishólmur .................... 7,0 

57 Snæfellsnesvegur 

10 Grundará—Grundarfjörður ................... 4,0 
12 Grundarfjörður—-Kvíabryggja ................. 8,7 

60 Vestfjarðavegur 
04 Snæfellsnesvegur—Lækjarskógur .............. 5,0 

05 Lækjarskógur—Laxá ......................... 4,3 
60 Vestfjarðavegur 

05—06  Þorskafjarðarvegur— Djúpidalur ............... 3,6 9,4 1,4 
11 Vattarnes—Fjarðarhlíðarvegur ................ 2,0 5,2 
21 Hvammur—Ketilseyri ........................ 0,9 

ól Djúpvegur 
18 Utan Súðavíkur ..........0..0...0 0000. 46 

18 Hafnir— Arnardalur ......................... 2,2 

19 Arnardalur—Flugvöllur ...................... 0,9 1,3 

62 Barðastrandarvegur 

02 Við Brjánslæk ..........00... 00... 2,6 
05 Um Ósá .........000. 0. 1,4 

63 Bíldudalsvegur 
02 Patreksfjörður —Tálknafjarðarvegur ........... 2,7 1,9 8,4 

64 Flateyrarvegur 

01 Innan Flateyrar ............. 000... 00. 3,5 45 

65 Súgandafjarðarvegur 

02 Innan Suðureyrar ...........0..0.. 000... 5,6 

68 Hólmavíkurvegur 
01 Um Ormsá ..........0.0.0 00. 0,6 

06 Kattará—Stekkjarlækur ...................... 1,4 

1 Norðurlandsvegur 

02 Reykir—Reykjaskóli ...........0....0...... 0,1 

04 Miðfjarðará—Hvammstangavegur ............. 1,8 5,5 
05 Hvammstangavegur—tenging ................. 2,9 

06 Um Víðihlíð ...........00.. 000. 0,3 
07 Lækjamót—Gljúfurá .................0...0..... 2,4 3,6 

08 Gljúfurá —Hnausakvísl ....................... 0,8 

13 GunnsteinsstaðirÆsustaðir .................. 3,7 43 0,8 

14 Svínvetningabraut-—-Bólstaðarhlíð ............. 0,3 
15—16  Sýslumörk—Sauðárkróksbraut ................ 1,6 1,6 

72 Hvammstangavegur 

01 Við Norðurlandsveg .........0.0.0.000000... 1,1 

75 Sauðárkróksbraut 

02 Varmahlíð—Sæmundarhlíðarvegur ............. 7,8 2,2 

03 Sæmundarhlíðarvegur—Sauðárkrókur .......... 3,0 1,6 5,2



18. júní 1984 

Vegur 

Vegnr. 

76 
01 

10 

11 

1 

03 

Vegheiti 

Kaflheiti 

197 

Siglufjarðarvegur 
Stekkjarholt—Grænamýri .................... 
Mánaskriður 

Gangamunni—Siglufjörður ................... 

Um Bægisá 

Norðurlandsvegur 

09—10  Eyjafjarðarbraut vestri— Vaðlaheiðarvegur 

11 
14—15 

802 

82 
03 
06 

85 

Vaðlaheiðarvegur—Svalbarðseyri .............. 
Illugastaðavegur—Litlu-Tjarnir ............... 

Ólafsfjarðarvegur eystri 

Ólafsfjörður —Ólafsfjarðarvegur .............. 

Ólafsfjarðarvegur 
Þorvaldsdalsá—Dalvík ..............0...0.... 

Olafsfjarðarmúli .............0. 0000. 

Norðausturvegur 

01—02  Norðurlandsvegur—Aðaldalsvegur ............. 
Aðaldalsvegur—Mývatnsvegur ................ 

Melrakkaslétta ..........0.0.000.. 00. 
Sveinungsvík—Krossavík ..................... 
Um Hölkná ogLaxá .........0.0000 000. 

03 
19 
22 
25 

14 
20 
21 
26 
3,9 
41 

85 
03 
07 

92 
01 
04 
07 
11 

93 
03 

96 
05 
07 
08 
08 
11 

Austurlandsvegur 

Kollur Upphéraðsvegur ..................... 
Innri-Kleif—Suðurfjarðavegur ................ 

Um Eyjagil 
Hjá Urðartei BÍ lo 
Þveit—Hólmur .............00 000. 

Smyrlabjörg—Kálfafellsstaður ................. 

Norðausturvegur 

Merkilækur—Hrafnsvík .........000.0 0. 

Ytri-Núpur— Vopnafjörður ................... 
Norðfjarðarvegur 

Egilsstaðir—Neðstabrú ...................... 

Neðsta brú—Melshorn .................0...... 

Hólmaháls— Eskifjörður ...................... 

Ormsstaðir—Neskaupstaður .................. 
Seyðisfjarðarvegur 

Efri-Stafur Seyðisfjörður .................... 

Suðurfjarðavegur 
Brimnes—Búðir ........0.0.00000 0. 

Búðir— Víku TETÖI ......... 00 

Vík—Stöðvarfjörður ......................... 
Hafnarnes—Stöðvarfjörður ................... 
Snæhvammur—Breiðdalsvík .................. 

  

Nr. 99 

1983 1984 1985 

fjárv fjárv. fjárv. 

m. kr. m. kr. m. kr. 

0,9 1,4 

1,3 1,2 

0,3 

2,5 
23,9 

3,4 

2,2 3,6 

0,4 2,6 

6,5 4,2 

0,2 

0,3 3,6 9,1 
1,3 

1,5 2,6 1,4 

1,0 13 1,4 

3,0 

0,5 2,8 6,7 

6,1 1,0 

0,4 

0,2 

0,6 

3,5 

2,0 4,1 

3,9 6,2 4,1 

6,3 6,5 

8,0 

3,4 

2,2 

2,2 5,0 3,2 

6,0 
6,0 

0,6 

41 

0,3 

126,4  155,2 1833



Nr. 99 

Vegur 

Vegnr. 

198 

Vegheiti 
Kaflheiti 

Suðurland, óráðstafað ......................... 

Reykjanes, Óráðstafað ......................... 

Vesturland, óráðstafað .............0.0.0.00.0.. 

Vestfirðir, Óráðstafað ..........0.0...0.. 000... 

Norðurland vestra, óráðstafað .................. 

Norðurland eystra, ráðstafað .................. 

Austurland, óráðstafað ....................0.... 

1.2. Bundin slitlög. 

Vegheiti 
Kaflaheiti 

Suðurlandsvegur 
Í Eldhrauni ...........0..0.0 0... 
Vík—Dyrhólavegur ............00.00..0. 0000... 

Skógar Hlíð ..........0)0..... 00... 

Steinalækur—Sandhólmavegur ................ 
Sandhólmavegur—Seljaland .................. 
Landeyjavegur—Hvolsvöllur .................. 

Skeiðavegur 
Ólafsvellir—Skálholtsvegur ................... 

Skálholtsvegur 
Um Laugarás ............0000 00... 

Biskupstungnabraut 
Kerið—Búrfellsvegur .............00.... 

Vesturlandsvegur 
Þingvallavegur—Brautarholtsvegur ............ 

Hafnarfjarðarvegur 
Fossvogslækur—Kópavogslækur ............... 
Kópavogslækur— Vífilsstaðavegur ............. 

Reykjavíkurvegur— Reykjanesbraut ............ 

Reykjanesbraut 
Vífilsstaðavegur —Hafnarfjarðarvegur .......... 

Hafnarfjarðarvegur —Krísuvíkurvegur .......... 

Sjávargata Y-Njarðvík— Hafnargata, Keflavík ... 
Garðskagavegur 

Garður—Sandgerði ............000.00.00.000... 

Vesturlandsvegur 

Lambhagi—Akranesvegamót ................. 
Akranesvegamót—Fiskilækur ................. 
Hamarslækur—Gufá ................0.0... 

18. júní 1984 

  

1983 1984 1985 

fjárv. fjárv. fjárv. 
m. kr. m. kr. m. kr. 

2,3 

1,7 

4,1 

3,3 

2,1 
3,1 
3,4 

126,4 155,2  203,3 

1983 1984 1985 

fjárv fjárv. fjárv. 
m. kr m. kr. m. kr. 

1,2 
7,0 

6,0 3,5 

8,0 

8,5 

1,9 

4,0 2,2 

2,0 

1,8 

1,9 

3,6 
0,3 3,2 

0,9 

8,0 2,8 

1,4 
2,8 

0,8 

0,6 

2, 4,5 

3,9
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Vegur 

Vegnr. 

51 
01 

54 
02 
04 
06 

56 
03 
03 

57 
10 

60 
04 
05 

60 
21 
24 

61 
18 
18 
19 

63 
02 

01 

02 

01 

11 

02—03 
05—06 
07 
08 
1314 
16—17 

74 
03 

75 
02 

Vegheiti 

Kaflaheiti 

Akranesvegur 
Vesturlandsvegur— Akranes .... 

Ólafsvíkurvegur 

Vesturlandsvegur—Borg ....... 
Grund—Tröð ................. 
Um Vegamót ................. 

Stykkishólmsvegur 

Snæfellsnesvegur—Nesvogur .... 
Nesvogur—Stykkishólmur ...... 

Snæfellsnesvegur 

Grundará—Grundarfjörður ..... 

Vestfjarðavegur 
Snæfellsnesvegur—-Lækjarskógur 
Lækjarskógur—Laxá ........... 

Vestfjarðavegur 
Hvammur—Ketilseyri .......... 

Bjarnardalur .................. 

Djúpvegur 

Utan Súðavíkur ............... 

Arnardalur—Flugvöllur ........ 

Bíldudalsvegur 
Patreksfjörður — Tálknafjörður .. 

Flateyrarvegur 
Innan Flateyrar ............... 

Súgandafjarðarvegur 

Innan Suðureyrar .............. 

Hólmavíkurvegur 
UmOrmsá ................... 
Tröllatunguvegur—-Hólmavíkurvegur ........... 

Norðurlandsvegur 
Reykir—Tjarnarkot............ 
Vatnshorn— Víðidalsá .......... 
Víðidalsvegur-eystri—Gljúfurá .. 
Gljúfurá —Hnausakvísl ......... 

Gunnsteinsstaðir—Bólstaðarhlíð . 
Skagafjarðarvegur Húseyjarkvísl 

Skagastrandarvegur 
Skagavegur—Skagaströnd ...... 

Sauðárkróksbraut 

Norðurlandsvegur—Sæmundarhlíðarvegur BR 

Sæmundarhlíðarvegur—Áshildarholt ........... 
Siglufjarðarvegur 

Gangamunni-->Siglufjörður ..... 
Norðurlandsvegur 

Vaðlaheiðarvegur—-Svalbarðseyri 

1983 
fjárv. 

m. kr. 

1,9 

4,5 

2,9 

6,0 

6,0 

1,5 

1,1 

6,8 

3,4 

1984 
fjárv. 

m. kr. 

3,6 

1,0 

1,2 

5,0 
7,0 

2,6 

3,9 
51 
6,5 
23 
7,2 

1,2 

3,9 

Nr. 99 

1985 
fjárv. 

m. kr. 

3,6 

2,9 

8,8
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Vegur Vegheiti 
Vegnr. Kaflaheiti 

14—15 Ilugastaðavegur—Litlu-Tjarnir ................ 

21 Mývatnsvegur--Mývatnssveitarvegur ........... 

22 Myývatnssveitarvegur— Ráðhús ................ 
802 Ólafsfjarðarvegur eystri 

Ólafsfjörður—Ólafsfjarðarvegur ............... 

82 Ólafsfjarðarvegur 
03 Þorvaldsdalsá—Dalvík ..............00...... 

85 Norðausturvegur 
01—02 Norðurlandsvegur—Aðaldalsvegur ............. 
03 Aðaldalsvegur—Mývatnsvegur ................ 

1 Austurlandsvegur 

14 Kollur--Upphéraðsvegur ................0.... 

27 Djúpavogsvegur— Hamar ..................... 
39 Þveit—-Hólmur ...........0..0. 00 

85 Norðausturvegur 
09 Vopnafjörður--Hlíðarvegur .................. 

92 Norðfjarðarvegur 
01 Egilsstaðir—Neðstabrú ...................... 

93 Seyðisfjarðarvegur 
03 Efri-Stafur—Seyðisfjörður .................... 

96 Suðurfjarðavegur 

07 Búðir— Víkurgerði .............. 00... 

08 Hafnarnes—-Stöðvarfjörður ................... 

11 Snæhvammur—Breiðdalsvík .................. 

18. júní 1984 

  

Suðurland, óráðstafað ............000.000 000 000. 

Reykjanes, Óráðstafað ................00.00... 
Vesturland, óráðstafað ...........0.0.0..0 0000... 

Vestfirðir, Óráðstafað ............0..0. 0000... 

Norðurland vestra, óráðstafað ................... 

Norðurland eystra, Óráðstafað ................... 
Austurland, ráðstafað .........0..0000000 0000. 

  

Samtals 

1983 1984 1985 

fjárv. fjárv. fjárv. 
m. kr. m. kr. m. kr. 

2,5 8,6 
0,7 

0,7 

0,3 

2,4 1,6 

4,0 7,0 15,4 

14 

2,8 7,0 9,2 

3,6 

8,5 

1,0 1,2 

1,3 5,0 3,1 

1,7 2,9 

3,0 

9,3 

1,8 

98,7  137,9  124,0 

2,4 

1,9 

4,2 

3,4 

2,2 

3,2 

3,4 

98,7  137,9  144,7
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1986 
fjárv. 

m. kr. 
1.1. og 1.2. Almenn verkefni og bundin slitlög 1986. 

Almenn verkefni og bundin slitlög á Suðurlandi ....... 18,9 
Almenn verkefni og bundin slitlög á Reykjanesi ....... 2,9 

Almenn verkefni og bundin slitlög á Vesturlandi ...... 48,4 
Almenn verkefni og bundin slitlög á Vestfjörðum ..... 51,1 
Almenn verkefni og bundin slitlög á Norðurlandi 

VEStTA .......... 0. 40,4 

Almenn verkefni og bundin slitlög á Norðurlandi 
EYStrA ....0.0000 0000 44,8 

Almenn verkefni og bundin slitlög á Austurlandi ...... 68,9 
Almenn verkefni og bundin slitlög óráðstafað ......... 69,8 

345,2 

1.3. Sérstök verkefni. 

1983 1984 1985 1986 
Vegur Vegheiti fjárv. fjárv. fjárv. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m. kr. m. kr. m. kr. m. kr. 

34 Eyrarbakkavegur 

05 Um Ölfusárós ..........0... 16,8 
35 Biskupstungnabraut 

01 Suðurlandsvegur Þingvallavegur ...... 17,0 3,5 10,5 

36 Þingvallavegur 

06—01  Kárastaðir—Stardalur ................ 4,0 11,0 16,8 14,0 

40 Hafnarfjarðarvegur 
03—04  Kópavogslækur-Reykjavíkurvegur .... 8,7 

41 Reykjanesbraut 
02—03  Reykjavík—Hafnarfjörður ............ 10,2 23,3 22,4 23,8 

1 Vesturlandsvegur 
05 Um Borgarfjörð ..................... 2,2 1,3 4,9 2,7 
14 Um Holtavörðuheiði ................. 8,9 12,5 10,4 11,2 

ól Djúpvegur 
01—05 Tenging Inn-Djúps ................... 17,0 21,3 11,2 11,2 

1 Norðurlandsvegur 

15 Sýslumörk—Skagafjarðarvegur ........ 10,4 8,7 

17 Um Héraðsvötn ..................... 6,0 2,8 2,8 

1 Norðurlandsvegur 

09—10  Eyrarfjarðarbr.vestri— Vaðlaheiðav. 0,5 7,2 26,9 
13 Grenivíkurvegur Illugastaðavegur 13,0 16,7 30,0 

1 Austurlandsvegur 

30—32 Hof—Össurá ...........000....... 4,8 64 236 13,3 
85 Norðausturvegur 

15 Jökulkinn—Austurlandsvegur ......... 2,0 

94,3  109,2 1430 1314 

Þjóðvegir í Reykjavík ................... 13,3 
Óráðstafað ........0.0......... 14,4 15,2 

  

Samtals 94,3 0 122,S  157,4 1466 
A 27
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1.4. Ó-vegir. 

18. júní 1984 

  

  

1983 1984 1985 1986 
Vegur Vegheiti fjárv. fjárv. fjárv. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m. kr. m. kr. m. kr. m. kr. 

574 Útnesvegur 

07 Um Ólafsvíkurenni ................... 47,0 25,8 27,8 14,1 
61 Djúpvegur 

25 Um Óshlíð .........000...... 35 126 9,2 27,0 
82 Ólafsfjarðarvegur 

06 Um Ólafsfjarðarmúla ................. 0,5 1,2 1,4 

51,0 39,6 37,0 42,5 
Óráðstafað .................000.. 4,8 5,6 

51,0 39,6 41,8 48,1 

2. Þjóðbrautir. 

1983 1984 1985 
Vegur Vegheiti fjárv. fjárv. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m. kr. m. kr. m. kr. 

22 Dalavegur 

01 Við Flugstöð ..........00%0 0000 4,0 

25 Þykkvabæjarvegur 

01 Suðurlandsvegur—Hrafntóftir ................. 1,0 2,8 

26 Landvegur 

03 UmSkarð .........2..000 00. 1,6 0,5 

204 Meðallandsvegur 

01 Suðurlandsvegur—Arnardrangur .............. 1,0 1,0 
205 Klausturvegur 

01 Um Kirkjubæjarklaustur ...................... 2,0 

206 Holtsvegur 

01 Við Hunkubakka .............0.....0 000... 0,2 

214 Kerlingadalsvegur 

01 Suðurlandsvegur—-Kerlingadalur .............. 2,4 

240 Stórhöfðavegur 

01 Um Vestmannaeyjakaupstað .................. 0,5 2,4 
242 Raufarfellsvegur 

01 Ýmsirstaðir .........2..0...0 2... 0,2 

250 Dímonarvegur 
01 Ýmsirstaðir .........2...0..0.0 0 0,2 

252 Landeyjavegur 

01 Ýmsirstaðir ............0..... 0. 0,7 1,4 

261 Fljótshlíðarvegur 
01—02 Ýmsirstaðir .............00...0. 0... 1,4 2,0 1,4 

275 Ásvegur 

01 Um Ás .........00. 0,7
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Vegur 
Vegnr. 

30 
03 
04 
05 

32 

01 

05 

Vegheiti fjárv. 
Kaflaheiti m. kr. 

Hrunamannavegur 

Skálholtsvegur—Þjórsárdalsvegur .............. 1,7 

Þjórsárdalsvegur—S-Laxá .................... 
Um Flúðir ..............0 0000 

Þjórsárdalsvegur 

Hrunamannavegur—S-Núpsvegur ............. 

Biskupstungnabraut 
Ofan Brúarár ...........000000 000. 

Laugarvatnsvegur 

Um Laugardalshóla .......................... 0,7 
Villingaholtsvegur 

Ýmsir staðir ............0..0...0 1,7 

Kaldaðarnesvegur 
Eyrarbakkavegur—Sandvík ................... 0,4 

Vorsabæjarvegur 
Við Vorsabæ ...........0.0000 0. 0,2 

Búrfellsvegur 
Við Klausturhóla ............00.0.0 000... 0,4 

Reykjavegur 
Um Hryggholt ........00%%00 000. 0,4 

Tjarnarvegur 
Um Vatnsleysu ..........00%. 0200. 

Krísuvíkurvegur 

Reykjanesbraut—Vatnsskarð ................. 
Hafnavegur 

Flugvöllur —Stapafellsvegur ................... 0,3 

Kjósarskarðsvegur 
Vesturlandsvegur-—-Meðalfellsvegur ............ 

Álftanesvegur 

Bessastaðavegur, vegam.—Bessastaðavegur ..... 0,8 
Hafravatnsvegur 

Suðurlandsvegur—Úlfarsárvegur .............. 
Borgarfjarðarbraut 
Um Hestháls ............0.0000 0000 0,4 

Um Þverá ..........0..%02 00 

Um Stafholtsveggi ........0.0..00000 0. 
Um Kljáfossbrú ............0... 0000... 

Uxahryggjavegur 
Kistufell Hóll ...........00).... 000. 1,3 

Hvítárvallavegur 

Um Andakílsárbrú .............0..0..0 0000... 
Stykkishólmsvegur 

Kerlingarskarð .............00. 0000 0,5 
Laxárdalsvegur 

Svalhöfði—sýslumörk ........0000....... 2,6 
Hagavegur .............0..00 00. 

1984 
fjárv. 
m. kr. 

2,5 

1,0 

0,8 

0,4 

1,3 

2,7 

24 
1,7 

4,7 

0,5 

Nr. 99 

1985 

fjárv. 

m. kr. 

1,1 

2,8 

3,5 

1,4 

1,6 

0,7 

2,5 

24 

0,4 

4,8



01—04  Norðurlandsvegur—Norðurlandsvegur 
145 

05—06  Sýslumörk—Selárbrú 
758 

01 
766 

01 

204 

Vegheiti 

Kaflaheiti 

Lundarreykjadalsvegur 
Hjá Múlakoti ............00.00.0 0... 

Hálsasveitarvegur 

Á Merkiholti ........0.. 0. 
Hallkelsstaðir—Hrauná ................ 

Útnesvegur 
Hellnar—Saxhólar ...........0....0..... 

Gillastaðavegur 
Tenging að Goddastöðum ............... 

Klofningsvegur 
Hafnarháls—Hóll ..................... 
Hnjúkur—Klofningur .................. 

Súgandafjarðarvegur 

Utan Suðureyrar ...................... 

Ketildalavegur 

Um Austmannadal..................... 

Svalvogavegur 
Utan Þingeyrar ........................ 

Valþjófsdalsvegur 

Flugvöllur—Grundarendi ............... 
Strandavegur 

Um Bassastaði ........0...00.0. 0. 

UmSelá ......0.00..0 00 

Drangsnesvegur 

Strandavegur—Drangsnes .............. 
Laxárdalsvegur 

Hólmavíkurvegur—Laxá ............... 

Miðfjarðarvegur 
Um Vesturá .......0...000. 0. 

Um Urfriðaá .........00.0..0000 0. 

Vatnsnesvegur 

Um Harastaðaá ..........0.00000..... 

Fitjavegur 
Norðurlandsvegur— Hrísar .............. 
Ásland—Bjarg .............00......... 

Víðidalsvegur vestri 
Um Fitjá oll... 

Grímstunguvegur 

Vatnsdalsvegur Ás ................... 
Svínvetningabraut 

Skagavegur 

Austurlandsvegur 

Skagafjarðarvegur—Merkigilsvegur 

Brimnesvegur 

Siglufjarðarvegur-—BBrimnes............. 

1,1 

0,8 

0,4 

0,5 

1,8 

1,4 

0,2 

1,6 

0,4 

0,1 

18. júní 1984 

1984 1985 
fjárv. fjárv. 
m. kr. m. kr. 

1,2 

1,5 

3,6 

3,4 

2,1 

3,9 

6,7 

2,5 

0,8 

1,4 

0,6 

2,6 

2,8 

3,2
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Vegur Vegheiti 
Vegnr. Kaflaheiti 

767 Hólavegur 

ol Ásavegur—Hjaltadalsvegur ..... 

769 Ásavegur 

01 Efri-Ás—Hólavegur ........... 
187 Flókadalsvegur 

01 Siglufjarðarvegur—Sigríðarstaðir 
792 Flugvallarvegur Siglufirði 

01 Siglufjörður—-Flugvöllur ........ 

83 Grenivíkurvegur 
02 Ystavík—Fnjóskadalsvegur eystri 

803 Kleifavegur ..................... 

812 Bakkavegur .................... 

813 Mörðuvallavegur ................ 
814 Staðarbakkavegur ............... 

821 Eyjafjarðarbraut vestri ........... 
03 Hrafnagil—Finnastaðavegur .... 

822 Kristnesvegur ................... 
823 Miðbraut ....................... 
824 Finnastaðavegur ................. 
829 Eyjafjarðarbraut eystri 

02 S-Laugaland—-Eyjafjarðarbraut vestri .......... 

836 Vaglaskógarvegur ............... 

842 Bárðardalsvegur vestri 
04 Halldórsstaðir—Mýri .......... 

851 Út-Kinnarvegur ................. 

852 Sandsvegur ..................... 
871 Flugvallarvegur Kópaskeri ........ 
94 Borgarfjarðarvegur 

05 Hjaltastaðavegur —Lagarfossvegur 

07 Vatnsskarð ................... 
98 Djúpavogsvegur ................. 

925 Hróarstunguvegur 
01 Austurlandsvegur—-Húseyjarvegur 

931 Upphéraðsvegur 

08 Hallormsstaður—Gunnlaugsstaðir 
937 Skriðdalsvegur .................. 
964 Breiðdalsvegur .................. 

966 Flugvallarvegur Djúpavogi ........ 
982 Flugvallarvegur Hornafirði ........ 

  

1983 1984 1985 
fjárv fjárv fjárv. 

m. kr. m. kr. m. kr. 

1,5 

0,3 1,3 

1,5 1,4 

0,3 

2,9 

0,6 

3,4 

0,7 

0,7 

2,0 

0,7 

1,1 

0,7 

3,4 

1,4 

0,6 

0,4 

0,4 
1,4 

1,7 
3,2 

0,2 

2,1 

2,4 4,0 

1,6 

0,7 

3,0 

1,8 

42,3 62,3 75,0
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Vegur Vegheiti 
Vegnr. Kaflaheiti 

Vegir í 
jaðarbyggðum 

612 Örlygshafnarvegur 
03 UmÖrlygshöfn ..........00.000. 0. 

624 Ingjaldssandsvegur 
02—03  Núpur—Ingjaldssandur ....................... 

635 Snæfjallastrandarvegur 

04 Utan Kaldalóns .............00..0 0000... 

745 Skagavegur 

02—04  Örlygsstaðir—sýslumörk ...................... 
05—06 Sýslumörk—Selárbrú ................0....... 

  

94 Borgarfjarðarvegur 
03 Eiðar—-Steinsvaðsvegur ...................... 

05 Hjaltastaðavegur—Lagarfossvegur ............. 
07 Vatnsskarð ...........0000 0000. 
08 Njarðvík—-Borgarfjörður ..................... 

917 Hlíðarvegur 

02 Hallgeirsstaðir—Eyjavegur ................... 
923 Jökuldalsvegur 

03 Búðará-Brú ............000000 0. 
924 Jökuldalsvegur eystri 

01 Refshöfði—Skeggjastaðir ..................... 
Suðurland, Óráðstafað ...........0.0.0.0 0000... 

Reykjanes, Óráðstafað .............0.0.000000... 
Vesturland, Óóráðstafað ...........0...0000 000. 

Vestfirðir, Óráðstafað ............0.000..00000.. 

Norðurland vestra, Óráðstafað ................... 

Norðurland eystra, Óráðstafað ................... 
Austurland, óráðstafað ..........00000000000.0.. 

18. júní 1984 

  

1983 1984 1985 
fjárv. fjárv. fjárv. 

m. kr. m. kr. m. kr. 

1,0 6,6 

6,2 

3,7 

2,5 3,9 

3,6 

2,3 

3,2 

3,0 

3,5 

2,3 

3,2 

3,2 

0,8 
2,4 

1,5 

1,6 

1,8 

1,5 

54,1 78,3  105,0
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2.4. Til brúargerða. 

1. Til brúa 10 m og lengri. 

Laxá í Leirársveit (1) ................0... 00. 
Leirá í Leirársveit (1) ...................... 
Sanddalsá(1) .............0.....00. 0 
Ormsá hjá Brú (68) .................. 0... 
Auðólfsstaðaá (1) ...............0... 0... 
Bægisá (1) ............0... 00... 
Tinnudalsá (1) .............0.00.. 0... 
Fitjá í Víðidal (714) ........0...0..... 0 
Krossá á Berufjarðarströnd (1) .....................00...... 
Fossá í Hvalfirði (1) ...........0...0...0... 
Peningsdalsá við Flókalund (62) .............0...00..000. 
Móra á Barðaströnd (62) ................0.. 0... 
Urriðaá í Miðfirði (704) ........... RNS 
Hjaltadalsá (767) ...........0....0... 00. 
Eyjafjarðará hjá Hrafnagili (823) ....................00.... 
Fjarðará í Ólafsfirði (802) ..................0. 
Hölkná í Þistilsfirði (85) ..........0....0....0... 
Nýpslón í Vopnafirði (85) ..........0...0..0... 0... 
Vesturá í Miðfirði (704) ...............0... 0. 
Tungufljót í Biskupstungum .....................0......... 
Hvítá hjá Kljáfossi (50) ............0.....0.. 00... 
Kirkjufellsá (57) ............0... 0... 
Selá í Steingrímsfirði (643) ................0..... 0. 
Einarsstaðaár (þ.þ.) ................. 00... 
Óráðstafað .......000........ 

Nr. 99 

  

Samtals 

1983 1984 1985 
fjárv. fjárv fjárv. 
m. kr. m. kr m. kr. 

5,9 
2,8 

3,3 
32 
2,2 
2,2 
7,0 
0,5 2,3 
1,0 1,4 

4,1 

5,8 
6,4 

3,5 
2,0 
2,7 
3,3 

10,0 
10,0 
4,8 1,8 

12,8 
5,9 
2,5 
7,9 
7,1 
7,7 

28,1 56,3 46,3
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202 

203 

204 

205 
206 
208 

210 

211 

212 

214 
215 
216 

218 

219 

240 

242 

243 

245 

246 

247 

Il. FLOKKUN VEGA 

3.1. ÞJÓÐVEGIR EFTIR KJÖRDÆMUM 

Suðurlandskjördæmi. 

Suðurlandsvegur: Af sýslumörkum á Skeiðarársandi, um Fljótshverfi og Síðu, yfir 
Eldhraun og Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyjafjöll, 

Rangárvelli, Holt, Þjórsá, Flóa, Ölfus, Hellisheiði að sýslumörkum við Sandskeið. 
Dalavegur: Frá Básaskersbryggju í í Vestmannaeyjum um Heiðarveg að flugstöð. 
Þykkvabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Ytri-Rangá á Ásveg hjá Miðkoti í 
Þykkvabæ. 
Landvegur: Af Suðurlandsvegi í Holtum upp Holt og Land um Galtalæk austan við 

Þjórsá hjá Búrfelli á Þjórsárdalsveg austan Sandafells. 
Prestbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Breiðbalakvíslar, um Prestbakkavöll, að 
heimreið að Prestbakka. 
Geirlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan Skaftárbrúar, um brú á Stjórn að heimreið 

að Geirlandi. 
Meðallandsvegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú, niður Landbrot austanvert, um 
Eldvatnsbrú hjá Syðri-Fljótum, um Langholt og Leiðvöll í Meðallandi, á Suðurlands- 
veg austan Eldvatns. 

Klausturvegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú að Kirkjubæjarklaustri. 
Holtsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Eldhraun um Skaftárbrú að Heiðarsel. 
Búlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Tungufljótsbrú í Skaftártungu að 
Skaftárdal. 
Ljótarstaðavegur: Af Búlandsvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um brú á 
Tungufljóti undan Snæbýli að vegamótum að Snæbýli. 
Álftaversvegur: Af Suðurlandsvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herjólfsstaði 
á Hryggjaveg hjá Þykkvabæjarklaustri. 
Hryggjavegur: Af Álftaversvegi nálægt Holti um Jórvíkurhryggi á Álftaversveg hjá 

Þykkvabæjarklaustri. 
Kerlingardalsvegur: Af Suðurlandsvegi að Kerlingardal. 
Reynishverfisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fossholtum að Presthúsum. 
Reynisvegur: Af Reynishverfisvegi norðan Lækjarbakka, um Þórisholt á Reynis- 
hverfisveg hjá Reynisdal. 
Dyrhólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Litla Hvammi í Mýrdal að heimreið að 

Dyrhólum. 
Péturseyjarvegur: Af Suðurlandsvegi austan Péturseyjar, um Pétursey og Eyjarhóla, á 

Suðurlandsveg vestan Péturseyjar. 
Stórhöfðavegur: Af Dalavegi (Skildinganesvegi) ofan Básaskersbryggju, meðfram 

vesturmörkum byggðar að Stórhöfðavita. 
Raufarfellsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kaldaklifsár, um Raufarfellsbæi, á 
Suðurlandsveg austan Svaðbælisár. 
Leirnavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Svaðbælisár, um Rauðsbakka og Leirnahverfi, 

á Suðurlandsveg austan við Steina. 
Hverfisvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Holtshverfi, á Suðurlandsveg 

austan Írár. 
Skálavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Skálabæi, á Suðurlandsveg austan 
við Hvamm. 
Sandhólmavegur: Af Suðurlandsvegi við Hvamm, um Efraholt, á Suðurlandsveg hjá 

Fitjamýri.
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248 
249 

250 

251 

252 

253 

254 
255 

257 

261 

262 
264 

266 
268 

271 

273 
275 

282 

284 

286 

288 
30 

31 

32 

33 

34 

Markarvegur: Af Suðurlandsvegi austan Markarfljóts að Stóru-Mörk. 
Þórsmerkurvegur: Af Suðurlandsvegi austan Markarfljóts, um Merkurengjar í Húsa- 
dal í Þórsmörk. 

Dímonarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Markarfljóts, norður Markarfljótsaura hjá 

Stóra-Dímon á Fljótshlíðarveg við Merkjaá. 
Hólmabæjavegur: Af Suðurlandsvegi á Markarfljótsaurum um Dalsel og Borgareyrar 

á Landeyjaveg nálægt Sandtjörn. 
Landeyjavegur: Af Suðurlandsvegi austan Affalls, um Miðey, Bergþórhvol, Þúfu og 
Fróðholt á Suðurlandsveg austan Þverár. 
Gunnarshólmavegur: Af Landeyjavegi hjá Votmúlastöðum um Sel á Landeyjaveg hjá 

Gunnarshólma. 

Hólmavegur: Af Landeyjavegi sunnan Álftarhóls að Hólmum. 
Akureyjarvegur: Af Suðurlandsvegi við Hemlu, um Strönd á Landeyjaveg nálægt 
Akurey. 

Ártúnsvegur: Af Landeyjavegi vestan Fróðholts um Ártún á Landeyjaveg hjá Eystra- 
Hóli. 
Fljótshlíðarvegur: Af Suðurlandsvegi á Hvolsvelli inn Fljótshlíð um Múlakot að 

Háamúla. 
Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efra-Hvol að Velli. 
Rangárvallavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Eystri-Rangár upp Rangárvelli, um 

Keldur og Gunnarsholt niður Rangárvelli á Suðurlandsveg vestan Varmadals. 

Oddavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Strönd að Vindási. 
Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts, um Þingskála og Hóla, um 

brú á Rangá ofan við Galtalæk á Landveg norðan Galtalækjarskógar. 
Árbæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan ÝYtri- -Rangár, um Árbæ, Snjallsteinshöfða og 

Lækjarbotna á Landveg hjá Þúfu. 

Bugavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Lyngás að Vetleifsholti. 

Ásvegur: Af Suðurlandsvegi við Landvegamót um Áshverfi, Sandhólaferju, Háfs- 

hverfi og Þykkvabæ að Húnakoti. 
Ásmundarstaðarvegur: Af Suðurlandsvegi við Áshól um Ásmundarstaði á Ásveg við 
Áshverfi. 

Heiðarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Einbúa um Heiði, Kamb og Gíslholt, á 
Hagabraut. 

Hagabraut: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða um Raftholt, Haga og Stúfholt á Landveg 

neðan við Köldukinn. 

Hamravegur: Af Suðurlandsvegi hjá Einbúa að Syðri-Hömrum. 

Skeiða- og Hrunamannavegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa, um Skeið, hjá Reykjum, um 

brú á Stóru-Laxá, hjá Hrepphólum, um Flúðir, Skipholt og yfir Hvítá hjá Brúar- 
hlöðum á Biskupstungnabraut hjá Kjóastöðum. 
Skálholtsvegur: Af Skeiða- og Hrunamannavegi hjá Reykjum um Laugarás og 

Skálholt á Biskupstungnabraut hjá Spóastöðum. 
Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti, um Þjórsárholt sunnan 

Miðfells, upp Þjórsárdal, um Skeljafell norðan Bjarnalóns, yfir Þjórsá hjá Sandafelli, 
yfir Tungnaá hjá Sigöldu að Sigölduvirkjun. 
Gaulverjabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Gaulverjabæ og Stokkseyri á 

Eyrarbakkaveg ofan Eyrarbakka. 
Eyrarbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Ölfusárbrúar á Selfossi um Eyrarbakka 

og Ölfusárós, á Þorlákshafnarveg.
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35 

36 

37 

38 
39 

302 
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Biskupstungnabraut: Af Suðurlandsvegi vestan Selfoss, um brú á Sogi, Svínavatn, brú 
á Brúará, Vatnsleysu, Múla og Geysi að Gullfossi. 

Þingvallavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Sog, um Ljósafoss, austan Þing- 

vallavatns, um Gjábakka og Þingvöll, að sýslumörkum á Mosfellsheiði. 
Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni, um Laugarvatn á Biskups- 

tungnabraut hjá Múla. 

Þorlákshafnarvegur: Af Suðurlandsvegi nálægt Hveragerði til Þorlákshafnar. 
Þrengslavegur: Af Suðurlandsvegi í Svínahrauni, um Þrengsli á Þorlákshafnarveg í 

Ölfusi. 

Urriðafossvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss yfir Villingaholts- 
veg, um Gafl á Hamarsveg hjá Skógsnesi. 

Ölvisholtsvegur: Af Suðurlandsvegi við Kjartansstaði um Miklholtshelli að vega- 

mótum við Ölvisholt. 
Oddgeirshólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Hraungerði að vegamótum við Austurkot 
og Oddgeirshóla. 
Villingaholtsvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Villingaholt, suður með Þjórsá um 
Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða. 

Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógsnes, á 
Villingaholtsveg hjá Sýrlæk. 
Kolsholtsvegur: Af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda að vegamótum að Kolsholtshelli. 
Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti um Votmúla á Gaulverjabæjarveg 

við Smjördali. 
Önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluholt, á 

Villingaholtsveg norðan Önundarholts. 
Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi móts við Seljatungu um Vorsabæ á 
Hamarsveg við Syðri-Velli. 
Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli um Holt á Gaulverjabæjarveg á 
Stokkseyri. 
Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík að vegamótum að Hreiður- 
borg. 

Langholtsvegur í Flóa: Af Suðurlandsvegi nálægt Túni að Langholti. 
Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi við Kílhraun, um Skeiðháholt á Skeiðaveg móti 
Löngumýri. 
Ólafsvallavegur: Af Skeiðavegi að Ólafsvöllum. 
Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti að vegamótum að Fjalli. 

Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár um Hamarsheiði á Þjórsárdalsveg 
vestan Þverár. 

Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi vestan Kálfár, hjá Hæl að heimreið að Lækjarbakka. 
Stóra-Núpsvegur: Af Þjórsárdalsvegi hjá Minna-Núpi á Gnúpverjaveg við Ásaskóla. 

Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása um Stóru-Mástungu að Skálda- 
búðum. 
Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stóru-Laxár, um Syðra-Langholt að 
Auðsholti. 
Langholtsvegur: Af Hrunamannavegi hjá Flúðum á Auðsholtsveg hjá Langholti. 

Álfsstétt: Af Eyrarbakkavegi að Eyrarbakka. 

Hrunavegur: Af Hrunamannavegi við Flúðir um Hruna á Hrunamannaveg vestan 
Kirkjuskarðs. 
Kaldbaksvegur: Af Hrunavegi hjá Hruna að heimreið að Þverspyrnu.
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Tungufellsvegur: Af Hrunamannavegi við Dalsá að Tungufelli. 
Grafningsvegur neðri: Af Biskupstungnabraut við Alviðru á Grafningsveg efri við 
Úlfljótsvatn. 
Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði um Búrfell og Klausturhóla á Biskups- 

tungnabraut austan Seyðishóla. 

Kiðjabergsvegur: Af Biskupstungnabraut austan Seyðishóla að heimreið að Gelti. 

Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minni-Borg um Sólheima, á Biskups- 

tungnabraut austan Svínavatns. 

Reykjavegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum á Laugarvatnsveg hjá Brúará. 

Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Vatnsleysu á Reykjaveg hjá Tjörn. 

Einholtsvegur: Af Biskupstungnabraut við Tungufljótsbrú, um Einholt á Hruna- 
mannaveg sunnan Gýgjarhóls. 
Bræðratunguvegur: Af Einholtsvegi norðan Tungufljóts að Ásakoti. 
Grafningsvegur efri: Af Þingvallavegi við Írafoss, um Grafning á Þingvallaveg norðan 
Heiðarbæjar. 

Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin að heimreið að Útey. 

Gjábakkavegur: Af Laugarvatnsvegi hjá Laugarvatni á Þingvallaveg við Gjábakka. 

Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvatnsvegi undan Efstadalsfjalli að Böðmóðsstöðum. 
Hvammsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kögunarhóls um Nýbýlahverfi og Gljúfur á 
Suðurlandsveg vestan Kotstrandar. 
Arnarbælisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Sandhóli að heimreið að Egilsstöðum. 
Krýsuvíkurvegur: Frá sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni, um Selvogsheiði á Þorláks- 
hafnarveg við Þrengslaveg. 
Kjósarskarðsvegur: Frá sýslumörkum vestan Stíflisdalsvatns, um Fellsenda á Þing- 
vallaveg á Mosfellsheiði. 
Uxahryggjavegur: Frá sýslumörkum á Sæluhúsahæðum, um Brunna og Tröllháls á 
Þingvallaveg á Þingvöllum. 

Reykjaneskjördæmi. 

Suðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Sandskeið um Lækjarbotna til Reykjavíkur. 

Vesturlandsvegur: Frá Reykjavík um Mosfelissveit og Kjalarnes, inn Hvalfjörð, að 
sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni. 
Þingvallavegur: Frá sýslumörkum á Mosfellsheiði á Vesturlandsveg nálægt Köldukvísl. 
Hafnarfjarðarvegur: Frá Reykjavík um Kópavog og Garða á Reykjanesbraut við 
Kaplakrika. 
Reykjanesbraut: Frá Reykjavík, austan Kópavogs og Hafnarfjarðar, um Vatnsleysu- 
strandarheiði, Keflavík og Miðnesheiði til Sandgerðis. 
Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð, um Krýsuvík að 
sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni. 

Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa til Grindavíkur. 
Hafnarvegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvíkur að Höfnum. 
Garðskagavegur: Af Reykjanesbraut norðan Keflavíkur um Gerðar og Sandgerði að 

heimreið að Nýlendu á Stafnesi. 

Kjósarskarðsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Laxár, um Reynivelli og Kjósarskarð 

að sýslumörkum vestan Stífilsdalsvatns. 
Elliðavatnsvegur: Af Arnarnesvegi við Dimmu um Vatnsenda á Reykjanesbraut ofan 
Hafnarfjarðar. 

Arnarnesvegur: Af Suðurlandsvegi við Rauðavatn, um norðurhlíðar Vatnsendahvarfs 

og Rjúpnahæðar yfir Reykjanesbraut við Hnoðraholt á Hafnarfjarðarveg á Arnarnes- 
hæð.
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Vífilsstaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Silfurtúns, um Garða og Vífilsstaði á 

Elliðavatnsveg við Vífilsstaðavatn. 

Bessastaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi í Engidal að Bessastöðum. 

Álftanesvegur: Af Bessastaðavegi nálægt Bessastöðum, um Landakot og Sviðholt og 

aftur að vegamótum Bessastaðarvegar við Bessastaði. 

Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúgagerði, um Vatnsleysuströnd að 

Vogum. 
Vogavegur: Af Reykjanesbraut móti Vogum að Vogakauptúni. 

Njarðvíkurvegur: Af Reykjanesbraut vestan Vogastapa að Innri-Njarðvík. 

Nesvegur: Af Hafnavegi í Höfnum um Reykjanes, Grindavík og Ísólfsskála á 

Krýsuvíkurveg sunnan Krýsuvíkur. 

Úlfarsárvegur: Af Vesturlandsvegi norðan brúar á Úlfarsá sunnan Úlfarsfells á 
Hafravatnsveg. 
Hafravatnsvegur: Af Suðurlandsvegi norðan Hólmsár, um Miðdal, á Vesturlandsveg 

við Þverholt. 
Reykjalundarvegur: Af Hafravatnsvegi að Reykjalundi. 

Brautarholtsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Klébergs að Brautarholti. 

Eyrarfjallsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls á Vesturlands- 

veg hjá Felli. 
Meðalfellsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorá, norðan Meðalfellsvatns á Kjósar- 

skarðsveg sunnan brúar á Laxá hjá Vindáshlíð. 

Vesturlandskjördæmi. 

Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni, út fyrir Hafnarfjall, yfir brú á 

Borgarfjörð hjá Borgarnesi, um Eskiholt, Norðurárdal, að sýslumörkum á Holta- 

vörðuheiði. 
Borgarfjarðarbraut: Af Vesturlandsvegi við Ferstiklu, um Dragháls, Hestháls og 
Bæjarsveit, yfir brú á Hvítá hjá Kljáfossi, um Stafholtstungur á Vesturlandsveg hjá 

Haugum. 

Akranesvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Lambhaga að Akranesi. 
Uxahryggjavegur: Af Hvítárvallavegi við Hvítárvelli, um Hest, Götuás, Lundar- 
reykjadal og Uxahryggi að sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum. 
Hvítárvallavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Seleyri um Andakíl, yfir brú á Hvítá hjá 

Hvítárvöllum á Vesturlandsveg norðan Eskiholts. 

Ólafsvíkurvegur: Af Vesturlandsvegi við Borgarnes, um Mýrar, Vegamót og Fróðár- 

heiði til Ólafsvíkur. 
Heydalsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Heydal, á 
Snæfellsnesveg vestan Bíldhóls. 
Stykkishólmsvegur: Af Ólafsvíkurvegi við Vegamót, yfir Kerlingarskarð, um Helga- 

fellssveit til Stykkishólms. 
Snæfellsnesvegur: Af Vestfjarðavegi við Stóraskóg, um Hörðudal, Skógarströnd, 

Helgafellssveit og Grundarfjörð á Ólafsvíkurveg við Fróðá. 
Laxárdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Saurum, um Laxárdal, að sýslumörkum á 

Laxárdalsheiði. 
Svínadalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli, um Eyri á 
Borgarfjarðarbraut gegnt Geitabergi. 
Akrafjallsvegur: Af Grundartangavegi hjá Klafastöðum um Innra-Hólm að Akranesi. 

Leirársveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Leirárbrú, um Leirá á Svínadalsveg vestan 
við Hól.
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Melasveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorholti, um Melasveit á Vesturlandsveg 

hjá Belgsholti. 

Grundartangavegur: Af Akranesvegi hjá Litlu-Fellsöxl að Grundartangahöfn. 

Mófellsstaðavegur: Af Hvítárvallavegi sunnan Andakílsár, um Mófellsstaði á Borgar- 

fjarðarbraut sunnan Skorradalsvatns. 

Skorradalsvegur: Af Hvítárvallavegi norðan brúar á Andakílsá, um Fossabæi, með 

Skorradalsvatni að norðan að Fitjum. 
Hagavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Stóru-Drageyri, sunnan Skorradalsvatns um 

Haga að Fitjum. 
Vatnshamravegur: Af Skorradalsvegi hjá Vatnshömrum um Heggsstaði á Uxahryggja- 

veg hjá Hatti. 
Hvanneyrarvegur: Af Vesturlandsvegi að Hvanneyrarskóla. 

Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni, um Lundarreykjadal 

norðanverðan og brú á Grímsá hjá Oddsstöðum á Uxahryggjaveg hjá Brautartungu. 

Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk að Hvítárbakka. 

Laugarholtsvegur: Af Bæjarsveitarvegi að Laugarholti. 

Flókadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan Varmalækjar um Múlastaði, Skóga, 

Brennistaði á Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi. 

Stóra-Kroppsvegur: Af Borgarfjarðarbraut um flugvöll á Kálfanesmelum, um Stóra- 

Kropp á Borgarfjarðarbraut á Hamramelum. 

Reykdælavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum, um Reykholtsdal 

sunnanverðan, yfir brú á Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum á Reykholtsdalsveg við 

Úlfsstaði. 
Hálsasveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Gróf, um Reykholt og Úlfsstaðaháls, 

Stóra-Ás, Húsafell og Kalmanstungu á Hvítársíðuveg hjá Bjarnastöðum. 

Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal og fram 

hjá Giljum á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási. 

Þverárhlíðarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Síðumúla um Norðtungu og Hjarðar- 

holt á Borgarfjarðarbraut vestan Þverár. 
Hvítársíðuvegur: Af Þverárhlíðarvegi hjá Síðumúla, um Hvítársíðu og brú á Hvítá hjá 

Bjarnastöðum á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási. 

Þverárvegur: Af Þverárhlíðarvegi sunnan Litlu-Þverár að Kvíum. 

Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi norðan brúar á Litlu-Þverá um Grjót á Norður- 

árdalsveg hjá Hafþórsstöðum. 

Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Stafholt að Svarfhóli. 

Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Varmaland og 

Einifell á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum. 

Norðurárdalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brekku, um brýr á Norðurá hjá Glitstöð- 

um, um sunnanverðan Norðurárdal á Vesturlandsveg hjá Króki. 

Ferjubakkavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brennistöðum, um Ferjubakka, á Hvítár- 

vallaveg vestan Ferjukotssíkis. 
Borgarnesbraut: Af Vesturlandsvegi að Borgarnesi. 

Þursstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan borgar að Rauðanesi. 

Álftaneshreppsvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Langár, suður fyrir Hólsvatn um 

Krossnes og Þverholt á Ólafsvíkurveg hjá Arnarstapa. 

Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti að heimreið að Miðhúsum. 

Grimsstaðavegur“ Af Ólafsvíkurvegi hjá Urriðaárbrú um Árbæ að vegamótum að 

Grenjum
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Laxholtsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Galtarholti um Laxholt og Stangarholt á 
Olafsvíkurveg austan Langár. 
Sauravegur: Af Ólafsvíkurvegi á Raftási á Hraunhreppsveg hjá Jaðri. 
Staðarhraunsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Raftási að Staðarhrauni. 
Hraunhreppsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Fíflholtum um Stóra-Kálfalæk, Akra og 
Þverholt á Álftaneshreppsveg hjá Hrafnkelsstöðum. 

Hítarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Kaldár að vegamótum við Krossholt. 

Kolviðarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Gerðubergslækjar að Laugagerðisskóla. 

Skógarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan við Rauðkollsstaði um Skógarnes og 

Miklholt á Ólafsvíkurveg hjá Stóru-Þútfu. 
Ölkelduvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Ölkeldu að Hóli. 
Lýsuhólsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Hraunsmúla, um Lýsudal og Lýsuhól á 

Ólafsvíkurveg vestan Vatnsholtsár. 

Útnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík, Hellissand og Rif 

að Ólafsvík. 
Flugvallarvegur Rifi: Af Útnesvegi nálægt Rifi að flugvelli. 

Framsveitarvegur: Af Snæfellnesvegi hjá Vindási, um Setberg, út fyrir Eyrarfjall á 
Snæfellsnesveg hjá Eiði. 

Helgafellssveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi við Mjósund, um Berserkjahraun á 

Stykkishólmsveg norðan Kerlingarskarðs. 

Flugvallarvegur Stykkishólmi: Af Stykkishólmsvegi við Nesvog að flugvelli. 
Hörðudalsvegur vestri: Af Snæfellsnesvegi við Blönduhlíð að Seljalandi. 

Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfellsnesvegi hjá Hörðubóli um tungu að Seljalandi. 

Hálsabæjavegur: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um Hundadal og Bæ 
á Snæfellsnesveg vestan Miðár. 
Hlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda um Kolsstaði og Kringlu á Vestfjarða- 
veg norðan Tunguár. 
Haukadalsvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Haukadalsárbrúar um Haukadal að 

Smyrlahóli. 

Hjarðarholtsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Búðardals, um Hjarðarholt að Lamba- 

stöðum. 

Gillastaðavegur: Af Laxárdalsvegi hjá Dönustöðum, um brú á Laxá, um Gillastaði að 

Lambastöðum. 
Sælingsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Leysingjastaða að Laugaskóla. 

Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ásgarðs um Fellsströnd, Klofning og 

Skarðsströnd á Vestfjarðaveg í Saurbæ. 
Neðribyggðarvegur: Af Klofningsvegi austan við Knarrarhöfn, að Ketilsstöðum. 
Skorravíkurvegur: Af Klofningsvegi vestan við Hellu um Skorravík að Ketilsstöðum. 
Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi við Hellu, um Túngarð og Stóru-Tungu á 

Klofningsveg vestan Kjarlaksstaðaár. 

Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi hjá Kirkjuhvoli, um Staðarhól, um brú á Staðar- 

hólsá að vegamótum við Bjarnastaði. 
Vestfjarðavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Dalsmynni um Bröttubrekku, Búðardal og 

Svínadal að sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni. 
Steinadalsvegur: Af Vesturlandsvegi í Gilsfirði að sýslumörkum.
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Vestfjarðakjördæmi. 
Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum á Holtavörðuheiði .að sýslumörkum við Hrúta- 

fjarðará. 

Laxárdalsvegur: Frá sýslumörkum á Laxárdalsheiði á Hólmavíkurveg norðan Borð- 
eyrar. 
Vestfjarðavegur: Frá sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni, um Þorskafjörð, Skálanes, 
Klettháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn, um Hellu- 

skarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði, Dýrafjörð, Gemlufallsheiði, 
Önundarfjörð, Breiðadalsheiði og á Djúpveg í Skutulsfirði. 
Djúpvegur: Af Hólmavíkurvegi við Hólmavík um Staðardal, Steingrímsfjarðarheiði og 
Langadal, fyrir Ísafjörð, um Eyrarfjall og Ögur, fyrir Skötufjörð, Hestfjörð og 
Álftafjörð, um Súðavík, Ísafjörð og Óshlíð til Bolungarvíkur. 

Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Flókalundi í Vatnsfirði, um Barðaströnd 
yfir Kleifaheiði að Patreksfirði. 

Bíldudalsvegur: Af Barðastrandarvegi við Patreksfjörð, um Mikladal, fyrir Tálkna- 
fjarðarbotn, um Hálfdán til Bíldudals, um Suðurfirði til Trostansfjarðar, þaðan á 

Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð. 
Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal til Flateyrar. 
Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Botnsheiði um Suðureyri fyrir Spilli að 
heimreið að Bæ. 

Hólmavíkurvegur: Af Vesturlandsvegi vestan Hrútafjarðarár, út með Hrútafirði yfir 
Stikuháls, fyrir Bitrufjörð um Ennisháls, Kollafjörð, inn með Steingrímsfirði til 
Hólmavíkur. 

Steinadalsvegur: Frá sýslumörkum á Steinadalsheiði á Hólmavíkurveg í Kollafirði. 

Tröllatunguvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Bakkaár, nálægt Bakka, hjá Valshamri, 
um Tröllatunguheiði á Hólmavíkurveg hjá Húsavík. 

Reykhólasveitarvegur: Af Vestfjarðavegi í Berufjarðarbotni út Barmahlíð um 
Reykhóla að Stað. 
Þorskafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi í Þorskafjarðarbotni yfir Þorskafjarðarheiði á 

Djúpveg á Steingrímsfjarðarheiði. 
Fjarðarhlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Eiði við Vattarfjörð, að Firði. 
Siglunesvegur: Af Barðastrandarvegi norðan Haukabergsárbrúar um Holt að Skriðna- 

felli. 
Örlygshafnarvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð um Hvalsker, 

Sauðlauksdalsvaðal, Örlygshöfn og Hafnarfjall að Hvalllátrum. 
Rauðasandsvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Hvalskeri að Saurbæ. 

Kollsvíkurvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Geitagili um Gjögur, Hænuvík, Hænuvíkur- 

háls og Kóngshæð á Örlygshafnarveg á Aurholti. 

Flugvallarvegur Patreksfirði: Af Örlygshafnarvegi innan Sauðlauksdals að flugvelli. 
Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar um Sveinseyri að Stóra- 
Laugardal. 
Ketildalavegur: Af Bíldudalsvegi um Bíldudal, út með Arnarfirði um Bakka að 
Selárdal. 
Flugvallarvegur Bíldudal: Af Bíldudalsvegi að flugvelli. 

Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri um Haukadal, Keldudal og Svalvoga 
að Lokinhömrum. 
Flugvallarvegur Dýrafirði: Af Svalvogavegi utan Þingeyrar að flugvelli. 
Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli um Núp, Alviðruvör og 

Sandsheiði að Sæbóli á Ingjaldssandi.
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Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi nálægt Holti í Önundarfirði, um Hjarðardal að 
Kirkjubóli í Valþjófsdal. 
Flugvallarvegur Önundarfirði: Af Valþjófsdalsvegi hjá Holti að flugvelli. 
Onundarfjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Mosvallahálsi að Vífilsmýrum. 
Flugvallarvegur Ísafirði: Af Djúpvegi utan Kirkjubæjar í Skutulsfirði að flugvelli. 
Laugardalsvegur: Af Djúpvegi hjá Hagakoti í Laugardal að Hrafnabjörgum. 
Vatnsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Eyri við Ísafjörð um Vatnsfjörð, Skálavík og 
Hörgshlíð á Djúpveg í Mjóafjarðarbotni. 
Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi um brú á Langadalsá utan við Neðri-Bakka, út 
með Langadalsströnd um Ármúla, fyrir Kaldalón út Snæfjallaströnd að Lyngholti. 
Laugalandsvegur: Af Snæfjallastrandarvegi utan Melgraseyrar að heimreið að 
Laugarási. 
Krossárdalsvegur: Af Hólmavíkurvegi sunnan Krossárbrúar að Gröf. 
Strandavegur: Af Djúpvegi í botni Steingrímsfjarðar, um Bjarnarfjarðarháls, Bala, 
Veiðileysufjörð, Djúpuvík, fyrir Reykjarfjörð um Gjögur, Árnes, að bryggju í 
Norðurfirði. 
Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðarháls, út 
Selströnd um Drangsnes og Kaldrananes á Strandaveg í Bjarnarfirði sunnan brúar á 
Bjarnarfjarðará. 
Flugvallarvegur Gjögri: Af Strandavegi í Reykjarfirði að flugvelli. 
Munaðarnesvegur: Af Strandavegi í Norðurfirði að Munaðarnesi. 

Norðurlandskjördæmi vestra. 

Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Hrútafjarðará, um Hrútafjörð, yfir Hrúta- 
fjarðarháls, um Miðfjörð, Víðidal, Blönduós, Langadal, Stóra-Vatnsskarð, Vallhólm, 

Blönduhlíð, Norðurárdal að sýslumörkum á Öxnadalsheiði. 

Hvammstangavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Stóra-Ósi að Hvammstanga. 
Skagastrandarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Blönduósi að Skagaströnd. 
Sauðárkróksbraut: Af Norðurlandsvegi við Varmahlíð, um Langholt, Sauðárkrók, 

Hegranes, á Siglufjarðarveg norðan Gljúfurár hjá Vatnsleysu. 
Siglufjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austan Héraðsvatnsbrúar hjá Syðstu-Grund, 

um Blönduhlíð, Viðvíkursveit, Óslandshlíð, hjá Hofsósi, um Sléttuhlíð, Fljót og 

Almenninga að Siglufirði. 

Hofsósbraut: Af Siglufjarðarvegi norðan Grafarár um Hofsós á Siglufjarðarveg 
sunnan Hofsár. 

Heggstaðanesvegur: Af Norðurlandsvegi í Hrútafirði, nálægt Laugarstapa, um Mýrar, 

Bessastaði og Barð á Norðurlandsveg utan við Melstað. 
Hálsabæjarvegur: Af Norðurlandsvegi á Hrútafjarðarhálsi um Sveðjustaði á Miðfjarð- 

arveg sunnan Melstaðar. 

Miðfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austast á Hrútafjarðarhálsi, fram Miðfjörð 

vestan Miðfjarðarár, um brú á Núpsá hjá Haugi, út Miðfjörð að austan á 

Norðurlandsveg hjá Laugarbakka. 
Vesturárdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi norðan við brú á Vesturá, sunnan Brekkulækj- 

ar fram Vesturárdal, að vegamótum gegnt Skeggjastöðum. 

Núpsdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi hjá Haugi að Torfastöðum. 
Vatnsnesvegur: Frá Hvammstanga út Vatnsnes, um Hindisvík yfir Þórsá, suður 

Vesturhóp á Norðurlandsveg hjá Vatnshorni.
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712 Þorgrímsstaðadalsvegur: Af Vatnsnesvegi hjá Tjörn að Ásbjarnarstöðum. 
714 Fitjavegur: Af Norðurlandsvegi á móts við Stórhól, suður Fitjárdal um Ásland yfir 

Mifjarðarháls á Miðfjarðarveg sunnan vö brú á Urriðaá. 
715  Víðidalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi hjá Deildarhóli, um Víðidalstungu, yfir brú 

á Víðidalsá hjá Hvarfi að Kolugili. 
116 Síðuvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Víðidalsárbrúar á Steinsvaði, um Síðu á 

Vatnsnesveg hjá Grund. 
717 Borgarvegur: Af Síðuvegi hjá Síðu, yfir Faxalæk um Stóru-Borg, á Vatnsnesveg hjá 

Þorfinnsstöðum. 

718  Víðidalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi vestan Lækjamóta, austan Víðidalsár á 
Víðidalsveg vestri hjá Hvarfi. 

721 Þingeyravegur: Af Norðurlandsvegi vestan við Sveinsstaði að vegamótum við Leys- 
ingjastaði. 

722  Vatnsdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sveinsstöðum fram Vatnsdal, vestan ár um 
brú á Vatnsdalsá hjá Undirfelli og út austan ár á Norðurlandsveg nálægt Aralæk. 

723 Grímstunguvegur: Af Vatnsdalsvegi hjá Undirfelli fram Vatnsdal, um Grímstungu og 
Marðarnúp á Vatnsdalsveg hjá Bakka. 

724 Reykjabraut: Af Norðurlandsvegi fyrir norðan Giljá, um Reyki, norðan Svínavatns á 
Svínvetningabraut hjá Tindum. 

725 Miðásavegur: Af Norðurlandsvegi nálægt Torfalæk að Hæl. 
726  Auðkúluvegur: Af Reykjabraut við Reyki, vestan Svínavatns um Auðkúlu á Svínvetn- 

ingabraut sunnan Svínavatns. 

721  Svínadalsvegur: Af Auðkúluvegi hjá Grund að Ljótshólum. 
728  Flugvallarvegur Blönduósi: Af Norðurlandsvegi vestan Blönduóss að flugvelli. 

731 Svínvetningabraut: Af Norðurlandsvegi á Blönduósi, austan Laxárvatns og Svína- 

vatns, um brú á Blöndu hjá Löngumýri á Norðurlandsveg norðan Svartárbrúar. 
732 Kjalvegur: Af Svínvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri að vegamótum Eiðsstaðavegar. 
733 Blöndudalsvegur: Af Svínvetningabraut austan Blöndubrúar hjá Löngumýri að 

Austurhlíð. 

734  Svartárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði og Hvamm að 
Stafni. 

741  Neðribyggðarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Enni, um Sölvabakka á Skagastrandar- 
veg sunnan Neðri-Lækjardals. 

742  Mýravegur: Af Skagastrandarvegi hjá Lækjardal um Mýrar og brú á Laxá og Norðurá 
á Þverárfjallsveg. 

744  Þverárfjallsvegur: Af Skagastrandarvegi utan við brú á Laxá, um Norðurárdal og 
Þverárfjall á Skagaveg hjá Skíðastöðum. 

745 Skagavegur: Af Skagastrandarvegi hjá Skagaströnd, um Kálfshamarsvík. Hafnir, 
Ketu, Laxárdal, Laxárdalsheiði og Gönguskörð á Sauðárkróksbraut á Sauðárkróki. 

748  Reykjastrandarvegur: Af Skagavegi hjá Skarði að Hólakoti. 
749  Flugvallarvegur Sauðárkróki: Af Sauðárkróksbraut á Borgarsandi að flugvelli. 
751 Efribyggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Álftagerði, um Efribyggð á Skagafjarðar- 

veg norðan Mælifells. 
752 Skagafjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Varmahlíðar, um Mælifell, Tungu- 

sveit og Vesturdal að Giljum. 

753 Vallhólmsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Völlum, um Stokkhólma að Vindheimum. 
754  Héraðsdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi vestan Svartárbrúar hjá Reykjum, um Héraðs- 

dal á Kjálkaveg um fyrirhugaða brú hjá Flatatungu. 

755 Svartárdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Breiðagerði að Ánastöðum. 
A 29
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Tunguhálsvegur: Af Skagafjarðarvegi um Tunguháls á Héraðsdalsveg við fyrirhugaða 

brú hjá Flatatungu. 
Austurdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi í Vesturdal, austan við Jökulsá vestri um 

Bústaði að vegamótum hjá Skuggabjörgum. 
Kjálkavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Skeljungshöfða, um Kjálka að Keldulandi. 

Fjallsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarstapa að Fjalli. 

Sæmundarhlíðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði, um Sæmundarhlíð að 

Fjalli. 
Hegranesvegur vestri: Af Sauðárkróksbraut á vestanverðu Hegranesi um Helluland á 

Hegranesveg eystri við Ketu. 

Hegranesvegur eystri: Af Sauðárkróksbraut hjá Garði að Eyhildarholti. 
Brimnesvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Narfastöðum, um Brimnes á Siglufjarðarveg 
hjá Miklahóli. 
Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miklahóli, um Viðvík og brú á Hjaltadalsá á 
Laufskálaholti, um Hóla og brú á Hjaltadalsá í Klukkuhvammi á Hjaltadalsveg. 

Hjaltadalsvegur: Af Hólavegi sunnan brúar á Hjaltadalsá við Laufskálaholt að 

Hrafnhóli. 

Ásavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gálga á Hólaveg við brú á Hjaltadalsá á 
Laufskálaholti. 
Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gröf, yfir Grafará hjá Kambi á Siglufjarðar- 

veg norðan Ártúns. 
Unadalsvegur syðri: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár að Enni. 
Bæjarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Siglufjarðarveg hjá 

Mýrarkoti. 

Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi yfir Langalæk, um Skálá austan Sléttuhlíðar- 
vatns á Siglufjarðarveg norðan Keldnakots. 
Flókadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Austarahól og Barð, á Siglu- 

fjarðarveg hjá Sólgörðum. 

Haganesvíkurvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Haganesvík á Siglufjarðar- 
veg hjá Langhúsum. 
Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótaárbrúar um Sléttu og Skeiðfossvirkjun, á 

Ólafsfjarðarveg nálægt Hvammi. 
Flugvallarvegur Siglufirði: Frá Siglufirði yfir Fjarðará að flugvelli. 
Ólafsfjarðarvegur: Frá sýslumörkum á Lágheiði, um Stíflu, á Siglufjarðarveg á 
Ketilási. 

Norðurlandskjördæmi eystra. 

Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Öxnadalsheiði, um Öxnadal, Þelamörk og 
Kræklingahlíð til Akureyrar, um Svalbarðsströnd, Víkurskarð, Ljósavatnsskarð, 

Fljótsheiði, Reykjadal, Mývatnsheiði, Mývatnssveit norðan Mývatns, Mývatnsöræti, 

Jökulsárbrú, Grímsstaði á Fjöllum að sýslumörkum á Biskupshálsi. 

Ólafsfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi á Moldhaugnahálsi, um Arnarneshrepp og 
Árskógsströnd, um Dalvík, fyrir Ólafsfjarðarmúla, um Ólafsfjörð að sýslumörkum á 
Lágheiði. 

Grenivíkurvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Miðvík, um Dalsmynni, Höfðahverfi og 
Grenivík að Melum. 
Norðausturvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði, um Köldukinn, 
Aðaldalshraun, Húsavík, Tjörnes, Kelduhverfi og Jökulsárbrú í Öxarfirði, um 

Kópasker, Melrakkasléttu og Raufarhöfn, um Þistilfjörð að sýslumörkum á Brekkna- 
heiði.
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Mývatnsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum í Mývatnssveit, um Hólssand, 
Hvammsheiði og Reykjahverfi, á Norðausturveg hjá Laxamýri. 
Ólafsfjarðarvegur eystri: Af Ólafsfjarðarvegi í Ólafsfjarðarkaupstað um brú á Kálfsá, 
á Ólafsfjarðarveg sunnan Hóls. 
Kleifavegur: Af Ólafsfjarðarvegi vestan Ólafsfjarðarár að Sólheimum. 
Flugvallarvegur Ólafsfirði: Af Kleifavegi við Ós að flugvelli. 
Svarfaðardalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir að Atlastöðum. 
Tunguvegur: Af Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstöðum á Skíðadalsveg hjá Hvarfi. 

Skíðadalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hrísum, um brú á Skíðadalsá hjá Hvarfi, um 

Skíðadal að vestan og austur yfir Skíðadalsá á brú sunnan við Hnjúk að vegamótum 

Klængshóls- og Hlíðarvegar. 
Árskógssandsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Litla-Árskógi að Árskógssandshöfn. 

Hauganesvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Stærra-Árskógi að Hauganesi. 

Hjalteyrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Skriðulandi að Hjalteyri. 
Bakkavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Arnarnes, á Ólafsfjarðarveg hjá 

Kambhóli. 
Möðruvallavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Möðruvelli á Hörgárdalsveg hjá 
Björgum. 

Staðarbakkavegur: Af Hörgárdalsvegi um brú á Hörgá hjá Skugga að Flögu. 

Hörgárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bægisá, um brú á Helguhyl og norður 
Hörgárdal að vestan á Ólafsfjarðarveg norðan Hörgárbrúar. 

Dagverðareyrarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sólborgarhóli, um Dagverðareyri og 

Gásir á Ólafsfjarðarveg sunnan Hörgárbrúar. 
Blómsturvallavegur: Frá brú á Lónslæk hjá Ásláksstöðum, norður hjá Syðsta- 
Samtúni, yfir Norðurlandsveg á Blómsturvallamela. 
Flugvallarvegur Akureyri: Af Norðurlandsvegi sunnan Akureyrar að flugvelli. 

Eyjafjarðarbraut vestri: Af Norðurlandsvegi sunnan Akureyrar, um Grund og 
Saurbæ, að Hólsgerði. 
Kristnesvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri norðan Kristness, um Kristnes á Eyjafjarð- 

arbraut vestri sunnan Kristness. 
Miðbraut: Frá Eyjafjarðarbraut vestri við Hrafnagil að Eyjafjarðarbraut eystri við 
Laugaland. 
Finnastaðavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri skammt norðan Hólshúsa, um brýr á 

Finnastaðaá og Djúpadalsá hjá Völlum, á Eyjafjarðarbraut vestri hjá Saurbæ. 

Dalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Samkomugerði, yfir Finnastaðaveg að 
Syðra-Dalsgerði. 
Hólavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri móts við Vatnsenda, um brú á Eyjafjarðará, 
um Hóla á Sölvadalsveg hjá Gnúpufelli. 

Sölvadalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Sandhólum, um brú á Eyjafjarðará að 
Draflastöðum. 
Eyjafjarðarbraut eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Kaupangi, um Laugaland og brú á 
Eyjafjarðará hjá Möðruvöllum, á Eyjafjarðarbraut vestri norðan Saurbæjar. 
Svalbarðseyrarvegur: Af Vaðlaheiðarvegi að Svalbarðseyri. 

Höfðavegur: Af Grenivíkurvegi við Gljúfurá að Hóli. 
Vaðlaheiðarvegur: Af Norðurlandsvegi við Veigastaði, yfir Vaðlaheiði, Fnjóská, á 
Norðurlandsveg hjá Hálsi. 
Illugastaðavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Nesi, suður að Illugastöðum. 
Fnjóskadalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi hjá Víðivöllum að Grímsgerði.
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Fnjóskadalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi austan brúar á Fnjóská, um Fnjóskadal 

austanverðan, á Grenivíkurveg í Dalsmynni. 
Vaglaskógarvegur: Af Vaðalheiðarvegi austan við brú á Fnjóská, um Vaglaskóg að 
Lundi 1. 
Fremstafellsvegur: Af Norðurlandsvegi vestan Kvíslarbrúar, um brú á Djúpá, hjá 
Fremstafelli, á Norðausturveg hjá Landamóti. 
Bárðardalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi við Kvíslarbrú vestan Skjálfandafljóts að 

Mýri. 
Lundarbrekkuvegur: Af Bárðardalsvegi eystri hjá Sandkvísl, að Víðikeri. 
Bárðardalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Fosshóli, um brú hjá Stóruvöllum á 

Bárðardalsveg vestri. 
Aðaldalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Einarsstöðum á Norðausturveg hjá Tjörn. 
Austurhlíðarvegur: Af Norðurlandsvegi gegnt Laugum, hjá Laugaskóla út Austurhlíð, 

yfir Reykjadalsá hjá Ökrum, á Aðaldalsveg móts við Hamra. 

Stafnsvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan og neðan við Narfastaði að Stafni. 
Mývatnssveitarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarvatni um Skútustaði á Norður- 
landsveg hjá Reykjahlíð. 
Baldursheimsvegur: Af Mývatnssveitarvegi skammt austan Arnarvatns að Litlu- 
Strönd. 
Flugvallarvegur Mývatnssveit: Af Norðurlandsvegi við Reynihlíð að flugvelli. 
Út-Kinnarvegur: Af Norðausturvegi hjá Ófeigsstöðum að Björgum. 
Sandsvegur: Af Norðausturvegi norðan Knútsstaða að Sandi. 
Hvammavegur: Af Aðaldalsvegi norðan Ytra-Fjalls, yfir Laxá hjá Hólmvaði, á 

Myývatnsveg austan Laxárvirkjunar. 

Staðarbraut: Af Aðaldalsvegi sunnan Syðra-Fjalls, um Laxárvirkjun á Hvammaveg. 
Fagranesvegur: Af Staðarbraut hjá Hellulandi að Fagranesi. 

Laxárdalsvegur: Af Staðarbraut vestan Laxár, um brú á Laxá hjá Sogi að Kast- 

hvammi. 
Flugvallarvegur Aðaldal: Af Norðausturvegi í Aðaldalshrauni að flugvelli. 

Uppsveitarvegur: Af Norðausturvegi norðan við Meiðavelli að Tóvegg. 

Hólsfjallavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, um Hólssand á 
Norðausturveg austan Jökulsárbrúar í Öxarfirði. 
Gilsbakkavegur: Af Norðausturvegi hjá Lundi að Gilsbakka. 
Austursandsvegur: Af Norðausturvegi skammt vestan Klifshaga, um Sandárbrú að 

Akurseli. 
Ökxarfjarðarheiðarvegur: Af Norðausturvegi hjá Klifshaga, um Hrauntanga, á Norð- 
austurveg austan Stóra- Viðarvatns. 
Laxárdalsvegur: Af Norðausturvegi vestan Garðár í Þistilfirði að Laxárdal. 

Langanesvegur: Af Norðausturvegi við Þórshöfn um Þórshöfn og Sauðanes að Lóni. 
Kópaskersvegur: Af Norðausturvegi að Kópaskeri. 
Flugvallarvegur Kópaskeri: Af Norðausturvegi norðan Kópaskers að flugvelli. 

Flugvallarvegur Raufarhöfn: Af Norðausturvegi norðan Ormarslóns að flugvelli. 

Flugvallarvegur Þórshöfn: Af Langanesvegi hjá Sauðanesi að flugvelli. 

Austurlandskjördæmi. 
Austurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Biskupshálsi, um Möðrudal, Jökuldalsheiði, 
Jökuldal, yfir Jökulsárbrú hjá Fossvöllum, um Hróarstungu yfir Lagarfljótsbrú hjá 
Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Berufjörð, Geithellna-
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hrepp, Hvalnesskriður, Lón, Almannaskarð, yfir Hornafjarðarfljótsbrú, hjá Gildra- 

skeri, um Mýrar, Suðursveit, Breiðamerkursand, Öræfi og Skeiðarársand að sýslu- 

mörkum Vestur-Skaftafellssýslu. 

Norðausturvegur: Frá sýslumörkum á Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sandvíkurheiði, 

Vopnafjörð, Hofsárdal og Langadal á Austurlandsveg hjá Möðrudal. 

Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi hjá Bakkaá að Hafnarkauptúni. 

Norðfjarðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Egilsstöðum um Fagradal, Búðareyri við 

Reyðarfjörð, Hólmaháls, Eskifjörð, Oddsskarð og til Neskaupstaðar. 

Seyðisfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum, um Fjarðarheiði til Seyðis- 

fjarðar. 

Borgarfjarðarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi við Eyvindará, um Eiðaþinghá, Hjalta- 

staðaþinghá, yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, Vatnsskarð og Njarðvík að Bakkagerði. 
Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Reyðarfirði um suðurströnd Reyðarfjarðar 
fyrir Vattarnes, um Fáskrúðsfjörð, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, Kambanes og á 

Austurlandsveg nálægt Heydölum. 

Breiðdalsvíkurvegur: Af Suðurfjarðavegi hjá Þverhamri til Breiðdalsvíkur. 

Djúpavogsvegur: Af Austurlandsvegi til Djúpavogskauptúns. 

Hafnarvegur: Af Austurlandsvegi að Höfn. 
Strandhafnarvegur: Af Norðausturvegi við Borgarlæk að Ljósalandi. 
Vesturárdalsvegur: Af Norðausturvegi austan Vesturár að Búastöðum. 
Flugvallarvegur Vopnafirði: Af Hlíðarvegi norðan Hofsár að flugvelli. 
Hlíðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Fossvöllum, um Jökulsárhlíð, yfir Hellisheiði á 
Norðausturveg hjá Vatnsdalsgerði. 
Sunnudalsvegur: Af Hlíðarvegi austan við Hofsá, um brú á Sunnudalsá norðan 
Sunnudals og á Norðausturveg nálægt Teigi. 

Grófarselsvegur: Af Hlíðarvegi hjá Kaldá að Grófarseli. 
Jökuldalsvegur: Af Austurlandsvegi við Gilsá um Hákonarstaði að Brú. 
Jökuldalsvegur eystri: Af Austurlandsvegi hjá Hjarðarhaga yfir Jökulsá og út Jökuldal 

austan Jökulsár á Austurlandsveg í Dimmadal. 
Hróarstunguvegur: Af Austurlandsvegi við Jökulsárbrú, um Litla-Bakka og Kirkju- 
bæ, yfir Rangá á Austurlandsveg hjá Urriðavatni. 
Húseyjarvegur: Af Hróarstunguvegi hjá Litla-Bakka að Geirastöðum. 
Brekkubæjavegur: Af Hróarstunguvegi hjá Þórisvatni um Brekku á Hróarstunguveg 

hjá Litla-Steinsvaði. 
Fellavegur: Af Austurlandsvegi hjá Urriðavatni um Staffell, Egilssel og á Austur- 

landsveg við Rangá. 
Upphéraðsvegur: Af Austurlandsvegi norðan Lagarfljótsbrúar um Fell, Fljótsdal, yfir 

Jökulsá í Fljótsdal, um Skóga og á Austurlandsveg hjá Úlfsstöðum á Völlum. 

Norðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi nálægt Valþjófsstað að Þuríðar- 

stöðum. 

Múlavegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan Jökulsár um brú á Kelduá um 

Langhús að Glúmsstöðum. 
Suðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan brúar á Kelduárkvísl að 

Víðivöllum fremri. 
Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grímsár inn Skriðdal um brýr á Geitdalsá 
og Máúlaá á Austurlandsveg sunnan Jóku. 

Múlavegur syðri: Af Skriðdalsvegi við Múlabrú að Birkihlíð. 
Axarvegur: Af Austurlandsvegi í Víðigróf í Skriðdal um Öxi og á Austurlandsveg í 

Berufjarðarbotni.
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Flugvallarvegur Egilsstöðum: Af Austurlandsvegi austan Lagarfljótsbrúar að flugvelli. 

Steinsvaðsvegur: Af Borgarfjarðarvegi gegnt Hreimsstöðum um Stóra-Steinsvað á 
Lagarfossveg hjá Fossi. 

Hjaltastaðarvegur: Af Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði um Hjaltastað og 

Sandbrekku á Borgarfjarðarveg við Gagnstöð. 
Lagarfossvegur: Af Borgarfjarðarvegi nálægt Ásgrímsstöðum um Ekru, yfir Lagarfljót 

hjá Fossi á Hróarstunguveg. 

Hólalandsvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um Hólaland að Vegamótum við 

Hvannstóð. 
Desjarmýrarvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um brú á Fjarðará að heimreið 

að Sólbakka norðan við Hrafnárbrú. 
Vestdalseyrarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi í Seyðisfjarðarkaupstað um Vestdalseyri að 
Sunnuholti. 
Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi nálægt Köldukvíslarbrú um Mjóafjarðarheiði 

og norðurströnd Mjóafjarðar að Brekku. 
Helgustaðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Eskifjarðarkaupstað að Stóru-Breiðuvík. 
Flugvallarvegur Norðfirði: Af Norðfjarðarvegi hjá Þrastarlundi að flugvelli. 

Dalavegur: Af Suðurfjarðavegi norðan Dalsár að Hólagerði. 
Flugvallarvegur Breiðdal: Frá Breiðdalsvík að flugvelli vestan kauptúns. 
Norðurdalsvegur í Breiðdal: Af Austurlandsvegi í Breiðdal um Norðurdal að 
vegamótum við brú á Norðurdalsá. 
Breiðdalsvegur: Af Austurlandsvegi innan Ásunnarstaða, yfir Breiðdalsá hjá Flögu, 
um Randversstaði á Austurlandsveg sunnan Breiðdalsárbrúar. 
Flugvallarvegur Djúpavogi: Frá Djúpavogi að flugvelli sunnan kauptúns. 
Lónsheiðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Starmýri, um Lónsheiði á Austurlandsveg 

hjá Svínhólum. 
Flugvallarvegur Hornafirði: Af Austurlandsvegi hjá Laxá að flugvelli. 
Rauðabergsvegur: Af Austurlandsvegi austan Djúpár að vegamótum að Holtaseli. 

Flugvallarvegur Öræfum: Af Austurlandsvegi hjá Fagurhólsmýri að flugvelli. 

3.2. FLOKKUN ÞJÓÐVEGA SKV. 3.1. Í UNDIRFLOKKA 
3.2.1. Stofnbrautir 

Suðurlandsvegur. 

Skeiða- og Hrunamannavegur: 

Suðurlandsvegur — Skálholtsvegur. 
Skálholtsvegur. 

Gaulverjabæjarvegur: 

Stokkseyri — Eyrarbakkavegur. 

Eyrarbakkavegur. 

Biskupstungnabraut: 
Suðurlandsvegur — Skálholtsvegur. 
Þingvallavegur. 

Þorlákshafnarvegur. 

Þrengslavegur. 

Álfsstétt. 
Vesturlandsvegur. 

Hafnarfjarðarvegur.
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Reykjanesbraut. 

Grindavíkurvegur. 

Hafnavegur: 

Reykjanesbraut — Keflavíkurflugvöllur. 

Garðskagavegur: 

Reykjanesbraut — Sandgerði. 

Arnarnesvegur. 

Vífilsstaðavegur. 

Bessastaðavegur: 

Hafnarfjarðarvegur — Álftanesvegur. 
Álftanesvegur. 

Vogavegur. 

Njarðvíkurvegur. 

Hafravatnsvegur: 

Úlfarsárvegur — Vesturlandsvegur. 
Reykjalundarvegur. 

Akranesvegur. 

Ólafsvíkurvegur. 

Heydalsvegur. 

Stykkishólmsvegur: 

Snæfellsnesvegur — Stykkishólmur. 
Snæfellsnesvegur. 

Útnesvegur: 

Hellissandur — Ólafsvík. 
Vestfjarðavegur. 

Djúpvegur. 

Barðastrandarvegur. 

Bíldudalsvegur. 

Flateyrarvegur. 

Súgandafjarðarvegur: 

Vestfjarðavegur — Suðureyri. 

Hólmavíkurvegur. 

Tálknafjarðarvegur: 

Bíldudalsvegur — Tálknafjörður. 
Norðurlandsvegur. 

Hvammstangavegur. 
Skagastrandarvegur. 

Sauðárkróksbraut. 

Siglufjarðarvegur. 

Hofsósbraut. 

Ólafsfjarðarvegur. 

Norðausturvegur. 

Árskógssandsvegur. 
Eyjafjarðarbraut vestri: 

Norðurlandsvegur — Miðbraut. 
Miðbraut. 

Eyjafjarðarbraut eystri: 

Norðurlandsvegur —- Miðbraut. 
Aðaldalsvegur. 
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Austurlandsvegur. 

Norðfjarðarvegur. 

Seyðisfjarðarvegur. 

Suðurfjarðavegur. 

Breiðdalsvíkurvegur. 

Djúpavogsvegur. 

Hafnarvegur. 

3.2.2. Aðrir þjóðvegir eru þjóðbrautir. 

3.3. AÐALFJALLVEGIR 

Fjallabaksleið nyrðri: 

Af Þjórsárdalsvegi (32) við Sigöldu yfir Jökulgilskvísl hjá Landmannalaugum, Eldgjá 

og Skaftártungu á Búlandsveg (208) hjá Búlandi (84 km). 

Sprengisandsleið: 
Af Þjórsárdalsvegi (32) við Sigölduvirkjun vestan Þórisvatns um Þveröldu, Tómasar- 

haga hjá Fjórðungsvatni um Kiðagilsdrög á Bárðardalsveg vestri (842) hjá Mýri í 

Bárðardal (197 km). 

Kaldadalsvegur: 

Af Uxahryggjavegi (52) í Brunnum um Kaldadal á Hálsasveitarveg (518) hjá Húsafelli 

(40 km). 

Kjalvegur: 

Af Biskupstungnabraut (35) hjá Gullfossi um Bláfellsháls og Hveravelli á Kjalveg 

(732) hjá Eiðsstöðum í Blöndudal (165 km). 

Skagafjarðarleið: 

Af Skagafjarðarvegi (752) hjá Giljum í Vesturdal, yfir brú á Jökulsá eystri á Austari- 

Bug, um Laugafell á Sprengisandsveg (F28) við Fjórðungsvatn (81 km). 

Vegur af Eyjafjarðarleið (F82) 4 km austan Laugafellsskála á Sprengisandsleið (F28) 

í Kiðagilsdrögum (18 km). 

Eyjafjarðarleið: 

Af Eyjafjarðarbraut vestri (821) við Hólsgerði, um Eyjafjarðardal á Skagafjarðarleið 

(F72) vestan Laugafellsskála (42 km). 

Gæsavatnaleið: 

Af Sprengisandsleið (F28) í Tómasarhaga um Urðarháls yfir Jökulsá hjá Upptypping- 

um, yfir brú á Kreppu um Grjót og á Austurlandsveg (1) austan Möðrudals (178 km). 

Samgönguráðuneytið, 18. júní 1984. 

Matthías Bjarnason. 
  

Ólafur S. Valdimarsson. 
  

Stjórnartíðindi A 10, nr. 99. Útgáfudagur 5. júlí 1984.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 96 31. desember 1969 um Stjórnarráð 

Íslands. 

ForseEri ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt tillögu forsætisráðherra staðfesti eftirfarandi reglugerð um 

breyting á reglugerð nr. 96 31. desember 1969 um Stjórnarráð Íslands. 

1. gr. 

7. tl. 8. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

7. Iðnlánasjóð. 

2. gr. 

21. tl. 9. gr. reglugerðarinnar falli niður og 22. tl. sömu gr. verði 21. tl. 

3. gr. 

$. tl. 14. gr. orðist svo: 

5. Seðlabanka Íslands, aðra banka og sparisjóði. 

4. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 8. gr. laga nr. 73/1969 um Stjórnarráð Íslands 
öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. júlí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
  

Steingrímur Hermannsson. 

A 30 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 
um breyting á lögum nr. 30 28. apríl 1966, um meðferð, skoðun og 

mat á sláturafurðum, með síðari breytingum. 

Forseri ÍsLAaNDs 
gjörir kunnugt: Landbúnaðarráðherra hefur tjáð mér, að heimild ráðherra til að leyfa 

slátrun í ólöggiltum sláturhúsum sé ekki lengur fyrir hendi samkv. lögum nr. 30/1966, 
sbr. breytingu með lögum nr. 21/1980. Á undanförnum árum hafi verið unnið að 
byggingu nýrra sláturhúsa. Hins vegar þurfi enn um sinn að leyfa slátrun í ólöggiltum 

sláturhúsum, þar sem yfirdýralæknir eða héraðsdýralæknir telja að slátrun og 

meðferð sláturafurða geti tekist á viðunandi hátt, og beri því brýna nauðsyn til að 

framlengja heimild ráðherra til að leyfa slátrun í þessum sláturhúsum. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkv. 28. gr. stjórnarskrárinnar, á 

þessa leið: 

1. gr. 

2. mgr. 2. gr. laganna orðist svo: 

Ráðherra getur þó, þar sem brýn nauðsyn krefur, tímabundið leyft slátrun í sláturhús- 

um sem ekki eru svo úr garði gerð að löggilding geti farið fram á þeim, ef yfirdýralæknir eða 

hlutaðeigandi héraðsdýralæknir telja að slátrun og meðferð sláturafurða geti tekist þar á 

viðunandi hátt. Undanþágu má þó ekki veita nema til 1. júní 1985. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 17. júlí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) — 
Jón Helgason. 

  

Stjórnartíðindi A 11, nr. 100—101. Útgáfudagur 31. júlí 1984.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 
um ráðstafanir í sjávarútvegi o. fl. 

Forseri ÍsLanns 
gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér að brýna nauðsyn beri til þess að gera nú 

þegar ýmsar ráðstafanir til þess að létta þann rekstrarvanda er við sé að fást í 

sjávarútvegi landsmanna; unnið sé að endurskoðun á verðlagningu olíu með það fyrir 
augum að lækka verð hennar til útgerðar; þar til endurskoðun þessi komi til 

framkvæmda þyki rétt að veita útgerðinni tímabundna endurgreiðslu; þá sé þörf meira 

fjár til skuldbreytingalána útgerðar og fiskvinnslu en þegar hefur verið aflað, 
ennfremur sé talið nauðsynlegt að afla heimildar til að fella niður stimpilgjöld af öllum 
lánsskjölum, sem gefin verða út vegna þessarar skuldbreytingar. 

Fyrir því eru hér með sett eftirfarandi bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár- 

innar: 

1. gr. 

Við ákvæði til bráðabirgðalaga nr. 21 24. apríl 1984 um breyting á lögum nr. $1 28. apríl 

1983, um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, bætist: 

Ill. 
Auk sérstakra bóta samkvæmt 1, skal á tímabilinu 1. ágúst 1984 til 31. október 1984 

greiða til útgerðar fiskiskipa 3% tímabundna viðbót á sama stofn og greinir í 1, samkvæmt 
reglum sem sjávarútvegsráðuneytið setur. 

Ríkissjóður endurgreiðir Aflatryggingasjóði sjávarútvegsins greiðslur þessar. 

2. gr. 

Framkvæmdasjóði Íslands er heimilt að taka innlent eða erlent lán að fjárhæð allt að 
350 milljónir króna eða jafnvirði þeirrar upphæðar í erlendri mynt. Lánsfé þetta skal 

endurlána til lánastofnana er ráðstafi því til að breyta lausaskuldum útgerðar- og 

fiskvinnslufyrirtækja í föst lán. 

3. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði laga nr. 36/1978, um stimpilgjald, sbr. lög nr. 82/1980, er heimilt að 
fella niður eða endurgreiða stimpilgjald af skuldbreytingarlánum útgerðar og fiskvinnslu 

sem afgreidd eru á árinu 1984 í samræmi við reglur sjávarútvegsráðuneytisins. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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4. gr. 

Ráðherra er heimilt að setja reglugerð og nánari reglur um framkvæmd laga þessara. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. júlí 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Halldór Ásgrímsson. 

  

Stjórnartíðindi A 12, nr. 102. Útgáfudagur 30. júlí 1984.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 
um lausn á deilu verkalýðsfélaga og sláturleyfishafa á Suðurlandi. 

Forseti ÍsLlanns 
gjörir kunnugt: Landbúnaðarráðherra hefur tjáð mér, að verkfall verkalýðsfélaganna á 

Suðurlandi, Þórs á Selfossi, Rangæings á Hellu, Víkverja í Vík í Mýrdal og Samherja 

á Kirkjubæjarklaustri, hafi staðið yfir frá 17. sept. s. l. að því er varðar vinnu við 
sauðfjárslátrun. 

Ítrekaðar sáttatilraunir hafa ekki borið árangur og ekki eru taldar horfur á lausn 

deilunnar í bráð. 
Verkfallið hefur þegar valdið töf á því, að sauðfjárslátrun gæti hafist á 

Suðurlandi. Verði framhald á verkfallinu, er fyrirsjáanlegt stórfellt tjón sauðfjár- 
bænda á þessu svæði. Ríkisstjórnin telur því, að brýna nauðsyn beri til að koma í veg 
fyrir frekari stöðvun á sauðfjárslátrun. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar á 
þessa leið: 

1. gr. 

Hæstiréttur tilnefnir 3 menn í gerðardóm, sem ákveði kaup og kjör starfsmanna við 
sauðfjárslátrun á Suðurlandi. 

Hæstiréttur kveður á um, hver hinna þriggja gerðardómsmanna skuli vera formaður 
dómsins. 

Gerðardómurinn setur sér starfsreglur, aflar sér af sjálfsdáðum nauðsynlegra gagna, og 
er rétt að krefjast skýrslna, munnlegra eða skriflegra, af einstökum mönnum og embættis- 
mönnum. 

2. gr. 

Gerðardómurinn skal við ákvörðun launa og starfskjara hafa hliðsjón af launum og 

starfskjörum starfsmanna við sambærileg störf. 

3. gr. 

Verkföll, þar á meðal samúðarverkföll í því skyni að knýja fram aðra skipan kjaramála 

sem lög þessi taka til, eru óheimil, þar á meðal framhald verkfalls verkalýðsfélaganna Þórs, 

Rangæings. Víkverja og Samherja, sem hófst 17. sept. s. 1. 

4. gr. 

Ákvæði gerðardómsins um laun og kjör koma til framkvæmda frá gildistöku laga 
þessara. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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5. gr. 

Kostnaður við gerðardóminn, þar á meðal laun gerðardómsmanna eftir ákvörðun 
ráðherra, greiðist úr ríkissjóði. 

6. gr. 

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

7. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. september 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) — 
Jón Helgason. 

  

Stjórnartíðindi A 13, nr. 103. Útgáfudagur 26. september 1984.
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LOG 

um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og 

Swiss Aluminium Ltd. um álbræðslu við Straumsvík. 

ForseTi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

l. gr. 

Með lögum þessum staðfestist samningur milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium 

Limited, dags. 5. nóvember 1984, um viðauka við aðalsamning milli sömu aðila, dags. 28. 

mars 1966 (áður breyttan með viðaukum dags. 28. október 1969 og 10. desember 1975) um 
byggingu og rekstur álbræðslu við Straumsvík, í lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðar. Samning- 

urinn er prentaður sem fylgiskjal með lögum þessum, á íslensku og ensku. 

, 
. 2. gr. 
Akvæði viðaukasamnings þess, sem um ræðir í Í. gr., skulu hafa lagagildi hér á landi. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. nóvember 1984. 

Vígdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Sverrir Hermannsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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ÞRIÐJI VIÐAUKI 
VIÐ AÐALSAMNING MILLI RÍKISSTJÓRNAR ÍSLANDS 

OG SWISS ALUMINIUM LIMITED 

SAMNINGUR gerður hinn 5. dag nóvembermánaðar 1984 

MILLI 

RÍKISSTJÓRNAR ÍSLANDS (hér á eftir nefnd ríkisstjórnin“) 
annars vegar 

OG 

SWISS ALUMINIUM LIMITED (hér á eftir nefnt „Alusuisse“), sem er hlutafélag 

stofnað að svissneskum lögum 
hins vegar. 

Ríkisstjórnin og Alusuisse eru aðilar að samningi dagsettum 28. mars 1966, er 

staðfestur var með lögum frá Alþingi nr. 76, 13. maí 1966 og tók gildi 20. september 1966, 
með áorðnum breytingum samkvæmt (í) fyrsta viðauka dagsettum 28. október 1969, er 

staðfestur var með lögum frá Alþingi nr. 19, 6. apríl 1970 og tók gildi 16. apríl 1970, og (11) 

öðrum viðauka dagsettum 10. desember 1975, er staðfestur var með lögum frá Alþingi nr. 

42, 25. maí 1976 og tók gildi 12. júní 1976 (hér á eftir svo breyttur nefndur „aðalsamningur- 
inn“). Samningur þessi fjallar, meðal annars, um byggingu og rekstur álbræðslu með 

tilheyrandi búnaði við Straumsvík í Hafnarfjarðarkaupstað, sem er Í eigu Íslenzka 
Alfélagsins hf. („ISALs“), dótturfélags Alusuisse; 

Við aðalsamninginn eru tengd tiltekin fylgiskjöl, þar á meðal rafmagnssamningur milli 

Landsvirkjunar og ISALs og aðstoðarsamningur — rekstur milli Alusuisse og ÍSALs: 
Ríkisstjórnin og Alusuisse óska nú að breyta tilteknum ákvæðum aðalsamningsins 

varðandi framleiðslugjald það er ISAL greiðir, og er það þáttur af sáttargerðarsamningi 

milli ríkisstjórnarinnar og Alusuisse, sem dagsettur er 5. nóvember 1984; 

Í kjölfar samningaviðræðna. sem fram hafa farið samkvæmt tilteknum ákvæðum í 

bráðabirgðasamningi dagsettum 23. september 1983 milli ríkisstjórnarinnar og Alusuisse, 

óska ríkisstjórnin og Alusuisse nú ennfremur að breyta tilteknum öðrum ákvæðum 

aðalsamningsins; 

Aðilarnir staðfesta að hvorki tilvist né efni þeirra breytinga á aðalsamningnum, sem 

gerðar eru með samningi þessum, feli í sér viðurkenningu af hálfu neins aðila um að hann 

hafi brotið í bága við neitt ákvæði aðalsamningsins eða haldið fram neinni rangri túlkun á 

neinu þeirra ákvæða aðalsamningsins, sem breyting tekur til; 

MEÐ SKÍRSKOTUN TIL ÞESSA ER HÉR MEÐ GERÐUR EFTIRFARANDI 

SAMNINGUR: 

1. gr. 

Heiti samnings þessa og skýringar á orðum, sem notuð eru í honum 

1.01. Samning þennan ber að nefna þriðja viðauka við aðalsamninginn. 

1.02. Eftirtalin orð, sem notuð eru í samningi þessum, skulu þar hafa sömu merkingu og
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þeim er gefin í eftirtöldum málsgreinum 1. gr. aðalsamningsins, nema annars gerist þörf 

vegna samhengis: 

„Ríkisstjórnin“ ............2 00. málsgr. 1.01 (a) 

„AluSuIsse“ 0000 málsgr. 1.01 (b) 

„Landsvirkjun“ ........00.. 00. málsgr. 1.01 (c) 

„Kaupstaðurinn“ ........000000 0... málsgr. 1.01 (d) 

ÍSAL“ málsgr. 1.01 (e) 

„Dótturfélag Alusuisse“ .........0. málsgr. 1.01 (f) 

„Eylgiskjöl“ 2... málsgr. 1.02 

„Fylgisamningar“ ........00..0... 0 málsgr. 1.02 

„Rafmagnssamningur“ ..........0..0 0. málsgr. 1.02 (a) 

„Aðstoðarsamningur — rekstur“ .....0...00.0 0. málsgr. 1.02 (c) (ii) 

„Bræðsla“ .........0.00 00 málsgr. 1.03 (b) 

1.03. „Fylgiviðaukar“ merkja skjöl þau, sem hér eru viðfest sem (í) fylgiskjal A, þ. e. 

þriðji viðauki við rafmagnssamninginn milli Landsvirkjunar og ÍSALs; (ii) fylgiskjal B, þ. e. 

þriðji viðauki við aðstoðarsamning — rekstur milli Alusuisse og ISALs; og (iii) fylgiskjal C, 

þ. e. breytingar á stofnsamningi og samþykktum Íslenzka Álfélagsins hf. (Icelandic 

Aluminium Company Limited). 

1.04. „Staðfestingarlögin“ merkja lög þau frá Alþingi, er veita samningi þessum lagagildi á 

Íslandi samkvæmt ákvæðum málsgreinar 6.02 í samningi þessum. 

1.05. („Gildistökudagur“ merkir dag þann, sem ákveðinn er samkvæmt málsgrein 6.02 í 

samningi þessum. 
2. gr. 

Breyting á ákvæðum aðalsamningsins varðandi skatta og gjaldskyldu 

2.01. Málsgrein 27.03 í aðalsamningnum breytist þannig, að sett er semikomma í stað 

punkts á eftir orðunum „sem við á“ í staflið (a) og síðan bætt þar við eftirfarandi: 

„stofnkostnaður vegna mengunarvarnabúnaðar og búnaðar, sem settur er upp Í 

tengslum við mengunarvarnabúnað, og skyldur kostnaður við fyrsta áfanga bræðslunn- 

ar, fyrstu stækkun bræðslunnar, aðra stækkun bræðslunnar og þriðju stækkun 

bræðslunnar, afskrifaður með jöfnum ársafskriftum á 8 ára tímabili frá þeim tíma að 

hann er tekinn í notkun, allt eins og nánar er tilgreint í málsgrein 2.02 í þriðja viðauka 

við aðalsamninginn og fylgiblaði A með honum; og heimilt er að byrja afskriftir á 

gengistapi, er ÍSAL verður fyrir, á sama ári og tapið verður til.“ 

2.02 Eftirstöðvar afskriftastofna 1. janúar 1984 vegna mengunarvarnabúnaðar og búnað- 

ar, sem settur er upp í tengslum við hann, og skylds kostnaðar (sem innifelur án 

takmörkunar þá liði, sem greindir eru í töflu 1 á fylgiblaði A með þessum samningi) að því er 

varðar fyrsta áfanga bræðslunnar, fyrstu stækkun bræðslunnar, aðra stækkun bræðslunnar 

og þriðju stækkun bræðslunnar, eru eins og greint er um ýmsa flokka þessa búnaðar og 

kostnaðar, í töflu 2 á fylgiblaði A með samningi þessum. Þessa stofna í hverjum flokki skal 

afskrifa frá 1. janúar 1984 á þeim afskriftatíma, sem eftir er fyrir hvern flokk samkvæmt 

umræddri töflu 2, en þó háð endurmati vegna gengistapa, en slíkt endurmat skal gera í 

samræmi við aðalsamninginn. 

2.03. Málsgrein 27.03 í aðalsamningnum breytist einnig á þá lund, að bætt er við staflið (d) 

nýjum málslið, svohljóðandi: 

„ISAL á hvenær sem er rétt til að inna framlag í varasjóðinn á hverju tilteknu ári, og að 

hækka eða lækka hvert það framlag til að halda samræmi við þá takmörkun um 20%, 

sem sett er hér að ofan. þar til nettóhagnaður ISALs fyrir það ár hefur verið endanlega 

A 31
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staðfestur með samkomulagi milli ríkisstjórnarinnar og Alusuisse eða endanlega 

ákvarðaður með öðrum hætti samkvæmt samningi þessum.“ 

2.04. Málsgreinum 29 05, 29.06 og 29.07 í aðalsamningnum er hér með breytt þannig að 

þær verði svohljóðandi í heild sinni: 

„29.05. Til þess að staðreyna, hvort framleiðslugjald það, sem ÍSAL hafi greitt og beri 

að greiða fyrir eitthvert almanaksár, verði umfram 55% af nettóhagnaði ISALs fyrir 

það ár, vegna þess að leiðréttur taxti hafi verið í gildi, eða minna en 35% af slíkum 

nettóhagnaði, skal Alusuisse leggja fyrir ríkisstjórnina eigi síðar en 1. júní næsta árs á 

eftir skýrslu um endurreikning á framleiðslugjaldi fyrir viðkomandi ár („endur- 

reikningsskýrslu“). Í sambandi við þann endurreikning skal Alusuisse hafa byrðina af 

að sanna nettóhagnað ISALs fyrir það ár með endurskoðuðum reikningum, er leggja 

ber fram við ríkisstjórnina ásamt endurreikningsskýrslunni. Þessir endurskoðuðu 

reikningar skulu vera byggðir á ársreikningum ISALs fyrir viðkomandi ár. og séu þeir 

samdir af óháðum löggiltum endurskoðendum, sem Alusuisse velur. 

29.06. Ríkisstjórnin skal á eigin kostnað skipa alþjóðafyrirtæki óháðra löggiltra 

endurskoðenda til að yfirfara og sannprófa slíka reikninga og ársreikninga ISALs fyrir 

hvert ár, og heimilast endurskoðendum þessum að framkvæma þá athugun á bókum og 

skjölum ISALs, sem þeir kunna að telja nauðsynlega, í samræmi við alþjóðlegar venjur 

og íslensk lög. 

29.07. Endurreikningsskýrslu fyrir hvert ár ber ÍSAL að afhenda ásamt greiðslu að 

fullu á þeirri fjárhæð framleiðslugjalds, sem gjaldskyld er, eftir því sem endurreiknings- 

skýrslan sýnir. umfram þær fjárhæðir, er greiddar hafa verið þegar á skattárinu 

samkvæmt málsgr. 29.02 og sýndar eru í c-lið viðkomandi framleiðslugjaldsskýrslu. 

Endurskoðun endurreikningsskýrslunnar, sem ríkisstjórnin lætur fram fara, skal lokið 

og niðurstöður hennar tilkynntar ÍSAL eigi síðar en hinn |. september á endur- 

reikningsárinu. Hafi endurskoðuninni ekki verið þannig lokið og niðurstöður hennar 

Þannig tilkynntar ÍSAL er ekki unnt að vefengja framleiðslugjaldsskvldu ISALs fyrir 

umrætt ár eftir |. september á endurreikningsárinu. 

2.05. Málsgrein 30.03 í aðalsamningi breytist hér með á þann veg. að niður falla orðin 

„samkvæmt málsgrein 29.06' í staflið (a) og í stað þeirra skal skotið inn orðunum ..og 

yfirförnum samkvæmt ákvæðum málsgreina 29.05 og 29.06*. 

2.06. Málsgrein 30.10 í aðalsamningi er hér með breytt með því að fella niður orðin 

„samkvæmt málsgrein 29.06" og skjóta inn í þeirra stað orðunum og yfirfarin samkvæmt 
ákvæðum málsgreina 29.05 og 29.06*. 

2.07. Málsgrein 29.09 í aðalsamningnum er hér með breytt þannig að hún hljóði svo í heild 
sinni: 

„29.09. Á gildistökudegi sáttargerðarsamnings dags. 5. nóvember 1984 á milli 

ríkisstjórnarinnar og Alusuisse skal ríkisstjórnin færa ÍSAL til eignar fjárhæðina 

4.081.071.,85 Bandaríkjadollara (að viðbættum 1.646.93 Bandaríkjadollurum fyrir 

hvern dag frá 5. nóvember 1984 til gildistökudags umrædds sáttagerðarsamnings eða frá 

1. Janúar 1985. eftir því hvor kemur fyrr. og 1.792,91 Bandaríkjadollara fyrir hvern dag 

frá 1. janúar 1985. þar til að gildistökudeginum kemur). er svarar til skattinneignar 

ISALs samkvæmt málsgrein 29.09 í aðalsamningnum. eins og hún átti við fyrir gerð 

þriðja viðauka við aðalsamninginn. að frádreginni þeirri fjárhæð. sem Alusuisse hefur 

samþykkt. í greindum sáttargerðarsamningi. að skattinneignin skuli lækkuð um. 

Skattinneign þessi flyst frá gildistökudegi greinds sáttargerðarsamnings með ársvöxtum.
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er séu jafnháir forvöxtum Seðlabanka Bandaríkja Norður-Ameríku, eins og þeir eru 

birtir á hverjum tíma. og ber að nota hana til greiðslu með skuldajöfnuði á 
framleiðslugjaldsskuldbindingum ISALs vegna almanaksára eftir 31. desember 1983, 

að því leyti sem þær skuldbindingar eru umfram heildarfjárhæð framleiðslugjalds fyrir 

viðkomandi ár þegar gjaldið er reiknað á grunntaxta. Skuldajöfnuðinn skal framkvæma 

hinn |. febrúar ársins á eftir, þannig að vextir á fjárhæð sérhvers slíks skuldajafnaðar 

hætti að falla á 1. febrúar á því eftirfarandi ári. Ef einhverjar eftirstöðvar verða af 

þessari skattinneign þegar samningur þessi rennur út eða honum er slitið, skulu þær 

endurgreiddar ÍSAL í reiðufé.“ 

2.08. Málsgrein 33.01 í aðalsamningnum breytist þannig, að sett er komma í stað punkts á 

eftir síðari málslið hennar og síðan bætt við hana eftirfarandi: „og engin viðurlög skulu á 

lögð vegna framleiðslugjalds ÍSALs í sambandi við endurskoðun þá, sem um ræðir í 

málsgreinum 29.06 og 29.07 í samningi þessum.“ 

3. gr. 

Breyting á almennum ákvæðum aðalsamningsins 

3.01 Málsgrein 49.01 í aðalsamningnum breytist þannig, að þriðji málsliður er felldur niður 

og Í stað hans skotið inn nýjum málslið svohljóðandi: „Eigi síðar en þremur árum áður en 

þrjátíu og fimm ár eru liðin frá AR Í (á „valdegi“) getur hvort heldur ríkisstjórnin eða 

Alusuisse lýst yfir (með skriflegri tilkynningu til hins aðilans) þeirri ætlan sinni að kjósa að 

framlengja gildistíma samnings þessa, og þá einnig gildistíma fylgisamninganna, um önnur 

tíu ár til viðbótar, og hafi slík yfirlýsing verið gefin, getur hvor aðili sem er kosið að 

framlengja gildistímann eigi síðar en sex mánuðum áður en þessi þrjátíu og fimm ár eru 

liðin.“ 
4. gr. 

Breyting á ákvæðum aðalsamnings varðandi hluti og hluthafa í ÍSAL 

4.01. Málsgrein 1.01(g) í aðalsamningnum breytist þannig að hún verði svohljóðandi í 

heild sinni: 

„(g) „Samþykktur hluthafi“ merkir sérhvert félag (annað en Alusuisse eða dótturfélög 

Alusuisse), sem ekki er íslenskt og sem á fimmtíu af hundraði (50%) eða minna af 

hlutafé í ÍSAL: 

4.02. Hvarvetna þar sem þau koma fyrir í aðalsamningnum skulu orðin „minnihluta 
hluthafi“ eða „minnihluta hluthafar“ falla brott, en orðin „samþykktur hluthafi“ eða 

„samþykktir hluthafar“, í sömu röð, koma í þeirra stað. 

4.03. Í niðurlagi málsgreinar 22.01 í aðalsamningnum falla brott orðin „minna en fimmtíu 

og einn hundraðshluta (51%) þeirra útistandandi hlutabréfa sem almennur atkvæðisréttur í 

ISAL fylgir“, og kemur eftirfarandi í þeirra stað: „minna en fimmtíu hundraðshluta (50% ) af 

útistandandi hlutabréfum í ÍSAL, er almennur atkvæðisréttur fylgir (að meðtöldum í þeim 

fimmtíu hundraðshlutum sérhverjum hlutabréfum, er aðrir lögaðilar kunna að eignast í 

samræmi við málsgrein 22.04).“ 

4.04. Málsgrein 22.03 í aðalsamningnum breytist á þessa leið og verður svohljóðandi í heild 

sinni: 

„22.03. Ef hlutabréf í ÍSAL eru gefin út eða framseld (með sölu eða á annan hátt) 

handa einhverjum samþykktum hluthafa með samþykki ríkisstjórnarinnar, skal hinn 

samþykkti hluthafi þar með og svo lengi sem hann á slík hlutabréf öðlast og vera 

aðnjótandi réttinda hluthafa í ÍSAL og þeirra hagsbóta, sem því fylgja. en þó með þeim 

skilmálum og skilyrðum. sem segir í þessari málsgrein 22.03. Án þess að takmarka á
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nokkurn hátt rétt ríkisstjórnarinnar til þess að setja Önnur skilyrði fyrir veitingu 

samþykkis síns til slíkrar útgáfu eða framsals á hlutabréfum í ÍSAL, skal það jafnan vera 

skilyrði fyrir slíkri útgáfu eða framsali, að hinn væntanlegi samþykkti hluthafi undirriti 

og afhendi ríkisstjórninni skriflegt skjal í því formi, er ríkisstjórnin telur fullnægjandi, 
þar sem hinn samþykkti hluthafi skal meðal annars fallast á öll ákvæði og skilmála 

samnings þessa og fylgiskjalanna og skal samþykkja að vera bundinn af öllum slíkum 

ákvæðum og skilmálum að því leyti sem þau eiga við um samþykkta hluthafa. þar á 

meðal af ákvæðum 45., 46. og 47. greinar samnings þessa, án þess að tæmandi sé talið. 

Hafi ríkisstjórnin og Alusuisse ekki samþykkt annað, skal útgáfa eða framsal hluta til 

samþykkts hluthafa ekki hafa neinskonar áhrif á neinar skuldbindingar Alusuisse 

gagnvart Landsvirkjun, kaupstaðnum eða ríkisstjórninni samkvæmt samningi þessum 

eða fylgiskjölunum, né á skuldbindingar þessara aðila gagnvart Alusuisse eða ÍSAL.“ 

4.05. Við 22. grein aðalsamningsins bætist ný málsgrein 22.04, svohljóðandi: 

„„22.04. Þrátt fyrir ákvæði málsgreinar 22.01 skal Alusuisse eiga rétt til að framselja 

(með sölu eða á annan hátt) hlutabréf, sem Alusuisse á í ÍSAL, í heild eða að hluta til 
eins eða fleiri lögaðila, nú eða síðar, sem eru á þeim tíma í einkaeign Alusuisse, beint 
eða í gegnum aðra slíka aðila í einkaeign, eða að láta gefa út hlutabréf í ISAL til slíkra 
aðila, og að láta framselja þau hlutabréf, sem þannig eru gefin út eða framseld. á meðal 
slíkra aðila og frá slíkum aðilum til Alusuisse. Slík útgáfa eða framsöl til þessara aðila 
eða framsöl þeirra á meðal skulu aðeins halda gildi sínu jafnlengi og þessi tengsl við 
Alusuisse vara, nema ríkisstjórnin samþykki annað. Útgáfa eða framsal á hlutabréfum 
til umræddra aðila skal ekki hafa neinskonar áhrif á neinar skuldbindingar Alusuisse 
gagnvart Landsvirkjun, kaupstaðnum eða ríkisstjórninni samkvæmt samningi þessum 
eða fylgiskjölunum, né á skuldbindingar þessara aðila gagnvart Alusuisse eða ÍSAL. Ef 
hlutabréf í ÍSAL eru gefin út og framseld til einhvers slíks aðila skal hann þar með og 
jafnlengi og hann á þau hlutabréf öðlast og vera aðnjótandi réttinda hluthafa í ISAL og 
þeirra hagsbóta, sem því fylgja, en þó með þeim skilmálum og skilyrðum. sem segir í 
þessari málsgrein 22.04. Sérhver aðili. sem þannig hefur fengið hlutabréf í ISAL útgefin 
eða framseld, skal verða skuldbundinn af samningi þessum og fylgiskjölunum á 
grundvelli útgáfunnar eða framsalsins og skal staðfesta þetta berum orðum með því að 
undirrita og afhenda ríkisstjórninni skriflegt skjal í því formi, sem ríkisstjórnin telur 
fullnægjandi, þar sem aðilinn fellst á öll ákvæði og skilmála samnings þessa og 
fylgiskjalanna og samþykkir að vera bundinn af öllum þessum ákvæðum og skilmálum 
að því leyti sem þau eiga við um slíka aðila, þar á meðal af ákvæðum 45., 46. og 47. 
greinar samnings þessa, án þess að tæmandi sé talið. Alusuisse skal skilyrðislaust 
ábyrgjast ríkisstjórninni, Landsvirkjun og kaupstaðnum réttar og skilvísar efndir af 
hálfu slíks aðila á öllum skuldbindingum hans samkvæmt ákvæðum þessum og 
skilmálum. Þar sem rætt er um Alusuisse í samningi þessum sem eiganda að 
hlutabréfum í ÍSAL, þar á meðal í málsgreinum 20.01, 22.01 og 22.02. án þess að 
tæmandi sé talið, skal svo á litið að átt sé einnig við sérhvern slíkan aðila. sem er eigandi 
að þeim hlutabréfum.“ 

4.06. ÍSAL skal samþykkja breytingarnar á stofnsamningi og samþykktum þess, sem 
greinir í fylgiskjali C með samningi þessum, eigi síðar en á næsta aðalfundi ISALs eftir 
gildistökudag þessa samnings. 

). gr. 

Tengsl við breytingar á fylgiviðaukunum 

5.01. Samtímis því. að samningur þessi er undirritaður, skulu aðilar að fylgiviðaukunum 

undirrita þá í því formi sem fylgiviðauki A og fylgiviðauki B eru. Ríkisstjórnin og Alusuisse
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staðfesta samþykki sitt við fylgiviðauka A með áritun sinni á hann, og ríkisstjórnin staðfestir 

samþykki sitt við fylgiviðauka B með áritun á hann. 

5.02. Fylgiviðauki Á verður beinn hluti af fylgiskjali A með aðalsamningnum, fylgiviðauki 

B verður beinn hluti af fylgiskjali C2 með aðalsamningnum og fylgiviðauki C verður beinn 
hluti af fylgiskjali E með aðalsamningnum. Allar tilvísanir til fylgiskjalanna eða fylgisamn- 

inganna, eða hvers þeirra sem er, sem gerðar eru í aðalsamningnum (eins og honum hefur 
hér með verið breytt), eða verða gerðar síðar, skulu taldar vera gerðar til fylgiskjalanna eða 

fylgisamninganna eins og þeim hefur verið breytt með fylgiviðaukunum og fyrri fylgivið- 

aukum, nema samhengi krefjist annars. 

6. gr. 

Gildi samnings þessa og gildistökudagur 

6.01. Samningur þessi er gerður sem viðbótarsamningur við aðalsamninginn samkvæmt 

ákvæðum 51. gr. hans og skal talinn beinn hluti af aðalsamningnum, svo sem væri hann 

felldur inn í meginmál hans. Ákvæði aðalsamningsins taka ekki öðrum breytingum en þeim, 
sem gerðar eru Í samningi þessum, eða með honum, og halda að öðru leyti fullu gildi. Allar 

tilvísanir til aðalsamningsins, sem gerðar eru í fylgiskjölunum eða fylgisamningunum, eða 
hvers þeirra sem er, eða verða gerðar síðar, skulu taldar vera gerðar til aðalsamningsins eins 
og honum hefur verið breytt með samningi þessum, nema samhengi krefjist annars. 

6.02. Þegar samningur þessi hefur verið undirritaður af aðilum og tilkynning verið gefin út 

svo sem mælt er í 51. gr. aðalsamningsins, skal samningur þessi, ásamt lagafrumvarpi þar að 

lútandi, lagður fyrir Alþingi til staðfestingar og samþykktar. Að lokinni staðfestingu og að 
fullnægðum öðrum löggjafaratriðum skal samningur þessi öðlast gildi (,„gildistökudagur“) 

og hafa lagagildi á Íslandi svo sem kveðið verður á um í staðfestingarlögunum. 

6.03. Útreikningur og endurskoðun vegna framleiðslugjaldsskyldu ISALs frá og með 1. 
janúar 1984 skal fara eftir aðalsamningnum eins og honum er breytt með samningi þessum. 

ÞESSU TIL STAÐFESTU er samningur þessi undirritaður af hálfu ríkisstjórnarinnar 

og Alusuisse miðað við þann dag, er í upphafi greinir. 

Fyrir RÍKISSTJÓRN ÍSLANDS 

Sverrir Hermannsson 

iðnaðarráðherra 

Fyrir SWISS ALUMINIUM LIMITED 

Dr. Bruno F. Sorato 

aðalforstjóri 

Dr. Dietrich N. Ernst 

forstjóri
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FYLGIBLAÐ A VIÐ ÞRIÐJA VIÐAUKA VIÐ AÐALSAMNINGINN 

Tafla 1 

  

(1) Þurrhreinsistöðvar Í og H, sem samanstanda af pokahúsum, efnahverfum. reykháfum. 

loftþjöppustöðvum nr. 2 og 3, spennistöðvum nr. 54 og 55. veikstraumskerfi, 

tengingum, undirstöðum og daggeymum nr. | til og með 4. 

(2) Reykrör um 7 km á lengd. 0.4 til 3.0 metrar að þvermáli. 

(3) Forskautahluti keranna að meðtöldum tölvustýrðum punktþjónustueiningum með 

skurnbrjótum, súrálsgeymum, súrálsskömmturum, lyftibúnaði. þverbitum. mótor- 

festingum og hjálparskautbrúm. 

(4) Raflausnarendurvinnslustöð með raflausnarmölunarstöð og raflausnargeymslusílói; að 

auki eru 3 raflausnarflutningatæki. ALF;-síló, kríólít síló. pokaopnunarbúnaður, 

tilheyrandi undirstöður og fastabúnaður. 

(5) Tölvustýrikerfi, sem samanstendur af 12 MPX-stöðvum (ásamt búnaði), tölvubyggingu 
(ásamt 2 stýritölvum og öðrum búnaði). og rafmagnsbúnaði. 

(6) Þéttflæðisúrálstlutningakerfi í kerskála 1. 2 brúarkranar með 4 súrálstönkum í kerskála 

2, ásamt tilheyrandi undirstöðum. 

(7) Járnsteypibúnaður fyrir skautgatfla. ásamt | ísteypustöð. 2 járnbræðsluofnum., | 

brúarkrana, spennistöð nr. 67. 2 afdráttarpressum og aukabúnaði. 

(8) Skauthúðunarstöð. 

(9) Loftþjöppumiðstöð nr. 4 með 4 MAHLE loftþjöppum og loftþurrkurum. spennistöð 

nr. 56. tengingum og tilheyrandi undirstöðum. 

(10) 20 KV orkudreifikerfi/kaplar. 

(11) Nauðsynlegur búnaður á svæðinu. 
(12) Flutningskostnaður fyrir ofangreindan búnað. 

(13) Bvggingarkostnaður og uppsetningarkostnaður fyrir ofangreindan búnað. 

Tafla 2 

Afskriftatími Eftirstöðvar afskriftastofna Eftirstöðvar afskriftatíma 
Flokkar Byrjun Endir hinn 1. janúar 1984 frá Í. janúar 1984 

Stig 1 til og með 4 1. júlí 1979 30. júní 1987 132.365,124 3 ár 6 mánuðir 

AR IV 1. janúar 1980 31. desember 1987 77,662,532 á ár 
Stig 5 1. janúar 1982 31. desember 1989 72.134 626 6 ár 
Stig 6 1. janúar 1982 31. desember 1989 234,431,079 6 ár 
Stig 7 1. apríl 1982 31. marz 1990 335,759,841 6 ár 3 mánuðir
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THIRD AMENDMENT 

TO THE MASTER AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ICELAND 

AND SWISS ALUMINIUM LIMITED 

AGREEMENT made as of the Sth day of November, 1984 

BETWEEN 

THE GOVERNMENT OFICELAND (hereinafter referred to as the „Government“), 

of the First Part, 

AND 

SWISS ALUMINIUM LIMITED (hereinafter referred to as Alusuisse'"), a company 

organized under the laws of Switzerland, of the Second Part. 

WHEREAS the Government and Alusuisse are parties to an agrcement dated March 

28, 1966, ratified by Act of the Althing No. 76, May 13, 1966, and effective as of September 

20, 1966, amended (i) by a First Amendment dated October 28, 1969, ratified by Act of the 

Althing No. 19, April 6, 1970, and effective as of April 16, 1970, and (ii) by a Second 
Amendment dated December 10, 1975, ratified by Act of the Althing No. 42, May 25, 1976, 

and effective as of June 12, 1976 (hereinafter as so amended referred to as the “Master 

Agreement"), relating, among other things, to the construction and operation of an 

aluminium reduction plant and appurtenant facilities at Straumsvík in the Township of 

Hafnarfjördur, owned by Icelandic Aluminium Company Ltd. (“ISAL'"), a subsidiary of 

Alusuisse: 

WHEREAS certain Scheduled Documents are annexed to the Master Agreement, 

including a certain Power Contract between Landsvirkjun and ÍSAL and a certain 

Assistance Agreement-Operation between Alusuisse and ÍSAL; 

WHEREAS the Government and Alusuisse now wish to amend certain provisions in 

the Master Agreement relating to the Consolidated Tax payable by ÍSAL, as part of the 

Settlement Agreement dated as of November 5, 1984 between the Government and 

Alusuisse; 
WHEREAS the Government and Alusuisse, as a result of negotations conducted 

pursuant to certain provisions of the Interim Agreement dated as of September 23, 1983 

between the Government and Alusuisse, now wish to amend certain other provisions of the 

Master Agreement; 

WHEREAS the Parties acknowledge that neither the existence nor the contents of the 

amendments to the Master Agreement set forth herein constitute admissions by either party 

that any provision in the Master Agreement has been breached by such party or that any 

interpretation of any affected provision of the Master Agreement heretofore advanced by 

such party is incorrect: 

NOW IT IS HEREBY DECLARED AND AGREED AF FOLLOWS:
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Article 1 
Title of this Agreement and Definitions Used Herein 

Section 1.01. This Agreement shall be known as the Third Amendment to the Master 

Agreement. 

Section 1.02. Unless the context otherwise requires. the following terms as used in this 

Agreement shall have the meanings assigned to them in the Sections specified in Article | of 

the Master Agreement: 

"Governmemt“ ........0. 0. Section 1.01(a) 

*Alusuisse" 2... Section 1.01(b) 

"Landsvirkjun" .......0.%. 00. Section 1.01(c) 

"Township" 2... Section 1.01(d) 

SISALN Section 1.01(e) 

*Alusuisse Affillate" ...........0 00 Section 1.01(f) 

Scheduled Documents" ......000%0 00. Section 1.02 

sScheduled Contracts" ........0..0000 0. Section 1.02 

"Power Contract" .........0.0 0 Section 1.02(a) 

"Assistance Agreement-Operation“ .......00000. Section 1.02(c)(11) 

Smelter“ 0... Section 1.03(b) 

Section 1.03. The "Scheduled Amendments“ shall mean the documents annexed hereto as 

(0) Schedule A, namely the Third Amendment to the Power Contract between Landsvirkjun 

and ÍSAL: (ii) Schedule B. namely the Third Amendment to the Assistance Agrcement- 

Operation between Alusuisse and ÍSAL: and (iii) Schedule C. namely the Amendment to 

the Memorandum of Association and Statutes of Íslenzka Alfelagid H/F (Icelandic 

Aluminium Company Limited). 

Section 1.04. The "Ratifying Act“ shall mean the Act of the Althing that gives this 

Agreement the force of law in Iceland as provided in Section 6.02 ot this Agreement. 

Section 1.05 Effective Date“ of this Agreement shall have the meaning assigned to that 

term in Section 6.02 of this Agrcement. 

Article 2 

Amendment of Provisions in the Master Agreement Relating to Taxes and Fiscal Relationship 

Section 2.01. Section 27.03 of the Master Agreement is hereby amended by deleting the 

period following the word "respectivelv“ in subsection (a) thereof. inserting in its place a 

semicolon, and inserting thereatter the following: 

"depreciation of the cost of pollution abatement equipment and equipment installed in 

conjunction with pollution abatement equipment and related costs with respect to the 

First Stage of the Smelter., Smelter-First Enlargement. Smelter-Second Enlargement. 

and Smelter-Third Enlargement, on a straight-line basis over a period of 8 years 

from the dates of commissioning of such equipment. all as more fully set forth in 

Section 2.02 of the Third Amendment to the Master Agreement and Exhibit A thereto. 

and depreciation of foreign exchange losses incurred bv ÍSAL may be commenced in 

the year in which such losses are incurred.“ 

Section 2.02. The depreciable value as of January 1. 1984 of pollution abatement 

equipment and equipment installed in conjunction therewith and related costs (including 

without limitation the items listed in Table 1 of Exhibit A to this Agreement) with respect to 

the First Stage of the Smelter, Smelter-First Enlargement. Smelter-Second Enlargement.
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and Smelter-Third Enlargement is as set forth, for various categories of such equipment and 
costs, in Table 2 of Exhibit A to this Agreement. Such value for each such category shall be 

depreciated from January 1, 1984 over the remaining depreciation period for each such 

category set forth in said Table 2, subject to revaluation due to foreign exchange losses, such 

revaluation to be made in accordance with the Master Agreement. 

Section 2.03. Section 27.03 of the Master Agreement ís hereby further amended by 

inserting at the end of subsection (d) thereof a new sentence reading as follows: 

“<ISAL has the right to make an allocation into such reserve fund in any given year, and 

to increase or decrease any such allocation in order to accord with the 20% límitation 

set forth above, at any time until the Net Profits of ÍSAL for such year are finally 

agreed upon between Alusuisse and the Government or otherwise finally established 

pursuant to this Agreement." 

Section 2.04. Sections 29.05, 29.06, and 29,07 of the Master Agrcement are hereby 

amended to read as follows in their entirety: 

“Section 29.05. In order to ascertain whether the Consolidated Tax paid and payable 

by ISAL in respect of any calendar year will be in excess of 55% of the Net Profits of 

ISAL for that year, by reason of the application of an Adjusted Rate, or less than 35% 
of such Net Profits, Alusuisse shall submit to the Government on or before June Í of 

the following vear a statement of recalculation of Consolidated Tax for such calendar 

year (the “Statement of Recalculation"). For purposes of such recalculation, Alusuisse 

shall have the burden of establishing the Net Profits of ISAL for such year, by means of 

audited statements to be submitted to the Government together with the Statement of 

Recalculation. Such audited statements shall be submitted to the Government based 

upon the annual accounts of ÍSAL for the respective year and shall be prepared by 

independent public accountants selected by Alusuisse. 

Section 29.06. The Government shall, at its own expense, appoint an international 
firm of independent public accountants to review and verify such statements and 

accounts of ÍSAL for each vear, and such accountants may conduct such examination of 

the books and records of ÍSAL as they may deem necessary, in accordance with 

international practices and Icelandic law. 

Section 29.07. The Statement of Recalculation in respect of each vear shall be 

submitted together with payment in full of the amount of Consolidated Tax which the 

Statement of Recalculation may show to be payable by ÍSAL over and above the 

amounts previously paid in the vear of taxation pursuant to Section 29.02 and shown 

under subsection (c) of the applicable Consolidated Tax Statement. The review of the 

Statement of Recalculation carried out on the part of the Government shall be 
completed and the results thereof notified to ÍSAL on or before September | of the 

year of recalculation. lf such review has not been so completed and the results thereof 

so notified to ÍSAL, the Consolidated Tax liability of ÍSAL for the year in question 

cannot be contested after September | of the year of recalculation." 

Section 2.05. Section 30.03 of the Master Agreement is hereby amended by deleting the 

words "as provided in Section 29.067 in subsection (a) thereof and inserting in their place 

the words “and reviewed as provided in Sections 29.05 and 29.06, respectively“. 

Section 2.06. Section 30.10 of the Master Agreement is hereby amended by deleting the 

words “as provided in Section 29.06“ and inserting in their place the words “and reviewed as 

provided in Sections 29.05 and 29.06, respectively". 

A 32
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Section 2.07. Section 29.09 of the Master Agreement is hereby amended to read as follows 

in its entirety: 

“Section 29.09. As of the effective date of a certain Settlement Agreement dated as of 

November 5, 1984 between the Government and Alusuisse, the Government shall 
credit ISAL with the amount of US $4,081,071.85 (plus US $1,646.93 for each day from 

November 5, 1984 until the effective date of said Settlement Agreement or January 1, 

1985. whichever is earlier, and US $1,792.91 for each day from January 1, 1985 until 

said effective date), corresponding to the tax credit of ISAL according to Section 29.09 

of the Master Agreement as applicable prior to the Third Amendment to the Master 

Agreement, less the amount by which Alusuisse has agreed, by means of such 

Settlement Agreement, that such tax credit shall be reduced. Such credit shall then be 

carried forward from the effective date of said Settlement Agreement with interest at a 

rate per annum which is equal to the United States Federal Reserve Discount Rate as 
published from time to time, and shall be applied by way of set-off against Consolidated 
Tax obligations of ISAL payable in respect of any calendar year after December 31. 

1983, to the extent that such obligations are in excess of the total amount of the 
Consolidated Tax for such year when computed at the Base Rate. Such set-ott shall be 

effected as of February | of the following year so that interest on the amount of any 

such set-off shall cease to accrue as of February | of such following vear. If upon the 

expiration or termination of this Agreement there is any remaining amount of such tax 

credit, it shall be repaid in cash to ÍSAL." 

Section 2.08. Section 33.01 of the Master Agreement is hereby amended by deleting the 

period at the end of the final sentence thereof, inserting in its place a comma, and adding 

thereafter the following: "and no penalty shall be assessed with respect to the Consolidated 

Tax of ÍSAL ín relation to the review referred to in Sections 29.06 and 29.07 of this 

Agreement.“ 

Article 3 

Amendment of Provisions in the Master Agreement Relating to General Matters 

Section 3.01. Section 49.01 of the Master Agreement is hereby amended by deleting the 

third sentence thereof and inserting in its place a new sentence reading as follows: "Not less 

than three years prior to the thirty-fifth anniversary of PDD 1 ("Option Date“), either the 

Government or Alusuisse may declare (by written notice to the other) an intention to elect 

to extend the term of this Agreement. including the term of the Scheduled Contracts, for a 

further additional ten vear period. and in the event that such declaration has been made. 

either Party may elect so to extend such term not less than six months prior to such thirty- 

fifth anniversary.“ 

Article 4 
Amendment of Provisions of the Master Agreement 

Relating to Shares and Shareholders of ISAL 

Section 4.01. Section 1.01(g) of the Master Agreement is hereby amended to read as 

follows in its entirety: 

"(g) "Approved Shareholder“ shall mean anv non-Icelandic corporation (other than 

Alusuisse or any Alusuisse Affiliate) owning fiftv percent (50% ) or less of the shares of 

ISAL:" 

Section 4.02. Wherever they appear in the Master Agreement. the words "Minority 
Shareholder“ or “Minority Shareholders“ shall be deleted and replaced respectively by the 

words *Approved Shareholder“ or "Approved Shareholders".
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Section 4.03. At the end of Section 22.01 of the Master Agreement, the words “less than 

fifty-one percent (51%) of the outstanding shares having ordinary voting power of ÍSAL" 

are hereby deleted and replaced by the following: “less than fifty percent (50%) ot the 

outstanding shares having ordinary voting power of ÍSAL (including in such fifty percent 

any shares acquired by other legal entities pursuant to Section 22.04)". 

Section 4.04. Section 22.03 of the Master Agreement is hereby amended to read as follows 

in its entirety: 

“Section 22.03. If with the consent of the Government shares in ÍSAL shall be issued 
or transferred (by sale or otherwise) to any Approved Shareholder, such Approved 

Shareholder shall thereby and so long as it shall hold such shares have and enjoy the 

rights and benefits of a shareholder in ÍSAL, subject, however, to the terms and 
conditions of this Section 22.03. Without limiting in any way the right of the 
Government to impose other conditions in granting its consent to any such issue or 

transfer of shares in ÍSAL, it shall be a condition to any such issue or transfer that the 

prospective Approved Shareholder shall execute and deliver to the Government a 

written instrument, in form satisfactory to the Government, whereby such Approved 

Shareholder shall, among other things, consent to all the terms and provisions of this 

Agreement and the Scheduled Documents and agree to be fully bound by all such terms 

and conditions to the extent applicable to Approved Shareholders, including, but not 
limited to. the provisions of Articles 45, 46, and 47 hereof. Unless otherwise agreed by 

the Government and Alusuisse, an issue or transfer of shares to an Approved 
Shareholder shall not in any way affect any obligations of Alusuisse towards 

Landsvirkjun, the Township, or the Government under this Agreement and the 

Scheduled Documents nor of those parties towards Alusuisse or ÍSAL.“ 

Section 4.05. There shall be added to Article 22 of the Master Agreement a new Section 

22.04, reading as follows: 

“Section 22.04. Notwithstanding the provisions of Section 22.01, Alusuisse shall have 

the right to transfer (by sale or otherwise) in whole or in part the shares in ÍSAL, held 

by Alusuisse, to one or more existing or future legal entities which are at the time 

wholly-owned by Alusuisse, directly or indirectly through other such wholly-owned 

entities, or to have shares in ÍSAL issued to such entities, and to have the shares so 

transferred or issued transferred among such entities and by such entities to Alusuisse. 

Such issues or transfers to such entities or such transfers among them shall remain valid 

only so long as such relationship with Alusuisse remains, unless otherwise consented to 

by the Government. An issue or transfer of shares to any such entity shall not in any 

way affect any obligations of Alusuisse towards Landsvirkjun, the Township, or the 

Government under this Agreement or the Scheduled Documents nor of those parties 

towards Alusuisse or ÍSAL. If shares in ISAL are issued or transferred to any such 

entity, the entity shall thereby and so long as it shall hold such shares have and enjoy 

the rights and benefits of a shareholder in ÍSAL, subject, however, to the terms and 

conditions of this Section 22.04.Each such entity to which ÍSAL shares are issued or 

transferred shall become bound by this Agreement and the Scheduled Documents by 

virtue of the issue or transfer, and shall expressly confirm this by executing and 

delivering to the Government a written instrument, in form satisfactory to the 

Government, whereby such entity shall consent to all the terms and provisions of this 

Agreement and the Scheduled Documents and agree to be fully bound by all such terms 

and provisions to the extent applicable to such entities, including, but not limited to, 

the provisions of Articles 45, 46, and 47 hereof. Alusuisse shall unconditionally
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guarantee to the Government, Landsvirkjun, and the Township the due and punctual 

performance by such entity of its obligations under such terms and provisions. Any 

reference in this Agreement to Alusuisse in its capacity as a holder of shares in ÍSAL, 

including without límitation such references in Sections 20.01, 22.01, and 22.02 shall be 

construed as including a reference to any such entity which is a holder of such shares.“" 

Section 4.06. ISAL shall adopt the amendments to its Memorandum of Association and 
Statutes that are set forth in Schedule C to this Agreement not later than at ISAL's next 

Annual General Meeting after the Effective Date hereot. 

Article 5 

Relation to the Scheduled Amendments 

Section 5.01. Concurrently with the signing of this Agreement, the Scheduled Amend- 

ments shall be signed by the parties thereto in the form of Schedule A and Schedule B 
hereto. The Government and Alusuisse shall affirm their consent to Schedule A by their 

signatures thereunder, and the Government shall affirm its consent to Schedule B by its 

signature thereunder. 

Section 5.02. Schedule ÁA hereto shall become an integral part of Schedule A to the Master 
Agreement, Schedule B hereto shall become an integral part of Schedule C2 to the Master 
Agreement, and Schedule C hereto shall become an integral part of Schedule E to the 
Master Agreement. Unless the context otherwise requires, any reference to the Scheduled 

Documents or the Scheduled Contracts. or any of them. made in the Master Agreement (as 

amended hereby) or otherwise made hereafter, shall be deemed to be made to the 

Scheduled Documents or the Scheduled Contracts as amended by the Scheduled Amend- 

ments and by prior Scheduled Amendments. 

Article 6 

Status of this Agreement and Effective Date 

Section 6.01. This Agreement ís made as a supplemental agreement to the Master 

Agreement pursuant to the provisions of Article 51 thereof and shall be deemed to be an 
integral part of the Master Agreement as fully as if it were incorporated therein. Except as 

modified herein or hereby. the provísions of the Master Agreement shall not be changed or 

atfected and shall remain in full force and effect. Unless the context otherwise requires. any 

reference to the Master Agreement made in the Scheduled Documents or the Scheduled 

Contracts. or any of them. or otherwise made hereafter shall be deemed to be a refererice to 

the Master Agreement as amended by this Agreement. 

Section 6.02. Upon the signing of this Agreement by the Parties hereto. and upon notice 
being given as provided in Article 51 of the Master Agreement, this Agreement, 

accompanied bv a Law Bill relating thereto. shall be submitted to the Althing for ratification 

and approval. Upon ratification and the completion of all other legislative requirements. 

this Agreement shall become effective (the "Etfective Date") and shall have the force of law 

in Iceland as provided in the Ratifving Act. 

Section 6.03. The calculation and review of ÍISAL's Consolidated Tax lability from 

January 1, 1984 onward shall be governed bv the provisions of the Master Agreement as 

amended by this Agreement.
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IN WITNESS WHEREOF, this Agreement has been signed on behalf of the 

Government and Alusuisse as of the date first above written. 

THE GOVERNMENT OF ICELAND 

By Sverrir Hermannsson 

Minister of Industry 

SWISS ALUMINIUM LTD. 

By Dr. Bruno F. Sorato 

President and Chief Executive 

Officer 

By Dr. Dietrich N. Ernst 

Executive Vice-President
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EXHIBIT A TO THE THIRD AMENDMENT TO THE MASTER AGREEMENT 

Table 1 

(1) Dry adsorption plants Í and II, consisting of baghouses, reactors, chimney stacks, 

compressor stations Nos. 2 and 3, transformer substations Nos. 54 and 55, light current 

system, utilities, foundation, and daysilos Nos. 1 through 4. 

  

(2) All exhaust ducts, approximately 7 km in length with a diameter from 0.4 to 3.0 meters. 

(3) The anodic part of the pots, including EPT-units with crustbreakers, alumina silos, 
alumina feeders, lifting units, cross beams, motor connections., and auxiliary anode 
beams. 

(4) Flux recuperation installation consisting of a flux processing plant and a flux storage 
silo; in addition, 3 flux transport vehicles, AlF;-silo, cryolite silo, bag splitting plant, 
appurtenant foundations, and stationary equipment. 

(5) Process computer system consisting of 12 MPX-rooms (including equipment), compu- 

ter building (including 2 process computers and other equipment). and electrical 

equipment. 
(6) Dense phase alumina transport system in potline 1, 2 bridge cranes with 4 alumina 

tanks in potline 2, and appurtenant foundations. 
(7) Casting-in installation for anode rods, including 1 cast-in station, 2 iron melting 

furnaces, Í bridge crane, transformer substation No. 67, 2 thimble removal presses, 

and auxiliary equipment. 
(8) Anode coating station. 

(9) Compressor central station No. 4 with 4 Mahle compressors and air dryer, transformer 

substation No. 56. utilities, and appurtenant foundations. 
(10) 20 KV plant power distribution system/cables. 

(11) Necessary site installations. 

(12) Transport costs for above items. 

(13) Construction and installation costs of above items. 

Table 2 

Depreciation Period Remaining Depreciable Value *Remaining Depreciation Period 

Category Start End as of January 1. 1984 as from January 1. 1984 

Phase 1 through 4 July 1. 1979 June 30. 1987 132.365.124 3 vears 6 months 

PDD IV January 1. 1980 December 31. 1987 77.662.532 1 vears 

Phase 5 January 1. 1982 December 31. 1989 72.134.626 6 vears 

Phase 6 Januarv 1. 1982 December 31. 1989 244.431.079 6 vears 

Phase 7 April 1. 1982 March 31. 1990 335.,759.841 6 vears 3 months
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FORSETABRÉF 
um að Alþingi skuli koma saman til fundar 

miðvikudaginn 10. október 1984. 

Forseri ÍsLanns 

gjörir kunnugt: Ég hef ákveðið samkvæmt tillögum forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma 

saman til fundar miðvikudaginn 10. október 1984. 

Um leið og ég birti þetta, er öllum sem setu eiga á Alþingi, boðið að koma nefndan dag 

til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í Dómkirkjunni, sem hefst 
kl. 13.30. 

Gjört í Reykjavík, 7. september 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Steingrímur Hermannsson. 

9. nóvember 1984 Nr. 106 

AUGLÝSING 
um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, fór í dag til útlanda. 
Í fjarveru hennar fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæsta- 

réttar með vald forseta Íslands. samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Forsætisráðuneytið, 9. nóvember 1984. 

Steingrímur Hermannsson. 

  

Guðmundur Benediktsson.
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AUGLYSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, er komin úr för sinni til útlanda og hefur á ný 

tekið við stjórnarstörfum. 

Forsætisráðuneytið, 23. nóvember 1984. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

  

Stjórnartíðindi A 14, nr. 104—107. Útgáfudagur 30. nóvember 1984.
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LYFJALÖG 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 

Hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Að við samkvæmt 14. gr. laga nr. 86 30. maí 1984, um breyting á lyfjalögum 

nr. 49 16. maí 1978 höfum látið fella meginmál hinna fyrrnefndu laga inn í lög nr. 

49/1978 og gefum þau út svo breytt: 

I KAFLI 

Framkvæmd og eftirlit. 

1. gr. 

Ráðherra sá, sem fer með heilbrigðismál, hefur umsjá með framkvæmd laga þessara. 
Lyfjanefnd (sbr. VIII. kafla), lyfjaverðlagsnefnd (sbr. IX. kafla), stjórn lyfsölusjóðs 

(sbr. X. kafla), Lyfjaeftirlit ríkisins (sbr. XI. kafla), landlæknir og yfirdýralæknir eru 
ráðherra til ráðuneytis og aðstoðar um framkvæmd laga þessara. 

II. KAFLI 

Skilgreining lyfja. Lyfjahugtakið. 

2. gr. 

Lyf eru samkvæmt lögum þessum hvers konar efni eða efnasambönd, lífræn eða ólífræn, 

sem ætluð eru til lækninga, fróunar eða varnar gegn sjúkdómum eða sjúkdómseinkennum í 

mönnum eða dýrum. Ennfremur efni eða efnasambönd, sem notuð eru til sjúkdóms- 

greiningar, þar með talin geislavirk efni, ef þau koma í eða á líkama manna eða dýra. 

Efni, sem notuð eru til svæfingar eða staðdeyfingar, teljast lyf (svæfingarlyf, stað- 

deyfingarlyf). 
Efni í viðurkenndum lyfjaformum, sem eru notuð til getnaðarvarna eða til þess að auka 

frjósemi manna eða dýra, teljast einnig lyf. 
Ákvæði laga þessara taka einnig til umbúða og áhalda, sem hafa lyf að geyma. 

3. gr. 

Ráðherra er ennfremur heimilt, að fengnum tillögum lyfjanefndar, að kveða svo á í 

reglugerð, að ákvæði laga þessara taki til hjúkrunar- og sjúkragagna, svo og lyfjagagna. 

Ráðherra skal, að fengnum tillögum landlæknis, kveðja til nefnd sérfróðra manna til 

þess að skilgreina nánar og gera tillögur um stöðlun þess varnings, er greinir í 1. málsgr. 
A33 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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4. gr. 
Vítamín og/eða steinefni ætluð mönnum til inntöku teljast ekki lyf. nema magn þeirra í 

hverri mældri einingu (t. d. skömmtuðu lyfjaformi, g, ml) eða dagsskammti, sé umfram 
mörk, er kveða skal á um í reglugerð, sbr. 5. gr. Við ákvörðun marka skal taka mið af 
ráðleggingum manneldisráðs um það hver sé dagsskammtur vítamína og/eða steinefna við 
íslenskar aðstæður (sbr. lög nr. 45/1978). Heimilt er þó að kveða svo á í reglugerð, að 
ákveðin vítamín og/eða steinefni teljist ávallt lyf, enda þótt magn þeirra í einingu sé ekki 
umfram venjulegan dagsskammt, enda sé talið líklegt, að langvinn neysla geti valdið 
heilsutjóni. 

5. gr. 
Lyfjanefnd gerir tillögur að reglugerð, er nánar skal skilgreina lyfjahugtakið og 

undanþágur frá því. Í reglugerð þessari skal kveða á um, hverjar vörur lyfjabúðir einar megi 
selja. 

Í reglugerðinni skulu einnig vera ákvæði um skráningu, árgjöld, innflutning og sölu 
vítamína og/eða steinefna, ýmist einna sér eða blandaðra dýra- eða plöntuefnum (náttúru- 
vörur), sbr. 4. gr., og skal um þau haft samráð við landlækni, Lyfjaeftirlit ríkisins og 
Hollustuvernd ríkisins. 

Ill. KAFLI 

Lyfjaskrá. Lyfjastaðlar. 

6. gr. 
Ísland er aðili að evrópsku lyfjaskránni (European Pharmacopoeia; Ph.Eur.) ásamt 

viðaukum. Gildir hin enska útgáfa lyfjaskrárinnar hér á landi. 

Lyfjanefnd gerir tillögur til ráðherra um staðla fyrir lyfjaform, gæði og hreinleika 
lyfjaefna og hjálparefna við lyfjagerð, svo og fyrir aðgerðir til greiningar og ákvörðunar á 
þessum efnum. 

Ráðherra hefur á hendi auglýsingar og útgáfustarfsemi, er að stöðlum þessum lýtur. 

IV. KAFLI 

Flokkun lyfja. Staðfesting lyfjaforskrifta og skráning sérlyfja. 

7. gr. 

Fullgerð lyf (lyf tilbúin eða sem næst tilbúin til notkunar) er einungis heimilt að selja, 

afhenda eða flytja til landsins, að þau megi fella undir einhvern eftirtalinna flokka: 

1. Stöðluð forskriftarlyf framleidd af viðurkenndum framleiðanda samkvæmt staðfestri 

forskrift, sbr. 9. gr., og nefnd gildandi samheiti. Ráðherra setur í reglugerð að fengnum 

tillögum lyfjanefndar nánari ákvæði um staðfestingu forskrifta eða niðurfellingu 

staðfestingar þeirra og um ílát, umbúðir og pakkningar staðlaðra forskriftarlyfja. 

2. Skráð sérlyf framleidd af viðurkenndum framleiðanda samkvæmt staðlaðri forskrift, 

sbr. 10. gr., og nefnd sérheiti eða í sérstökum tilvikum samheiti. Þau skal skrá á 

sérlyfjaskrá, er ráðherra gefur út, og selja eða afhenda í órofnum ílátum (afhendingar- 
ílátum) framleiðanda. Setja skal í reglugerð nánari ákvæði um skráningu og afskráningu 

sérlyfja, um skráningargjöld og árgjöld slíkra lyfja. 

3. Forskriftarlyf lækna framleidd í lyfjabúðum samkvæmt sérstökum fyrirmælum á lyfseðli 

(ordinatio magistralis) með hliðsjón af gildandi lyfjaskrá eða lyfjastöðlum, sbr. 6. gr., 

enda sé í hvívetna farið eftir gildandi lögum og reglum og góðum framleiðsluháttum í 
lyfjagerð.
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8. gr. 

Óheimilt er að flytja inn til sölu eða afhendingar önnur lyf en 2. tl. 7. gr. tekur til. 

Ráðherra getur þó leitt undanþágu frá ákvæðum þessum í einstaka tilvikum: 

1. Leyfi til innflutnings staðlaðra forskriftarlyfja, sbr. 1. tl. 7. gr., að fengnum tillögum 

lyfjanefndar, og fer um afhendingu þeirra samkvæmt gildandi ákvæðum hverju sinni. 

2. Leyfi til innflutnings óskráðra sérlyfja ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, enda mæli 

lyfjanefnd með því. Við allar slíkar undanþágur skal þess gætt, að magn lyfjanna sé 

takmarkað við þarfir þeirra, sem eiga að nota þau. Mæli lyfjanefnd gegn því, að leyfi til 

innflutnings verði veitt getur viðkomandi læknir, sem æskir innflutnings lyfsins. óskað 

eftir því, að ráðuneytið leiti álits landlæknis um synjunina. 

Lyf þau, sem undanþáguheimild 2. tl. 2. mgr. nær til, má einungis láta úti gegn lyfseðli. 

9. gr. 

Lyfjanefnd gerir tillögur til ráðherra um staðfestingu eða niðurfellingu staðfestingar 

framleiðsluforskrifta, sbr. 7. gr. 1. tl. Einnig skal hún hlutast til um að samdar verði slíkar 

forskriftir, ef nauðsyn ber til. 

10. gr. 

Lyfjanefnd gerir tillögur til ráðherra um skráningu sérlyfja og afskráningu þeirra, sbr. 

7. gr. 2. tl. 

Heimilt er að binda skráningu sérlyfs við notkun eingöngu í sjúkrahúsum, sérstökum 

sjúkradeildum og/eða við ávísun sérfræðinga í einstökum greinum læknisfræði. 

Heimilt er að hafna umsókn um skráningu sérlyfs, ef hið virka efni er svo líkt fáanlegu 

lyfi að það, sem skilur, getur ekki haft teljandi þýðingu. 

11. gr. 

Við mat á stöðluðum forskriftarlyfjum og sérlyfjum skal einkum taka tillit til rannsókna 

á lyfhrifum og eiturhrifum virkra efna í tilraunum með menn eða dýr, gæða allra efna, virkra 

sem óvirkra (hjálparefna), sem notuð eru við lyfjagerðina, aðgengi virkra efna(bioavailabi- 

lity) í lyfjaformum, verðs, geymsluþols og notagildis lyfjanna við meðferð tiltekinna 

sjúkdómseinkenna svo og hjáverkana. 

Nú eru í tilgreindu lyfjaformi fleiri virk efni en eitt. Skal þá ítarlega kanna réttmæti þess 

að nota efnin saman fremur en hvort (hvert) í sínu lagi. 

12. gr. 

Lyfjanefnd kannar á 5 ára fresti, hvort réttar forsendur séu enn fyrir staðfestingu 

staðlaðra lyfjaforskrifta eða skráningu sérlyfja á sérlyfjaskrá. Ef svo er ekki, gerir nefndin 

tillögu um niðurfellingu staðfestingar eða afskráningu lyfjanna. 

13. gr. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið gefur út, að fengnum tillögum lyfjanefndar, 

skrá, er greinir stöðluð lyf, sbr. 7. gr. 1. — 2. tl., eftir lækningaflokkum eða á annan 

hliðstæðan hátt. Skal skráin að öðru leyti vera þannig úr garði gerð, að notagildi hennar fyrir 

lækna og lyfjafræðinga verði sem mest. Í skránni skal m.a. greina frá ábendingum, 

frábendingum, skammtastærðum og helstu hjáverkunum skráðra lyfja.
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V. KAFLI 

Framleiðsla lyfja. 

14. gr. 
Lyfjagerðir skulu framleiða stöðluð forskriftarlyf og sérlyf, sbr. 1.—2. tl. 7. gr. Einnig 

er þeim heimilt að framleiða forskriftarlyf lækna, sem ekki er á færi lyfjabúða að framleiða, 
handa einstökum sjúklingum. Sé um meira magn að ræða, en svari þörfum örfárra sjúklinga, 
þarf að koma til heimild ráðherra, enda mæli lyfjanefnd með því. 

Ráðherra gefur út starfsleyfi til lyfjafyrirtækja þeirra, sem getur í 1. mgr. Er óheimilt að 
hefja rekstur slíkra fyrirtækja, fyrr en leyfi hefur verið gefið út. 

Til þess að fá starfsleyfi verður lyfjafyrirtæki, sbr. 1. mgr., að fullnægja eftirtöldum 
skilyrðum: 

1. Að vera undir tæknilegri stjórn manns, sem veita mætti lyfsöluleyfi, enda gegni hann 
fullu starfi við fyrirtækið. 

2. Að vera þannig búið að húsnæði, tækjum og starfsliði, að það geti samkvæmt mati 
Lyfjaeftirlits ríkisins framleitt lyf, sem fullnægi þeim kröfum, er lög og aðrar reglur 
áskilja. 
Ráðherra getur afturkallað leyfi til lyfjagerðar og lyfjaframleiðslu, ef settra skilyrða er 

ekki gætt eða framleiðandi hefur gerst sekur um mikla vanrækslu eða mistök í starfi. 
Lyfjabúðir skulu framleiða forskriftarlyf lækna, sbr. 7. gr. 3. tl., en ella útvega þau svo 

fljótt sem unnt er. Heimilt er að framleiða stöðluð lyf, sbr. 7. gr. 1—2. tl., í lyfjabúðum, ef 
settum skilyrðum er fullnægt. Um starfsleyfi lyfjabúða fer eftir því, sem greinir Í 
lyfjadreifingarlögum (sbr. lög nr. 76/1982). 

Lyfjaeftirlitið annast eftirlit með fyrirtækjum þeim, sem grein þessi nær til, og gerir 
tillögur til ráðherra um reglugerð, þar sem nánar er kveðið á um húsnæði, búnað, rekstur og 
starfsmenn lyfjafyrirtækja. 

Framleiðandi lyfja skal í hvívetna hlíta ákvæðum gildandi lyfjaskrár og lyfjastaðla, svo 
og reglugerða þar að lútandi og góðum framleiðsluháttum í lyfjagerð. 

Framleiðslu lyfs telst fyrst að fullu lokið, þegar það er komið í merkt afhendingarílát, 
sbr. 17. gr., nema öðruvísi sé ákveðið. 

Lyfjabúðum, tveim eða fleiri, er heimilt að sameinast um framleiðsluvinnustofu, 
rannsóknavinnustofu og birgðastöð. Ef fyrirtæki eða rannsóknastofnun fæst við framleiðslu 
á ónæmisefnum handa dýrum má víkja frá ákvæðum 1. tl. 3. mgr., enda sé tryggt að mati 
yfirdýralæknis og Lyfjaeftirlits ríkisins, að hlutaðeigandi forstöðumaður hafi til að bera 
nægilega menntun og reynslu til að veita framleiðslunni forstöðu. 

VI. KAFLI 

Á vísun lyfja. Lyfseðlar og afgreiðsla þeirra. 
Merking lyfja. 

15. gr. 

Lyfseðill er lyfjaávísun læknis, tannlæknis eða dýralæknis, er lækningaleyfi hefur hér á 
landi. Lyfseðill gildir lengst í eitt ár frá dagsetningu (útgáfudegi). Ráðherra getur heimilað 
að afgreiða megi lyf samkvæmt lyfseðlum frá læknum, tannlæknum eða dýralæknum, sem 
hafa lækningaleyfi í öðru landi, ef íslenskir læknar njóta þar sömu réttinda. 

Útgefandi lyfseðils undirritar hann eigin hendi ásamt stöðuheiti (læknir, tannlæknir, 
dýralæknir) eða les hann fyrir í síma með þeim hætti, að ljóst sé af símlestrinum, hver hann 
er. Staðfestir útgefandi þannig, að hann hafi sjálfur ávísað hlutaðeigandi einstaklingi eða 
umráðamanni tilgreindu lyfi í tilteknu magni og sagt fyrir um skammta eða notkun. 

Landlæknir hefur eftirlit með lyfjaávísunum lækna.
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16. gr. 

Lyfjanefnd gerir tillögur að reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja í samráði við 

Lyfjaeftirlit ríkisins og landlækni. 
Í reglugerð þessari skal m. a. kveða á um eftirfarandi atriði: 

Hver lyf megi einungis láta út gegn lyfseðli og hve oft gegn sama lyfseðli. 
Hversu hátta skuli áritun á ílát (afhendingarílát) undir fullgerð lvl. 

Á vísun lyfja í síma. 
4. Á vísun ávana- og fíknilyfja. 
5. Ávísun lyfja til notkunar í skipum og loftförum. 
6. Rétt læknisefnis til að ávísa lyfjum. 

Þr
 

17. gr. 

Merkingu sérlyfja og staðlaðra forskriftarlyfja skal haga þannig. að á ílátum (afhending- 

arílátum) standi skýrum störfum eftir því, sem við á: 

1. Heiti lyfsins (samheiti/sérheiti) og þess forms (viðurkennt heiti lyfjaforms), er virku efni 

hefur verið komið í við framleiðslu (t. d. töflur, hylki. stungulvf o. s. frv.). enda hafi 

landlæknir og lvfjanefnd fallist á þessi heiti. 
. Almenn, viðurkennd heiti virkra efna og magn þeirra í hverri mældri einingu 

hlutaðeigandi lyfjaforms (t. d. magn í hverri töflu, mæliskeið eða lykju o. s. frv.). — 

Ákvæði þessi gilda þó ekki, ef fleiri virk efni, en eitt eru í mældri einingu tilgreinds 

lyfjaforms, nema þess sé sérstaklega krafist í reglugerð, sbr. 2. málsgr. 

3. Fjöldi mældra eininga hlutaðeigandi lyfjaforms (t. d. fjöldi taflna. hvlkja eða lykja 

o. s. frv.) eða heildarmagn lyfsins í þyngdar- eða rúmmálseiningum og styrkt í 

hundraðshlutföllum. 
4. Framleiðslunúmer, er gefi til kynna framleiðslulotu þannig. að auðvelt sé að rekja 

uppruna lyfsins. 

5. Firmaheiti eða nafn framleiðanda og heimilisfang. 

6. Fyrirmæli um geymslu og fyrningardag, ef því er að skipta. 

Lyfjanefnd gerir tillögur að reglugerð, þar sem nánar er kveðið á um merkingu lyfja. 

Þar skulu m. a. vera sérstök fyrirmæli um merkingu stungulyfja, innrennslislyfja. skilvökva 

(dialytica) og skolvökva (irrigabilia). Þar skal ennfremur kveða á um merkingu íláta undir 

fullgerð lyf samkvæmt ákvæðum 7. gr. 3. tl. (forskriftarlyf lækna). 

to
 

VII. KAFLI 

Auglýsing og kynning lyfja. 

lækningaáhalda, sjúkravarnings og lyfjagagna. 

18. gr. 

Auglýsa má og kynna fullgerð lyf, sbr. 7. gr., lyfjavöru, læknis- og lækningaáhöld og 

lyfjagögn á íslensku í tímaritum eða blöðum lækna, lyfjafræðinga, tannlækna, dýralækna, 

hjúkrunarfræðinga, sjúkraþjálfara, ljósmæðra og lyfjatækna og annarra, sem vinna áþekk 

störf, svo og nemenda í þessum greinum. 

Í lyfjaauglýsingum skal, auk þeirra atriða, er getur í 1.,2.,3. og $. tölulið 17. gr.. greina 
helstu ábendingar (indicationes) og frábendingar (contraindicationes). er varða notkun 

hlutaðeigandi lyfja og pakkningastærðir. Ennfremur stærð og skammta og helstu atriði 

önnur um notkun og hjáverkanir. Skulu framangreindar upplýsingar ætíð vera í samræmi við 

það, sem greinir í lyfjaskrá, lyfjastöðlum, sérlyfjaskrá eða skrá um stöðluð lyf, sbr. 13. gr
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19. gr. 

Heimilt er að senda slíkar upplýsingar í pósti til fyrrgreindra einstaklinga. Heimilt er og 

að kynna þeim lyf og áðurtalinn varning munnlegan eða á myndum. kvikmyndum eða í 

sjónvarpi, en þó á þann hátt, að ekki sé líklegt, að auglýsingin komi almenningi fyrir sjónir. 

20. gr. 

Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum lyfjanefndar, að leyfa auglýsingu eða 
kynningu á lausasölulyfjum í lyfjabúðum, lyfjaútibúum, lyfjahlöðum og í sérstökum 
tilvikum á öðrum stöðum eða á annan hátt, enda skal texti auglýsingar eða kynningar vera í 

samræmi við ákvæði reglugerðar um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja, svo og annarra 
fyrirmæla, er að þessu lúta. 

21. gr. 
Bannaðar eru hvers konar aðrar auglýsingar um lyf og annan þann varning, sem talinn 

er í 18. gr. 

22. gr. 
Óheimilt er að senda eða afhenda lyfjafræðingum, aðstoðarlyfjafræðingum, hjúkrunar- 

fræðingum, sjúkraþjálfurum. ljósmæðrum og lyfjatæknum og öðrum. sem vinna áþekk störf 
við heilbrigðisþjónustu, lyfjasýnishorn. 

Heimilt er hins vegar að senda eða afhenda lækni, tannlækni eða dýralækni lyfjasýnis- 
horn í minnstu pakkningu og án greiðslu, enda sé um að ræða lyf, sem hér eru á markaði, 
sbr. 7. gr., og ekki teljast ávana- eða fíknilyf. 

Óheimilt er að senda lyfjasýnishorn á einkaheimili. 

23. gr. 
Lyfjaettirlit ríkisins gætir þess, að lyfjaauglýsingar séu réttar. Getur eftirlitið bannað 

tilteknar auglýsingar, sem gefa rangar eða ófullnægjandi upplýsingar um lyf. Eftirlitið getur 
og krafist þess, að auglýsandi sendi út leiðréttingar eða viðbótarskýringar. Lyfjaeftirlitið 
leitar álits lyfjanefndar eða lyfjaverðlagsnefndar í þeim tilvikum, er vafi leikur á réttmæti 
lyfjaauglýsingar. Véfengi auglýsandi úrskurði lyfjaeftirlitsins sker landlæknir úr. 

24. gr. 
Landlækni er heimilt að senda út tilkynningar um lyf, m. á. til þess að vara við 

hjáverkunum þeirra, sbr. 29. gr. 3. tl. og 54. gr. 

25. gr. 
Landlæknir getur bannað auglýsingar um læknis- og lækningaáhöld eða lyfjagögn, sbr. 

1. málsgr. 18. gr., er gefa rangar eða villandi upplýsingar. Auk þess getur hann krafist, að 
auglýsandi sendi út leiðréttingar eða viðbótarskýringar. 

20. gr. 
Heimilt er ráðherra, að fengnum tillögum Lyfjaeftirlits ríkisins og landlæknis, að kveða 

nánar á í reglugerð um gerð auglýsinga er um ræðir í þessum kafla. Reglugerðin skal einnig 
kveða nánar á um meðferð og afhendingu lyfjasýnishorna, sbr. 22. gr. Leita skal álits 
lyfjanefndar og lyfjaverðlagsnefndar um reglugerð þessa.
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VIII. KAFLI 

Lyfjanefnd. 

21. gr. 

Lyfjanefnd skal skipuð fimm mönnum með sérfræðikunnáttu á sem víðustu sviði læknis- 

og lyfjafræði, svo sem lyfjaefnafræði, lyflæknisfræði. lyfjagerðarfræði, eiturefnafræði 
(toxicology) og lyfjafræði (pharmacology). 

Ráðherra skipar formann. Aðra nefndarmenn, auk fimm varamanna, skipar ráðherra í 

samráði við formann. 
Skipunartími nefndarinnar er fjögur ár. 

Þegar fjallað er um mál, er sérstaklega varðar dýralækningar, taka sæti í nefndinni 
yfirdýralæknir og dýralæknir, skipaður af ráðherra í samráði við formann nefndarinnar. 
Varamenn þeirra skulu skipaðir á sama hátt. 

Heimilt er að kalla til sérfræðinga og fulltrúa fagfélaga til að vera lyfjanefnd til 
ráðgjafar þegar þurfa þykir og skulu nánari ákvæði um það sett í reglugerð, sbr. 31. gr. 

Nefndarmenn mega engra hagsmuna hafa að gæta um sölu, innflutning eða framleiðslu 

lyfja. Framleiðendur sérlyfja eru skyldugir til að veita lyfjanefnd jafnóðum allar nýjar 
upplýsingar er varða skráð lyf og lyf, sem eru í skráningarmeðferð. 

28. gr. 

Verkefni lyfjanefndar er að gera tillögur til ráðherra um: 

1. Reglugerð um nánari skilgreiningu á lyfjahugtakinu, sbr. 5. og 15. gr. 

2. Framleiðsluforskriftir fyrir stöðluð forskriftarlyf eða staðfestingu þeirra og niðurfellingu 

staðfestingar, svo og reglugerð um þetta efni, sbr. 7. gr. 1. tl., 9. gr., 11. og 12. gr. 
3. Skráningu og afskráningu sérlyfja, svo og reglugerð um þetta efni, sbr. 7. gr. 2. tl., 10. 

gr., 11. og 12. gr. 

Flokkun lyfja, sbr. 13. gr. 
Bann við sölu og innflutningi lyfja. 

Reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja, sbr. 16. gr. 

Reglugerð um merkingu lyfja, sbr. 17. gr. 
Auglýsingu lausasölulyfja, sbr. 20. gr. 
Veitingu leyfa til tilrauna með óskráð lyf (klínískar prófanir), svo og reglugerð þar um, 

er taki m. a. til nánari skilgreiningar á, hvernig að slíkum tilraunum skuli staðið, svo og 
til heimildar, framkvæmdar, ábyrgðar og bótaskyldu þeirra er þær annast. 

10. Önnur atriði, er lúta að framkvæmd laga þessara eða hliðstæðra laga. svo sem ráðherra 
mælir um í reglugerð, hér með talið samvinna við erlendar lyfjanefndir eða lyfjaskrár- 

nefndir. 
Leita skal umsagnar landlæknis eða Lyfjaeftirlits ríkisins eftir því er við á hverju sinni, 

um framangreindar tillögur lyfjanefndar. 

29. gr. 
Verkefni lyfjanefndar eru ennfremur: 

Tillögur að lyfjastöðlum, sbr. 6. gr. 
Að vera Lyfjaeftirliti ríkisins til ráðuneytis um réttmæti lyfjaauglýsinga, sbr. 23. gr. 
Að vera landlækni til ráðuneytis við samningu tilkynninga eða upplýsinga um lyf, sbr. 
24. gr. 

4. Að vera landlækni til ráðuneytis við skráningu hjáverkana lyfja hér á landi, sbr. Sá gr., 
og upplýsingagjöf til lækna þar að lútandi. 

0
 
i
ð
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30. gr. 
Kostnaður af starfsemi lyfjanefndar, þar á meðal laun nefndarmanna og starfsliðs, skal 

borinn uppi af skráningar- og árgjöldum. 

31. gr. 

Setja skal í reglugerð nánari ákvæði um starfssvið og starfshætti lyfjanefndar. 

IX. KAFLI 

Verðlagning lyfja. Lyfjaverðlagsnefnd. 

32. gr. 
Verð lyfja skal vera hóflegt. Það skal birta í lyfjaverðskrá, er ráðherra staðfestir. 

33. gr. 
Ráðherra skipar menn í lyfjaverðlagsnefnd, til fjögurra ára í senn, svo sem hér segir: 

— Hagfræðing eða viðskiptafræðing að fengnum tillögum Hagstofu Íslands, 

— lögfræðing að fengnum tillögum Tryggingastofnunar ríkisins, 
— starfandi lyfsala að fengnum tillögum Apótekarafélags Íslands, 
— starfandi lyfjafræðing að fengnum tillögum Lyfjafræðingafélags Íslands, 
— fimmti maðurinn skal vera sérfróður um lyfsölumál og skipar ráðherra hann án 

tilnefningar. 

Varamenn eru skipaðir á sama hátt. 
Ráðherra skipar einn nefndarmann formann. 
Þegar fjallað er um verðlagningu lyfja í heildsölu tekur fulltrúi samkvæmt tillögum 

Félags ísl. stórkaupmanna sæti lyfsalans í nefndinni. 
Þegar fjallað er um framleiðsluverð lyfja, sbr. 3. tölulið 34. gr., tekur fulltrúi samkvæmt 

tillögum innlendra lyfjaframleiðenda sæti lyfsalans í nefndinni. 

Þegar fjallað er um verðlagningu dýralyfja tekur yfirdýralæknir sæti fulltrúa Trygginga- 

stofnunar ríkisins í nefndinni og héraðsdýralæknir samkvæmt tillögum Dýralæknafélags 

Íslands tekur sæti fulltrúa Lyfjafræðingafélags Íslands. 

34. gr. 

Hlutverk lyfjaverðlagsnefndar er sem hér segir: 

Að ákveða grundvöll heildsölu- og smásöluálagningar lyfja. 

Að ákveða grundvöll vinnu- og afhendingargjalda lyfjabúða. 

3. Að staðfesta framleiðsluverð lyfja að fengnum tillögum innlendra framleiðenda 
(lyfjagerða og lyfjabúða). 

4. Að gera tillögur um lyfjaverðskrá, sbr. 32. gr. 

Við ákvarðanir samkv. 1.—3. tl. skal taka tillit til kostnaðar við framleiðslu, prófana, 

gæðaeftirlits, sölu og dreifingu. 
Lyfsölum, dýralæknum, lyfjaheildsölum og innlendum lyfjaframleiðendum (lyfjagerð- 

um og lyfjabúðum) er skylt að afhenda lyfjaverðlagsnefnd allar þær skýrslur og gögn og 
veita aðrar upplýsingar, sem hún telur sig þurfa til að rækja starfa sinn. Er nefndinni heimilt 

að beita dagsektum allt að kr. 5 000,00 til að knýja á um skil á framangreindum gögnum. 

Skulu þær renna í ríkissjóð. 

Lyfjaverðlagsnefnd er einnig heimilt að áætla grundvöll álagningar og gjalda samkvæmt 

1. og 2. tl. og framleiðsluverð samkvæmt 3. tl., ef henni eru ekki látin í té gögn og aðrar 

upplýsingar samkvæmt framansögðu. 

Lyfjaeftirlit ríkisins lætur lyfjaverðlagsnefnd í té upplýsingar um endanlegt kaupverð 

lyfja eftir því, sem hún óskar, sbr. 50. gr. 4. tl. 

D
J
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35. gr. 

Nú eru nefndarmenn í lyfjaverðlagsnefnd allir á einu máli um, hvert skuli vera verð 

lyfja, og er sú ákvörðun þá bindandi. 

Ef nefndarmenn greinir á, sker ráðherra úr. 

36. gr. 

Ráðherra skipar lyfjaverðlagsnefnd ritrara í samráði við formann hennar. og annast 

hann dagleg störf hennar. 

Ráðherra setur honum erindisbréf að fengnum tillögum lyfjaverðlagsnefndar. 

37. gr. 

Setja skal í reglugerð nánari ákvæði um starfssvið og starfshætti lyfjaverðlagsnefndar. 

38. gr. 
Kostnaður af starfsemi lyfjaverðlagsnefndar. þar á meðal laun nefndarmanna og 

starfsliðs, greiðist úr ríkissjóði. 

X. KAFLI 

Lyfsölusjóður. 

39. gr. 

Setja skal á stofn lyfsölusjóð til eflingar lyfjaframleiðslu og lyfjadreifingu í landinu. 

40. gr. 

Ráðherra skipar þrjá menn í stjórn sjóðsins, til fjögurra ára í senn, svo sem hér segir: 

Starfandi lyfsala samkvæmt tilnefningu A pótekarafélags Íslands. 

. Lyfjafræðing, samkvæmt tilnefningu Lyfjafræðingafélags Íslands. 

3. Ráðherra skipar formann án tilnefningar. 

Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. 

Stjórnin leitar til Háskóla Íslands, þegar fjallað er um málefni samkvæmt 5. tl. 41. gr. 

t
o
 

—
 

41. gr. 

Hlutverk lyfsölusjóðs er: 

Að lána fé til stofnunar, kaupa eða endurnýjunar lyfjabúða. 

Að kaupa áhöld og lyfjabirgðir lyfjabúðar, er leggja skal niður. 

Að annast til bráðabirgða rekstur lyfjabúðar (sbr. 3. gr. laga nr. 76/1982). 
Að stuðla með fjárframlögum að stofnun og rekstri lyfjabúða á þeim stöðum, er 

heilbrigðisyfirvöld telja nauðsyn lyfjabúða ótvíræða, en vafasamt er, hvort reksturinn 

gæti borið sig með eðlilegum hætti. 

5. Að efla með lánum eða styrkveitingum innlenda lyfjaframleiðslu og rannsóknir í 
lyfjagerðarfræði. 

Þ 
o
t
 

42. gr. 

Tekjur lyfsölusjóðs eru vextir af lánum, hagnaður af sölu áhalda og lyfjabirgða svo og 

tekjur af rekstri lyfjabúðar, sbr. 41. gr. 1.—3. tl. 
Ríkissjóður leggi lyfsölusjóði til árlegt framlag skv. fjárlögum. Framlag þetta nemi sem 

næst 1% af áætluðu CIF-verði innfluttra lyfja og lyfjaefna. 

Árlegt gjald, lyfsölusjóðsgjald, skal lagt á allar lyfjabúðir. Gjald þetta sé jafnhátt 
eftirlitsgjaldi lyfjabúða og innheimtist með því. svo sem nánar skal ákveðið í reglugerð. 

Gjald þetta er lögtakskrætt. 
A 34
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43. gr. 

Lán má veita úr lyfsölusjóði gegn öruggu fasteignaveði, sem lántaka er skylt að halda 

vel við og vátryggja. 
Lánstími skal ekki vera lengri en 10 ár, og skulu lán endurgreidd með jöfnum 

afborgunum. 

Vextir af lánum lyfsölusjóðs skulu vera hæstu löglegir fasteignavextir eins og þeir eru á 

hverjum tíma. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að binda lán og styrkveitingar frekari skilyrðum og þá í 
samræmi við megintilgang og starfsreglur hans. 

44. gr. 

Nú verða eigendaskipti að eign, sem er veðsett lyfsölusjóði, og er stjórn hans þá heimilt 

að heimta lán endurgreitt að nokkru leyti eða öllu. 
Skylt er seljanda að tilkynna stjórn lyfsölusjóðs eigendaskipti. 

45. gr. 

Nú er lán úr lyfsölusjóði ekki greitt á réttum gjalddaga eða veð gengur svo úr sér eða 
rýrnar að verðgildi, að það er ekki jafntryggt sem vera skal að dómi stjórnar lyfsölusjóðs eða 

nýr eigandi tekst ekki á hendur ábyrgð á láninu, og er þá stjórn lyfsölusjóðs heimilt að 

heimta eftirstöðvar láns þegar í stað án uppsagnar. 

46. gr. 

Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um starfsemi sjóðsins. 

Þar skal meðal annars kveða á um: 
. Tekjuöflun sjóðsins og ávöxtun fjár hans. 

2. Vátryggingu á veðbundnum eignum, viðhald þeirra o. fl. 

3. Umsóknir um lán og styrki úr sjóðnum og hver gögn fylgja skuli umsókn. 
Heimilt er að kveða á um verðtryggingu lánsfjár í samræmi við lánskjaravísitölu, enda 

liggi fyrir almenn löggjöf, sem heimili slíka verðtryggingu. 

EN
 

41. gr. 

Ráðherra getur falið stjórn lyfsölusjóðs könnun tiltekinna atriða, er varða lyfjasölu og 

lyfjadreifingu, m. a. stofnun lyfjabúða eða lyfjaútsala, lyfjagerð og lyfjaframleiðslu, ef 

þurfa þykir. 

48. gr. 

Allan kostnað skal greiða af tekjum sjóðsins. Ríkisendurskoðun annast endurskoðun 
reikninga sjóðsins, er birta skal árlega í heilbrigðisskýrslum ásamt greinargerð um störf 
sjóðsins. 

XI. KAFLI 

Lyfjaeftirlit ríkisins. 

49. gr. 
Lyfjaeftirlit ríkisins er sjálfstæð stofnun undir yfirstjórn heilbrigðis- og tryggingamála- 

ráðuneytis. Því veitir forstöðu lyfjafræðingur (yfirlyfjafræðingur), sem stenst kröfur þær, er 

lög áskilja til að geta öðlast lyfsöluleyfi. Við skipun í starf forstöðumanns skal auk þess taka 
tillit til sérmenntunar og starfsreynslu, sem ætla má að komi að sérstökum notum í starfinu.
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50. gr. 

Hlutverk Lyfjaettirlits ríkisins er sem hér segir: 

I. Að annast faglegt eftirlit með rekstri lyfjabúða. lyfjaheildverslana. lyfjagerða og öðrum 

fyrirtækjum og stofnunum, er selja, framleiða. flytja inn eða búa um lyf. 

2. Að hafa eftirlit með lyfjabirgðum spítaladeilda og annarra hliðstæðra stofnana. 

3. Að hafa eftirlit með innflutningi lyfja og lyfjaefna og hráefna til lyfjagerðar. 

4. Að meta kaupverð lyfja og gera tillögur til ráðherra um viðurkenningu á því. sbr. einnig 
ákvæði 34. gr. 5. mgr. 

5. Að annast eftirlit með verði lyfja í heildsölu og smásölu. 

6. Að hafa eftirlit með lyfjaauglýsingum og sjá til þess, að kynning og dreifing lyfja sé 

almennt í samræmi við gildandi lög og reglur. sbr. 18.—26. gr. 

Heimilt er að fela lyfjaeftirlitinu eftirlit með öðrum fyrirtækjum eða öðrum vörum en 

lyfjum, ef sérstakar ástæður mæla með. 

51. gr. 

Tryggja skal lyfjaeftirlitinu hæfilegt starfslið og aðstöðu til að sinna verkefnum sínum. 

Heimilt er að fela óháðum rannsóknastofum hér á landi eða erlendis að annast rannsóknir á 

vegum lyfjaeftirlitsins. 

52. gr. 

Leggja skal árlegt eftirlitsgjald á fyrirtæki þau og stofnanir. er Lyfjaeftirlit ríkisins hefur 
eftirlit með. 

Skal verja tekjum þessum til greiðslu kostnaðar við eftirlitið. Nú hrökkva tekjurnar 
ekki fyrir kostnaði og greiðist þá það, sem á vantar, úr ríkissjóði. 

53. gr. 

Ráðherra kveður nánar á um starfssvið og starfshætti Lyfjaeftirlits ríkisins í reglugerð. 

Mæla skal einnig fyrir um eftirlitsgjöld og innheimtu þeirra í reglugerð. 

Eftirlitsgjöld eru lögtakskræf. 

XI. KAFLI 

Skráning hjáverkana lyfja. 

54. gr. 

Að fengnum tillögum lyfjanefndar Læknafélags Íslands, sérgreinafélaga lækna, Apó- 
tekarafélags Íslands, Lyfjafræðingafélags Íslands eða annarra, er hlut eiga að máli, er 
ráðherra heimilt að fela landlækni að undirbúa skráningu hjáverkana lyfja hér á landi. Skal 

skráning þessi, þegar til kemur, fara fram á vegum landlæknisembættisins, er jafnframt 

annast úrvinnslu og kynningu að þessu lútandi og samstarf við erlendar stofnanir, er sjá um 

skráningu hjáverkana lyfja. 

Heimilt er að fengnum tillögum eiturefnanefndar að tengja skráningu hjáverkana lyfja 

skráningu eitrana af völdum eiturefna og hættulegra efna (sbr. lög nr. 85/1968) og 

upplýsingastöð um eitranir (poison information center). 

59. gr. 

Skipa skal sérfræðinga í lyfjafræði lækna, eiturefnafræði, lyfjafræði lyfsala eða öðrum 

greinum til þess að vera landlækni til ráðuneytis, þegar ákvæði 1. mgr. 54. gr. koma til 

framkvæmda.
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XIII. KAFLI 

Um þagnarskyldu, málarekstur og refsingar. 

56. gr. 

Lyfjanefndarmenn, lyfjaverðlagsnefndarmenn, stjórnarmenn lyfsölusjóðs, starfsmenn 
framangreindra stofnana og Lyfjaeftirlits ríkisins eru bundnir þagnarskyldu að viðlagðri 

ábyrgð samkvæmt 136. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um allt, sem þeir kunna að 
fá vitneskju um í starfi sínu varðandi sérmat einstaklinga og fyrirtækja, nema þeim beri 

lögum samkvæmt skylda til að tjá sig. 

Sama á við um ráðunauta, sem starfa í þágu þessara aðilja, og alla, sem taka að sér 
verkefni fyrir þá. 

57. gr. 

Um mál, sem rísa kunna út af brotum á lögum þessum, fer að hætti opinberra mála, 
nema Öðruvísi sé mælt í lögum. 

58. gr. 
Brot á lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim varða sektum nema 

þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

Nú er brot ítrekað eða stórfellt og skal þá refsa með varðhaldi eða fangelsi allt að 

tveimur árum. 
Tilraun og hlutdeild í brotum á lögum þessum eru refsiverðar eftir því sem segir í Ill. 

kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 
Lyf og lyfjaefni, sem inn eru flutt ólöglega eða seld ólöglega innanlands, skal gera 

upptæk með dómi og ennfremur lyf, sem framleidd eru ólöglega, og ágóða af ólöglegri 

lyfjasölu. Andvirði hins upptæka rennur í ríkissjóð. 

XIV. KAFLI 

Niðurlagsákvæði. 

59. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúr 1979. 
Með lögum þessum eru úr gildi felld: 

1. Lyfsölulög nr. 30 20. apríl 1973, 1., VI., VIN og X. kafli, auk 40. og 50. gr. 

2. Lög nr. 85 25 maí 1976 um breytingu á lyfsölulögum nr. 30 29. apríl 1963. 
Ennfremur eru úr gildi numin önnur fyrirmæli í lögum, er brjóta í bága við lög þessi. 

Ákvæði í reglugerðum, auglýsingum og öðrum stjórnvaldsfyrirmælum um lyf, sem í 

gildi eru við gildistöku laga þessara og fara ekki í bága við ákvæði þeirra, skulu gilda áfram, 
uns þau hafa verið afnumin með stjórnvaldsreglum settum samkvæmt lögum þessum. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Þær lyfjagerðir, sem nú starfa, skulu innan tveggja ára frá gildistöku laga þessara sækja 
um starfsleyfi samkvæmt 14. gr. 

Heimilt er til ársloka 1983 að framleiða stöðluð forskriftarlyf í lyfjabúðum, þar sem þau 

eru framleidd við gildistöku laga þessara, svo fremi Lyfjaeftirlit ríkisins telji búnað þeirra 

fullnægjandi. 
Ef lyfsali óskar að framleiða stöðluð forskriftarlyf í lyfjabúð (framleiðslulyfjabúð) að 

þeim tíma liðnum, skal hann sækja um starfsleyfi samkvæmt ákvæðum 14. gr. 

Gjört í Reykjavík, 14. nóvember 1984. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Þór Vilhjálmsson. 

Matthías Bjarnason. 
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LOG 

um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍsLanDs 

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 
Hæstaréttar, 

gjöra kur.ug: Að við samkvæmt 9. gr. laga nr. 92 16. maí 1984, um breyting á lögum nr. 50 

29. maí 1981 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, höfum látið fella meginmál hinna 

fyrrnefndu laga inn í lög nr. 50/1981 og gefum þau út svo breytt: 

I. KAFLI 

Hlutverk. 

1. gr. 
1.1. Lögum þessum er ætlað að tryggja landsmönnum svo heilnæm lífsskilyrði sem á 

hverjum tíma eru tök á að veita. 
1.2. Með markvissum aðgerðum skal vinna að þessu, m. a. með því að tryggja sem best 

eftirlit með umhverfi, húsnæði og öðrum vistarverum, almennri hollustu matvæla og 
annarra neyslu- og nauðsynjavara og vernda þau lífsskilyrði, sem felast í ómenguðu 
umhverfi, hreinu lofti, úti og inni, og ómenguðu vatni. Ennfremur með því að veita 
alhliða fræðslu og upplýsingar um þessi mál fyrir almenning. 

1.3. Lög þessi ná yfir alla starfsemi og framkvæmd, sem hefur eða haft getur í för með sér 
mengun lofts, láðs eða lagar, að svo miklu leyti, sem það er ekki falið öðrum með 
sérlögum eða alþjóðasamþykktum. 

1.4. Með mengun er átt við þegar örverur, efni og efnasambönd geta valdið óæskilegum 
og skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings. röskun lífríkis eða óhreinkun lofts, 
láðs eða lagar. Mengun tekur einnig til óþæginda vegna ólyktar, hvers konar hávaða 
Og titrings, geislunar og varmaflæðis. 

2. gr. 
2.1. Til þess að stuðla sem best að framkvæmd laga þessara setur ráðherra heilbrigðis- 

reglugerð um atriði, sem sérlög ná ekki yfir, sem gildir fyrir allt landið, lofthelgi og 
landhelgi. 

2.2. Í heilbrigðisreglugerð skulu vera almenn ákvæði um: 
Hreinlæti og þrifnað utanhúss. 

Neysluvatn, vatnsból, vatnsveitur og baðvatn. 
Salerni og frárennsli. 
Meðferð og eyðingu sorps og annars úrgangs. 
Meindýr og eyðingu þeirra svo og ónytjadýr, vargfugla og aflífun þeirra. 

. Íbúðarhúsnæði. 
Gistihús, matsöluhús og aðra veitingastaði. 

Matvæli og aðrar neyslu- og nauðsynjavörur svo og húsakynni, tæki og allt er 
snertir matvælaframleiðslu og matvælaiðnað, þar með talin notkun aukaefna í 
matvæli, matvörugeymslur og matvæladreifing, sbr. og reglugerð nr. 250/1976 
ásamt síðari breytingum. 

9. Matvælaettirlit og efna- og gerlafræðilegar rannsóknir vegna þess. 
10. Meðferð og notkun matvæla og annarra neyslu- og nauðsynjavara, sem ekki 

uppfylla settar reglur. 

11. Skóla og aðra kennslustaði. 
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3.1. 

3.2. 

12. 

13. 

14. 

18. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

206. 

21. 

28. 
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Rakarastofur, hárgreiðslustofur, nuddstofur og hvers konar aðrar snyrtistofur. 

Barnaheimili, upptökuheimili og leikvelli. 

Heilbrigðisstofnanir, stofnanir fyrir þroskahefta, drykkjusjúka og tilsvarandi, 

lækningastofur, dvalarheimili fyrir aldraða skv. lögum þar um og aðrar slíkar 

stofnanir. 
Íþróttastöðvar, íþróttahús, sundhallir, sundlaugar, baðhús, gufubaðstofur og 

almenna baðstaði o. þ. u. Í. 

Fangelsi og aðrar vistarverur handtekinna manna. 

Samkomuhús, þ. á m. kirkjur. 

Kirkjugarða, líkhús og bálstofur, svo og meðferð líka. 

Báta og skip, vélknúin ökutæki, flugvélar o. þ. u. Í. 

Gripahús og alifuglabú. 

Hávaða og titring, m. a. frá hvers konar starfsemi og farartækjum. 

Starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem ekki fellur að öllu leyti undir mengunar- 
varnareglugerð skv. 3. gr. 

Þátttöku heilbrigðisnefnda í sóttvörnum og framkvæmd þeirra. 
Önnur sambærileg atriði. 

Ennfremur skal setja ákvæði um: 

Valdsvið, skyldur og starfstilhögun heilbrigðisnefnda og heilbrigðisfulltrúa og 
Hollustuverndar ríkisins svo og dagsektir. 

Viðmiðunarreglur og staðla um efna- og gerlainnihald matvæla og annarra 

neyslu- og nauðsynjavara. 

Reglur um töku sýna og úrvinnslu þeirra. 

Undanþágur og heimildir til slíks og hvaða takmörkun slíkt skuli háð, Jafnframt 

viðurlög og málsmeðferð. 

3. gr. 

Til þess að stuðla sem best að framkvæmd mengunarvarna setur ráðherra mengunar- 

varnareglugerð að höfðu samráði við önnur ráðuneyti, sem fara með einstaka 

málaflokka, er snerta umhverfismál. 

Í mengunarvarnareglugerð skulu vera almenn ákvæði um: 

. Starfsleyfi fyrir allan atvinnurekstur, sem haft getur í för með sér mengun, þar 

sem m.a. skulu vera ákvæði um staðarval, mengunarvarnir í einstökum 

atvinnugreinum og um rekstur og viðhald mengunarvarnaútbúnaðar. 

Eftirlit, skráningu og tilkynningarskyldu. 

Úttekt á hugsanlegri mengunarhættu. 

Meðferð vatns og sjávar í iðnaði. 
Úrgangsefni, svo sem eyðingu sorps og annars úrgangs. 

Frárennsli og skolp. 
Varnir gegn loftmengun, þar sem fram skulu koma viðmiðunarreglur fyrir 

leyfilegan hávaða og titring með hliðsjón af umhverfi. 

Hávaða og titring, þar sem fram koma viðmiðunarreglur fyrir leyfilegan hávaða 

og titring með hliðsjón af umhverfi. 

. Geislun, þar sem fram skulu koma viðmiðunarreglur um takmörkun geislunar. 

. Varmamengun, þar sem fram skulu koma reglur um takmörkun slíks. 

. Önnur sambærileg atriði. 
Ennfremur skal setja ákvæði um: 

„ Undanþáguheimildir og hvaða takmörkun þær skuli háðar, Jafnframt viðurlög 

og málsmeðferð. 

. Valdsvið, skyldur og starfstilhögun heilbrigðisnefnda, heilbrigðisfulltrúa og 

Hollustuverndar ríkisins svo og dagsektir.



14. nóvember 1984 263 Nr. 109 

4.1. 

4.2. 

6.2. 

Il. KAFLI 

Stjórn og skipan. 

4. gr. 
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðunevti fer með yfirstjórn mála samkvæmt lögum 
þessum. 

Landlæknir er ráðgjafi ráðherra og ríkisstjórnar um allt er að hollustuháttum og 
heilbrigðiseftirliti lýtur. 

S. gr. 
Ekkert sveitarfélag skal vera án viðhlítandi heilbrigðisettirlits. 
Sveitarfélög greiða kostnað við heilbrigðiseftirlit í héruðum að svo miklu leyti sem 
lög mæla ekki um á annan veg. 

Hver svæðisnefnd skal fyrir 1. október ár hvert hafa gert tillögu að fjárhagsáætlun 
fyrir næsta reikningsár, og skal þá þegar senda hlutaðeigandi heilbrigðisnefndum 
tillöguna til umfjöllunar. 
Heilbrigðisnefndir skulu fyrir 15. október ár hvert hafa sent hlutaðeigandi sveitar- 
stjórnum tillögu að fjárhagsáætlun fyrir næsta reikningsár ásamt áætlun um skiptingu 
kostnaðar milli sveitarfélaga í umdæminu. 

Tillögur heilbrigðisnefnda. sbr. 5.4.. skulu lagðar fyrir hlutaðeigandi sveitarstjórnir 
til endanlegrar ákvörðunar við afgreiðslu fjárhagsáætlunar hvers sveitarfélags. 
Heimilt er sveitarstjórnum að höfðu samráði við hlutaðeigandi svæðisnefndir að 
innheimta gjald af eftirlitsskyldri starfsemi, sem talin er upp í 2. gr., tl. 7., 8., 12., 
13.. 14., 15.. 16. og 17. Skal gjald þetta innheimt samkvæmt gjaldskrá sem 
heilbrigðismálaráðherra staðfestir og birt skal í B-deild Stjórnartíðinda. Gjöld 
samkvæmt þessari grein má innheimta með lögtaki. 

6. gr. 
Í landinu skulu starfa 47 heilbrigðisnefndir kosnar eftir hverjar sveitarstjórnarkosn- 
ingar. Um skipan heilbrigðisnefnda og kosningar í þær fer sem hér segir: 
Reykjavíkursvæði: 

Þar starfa 2 nefndir: 

I) Reykjavík, skipuð sjö fulltrúum kosnum af borgarstjórn. 

Starfssvæði: Reykjavíkurborg. 

2) Seltjarnarnes, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn. 

Starfssvæði: Seltjarnarneskaupstaður. 
Vesturlandssvæði: 

Þar starfa 5 nefndir: 

I) Akranes, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Akraneskaupstaður. Hvalfjarðarstrandarhreppur. Skilmanna- 
hreppur, Innri-Akraneshreppur, Leirár- og Melahreppur. Akraneskaupstaður 
skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi 
sér saman um tvo. 

2) Borgarnes, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Borgarneshreppur, Borgarhreppur, Álftaneshreppur, Hraunhrepp- 
ur, Kolbeinsstaðahreppur, Eyjahreppur. Andakílshreppur. Skorradalshreppur. 
Lundarreykjadalshreppur, Reykholtsdalshreppur, Hálsahreppur, Hvítársíðu- 
hreppur, Þverárhlíðarhreppur, Norðurárdalshreppur og Stafholtstungnahrepp- 
ur. Borgarneshreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn, en 
hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um fjóra.
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3) 

4) 

5) 
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Ólafsvík, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Ólafsvíkurhreppur, Fróðárhreppur, Staðarsveit, Breiðuvíkurhrepp- 

ur og Neshreppur. Ólafsvíkurhreppur skal eiga tvo fulltrúa og Neshreppur einn 

kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi 

sér saman um tvo. 

Stykkishólmur, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Helgafellssveit, Stykkishólmshreppur, Skógarstrandarhreppur, 

Miklaholtshreppur, Eyrarsveit og Flateyjarhreppur. Stykkishólmshreppur skal 

eiga tvo fulltrúa og Eyrarsveit einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir 

annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo. 

Búðardalur, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Hörðudalshreppur, Miðdalahreppur, Haukadalshreppur, Laxár- 

dalshreppur, Hvammshreppur, Fellsstrandarhreppur, Klofningshreppur, 

Skarðshreppur og Saurbæjarhreppur. Laxárdalshreppur skal eiga einn fulltrúa 

kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér 

saman um fjóra. 

6.4. Vestfjarðasvæði: 

Þar starfa 6 nefndir: 

1 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Austur-Barðastrandarsýsla, skipuð þremur fulltrúum. 

Starfssvæði: Geiradalshreppur, Reykhólahreppur, Gufudalshreppur og Múla- 

hreppur. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um alla fulltrúana. 

Patreksfjörður, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Barðastrandarhreppur, Rauðasandshreppur, Patrekshreppur, 

Tálknafjarðarhreppur, Ketildalahreppur og Suðurfjarðahreppur. Patrekshrepp- 

ur skal eiga tvo fulltrúa. Tálknafjarðarhreppur einn og Suðurfjarðahreppur 

einn, kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu 

komi sér saman um einn. 
Vestur-Ísafjarðarsýsla, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Þingeyrarhreppur, Mýrahreppur, Auðkúluhreppur, Mosvalla- 

hreppur, Flateyrarhreppur og Suðureyrarhreppur. Þingeyrarhreppur á einn 

fulltrúa. Flateyrarhreppur einn og Suðureyrarhreppur einn, kosna af sveitar- 

stjórnum. Hreppsnefndir hinna hreppanna á starfssvæðinu komi sér saman um 

tvo. 
Bolungarvík, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn. 

Starfssvæði: Bolungarvíkurkaupstaður. 

Ísafjörður, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Ísafjarðarkaupstaður, Súðavíkurhreppur, Ögurhreppur, Reykjar- 

fjarðarhreppur, Nauteyrarhreppur og Snæfjallahreppur. Ísafjarðarkaupstaður 

skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi 

sér saman um tvo. 
Hólmavík, skipuð þrem fulltrúum. 
Starfssvæði: Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Hrófbergshreppur, Hólma- 

víkurhreppur, Kirkjubólshreppur, Fellshreppur og Óspakseyrarhreppur. 

Hólmavíkurhreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefnd- 

ir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo. 

6.5. Norðurlandssvæði vestra: 

Þar starfa 4 nefndir: 

D Hvammstangi, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Staðarhreppur, Fremri-Torfustaðahreppur, Ytri-Torfustaðahrepp- 

ur, Hvammstangahreppur, Kirkjuhvammshreppur, Þverárhreppur, Þorkels-
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2) 

hólshreppur og Bæjarhreppur. Hvammstangahreppur skal eiga tvo fulltrúa 
kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa komi sér saman um þrjá. 

Blönduós, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Áshreppur. Sveinsstaðahreppur, Torfulækjarhreppur. Blönduós- 
hreppur, Svínavatnshreppur, Bólstaðarhlíðarhreppur, Engihlíðarhreppur, Vind- 

hælishreppur, Höfðahreppur og Skagahreppur. Blönduóshreppur skal eiga tvo 

fulltrúa og Höfðahreppur einn, kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir 

annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo. 

Sauðárkrókur, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Skefilsstaðahreppur, Skarðshreppur, Sauðárkrókskaupstaður, 
Staðarhreppur, Seyluhreppur, Lýtingsstaðahreppur, Akrahreppur, Rípurhrepp- 
ur, Viðvíkurhreppur, Hólahreppur, Hofshreppur, Hofsóshreppur og Fellshrepp- 

ur. Sauðárkrókskaupstaður skal eiga tvo fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hrepps- 
nefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um þrjá. 

4) Siglufjörður, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Siglufjarðarkaupstaður, Haganeshreppur og Holtshreppur. Siglu- 
fjarðarkaupstaður skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn, Haganeshreppur 

einn og Holtshreppur einn, kosna af sveitarstjórnum. 

6.6. Eyjafjarðarsvæði: 

Þar starfa 3 nefndir: 

D 

2) 

3) 

Ólafsfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn. 

Starfssvæði: Ólafsfjarðarkaupstaður. 
Dalvík, skipuð þremur fulltrúum. 

Starfssvæði: Dalvíkurkaupstaður, Svarfaðardalshreppur, Árskógshreppur og 

Hríseyjarhreppur. Dalvíkurkaupstaður skal eiga tvo fulltrúa kosna af bæjar- 
stjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um einn. 

Akureyri, skipuð sjö fulltrúum. 

Starfssvæði: Akureyrarkaupstaður, Grímseyjarhreppur, Arnarneshreppur, 
Skriðuhreppur, Öxnadalshreppur, Glæsibæjarhreppur, Hrafnagilshreppur, 
Saurbæjarhreppur, Öngulsstaðahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Grýtu- 
bakkahreppur og Hálshreppur. Akureyri skal eiga fimm fulltrúa kosna af 

bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um tvo. 

6.7.  Norðurlandssvæði eystra: 

Þar starfa 4 nefndir: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Húsavík, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Aðaldælahreppur, Húsavíkurkaupstaður, Tjörneshreppur, Ljósa- 
vatnshreppur, Bárðdælahreppur, Reykjahreppur, Reykdælahreppur og Skútu- 

staðahreppur. Húsavíkurkaupstaður skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn. 

Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um tvo. 

Kópasker, skipuð þremur fulltrúum. 

Starfssvæði: Kelduneshreppur,  Öxarfjarðarhreppur,  Fjallahreppur og 

Presthólahreppur. Presthólahreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitar- 

stjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo. 
Þórshöfn, skipuð þremur fulltrúum. 

Starfssvæði: Svalbarðshreppur, Þórshafnarhreppur og Sauðaneshreppur. Þórs- 
hafnarhreppur skal eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir 
annarra hreppa á starfssvæðinu kom sér saman um einn. 

Raufarhöfn, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn. 

Starfssvæði: Raufarhafnarhreppur. 

A3S
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6.8. Austurlandssvæði: 

Þar starfa 9 nefndir: 

D 

2) 

æ
 
—
 

4) 

$) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Vopnafjörður, skipuð þremur fulltrúum. 
Starfssvæði: Vopnafjarðarhreppur og Skeggjastaðahreppur. Vopnafjarðar- 
hreppur skal eiga tvo fulltrúa og Skeggjastaðahreppur einn kosna af sveitar- 
stjórnum. 

Seyðisfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn Seyðisfjarðar. 
Starfssvæði: Seyðisfjarðarkaupstaður og Seyðisfjarðarhreppur. 

Egilsstaðir, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Hlíðarhreppur, Jökuldalshreppur, Tunguhreppur, Fellahreppur, 
Fljótsdalshreppur, Eiðahreppur, Vallahreppur, Egilsstaðahreppur, Skriðdals- 
hreppur, Hjaltastaðahreppur og Borgarfjarðarhreppur. Egilsstaðahreppur skal 
eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á 
starfssvæðinu komi sér saman um þrjá. 

Neskaupstaður, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Neskaupstaður, Mjóafjarðarhreppur, Norðfjarðarhreppur. Nes- 
kaupstaður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á 
starfssvæðinu komi sér saman um einn. 
Eskifjörður, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Eskifjarðarkaupstaður og Helgustaðahreppur. Eskifjarðarkaup- 
staður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn og Helgustaðahreppur einn 
kosinn af sveitarstjórn. 
Reyðarfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn. 

Starfssvæði: Reyðarfjarðarhreppur. 
Fáskrúðsfjörður, skipuð þremur fulltrúum. 
Starfssvæði: Fáskrúðsfjarðarhreppur, Búðahreppur og Stöðvarhreppur. Búða- 
hreppur skal eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir hinna 
hreppanna á starfssvæðinu komi sér saman um einn. 

Djúpivogur, skipuð þremur fulltrúum. 
Starfssvæði: —Beruneshreppur, *Búlandshreppur,  Geithellnahreppur og 
Breiðdalshreppur. Búlandshreppur skal eiga einn fulltrúa og Breiðdalshreppur 
einn, kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir hinna hreppanna á starfssvæðinu 
komi sér saman um einn. 
Höfn, Hornafirði, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Bæjarhreppur, Nesjahreppur, Mýrahreppur, Hafnarhreppur, Borg- 
arhafnarhreppur og Hofshreppur. Hafnarhreppur skal eiga þrjá fulltrúa kosna 
af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman 
um tvo. 

6.9. Suðurlandssvæði: 

Þar starfa 9 nefndir: 

D 

2) 

Kirkjubæjarklaustur, skipuð þremur fulltrúum. 

Starfssvæði: Hörgslandshreppur, Kirkjubæjarhreppur, Skaftártunguhreppur, 
Leiðvallarhreppur og Álftavershreppur. Kirkjubæjarhreppur skal eiga einn 
fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu 
komi sér saman um tvo. 
Vík í Mýrdal, skipuð þremur fulltrúum. 
Starfssvæði: Hvammshreppur, Dyrhólahreppur og Austur-Eyjafjallahreppur. 

Hver hreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af hreppsnefnd.
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3) 

4) 

Hvolsvöllur, skipuð þremur fulltrúum. 
Starfssvæði: Vestur-Eyjafjallahreppur, Austur-Landeyjahreppur, Vestur-Land- 
eyjahreppur. Fljótshlíðarhreppur og Hvolhreppur. Hvolhreppur skal eiga einn 

fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu 

komi sér saman um tvo. 
Hella, skipuð þremur fulltrúum. 

Starfssvæði: Rangárvallahreppur, Landmannahreppur, Holtahreppur. Ása- 

hreppur og Djúpárhreppur. Rangárvallahreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af 

sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um 

tvo. 
5) Laugarás, skipuð þremur fulltrúum. 

6) 

7) 

8) 

9) 

Starfssvæði: Gnúpverjahreppur.  Hrunamannahreppur,  Skeiðahreppur. 

Biskupstungnahreppur. Grímsneshreppur og Laugardalshreppur. Hreppsnefnd- 
ir á starfssvæðinu komi sér saman um alla fulltrúana. 
Selfoss, skipuð sjö fulltrúum. 
Starfssvæði: Villingaholtshreppur, Hraungerðishreppur, Gaulverjabæjarhrepp- 

ur, Sandvíkurhreppur, Selfosskaupstaður, Grafningshreppur, Eyrarbakka- 

hreppur, Stokkseyrarhreppur og Þingvallahreppur. Selfosskaupstaður skal eiga 

fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn, Eyrarbakkahreppur einn og Stokkseyrar- 

hreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir annarra hreppa á 

starfssvæðinu komi sér saman um einn. 

Hveragerði, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn. 

Starfssvæði: Hveragerðishreppur. 

Þorlákshöfn, skipuð þremur fulltrúum kosnum af Ölfushreppi. 

Starfssvæði: Ölfushreppur og Selvogshreppur. 

Vestmannaeyjar, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn. 

Starfssvæði: Vestmannaeyjar. 

6.10. Suðurnesjasvæði: 

6.11. 

6.12. 

1) 

2) 

D 

2) 

Þar starfar ein nefnd skipuð sjö fulltrúum. 
Starfssvæði: Keflavíkurkaupstaður, Miðneshreppur, Gerðahreppur, Njarðvíkur- 

kaupstaður, Hafnahreppur, Vatnsleysustrandarhreppur og Grindavíkurkaupstaður. 

Hvert sveitarfélag kýs einn fulltrúa. 
Hafnarfjarðarsvæði: 

Þar starfa 2 nefndir: 

Hafnarfjörður, skipuð fimm fulltrúum kosnum af bæjarstjórn. 

Starfssvæði: Hafnarfjarðarkaupstaður. 

Garðabær, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Garðakaupstaður og Bessastaðahreppur. Garðakaupstaður skal 

eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn og Bessastaðahreppur einn kosinn af 

hreppsnefnd. 
Kópavogssvæði: 

Þar starfa 2 nefndir: 

Kópavogur, skipuð fimm fulltrúum kosnum af bæjarstjórn. 

Starfssvæði: Kópavogskaupstaður. 

Mosfellssveit, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Mosfellshreppur, Kjalarneshreppur og Kjósarhreppur. Mostells- 

hreppur skal eiga þrjá fulltrúa, Kjalarneshreppur einn og Kjósarhreppur einn 

kosna af sveitarstjórnum.
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6.13. 

6.14. 

6.15. 

6.16. 

6.17. 

7.1. 

8.1. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

Ráðherra getur í samráði við hlutaðeigandi sveitarstjórnir og að fengnu áliti 

Hollustuverndar ríkisins ákveðið með reglugerð, breytingar á skipan sveitarfélaga í 

heilbrigðisnefndir og um kosningar fulltrúa í þær. 
Þau sveitarfélög sem eiga ekki fulltrúa í heilbrigðisnefnd, skulu eiga rétt til að sitja 

fundi og koma á framfæri sjónarmiðum sínum í nefndum sé fjallað um málefni er 
snerta þau. 

Heimilt er að sameina umdæmi heilbrigðisnefnda innan hvers svæðis. Í slíkum 

tilvikum skulu viðkomandi sveitarfélög gera með sér samning um stofnun einnar 
nefndar. Skal þar m. a. kveða á um tölu nefndarmanna, sem aldrei mega þó vera 

fleiri en níu, um kosningu þeirra svo og skiptingu kostnaðar af störfum nefndarinnar, 
sbr. 5. gr. 

Heilbrigðisnefnd skiptir með sér störfum. 
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið sér um að kosningar í heilbrigðisnefndir fari 
fram. 

7. gr. 

Heilbrigðisnefnd ber að sjá um að framfylgt sé ákvæðum þessara laga, heilbrigðis- 
reglugerðar, mengunarreglugerðar, heilbrigðissamþykkta sveitarfélaga, sömuleiðis 
ákvæðum í sérstökum lögum eða reglum, sem heilbrigðisnefndum er eða kann að 
vera falið að annast um framkvæmd á. 

Heilbrigðisnefndir skulu sérstaklega vinna að: 

1. Bættri heilbrigðisvernd í héraðinu. 

2. Bættum mengunarvörnum í héraðinu. 
3. Fræðslu um hollustuháttamál. 

4. Samvinnu við önnur yfirvöld og aðila er vinna að þessum málum beint eða 
óbeint. 

8. gr. 

Sveitarstjórnir, bygginganefndir og önnur yfirvöld héraðanna skulu leita álits 

heilbrigðisnefndar um hvers konar ráðstafanir og framkvæmdir, sem lög þessi, 
heilbrigðisreglugerð, mengunarvarnareglugerð og samþykktir sveitarfélaga sam- 
kvæmt lögum þessum taka til. 

9. gr. 

Heilsugæslulæknar (yfirlæknar) skulu vera:faglegir ráðunautar heilbrigðisnefnda með 
málfrelsi og tillögurétt. Þeir geta krafist þess, að fundir verði haldnir, þegar þeim 

þykir þörf, og að þar verði tekin fyrir tiltekin mál. 

Héraðslæknar, hver í sínu læknishéraði, segja fyrir um og skipuleggja þjónustu 
heilsugæslulækna við heilbrigðisnefndir. 
Heilbrigðisnefndum og svæðisnefndum ber að senda viðkomandi sveitarstjórnum og 

héraðslæknum afrit fundargerða þegar að loknum fundum. 

Heilbrigðisfulltrúar (framkvæmdastjórar) skulu sitja fundi heilbrigðisnefnda og 

svæðisnefnda með málfrelsi og tillögurétt. Þeir geta krafist þess, að fundir verði 
haldnir og tekin verði þar fyrir tiltekin mál. 

Héraðsdýralæknum er heimilt að sitja fundi heilbrigðisnefnda með málfrelsi og 

tillögurétt. Þeir geta krafist þess, að fundir verði haldnir og að tiltekin mál verði 
tekin fyrir. 

Heilbrigðisnefnd getur leitað þeirrar sérfræðiaðstoðar og kvatt á sinn fund þá aðila, 
sem hún telur þörf á. 

Formaður heilbrigðisnefndar skal sjá um að nefndarmenn og aðrir, sem sækja eiga 
fundi nefndarinnar séu boðaðir.
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10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

12.1. 

13.1. 

13.2. 

13.3. 

13.6. 

13.7. 

13.8. 

10. gr. 

Heilbrigðisnefndir skulu halda fundi eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. 

Afgreiðsla í heilbrigðisnefnd telst fullnægjandi sé helmingur nefndarmanna við- 
staddur. 

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður afgreiðslu máls. 

Um vanhæfni heilbrigðisnefndarmanna til afgreiðslu mála gilda ákvæði sveitarstjórn- 
arlaga. 

11. gr. 

Á hverju heilbrigðiseftirlitssvæði, sbr. 23. gr., skal starfa svæðisnefnd skipuð 

formönnum heilbrigðisnefnda á svæðinu auk héraðslæknis (borgarlæknis í Reykja- 

vík), sem er formaður. Á Reykjavíkursvæði tilnefnir heilbrigðisráð 3 fulltrúa og 
heilbrigðisnefnd Seltjarnarneskaupstaðar 1 fulltrúa. Á Suðurnesjasvæði fer heil- 

brigðisnefnd með störf svæðisnefndar auk héraðslæknis, sem er formaður. 

Svæðisnefndir koma saman eigi sjaldnar en einu sinni á ári. 
Verkefni svæðisnefndar er að skipuleggja og samræma heilbrigðiseftirlit á svæðinu í 
samræmi við 24. og 26. gr. laga þessara og ákvæði reglugerða sem settar verða. 

12. gr. 

Svæðisnefndir skulu fyrir 1. júní ár hvert senda Hollustuvernd ríkisins skýrslu 

varðandi starfsemi nefndarinnar næsta almannaksár á undan og um áformaða 

starfsemi. Skýrslur þessar skulu gerðar á þar til gerð eyðublöð. sem Hollustuvernd 

ríkisins lætur útbúa. 

lll. KAFLI 

Hollustuvernd ríkisins. 

13. gr. 

Ríkið starfrækir stofnun, sem nefnist Hollustuvernd ríkisins. 
Stofnunin hefur yfirumsjón með almennu heilbrigðiseftirliti, matvælaeftirliti, meng- 

unarvörnum og rannsóknum þessu tengdar og sér um framkvæmd þeirra í samræmi 

við lög þessi, heilbrigðisreglugerð. mengunarvarnareglugerð og ákvæði annarra laga 
og reglna, er þessi mál snerta og heilbrigðisyfirvöldum er falið að sjá um framkvæmd 

á. 
Stofnunin skal vinna að samræmingu alls heilbrigðiseftirlits í landinu, m. a. á þann 
hátt að koma á samvinnu allra þeirra stofnana, er að málum þessum starfa. Skal 

stofnunin sérstaklega gæta hagkvæmni í öllu eftirliti á sviði hollustuháttamála, m. a. 
með því að fyrirbyggja tvíverknað og skörun eftir því sem frekast er unnt. 

Stofnunin fer því aðeins með beint heilbrigðiseftirlit að um sérhæfð verkefni sé að 

ræða og lög mæli svo fyrir eða ráðherra ákveði það, og að höfðu samráði við 

hlutaðeigandi heilbrigðisnefndir. 

Stofnunin er til ráðuneytis yfirstjórn heilbrigðismála, heilbrigðisnefndum og öðrum, 
sem með opinbert heilbrigðiseftirlit fara. 
Stofnunin skal sjá um að haldið sé uppi skipulegri fræðslu fyrir almenning um mál, er 
varða hollustuhætti. 
Stofnunin skal, svo sem þurfa þykir, beita sér fyrir námskeiðum til að fræða þá aðila, 
er að þessum málum starfa í landinu. 

Stofnunin skal sjá um að menntun og fræðslu fyrir heilbrigðisfulltrúa verði komið á 

og hefur um það samráð við þær deildir Háskóla Íslands, sem annast kennslu, er því 

tengist, og aðra sérfróða aðila. 

Endurprentað blað. 
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13.9. 

14.1. 

14.2. 

15.1. 

16.1. 

16.2. 

17.1. 

17.2. 

17.3. 

17.4. 

Stofnunin skal hafa sem nánasta samvinnu við heilbrigðisnefndir og heilbrigðisfull- 

trúa sveitarfélaganna og veita þeim alla þá þjónustu um hollustuháttamál., sem hún 

getur og aðstæður gera nauðsynlegar. 

Stofnunin gefur árlega út skýrslu um starfsemi sína á liðnu ári ásamt upplýsingum um 

ástand hollustuháttamála í landinu. 

- Stofnunin annast upplýsingar og tilkynningar til fjölmiðla. Skulu þær vera efnislega 

rökstuddar og þess gætt að einstakar atvinnugreinar, stofnanir eða fyrirtæki líði ekki 

tjón og álitshnekki að óþörfu. 

14. gr. 

Stofnuninni skal skipuð sérstök stjórn sem í eiga sæti sjö menn. Sameinað Alþingi 

kýs tvo, landlæknir tilefnir einn, Samband íslenskra sveitarfélaga einn. Heilbrigðis- 

fulltrúafélag Íslands einn og Samtök heilbrigðisstétta einn. Ráðherra skipar einn án 
tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður. Varamenn skulu skipaðir með 
sama hætti. Skipunartími stjórnar er fjögur ár. 
Stjórn stofnunarinnar hefur undir yfirstjórn ráðherra æðsta vald í málefnum 
stofnunarinnar. 

15. gr. 

Ráðherra skipar forstjóra stofnunarinnar að fengnum tillögum stjórnar. Einungis má 

skipa mann sem hefur menntun og/eða reynslu á sviði hollustuháttamála og í 
stjórnun. 
Forstjóri annast daglega stjórnun stofnunarinnar. Hann situr fundi stjórnar með 

málfrelsi og tillögurétt. Hann undirbýr fundi stjórnar og sér um framkvæmd 
ákvarðana hennar. 

16. gr. 

Í tengslum við almenna skrifstofu skal unnið að áætlanagerð, útgáfu upplýsinga og 

fræðsluefnis í samráði við deildir stofnunarinnar. 

Þar skal vera bókasafn stofnunarinnar með sem fullkomnustum bókakosti. 

17. gr. 

Stofnuninni skal skipt í fjórar deildir: 
Heilbrigðiseftirlit, rannsóknastofu, mengunarvarnir og geislavarnir og skal starfa 
forstöðumaður yfir hverri. 

Heilbrigðiseftirlit hefur yfirumsjón með því að framfylgt sé ákvæðum 

heilbrigðisreglugerðar, sbr. 2. gr. 2. tl., að svo miklu leyti sem slíkt er ekki falið 

öðrum deildum stofnunarinnar, sbr. 17. gr. 3. og 4. tl. 

Heilbrigðisettirlit annast ennfremur framkvæmd laga nr. 27/1977 um aðgerðir til þess 
að draga úr tóbaksreykingum. 

Rannsóknastofa annast þær efna- og gerlafræðilegar rannsóknir, sem lög þessi gera 

ráð fyrir á sviði matvæla-, neyslu- og nauðsynjavara og mengunar. Ennfremur 

annast rannsóknastofa sérstök rannsóknaverkefni, eftir því sem stjórn stofnunarinn- 
ar ákveður hverju sinni. 
Mengunarvarnir hafa yfirumsjón með því að framfylgt sé ákvæðum mengunarvarna- 
reglugerðar, sbr. 2. tl. 3. gr. 

Mengunarvarnir annast ennfremur: 

1. Tillögur að starfsleyfum og úrvinnslu gagna hvað snertir mengunarvarnir. 
2. Skipulagningu og umsjón með framkvæmd mengunarrannsókna í samræmi við 

lög þessi svo og annarra mengunarrannsókna eftir nánari ákvörðun stjórnar.
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17.5. 

17.6. 

18.1. 

19.1. 

22.1. 

22.2. 

Geislavarnir hafa yfirumsjón með starfsemi geislavarnaeftirlits skv. lögum nr. 95/ 

1962, með síðari breytingum og reglugerðum settum samkvæmt þeim lögum. 

Ráðherra getur, að fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar. sett gjaldskrá fyrir 

veitta þjónustu á rannsóknastofu og fyrir sérhæft eftirlit sem stofnuninni er falið að 

annast samkv. ákvörðun ráðherra, sbr. 4. tl. 13. gr. Skal upphæð slíkra gjalda við 

það miðuð að þau standi undir allt að helmingi kostnaðar við hverja tegund 

rannsóknar eins og hann er áætlaður í upphafi hvers árs. 

18. gr. 

Ráðherra setur stofnuninni starfsreglur að fengnum tillögum stjórnar hennar. 

19. gr. 

Við stofnunina starfa fjórir forstöðumenn. 
1. Forstöðumaður heilbrigðiseftirlits skal hafa háskólamenntun og viðhlítandi 

sérþekkingu í heilbrigðisvernd og hafa reynslu á sviði mengunarvarna. 

2. Forstöðumaður rannsóknastofu skal hafa háskólamenntun á sviði gerla- eða 

efnafræði og sérþekkingu og starfsreynslu á því sviði. 
3. Forstöðumaður mengunarvarna skal hafa háskólamenntun á sviði verk- eða 

efnafræði og sérþekkingu og reynslu á sviði geislavarna. 

4. Forstöðumaður geislavarna skal hafa háskólamenntun á sviði eðlisfræði og 

sérþekkingu og reynslu á sviði geislavarna. 
Ráðherra skipar forstöðumenn að fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar. 
Forstöðumenn skulu sitja stjórnarfundi og hafa þar málfrelsi og tillögurétt. 

20. gr. 

Forstjóri ræður starfsfólk á skrifstofu. 
Stjórnin ræður menn með sérþekkingu að deildum stofnunarinnar að fengnum 

tillögum viðkomandi forstöðumanna. 

Forstöðumenn ráða annað starfsfólk hinna einstöku deilda. 

21. gr. 

Eiturefnanefnd, skv. lögum nr. 85/1968 og Manneldisráði, skv. lögum nr. 45/1978, 

skal sköpuð aðstaða innan stofnunarinnar og vinna í nánu samstarfi við hana, en 
halda fullu sjálfstæði skv. fyrrgreindum lögum. 

Stofnunin skal, eftir því sem við á, hafa samvinnu við Náttúruverndarráð, Vinnueft- 
irlit og Siglingamálastofnun um öll mál, er varða mengunarvarnir við atvinnurekst- 

ur, skipulag mengunarvarna og skyld málefni. 

IV. KAFLI 

Samþykktir sveitarfélaga. 

22. gr. 

Sveitarfélög geta sett sér eigin heilbrigðissamþykktir um þætti, sem ekki er fjallað 
um í heilbrigðisreglugerð, sbr. 2. gr., eða til þess að gera um einstök atriði ítarlegri 

kröfur en þar er gert. 

Heimilt er auk annars að setja í slíkar samþykktir ákvæði um: 

1. Bann eða takmörkun hundahalds. 

2. Meðferð og eyðingu sorps og skolps. 

3. Gjaldtöku vegna leyfa, leigu eða veittrar þjónustu. 

4. Sérstakar ábyrgðartryggingar.
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22.3. 

224. 

22.5. 

23.1. 

24.5. 

25.1. 

26.1. 

26.2. 

26.3. 

26.4. 

26.5. 

20.6. 

Upphæð gjalda skv. þessum kafla skal ákveðin í sérstakri gjaldskrá, sem ráðherra 
staðfestir. Skulu slík gjöld tryggð með lögveðsrétti í viðkomandi fasteign í tvö ár eftir 
gjalddaga, sé leyfi, leiga eða þjónusta tengd notkun fasteignar. 
Hlutaðeigandi heilbrigðisnefnd semur drög að slíkum samþykktum og breytingum 
þar á og leggur fyrir viðkomandi sveitarstjórn, sem afgreiðir þau til ráðherra í formi 
samþykktar. Synji ráðherra staðfestingar endursendir hann samþykktina til sveitar- 
stjórnar með leiðbeiningum um, hvað þurfi til að til staðfestingar komi. 
Samþykktir og gjaldskrá samkvæmt þessum kafla skulu birtar í B-deild Stjórnartíð- 
inda. 

V. KAFLI 

Heilbrigðiseftirlitssvæði og heilbrigðisfulltrúar. 

23. gr. 
Landið skiptist í heilbrigðiseftirlitssvæði í samræmi við svæðisskiptingu 2— 12. tl. 6. 
gr. 

24. gr. 
Svæðisnefnd viðkomandi svæðis, sbr. 11. pr., ákveður aðsetur heilbrigðisfulltrúa 
innan svæðisins. 

Sé aðsetur heilbrigðisfulltrúa ákveðið þar sem heilsugæslustöð er skal heilbrigðis- 
eftirlit starfrækt frá stöðinni. 
Umm skiptingu kostnaðar milli viðkomandi sveitarfélaga á eftirlitssvæði fer samkvæmt 
íbúafjölda. 

Starf heilbrigðisfulltrúa telst fullt starf. Að jafnaði skulu ekki koma fleiri en 10 000 
íbúar á einn og sama fulltrúann. 
Einn heilbrigðisfulltrúi hvers svæðis skal vera framkvæmdastjóri eftirlitsins á 
svæðinu. 

25. gr. 
Ráðherra getur í reglugerð, að fengnum tillögum Hollustuverndar ríkisins og að ósk 
viðkomandi sveitarfélaga, kveðið á um aðra skiptingu heilbrigðiseftirlitssvæða en 
gert er í 23. gr. Skal þá tekið tillit til þess að ekki komi að jafnaði fleiri en 10 000 
íbúar á einn og sama heilbrigðisfulltrúa. Ennfremur skal taka tillit til umfangs og 
nauðsynjar á heilbrigðiseftirliti, stærð svæða Og samgangna. 

26. gr. 
Svæðisnefndir hinna einstöku eftirlitssvæða skipuleggja heilbrigðiseftirlit innan 
svæðisins í samvinnu við hlutaðeigandi heilbrigðisnefndir og sveitarstjórnir, að 
höfðu samráði við Hollustuvernd ríkisins. 
Svæðisnefndir viðkomandi eftirlitssvæða ráða heilbrigðisfulltrúa að fengnum til- 
lögum heilbrigðisnefnda svæðisins. Skal áður leita umsagnar Hollustuverndar 
ríkisins um hæfni þeirra. 
Svæðisnefndir setja heilbrigðisfulltrúum erindisbréf að höfðu samráði við hlutað- 
eigandi heilbrigðisnefndir og Hollustuvernd ríkisins. 
Eingöngu má ráða sem heilbrigðisfulltrúa menn með sérmenntun á sviði heilbrigðis- 
eftirlits. 
Ef ekki er völ á sérmenntuðum manni, getur Hollustuvernd ríkisins heimilað að 
ráðinn sé annar maður til bráðabirgða, en hafa skal hann reynslu á þessu sviði. 
Ráðherra setur að fengnum tillögum Hollustuverndar ríkisins, reglugerð um 
sérmenntun, réttindi og skyldur heilbrigðisfulltrúa.
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27.2. 

27.3. 

27.4. 

21.5. 

21.6. 

27.1. 

27.8. 

27.9. 

27.10. 

27.11. 

28.1. 

28.2. 

VI. KAFLI 

Valdsvið og þvingunarúrræði. 

27. gr. 

A. HEILBRIGÐISNEFNDIR 
Til þess að knýja á um framkvæmd ráðstöfunar skv. lögum þessum, heilbrigðisreglu- 

gerð, — mengunarvarnareglugerð, heilbrigðissamþykktum sveitarfélaga eða 

eigin fyrirmælum skv. þessum ákvæðum, getur heilbrigðisnefnd beitt eftirfar- 

andi aðgerðum: 

1. Veitt áminningu. 

2. Veitt áminningu og tilhlýðilegan frest til úrbóta. 

3. Stöðvað viðkomandi starfsemi eða notkun að öllu leyti eða að hluta til, með 
aðstoð lögreglu ef með þarf. 

Stöðvun skal því aðeins beitt að um alvarlegri tilvik eða ítrekuð sé að ræða, eða ef 

aðilar sinna ekki úrbótum innan tiltekins frests. Sé um slíkt brot að ræða, getur 

heilbrigðisnefnd afturkallað starfsleyfi viðkomandi rekstrar teljist rík ástæða til. 
Þar sem innsiglun er beitt við stöðvun skulu heilbrigðisnefndir nota sérstök innsigli, 
er auðkenni þær. 

Ef aðili sinnir ekki innan tiltekins frests fyrirmælum heilbrigðisnefndar, getur hún 
ákveðið honum dagsektir þar til úr er bætt. Dagsektir renna í sveitarsjóð. Hámark 
dagsekta skal ákveðið í heilbrigðisreglugerð og mengunarvarnareglugerð. 

Ef aðili vanrækir að vinna verk, sem heilbrigðisnefnd hefur fyrirskipað í samræmi við 

þessi lög og reglur, er nefndinni heimilt að láta vinna verkið á kostnað hins 
vinnuskylda. Kostnaður skal til bráðabirgða greiddur úr sveitarsjóði en innheimtast 
síðar hjá hlutaðeigandi. 
Kostnað og dagsektir skv. 27. gr. 4. og 5. tl. má innheimta með lögtaki. 

Sé vinna sú, sem heilbrigðisnefnd lætur framkvæma skv. 27. gr. 5. tl.. til komin vegna 
vanhirðu, óþrifa eða heilsuspillandi aðstæðna í húsi, á lóð eða í farartæki, er 
kostnaður tryggður með lögveðsrétti í viðkomandi húsi. lóð eða farartæki tvö ár eftir 
að greiðslu er krafist. 

Heilbrigðisnefndum skal heimill aðgangur til skoðunar og eftirlits, þ. á m. sýna- og 
myndatöku, að öllum þeim stöðum sem lög þessi, heilbrigðisreglugerð, mengunar- 
varnareglugerð og heilbrigðissamþykktir ná yfir, og geta leitað aðstoðar lögreglu ef 
með þarf. 

Heilbrigðisnefndum er heimilt að gefa fyrirmæli um meðferð og notkun matvæla og 
annarra vara þar sem settum reglum hefur ekki verið fylgt. Nefndirnar geta lagt hald 
á slíkar vörur og fyrirskipað förgun þeirra teljist slíkt nauðsynlegt. 
Eftirlitsskyldum aðilum er skylt að veita heilbrigðisnefndum allar nauðsynlegar 
upplýsingar, sem krafist er vegna heilbrigðiseftirlitsins. 
Eftirlitsskyldum aðilum er skylt að afhenda heilbrigðisnefndum nauðsynleg sýni 
vegna heilbrigðiseftirlitsins endurgjaldslaust. 

28. gr. 

B. HEILBRIGÐISFULLTRÚAR 
Heilbrigðisfulltrúar hafa sama rétt til skoðunar og eftirlits innan síns eftirlitssvæðis og 
viðkomandi heilbrigðisnefndir, sbr. 8. tl.—11. tl. 27. gr. 
Heilbrigðisfulltrúi getur beitt sömu aðgerðum til þess að knýja fram úrbætur og 
greinir frá í 1. tl. 27. gr. Meti hann ástandið svo alvarlegt að beita verði stöðvun, sbr. 
l. tl. 3. 27. gr., skal hann tilkynna það viðkomandi heilbrigðisnefnd og leita 
staðfestingar hennar eins fljótt og við verður komið. A3 

ó
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30.2. 

30.3. 

30.4. 

30.5. 

31.1. 

29. gr. 

C. HOLLUSTUVERND RÍKISINS 
Telji stjórn stofnunarinnar nauðsyn ráðstöfunar skv. lögum þessum, sem varðar 

almenningsheill og viðkomandi heilbrigðisnefnd lætur ekki málið til sín taka eða 
gengur ekki nægilega ríkt eftir framkvæmdum, þrátt fyrir ábendingar stofnunarinn- 

ar, skal hún gera tillögur til ráðherra um framkvæmd ráðstöfunarinnar. 
Telji stofnunin svo alvarlega hættu stafa af tiltekinni starfrækslu eða notkun að 

aðgerð þoli enga bið er henni heimilt til bráðabirgða að stöðva starfsemi eða 

notkunina þegar í stað, með aðstoð lögreglu ef þurfa þykir, en tilkynna skal hún það 
tafarlaust hlutaðeigandi heilbrigðisnefnd. Fallist heilbrigðisnefnd ekki á ráðstöfun- 

ina skal stofnunin að fenginni greinargerð heilbrigðisnefndar, sem skal vera skrifleg. 

skjóta málinu til úrskurðar ráðherra. Málskotsfrestur stofnunarinnar er tvær vikur 

eftir að greinargerð heilbrigðisnefndar berst og frestur heilbrigðisnefndar til þess að 
tilkynna um ágreining er tvær vikur. 

Ráðherra getur heimilað rýmri frest til málskots en kveðið er á um í 2. tl. 29. gr. sé 

sótt um slíkt og mæli ríkar ástæður með. 
Málskot frestar ekki upphaflegri ákvörðun stofnunarinnar. 

Fulltrúar stofnunarinnar eiga rétt til setu á fundum heilbrigðisnefnda og annarra 
opinberra nefnda, sem um mál skv. lögum þessum fara, með tillögurétt og málfrelsi. 

Fulltrúum stofnunarinnar er heimilt, sbr. 4. tl. 13. gr., í samráði við heilbrigðisnefnd- 

ir að taka sýni þar sem starfræksla og notkun fer fram og lög þessi, heilbrigðisreglu- 
gerð, mengunarvarnareglugerð og heilbrigðissamþykktir sveitarfélaga ná til, sbr. 27. 

gr. 8., 10. og 11. tl. 

VII. KAFLI 

Málsmeðferð, úrskurðir og viðurlög. 

30. gr. 

Rísi upp ágreiningur um framkvæmd laga þessara, heilbrigðisreglugerðar, mengun- 
arvarnareglugerðar, heilbrigðissamþykkta sveitarfélaga og ákvarðana heilbrigðis- 
yfirvalda, annar en skv. 1.—-2. tl. 29. gr. og 31. gr., er heimilt að vísa málinu til 

stjórnar Hollustuverndar ríkisins til úrskurðar. Séu aðilar ekki sáttir við úrskurð 

stjórnarinnar er heimilt að vísa málinu til sérstakrar úrskurðarnefndar, er starfar 

skv. lögum þessum, sbr. 2. tl. 30. gr. Málskot skv. þessum tölulið frestar ekki 

upphaflegri ákvörðun. 

Í úrskurðarnefnd eiga sæti þrír menn: 

Embættisgengur lögfræðingur, tilnefndur af Hæstarétti og er hann jafnframt 

formaður. Einn skal tilnefndur af Sambandi ísl. sveitarfélaga og einn af landlækni. 

Ráðherra skipar nefndina til fjögurra ára í senn. 

Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. 
Nefndinni er heimilt að kveðja tvo sérfróða menn til ráðgjafar telji hún þörf á við 

úrlausn einstakra mála. 

31. gr. 

Sé öðrum en heilbrigðisnefnd falið með sérlögum eftirlit með starfsemi, sem lög þessi 

taka til, og fari fyrirmæli þeirra í bága við fyrirmæli heilbrigðisnefndar og takist ekki 

að samræma fyrirmælin skal leggja málið til fullnaðarúrskurðar ráðherra. Þetta gildir 
þó ekki sé um að ræða eftirlit með starfsemi samkvæmt lögum nr. 46/1980, um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, lögum nr. 108/1974, um fram- 
leiðslueftirlit sjávarafurða og lögum nr. 31/1970, um dýralækna. 

Endurprentað blað. 
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31.2. 

31.3. 

33.1. 

34.1. 

Rísi ágreiningur um framkvæmd eftirlits, sem fallið getur undir lög nr. 46/1980. lög 

nr. 108/1974 og lög nr. 31/1970, skal ágreiningur borinn upp í sérstakri samstarfs- 
nefnd, sem í eiga sæti forstjórar Hollustuverndar ríkisins, Vinnueftirlits ríkisins og 

Framleiðslueftirlits sjávarafurða og yfirdýralæknir. Skal samstarfsnefndin koma sér 
saman um framkvæmd heilbrigðiseftirlits í takmarkatilvikum og gæta þess, að þessir 
aðilar fari ekki inn á annars svið né mismunandi kröfur séu gerðar um sömu atriði. 

Rísi upp ágreiningur í nefndinni og verði hann ekki jafnaður sker heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra úr. Samstarfsnefndinni er ennfremur heimilt að gera tillögur 

til stjórna viðkomandi stofnana eða ráðuneyta um samnýtingu hinna einstöku 
eftirlitsaðila þar sem slíku verður við komið. Skal nefndin koma saman eins oft og 
þurfa þykir og eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. 

Rísi upp ágreiningur milli heilbrigðisnefndar og sveitarstjórnar um tilhögun eða 
framkvæmd hollustuháttaráðstafana skulu aðilar vísa málinu til Hollustuverndar 
ríkisins til málamiðlunar. Takist málamiðlun ekki skal leita fullnaðarúrskurðar 

ráðherra. 

32. gr. 

Fyrir brot gegn lögum þessum, heilbrigðisreglugerð, mengunarvarnareglugerð. 

heilbrigðissamþykktum sveitarfélaga svo og fyrirmælum heilbrigðisnefnda og ann- 

arra rétthæfra aðila, gefnum skv. ákvæðum í nefndum lögum og reglum, skal refsa 

með sektum, en með varðhaldi, séu sakir miklar. 

33. gr. 

Með mál, sem rísa út af brotum gegn lögum þessum, heilbrigðisreglugerð, 

mengunarvarnareglugerð eða heilbrigðissamþykktum sveitarfélaga, skal farið að 
hætti opinberra mála. 

VIL. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
34. gr. 

Hollustuvernd ríkisins getur samið við aðrar rannsóknastofnanir um að annast 

rannsóknir fyrir heilbrigðisettirlitið í landinu, að svo miklu leyti sem stofnuninni er 
ekki kleift að annast þær og fé er veitt til þess á fjárlögum. 

35. gr. 

Ráðherra getur að fengnum tillögum Hollustuverndar ríkisins sett nánari ákvæði um 

framkvæmd laga þessara í reglugerð. 

IX. KAFLI 

Gildistaka. 

36. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. ágúst 1982. Með lögum þessum eru felld úr gildi lög nr. 12/ 

1969, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, lög nr. 74/1977, um matvælarannsóknir 
ríkisins svo og ósamrýmanleg ákvæði laga nr. 7/1953, um hundahald og varnir gegn 

sullaveiki, laga nr. 27/1977, um ráðstafanir til þess að draga úr tóbaksreykingum, 

laga nr. 95/1962, um öryggisráðstafanir gegn jónandi geislum frá geislavirkum efnum 
eða geislatækjum, og laga nr. 24/1936, um eftirlit með matvælum og öðrum neyslu- 

og nauðsynjavörum. 

Endurprentað blað. 
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Ákvæði til bráðabirgða. 
. Þegar í stað skal hefjast handa við að undirbúa gildistöku laga þessara. Skal ráðherra í 

þeim tilgangi skipa fimm manna framkvæmdanefnd, sem í eiga sæti: Einn fulltrúi 
landlæknis, einn frá Matvælarannsóknum ríkisins, einn frá Sambandi ísl. sveitarfélaga, 

einn frá Heilbrigðisfulltrúafélagi Íslands og einn fulltrúi án tilnefningar og skal hann 
jafnframt vera formaður. Skal nefnd þessi starfa þar til stjórn Hollustuverndar ríkisins 
hefur tekið til starfa. 

„ Reglugerðir samkvæmt lögum þessum skal setja svo fljótt sem kostur er. Þar til þær hafa 

verið staðfestar skulu þær reglugerðir, sem nú gilda um þau mál er lög þessi taka til, 
vera í fullu gildi, enda brjóti ákvæði þeirra eigi í bága við ákvæði laga þessara. 

- Þar til reglugerð um mengunarvarnir hefur verið staðfest gilda ákvæði reglugerðar nr. 
164/1972, um varnir gegn mengun af völdum eiturefna og hættulegra efna, og eins skulu 

fyrirtæki, sem hafa starfsleyfi skv. þeim ákvæðum, halda óbreyttu starfsleyfi. 

Samþykktir sveitarfélaga, staðfestar af ráðherra, skv. lögum nr. 12/1969, um hollustu- 

hætti og heilbrigðiseftirlit, og lögum nr. 7/1953, um hundahald og varnir gegn sullaveiki, 

halda gildi sínu fari þær ekki í bága við ákvæði laga þessara. 
. Heilbrigðisfulltrúar sveitarfélaganna, sem eru í starfi við gildistöku laganna, skulu að 

fullu halda réttindum sínum þrátt fyrir ákvæði 4. tl. 26. gr. um menntun, enda hafi þeir 
verið ráðnir til starfa í samræmi við gildandi lög. 

.„ Stefnt skal að því á næstu fimm árum að fella starfsemi eiturefnanefndar og 

manneldisráðs, sbr. 1. tl. 21. gr., undir starfsemi Hollustuverndar ríkisins með 
breytingum á gildandi lögum þar um. 

- Hollustuvernd ríkisins skal þegar eftir gildistöku laganna standa fyrir námskeiði fyrir 
heilbrigðisfulltrúa, sem hafa ekki tilskilda sérmenntun skv. lögum þessum. 

- Hollustuvernd ríkisins skipuleggur þegar í stað í samvinnu við heilbrigðis- og fræðsluyfir- 
völd nám heilbrigðisfulltrúa. 

„ Ríkisstjórnin láti fara fram athugun á hvort sameina eða samræma megi frekar en gert er 

með lögum þessum starfsemi aðila, sem fara með ýmiss konar hollustuhátta- og 

heilbrigðiseftirlit og eftirlit til varnar skaðlegum áhrifum umhverfis á heilsufar manna. 
Jafnframt fari fram könnun á möguleikum til frekari samræmingar löggjafar um þessi 
mál. Skal könnun þessari lokið innan þriggja ára frá gildistöku laga þessara. 
Lög þessi skulu endurskoðuð innan fimm ára frá gildistöku. 

Gjört í Reykjavík, 14. nóvember 1984. 

Steingrímur Hermannsson, Þorvaldur Garðar Kristjánsson, Þór Vilhjálmsson. 

  

Matthías Bjarnason.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 59/1983, um heilbrigðisþjónustu. 

ForseTi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Aftan við 1. málslið ákvæða til bráðabirgða komi nýr málsliður sem orðist svo: 
Í Reykjavíkurlæknishéraði og heilsugæsluumdæmum í Kópavogi, Garðabæ og Hafnar- 

firði skal frestur þessi standa til ársloka 1985. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 19. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

21. desember 1984 LÖ G Nr. 111 

um breyting á lögum nr. 81 23. júlí 1974, um Verðlagsráð 

sjávarútvegsins. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða er orðist svo: 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Verðlagsráð sjávarútvegsins skal ákveða nýtt lágmarksverð á öllum sjávarafla er gildi 

fyrir tímabilið 21. nóvember 1984 til 31. ágúst 1985, með heimild til uppsagnar á 

verðtímabilinu, þó ekki fyrr en frá 1. júní 1985 varðandi almennt fiskverð. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 21. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Halldór Ásgrímsson.



Nr. 112 278 31. desember 1984 

LOG 

um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum. 

Forseri ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

I. KAFLI 

Inngangur og orðaskýringar. 

1. gr. 

Hver íslenskur ríkisborgari, sem fullnægir skilyrðum laga þessara um menntun, 
siglingatíma, aldur og heilsufar, á rétt á að fá útgefið atvinnuskírteini og stunda samkvæmt 
því atvinnu sem skipstjórnarmaður á íslenskum skipum. 

2. gr. 

a. Skip merkir í lögum þessum, sé annað eigi fram tekið, hvert það far sem er 6 metra langt 

eða meira og skráð er í skipaskrár. 

b. Skipstjóri er sá sem fer með æðsta vald á skipi. 

c. ÝYfirstýrimaður eða 1. stýrimaður er sá skipstjórnarmaður er gengur næst skipstjóra í 
starfi. 

d. Undirstýrimaður er 2. eða 3. stýrimaður. 
e. Rúmlest merkir í lögum þessum brúttórúmlest. 
f. Fiskiskip merkir hvert það skip, skrásett sem fiskiskip, sem að jafnaði er notað til veiða, 

hafrannsókna eða til flutninga á eigin afla. 
g. Flutningaskip merkir hvert það skip, skrásett sem vöruflutningaskip, er siglir með 

varning til og frá landinu, milli hafna innanlands og utan og eigi er ætlað að flytja fleiri 

en 12 farþega. 

h. Farþegaskip merkir hvert það skip, skrásett sem farþegaskip, sem ætlað er að flytja 

fleiri en 12 farþega. 

i. Varðskip merkir hvert það skip, skrásett sem varðskip, er stundar landhelgisgæslu og 
björgunarstarf undir yfirstjórn Landhelgisgæslu Íslands. 

i- Önnur skip merkir hvert það skip sem skrásett er til annarra verkefna en um getur í 
stafliðum f-i. 

k. Innanlandssigling er sigling innan íslenskrar fiskveiðilögsögu. 
I. Utanlandssigling er hver sú ferð sem farin er milli landa eða til fiskimiða utan íslenskrar 

fiskveiðilögsögu þótt hafna sé ekki leitað. 
m. Mánuður telst 30 dagar. 

II. KAFLI 

Um fjölda skipstjórnarmanna. 

3. gr. 

Á hverju skipi skal vera einn skipstjóri. 

4. gr. 

Lágmarksfjöldi stýrimanna skal vera sem hér segir: 
I. Á fiskiskipum: 

a. á skipum 31—-300 rúmlestir einn stýrimaður, 
b. á skipum stærri en 300 rúmlestir tveir stýrimenn, 
c. á skipum 30 rúmlestir og minni einn stýrimaður ef ekki er landað daglega.
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II. Á flutningaskipum: 
a. á skipum 31—-400 rúmlestir einn stýrimaður, 
b. á skipum 401—1600 rúmlestir tveir stýrimenn, 
c. á skipum stærri en 1600 rúmlestir þrír stýrimenn. 

III. Á farþegaskipum og varðskipum: 
a. á skipum 400 rúmlestir eða minni tveir stýrimenn, 
b. á skipum stærri en 400 rúmlestir þrír stýrimenn. 

IV. Á öðrum skipum: 
a. á skipum 31—-300 rúmlestir einn stýrimaður, 
b. á skipum stærri en 300 rúmlestir tveir stýrimenn, 

c. á skipum 30 rúmlestir og minni einn stýrimaður ef samfelldur vinnutími skipstjóra 

er að jafnaði lengri en 15 klst. 

HI. KAFLI 

Um atvinnuréttindi stýrimanna. 

S. gr. 

Eftirtalin stig skipstjórnarnáms, sbr. lög nr. 22/1972, um Stýrimarmaskólann í Reykja- 

vík, og lög nr. 1/1973, um Stýrimannaskólann í Vestmannaeyjum, eru grundvöllur 

atvinnuréttinda stýrimanna sem hér segir: 
I. Á fiskiskipum: 

a. 1. stig: 200 rúmlesta skip og minni í innanlandssiglingum. 
b. 2. stig: Ótakmörkuð stærð og farsvið ótakmarkað. 

Il. Á flutningaskipum, farþegaskipum og varðskipum: 

a. 2. stig: 1. 400 rúmlesta skip og minni, farsvið ótakmarkað. 

2. Undirstýrimaður á skipum af ótakmarkaðri stærð, farsvið ótakm.arkað. 
b. 3. stig: Ótakmörkuð stærð og farsvið ótakmarkað. 

Ill. Á öðrum skipum: 
a. 1. stig: 200 rúmlesta skip og minni í innanlandssiglingum. 
b. 2. stig: 400 rúmlesta skip og minni og farsvið ótakmarkað. 

c. 3. stig: Ótakmörkuð stærð og farsvið ótakmarkað. 

6. gr. 

Atvinnuréttindi stýrimanna, sbr. 5. gr., eru bundin eftirfarandi skilyrðum um siglinga- 

tíma með tilvísun til samsvarandi stafliða í 5. gr. 
Siglingatími telst sá tími er stýrimannsefni starfar á skipi sem er í förum og þar sem 

viðkomandi fær undirstöðuþekkingu í störfum á þilfari og í brú, stjórn manna og forsjá. Af 
siglingatíma verður stýrimannsefni að hafa gengið sjóvaktir a. m. k. 6 mánuði í brú undir 
umsjón skipstjórnarmanns. 

Siglingatíma skal sanna með sjóferðabók, innlendri eða útlendri, eða vottorði frá 

lögskráningarstjóra. Ef skip er lagt upp án þess að lögskráð sé úr skipsrúmi skal þess getið í 
sjóferðabók. Liggi skip um kyrrt með þessum hætti lengur en '% hluta lögskráningartíma 
hlutaðeigandi stýrimannsefnis skal sá tími, sem umfram er, eigi reiknast til siglingatíma. 

Af óskilgreindum siglingatíma mega 6 mánuðir vera við önnur störf en skipstjóra-, 
stýrimanns- eða hásetastörf. Heimilt er einnig að meta eftirfarandi nám eða starf til 
Óskilgreinds siglingatíma: Eins vetrar nám í sjómannafræðum framhaldsskóla, skv. námsskrá 
menntamálaráðuneytisins, jafngildir siglingatíma í 3 mánuði. Tveggja mánaða starf á
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viðurkenndu veiðarfæraverkstæði og tengd störf jafngilda eins mánaðar siglingatíma á 
fiskiskipi. Nám í verklegri sjómennsku, nýrri verktækni og notkun öryggis- og björgunar- 
búnaðar á námskeiðum eða í farskóla, sem Slysavarnafélag Íslands eða samtök sjómanna og 
útgerðarmanna beita sér fyrir, má meta sem þrefaldan siglingatíma þó aldrei meira en einn 
mánuð. Ofangreind störf og/eða nám skulu þó aldrei metin til lengri siglingatíma en 6 
mánaða í heildarsiglingatíma stýrimannsefnis. Óskilgreindur siglingatími, sem stýri- 
mannsefni ávinnur sér við störf í landi, skal staðfestur af tveimur trúverðum mönnum. 

I. Á fiskiskipum: 
a. Réttindi í innanlandssiglingum á 200 rúmlesta skipum: 

24 mánuðir og af þeim tíma a. m. k. 12 mánuði háseti á fiskiskipi sem er yfir 30 
rúmlestir að stærð. Heimilt er að af þessum tíma séu 6 mánuðir á trillu sem er undir 
12 rúmlestum að stærð og sé það vottað af tveimur trúverðum mönnum. 

b. Ótakmörkuð réttindi: 

27 mánuðir og af þeim tíma a. m. k. 12 mánuði háseti á fiskiskipi sem er yfir 100 
rúmlestir að stærð eða hafa réttindi til að vera stýrimaður á flutningaskipi, 
farþegaskipi eða varðskipi og að auki a. m. k. 6 mánuði háseti á fiskiskipi sem er 
yfir 100 rúmlestir að stærð. 

II. Á flutningaskipum, farþegaskipum og varðskipum: 
a. 1. Réttindi á 400 rúmlesta skipum: 

36 mánuðir og af þeim tíma a. m. k. 18 mánuði háseti á flutningaskipi, 
farþegaskipi eða varðskipi sem er yfir 100 rúmlestir að stærð eða hafa réttindi 
sem stýrimaður á fiskiskipi sem er yfir 200 rúmlestir að stærð og að auki a. m. k. 
9 mánuði háseti á flutningaskipi, farþegaskipi eða varðskipi sem er yfir 100 
rúmlestir. 

2. Ótakmörkuð undirstýrimannsréttindi: 
27 mánuðir og af þeim tíma a. m. k. 15 mánuði háseti á flutningaskipi, 
farþegaskipi eða varðskipi sem er yfir 100 rúmlestir að stærð eða hafa réttindi 
sem stýrimaður á fiskiskipi sem er yfir 200 rúmlestir að stærð og að auki a. m. k. 
6 mánuði háseti á flutningaskipi, farþegaskipi eða varðskipi sem er yfir 100 
rúmlestir að stærð. 

b. Ótakmörkuð réttindi: 
36 mánuðir og af þeim tíma a. m. k. 18 mánuði háseti á flutningaskipi, farþegaskipi 
eða varðskipi sem er yfir 100 rúmlestir að stærð eða hafa réttindi til að vera 
stýrimaður á fiskiskipi sem er yfir 200 rúmlestir að stærð og auk þess a. m. k. 12 
mánuði háseti á flutningaskipi, farþegaskipi eða varðskipi sem er yfir 100 rúmlestir 
að stærð. 

III. Á öðrum skipum: 
a. Réttindi í innanlandssiglingum á 200 rúmlesta skipum: 

24 mánuðir og af þeim tíma a. m. k. 12 mánuði háseti á skipi yfir 30 rúmlestir að 
stærð. 

b. Réttindi á 400 rúmlesta skipum og ótakmörkuð undirstýrimannsréttindi: 
27 mánuðir og af þeim tíma a. m. k. 12 mánuði háseti á skipi sem er yfir 100 
rúmlestir að stærð. 

c. Ótakmörkuð réttindi: 
36 mánuðir og af þeim tíma a. m. k. 18 mánuði háseti á skipi sem er yfir 100 rúm- 
lestir að stærð.
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IV. KAFLI 

Um atvinnuréttindi skipstjóra. 

7. gr. 

Til að öðlast réttindi sem skipstjóri í innanlandssiglingum á skipi sem er 30 rúmlestir eða 
minna þarf viðkomandi að uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

a. Kunna skil á siglingatækjum, stefnuleiðréttingum og að setja stefnu og miðanir á 

sjókort, alþjóðareglum til að koma í veg fyrir árekstur á sjó, grundvallaratriðum 

stöðugleika og sjóhæfni skipa, flóði og fjöru, vitakerfum, björgunarstöðvum og 

björgunartækjum og lífgun úr dauðadái. 

b. Hafa verið 18 mánuði háseti á skipi, sem er yfir 6 rúmlestir að stærð, í innanlandssigl- 
ingum, sbr. 6. gr. Til staðfestingar siglingatíma á skipum, sem eru 6—12 rúmlestir að 
stærð, skal leggja fram vottorð frá tveimur trúverðum mönnum. 
Kunnáttu í atriðum samkvæmt alið skal kanna með sérstökum prófum. 

Menntamálaráðuneytið hefur umsjón með prófunum. Ráðuneytið getur falið Stýrimanna- 
skólanum í Reykjavík, Stýrimannaskólanum í Vestmannaeyjum eða öðrum skólum, er það 
ákveður, að sjá um prófin og annast kennslu undir þau. 

Ráðuneytið gefur út námsskrá til samræmingar kennslu og skipar prófdómara að höfðu 
samráði við Stýrimannaskólann í Reykjavík. Þeir sem standast prófin skulu fá vottorð 
undirrituð af viðkomandi skólastjóra og prófdómara. 

8. gr. 

Rétt til að vera skipstjóri á skipum, sem eru yfir 30 rúmlestir að stærð, hefur sá einn sem 
hefur öðlast rétt til að gegna starfi 1. stýrimanns á tilgreindum skipum, sbr. 5. og 6. gr., og 
hefur eftir öflun stýrimannsskírteinis gegnt a. m. k. eftirtöldum skipstjórnarstörfum í 
tilskilinn tíma: 

I. Á fiskiskipum: 
a. Réttindi í innanlandssiglingum á 200 rúmlesta skipum: 

12 mánuðir stýrimaður á fiskiskipi sem er yfir 30 rúmlestir að stærð eða 6 mánuði 
stýrimaður á fiskiskipi sem er yfir 30 rúmlestir og skipstjóri á fiskiskipi sem er yfir 

12 rúmlestir að stærð í 6 mánuði. 
b. Ótakmörkuð réttindi: 

18 mánuðir skipstjóri eða stýrimaður á skipi sem er yfir 30 rúmlestir, þar af a. m. k. 
6 mánuði 1. stýrimaður á fiskiskipi sem er yfir 100 rúmlestir að stærð. 

II. Á flutningaskipum og farþegaskipum: 
a. Réttindi á 400 rúmlesta skipum: 

18 mánuðir skipstjóri eða stýrimaður á skipi sem er yfir 100 rúmlestir að stærð og 

auk þess a. m. k. 6 mánuði 1. stýrimaður á flutningaskipi eða farþegaskipi sem er 

yfir 100 rúmlestir að stærð og af þeim tíma a. m. k. 4 mánuði í utanlandssiglingum. 

b. Ótakmörkuð réttindi: 
24 mánuðir skipstjóri eða stýrimaður á skipi sem er yfir 100 rúmlestir að stærð og 

auk þess a. m. k. 12 mánuði 1. stýrimaður á flutningaskipi eða farþegaskipi sem er 
yfir 100 rúmlestir að stærð og þar af a. m. k. 6 mánuði í utanlandssiglingum. 

c. Heimilt er að gefa út skipstjóraskírteini í innanlandssiglingum, samkvæmt stafliðum 
a og b, án þess að krefjast stýrimannstíma í utanlandssiglingum. 

III. Á öðrum skipum: 
a. Réttindi í innanlandssiglingum á 200 rúmlesta skipum: 

12 mánuðir stýrimaður á skipi sem er yfir 30 rúmlestir að stærð eða 6 mánuði 
stýrimaður á skipi sem er yfir 30 rúmlestir að stærð og skipstjóri á skipi sem er yfir 
12 rúmlestir að stærð í 6 mánuði. A3T 

Endurprentað blað. 
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b. Réttindi á 400 rúmlesta skipum: 
18 mánuðir skipstjóri eða stýrimaður á skipi sem er yfir 30 rúmlestir að stærð, þar 
af a. m. k. 6 mánuði Í. stýrimaður á skipi sem er yfir 100 rúmlestir að stærð. 

c. Ótakmörkuð réttindi: 

24 mánuðir skipstjóri eða stýrimaður á skipi sem er yfir 100 rúmlestir að stærð, þar 
af a. m. k. 12 mánuði skipstjóri eða 1. stýrimaður. 

9. gr. 
Rétt til að vera skipstjóri á varðskipi hefur sá einn er lokið hefur 4. stigi stýrimanna- 

skóla, sbr. lög nr. 22/1972, um Stýrimannaskólann í Reykjavík, og hefur verið 24 mánuði 
skipstjóri eða stýrimaður á skipi sem er yfir 100 rúmlestir að stærð og auk þess a. m. k. 12 
mánuði 1. stýrimaður á varðskipi sem er yfir 100 rúmlestir að stærð. 

10. gr. 
Siglingatími til öflunar skipstjóraréttinda samkvæmt 8. og 9. gr. telst aðeins sá tími er 

stýrimaður starfar á skipi sem er í förum. Siglingatíma skal sanna með sjóferðabók, innlendri 
eða útlendri, eða vottorði frá lögskráningarstjóra. 

V. KAFLI 

Um aldursskilyrði og læknisvottorð. 

11. gr. 

Enginn getur öðlast stýrimannsréttindi samkvæmt lögum þessum né skipstjóraréttindi 
samkvæmt 7., 8. og 9. gr. nema hann hafi náð 20 ára aldri. 

12. gr. 

Til að skipstjórnarmaður hljóti atvinnuréttindi samkvæmt lögum þessum verður hann 
að sanna með læknisvottorði að hann sé fær um að gegna stöðunni af heilsufarsástæðum. 

Samgönguráðherra setur reglur um skilyrði varðandi sjón, heyrn og heilbrigði 
skipstjórnarmanna. 

VI. KAFLI 

Atvinnuskírteini. 

13. gr. 

Hver sá sem fullnægir skilyrðum þeim, sem sett eru skv. III., TV. og V. kafla þessara 

laga, á rétt á að fá þau skírteini sem veita viðeigandi atvinnuleyfi. 

Skírteinin skulu gefin út af tollstjóranum í Reykjavík eða lögreglustjórum úti á landi og 

skulu þau rituð á þar til gerð eyðublöð eftir fyrirmynd sem samgönguráðuneytið semur. 
Skírteinin skulu gefin út á íslensku og ensku og gilda til 5 ára í senn. Samgönguráðherra 

setur reglur um skilyrði til endurnýjunar atvinnuskírteina, svo sem um viðhald réttinda og 

heilsufar. 
14. gr. 

Nú vill einhver ekki hlíta úrskurði tollstjórans í Reykjavík eða lögreglustjóra úti á landi 

um útgáfu skírteinis og getur hann þá lagt málið undir úrskurð samgönguráðuneytisins. Við 
það skerðist þó ekki réttur hans til þess að leita dómsúrskurðar um málið. 

15. gr. 

Heimilt er að synja manni um útgáfu atvinnuskírteinis samkvæmt lögum þessum ef 
ákvæði 2. málsgreinar 68. greinar hegningarlaga eiga við um hagi hans. Verði skírteinishafi 
með dómi fundinn sekur um vanrækslu í starfi sínu svo að tjón hlýst af má jafnframt dæma 
hann til að hafa fyrirgert skírteini sínu um stundarsakir enda liggi ekki þyngri refsing við að 
lögum.
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16. gr. 

Allir þeir, sem öðlast hafa rétt til atvinnu við siglingar á íslenskum skipum áður en lög 
þessi öðlast gildi, halda réttindum sínum óskertum. 

17. gr. 

Þeir sem öðlast hafa skipstjórnarréttindi samkvæmt lögum nr. 69/1973 á skipum, sem 
eru allt að 120 rúmlestir að stærð, skulu öðlast rétt til að vera skipstjórar eða stýrimenn í 
innanlandssiglingum á fiskiskipum og öðrum skipum sem eru allt að 200 rúmlestir að stærð. 

Þeir sem öðlast hafa skipstjórnarréttindi á skipum, sem eru allt að 120 rúmlestir, fyrir 
gildistöku fyrrgreindra laga skulu öðlast sams konar réttindi ef þeir hafa starfað sem 
skipstjórar eða stýrimenn a. m. k. 60 mánuði. 

18. gr. 
Samgönguráðuneytið getur, að fengnum umsögnum Farmanna- og fiskimannasam- 

bands Íslands og Stýrimannaskólans í Reykjavík, heimilað þeim erlendu ríkisborgurum, sem 
lokið hafa skipstjórnarnámi við íslenskan skóla eða sambærilegan erlendan skóla, að fá 
útgefið viðeigandi atvinnuskírteini, að fullnægðum öðrum skilyrðum, þó ekki skipstjóra- 
skírteini nema við eigi samningur um sameiginlegan norrænan vinnumarkað, sbr. auglýsingu 
nr. 6/1982. 

A sama hátt getur samgönguráðuneytið, að fenginni umsögn Stýrimannaskólans í 
Reykjavík, heimilað þeim íslenskum ríkisborgurum, sem lokið hafa skipstjórnarnámi við 
erlenda skóla, að fá útgefið viðeigandi atvinnuskírteini, að uppfylltum öðrum skilyrðum. 

VII. KAFLI 

Um mönnunarnefnd og undanþágur. 

19. gr. 
Samgönguráðherra skipar mönnunarnefnd sem hefur heimild til þess: 

1. Að ákveða frávik frá ákvæðum laganna um fjölda skipstjórnarmanna eftir því sem 
tilefni gefst til, svo sem vegna tæknibúnaðar, gerðar og/eða verkefnis skips, hvort sem 
er til fjölgunar eða fækkunar þar sem m. a. skal taka tillit til vinnuálags sem breytingin 

kann að hafa í för með sér. 
2. Að heimila tímabundna breytingu á mönnun skips til reynslu með skilyrðum sem 

nefndin setur. Reynslutími sé þó ekki lengri en 6 mánuðir í senn. 

Nefndin skal leita umsagnar Siglingamálastofnunar ríkisins varðandi öryggi og búnað 

skips. 
20. gr. 

Í mönnunarnefnd eiga sæti fulltrúar hagsmunaaðila að jöfnu, eftir tilnefningu Far- 
manna- og fiskimannasambands Íslands frá viðkomandi skipstjóra- og stýrimannafélögum 
annars vegar og samtökum útgerðaraðila hins vegar. Skipaður skal varafulltrúi hvers 
aðalfulltrúa á sama hátt. Samgönguráðherra skipar formann og varaformann nefndarinnar 
án tilnefningar og skal a. m. k. annar þeirra uppfylla almenn dómaraskilyrði. Nánari reglur 
um skipan og starfshætti mönnunarnefndar setur samgönguráðherra með reglugerð. 

21. gr. 

Ef skortur er á mönnum með nægileg réttindi til skipstjórnar er heimilt að veita manni, 
sem ekki fullnægir skilyrðum laga þessara, undanþágu til starfa á tilteknu skipi eða tiltekinni 
gerð skipa um takmarkaðan tíma, þó eigi lengur en 6 mánuði í senn, og skal viðkomandi 

útgerðarmaður eða skipstjóri sækja um undanþáguna. 

Endurprentað blað. 
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Undanþágur samkvæmt 1. mgr. veitir fimm manna nefnd sem samgönguráðherra skipar 

til að fjalla um þess háttar mál. Í nefndinni eiga sæti tveir fulltrúar tilnefndir af fulltrúum 

útgerðaraðila og tveir fulltrúar tilnefndir af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands en 
formann nefndarinnar skipar ráðherra án tilnefningar. Ráðherra setur nefndinni starfsreglur 
sem hann lætur birta með fullnægjandi hætti. 

Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð gjald fyrir veittar undanþágur sem 
viðkomandi undanþáguhafi greiðir og renna skal í sérstakan sjóð sem hafi það að markmiði 
að veita lán og/eða styrki til þeirra undanþáguhafa sem fara í nám til öflunar starfsréttinda. 
Nemendur stýrimannaskóla, sem starfa á undanþágu milli námsára, eiga rétt á endur- 

greiðslu gjaldsins, haldi þeir áfram námi á næsta námsári, gegn framvísun vottorðs frá 

viðkomandi skóla þar um. Undanþegnir gjaldinu eru þeir sem lokið hafa fyllsta skólanámi 
til viðkomandi starfs. 

VIII. KAFLI 

Viðurlög og gildistaka. 

22. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða sektum nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum. 
Sektir renna í ríkissjóð. 

Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

23. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 81 28. maí 1984, um 

atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum, svo og önnur lagaákvæði er brjóta 
kynnu í bága við lög þessi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

A. Þeim skipstjórnarmönnum, er starfað hafa á undanþágu í a. m. k. 24 mánuði hinn 1. 
janúar 1985, skal boðið upp á tvenns konar námskeið sem haldin verða í öllum 
landshlutum skólaárin 1985—1986 og 1986—1987 til öflunar takmarkaðra skipstjórnar- 
réttinda. Námskeið þessi gefi annars vegar réttindi til skipstjórnarstarfa á fiskiskipum 
og öðrum skipum sem eru allt að 80 rúmlestir að stærð og hins vegar réttindi til 

skipstjórnarstarfa á fiskiskipum og öðrum skipum, sem eru allt að 200 rúmlestir að 
stærð, í innanlandssiglingum. 

Menntamálaráðuneytið skal sjá um framkvæmd námskeiðanna og ákveða náms- 

efni í samráði við Stýrimannaskólann í Reykjavík. 
Við útgáfu atvinnuskírteina til þeirra, er ljúka þessum námskeiðum, skal taka tillit 

til ákvæða 6. og 10. gr. laganna um siglingatíma. Um siglingatíma fyrir skip, sem eru allt 
að 80 rúmlestir að stærð, gildir sama og fyrir skip sem eru allt að 200 rúmlestir að stærð. 

B. Að fengnum tillögum nefndar um undanþágur, sbr. 21. gr. laganna, er samgöngu- 
ráðherra heimilt þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. greinarinnar að veita þeim skipstjórnar- 
mönnum, sem fæddir eru á árinu 1934 eða fyrr og starfað hafa s. 1. 10 ár á undanþágu 
við skipstjórnarstörf, ótímabundin takmörkuð réttindi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason.
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LOG 

um atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða 

á íslenskum skipum. 

Forseri ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

o
R
0
 

gg
 

I. KAFLI 

Orðaskýringar. 

1. gr. 

Yfirvélstjóri er æðsti maður í vélarrúmi skips. 
1. vélstjóri (í eldri lögum 2. vélstjóri) er næstæðsti maður vélarrúms. 

Undirvélstjóri er hver sá vélstjóri sem er lægra settur en yfirvélstjóri. 

Vélstjóri er hver sá sem ráðinn er til vélstjórastarfa. 

1 kílówatt (kw.) = 1,36 hö. 

II. KAFLI 

Um fjölda vélstjóra og vélavarða o. fl. 

2. gr. 

Fjöldi vélavarða og vélstjóra á íslenskum skipum skal vera sem hér segir: 
Á skipi með 75—220 kw. vél (u. þ. b. 101—-300 hö.) einn vélavörður. 

b. Á skipi með 221—750 kw. vél (u. þ. b. 301— 1020 hö.) yfirvélstjóri og einn vélavörður. 

. Á skipi með 751—1500 kw. vél (u. þ. b. 1021—2040 hö.) tveir vélstjórar, yfirvélstjóri 
og 1. vélstjóri. 

- ÁA skipi með stærri vél en 1500 kw. (u. þ. b. 2040 hö.) þrír vélstjórar, yfirvélstjóri og 

tveir undirvélstjórar. 
A farþega- og flutningaskipum með 1300 kw. vél (u. þ. b. 1766 hö.) og stærri skal auk 

upptalinna vélstjóra vera einn vélavörður eða aðstoðarmaður. 

1. 

2. 

IIl. KAFLI 

Um atvinnuréttindi vélstjóra. 

3. gr. 

Sá sem lokið hefur vélstjóranámi 1. stigs hefur öðlast rétt til að vera vélavörður á skipi. 
Atvinnuskírteini: Vélavörður (VV). 

Sá sem lokið hefur vélstjóranámi 2. stigs hefur öðlast rétt til að vera vélavörður á skipi. 

Atvinnuskírteini: Vélavörður (VV). 
Að loknum 9 mánaða starfstíma sem vélavörður á skipi, þar af a. m. k. 5 mánuði á skipi 

með 400—750 kw. vél, hefur hann öðlast rétt til að vera yfirvélstjóri á skipi með 750 kw. 
vél og minni. 
Atvinnuskírteini: Vélstjóri III (VS III). 

- Sá sem lokið hefur vélstjóranámi 3. stigs hefur öðlast rétt til að vera vélavörður á skipi. 

Atvinnuskírteini: Vélavörður (VV). 
Að loknum 6 mánaða starfstíma sem vélavörður á skipi með 400—750 kw. vél hefur 
hann öðlast rétt til að vera yfirvélstjóri á skipi með 750 kw. vél og minni. 
Atvinnuskírteini: Vélstjóri III (VS III).
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Að loknum 12 mánaða starfstíma sem vélavörður eða vélstjóri á skipi með 400 kw. vél 
og stærri hefur hann öðlast rétt til að vera 1. vélstjóri á skipi með 1500 kw. vél og minni. 

Atvinnuskírteini: Vélstjóri IH (VS 11). 
Að loknum 12 mánaða starfstíma sem vélstjóri á skipi, þar af a. m. k. 3 mánuði við 750 

kw. vél og stærri, hefur hann öðlast rétt til að vera yfirvélstjóri á skipi með 1500 kw. vél 

og minni og 2. vélstjóri á skipi með ótakmarkaða vélarstærð. 

Atvinnuskírteini: Vélstjóri 1 (VS 1). 
4. Sá sem lokið hefur vélstjóranámi 4. stigs, ásamt sveinsprófi í viðurkenndri málmiðnað- 

argrein (þ. e. vélfræðingur). hefur öðlast rétt til að vera 1. vélstjóri á skipi með 1500 
kw. vél og minni og 2. vélstjóri á skipi með ótakmarkaða vélarstærð. 
Atvinnuskírteini: Vélfræðingur IV (VF IV). 

Að loknum 6 mánaða starfstíma sem vélstjóri á skipi með 750 kw. vél og stærri hefur 
hann öðlast rétt til að vera yfirvélstjóri á skipi með 1500 kw. vél og minni. 
Atvinnuskírteini: Vélstjóri Í (VS 1). 

Að loknum 12 mánaða starfstíma sem vélstjóri á skipi með 750 kw. vél og stærri hefur 
hann öðlast rétt til að vera 1. vélstjóri á skipi með ótakmarkaða vélarstærð. 
Atvinnuskírteini: Vélfræðingur III (VF HI). 

Að loknum 24 mánaða starfstíma sem vélavörður eða vélstjóri á skipi, þar af í 12 mánuði 

að fengnu atvinnuskírteini VF III, hefur hann öðlast rétt til að vera yfirvélstjóri á skipi 

með 3000 kw. vél og minni. 
Atvinnuskírteini: Vélfræðingur II (VF 11). 

Að loknum 36 mánaða starfstíma sem vélavörður eða vélstjóri á skipi, þar af a. m. k. 12 
mánuði sem 1. vélstjóri á skipi með 1500 kw. vél og stærri, hefur hann öðlast rétt til að 
vera yfirvélstjóri á skipi með ótakmarkaða vélarstærð. 

Atvinnuskírteini: Vélfræðingur I (VF 1). 

5. Við mat á starfstíma til atvinnuréttinda er heimilt að taka tillit til starfsreynslu við 

vélstjórn við aðrar stærðir véla en að framan greinir. 

4. gr. 

Starfstími vélstjóra samkvæmt 2. gr. telst sá tími sem hann er lögskráður á skip og 

vinnur við það, að meðtöldum lögskráningardegi og afskráningardegi. 
Til starfstíma samkvæmt 3. og 4. lið 3. gr. má einnig telja störf við vélarupptekt um borð 

í skipi, í vélsmiðju eða í annarri sambærilegri málmiðnaðargrein og önnur lögskráð störf í 
vélarrúmi skipa. Þessi tími skal þó aldrei verða lengri en sem nemur 1/4 hluta starfstíma til 
atvinnuréttinda. 

IV. KAFLI 

Um eldri vélstjóraréttindi. 

5. gr. 

Við gildistöku laga þessara skal svo fara sem hér segir um atvinnuréttindi þeirra 

vélstjóra er hlotið hafa réttindi eftir eldri lögum: 
a. Þeir sem lokið hafa hinu minna mótorvélstjóranámskeiði Fiskifélags Íslands eða 1. stigi 

vélstjóranáms fyrir gildistöku laga þessara skulu njóta sama réttar og þeir sem ljúka 

vélfræðinámi 2. stigs enda fullnægi þeir sömu skilyrðum um starfstíma. 
b. Þeir sem lokið hafa hinu meira námskeiði Fiskifélags Íslands eða 2. stigi vélstjóranáms 

fyrir gildistöku laga þessara skulu njóta sama réttar og þeir sem ljúka vélstjóranámi 3. 

stigs enda fullnægi þeir sömu skilyrðum um starfstíma. 
c. Þeir sem tekið hafa próf frá Vélskólanum í Reykjavík, skv. lögum nr. 71 frá 1936, en 

eigi tekið próf í rafmagnsfræði, skulu njóta sama réttar og þeir sem lokið hafa 
vélfræðinámi 3. stigs enda fullnægi þeir sömu skilyrðum um starfstíma.
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d. Þeir sem tekið hafa lokapróf frá Vélskólanum í Reykjavík, skv. lögum nr. 71 frá 1936 

eða eldri lögum. skulu njóta sama réttar og þeir sem hafa lokið vélfræðinámi 4. stigs 

ásamt sveinsprófi í vélvirkjun enda fullnægi þeir sömu skilyrðum um starfstíma. 

Þeir vélstjórar, sem fyrir gildistöku laga þessara nutu eða áttu kost á að njóta meiri 

réttinda en lög þessi veita þeim. skulu halda þeim rétti óskertum. 

V. KAFLI 

Um mönnunarnefnd og undanþágur. 

6. gr. 

Samgönguráðherra skipar mönnunarnefnd sem hefur heimild til þess: 

1. Að ákveða frávik frá ákvæðum laganna um fjölda vélavarða og vélstjóra eftir því sem 

tilefni gefst til, svo sem vegna tæknibúnaðar, gerðar og/eða verkefnis skips, hvort sem 

er til fjölgunar eða fækkunar þar sem m. a. skal taka tillit til vinnuálags sem breytingin 

kann að hafa í för með sér. 

2. Að heimila tímabundna breytingu á mönnun skips til reynslu með skilyrðum sem 

nefndin setur. Reynslutími sé þó ekki lengri en 6 mánuðir í senn. 

3. Að meta starfstíma við vélstjórn til atvinnuréttinda samkvæmt ákvæðum $. liðar 3. gr. 

og 2. mgr. Á. gr. 

Að því er varðar 1. og 2. tölul. þessarar gr. skal nefndin leita umsagnar Siglingamála- 

stofnunar ríkisins um öryggi og búnað skips. 

7. gr. 

Í mönnunarnefnd eiga sæti fulltrúar hagsmunaaðila að jöfnu eftir tilnefningu viðkom- 

andi samtaka. 
Skipaður skal varafulltrúi hvers aðalfulltrúa á sama hátt. 

Samgönguráðherra skipar formann og varaformann nefndarinnar án tilnefningar og 

skal a. m. k. annar þeirra uppfylla almenn dómaraskilyrði. 
Nánari reglur um skipan og starfshætti mönnunarnefndar setur samgönguráðherra með 

reglugerð. 
8. gr. 

Ef skortur er á mönnum með nægileg vélstjórnarréttindi er heimilt að veita manni, sem 

ekki fullnægir skilyrðum laga þessara, undanþágu til starfa á tilteknu skipi eða tiltekinni 

gerð skipa um takmarkaðan tíma, þó eigi lengur en í 6 mánuði í senn og skal viðkomandi 

útgerðarmaður eða skipstjóri sækja um undanþáguna. 

Undanþágur samkvæmt 1. mgr. veitir fimm manna nefnd sem samgönguráðherra skipar 

til að fjalla um þess háttar mál. Í nefndinni eiga sæti tveir fulltrúar tilnefndir af fulltrúum 

útgerðaraðila og tveir fulltrúar tilnefndir af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands en 

formann nefndarinnar skipar ráðherra án tilnefningar. Ráðherra setur nefndinni starfsreglur 

sem hann lætur birta með fullnægjandi hætti. 
Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð gjald fyrir veittar undanþágur sem 

viðkomandi undanþáguhafi greiðir og renna skal í sérstakan sjóð sem hafi það að markmiði 

að veita lán og/eða styrki til þeirra undanþáguhafa sem fara í nám til öflunar starfsréttinda. 

Nemendur vélskóla, sem starfa á undanþágu milli námsára, eiga rétt á endurgreiðslu 

gjaldsins, haldi þeir áfram námi á næsta námsári, gegn framvísun á vottorði frá viðkomandi 

skóla þar um. Undanþegnir gjaldinu eru þeir sem lokið hafa fyllsta skólanámi til viðkomandi 

starfs.
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VI. KAFLI 

Skírteini og læknisvottorð. 

9. gr. 

Íslenskur ríkisborgari, sem fullnægir skilyrðum laga þessara um atvinnuréttindi með 
tilvísun til 3. gr. laganna, á rétt til eftirtalinna atvinnuskírteina: 

Vélavörður (VV). Réttindi: Vélavörður. 
Vélstjóri IH (VS HI). Réttindi: Yfirvélstjóri, 750 kw. vél og minni og VV. 
Vélstjóri II (VS II). Réttindi: 1. vélstjóri, 1500 kw. vél og minni og VS Ill. 
Vélstjóri 1 (VS I). Réttindi: Yfirvélstjóri, 1500 kw. vél og minni og 2. 

vélstjóri, ótakmörkuð vélarstærð og VS II. 
Vélfræðingur IV (VF IV). Réttindi: 2. vélstjóri, ótakmörkuð vélarstærð og VS Il. 
Vélfræðingur HI (VF HI). Réttindi: 1. vélstjóri, ótakmörkuð vélarstærð og VS 1. 
Vélfræðingur Il (VF II). Réttindi: Yfirvélstjóri, 3000 kw. vél og minni og VF Hl. 
Vélfræðingur I (VF I). Réttindi: Yfirvélstjóri, ótakmörkuð vélarstærð. 

Skírteini skulu gefin út af tollstjóranum í Reykjavík eða lögreglustjórum úti á landi og 
skulu þau rituð á þar til gerð eyðublöð eftir fyrirmynd sem samgönguráðuneytið semur. 
Skírteinin skulu gefin út á íslensku og ensku og gilda til 5 ára í senn. Samgönguráðherra setur 
reglur um skilyrði til endurnýjunar atvinnuskírteina, svo sem um viðhald réttinda og 
heilsufar. 

10. gr. 
Til þess að vélstjóri hljóti atvinnuréttindi samkvæmt lögum þessum verður hann að 

sanna með læknisvottorði að hann sé fær um að gegna stöðunni af heilsufarsástæðum. 
Samgönguráðherra setur reglur um skilyrði varðandi sjón, heyrn og heilbrigði vélstjóra 

og vélavarða. 
11. gr. 

Nú vill einhver ekki hlíta úrskurði tollstjórans í Reykjavík eða lögreglustjóra úti á landi 
um útgáfu skírteinis og getur hann þá lagt málið undir úrskurð samgönguráðuneytisins. Við 

það skerðist þó ekki réttur hans til þess að leita dómsúrskurðar um málið. 

12. gr. 

Samgönguráðuneytið getur, að fenginni umsögn Farmanna- og fiskimannasambands 

Íslands og Vélskóla Íslands, heimilað þeim erlendu ríkisborgurum, sem lokið hafa 

vélstjóranámi við íslenskan skóla eða sambærilegan erlendan skóla, að fá útgefið viðeigandi 

atvinnuskírteini, að fullnægðum öðrum skilyrðum. 

Á sama hátt getur samgönguráðuneytið, að fenginni umsögn Vélskóla Íslands, heimilað 
þeim íslensku ríkisborgurum, sem lokið hafa vélstjóranámi við erlendan skóla, að fá útgefið 
viðeigandi atvinnuskírteini, að fullnægðum öðrum skilyrðum. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
13. gr. 

Við útreikning á afli véla í skipum skal farið eftir reglum sem ráðherra setur, að 
fengnum tillögum Siglingamálastofnunar ríkisins.
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VIII. KAFLI 

Viðurlög og gildistaka. 

ld. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða sektum nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum. 

Sektir renna í ríkissjóð. 

Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

IS. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 77 28. maí 1984, um 
atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða á íslenskum skipum. svo og önnur 

lagaákvæði sem brjóta kynnu í bága við lög þessi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
A. Þeim vélstjórnarmönnum, er starfað hafa á undanþágu í a. m. k. 24 mánuði hinn 1. 

Janúar 1985, skal boðið upp á vélstjórnarnámskeið sem haldin verða í öllum 

landshlutum skólaárin 1984—1985 og 1985— 1986 til öflunar takmarkaðra vélstjórnar- 

réttinda. Námskeið þessi veiti réttindi til yfirvélstjórastarfa á skipum með vélarstærð 

allt að 750 kw. (VS 1II). Menntamálaráðuneytið skal sjá um framkvæmd nám- 

skeiðanna og ákveða námsefni í samvinnu við Vélskóla Íslands. 

B. Að fengnum tillögum nefndar um undanþágur, sbr. 8. gr. laganna, er samgönguráð- 

herra heimilt þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. greinarinnar að veita þeim mönnum, sem 
fæddir eru á árinu 1934 eða fyrr og starfað hafa s. 1. 10 ár á undanþágu við vélstjórn, 

ótímabundin takmörkuð réttindi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Matthías Bjarnason. 

31. desember 1984 Nr. 114 

LOG 

um breyting á lögum nr. 91/1982, um málefni aldraðra, 

með síðari breytingum. 

Forseri ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

l. gr. 

10. gr. laganna hljóðar svo: 

Tekjur sjóðsins eru: 

1. Tekjur af sérstöku gjaldi sem skattstjórar leggja á þá sem skattskyldir eru skv. lögum 
um tekju- og eignarskatt. Skal gjaldið nema kr. 580 á hvern gjaldanda árið 1985. Þó 

skulu börn innan 16 ára aldurs og þeir, sem eru 75 ára eða eldri, undanþegin gjaldinu, svo 

og þeir sem hafa tekjuskattsstofn undir kr. 115 500. Þá skal skattstjóri og fella gjald 

þetta niður af þeim elli- og örorkulífeyrisþegum sem dveljast á dvalar- og hjúkrunar- 

A 38
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heimilum. Framangreindar fjárhæðir skulu breytast árlega í samræmi við skattgjaldsvísi- 

tölu. Um álagningu og innheimtu gjaldsins skulu gilda sömu reglur og gilda um 
tekjuskatt og eignarskatt. Gjald þetta skal lagt á næstu 3 ár, 1985— 1987. 

Frjáls framlög og aðrar tekjur er til kunna að falla. 

3. Vaxtatekjur. 

Í miðmánuði hvers ársfjórðungs innheimtuársins skal fjármálaráðuneytið skila Fram- 

kvæmdasjóði aldraðra fjórðungi áætlaðra tekna sjóðsins skv. þessari grein. 

> 

2. gr. 

11. gr. laganna hljóðar svo: 

Sjóðurinn skal vera í vörslu Tryggingastofnunar ríkisins. Stjórn sjóðsins annast 

samstarfsnefnd um málefni aldraðra, sbr. 3. gr. og 5. tl. 4. gr. Er samstarfsnefndin fjallar um 

málefni Framkvæmdasjóðs aldraðra skal fulltrúi, tilnefndur af fjárveitinganefnd Alþingis, 

taka sæti í nefndinni. 

Sjóðstjórn gerir árlega tillögur til ráðherra um úthlutun. 

3. gr. 

12. gr. laganna hljóðar svo: 

Hlutverk sjóðsins er: 

Að styrkja byggingu þjónustuíbúða og verndaðra þjónustuíbúða fyrir aldraða. 
Að styrkja byggingu dvalarheimila fyrir aldraða. 

Að styrkja byggingu hjúkrunarrýmis fyrir aldraða á vegum einkaaðila. 

Að styrkja breytingar og endurbætur á dvalarstofnunum aldraðra sem nauðsynlegar eru 

og leiðir af ákvæðum þessara laga. 

5. Önnur verkefni sem sjóðstjórn mælir með og ráðherra samþykkir. 

Sjóðstjórn er heimilt að verja 30% tekna Framkvæmdasjóðs aldraðra árlega til styrktar 

byggingu hjúkrunarrýmis á vegum sveitarfélaga. Styrkurinn skal við uppgjör dragast frá 

heildarbyggingarkostnaði. 

Þ
æ
 

4. gr. 

13. gr. laganna hljóðar svo: 

Um framkvæmdir skv. 12. gr. fer skv. lögum nr. 63/1970, um skipan opinberra 
framkvæmda. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 18 22. apríl 1959, um vöruhappdrætti fyrir 

Samband íslenskra berklasjúklinga. 

ForseEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

A-liður 1. gr. orðist svo: Hlutatalan má ekki fara fram úr 75 000. Draga skal í 12 
flokkum á ári hverju og skal dráttur fara fram fyrir einn flokk í mánuði hverjum. í fyrsta sinn 

í Janúarmánuði. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) — 
Jón Helgason. 

31. desember 1984 Nr. 116 

LOG 

um breyting á lögum nr. 76/1982, um lyfjadreifingu. 

ForseEri ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

l. gr. 

44. gr. orðist svo: 

Fjármálaráðherra skipar þriggja manna stjórn fyrir Lyfjaverslun ríkisins. Skal einn 
stjórnarmanna tilnefndur af Landssambandi sjúkrahúsa, annar tilnefndur af heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra, hinn þriðji er formaður, skipaður án tilnefningar. 

2. gr. 

Upphaf 45. gr. orðist svo: 

Fjármálaráðherra skipar forstjóra Lyfjaverslunar ríkisins. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Matthías Bjarnason.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 97 24. desember 1979, um eftirlaun til 

aldraðra, sbr. lög nr. 52/1981 og lög nr. 92/1982. 

ForseEri ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. málsgr. 6. gr. laganna orðist svo: 

Eftirlaunaréttur miðast við áunnin stig. Til grundvallar stigaútreikningi skal fyrir hvert 
almanaksár til ársloka 1984 reikna árslaun miðað við fast dagvinnukaup 52 vikur á ári 

samkvæmt 2. taxta Dagsbrúnar með fullri starfsaldurshækkun. Frá 1. janúar 1985 skulu 
grundvallarlaun vera kr. 14100 á mánuði miðað við þáverandi kauplag. Umsjónarnefnd 

eftirlauna ákveður, að fenginni umsögn kjararannsóknarnefndar, breytingar á grundvallar- 

launum þessum í samræmi við breytingar á launum verkamanna samkvæmt kjarasamning- 

um. Verði grundvöllur þessi að dómi ráðherra ónothæfur mælikvarði á breytingar á 

dagvinnutekjum launþega innan Alþýðusambands Íslands almennt skal hann, að fengnum 

tillögum umsjónarnefndar eftirlauna, ákveða annan stigagrundvöll, svo og tengingu hans við 

fyrri grundvöll. 

2. gr. 

Í stað „laga nr. 101/1970“ í 1. málsgr. 7. gr. laganna komi: laga nr. 50/1984. 

3. gr. 

Í stað „laga nr. 101/1970“ í 1. málsgr. 8. gr. laganna komi: laga nr. 50/1984. 

4. gr. 

Í stað „laga nr. 101/1970“ í 2. og 3. málsgr. 13. gr. laganna komi: laga nr. 50/1984. 

S. gr. 

20. gr. laganna orðist svo: 
Eftirlaunagreiðslur samkvæmt lögum þessum falla niður eigi síðar en 1. janúar 1990. 

6. gr. 
1. málsgr. 21. gr. laganna orðist svo: 

Lífeyrisþegum, er rétt eiga samkvæmt Í. kafla laga þessara og tilheyra lífeyrissjóðum 
sem Il. kafli samkomulags Alþýðusambands Íslands, Farmanna- og fiskimannasambands 
Íslands, Vinnuveitendasambands Íslands og Vinnumálasambands samvinnufélaganna frá 
22. júní 1977 um málefni lífeyrissjóða tekur til, skal árin 1980— 1989 greidd sérstök uppbót 

þannig að í stað 5 ára meðaltals miðist lífeyrisréttur við grundvallarlaun samkvæmt 1. 
málsgr. 6. gr. eins og þau eru samkvæmt kauptaxta a) 1. janúar, 1. apríl, 1. júlí, 1. október 
og 1. desember 1980, b) 1. mars, 1. júní, 1. september og 1. desember árin 1981—-1984, c) í 

byrjun hvers mánaðar árin 1985—1989. Umsjónarnefnd eftirlauna reiknar uppbót þessa. 

Í stað „árin 1980— 1984“ í 2. málsgr. 21. gr. laganna komi: árin 1980—-1989. 

7. gr. 

Í stað „árin 1980— 1984“ í 22. gr. laganna komi: árin 1980— 1989.
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8. gr. 
24. gr. laganna orðist svo: 

Gjöld til uppbótargreiðslna skv. 1. málsgr. 21. gr. skulu borin af hlutaðeigandi 
lífeyrissjóðum með þeim hætti að hver sjóður, sem aðild á að samkomulagi því sem fram 

kemur í 21. gr. og undirritar samstarfssamning lífeyrissjóða þar að lútandi, skal leggja fram 

tiltekinn hundraðshluta af iðgjaldatekjum sínum á árunum 1980— 1989 sem hér segir: 
a. 5% árin 1980—1984, 
b. 4% árið 1985, 
c. 3% árin 1986—1989. 
Umsjónarnefnd eftirlauna skal áætla iðgjaldatekjur sjóðanna og ákveða framlög og 

gjalddaga þeirra. Umsjónarnefndin annast jafnframt skiptingu fjárins milli sjóðanna í 

hlutfalli við áætlaðar viðbótargreiðslur hvers þeirra vegna greiðslu hinnar sérstöku 
uppbótar. Það sem á kann að skorta að framlög af iðgjaldatekjum hrökkvi til þess að greiða 
þessa sérstöku uppbót leggur hver sjóður til vegna sinna félaga. Umsjónarnefnd eftirlauna 
skal annast uppgjör milli sjóðanna eftir lok hvers árs. Við endanlegt uppgjör vegna áranna 

1983— 1989 skulu eftirstöðvar framlaga og ofgreiðslur reiknaðar í samræmi við ákvæði 2. 
málsgr. 25. gr. Um nánari framkvæmd þessara ákvæða skal fara eftir reglum sem 

umsjónarnefnd eftirlauna setur og ráðherra staðfestir. 

9. gr. 

Í stað „sbr. 3. gr. laga nr. 64/1977“ í 1. málsgr. 25. gr. laganna komi: nr. 50/1984. 
Í stað „skulu leggja fram 5% af bókfærðum iðgjaldatekjum sínum“ í 1. tölulið 1. mgr. 

25. gr. laganna komi: skulu leggja fram 5% af bókfærðum iðgjaldatekjum sínum árin 1980— 
1984, 4% árið 1985 og 3% árin 1986— 1989. 

2. málsgr. 25. gr. laganna orðist svo: 

Umsjónarnefnd eftirlauna skal áætla framlag hvers lífeyrissjóðs samkvæmt 1. tölulið 1. 

málsgr. í byrjun hvers árs. Gjalddagi hins áætlaða framlags áranna 1980—-1982 er 1. apríl en 

endanlegt uppgjör skal fara fram fyrir 1. júlí næsta ár á eftir. Gjalddagar áætlaðs framlags 
áranna 1983—1989 skulu vera tveir, 1. apríl og 1. ágúst, og greiðist helmingur árlegs 
framlags í hvort sinn. Endanlegt uppgjör vegna þessara ára skal miðast við 1. ágúst næsta ár 
á eftir og skulu eftirstöðvar og ofgreiðslur reiknaðar með álagi er svarar til hækkunar sem 
orðið hefur á grundvallarlaunum samkvæmt 1. málsgr. 6. gr. frá 1. ágúst á framlagsárinu. 

Ráðherra getur að fengnum tillögum umsjónarnefndar eftirlauna kveðið á um skilgreiningu 

iðgjalda og sett reglur um hvernig bókfærslu iðgjalda skuli hagað í þessu sambandi, 
dráttarvexti af ógreiddum framlögum og eftirstöðvum, svo og um nánari framkvæmd 
ákvæða þessarar greinar. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1985. 

Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 97 24. 

desember 1979, um eftirlaun til aldraðra, með síðari breytingum, og gefa þau út svo breytt. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Matthías Bjarnason.
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LOG 

um breytingu á lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands, sbr. lög nr. 38 28. maí 1981. 

ForseTi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

10. gr. laganna orðist svo: 

Ráðherra getur, að fengnum tillögum Hafrannsóknastofnunarinnar, ákveðið hámark 
þess afla sem veiða má af einstökum fiskstofnum og sjávardýrum á ákveðnu tímabili eða 

vertíð. Ráðherra getur ákveðið skiptingu afla sem veiða má úr einstökum fiskstofnum og 

sjávardýrum á ákveðnu tímabili eða vertíð. Ráðherra getur ákveðið skiptingu þessa 

hámarksafla milli ákveðinna gerða veiðarfæra, gerða fiskiskipa og einstakra skipa. Getur 

ráðherra ákveðið skiptingu hámarksafla milli skipa, m. a. með hliðsjón af fyrri veiðum 
skipa, stærð þeirra eða gerð. Við úthlutun á aflamarki til skipa, sem fengið hafa sérstök leyfi 
til veiða á ákveðnum tegundum sjávarafla, er heimilt að taka tillit til heildaraflaverðmætis. 

Ráðherra getur og sett reglur um leyfilegan fjölda sóknardaga tiltekinna gerða 
fiskiskipa og einstakra skipa og með tilteknum veiðarfærum í ákveðna nytjastofna. Við 
ákvörðun fjölda sóknardaga er ráðherra heimilt að taka mið af fyrri sókn tiltekinna gerða 

fiskiskipa og einstakra skipa. 
Ráðherra getur heimilað framsal úthlutaðs aflamarks og sóknardaga og sett reglur um 

skilyrði framsals og riftun þess telji hann ástæðu til. 

Hafa skal samráð við sjávarútvegsnefndir Alþingis um framkvæmd á ákvæðum greinar 

þessarar og skal nefndunum gerð grein fyrir reynslu og árangri aðgerða á hverjum tíma. 

2. gr. 

1. mgr. 13. gr. laganna orðist svo: 

Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. skulu dragnótaveiðar heimilaðar samkvæmt sérstökum leyfum 
ráðherra. Ráðherra getur bundið leyfi þessi og úthlutun þeirra þeim skilyrðum sem 
nauðsynleg þykja. 

3. gr. 

14. gr. laganna orðist svo: 

Ráðherra getur með reglugerð ákveðið að veiðar á ákveðnum tegundum fiskstofna og 

sjávardýra, veiðar í tiltekin veiðarfæri, þ. á m. botn- og flotvörpu, eða veiðar ákveðinna 

gerða skipa skuli háðar sérstökum leyfum. Getur ráðherra bundið leyfin og úthlutun þeirra 

þeim skilyrðum er þurfa þykir. Getur ráðherra m. a. ákveðið að aðeins hljóti leyfi ákveðinn 

fjöldi skipa, skip af ákveðinni stærð eða gerð eða skip er tilteknar veiðar hafa stundað. 

4. gr. 

1. mgr. 18. gr. laganna orðist svo: 

Brot gegn öðrum reglum, sbr. 17. gr., settum samkvæmt lögum þessum eða ákvæðum 
leyfisbréfa, varða sektum, 2000—14000 gullkr., sbr. lög nr. 4 11. apríl 1924, og upptöku afla 

samkvæmt lögum nr. 32 19. maí 1976, um upptöku ólöglegs sjávarafla, eftir því sem við á. Ef 
brot falla ekki undir ákvæði þeirra laga skal um upptöku afla og veiðarfæra fara svo sem 

greinir í 17. gr. ef um ítrekað brot er að ræða.
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5. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1985 og gilda til ársloka 1985. 

6. gr. 

Aftan við ákvæði til bráðabirgða komi: 

Ákvæði til bráðabirgða Il. 
Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. laga nr. 81/1976. með áorðnum breytingum, skulu 

botnvörpuveiðar heimilaðar á vannýttum fisktegundum á ákveðnum svæðum samkvæmt 
reglum sem sjávarútvegsráðherra setur. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Halldór Ásgrímsson. 

31. desember 1984 Nr. 119 

LOG 

um breyting á lögum nr. 75 14. september 1981, um tekjuskatt og 

eignarskatt, með síðari breytingum. 

Forseri ÍsLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

9. tl. A-liðs 1. mgr. 30. gr. laganna (sbr. 1. gr. laga nr. 21/1983) orðist svo: 
Tekjur samkvæmt |. tl. A-liðs 7. gr., þegar frá þeim hafa verið dregnar þær fjárhæðir 

sem um ræðir í 1.—6. tl. þessa staflíðar, sem maður hefur aflað á síðustu tólf starfsmánuðum 

sínum áður en hann lætur af störfum vegna aldurs. Frádráttur þessi skal þó aldrei vera hærri 

en 800 000 kr. enda hafi viðkomandi náð 55 ára aldri eða öðlast rétt til eftirlauna eða 

ellilífeyris úr lífeyrissjóði. 

Réttur til frádráttar samkv. 1. málsgr. kemur ekki til greina nema einu sinni fyrir hvern 
mann. 

Frádrátt samkv. 1. mgr. skal einnig veita vegna framteljanda sem fellur frá og hafði 
fyrir heimili að sjá og hafði ekki nýtt þessa frádráttarheimild áður. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts á árinu 

1985 vegna tekna ársins 1984. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson.



Nr. 120 206 31. desember 1984 

LÖG 
um verðjöfnunargjald af raforkusölu. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Greiða skal verðjöfnunargjald í ríkissjóð af seldri raforku á síðasta stigi viðskipta, þ. €. 
sölu til notenda, en notandi telst sá sem endurselur ekki raforku. Verðjöfnunargjaldi skal 

varið til að bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða. Rafmagnsveitur 
ríkisins skulu fá sem svarar 80% af verðjöfnunargjaldi en Orkubú Vestfjarða 20%. 

Iðnaðarráðherra er heimilt að ákveða að Rafveitu Siglufjarðar skuli endurgreitt 
verðjöfnunargjald af raforkusölu sem nemi allt að þeirri upphæð sem innheimt verður af 
raforkusölu veitunnar. 

2. gr. 

Verðjöfnunargjald skal nema 16% árið 1985. 

3. gr. 

Verðjöfnunargjaldið skal lagt á sama gjaldstofn og söluskattur skv. lögum nr. 10/1960, 
með áorðnum breytingum, en söluskattur skal ekki greiddur af verðjöfnunargjaldi. 

Heimilt er gjaldskyldum seljendum raforku að hækka söluverð raforku sem gjaldinu 

nemur. 
4. gr. 

Sala á raforku skv. lögum þessum telst fara fram á þeim degi sem útskrift reikninga á 

notanda vegna orkunotkunar á sér stað. 

Hver sá aðili, sem selur raforku á síðasta stigi viðskipta, skv. 1. mgr. Í. gr., og er 
gjaldskyldur skv. lögum þessum, skal ótilkvaddur greiða mánaðarlega innheimtumanni 

ríkissjóðs í umdæmi því, sem hann er heimilisfastur í, verðjöfnunargjald það sem honum ber 

að standa skil á. 

Greiðslunni skal fylgja skýrsla um alla raforkusölu síðasta mánuð, sbr. ákvæði 1. mgr. 

þessarar greinar um sölu. 

9. gr. 

Verðjöfnunargjaldi ásamt skýrslu um skuldfærða raforkusölu skal skila fyrir hvern 

mánuð og er gjalddagi 15. dagur næsta mánaðar eftir uppgjörsmánuð og eindagi 10 dögum 

síðar. 

6. gr. 

Hafi gjaldskyldur aðili ekki skilað verðjöfnunargjaldi á eindaga falla á dráttarvextir af 

því sem ógreitt er, talið frá og með gjalddaga. Dráttarvextir eru þeir sömu og hjá 

innlánsstofnunum, sbr. 13. gr. laga nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum 

tíma. 
7. gr. 

Innheimtumenn ríkissjóðs skulu senda ríkisbókhaldi og ríkisféhirði uppgjör og skila- 

grein mánaðarlega. Ríkisféhirðir skilar innheimtufé mánaðarlega til Rafmagnsveitna ríkisins 

og Orkubús Vestfjarða, sbr. ákvæði 1. greinar. 

Ekki skal greiða þóknun fyrir innheimtu verðjöfnunargjaldsins. 

Endurprentað blað. 
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8. gr. 
. Ekki skal greiða verðjöfnunargjald af raforku seldri til Áburðarverksmiðju ríkisins, 
Íslenska álfélagsins hf., Íslenska járnblendifélagsins hf. og til húshitunar. 

9. gr. 

Ágreining um gjaldskyldu og gjaldstofn má bera undir ráðherra orkumála. 
Málshöfðun fyrir almennum dómstólum um gjaldskyldu og gjaldstofn skal byrjuð innan 

6 mánaða frá álagningu gjaldsins. 

10. gr. 

Gjald skv. lögum þessum, svo og dráttarvexti, má taka lögtaki skv. lögum nr. 29/1885. 

11. gr. 

Ráðherra orkumála er heimilt að setja reglugerð þar sem nánar er kveðið á um 
framkvæmd laga þessara, þ. á m. um gjaldstofn, álagningu og innheimtu verðjöfnunar- 
gjaldsins. 

12. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða sektum eða varðhaldi nema þyngri refsing liggi við skv. 
öðrum lögum. 

Mál út af brotunum skulu rekin að hætti opinberra mála. 

13. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. Janúar 1985 og falla úr gildi 31. desember 1985. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Sverrir Hermannsson. 

31. desember 1984 Nr. 121 

LOG 

um breyting á lögum nr. 75, 14. september 1981, um tekjuskatt og 

eignarskatt, með síðari breytingum. 

Forseri ÍsLAaNDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Eftirtaldar breytingar verði á 30. gr. laganna: 

1. Í stað „25 000 kr.“ og „50 000 kr.“ í 1. málsl. 2. tl. B-liðs 1. mgr. komi: 31 250 kr. og 

62 500 kr. 
2. Í stað „20 000 kr.“ og „40 000 kr.“ í 2. málsl. 4. tl. B-liðs 1. mgr. komi: 25 000 kr. og 

50 000 kr. 
Í stað „140 kr.“ í 1. málsl. 1. mgr. 1. tl. C-liðs 1. mgr. komi: 180 kr. 

Í stað „25 500 kr.“ í 1. málsl. 1. mgr. 3. tl. C-liðs 1. mgr. komi: 31 880 kr. 
Í stað „15 600 kr.“ í 2. málsl. 4. tl. C-liðs 1. mgr. komi: 19 500 kr. 

Í stað „3 370 kr.“ í 2. málsl. 3. tl. D-liðs 1. mgr. komi: 4 210 kr. ð
a
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7. Í stað „127 500 kr.“ og „255 000 kr.“ í 1. málsl. 1. mgr. 1. tl. E-liðs 1. mgr. komi: 

159 380 kr. og 318 760 kr. 
8. Í stað „500 kr.“ í 1. mgr. 2. tl. E-liðs 1. mgr. komi: 630 kr. 
9. Í stað „28 000 kr.“ í 3. málsl. 2. mgr. komi: 35 000 kr. 

10. Í stað „4 000 000 kr.“ og „8 000 000 kr.“ í 3. málsl. 3. mgr. komi: 5 000 000 kr. og 
10 000 000 kr. 

2. gr. 

Í stað „36 000 kr.“ í 41. gr. laganna komi: 45 000 kr. 

3. gr. 

1. mgr. 67. gr. laganna orðist svo: 
Tekjuskatt manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. og hafa verið heimilisfastir hér á 

landi allt tekjuárið, skal reikna af tekjuskattsstofni þeirra skv. 1. og 3. tl. 62. gr. í þremur 
þrepum sem hér segir: 

1. þrep: Af þeim hluta tekjuskattsstofns, sem ekki er yfir 200 000 kr., skal reikna 

20%. Sé tekjuskattsstofn annars hjóna, sem skattlagt er samkvæmt ákvæðum 

63. gr., lægri en 200 000 kr. skal þó hækka þetta tekjumark hjá hinum 

makanum um þá upphæð sem á skortir að tekjuskattsstofn þess fyrrgreinda 

nái 200 000 kr. en þó ekki um hærri upphæð en 100 000 kr. 
2. þrep: Af þeim hluta tekjuskattsstofns, sem umfram er það tekjumark sem nefnt er í 

1. þrepi en ekki er yfir 400 000 kr., skal reikna 31%. 
3. þrep: Af þeim hluta tekjuskattsstofns, sem er umfram 400 000 kr., skal reikna 44%.. 

Frá þannig reiknuðum tekjuskatti skal síðan dreginn persónuafsláttur skv. 68. gr. Sú 
fjárhæð, sem þannig fæst, telst tekjuskattur ársins. 

4. gr. 

1. mgr. 68. gr. laganna orðist svo: 
Persónuafsláttur manna, sem um ræðir í 1. mgr. 67. gr., skal vera 35 000 kr. 

5. gr. 
Eftirtaldar breytingar verði á 1. mgr. 69. gr. laganna: 

1. Í stað „6 000 kr.“ og „9 000 kr.“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: 7 500 kr. og 11 250 kr. 

2. Í stað „12 000 kr.“ í 3. málsl. 1. mgr. komi: 15 000 kr. 

3. Í stað „6 000 kr.“ í 4. málsl. 1. mgr. komi: 7 500 kr. 

6. gr. 

Í stað „250 000 kr.“ og „500 000 kr.“ í 2. málsl. 78. gr. laganna komi: 312 500 kr. og 

625 000 kr. 

1. gr. 

Í stað „780 000 kr.“ í 83. gr. laganna komi: 975 000 kr. 

8. gr. 

121. gr. laganna orðist svo: 

Skylt er að hækka eða lækka fjárhæðir, sem um ræðir í 9. tl. A-liðs, 2. og 4. tl. B-liðs, 1., 

3. og 4. tl. C-liðs, 3. tl. D-liðs og 1. og 2. tl. E-liðs 1. mgr. 30. gr., 2. og 3. mgr. 30. gr., 41. 

gr., 1. mgr. 67. gr., 68. gr., 69. gr., 78. gr. og 83. gr., í samræmi við skattvísitölu sem ákveðin 

skal í fjárlögum ár hvert, í fyrsta sinn í fjárlögum fyrir árið 1986.
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9. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu koma til framkvæmda við álagningu tekju- og 

eignarskatts 1985 vegna tekna ársins 1984 og eigna í lok þess árs. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Albert Guðmundsson. 

31. desember 1984 Nr. 122 

LOG 

um breyting á lögum nr. 67/1976, um löggilta endurskoðendur. 

ForseEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

2. málsl. 1. mgr. 3. gr. laganna falli brott. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Albert Guðmundsson. 

31. desember 1984 NR Nr. 123 

LOG 

um breyting á lögum nr. 76 28. desember 1983, um breyting á lögum 

nr. 120 31. desember 1976, um tollskrá o. fl., 

með áorðnum breytingum. 

ForseEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Úr 1. gr. laganna falli brott orðin „31. desember 1984“ en í staðinn komi orðin: 31. 
desember 1985. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Albert Guðmundsson. 
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LOG 

um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, 

með síðari breytingu. 

ForseEri ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. mgr. 2. gr. laganna (sbr. 1. gr. laga nr. 23/1980) orðist svo: 

Af andvirði seldrar vöru og verðmæta, endurgjaldi fyrir hvers konar starfsemi og 

þjónustu, úttekt til eigin nota og af innfluttum vörum til eigin neyslu eða nota innflytjenda 

skal greiða 20% — tuttugu af hundraði — söluskatt og auk þess 2%% — tvo og hálfan af 

hundraði — söluskattsauka eftir því sem nánar er ákveðið í lögum þessum. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1985. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
I 

Hafi fyrir gildistöku laga þessara verið gerður samningur um sölu vöru, vinnu eða 
þjónustu, sem söluskattsskyld er, en afhending hins selda og greiðsla skyldi fara fram eftir 

gildistöku þeirra, skal kaupandi greiða viðbót við samningsgreiðsluna er svarar mismun á 
söluskatti skv. 1. gr. laga þessara og söluskatti skv. 1. gr. laga nr. 23/1980 nema sannað sé að 

þessi mismunur hafi verið talinn með í kaupverðinu við ákvörðun þess. 

II 
Nú hefur innflytjandi áður en lög þessi ganga í gildi afhent til tollmeðferðar skjöl sem að 

Öllu leyti eru fullnægjandi til þess að hægt sé að tollafgreiða viðkomandi vöru þegar í stað og 

skal þá ekki heimta af henni skv. j-lið 4. gr. laga nr. 10/1960 þá hækkun söluskatts er leiðir af 

lögum þessum. Þetta gildir þó því aðeins að vara sé tollafgreidd fyrir 7. janúar 1985. 

Ill 
Af vörum, söluskattsskyldum við tollafgreiðslu, sbr. j-lið 4. gr. laga nr. 10/1960, sem 

með leyfi tollyfirvalda hafa verið afhentar innflytjendum fyrir 1. janúar 1985 gegn tryggingu 

fyrir greiðslu aðflutningsgjalda og söluskatts, skal greiða þann söluskatt sem skv. 1. gr. laga 

þessara gildir frá og með 1. janúar 1985 nema fullnaðartollafgreiðsla þeirra eigi sér stað fyrir 

15. febrúar 1985. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Albert Guðmundsson.
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LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Landssmiðjuna. 

Forseri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja hlutafélaginu Landssmiðjunni hf., Reykjavík, 

ríkisfyrirtækið Landssmiðjuna. 

2. gr. 

Heimilt er að lána kaupanda hluta af söluandvirði með verðtryggðum kjörum til allt að 
10 ára gegn þeim tryggingum sem ráðherra metur gildar. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1985 og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 102 23. júní 

1936, um Landssmiðju, með síðari breytingum. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Sverrir Hermannsson. 

31. desember 1984 Nr. 126 

LOG 

um breyting á lögum nr. 107 30. desember 1978, um sérstakt 

tímabundið vörugjald, með síðari breytingum. 

Forseri ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. gr. laga nr. 107/1978, um sérstakt tímabundið vörugjald, með síðari breytingum, sbr. 
1. gr. laga nr. 75/1983, breytist með svofelldum hætti: 

1. og 2. málsliður 1. gr. laganna orðist svo: 
Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald. Gjaldið skal greitt til og með 31. desember 

1985 í eftirfarandi tveimur gjaldflokkum: 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson.
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LOG 

um breytingu á lögum nr. 95/1975, um breyting á lögum um 

almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum. 

Forseti ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
3. gr. laga nr. 95/1975 orðist svo: 

1. Á árinu 1985 skulu skattstjórar leggja sjúkratryggingagjald á menn sem skattskyldir eru 
samkvæmt lögum nr. 75/1981. 

2. Gjaldstofn sjúkratryggingagjalds skal vera hinn sami og gjaldstofn álagðra útsvara 1985. 
3. Af fyrstu 296 000 kr. gjaldstofns sjúkratryggingagjalds greiðist ekkert gjald, en af þeim 

hluta gjaldstofnsins, sem umfram er 296 000 kr., greiðist 2%. 

4. Um álagningu og innheimtu þessa gjalds skulu gilda sömu reglur og gilda um tekjuskatt 

og eignarskatt. 
5. Við ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um framlag ríkissjóðs til sjúkrasamlaga skal 

tekið tillit til þess gjalds, sem um ræðir í þessari grein, til hlutfallslegrar lækkunar á 
framlagi ríkissjóðs. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu skatta á árinu 1985 

vegna tekna ársins 1984 hjá mönnum sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga nr. 75/1981 og 
vegna tekna ársins 1985 hjá mönnum sem skattskyldir eru skv. 1. tölul. 3. gr., sbr. 71 gr., 
sömu laga. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

Nr. 128 31. desember 1984 

LÖG 
um sérstakan barnabótaauka. 

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

1. gr. 

Á árinu 1985 skal ríkissjóður greiða sérstakan barnabótaauka með hverju barni innan 
„16 ára aldurs á árinu 1984 sem heimilisfast er hér á landi og er á framfæri manna sem 
skastskyldir eru skv. 1. gr. laga nr. 75/1981, með síðari breytingum, enda séu uppfyllt 

skilyrði 2. og 3. gr. laga þessara. 
2. gr. 

Sérstakur barnabótaauki skal nema óskertur 15 000 kr. með hverju barni. 
Upphæð barnabótaauka skv. 1. mgr. vegna barna sem eru á framfæri hjóna, sbr. 63. 

gr. laga nr. 75/1981, með síðari breytingum, skal skerðast um 8% af því sem samanlagður 
útsvarsstofn hjónanna tekjuárið 1984 fer fram úr 275 000 kr. uns hann fellur niður er
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samanlagður útsvarsstofn hjóna nær 462 000 kr. Á sama hátt skal barnabótaauki vegna 

barna á framfæri einstæðra foreldra skerðast um 8% af því sem útsvarsstofn foreldris 
tekjuárið 1984 fer fram úr 187 500 kr. uns hann fellur niður er útsvarsstofn foreldris nær 

375 000 kr. 
3. gr. 

Barnabótaauki vegna barna á framfæri hjóna skerðist um 1,2% af því sem eignarskatts- 
stofn hvors hjóna um sig fer fram úr 937 500 kr. uns hann fellur niður er eignarskattsstofn 
hvors hjóna nær 1 562 500 kr. Á sama hátt skerðist barnabótaauki vegna barna á framfæri 

einstæðra foreldra um 2,4% af því sem eignarskattsstofn foreldris fer fram úr 1 250 000 kr. 
uns hann fellur niður er eignarskattsstofn foreldris nær 1 875 000 kr. 

4. gr. 
Um barnabótaauka, þ. á m. um ráðstöfun hans, skulu að öðru leyti gilda ákvæði 69. gr. 

laga nr. 75/1981, með síðari breytingum. 
Fjármálaráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um framkvæmd laga þessara. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts á árinu 
1985. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson. 

31. desember 1984 R Nr. 129 

LOG 

um breytingu á lögum nr. 73 26. nóvember 1980, um tekjustofna 

sveitarfélaga, með síðari breytingum. 

Forseri ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Eftirtaldar breytingar verði á 26. pr. laganna: 

1. Í stað „1800 kr.“ í 1. mgr. komi: 2250 kr. 
2. Í stað „360 kr.“ í 1. og 2. málslið 2. mgr. komi: 450 kr. 
3. Í stað „520 kr.“ í 7. mgr. komi: 650 kr. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu koma til framkvæmda við álagningu útsvara á árinu 

1985 vegna tekna á árinu 1984. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Alexander Stefánsson.
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LOG 

um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði. 

Forseri ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Eigendur þeirra fasteigna, sem nýttar eru við verslunarrekstur eða til skrifstofuhalds, 

skulu á árinu 1985 greiða sérstakan eignarskatt til ríkissjóðs. 

2. gr. 
Skattskylda hvílir á þeim aðilum sem skattskyldir eru samkvæmt ákvæðum 1. kafla laga 

nr. 7$/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, auk þess bönkum og sparisjóðum og 
innlánsstofnunum. 

3. gr. 

Stofn til sérstaks eignarskatts skal vera fasteignamatsverð í árslok 1984 á þeirri fasteign 
sem nýtt er við verslunarrekstur eða til skrifstofuhalds, ásamt tilheyrandi lóð, enda þótt um 

leigulóð sé að ræða, þó að frádregnu afgjaldskvaðarverðmæti leigulóðar sem skal telja sem 
stofn hjá eiganda hennar. 

Ef fasteignamatsverð er ekki fyrir hendi skal miða við kostnaðar- eða kaupverð eignar 

eða áætlað fasteignamatsverð. 

4. gr. 

Við ákvörðun á því, hvaða eignir myndi stofn til sérstaks eignarskatts, skal miða við 
raunverulega notkun fasteignanna í árslok 1984. 

Sé sama eignin notuð við verslunarrekstur eða til skrifstofuhalds, en einnig til annarra 

nota, skal við ákvörðun á skattstofni skipta verðmæti eignarinnar hlutfallslega. 

S. gr. 

Með skattframtali 1985 skal fylgja skrá yfir eignir þær sem falla undir lög þessi, ásamt 
upplýsingum um heildarfasteignamatsverð, eða eftir atvikum kostnaðarverð þeirra, í árslok 

1984. Enn fremur skal skrá þar upplýsingar um notkun þeirra, svo og upplýsingar um 
rúmmál þeirra eigna sem um er getið í 2. mgr. 4. gr. 

Þeir aðilar, sem skattskyldir eru skv. 2. gr. laga þessara, en undanþegnir eru tekju- og 
eignarskattsskyldu, skulu fyrir 31. maí 1985 skila skrám skv. 1. mgr. til skattstjóra í því 

umdæmi þar sem þeir eiga lögheimili. 

6. gr. 
Sérstakur eignarskattur skal nema 1,1% af skattstofni skv. 3. gr. Skattinn skal leggja á í 

heilum tugum króna þannig að lægri fjárhæð en 10 kr. sé sleppt. 

Sérstakan eignarskatt, sem ekki nær 2000 kr., skal fella niður við álagningu. 

1. gr. 

Ákvæði VII — XIV. kafla laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, skulu gilda 

um álagningu og innheimtu sérstaks eignarskatts eftir því sem við á, nema öðruvísi sé 
ákveðið í lögum þessum.
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8. gr. 
Skatt samkvæmt lögum þessum má draga frá tekjum rekstrarársins 1985 sem 

rekstrarútgjöld við álagningu tekjuskatts og útsvars á árinu 1986. Þá er skatturinn til 

frádráttar eignum við ákvörðun eignarskatts samkvæmt lögum nr. 75/1981, eftir reglum 

lokaákvæðis 1. mgr. 76. gr. þeirra laga. 

9. gr. 
Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd laga þessara með reglugerð. 

10. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu koma til framkvæmda við álagningu gjalda á árinu 

1985. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson. 

31. desember 1984 Nr. 131 

LOG 

um breyting á lögum nr. 9 30. mars 1984, um frádrátt frá 

skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar manna í atvinnurekstri. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

2. málsliður 1. málsgreinar 2. gr. laganna orðist svo: 
Frádráttur skal þó aldrei vera hærri en 25 000 kr. á ári hjá hverjum manni eða 50 000 

kr. hjá hjónum. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts á 

árinu 1985 vegna tekna ársins 1984. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson.
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FORSETABRÉF 
um frestun á fundum Alþingis. 

ForseTi ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Að ég, að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra umboð til þess 
að fresta um sinn fundum Alþingis 107. löggjafarþings, frá 20. desember 1984 eða síðar, ef 
henta þykir, enda verði þingið kvatt til fundar á ný eigi síðar en 28. janúar 1985. 

Gjört í Reykjavík, 18. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

  

Stjórnartíðindi A 15, nr. 108—132. Útgáfudagur 31. desember 1984.
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FJARLOG 

Forseti ÍSLANDS fyrir árið 1985. 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu. 

A-HLUTI 
Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana 

1. gr. 

Greiðsluyfirlit ríkissjóðs 

Rekstrarreikningur þús. kr. þús. kr. 

Tekjur: 

Beinir skattar ........0.0.0..00.0 0... 3115 000 

Obeinirskattar .........0....0.0 0000 21 435 942 

Aðrar tekjur .............0 0. 785 000 0 25 335 942 

Gjöld: 

Samneysla ......0..0.0.00. 0 11 853 355 

Neyslu- og rekstrartilfærslur ......................... 11 209 803 
= Sértekjurstofnana ..........0.%2 0000 806 370 

Rekstrarliðir samtals .............. 000 22 2560 788 

Stofnkostnaður, fjárfesting ..........0.....0. 1 600 559 

Fjármagnstilfærslur .......0..0.... 0. 2221456  26078 803 

Rekstrarjöfnuður, gjöld umfram tekjur ................... 742 Sól 

Lánahreyfingar 

Lánahreyfingar inn: 

Innlend útgáfa verðbréfa og happdrættisskuldabréfa ...... 400 000 

Innheimt af endurlánuðu spariskírteinafé ............... 650 000 

Onnur innlend fjáröflun ...........0000000. 0... 200 000 
Erlendlán ............... 000. 2 900 000 

Fjáröflun alls ........0...0...0 00. 4 150 000 

Þar af ráðstafað til innlausnar spariskírteina ........... 650 000 

Fjáröflun til A-og B-hluta ........0.0..00.00. 0. 3 500 000 

Þar af ráðstafað tilB-hluta ...........0...0.... 0... 1 344 500 

Ráðstafað til A-hluta .........0.0.0.. 00. 2155 500 
Afborganir af veittum lánum í A-hluta .................. 209 000 2 364 500 

Lánahreyfingar út: 

Hlutafjárframlög ..............00. 0. 144 000 

Afborganir af teknum lánum: 

Seðlabanki ..........%.000 0 160 000 
Aðrir 1 192 000 1 496 000 

Lánajöfnuður, innborganir umfram útgreiðslur ............ 868 500 

Viðskiptareikningar 

Utstreymi umfram innstreymi ............... 0... 120 000 

Greiðslujöfnuður 

Greiðsluafgangur .............000 000. 5 639 
A 40 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr 
Árið 1984 eru veittar til gjalda fjárhæðir sem tilgreindar eru á rekstrarreikningi í þessari 

grein, sbr. sundurliðun í 4. gr. 

Rekstrar- 
Gjöld 

Þús. kr. Þús. kr. 

00 Æðstastjórnríkisins ............................... 176 992 

01 Forsætisráðumeyti ......................... 00. 124 450 

101 Yfirstjórn ........0. 0 21 492 

102—902 Annað ......0000 96 958 

02 Menntamálaráðuneyti ................................. 3 965 178 

101 YfIIStJÓrN ......0..0.... 40 913 
201—885 Fræðslumál .............0.000.000...... 3 622 293 
901—999 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi ....... 301 972 

03 Utanríkisráðuneyti .......................0 0... 295 914 

101—102 Yfirstjórn ......0.. $3 391 
201 Löggæsla á Keflavíkurflugvelli ................ 44 347 
301—-313 Sendiráð ...........0.0.00.0000 000. 119 314 
390—301 Alþjóðastofnanir ................ 00... 78 862 

04 Landbúnaðarráðuneyti ......................0....0.0.00.. 958 516 

101—172 Yfirstjórn .........000 0. 19 029 
201—299 Búnaðarmál ............0.00.0000 00. 882 140 

5S01—503 Skólar ......0.0..00.00 57 347 

05 Sjávarútvegsráðuneyti .....................0...0... 713 622 

101 Yfirstjórn ......0.0...0.0 00. 14 310 
201—299 Utvegsmál .........00.0.0 0. 679 561 
901 ANNAÐ ....... 19 751 

06 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti ......................... 1 300 485 

101—102 Yfirstjórn ............0.... 0 20 336 
201—284 Dómgæsla, lögreglumálo. fl. ................. 1158 492 
301—373 Þjóðkirkjan .......00000.00.0 00 121 657 

07 Félagsmálaráðuneyti ...........................0.... 1 336 002 

101 YfrStjÓrn .......... 0 13 830 
271—272 Húsnæðismál ...................0...0.... 904 000 
301—999 Önnur félagsmál ............0.0.0.0... 0. 418 172 

08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti .................. 10 096 962 

101 Yfirstjórn .........000000 00 17 859 
271—274 Tryggingamál ................00000 00. 7477 S82 
301—399 Heilbrigðismál .............0.0........ 0... 2 583 165 
471—502 Annað ......200.0 18 356 

  

Flutt 18 968 121
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3. gr. 

Nr. 133 

Árið 1985 er ætlast til að innheimtar tekjur ríkissjóðs verði þær sem tilgreindar eru á 

rekstrarreikningi samkvæmt þessari grein. 

reikningur 

4121 
4123 
4191 
4193 

42 

422 
4220 
422011 
42202 
4221 

4222 
4223 
4224 
4226 
4228 
4229 

Tekjur: 

Tekjur 

Beinir skattar 

Eignarskattar ................... 0000. 

Eignarskattur einstaklinga .........0.0.0.00. 0... 
Eignarskattur félaga .............000. 0000... 
Skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði ............ 
Erfðafjárskattur .............0..0000 00... 

Tekjuskattar ...............0.0..00 0000 
Tekjuskattur einstaklinga .........0.00000000000... 
Barnabætur og persónuafsláttur til greiðslu eignarskatts, 
sjúkratryggingagjalds og útsvars ..........0..00..... 

Tekjuskattur einstaklinga, nettó .................... 

Tekjuskattur félaga ............0.0..0%0 0000... 
Skattar á innlánsstofnanir .............00..00000... 
Gjald til Framkvæmdasjóðs aldraðra ................ 
Sjúkratryggingagjald .............0000 0000... 

Óbeinir skattar 

Gjöld afinnflutningi .............................. 
Gjöld af innflutningi, ýmis: 
Tollafgreiðslugjald ..........0.0...0% 0000... 
Kjarnfóðurgjald ..............0.%... 0000. 

Aðflutningsgjöld að frádregnu 160 000 þús. kr. framlagi 

til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ...................... 
Gjald af gas- og brennsluolíu ............0...0000... 
Jöfnunargjald .............0..000000 000... 
Byggingariðnaðarsjóðsgjald ...................00... 
Innflutningsgjald af bensíni ........................ 
Innflutningsgjald af bifreiðum ...................... 
Hagnaður af sölu varnarliðseigna ................... 

Þús. kr. 

335 000 

215 000 
90 000 
25 000 

3 320 000 

1 600 000 

1720 000 

425 000 

85 000 
55 000 

165 000 

100 000 

100 000 

3115 000 
5 300 

175 000 

5 500 

835 000 
125 000 
13 000 

Þús. kr. 

665 000 

2 450 000 

4 473 800 

  

Flutt 7 588 800
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12 

13 

14 

15 
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Gjöld: 

Fjármálaráðuneyti ........................ 

101—105 Yfirstjórn .......0...0... 
201—282 Toll-ogskattheimta ..................... 
381—384 Lífeyrissjóðir, styrktarféo.fl. ................ 
402—999  Anfað .......0.... 

Samgönguráðuneyti „................0.. 0... 

101 Yfirstjórn .......000.00. 00 
102 Póst- og símamál ..........0.0. 0. 
211 Vegamál .........00000 000 
321—672 Önnur samgöngumál ........................ 

Iðnaðarráðuneyti .......................... 0 

101 Yfirstjórn .........000 00 
201-—-299 Iðnaðarmál ........0.....0..000 00 

301—399 Orkumál ..........2... 00. 

Viðskiptaráðuneyti ....................0.... 

101 Yfirstjórn .........0... 0 
201 Niðurgreiðslur ............00 00... 
202—999 Annað .........0%%.00 0. 

Hagstofa Íslands ...................0..0 0. 

Ríkisendurskoðun ..................... 0... 

Fjárlaga- og hagsýslustofnun ........................... 

101—182 Yfirstjórn ...........0.0.... 0... 
991 Ymis lán ríkissjóðs, vextir ................... 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

57 395 

256 332 

372 278 

556 857 

10 127 

50 000 

1 650 400 

670 668 

12 844 

205 488 

943 210 

15 910 

700 000 

69 998 

24 697 
1 471 668 

Rekstrar- 

Þús. kr. 

18 968 121 

1 242 862 

2 381 195 

1 161 542 

785 908 

18 188 

24 622 

1 496 365 

  

Flutt 26 078 803



reikningur 

423 
4230 

424 
4240 
4241 
4242 

4244 

425 
4250 
4251 

426 
4260 
4261 
4262 
42621 
42622 
4263 
42631 
42632 
4264 
4265 
42651 
42652 
42653 
4266 
4267 
42691 

427 
4270 
4271 
4272 
4273 
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Tekjur: 
Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 7 588 800 

Sölugjald ...............0..000 0. 9 835 000 
Söluskattur að frádregnu 635 000 þús. kr. framlagi til 
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ..................... 9 835 000 

Skattar af launagreiðslum .......................... 1 870 000 
Launaskattur ..................0 0... 1 085 000 
Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda ............... 595 000 
Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættugjald af 
trillubátum og búvélum ..................0 0... 110 000 

Iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs............... 80 000 

Rekstrarhagnaður ÁTVR 0... 1 530 600 

Hagnaður ATVR ..........0.0.0000. 0000 1530 000 
Gjald af einkasöluvörum ....................0.00.... 600 

Ýmsir skattar af framleiðslu, seldum vörum og þjónustu 1 923 622 
Álgjald .............. 39 000 
Vörugjald ..............00000 0 87 000 

Skemmtanaskattar: 
Miðagjald til Menningarsjóðs ...................... 3 800 
Skemmtanaskattur .............0...00 00. 30 000 

Sérstakt vörugjald: 
Af innlendri framleiðslu ........................... 230 000 
Af innfluttum vörum ..............0000 00 1 350 000 
ICAOtekjur .............00. 000 140 000 
Sérleyfisgjald og gjöld af skeytum: 
Sérleyfisgjald .............0..... 0000 1 000 
Gjald af eyðublöðum heillaskeyta ................... 20 
Samúðarskeyti Landssímans ....................... 800 
Flugvallaskattur .................0.. 0. 36 000 
Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum ............. 6000 
Hvalveiðigjald .............0.... 0000. 2 

Skattar af bifreiðum og öðrum farartækjum .......... 478 000 
Þungaskattur .............00.... 00. 340 000 

Bifreiðaskattur .................. 0... 80 000 
Skoðunargjald bifreiða ............0.0......... 22 000 
Skráningargjald bifreiða ........................... 36 000 

Flutt 23 226 022
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Rekstrar- 

Gjöld: 

Þús. kr. 

Flutt 26 078 803 

  

Gjöld samtals 26 078 803 
 



31. desember 1984 313 

reikningur 

429 
4290 
4291 
42911 
4292 
4293 
42931 
42932 
42933 
4294 
42941 

42942 

4295 
4296 
4297 
4298 
42981 
42982 
4299 
42991 
42992 

47 

471 

472 
4720 
47202 
47203 
47204 
4721 
4722 

49 

491 
4911 
49191 

49199 

Nr. 133 

  

Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 23 226 022 

Ýmsir óbeinir skattar ............................. 1 324 920 
Stimpilgjald .............0..... 0... 560 000 
Aukatekjur, almennar ...................0.0........ 66 000 
Skráningargjöld hlutafélaga ........................ 560 
Þinglýsingar ............0........00.000 0. 11 000 
Ýmsir skattar af skipum: 
Lestagjald ..................0000.. 000 170 
Vítagjald .....................0... 9 000 
Skipaskoðunargjald .................0.0...0...... 4 000 
Tekjur af sölu erlends gjaldeyris: 
Hluti af umboðsþóknun og gengismun gjaldeyris- 
bankanna .................0.. 000. 115 000 
Leyfisgjald ................0... 00... 55 000 
Áhættugjald vegna ríkisábyrgða .................... 27 500 
Einkaleyfisgjald frá Happdrætti Háskóla Íslands ...... 13 630 
Prófgjöld ................00000 0 2 660 
Skattar af raforku: 
Verðjöfnunargjald afraforku ...................... 420 000 
Rafmagnseftirlitsgjald ............................. 25 000 
Aðrir óbeinir skattar: 
Skipulagsgjald ...................... 0000. 15 000 
Sérlyfjagjald .................0...00 0. 400 

Fjármagnstekjur 

Vaxtatekjur og aðrar lánatekjur .................... 610 000 

Arðgreiðslur ..................0.....0... 137 900 

Frá fyrirtækjum og sjóðum í B-hluta: 
Keflavíkurflugvöllur, flugmálastjórn ................ 17 000 
Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli ........................ 110 000 
Afgjöld ríkisjarða .............0.0...... 0. 900 
Sameignir ríkisins ...............0.......... 9 000 
Arður af hlutabréfum ........................... 1000 

Aðrar tekjur 

Ýmsartekjur ................0.0....0. 00 37 100 
Sektir og upptækar vörur til ríkissjóðs ............... 35 000 
Greiðslur Tryggingastofnunar ríkisins fyrir þjónustu 
sýslumanna og bæjarfógeta ........................ 100 
Ymsar óvissartekjur .....................0...0..... 2 000 

Tekjur samtals ..........0.0.0. 00. 25 335 942 
Gjöld umfram tekjur .............00000 000. 742 861 

Samtals 26 078 803 
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00 Æðsta stjórn ríkisins 

00-101 Embætti forseta Íslands 
Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ......0.0..... 0 7 536 

130  Opinberarheimsóknir ..........0.0)00... 00... 1 968 

Viðhaldsverkefni: 

S0l Fasteignir .............. 0. 3 000 

Gjöld samtals .........00. 0. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 2... 4 626 
52-58 Önnur gjöld .......00..0..0. 0. 7878 
5 Gjöldsamtals ......0...0 0 

00-201 Alþingi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Þingfararkaup alþingismanna .............0......0....... 66 842 
102  Skrifstofu- og alþingiskostnaður ........................ 37 921 
103  Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings ....................... 510 

104  Útgáfukostnaður Alþingistíðinda ...........000..0.0..... 10 235 
105  Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka ........0............. 4 344 
120  Rekstrarkostnaður fasteigna ............0.00....0.00..... 3 564 
121  HúsJónsSigurðssonar .........0....... 1366 
130  Þingmannasamtök NATO ......0.0.0.00.0.. 0 1121 
131  Þingmannanefndir Evrópuráðsins ...................... 1370 
132 Norðurlandaráð ..........0......0...0. 5232 
133  Þingmannafundir Fríverslunarbandalagsins .............. 1245 

Gjöld samtals .........0.0. 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun 2... 89 548 

52-58 Önnur gjöld ................. 39 858 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 4 344 
5 Gjöldsamtals ........0.000. 00 

Þús. kr. 

9 504 

3 000 

12 504 

12 504 

133 750 

133 750 

133 750
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00—-301 Ríkisstjórn Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 22 333 

101 Ríkisstjórn ..........%%%000 00 22 333 

Gjöld samtals .........%0.0.. 200 22 333 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun... 16 606 
5258 Önnur gjöld ........0....0.0. 2. 5727 
5 Gjöldsamtals .............. 0... 22 333 

00-401 Hæstiréttur 

Viðfangsefni: 

  

Almennur rekstur: 8 405 

101 Hæstiréttur ...........0....0 0... 8 405 

Gjöld samtals .......0.... 0. 8 405 

Tegundarsundurliðun: 

51 LAUN ö 219 
52-58 Önnur gjöld .........0....0.. 000. 186 
5 Gjöldsamtals ...........0..0 0 8 405 

Samtals 176 992 

AM
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01  Forsætisráðuneyti 

01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Yfirstjórn ............2 0000. 

120  Stjórnarráðshús.............2... 000. n 0 

121  Ráðherrabústaður Tjarnargötu ................0....0... 
122  Ráðherrabústaður Þingvöllum ......................... 
123 Hrafnseyri .............00. 0000 

130  Öryggismálanefnd ...........0...0 000... 
131 Skrifstofa Ráðherranefndar Norðurlandaráðs ............ 

140  GjöfJónsSigurðssonar .............00 20. 

150 Fálkaorðan ..............%0. 0000 n nn 

Viðhaldsverkefni: 
S20 Fasteign ..........0..... 0000 

Gjöld samtals ...........202 0000 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun .........0000 00 

52-58 Önnur gjöld .........0....0.. 00. 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 
5 Gjöldsamtals ............20000. 0 

01-102 Þjóðhagsstofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Þjóðhagsstofnun ...........0.0022 00 

Gjöldsamtals .............002 000 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun ......00.00.0 0 

52-58 Onnur gjöld ............0.0 0000 n 0 

5 Gjöldsamtals ..............0. 00. 

4 Sértekjur ..............000 000 

Mismunur ............. 000 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

13 448 
930 

887 

321 

500 

1494 

8 563 

300 

249 

800 

Þús. kr 

26 692 

800 

27 492 

7720 

10 409 

9 363 

22 220 

14 816 

1404 

22 220 

11 480 

27 492 

22 220 

22 220 

10 740
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01—171 Byggðasjóður, framlag 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 
601  Byggðasjóður, framlag .............0.. 0000 

Gjöld samtals .................0 00. 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 
5911 TilB-hluta fyrirtækja Og sjóða ..........0..0..... 

5 Gjöldsamtals ...........0.. 0 

01—901 Húsameistari ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .................. 00. 

110 Teiknistofa ...............2.. 0000 

120 Byggingareftirlit .............0.....0 00. 

Gjöld samtals ..............2.0 000. 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun ........0.0.0 0. 

52-58 Onnur gjöld ........0.%%..0. 00. 

5 Gjöld samtals ............%0.2 0. 

4 Sértekjur .........0..... 00 

Mismunur ............0.0 00. 

01—902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

1.01 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd ......... 

Viðhaldsverkefni: 

5.01  Fasteign, Þingvallabær ..................000. 00... 

Stofnkostnaður: 
601 Aðalskipulag. hönnun ............%%.. 000... 

640  Lífríkisrannsóknir Þingvallavatni ....................... 

690  Annarstofnkostnaður ................. 0000. 

Gjöld samtals ...........2000. 0 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun ......0....0 00 

52-58 Onnur gjöld .............00 0000 

5 Gjöldsamtals .............00.. 0 

4 Sértekjur ..............0 000. 

Mismunur ............ 0... 

  

Nr. 133 

Þús. kr. Þús. kr. 

78 400 

78 400 

718 400 

78 400 

78 400 

10 926 

2951 

6 868 

1 107 

10 926 

8724 

2 202 

10 926 

9 201 

1725 

4 497 

4 497 

100 

100 

2 240 

600 

500 

1 140 

6 837 

3 698 

3139 

6 837 

744 
6 093 

  

124 450
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02 Menntamálaráðuneyti 

02—-101 Menntamálaráðuneyti, aðalskrifstofa Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 40 913 
101 Yfirstjórn .............0 0... 40 913 

Gjöld samtals ............00. 00 40 913 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun „0... 23 663 
52-58 Önnur gjöld ...............0... 2. 17 250 
5 Gjöldsamtals ...........0..... 0 40 913 

02-201 Háskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 335 402 

101 Yfirstjórn .......0..0..0.. 0 24 416 
102 Sameiginleg útgjöld ...........0........ 0... 32 169 
103  Reksturfasteigna ........0.....0..0.... 0... 41 926 
110 Guðfræðideild ................0... 0... 4 716 
1ll Læknadeild ................. 50 385 
112 Tannlæknadeild ...............0....... 0 12 099 
113 Lyfjafræðilyfsala .........0.0.....0..... 00. 3 674 
114 Lagadeild .............0.0..... 6 287 
115 Viðskiptadeild .............0...0.. 0... 11 829 
116 Heimspekideild ................ 0... 28 762 
117 Verkfræðideild ............0...0..... 80 627 
118  Félagsvísindadeiid ....................0.. 0... 14 531 
119 Íþróttakennsla ............0.00.00 000 2 240 
120 Háskólabókasafn ..........0.0.....00...0. 0. 9 966 
121  Mannfræðistofnun Háskólans ......................0... 1050 
122 Reiknistofnun .............0...0.. 0... 10 725 

Viðhaldsverkefni: 10 000 

550  Viðhaldfasteigna ................0.... 0... 10 000 

Stofnkostnaður: 57 000 

650  Byggingarframkvæmdir ogtækjakaup ................... 57 000 

Gjöld samtals ................ 0000 402 402 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ........... 000 240 207 

52-58 Önnur gjöld .........0...0.... 00. 162 195 

RN) Gjöld samtals ..........0..2 000. 402 402 

4 Sértekjur ............0000 000. 14 421 

Mismunur ...........0.2 020 327 981
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02-202 Tilraunastöð háskólans á Keldum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Tilraunastöð háskólansáKeldum................. 

Viðhaldsverkefni: 

501  Fasteign ........0...00.2 000 

Gjöld samtals ..........%.000. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun „0... 

52-58 Önnur gjöld ..............0 0000 

R) Gjöldsamtals ........00...... 0. 

4 Sértekjur ..........000000 0 

Mismunur ...........00 00. 

02-203 Raunvísindastofnun háskólans 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............. 0000 

102  Reksturfasteigna ..............0. 000. 
120  Eðlisfræðistofa ..........0..0..%00. 000 

130  Efnafræðistofa .............000. 000. 

140  Jarðfræðistofa ..........0...... 000 

150  Jarðeðlisfræðistofa ...........0.000 0000. 

160  Jarðeðlisfræðistofa, háloftadeild .................. 

170  Reiknifræðistofa ............00.0.0. 00... 

180 Stærðfræðistofa .............0.0 00. 

Stofnkostnaður: 

601 Vélar,bifreið ............00.... 0. 

602 Fasteign ..........00.00.. 0000 

620  Áhöldogtæki .........0.00..0. 00 

630 Tækjabúnaður ..........0.0.%00.2 000. 

Gjöld samtals ...........0... 000 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun ..........0 00 

52-58 Önnur gjöld ........0....0.. 000 

5 Gjöldsamtals ............000 000 

4 Sértekjur ..............0 000. 

Mismunur ...........0.0 0000 

Þús. kr. 

24 061 

500 

11 935 

12 626 

24 561 
15 939 

3475 

2 645 

5201 

4 839 

4 242 

5 845 

1736 

2410 

2537 

300 
6 000 

535 
300 

20 688 

19 377 

40 065 
5 246 

Nr. 133 

Þús. kr. 

24 061 

500 

24 561 

8 622 

32 930 

7135 

40 065 

34 819
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02-205 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...........0.... 0. 

120 Bókaútgáfa .............0..0.00000 0000 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteign ..........0.0%..0. 200. 

Gjöld samtals ...............0 0... 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 2... 

52—-58 Önnur gjöld ................... 0000. 

5 Gjöldsamtals ............. 

4 Sértekjur ................ 

Mismunur .............000 000. 

02—-206 Orðabók háskólans 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Orðabók háskólans ...........0..0.0.00 00... 

Gjöld samtals .............0 00. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun .......0..000 0 

52-58 Önnur gjöld ...............000.. 0... 

5 Gjöld samtals ..............00 00 

4 Sértekjur ................ 

Mismunur ...........0..0 0. 

02-207 Íslensk málnefnd 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Íslenskmálnefnd ........0...00.0.. 0. 

Gjöld samtals ............... 0. 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 0... 

52-58 Önnur gjöld ..................0. 0... 
) Gjöldsamtals ............... 0 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

8 406 
2331 

270 

6 754 

4 253 

11 007 

643 

4 103 

3 611 

492 

4 103 
13 

1175 

1016 

159 

Þús. kr. 

10 737 

270 

11 007 

10 364 

4 103 

4 103 

4 090 

1175 

1175 

1175
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02-208 Örnefnastofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Örnefnastöfnun ............0.... 

Gjöld samtals .............00 0. 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun „00.00.0000 

52-58 Onnur gjöld ..........0....... 000. 0 

5 Gjöldsamtals .............0...0 0. 

4 Sértekjur .......0..000 0 

Mismunur ...........0.0 0000 

02-231 Náttúrufræðistofnun Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Náttúrufræðistofnun Íslands ..................... 

Stofnkostnaður: 

601  Ymiseignakaup .................0 000. 

Gjöld samtals .............000 0 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun .......0..0 00 

52-58 Önnurgjöld .............0.0..0 0000 
5 Gjöldsamtals .............000 0. 

02-232 Rannsóknaráð ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............0 000 

102  Erlendsamskipti ..........0.... 0... 

120  Upplýsingamál ................0000 00. 

130 Rannsóknir og þróunarstarfsemi ................ 

131 Langtímaáætlun ..............0.0.0.00.0.. 

133  Skipulags-ogþróunarmál ...................... 
134  Nýtingnáttúruauðæfa .......................... 

Stofnkostnaður: 
601 Tölvubúnaður ...........0...000 0000 

Gjöldsamtals .........0.000000 

Þús. kr. 

1522 

1190 
332 

1522 

174 

6 843 

1125 

4 512 

3 456 

3529 

566 

2140 

374 

181 

3174 

249 

150 

Nr. 133 

Þús. kr. 

1522 

1348 

6 843 

1125 

7 968 

7 968 

1413 

150 

7 563
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Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun „0... 

52-58 Önnur gjöld .......0........0.... 

5 Gjöldsamtals ........0..0.... 0 
4 Sértekjur ..........0.0.00.. 0. 

Mismunur ................00.. 

02-276 Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601  Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna ...... 

Gjöld samtals ...........0..... 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ................... 
R) Gjöldsamtals ...........0.... 

02-301 Menntaskólinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn í Reykjavík .......................... 

Stofnkostnaður: 

601  Fasteign .................. 000. 

Gjöld samtals ..........0.0.0.. 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun „0... 

52-58 Önnur gjöld .............0..0.. 0... 
5 Gjöldsamtals ................ 0 

02-302 Menntaskólinn á Akureyri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn á Akureyri ........0.0.......0.0... 

Stofnkostnaður: 
601  Fasteign .................. 0... 

Gjöld samtals ................0 0. 

31. desember 1984 

13 630 

13 630 

32 382 

250 

29 983 

2 649 

Þús. kr. 

6 489 

13 630 

13 630 

13 630 

32 382 

32 632



31. desember 1984 323 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 2... 

52-58 Onnur gjöld ..............0 0000. 

5 Gjöld samtals ..........00. 0 

4 Sértekjur ...........00 0000 

Mismunur ............ 0. 

02-303 Menntaskólinn á Laugarvatni 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn á Laugarvatni .................... 

Stofnkostnaður: 

601  Fasteign ...........0.00.0 000 

Gjöld samtals .........%... 0000 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun „2... 

52-58 Onnur gjöld ............. 000... 

5 Gjöldsamtals ..........%.00 0 

4 Sértekjur .............0 000 

Mismunur ............0 000 

02-304 Menntaskólinn við Hamrahlíð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn við Hamrahlíð ................... 

Stofnkostnaður: 

601  Fasteign ............0... 0000 

Gjöld samtals ..........2.00. 00 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun ......0..0 0 

52-58 Önnur gjöld ..........0.... 00. 

5 Gjöld samtals ...........00. 0. 

4 Sértekjur ...........0.0 000 

Mismunur ...........002 00 

Þús. kr. 
24 856 

5 794 

30 650 

526 

9 722 

250 

7 605 

2 367 

9 972 

372 

45 393 

40 794 

5 099 

45 893 

2 902 

Nr. 133 

Þús. kr. 

30 124 

9 600 

500 

45 893 

42 991



Nr. 133 324 

02-305 Menntaskólinn við Sund 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn viðSund .............. 0000... 

Þús. kr. 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteign ..............%..0 0. 1500 

Stofnkostnaður: 

601  Fasteign ...........0..... 0000 400 

Gjöld samtals ...........0.00 000 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun ............0. 

5 Gjöldsamtals ...............0 00. 

4 Sértekjur .........0...0 000 138 

Mismunur ............2.0 0 

02-306 Menntaskólinn á Ísafirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn á Ísafirði ..........0..0.0.0.0000. 0. 

Stofnkostnaður: 

601  Fasteign ............0....0 0. 0000 

Gjöld samtals ..........0.00.00 0. 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun ............02 00 

5 Gjöld samtals ..........%..0 0000. 

4 Sértekjur ...........0.0.. 00. 810 

Mismunur .............000 00 

02-307 Menntaskólinn á Egilsstöðum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn á Egilsstöðum ...............0.....0.... 

Stofnkostnaður: 

601 Fasteign .................0 0000 

Gjöld samtals ..............2 0000. 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

32 063 

1 500 

400 

33 963 

33 225 

12 268 

2 000 

14 268 

13 458 

12 665 

1500 

14 165
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Tegundarsundurliðun: 
$1 Laun „0... 

52-58 Önnur gjöld .........0....0 0000. 

5 Gjöldsamtals .............. 

4 Sértekjur .........0...... 0 

Mismunur ............ 0000 

02-308 Menntaskólinn í Kópavogi, fjölbraut 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn í Kópavogi, fjölbraut .............. 

Stofnkostnaður: 
601  Fasteign .........0.%.0.00 00. 

Gjöld samtals .........%.0000 00. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun „00.00.0000. 

52-58 Önnur gjöld .........0..... 0000. 

5 Gjöldsamtals ............ 

02-319 Framhaldsskólar, almennt 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Framhaldsskólar, almennt ...................0.0... 

Viðhaldsverkefni: 

5 90 Viðhaldsfé, óskipt ........0...000 00. 

Stofnkostnaður: 

601 Tölvubúnaður ...........%..00 0000 

Gjöld samtals .........0.00002 

Tegundarsundurliðun: 
91 Laun „0... 

52-58 Önnur gjöld .........00...2. 000. 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöld samtals .........00.%. 00 

02-321 Kennaraháskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Kennaraháskóli Íslands „...........0....0..0...0... 

Þús. kr. 

8930 

5235 

14 165 

191 

16 567 

6 000 

22 

Nr. 133 

Þús. kr. 

13 974 

16 567 

6 000 

22 567 

15 446 

1119 

18 168 

4 200 

5 000 

22 567 

18 168 

4 200 

5 000 

27 368 

14 823 

11 724 

821 

52 005 

27 368 

52 005
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Viðhaldsverkefni: 

501  Fasteign ........0.0....00.. 

Stofnkostnaður: 

6 0l Fasteign ...........).0..... 0. 

Gjöld samtals .........0.0.... 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 2... 

52-58 Önnur gjöld ...........0.....0... 0. 

5 Gjöldsamtals .......0.0..00. 
4 Sértekjur ........0..0... 0. 

Mismunur ...............0 0. 

02-322 Ælfinga- og tilraunaskóli Kennaraháskólans 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101  Æfinga- ogtilraunaskóli Kennaraháskólans 

Gjöld samtals .........0.0.... 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun 0... 
52-58 Önnur gjöld ..........0...0...0...0.. 

5 Gjöldsamtals .......0... 
4 Sértekjur ............0... 0. 

Mismunur ............0.... 

02-323 Rannsóknastofnun uppeldismála 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Rannsóknastofnun uppeldismála ......... 

Stofnkostnaður: 

60l  Tækjabúnaðuro. fl. .............0...... 0. 

Gjöld samtals ...........0.... 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun 0... 
52-58 Önnur gjöld ......................... 
5 Gjöld samtals ...........0...... 

31. desember 1984 

Þús. kr. Þús. kr. 

800 

800 

5 500 

5 500 

58 305 

39 659 

18 646 

58 305 

1107 

57 198 

14 812 

14 812 

14 812 

14 164 

648 

14 812 

4 502 

10 310 

1 607 

1 607 

170 

170 

1777 

1 008 

769 

1777
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02-331 Íþróttakennaraskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Íþróttakennaraskóli Íslands ....................... 

Viðhaldsverkefni: 

501  Fasteign .........0..%.0 0... 

Stofnkostnaður: 

601 Fasteignir ...............0 0000 

Gjöld samtals ........0.0....000 0. 

Tegundarsundurliðun: 
91 Laun 

5 Gjöldsamtals ............0. 0 

4 Sértekjur .............. 00 
Mismunur ...........0 0... 

02-336 Hússtjórnarkennaraskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Hússtjórnarkennaraskóli Íslands ................... 

Gjöld samtals ............0..2.0 000 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun 2... 

52-58 Onnur gjöld ..............000 00. 

5 Gjöldsamtals ..............0 00. 

02-351 Fjölbrautaskólar í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti .................... 

102  ÁrmúlaskÓli.................. 0... 

Stofnkostnaður: 

601 Fasteignir ................0 000 

Gjöld samtals ...........0..0 000 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun „00.00.0000 

52-58 Önnur gjöld ..........0...%..0 0000. 

5 Gjöld samtals .............00 00 

Þús. kr. 

5 656 

250 

13 250 

4 493 

14 663 

19 156 
43 

1035 

822 
213 

46 188 

25 099 

2 800 

66 616 

1471 

Nr. 133 

Þús. kr. 

5 656 

250 

13 250 

19 156 

19 113 

1035 

1035 

1 035 

71 287 

2 800 

14 087 

74 087
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02-352 Flensborgarskóli, fjölbrautaskóli 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Flensborgarskóli, fjölbrautaskóli 

Stofnkostnaður: 

601 Fasteignir .................... 

Gjöld samtals ................. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 2... 

52-58 Onnur gjöld ................... 

5 Gjöldsamtals ................. 

02-353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fjölbrautaskóli Suðurnesja ..... 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður ................ 

Gjöld samtals ..........00.. 000 

Tegundarsundurliðun: 
1 Laun 2... 

52-58 Önnur gjöld ................. 20. 
5 Gjöldsamtals ...........0.... 

02-354 Fjölbrautaskólinn á Akranesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Fjölbrautaskólinn á Akranesi ...........0.0..00.0 0... 

Stofnkostnaður: 

601 Fasteignir .................... 

Gjöld samtals ...........00 00 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 0... 

52-58 Önnur gjöld ..........0....... 0... 
5 Gjöld samtals ..............0 000 

328 31. desember 1984 

Þús. kr. Þús. kr. 

22 365 

22 385 

1 800 

1 800 

24 185 

20 448 

3737 

24 185 

20 842 

20 842 

1000 

1 000 

21 842 

18 240 

3 602 

21 842 

21 866 

21 866 

8500 

8500 

30 366 

19 259 

11 107 

30 366
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02-355 Framhaldsskóli í Vestmannaeyjum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Framhaldsskóli í Vestmannaeyjum ............... 

Stofnkostnaður: 
601 Tækjabúnaður ............0000 0000... 

Gjöld samtals ...2.......00 000. 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun 2... 

52-58 Önnur gjöld ............000 00. 

5 Gjöldsamtals .......0.222000 nn 

02-356 Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki ................. 

Stofnkostnaður: 
601 Fasteignir ..............20 000. 

Gjöld samtals ...........0.000 00. 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun ......0.0 00 

52-58 Önnur gjöld ..........0000000 0. annann 
5 Gjöldsamtals ..........000 0000 

02-357 Fjölbrautaskólinn á Selfossi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101  Fjölbrautaskólinn á Selfossi ........00.0000.... 

Stofnkostnaður: 
601 Fasteignir ...........0..000 0000. 

Gjöld samtals ...........00 00. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun .....00.0.0. 00 

52-58 Önnur gjöld .........20220. 00. nn nn 

5 Gjöldsamtals ..............0 0000 

Þús. kr. 

8126 

1 000 

7 254 
1872 

11 593 

7 800 

9 574 
9 819 

18 058 

8 500 

15 070 
11 488 

Nr. 133 

Þús. kr. 

8 126 

1 000 

9 126 

9 126 

11 593 

7 800 

19 393 

19 393 

18 058 

8 500 

26 558 

26 558
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02—-358 Framhaldsskóli í Neskaupstað 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 

Stofnkostnaður: 

601 Fasteignir .................. 

Gjöld samtals ............... 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun 2... 

52-58 Onnur gjöld ................. 

5 Gjöld samtals ............... 

02-359 Verkmenntaskóli á Akureyri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Verkmenntaskóli á Akureyri .. 

Stofnkostnaður: 

601 Fasteignir .................. 

6 10 Verkmenntaskóli — tækjakaup 

Gjöld samtals ................ 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 

52-58 Onnur gjöld ................. 

5 Gjöldsamtals ............... 

02—-360 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Fjölbrautaskólinn í Garðabæ .. 

Gjöld samtals ............... 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun 2... 

52-58 Onnurgjöld ................. 
5 Gjöld samtals 

Framhaldsskóli í Neskaupstað . 

330 

Þús. kr. 

4 198 

1 000 

3700 

1498 

26 898 

11 000 

500 

23 785 

14 613 

10 113 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

4 198 

1 000 

5 198 

5 198 

26 898 

11 500 

38 398 

38 398 

10 113 

10 113 

10 113
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02-422 Námsgagnastofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skrifstofa ................ 0. 

110  Afgreiðslu-ogsöludeild ..............0..0 000. 
120  Framleiðsludeild ................0.0.. 0... 

130  Fræðslumyndasafn .............00 0... n nr 
140  Kennslumiðstöð .........000%0 000 

160  Námsefnisgerð ...........%.0.0 0 

Gjöld samtals .........200000 20 

Tegundarsundurliðun: 
S1 

5 
4 

Laun .... 

52-58 Önnur gjöld 

Gjöldsamtals .........0.000000 nn 

Sértekjur 

Mismunur 

02-423 Námsstjórn og þróunarverkefni 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

Námsstjórn og þróunarverkefni ......0.0.0.00000 00... 101 

Gjöldsamtals ...........%.200 00. 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun 20.00.0000... 

52-58 Önnur gjöld ............000 000 

5 Gjöldsamtals ...........020. 00. 

02-431 Iðnfræðsluráð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

Iðnfræðsluráð ..........0..0.... 0... 101 

Gjöld samtals ...........0000 0000 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun ........... 0000 

52-58 Önnur gjöld .........0..... 0000 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 

5 Gjöldsamtals ............000000 00 

4 Sértekjur ..........2.0.000 000 

Mismunur ............0000 000 

Nr. 133 

Þús. kr. Þús. kr. 

68 455 

2826 

10 309 

45 022 

4 484 

1126 

4 688 

68 455 

14 654 

53 801 

68 455 

9 648 

58 807 

977 

9771 

9771 

1398 

2373 

9771 

6 620 

6 620 

6 620 

4 971 

1597 

52 

6 620 

87 
6 533 
AM
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02-501 Tækniskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  TækniskóliÍslands ........... 

Stofnkostnaður: 
601 Tækjabúnaður ............... 

Gjöld samtals ................ 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 2... 
52-58 Önnurgjöld .................. 

) Gjöldsamtals ................ 
4 Sértekjur .................... 

Mismunur ................... 

02-506 Vélskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Vélskólilslands............. 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður .............. 

Gjöld samtals ............... 

Tegundarsundurliðun: 
$1 Laun .......0.0 

52-58 Onnur gjöld ................. 

5 Gjöld samtals ............... 

4 Sértekjur ............... 

Mismunur .................. 

02-507 Stýrimannaskólinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Stýrimannaskólinn í Reykjavík 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður .............. 

Gjöld samtals ............... 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun „2... 

52-58 Onnurgjöld ................. 

5 Gjöldsamtals ............... 

4 Sértekjur ................. 

Mismunur 

332 31. desember 1984 

Þús. kr. Þús. kr. 

31 425 

NN 31 425 

1500 

HR 1500 

32 925 

RN 24 296 
NR 8 629 

RA 32 925 
NR 300 
RN 32 625 

15 015 

UR 15 015 

2 300 

ER 2 300 

ER 17 315 

NR 12 433 

HR 4 882 

RN 17 315 

186 

HR 17 129 

1355 

HR 7355 

1800 

IR 1800 

UR 9 155 

IR 6 096 

I 3059 

HR 9 155 

FRA 272 
8 883
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02—-514 Iðnskólinn í Reykjavík Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Iðnskólinn í Reykjavík .......000200. 0000. 57 433 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteignir .........0....... 0. 1 800 

Gjöld samtals .........2.. 0... 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun 00... 

52-58 Önnur gjöld .........%%..0.0n nn 

56 843 
2 390 

59 233 5 Gjöldsamtals ...........000. 00 
492 4 Sértekjur ..........%...0 0 

Mismunur ...........2200 0 

02-515 Iðnskólar utan Reykjavíkur 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Iðnskólar utan Reykjavíkur ..............00000000 13 771 

Gjöld samtals ..........00000 00 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 00... 13351 

52-58 Önnur gjöld .........00....0 000 rn 420 

5 Gjöldsamtals ........0.00.0 0. 

02-516 Iðnskólar, almennt 

Viðfangsefni: 

Viðhaldsverkefni: 

5 90 Viðhaldsfé, óskipt ...........0.00000 0000 

Stofnkostnaður: 

690  Stofnkostnaður') ...........0%.. 0 sr 4 500 

1 000 

Gjöld samtals .........20.00 00. 

Tegundarsundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld ...........0...00 0 nn nn 

5 Gjöldsamtals ........0.0.0 0... 

5 500 

02-517 Hótel- og veitingaskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101  Hótel- og veitingaskóli Íslands .................0....... 5 623 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður ............00..%2 000... 500 

Gjöld samtals ...............0.0 0 

Nr. 133 

Þús. kr. 

57 433 

1 800 

58 741 

13 771 

13771 

13 771 

1 000 

4 500 

5 500 

5 500 

5 623 

500 

6 123 
  

Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 1.
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Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun 2... 
5258 Önnur gjöld ......0.).....0.0... 0 

5 Gjöld samtals .......0.0..0. 0. 
4 Sértekjur ..........0.0.. 0. 

Mismunur .......... 0. 

02-518 Fiskvinnsluskólinn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Fiskvinnsluskólinn .................0.. 0 

Stofnkostnaður: 

601 Fasteignir ...............0.. 0. 

Tegundarsundurliðun: 

Sl Laun 2... 
52-58 Önnur gjöld .........0.0....... 000 

5 Gjöld samtals .......0.0.. 
4 Sértekjur ...........0.. 0... 

Mismunur ............ 0. 

02-521 Hjúkrunarskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: . 
101  Hjúkrunarskóli Íslands ...........0....0..0000. 0. 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteignir ............0...0.. 0... 

Gjöld samtals ..........0000 0. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun... 
52-58 Önnur gjöld ..............0.... 02. 

5 Gjöldsamtals .........0..0... 
4 Sértekjur .........0.0.. 00. 

Mismunur .........0... 0 

02-522 Nýi hjúkrunarskólinn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101  Nýihjúkrunarskólinn ..........0.0...0....0.. 00... 

Gjöld samtals „.........0.0.... 

31. desember 1984 

6 384 

10 000 

8 733 

221 

1337 

1617 

8 954 
496 

3410 

Þús. kr. 

5 603 

6 384 

10 000 

16 384 

15 223 

8 954 

8 458 

3410 

3410
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Tegundarsundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 
51 Laun „0... 2548 
52-58 Önnur gjöld ...............0..... 862 
5 Gjöldsamtals ...........0... 0 3410 

02-523 Fósturskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 8 866 

101  Fósturskóli Íslands ..........0.00.0..0. 0 8 866 

Viðhaldsverkefni: 850 

S01  Fasteign ................... 000 830 

Gjöld samtals ..........0... 0. 9716 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun 1758 

52-58 Onnur gjöld ................0 000 1958 

5 Gjöldsamtals ..............0.. 9 716 
4 Sértekjur ..........%%.00.. 131 

Mismunur ............. 9 585 

02-553 Hússtjórnarskólar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 10 465 

101  Hússtjórnarskólar ..................... 0. 10 465 

Viðhaldsverkefni: 3 000 

590  Viðhaldsfé, óskipt ..............0. 0... 3 000 

Gjöldsamtals .........0000 0. 13 465 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 0... 8 156 

52-58 Önnur gjöld .................. 0. 5 309 

5 Gjöldsamtals .......0.%...... 0 13 465 

4 Sértekjur ............0..00.0.0 1 867 

Mismunur .............0000 00 11 598 

02-561 Myndlista- og handíðaskólinn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 16 378 

101  Myndlista- og handíðaskólinn ....................0...... 16 378 

Gjöld samtals ..........000 0... 16 378
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Tegundarsundurliðun: Þús. kr. 

S1 Laun ........... 000 11 679 

52-58 Önnur gjöld ........0..0..0..0.... 0. 4 699 

5 Gjöldsamtals ............... 16 378 

4 Sértekjur ..........000.0 0 6 555 
Mismunur ........... 00... 

02-562 Leiklistarskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Leiklistarskóli Íslands ..........0...0....0.. 0... 5 933 

Gjöldsamtals ............... 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun 2... 4 130 

52-58 Önnur gjöld ...........0.... 00. 1 803 

5 Gjöld samtals .............. 000. 5 933 

4 Sértekjur ..........0....0 285 

Mismunur ...........0... 0. 

02—563 Tónlistarfræðsla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Tónlistarskólinn í Reykjavík ..............0.0..0 0. 6 009 

120  Aðrirtónlistarskólar ............0...0. 000 50 236 

Stofnkostnaður: 

6 90 Tónlistarskólar, stofnkostnaðarstyrkir ................... 1000 

Gjöld samtals ............... 0 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun „0... 56 245 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 1 000 

5 Gjöld samtals ..............0 0 

02—-571 Sjómannaskólahúsið 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Sjómannaskólahúsið ...............0..0 00... 6 798 

Þús. kr. 

9 823 

5 933 

5 933 

5 648 

56 245 

1 000 

57 245 

57 245 

6 798
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Þús. kr. Þús. kr. 

Stofnkostnaður: 3 000 

601  Fasteign ..........0...0. 0200. 3 000 

Gjöld samtals ................ 9 798 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun 20.00.0000... 3415 

52-58 Önnur gjöld ............... 0000 0 0 6 383 

5 Gjöldsamtals ..........0%%.22 9 798 

02-580 Samvinnuskólinn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 11 362 

101 Samvinnuskólinn ............%000 0000 11 362 

Gjöld samtals ..............0.. 0 11 362 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun 00.00.0000. 5316 

52-58 Önnur gjöld .............0000 0000 6 046 

5 Gjöldsamtals ..........%.. 0000. 11 362 

4 Sértekjur ............000 000. 1033 

Mismunur .............0. 000. 10 329 

02-581 Verslunarskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 31 212 

101  Verslunarskóli Íslands ...........0..0.%0. 00... 31 212 

Gjöld samtals ..........0..22 00 31 212 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun „0... 26 096 

52-58 Onnur gjöld ............0000. 002 ð nn 5116 

5 Gjöldsamtals ............0 0000. 31 212 

4 Sértekjur ............0.0 0000 443 

Mismunur ..............0 0000 30 769 

02—601 Héraðsskólinn Reykholti 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 7 246 

101  Héraðsskólinn Reykholti .........0..000... 0000... 7 246 

Gjöld samtals ...........00.2 000 7 246



Nr. 133 338 31. desember 1984 

Tegundarsundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 
51 Laun 2... 5710 

52-58 Önnur gjöld ............0....... 1 536 

5 Gjöldsamtals ........0....00. 000 7 246 

4 Sértekjur ......0...00 0. 118 

Mismunur ............... 7 128 

02—602 Héraðsskólinn Núpi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 7 235 
101  Héraðsskólinn Núpi ..........%...... 00... 7235 

Gjöld samtals .........)..... 0. 1235 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 0... 3 852 
52-58 Önnur gjöld ...........0.....0.. 00 3383 

5 Gjöldsamtals ............000.... 7 235 

4 Sértekjur .......0...0.0... 192 

Mismunur .............0 0. 7 043 

02—603 Héraðsskólinn Reykjanesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 4 027 

101  Héraðsskólinn Reykjanesi ............0...0..000 00. 4 027 

Gjöld samtals ...........000 0. 4 027 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun 00... 2740 
52-58 Önnur gjöld ...........0.0.. 00... 1287 

5 Gjöldsamtals ...........0.. 4 027 

4 Sértekjur ...........0..000 000 191 
Mismunur ...........000 00 3 836 

02-604 Héraðsskólinn Reykjum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 5 695 

101  Héraðsskólinn Reykjum .............0..... 0 5 695 

Gjöldsamtals .........000.0 0... 5 695
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Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 0... 

52-58 Önnur gjöld .................. 

5 Gjöld samtals ................ 

4 Sértekjur ............... 

Mismunur .......... 

02-605 Alþýðuskólinn Eiðum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Alþýðuskólinn Eiðum ........ 

Gjöld samtals ................ 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 2... 

52-58 Onnur gjöld .................. 

5 Gjöldsamtals ................ 

4 Sértekjur 20.00.0000... 

Mismunur ............. 

02—606 Héraðsskólinn Skógum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  HéraðsskólinnSkógum ....... 

Gjöld samtals ................ 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun 0... 

52-58 Önnur gjöld .................. 

5 Gjöld samtals ................ 

4 Sértekjur .................... 
Mismunur ................... 

02-607 Héraðsskólinn Laugarvatni 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Héraðsskólinn Laugarvatni 

Gjöld samtals ................ 

339 Nr. 133 

Þús. kr. Þús. kr. 

  

Í 5 695 
Sr 118 

5 577 

9 641 
9 641 

9 641 

5515 
SL 4 126 

RN 9 641 
RN 620 
NN 9 021 

7 059 
Í 7 059 

7 059 

4 387 
I 2 672 

7 059 
RN 252 

6 807 

4 759 
4 759 

4 759 

A 44
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Tegundarsundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 
51 Lan ........... 0 3331 

52-58 Önnur gjöld .................... 00 1428 

5 Gjöldsamtals .............. 4 759 

4 Sértekjur ................. 295 
Mismunur .............. 000 4 464 

02—609 Héraðsskólinn Laugum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 7 613 

101  HéraðsskólinnLaugum ................0.0 0000... 1613 

Gjöld samtals ........0......0 0. 1613 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun ......0.0.. 5 845 

52-58 Onnur gjöld .........2.%...... 000 1 768 

5 Gjöldsamtals .............0. 00 7 613 
4 Sértekjur .............0... 0. 177 

Mismunur .............00.. 000 7 436 

02—-610 Héraðsskólar, almennt 

Viðfangsefni: 

Viðhaldsverkefni: 3 000 

590  Viðhaldsfé, óskipt ...................... 0. 3 000 

Stofnkostnaður: 9 500 

690  Stofnkostnaður') ....................00. 0... 9 500 

Gjöld samtals ............0.0 0. 12 500 

Tegundarsundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld ................0000 00 12 500 

5 Gjöld samtals ..............0 00. 12 500 

02—621 Skálholtsskóli 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 2421 

101 Skálholtsskóli .............0%. 00... 2421 

Gjöld samtals ............... 0. 2421 
  

" Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 2.
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Tegundarsundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 

$1 Laun ...........0 00 1524 

52-58 Önnur gjöld .......0..%..0 0... 897 

5 Gjöldsamtals .......0020 00. 2421 

02-700 Grunnskólar, Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 297 345 

101 Grunnskólar, Reykjavík ............0.%00 000... 297 345 

Gjöld samtals ..........0..... 297 345 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun ..........0 00. 290 038 

52-58 Önnur gjöld ..........0..0. 000. 7 307 
5 Gjöld samtals .........202 297 345 

02-701 Grunnskólar, Reykjanesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 233 299 

101 Grunnskólar, Reykjanesi .............0. 00. 233 209 

Gjöld samtals .........00..0 0. 233 299 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ..........00 00 217 429 

52-58 Önnur gjöld ........0..0..0.. 00 14 974 

59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ............%.00 0... 896 

5 Gjöldsamtals ...........0.0 233 299 

02-703 Grunnskólar, Vesturlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 97 736 

101 Grunnskólar, Vesturlandi ............0.0 0000... 97 136 

Gjöld samtals .........%.0..00 0. 97 736 

Tegundarsundurliðun: 

Sl Laun .........0...000 000 86 109 

52-58 Önnur gjöld ...........0..0 000 11 149 
5912 Til sveitarfélaga ..............0 0000. n nn 478 

5 Gjöldsamtals ..........00.0 00 97 736
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02-704 Grunnskólar, Vestfjörðum Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

102 Grunnskólar, Vestfjörðum ..............0..00 00. 65 263 

Gjöld samtals ..........0..... 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 0... 59 019 
52-58 Önnur gjöld ...............0..00 00 5 865 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga .............0....... 00. 379 
5 Gjöldsamtals ................ 0 

02-705 Grunnskólar, Norðurlandi vestra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Grunnskólar, Norðurlandi vestra ..........000..0....... 75 136 

Gjöldsamtals .................. 00 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun .............. 00 62 271 
52-58 Önnur gjöld ...................0 00. 12 477 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga .............0...00... 000 388 
5 Gjöldsamtals ............0... 0 

02-706 Grunnskólar, Norðurlandi eystra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Grunnskólar, Norðurlandi eystra ....................... 148 721 

Gjöld samtals ...........0..0.. 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun .........0..0. 133 238 

52-58 Önnur gjöld .................0.0. 0. 14 901 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ...........0.0.000.. 000 582 

5 Gjöldsamtals ................ 0 

Þús. kr. 

65 263 

65 263 

65 263 

75 136 

75 136 

75 136 

148 721 

148 721 

148 721
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02-707 Grunnskólar, Austurlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Grunnskólar, Austurlandi .............00. 0000... 

5 Gjöldsamtals ........00..... 000 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun ......000.0 00 

52-58 Önnur gjöld .............02000 0 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ...............00 0000... 
RN) Gjöldsamtals ..........0..20 000 

02-708 Grunnskólar, Suðurlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Grunnskólar, Suðurlandi .............0.00 0000. 00. 

Gjöld samtals ................ 0. 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun ..........0.00 000 

52-58 Önnur gjöld ..........0......0 000 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga .............200 000... 
5 Gjöldsamtals .........0....2 00. 

02-720 Grunnskólar, almennt 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 

112 

113 

114 

115 

120 

121 

130 

140 

141 

150 

190 

Framhaldsdeildir í grunnskólum ..................0000.. 

Umferðarfræðsla ískólum ............0%..0 0000... 

Sundskylda í skólum ..........%%..2 0000 

Skíðakennslaískólum ............000. 000. 
Unglingafræðsla .............%.... 0000 

Kennsla á Landspítala og Landakotsspítala............... 
Unglingaheimili, skóli ............0.0 000... 

Safnakennsla ..........0...000. 200 
Mötuneyti skyldunámsnema í héraðsskólum .............. 

Mötuneyti vegna nemenda í 9. bekk grunnskóla ........... 

FM-heyrnartæki vegna kennsluo.fl. ........0..0..0....... 

Grunnskólar, Óskipt..........0%%0 0000 n nn 

Gjöld samtals 

Þús. kr. 

81 725 

13 911 
132 

442 

129 318 

Nr. 133 

Þús. kr. 

81 725 

81 725 

81 725 

129 318 

129 318 

107 740 
21 052 

526 
129 318 

11 536 

71 536
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Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 2... 

52-58 Önnur gjöld .......0...0.0..... 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ..............0.0.0.0. 000 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 
5 Gjöldsamtals ..............0 00 

02-730 Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

6 90 0 Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra, framlög') ... 

Gjöld samtals ............. 0 

Tegundarsundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld ..............0... 0. 
5 Gjöldsamtals ...........0. 00 

02-750 Skólar fyrir þroskaheft börn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110  Öskjuhlíðarskólinn ............0.....0. 00. 

120  Kjarvalshús, greiningarstöð .................00.0.0.. 

130  Þjálfunarskólar ..............00...0. 0. 

140 Dagvist forskólabarna ..........0........ 0... 

150 Sameiginleg þjónusta ...............0.. 0. 

160  Blissnefnd ............0%.0... 0. 

Viðhaldsverkefni: 

510  Fasteign .............0..00 nn 

Stofnkostnaður: 

610 Hjálpartæki ............... 00... 

620 Hjálpartæki ..............0...0... 0... 
630 Búnaður í þjálfunarskóla á Akureyri .................... 

Gjöld samtals ..............0 000 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun ...........0. 00 

52-58 Önnur gjöld ...............0.0. 0... 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ..........0...0.0000. 00 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 

5 Gjöldsamtals ..........0..00 0000 

4 Sértekjur .............000 0000 

Mismunur ...............0 0000 

31. desember 1984 

Þús. kr. Þús. kr. 

32 229 
26 458 

12 700 
149 

71 536 

116 368 
116 368 

"'116368 

116 368 
116 368 

03 119 
21 328 

6 741 
35 100 
12 193 
17 695 

62 

200 
200 

590 
240 
200 
150 

03 909 

60 265 
16 547 

11 748 
5 349 

93 909 
757 

93 152 
  

"Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 3.
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02-799 Heyrnleysingjaskólinn Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 17 353 

101  Heyrnleysingjaskólinn ...........000000 0000 nn 17 353 

Viðhaldsverkefni: 445 

501  Fasteign ........0...0. 0... 445 

Gjöld samtals .........0..... 0 17 798 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun „2... 14 253 

52-58 Önnur gjöld ........0......0.0 00 3545 

5 Gjöldsamtals ..............0 00 17 798 

4 Sértekjur .........022.20. 43 

Mismunur ............00 00. 17 755 

02-802 Vernd barna og ungmenna 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 4 002 

110  Barnaverndarráð ............0.0... 0... n rn 2 688 

120  Sumardvalarheimili ............0... 22... nn 14 

130  Meðferðarheimili Torfastöðum .............0. 0000... 1240 

Stofnkostnaður: 850 

630  Fasteign ..........0.%..00. 2000 850 

Gjöld samtals ..............0 00. 4 852 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun „00... 2 267 

52-58 Onnur gjöld ............%.00 0000 1271 

39 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 1314 

5 Gjöldsamtals ..........%..200 00 4 852 

02-803 Dagvistarheimili, stofnkostnaður 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 34 901 

6 90 Dagvistarheimili, stofnkostnaður!) ...................... 34 901 

Gjöld samtals ..............00 0 34 901 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ...............000 000 0000. 34 901 
5 Gjöldsamtals ..........0...0..0 0000 34 901 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 4.



Nr. 133 346 

02-871 Unglingaheimili ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Unglingaheimili ríkisins ..............0...... 

Gjöld samtals .......0.0 

Tegundarsundurliðun: 
59 

5 

Tilfærslur: 
5911 Til B-hluta fyrirtækja Og sjóða .......0...0.0.0... 
Gjöld samtals ......... 

02-872 Lánasjóður íslenskra námsmanna 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Lánasjóður íslenskra námsmanna ..........0..0..00... 

Gjöld samtals ......... 

Tegundarsundurliðun: 
59 

5 

Tilfærslur: 
5911 Til B-hluta fyrirtækja Og sjóða .......00.00.0... 
Gjöld samtals .......00.00. 

02-881 Náms- og fræðimenn, framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110  Styrkurtil erlendra námsmanna í íslenskum skólum ....... 
1 14  Menningarstofnun Bandaríkjanna á Íslandi, námsstyrkir . 
115  Styrkurtil útgáfustarfa .......0..00.0.0..0.0.0 0. 
119  Safngripaviðgerðir, námsvistargjöld .................... 
120  Félagsstofnunstúdenta ..............0..0. 0. 
121  Hjónagarðar, hönnun .............0..00. 0... 
122  Stúdentagarðar, viðhald ................000.0..... 

Gjöld samtals „.....0.0..0... 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 
5 Gjöld samtals ........0.00.0.. 

31. desember 1984 

Þús. kr. Þús. kr. 

5 979 
5979 

5979 

5 979 

5 979 

668 061 

668 061 

668 061 

668 061 

668 061 

12 860 
1370 

90 

1750 

150 

2 800 

200 

6 500 

12 860 

12 860 

12 860
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02-883 Lektorar í íslensku við erlenda háskóla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Lektorar í íslensku við erlenda háskóla ............ 

Gjöld samtals ........%..0.0. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun „0... 

5 Gjöld samtals ..........0.. 

02-884 Jöfnun á námskostnaði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Jöfnun á námskostnaði ............ 000... 

Gjöld samtals ........00.0. 000 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöld samtals ............ 0. 

02-885 Fullorðinsfræðsla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

120  Bréfaskólinn ..............0.00 000. 

130 Námsflokkar .............0. 00 
140  Félagsnámskeið 

160  Heimilisiðnaðarskólinn ...................0... 

180 — Námskeið fyrir ófaglærða bókaverði .............. 

Gjöld samtals ...........0. 0 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöld samtals ..........0...2..0 00 

02-901 Landsbókasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Landsbókasafn Íslands ........0.0..000..0 0... 

Stofnkostnaður: 

60l  Bókakaup 

Gjöld samtals ..........00.0 00. 

Þús. kr. 

590 

590 

20 000 

20 000 

440 

115 
100 

150 

285 

1090 

10 907 

1 200 

590 

20 000 

20 000 

20 000 

1 090 

1090 

1090 

10 907 

1200 

12 107 
A 45
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Tegundarsundurliðun: Þús. kr. 

Sl Laun ........... 00 8753 

52-58 Önnur gjöld ............0........0 0. 3354 

5 Gjöld samtals ............0.. 000 12 107 

4 Sértekjur ............0..0 0. 347 

Mismunur ............. 0. 

02-902 Þjóðminjasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Þjóðminjasafn ...........200.0.0.....r 10 130 
120  Sjóminjasafn Íslands .................. 0000... 1500 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteignir .................00 0000 1750 

Stofnkostnaður: 

601 Fasteignir ..................0 0000 500 

Gjöld samtals ............0. 00. 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun ...........00 71 495 

52-58 Önnur gjöld .................... 0. 4 885 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 1500 

5 Gjöldsamtals .............00. 0 13 880 

4 Sértekjur ...........00000 0000 198 

Mismunur .............00.. 0. 

02-903 Þjóðskjalasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: , 

101 Þjóðskjalasafn Íslands ..................0...0 00... 6 046 

Gjöld samtals .............. 00. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun „00.00.0000. 4 569 

52-58 Onnur gjöld ...................000 1477 

5 Gjöldsamtals ..........000. 0. 6 046 

4 Sértekjur ............0000 0000 242 

Mismunur .............0 020 

Þús. kr. 

11 760 

11 630 

1750 

500 

13 880 

13 682 

6 046 

6 046 

5 804
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02-904 Safnahúsið við Hverfisgötu 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Safnahúsið við Hverfisgötu .........0000....0.... 

Viðhaldsverkefni: 

501  Fasteign ............%.00 000 

Gjöld samtals ............ 00. 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun ......0.0 000 

52-58 Önnur gjöld .............0 0000. 

5 Gjöld samtals ...........00 

4 Sértekjur ...........0.2 00 

Mismunur ............ 000 

02-905 Listasafn Ásgríms Jónssonar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Listasafn Ásgríms Jónssonar .........0........... 

Gjöld samtals .........0.0. 000 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun #2... 

52-58 Onnur gjöld ............%0000 0000 

5 Gjöld samtals .............0 000 

4 Sértekjur ..........000. 00 

Mismunur ...........00 20 

02-906 Listasafn Einars Jónssonar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Listasafn EinarsJónssonar ..........0.0..0...000... 

Viðhaldsverkefni: 

501  Fasteign 

Gjöld samtals ...........0.00 000 

Þús. kr. 

1 686 

540 

660 

526 

134 

660 
62 

1 063 

500 

Nr. 133 

Þús. kr. 

1686 

540 

2 226 

2 220 

660 

660 

598 

1 063 

500 

1 563
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Tegundarsundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 
51 Laun ...........000 0 800 
52-58 Önnur gjöld .................. 0 763 

5 Gjöldsamtals ............0... 0 1 563 

4 Sértekjur ..........0...0000. 0 93 
Mismunur .............0 0 1470 

02-907 Listasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 5 888 
101 Listasafn Íslands ..........0000000.. 0 5 888 

Stofnkostnaður: 9 800 
601  Listaverkakaupo.fl............0....00.. 00. 2 500 
620  Fríkirkjuvegur7 ............0... 0000... 7300 

Gjöld samtals ..........0..0.. 15 688 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun ......0..... 2 687 
52-58 Önnur gjöld ...........0...0.... 0 13 001 

5 Gjöldsamtals ............0... 0 15 688 
4 Sértekjur ..........0.... 00... 319 

Mismunur .............0. 15 369 

02-908 Kvikmyndasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: , 1140 

101 Kvikmyndasafn Íslands .............0....0....... 000... 1140 

Gjöld samtals .............0 000 1 140 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun 2... 237 
52-58 Önnur gjöld ................ 00... . 903 

5 Gjöldsamtals ................0 0... 1140 

4 Sértekjur ................00. 248 

Mismunur „.........00 892
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02-909 Blindrabókasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 

Gjöld samtals .......... 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun 

5 Gjöld samtals 

02-931 Náttúruverndarráð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Náttúruverndarráð ..... 

102  Fræðslustarfsemi ....... 

120  Friðlýsingarsjóður ..... 
131 
132 Þjóðgarðurinn Skaftafelli 
133 
134 Friðlýst svæði, merkingar og eftirlit 

Stofnkostnaður: 

631 Fasteign .............. 

633 Fasteign .............. 

Gjöld samtals .......... 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 

5 Gjöld samtals 

4 Sértekjur 

02-973 Þjóðleikhús 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Þjóðleikhús 

Gjöld samtals 

Blindrabókasafn Íslands . 

52-58 Önnur gjöld ............ 

Mismunur ............. 

Rannsóknarstörf við Mývatn ..........000..0 000... 

Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum ............000........ 

Þús. kr. 

5576 

3228 
2348 

Nr. 133 

Þús. kr. 

5576 

5576 

5376 

8 818 

2 000 

10 818 

9 434 

50 088 

50 088
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Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja ogsjóða .............. 

5 Gjöldsamtals .........00.. 

02-974 Sinfóníuhljómsveit Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sinfóníuhljómsveit Íslands ....................... 

Gjöld samtals ............... 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða .............. 

5 Gjöldsamtals ..........00. 00. 

02-975 Vísindasjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Vísindasjóður .............0.0... 0000. 

Gjöld samtals ............... 0. 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða .............. 
5 Gjöldsamtals ...........0. 0. 

02-976 Menningarsjóður, framlag 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menningarsjóður, framlag ....................... 

Gjöld samtals ..............0 0... 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða .............. 
5 Gjöldsamtals ............00 000 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

50 088 

19 464 

19 464 

700 

700 

3 800 

3 800 

Þús. kr. 

50 088 

19 464 

19 464 

19 464 

700 

700 

700 

3 800 

3 800 

3 800
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02-977 Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu ................. 

Gjöld samtals .............000 200 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja ogsjóða ............... 
5 Gjöldsamtals ..........000000 0 

02-980 Listskreytingarsjóður ríkisins 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Listskreytingarsjóður ríkisins .................... 

Gjöld samtals ............00 00 

Tegundarsundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld ............... 00... 
) Gjöldsamtals .............. 0 

02-981 Kvikmyndasjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Kvikmyndasjóður ...........0..0 0000 

Gjöld samtals ...........0.2 000 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöldsamtals ...............00 00 

02-982 Listir, framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

112 Launasjóður rithöfunda 

114  Rithöfundasjóður Íslands 

115  Þýðingarsjóður 

119 — Höfundagreiðslurskv. gerðardómi 1984 

120 Leikfélag Reykjavíkur 

121 Leikfélag Akureyrar 

122 Leiklistarstarfsemi 

124  Önnurleiklistarstarfsemi 
125 Leiklistarráð 

113  Höfundagreiðslurskv. 21. gr. höfundalaga ............... 

123  Bandalagíslenskraleikfélaga ........0....... 

Þús. kr. 

7000 

7 000 

3700 

3 700 

8 000 

8 000 

Nr. 133 

Þús. kr. 

7000 

7 000 

7 000 

3 700 

3 700 

3 700 

8 000 

8 000 

8 000 

52 285
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126  Alþýðuleikhús .........0...0.0.... 
128 Kynning áíslenskrilisterlendis ........................ 
130 Íslenskaóperan .............0...0. 
131 Íslenskidansflokkurinn .........0...0.0..00 
137  Tónlistarstarfsemi, styrkir ..............0...0...... 
141 Listasöfn, styrkir ..............0...... 
142 Myndlistarskólinn í Reykjavík .......0.0......00...0... 
143 — Myndlistarskólinn á Akureyri ................0.0..0..0..... 
144  Félagíslenskra myndlistarmanna ....................... 
1 70 — Heiðurslaunlistamanna skv. ákvörðun Alþingis) ......... 
171 Listamannalaun „...............0... 0 
172 Starfslaunlistamanna .............0..0...0.. 0. 
173  Bandalagíslenskralistamanna ................0..0.0.... 
174 Listkynning, styrkir ................ 
175 Lista- og menningarmál, ýmis ..........0...0.0..00.0..... 

Gjöld samtals .........0.. 0. 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 
5 Gjöldsamtals ...........0 00. 

02-983 Vísindaleg starfsemi, styrkir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110. Vísinda-ogfræðistörf ...........0..0..0.0.. 0. 

Stofnkostnaður: 

6 10  Surtseyjarfélagið, byggingarstyrkur ..................... 

Gjöld samtals ........0.0.. 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 
5 Gjöldsamtals ...........0... 0. 

02-984 Norræn samvinna 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110  Norræntsamstarf ...........0..0...0. 0 

111  Norrænafélagið .............0.0... 0... 

112 Samstarf á sviði menningarmála skv. samnorrænni fjárhags- 

áætlun ...............002 0 

117  Menningarsamskipti við Færeyinga ................0.0.... 

120 Þátttaka í framkvæmdastjórn UNESCO ................. 

Gjöld samtals .........2.000. 000 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

1500 
1250 

3 000 

600 

1800 

1380 

1000 

1 600 

500 
3200 

2976 

3400 

40 

150 

2400 

52 285 

350 

500 

850 

300 

100 

3 744 

250 

275 

Þús. kr. 

52 285 

52 285 

350 

500 

850 

850 

4 669 

4 669 

  

) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 5.
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Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöld samtals 

02-985 Félagsheimilasjóður 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601  Félagsheimilasjóður 

Gjöld samtals 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 
5 Gjöld samtals 

02-986 Íþróttasjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110  Rekstrarstyrkiro.fl. .............. 0 

Stofnkostnaður: 

620 Bygging íþróttamannvirkja') 

Gjöld samtals 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöld samtals 

02-988 Æskulýðsmál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Æskulýðsráð ríkisins 
1 11  Æskulýðssamband Íslands ...............0.... 0 

112 Ungmennafélag Íslands 

113  Bandalagíslenskra skáta 

114 Bandalag íslenskra skáta vegna Úlfljótsvatns 

116 Íslenskir ungtemplarar 
117 Starfsemi KFUM og KFUK 
120  Alþjóðaár æskunnar 

Gjöld samtals 

  

  

9 Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 6. 

Nr. 133 

Þús. kr. Þús. kr. 

4 669 

4 669 

1000 

71 000 

7000 

7000 

7 000 

1500 

1500 

31 360 

31 360 

32 860 

32 860 

32 860 

6 820 

600 

140 

4 200 

560 

130 

160 

280 

750 

6 820 

A 46
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Tegundarsundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 6 820 

5 Gjöldsamtals .........)...... 00 6 820 

02-989 Ýmis íþróttamál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 20 345 
110 Íþróttasamband Íslands ...................0 00. 17 400 

111 Ólympíunefnd .............0. 20. 540 

112 Ólympíunefnd fatlaðra ................0..00. 0. 400 

113 Íþróttamálfatlaðra ......................0 0. 1050 
115  Farkennsla í íþróttum .................. 00. 75 

116  Þrekprófun ungmenna 1985 .............0.000 0000... 200 
121  SkáksambandÍslands ....................0....0...0.. 210 
122  Stórmeistararískák .................... 0... 300 

123  Alþjóðaskákmót,styrkir ..........0.0.0.... 0. 160 

130  Bridgesamband Íslands ............................. 10 

Gjöldsamtals ...........00000 00 20 345 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 20 345 
5 Gjöldsamtals ................. 0. 20 345 

02-991 Húsfriðun 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 9 096 

6 10  Húsfriðunarsjóður .................... 0000. 1439 

620 Viðeyjarstofa og Nesstofa ...............00. 00. 790 

630 „Húsið“, Eyrarbakka ................. 0000... 700 

640  Byggða-ogminjasöfn .................. 000. nn 5 507 

650 Torfusamtökin, lokagreiðsla ...................00....... 700 

Gjöld samtals .............0.0... 0 9 096 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 9 096 
5 Gjöldsamtals ............0..0. 000 9 096
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02-999 Ýmislegt Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 7310 

129  Amtsbókasafn vegna skilaskyldu ....................... 120 

142  Reykholtsstaður ..........0.0000. 0... 200 

150 Landssamband Hjálparsveitaskáta .............000..... 700 

170 Landakotsskóli, rekstrarstyrkur ........................ 1 000 

171  Hlíðardalsskóli, rekstrarstyrkur ............0....00.0.... 1200 

175 „Til Cornell- og Manitoba-háskóla ...........0000.. 0000... 90 

190 Söfn, styrkir ................. 00. 700 

191 Félög, styrkir .............0. 0000. arnar 200 

192  Ymisframlög .............00 0000. 2 000 

193  KvenfélagasambandÍslands ............0.0 00... 0000... 600 

194 „8S-nefndin“ — samstarfsnefnd í lok kvennaáratugar S.þ ... 500 

Viðhaldsverkefni: 300 

571  Hlíðardalsskóli .............00..%00 00... 300 

Stofnkostnaður: 880 

6 14  Sædýrasafnið í Hafnarfirði ...................000000.. 180 
6 15 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja, sædýrasafn ............ 100 
624  Safnastofnun Austurlands ..........0...00.. 000... 600 

Gjöld samtals ...............0 0. 8 490 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 8 490 
5 Gjöld samtals ..........0...220 00 8 490 

Samtals 3 965 178
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03 Utanríkisráðuneyti 

03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 47 653 

101 Yfirstjórn ...............0 00... 34 721 
110  Kjörræðismenn .........0........... 0 374 

120 Samningar við erlend ríki ...............0...0...0......... 349 
121  Alþjóðaráðstefnur .............0..0.... 0... 6 101 

130  Upplýsinga- og kynningarstarfsemi ..................... 1370 

131 Kvikmyndir og myndbönd fyrir sendiráðin til landkynningar . 374 

132  Markaðsmál.............2..... 0. 4 358 

Gjöldsamtals ................ 0000 47 653 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun 00... 14 246 

52-58 Önnur gjöld ................0 00. 33 407 

RN) Gjöldsamtals ...........0... 0 41 653 

4 Sértekjur ..........0....0 0... 223 
Mismunur ........0....0. 0 47 430 

03-102 Varnarmáladeild 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 6 079 
101  Varnarmáladeild ...............0....0... 0. 6 079 

Gjöld samtals „.........%..... 00 6 079 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun „0... 3340 

52-58 Önnur gjöld ...........0.... 00... 2 739 

5 Gjöldsamtals .............0... 0 6 079 
4 Sértekjur ..........)...... 0. 118 

Mismunur ..........0.. 5 961
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03-201 Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............00 000 4 743 

110  Tollgæsla á Keflavíkurflugvelli .................0000... 20 377 

120  Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli ................0..... 24 575 

130  Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar ................. 356 

Gjöld samtals ...........000 0... 

Tegundarsundurliðun: 

Sl Laun .........0..0 0. 41 602 

52-58 Önnur gjöld ............0..0 000 8449 

5 Gjöldsamtals ............00 0. 50 051 

4 Sértekjur ..........0.0. 00... 5 704 

Mismunur ............0 0... 

03-301 Sendiráð Íslands í Bonn og fastanefnd Íslands hjá Evrópu- 

ráðinu 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Sendiráð Íslands í Bonn og fastanefnd Íslands hjá Evrópu- 

TÁÐINU ...........0 0 6977 

Gjöld samtals ..............0 0000. 

Tegundarsundurliðun: 

91 Laun .....0..0..0 00 4 968 

52-58 Önnur gjöld ........2.222.0000 nan 2 009 

5 Gjöldsamtals .........%%..... 0. 

03-302 Sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn ..................... 7 591 

Gjöld samtals ............0.0 0000. 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun .......000.0 00 4 915 

52-58 Önnur gjöld ..........202.00 000. nn 2 676 

5 Gjöldsamtals ...............00 0000. 

Nr. 133 

Þús. kr. 

50 051 

50 051 

44 347 

6977 

6977 

6 977 

7 591 

7 591 

7 59
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03-303 Sendiráð Íslands í London 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sendiráð Íslands í London 

Gjöld samtals ........... 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun 2... 

52-58 Önnurgjöld ............. 
RN) Gjöldsamtals ........... 

03-304 Sendiráð Íslands í Moskvu 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

360 

101 Sendiráð Íslands í Moskvu .........0..00.00. 0 

Gjöld samtals ................ 0. 

Tegundarsundurliðun: 
$1 Laun „0... 

52-58 Önnurgjöld ............. 
5 Gjöld samtals ........... 

03-305 Sendiráð Íslands í Osló 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sendiráð Íslandsí Osló ........0..0..00.. 

Gjöld samtals ........... 

Tegundarsundurliðun: 
$1 Laun .......... 

52-58 Onnurgjöld ............. 
5 Gjöldsamtals ........... 

03-306 Sendiráð Íslands í París og fastanefnd Íslands hjá OECD og 
UNESCO 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sendiráð Íslands í París og fastanefnd Íslands hjá OECD og 
UNESCO 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

9119 

5931 

3188 

7 243 

5 166 

2 077 

1955 

5573 

2382 

9 629 

Þús. kr. 

9 119 

9 119 

9119 

7 243 

7 243 

7 243 

7955 

7955 

7955 

9 629 

9 629
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Tegundarsundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 

S1 Laun ..........0.00. 000 5 627 

52-58 Önnur gjöld ...........0.0..0 00. ð 4 002 

5 Gjöldsamtals „oo... 9 629 

03—307 Sendiráð Íslands í Stokkhólmi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 6 840 

101 Sendiráð Íslands í Stokkhólmi ...........000%. 000... 0... 6 840 

Gjöld samtals „...........20000 000 6 840 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun NI 4 187 

52-58 Önnur gjöld .........0....0.0. 00 ð 2025 

5 Gjöldsamtals ..............00. 00. 6 840 

03—308 Sendiráð Íslands í Washington 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 15 241 

101 Sendiráð Íslands í Washington 

Gjöld samtals ...............00 00. 15 241 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun ............0 00 10 434 

52-58 Önnur gjöld ..........0.....0 00. 4 807 

5 Gjöld samtals ............%%.00 00. 15 241 

03-309 Fastanefnd Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum og aðalræðis- 

maður Íslands í New York 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 19 250 

101 Fastanefnd Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum og aðalræðis- 

maður Íslands í New York .......00%20 0... 19 250 

Gjöldsamtals ............%000. 0. 19 250 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun .......0..000 00 10 092 

52-58 Önnur gjöld ............00..0 00. ð nr 9158 

5 Gjöldsamtals .........00..0000 00. 19 250
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03—311 Sendiráð Íslands í Brussel og fastanefnd Íslands hjá NATO 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: . 

101 Sendiráð Íslands í Brussel og fastanefnd Íslands hjá NATO . 

Gjöld samtals ................ 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 0... 
52-58 Önnur gjöld ..........0...0..0 00. 
5 Gjöld samtals ...........0.. 

03-312 Fastanefnd Íslands hjá EFTA í Genf 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fastanefnd Íslands hjá EFTA í Genf .................... 

Gjöld samtals ...........0. 0 

Tegundarsundurliðun: 

Sl Laun 2... 

52-58 Onnur gjöld ...........0..0.... 0. 

5 Gjöldsamtals .........).)...... 

03-313 Sendiráð, almennt 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

190 Gengisbreytingar ...........0.0....... 

Viðhaldsverkefni: 

590  Viðhaldsfé, skipt ............0....0. 0 

Stofnkostnaður: 

690. Stofnkostnaður, óskiptur ..........0...0......0..0 

Gjöld samtals .........00... 0 

Tegundarsundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld ..........0.......... 0 
5 Gjöldsamtals .......0.0..0.. 

03-390 Þróunarsamvinnustofnun Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Þróunarsamvinnustofnun Íslands ...........000.0..0.000... 

Gjöld samtals ...........0...0.. 

31. desember 1984 

Þús. kr. Þús. kr. 

  

  

9 702 
9 702 

9 702 

6312 
3 390 

9 702 

9 267 
9 267 

9 267 

5 697 
3 570 

9 267 

5 000 
s 000 

3 500 
3 500 

2 000 
2 000 

0.10.500 

10 500 
10 500 

20 500 
20 500 

20 500
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Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 
5 Gjöldsamtals .............0 000 

03-399 Ýmis utanríkismál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
130 Lögberg-Heimskringla ................ 00... 

140 Samskipti við Vestur-Íslendinga ........................ 
160 Háskóli Sameinuðu þjóðanna ...........0... 000... 
170  FélagS.p. á Íslandi vegna 40 ára afmælis samtakanna ...... 

Gjöld samtals .........0....0 00 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 

5 Gjöld samtals 

03-401 Alþjóðastofnanir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Sameinuðu þjóðirnar, UN ...........000. 00 

111  Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO ................ 

112  Alþjóðavinnumálastofnunin,ILO ...................... 

113  MenningarmálastofnunS.þ., UNESCO .........0........ 
114  Matvæla- oglandbúnaðarstofnunS.þ., FAO ............. 

115  Alþjóðakjarnorkumálastofnunin, LAEA 

116 GATT ........... 0 
117  Alþjóðaveðurfræðistofnunin, WMO .......0000..0.0... 

118  Alþjóðasiglingamálastofnunin,IMCO ................... 
119 Þróunaraðstoð Sameinuðu þjóðanna, UNDP ............. 

120  Alþjóðabarnahjálparsjóðurinn, UNICEF ................ 
121 Aðstoð við Palestínu-flóttamenn, UNRWA #......0..%... 

122  Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNHCR ...... 

123 Gæslulið Sameinuðu þjóðanna á Kýpur, UNFICYP ....... 
124  Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna, WEP .............. 

125 Eftirlitsnefnd með gin- og klaufaveiki á vegum FAO ....... 
126 Sameinuðu þjóðirnar, ýmsir sérsjóðir ................... 

127  Alþjóðagerðardómurinn í Haag .....................0... 

128  Tollasamvinnuráðið, CCC ........0...0..0 0. 

129  Alþjóðasjómælingastofnunin,1IHB ..................... 

130  Alþjóðahvalveiðiráðið,IWC .........000..0.000 0. 

131  Alþjóðahafrannsóknir, ICES, ICNAF, NEAFC .......... 
132 Alþjóðastofnun til útgáfu tollalaga ...................... 

Þús. kr. 

20 500 

184 

166 

4 900 

50 

8 000 

2 822 

1529 

1351 

3156 

1497 

1039 

618 

289 

4 788 

332 

380 

1 208 

399 

552 

34 

418 

15 

369 

199 

962 

1911 

25 

Nr. 133 

Þús. kr. 

20 500 

5 300 

5 300 

5 300 

53 062 

A 47
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133  Alþjóðalandfræðisambandið,IGU ..................... 

134  Alþjóðajarðfræðisambandið,IUGS ..................... 

135  Parísarsamþykktin um vernd á sviðiiðnaðar .............. 

136  Bernarsambandið ...................0.0 0000. 
137  Alþjóðaráð Rauða krossins ......................0.... 

138 Alþjóðasamband sakamálalögreglu, INTERPOL ......... 

139  Evrópuráðið .„.........2.0%%0000. 0 

140  Efnahags- og framfarastofnunin, OECD ................. 

141  Atlantshafsbandalagið, NATO ............00.0 0. 
142  Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA ..................... 

143 Norræn nefnd um neytendamál ....................0.0.... 

144  Alþjóðanáttúruverndarsambandið ...................... 

145  Gæslulið Sameinuðu þjóðanna fyrir botni Miðjarðarhafs ... 
146 Alþjóðasamband um byggingaskipulag .................. 
147  Oslóarsamningur um varnir gegn mengun ................ 
148  Alþjóðajarðeðlisfræðisambandið ................0....... 
149  Gæslulið Sameinuðu þjóðanna í Líbanon, UNIFIL ........ 

150  Sameindalíffræðiþing Evrópu ......................00.. 
151  NeyðarhjálparstofnunS.þ., UNDRO ................... 

152  KvennaáratugarsjóðurS.þ. ...........0.....0 0. 
153  Parísarsamningur um varnir gegn mengun ................ 
154  MannfjöldasjóðurS.þ., UNFPA .........0000..000.0... 

155  Alþjóðamatvælabirgðasjóðurinn,IEFR ................. 
156 Sjóður Sameinuðu þjóðanna til fórnarlamba pyntinga ..... 

157  Norður-Atlantshafslaxveiðinefndin, NASCO ............. 

Gjöld samtals ...............00. 0000 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 

5 Gjöldsamtals ................0. 0000. 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

9 

13 

341 

186 

558 

464 

1889 

2772 

7923 

2 695 

10 
97 

440 
13 

162 

35 

2120 

85 

236 

240 

162 

104 

258 

80 

277 

53 062 

Þús. kr. 

53 062 

53 062 

  

Samtals 295 914
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04 Landbúnaðarráðuneyti 

04-101 Landbúnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ..............2 0000 

Gjöld samtals ...............0 0. 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun 20.00.0000... 

52-58 Önnur gjöld ............0.000 00. en rr 
5 Gjöldsamtals ..........00.. 20. 

04-171 Jarðeignir ríkisins, framlög 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 
601  Jarðeignirríkisins ............0.0.000. 000... 

Gjöld samtals ............02 2 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja ogsjóða .........0000000000.. 
5 Gjöldsamtals ..........%%2.00 020. 

04-172 Jarðasjóður 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 
601  Jarðasjóður ..............0...0. 0. 

Gjöld samtals .............0.0 0000. 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 
5911 Til B-hluta fyrirtækja ogsjóða .........0.0.0000000... 

5 Gjöldsamtals ...............00 0... 

Þús. kr. 

12 024 

Nr. 133 

Þús. kr. 

12 024 

12 024 

7434 
4 590 

6 105 

6 105 

900 

900 

12 024 

6 105 

6 105 

6 105 

900 

900 

900
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04-201 Búnaðarfélag Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn 

120  Ráðunautar 

140 Ýmis framlög 

150  Landþurrkun') 

Gjöld samtals .........)00.. 0 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun 

59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............. 

5 Gjöldsamtals .......000.. 

4 Sértekjur ........0.....0 00 

Mismunur ........0.0.0.. 0. 

04-205 Veiðistjóri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Veiðistjóri ............0.. 00. 

Gjöld samtals .........0000. 0 

Tegundarsundurliðun: 
$1 Laun 

59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ......................... 
5 Gjöldsamtals ........0.0.00.0 0. 

04-206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn 

102 Útgáfa 
111 Sérstök þróunarverkefni 

112  Grunnkortagerð 

113  Efnagreiningar 
114 Úrvinnsla gagna 

121  Ulloggærur 

130 Jarðrækt 
134  Ylræktog garðrækt 

130  Sérfræðileg aðstoð við landbúnaðinn ............ 

52-58 Önnur gjöld .........0)...0.... 0 

120  Búfé ......00... 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

370 
  

1929 

3230 

661 

461 

2 108 

Þús. kr. 

30 473 

28 544 

3230 

3 230 

3 230 

41 008 

  

" Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 7.



31. desember 1984 367 

140  Landnýting ............00. 0000 

150  Bútækni ...........0..0..%0 00... 

160  Fæðurannsóknir .............0.0.%. 0000. 

170  Aðfangaeftirlit ...........0.....0.. 0. 

181 Korpa og Þormóðsdalur ...............% 0000... 0. 
182 Stóra - Ármót .......00..0.0 0 

183 Tilraunabúið Hesti ...............0..0 0000. 

184 Tilraunastöðin Reykhólum .........0.0.. 000. 00... 

185 Tilraunastöðin Möðruvöllum ..........0.000%0 00... 

186 Tilraunastöðin Skriðuklaustri .............0.....0.... 

187 Tilraunastöðin Sámsstöðum ..............0 0000. 

190  Tilraunabú,Óskipt ...........0.. 0000... 

Viðhaldsverkefni: 

586 Hús Gunnars Gunnarssonar á Skriðuklaustri ............. 

Stofnkostnaður: 

613 Tækjabúnaður ............2..20. 0000 

681  Fasteign, vélageymsla................ 0000... 

682  Fasteign, fjósbygging ............00.0. 00. 
685  Fasteign, fjósbygging ...........2000. 200. 

687 Tækjabúnaður .................2 0000 

Gjöld samtals ...........0.000 00 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun ......0.000 00. 

52-58 Onnur gjöld ..............2000 000. 

5 Gjöldsamtals ...............2 000 

4 Sértekjur .............. 000 

Mismunur .............002 00 

04-207 Forfalla- og afleysingaþjónusta í sveitum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

Forfalla- og afleysingaþjónusta í sveitum ................. 101 

Gjöld samtals .............00 000 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun ......0.0.0..00 00 

52-58 Onnur gjöld ................0 0000 
5 Gjöld samtals ............... 000 

Þús. kr. 

3675 

2 896 

1 807 

1158 

1270 

573 

1218 

609 

984 

838 

1103 

2500 

350 

300 

250 

1200 

1400 

500 

Nr. 133 

Þús. kr. 

350 

3 650 

45 008 

23 789 

21 219 

45 008 

4 309 

15 053 

40 699 

15 053 

15 053 

14 960 

93 

15 053
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04-231 Skógrækt ríkisins Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 26 358 

101 Yfirstjórn ........0.0.0.0.0 00 2 599 

102  Ymiskostnaður ..............%%0. 0000 862 

120  Skógarvarsla ..............00. 0020. 0 4 738 

130  Skóggræðsla.................%. 0000. 8 739 

132  Gróðrarstöðvar ...........0..0.000 00 5 865 

140 Mógilsá, skógræktartilraunir ........................... 1838 
150 Framkvæmdir í Fljótsdal ................00. 0000... 200 
160  Útivistarsvæði ...........0....0.. 0. 367 
180 Tilraunir við rótarskóga ...............00. 0000 150 

181  Nytjaskógar ............0..0.0 000. 1000 

Viðhaldsverkefni: 1400 

530 Fasteignir .............00.. 0000 750 

532 Fasteignir ............0..%0000 000 450 
540 Fasteignir ...............000.0 00 200 

Stofnkostnaður: 2316 
630 Fasteignir ogtækjakaup .............000000 0000 1740 
632  Fasteign, plöntugeymsla ................ 0000... 576 

Gjöld samtals ............000. 000 30 074 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun ......0..0 000 16 114 
52-58 Önnur gjöld ..............000000 00 12 610 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 1350 

S Gjöldsamtals ................. 0. 30 074 
4 Sértekjur ...........0.. 000 7626 

Mismunur .............00 0000 22 448 

04-235 Landgræðsla ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 20 949 

101 Yfirstjórn .............002 002 1972 

120  Almennlandgræðsla ..............0... 00... 6 040 
130 Landgræðsluverðir .............0..00. 00 4 512 

140  Reksturflugvéla ...............0.0.. 0000. 4 460 
160  Búrekstur ..............0. 0000... 3 965 

Stofnkostnaður: 3 500 

620  Stofnkostnaður, óskiptur ............0.0...00. 0000... 3100 
660  Vélarogtæki ...............0...0 000 400 

Gjöld samtals ..............000 000 24 449
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Tegundarsundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 

$1 Laun ......00.0 000. 8225 

52-58 Onnur gjöld ............00.0 000 16 224 

5 Gjöldsamtals .............0000 0 24 449 

4 Sértekjur ............0..0 000 5779 

Mismunur ...........0..00 0. 18 670 

04-242 Mat á landbúnaðarafurðum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 2179 

101  Matálandbúnaðarafurðum ...............0. 00... ..0. 2179 

Gjöld samtals .............0.000 0 2179 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun ......00.0 0000 1034 

52-58 Onnur gjöld ................0. 0000 1145 

5 Gjöldsamtals ..............0.0 000 2179 

04-243 Sauðfjárveikivarnir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 16 837 

101  Sauðfjárveikivarnir ...............00 000 16 837 

Stofnkostnaður: 1920 

610 Girðingar ...........22.2...... 1920 

Gjöld samtals ..........2000.. 18 757 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ............0 0 5 068 

52-58 Önnur gjöld ..............0000 00 2 989 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 10 700 

5 Gjöldsamtals ...........00..000 0. 18 757 

04-244 Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 780 
101  Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða ...................... 780 

Gjöld samtals ............0.00 00. 780 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun ......0.0.00 00 639 

52-58 Önnur gjöld ............000. 2... ð en 141 

5 Gjöldsamtals ...............00. 000 780
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04-246 Veiðimálaskrifstofan 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Veiðimálaskrifstofan ...........00... 020... 

Stofnkostnaður: 

601  Vélarogtæki ...........0....... 00 

630  Fiskræktarsjóður .............0...... 00 
6 40. Laxeldisstöð í Kollafirði, endurgreiðsla láns og stofnbúnaður 

Gjöld samtals .........00..... 

Tegundarsundurliðun: 
$1 Laun 0... 
52-58 Önnur gjöld ................0.0. 2. 
59 Tilfærslur: 

5911 TilB-hluta fyrirtækja og sjóða ..................... 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 

5 Gjöldsamtals .........000... 0. 

4 Sértekjur ..............0.0 0... 

Mismunur .............0 000 

04-247 Yfirdýralæknir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............0... 0. 

120  Héraðsdýralæknar ...................0.. 00... 

151  Búfjársjúkdómar .................. 0000... 

152  Eftirlitogeftirlitsferðir ................... 0... 

Viðhaldsverkefni: 

590 0 Dýralæknabústaðir, viðhald ........................... 

Stofnkostnaður: 

6 90 0 Dýralæknabústaðir, byggingar ................0.0........ 

Gjöld samtals ............0..00 000 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ..........0.0 0 

52-58 Önnur gjöld ..........0........ 0... 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...................... 

5 Gjöldsamtals ............0...0 0 

4 Sértekjur ...............00000 0 
Mismunur .............000. 00. 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

9 368 

665 

600 

1350 

5 579 
4 454 

1350 

600 

11 983 

954 

912 
13 236 

60 
149 

1300 

300 

12 646 

3051 

260 

15 957 
285 

Þús. kr. 

9 368 

2615 

11 983 

11 029 

1300 

300 

15 957 

15 672
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04-270 Landgræðslu- og landverndaráætlun 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

620  Landgræðsluáætlun, RALA ........ 

630  Landgræðsluáætlun, Skógrækt ríkisins 

6 40  Landgræðsluáætlun, Landgræðsla ríkisins 
650  Landgræðsluáætlun, ýmis starfsemi 

6 90 Fyrirhleðslur') 
691  Sjóvarnargarðar 

Gjöld samtals 

Tegundarsundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ............. 
5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega .. 

5 Gjöld samtals 

04-271 Landgræðslusjóður 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 
601  Landgræðslusjóður ............... 

Gjöld samtals .................... 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða . 

5 Gjöldsamtals ................. 

04-272 Einangrunarstöð holdanauta Hrísey 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Einangrunarstöð holdanauta Hrísey 

Gjöld samtals .................. 

Þús. kr. 

2 625 
4 828 

21 380 
886 

6 600 
1375 

Nr. 133 

Þús. kr. 

37 694 

37 694 

29 719 

1375 

6 600 

600 

600 

600 

37 694 

600 

600 

600 

600 

600 

  

') Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 8. 

A 48
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Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 
5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ..... 

5 Gjöldsamtals ...........00 0. 

04-287 Stofnlánadeild landbúnaðarins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Stofnlánadeild landbúnaðarins ......... 

Gjöld samtals .......0...00. 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...... 
5 Gjöldsamtals .........0... 0. 

04-288 Jarðræktarlög, framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110  Ráðunautar ...........00..00 000. 

Stofnkostnaður: 

620  Jarðræktarframlögo. fl................ 

Gjöld samtals ............ 0... 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun „0... 
52-58 Önnur gjöld ............000. 00... 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...... 

5 Gjöldsamtals .............. 0. 

04-289 Jöfnunargjald 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Jöfnunargjald ....................... 

Gjöld samtals ...........00 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöldsamtals ........00..... 00. 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

600 

30 600 

Þús. kr. 

600 

30 600 

30 600 

30 600 

10 029 

130 000 

30 600 

10 029 

130 000 

140 029 

8 535 
1494 

130 000 

3 000 

140 029 

3 000 

3 000 

3 000 
3 000



31. desember 1984 373 

04-290 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir ........... 

Gjöld samtals ................0 00 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 

5 Gjöldsamtals ..........%..0. 0. 

04-291 Búfjárrækt, framlög skv. lögum nr. 31/1973 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Búfjárrækt, framlög skv. lögum nr.31/1973 ......... 

Gjöld samtals ............2 000. 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ...........00 000 

59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 
5 Gjöld samtals .........0%..00. 00. 

04-299 Landbúnaðarmál, ýmis starfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

115 Tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands ......... 

1 16 Búnaðarsamband Austur-Skaftafellssýslu ........... 
118 Skógræktarfélag Íslands ........0.... 
122  Ymisverkefni ..............0.00 0000. 

Stofnkostnaður: 

6 19  Lántökukostnaður vegna laga nr. 13/1981 og 13/1982 

Gjöld samtals ..............00 00. 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöld samtals ..........0...00 

Þús. kr. 

380 000 

380 000 

18 757 

6 757 

12 000 

250 

150 

300 

1050 

92 049 

92 299 
1500 

Nr. 133 

Þús. kr. 

380 000 

380 000 

380 000 

18 757 

18 757 

18 757 

1750 

92 049 

93 799 

93 799
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04-501 Bændaskólinn á Hvanneyri Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 32 088 

101 Yfirstjórn ............. 0000. 5 363 

130  Reksturskóla ................0 0000 17 384 

140 Rannsóknir ogtilraunastarfsemi ........................ 2 261 

150  Búrekstur .........0....002 00. 7080 

Viðhaldsverkefni: 1430 
530 Fasteignir, viðhaldhúsa ................. 0000... 1 430 

Stofnkostnaður: 6 525 

601  Fasteign, bútæknisafn .....................0 000. 200 
630  Fasteign, gamlaskólahúsið ............................ 500 

631  Fasteign, rannsóknahús ..............0...... 000... 4 300 

640  Vélarogáhöld..............0.%. 0000 625 

650  Loðdýrahús ................... 0... 900 

Gjöld samtals ...............2nn 40 043 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 2... 17 874 

52-58 Önnur gjöld ..........%..2 0000 nn 22 169 

) Gjöldsamtals ...........0...00 0 40 043 
4 Sértekjur ............000 00. 13 015 

Mismunur ...........00. 0000. 27 028 

04-502 Bændaskólinn á Hólum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 15 922 

101 Bændaskólinn á Hólum ..........0..0%% 00... n nn 15 922 

Viðhaldsverkefni: 2385 

501 Fasteignir, skólahúso. fl. ...........0.00..0 000... 2365 

Stofnkostnaður: 4 850 

601 Fasteignir, starfsmannaíbúðiro. fl. ..................... 4 850 

Gjöld samtals ...........0..0 000 23 157 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ......0.0 00 1286 

52-58 Onnur gjöld ...........%.0.. 0000 15 871 

5 Gjöld samtals ..........0%..20 0. 23 157 

4 Sértekjur .............0.0 000. 5332 
Mismunur ...........220 00 17 825
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04-503 Garðyrkjuskóli ríkisins Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 10 182 

101  Garðyrkjuskóli ríkisins ..............% 0000 10 182 

Viðhaldsverkefni: 1400 

501 Fasteignir, gróðurhús ..............0.. 0000. 1400 

Stofnkostnaður: 2400 

601  Fasteignir,Óskipt ..............%%%0 00... 2400 

Gjöldsamtals ...........200.0 000 13 982 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun 20.00.0000. 8 596 

52-58 Önnur gjöld ...............00. 00 5 386 

5 Gjöldsamtals ...........%..20 000 13 982 

4 Sértekjur .............0.0 00. 1 488 

Mismunur .............00 000 12 494 
  

Samtals 958 516
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05 Sjávarútvegsráðuneyti 

05-101 Sjávarútvegsráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ..........0...0... 0. 

Gjöld samtals ................ 00. 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ......0..0.. 0. 

52-58 Önnur gjöld ...............0.. 0000. 

5 Gjöldsamtals ............)....... 0 

05-201 Fiskifélag Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...............0..... 0 

102  Aflatryggingasjóður .............0....0. 0. 

120 Hagdeild ...............0.... 0... 
130 Tæknideild og námskeið í meðferð fiskleitartækja ........ 
140  Skýrsludeild.............0.0.....0...0. 0. 
150  Fiskræktardeild ....................... 0... 

Gjöld samtals „...............0 0. 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun ..........0.0..00 00 

52-58 Önnur gjöld .................. 0000 r rn 

5 Gjöldsamtals .........0........0 0... 

4 Sértekjur ................0.0. 00 

Mismunur ............ ESRA 

05-202 Hafrannsóknastofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn 

110 Rannsóknasvið .................0.. 0. 

111 Raftæknideild ................0.0.. 0... 

119 Tímabundin verkefni ....................0. 0 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

9 059 
5 251 

Þús. kr. 

14 310 

14 310 

14 310 

16 765 

16 765 

15 510 

106 238.
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120 Útibú á Húsavík ..........2....0.0 00... sn 
121 Útibú á Höfn í Hornafirði 
122 Útibú á Ísafirði 
123 Útibú í Ólafsvík................ 00... sr 
124 Útibú í Vestmannaeyjum 

131  R/S Bjarni Sæmundsson ........00000 0000 

132 R/SÁrniFriðriksson ........0...%... 0. 

133  R/S Ottó Wathne ....... 22.00.0000. 

136  Veiðarfærakostnaður ...........0%. 00... nn 

139  Annarskiparekstur .........0000000 000. n ann 

Viðhaldsverkefni: 

531  Viðhald,klössun ...........0..000 00. n senn 

532. Viðhald,klössun ..........0.0...0..... BRRRRSSRÐNRÐÐÐÐR 

533 Viðhald ...........000..0 0000 

590  Viðhalddeildaogútibúa ..........000%00 0... nn. nn 

Stofnkostnaður: 

631 Tækjabúnaður ...............0%% 000 nn ann 

632 Tækjabúnaður .............0000 000 00 n nr 

633 Tækjabúnaður ..................0000l ll 

6 90  Stofnkostnaður deilda og útibúa 

Gjöld samtals ................ nn. 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun .....00.00.00 00 

52-58 Önnur gjöld ....................n 

5 Gjöld samtals 

4 Sértekjur 
Mismunur 

05-203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............... 000. 

112  Efnafræðideild 

113  Gerladeild 

114 Tæknideild ...............000.. 0... 
120  Rannsóknastofa í Vestmannaeyjum 
121 Útibúálsafirði ................0...0. 00... 
122 Útibú í Neskaupstað 
123 Útibú á Akureyri 

Stofnkostnaður: 

6 12 Tækjabúnaður 

6 14 Tækjabúnaður 

Gjöld samtals 

Nr. 133 

Þús. kr. 

12 800 

18 000 

137 038 

1055 

4 873 
9 014 
4 659 
2378 

764 
1350 
1082 
1267 

500 
1000 

135 983 

25 387 

1500 

26 887
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Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 2... 

52-58 Onnurgjöld ............... 

5 Gjöldsamtals „............ 

4 Sértekjur ................. 

Mismunur ................ 

05—-216 Ríkismat sjávarafurða 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Ríkismatsjávarafurða ..... 

Gjöld samtals ............. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun ............ 

52-58 Onnurgjöld ............... 

5 Gjöldsamtals „............ 

4 Sértekjur ................. 

Mismunur ................ 

05-221 Verðlagsráð sjávarútvegsins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Verðlagsráð sjávarútvegsins 

Gjöld samtals ............. 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun... 

52-58 Onnur gjöld ............... 
5 Gjöldsamtals ............. 

378 31. desember 1984 

Þús. kr. Þús. kr. 

FRI 18 368 

BEINIR 8519 

FIRIR 26 887 

EF 1440 

FRI 19 447 

59 669 

FRI 59 669 

FER 59 669 

BER 38 087 

FI 21 582 

BI 59 669 

FI 1415 

BR 52 254 

2501 

BE 2501 

RIÐ 2 501 

BR 1785 

ER 116 

2501 

05-272 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 320 
101 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins .............. 320 

Gjöld samtals .........00.0.0.0. 320 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ..................... 320 
5 Gjöldsamtals ........0..0...... 320
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05-280 Söluskattur í sjávarútvegi, endurgreiðsla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Söluskattur í sjávarútvegi, endurgreiðsla ................. 

Gjöld samtals ..............0.0.0n nn 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega .........000000000000. 

5 Gjöldsamtals ............... 000 

05-298 Fiskleit, markaðsöflun og tilraunir í útgerð og fiskvinnslu 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101  Fiskleit, markaðsöflun og tilraunir í útgerð og fiskvinnslu ... 

Gjöld samtals ...............0 0000 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 
5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega .......000000 0... 00... 

5 Gjöldsamtals .......2%....00 0. 

05-299 Sjávarútvegsmál, ýmis starfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
110  Veiðieftirlit ............0...0... 0... 

121  Sjóvinnukennsla ................0 000. n nn 

123 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum ............0 000. 

130  Mörkun fiskveiðistefnu ..........000%. 0000. 

131 Stjórnfiskveiða ...........%%20 0... 

Stofnkostnaður: 

621  Sjóvinnubátur ...........0.00.0 0... n nr 

Gjöld samtals ............000 00 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun 

52-58 Önnur gjöld 
59 Tilfærslur: 

5912 Til sveitarfélaga ..........0...00. 0000... 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................00... 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 
5 Gjöld samtals 

Þús. kr. 

430 000 

Nr. 133 

Þús. kr. 

430 000 

430 000 

430 000 

5358 

430 000 

5 358 

5358 

11 013 

2 000 
175 

2 000 

2 000 

1 000 

5358 

17 188 

1 000 

18 188 

9 087 

1926 

175 

4 000 

3 000 

18 188 

A 49
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05-901 Skrifstofa Rannsóknastofnana atvinnuveganna 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ..........0.. 000 
120 Skúlagata4 ...........0.0.00 000. n nr 
130  Keldnaholt.............0.0...0 0... 

Viðhaldsverkefni: 

530  Fasteign, viðhald ............0.0000 000... 

Stofnkostnaður: 
601  Tækjabúnaður,tölvur ...........0.0.0.0000... 

Gjöld samtals ...........0.... 0. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun ......0.0.0 00 

52-58 Onnur gjöld ............0000 000. 

5 Gjöldsamtals .............. 00... 

4 Sértekjur ..........0.... 000 

Mismunur ..........0000 0000 

31. desember 1984 

  

19 625 

HR 5788 

BR 4 912 

BR 8925 

370 

370 

550 

HI 550 

HR 20 545 

NN 1125 

IR 13 420 

BR 20 545 

794 

FI 19 751 

Samtals 713 622
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06 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 

06-101 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: Þús. kr. Þús. kr 

Almennur rekstur: 14 967 

101 Yfirstjórn ............... 0000 14 967 

Gjöldsamtals ............%000 0. 14 967 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun .....00..00. 00 9 459 

52-58 Önnur gjöld .............0. 0000 nnnr nn 5 508 

5 Gjöldsamtals ...........2.00 0000 14 967 

06—-102 Stjórnartíðindi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 6 299 

101 Stjórnartíðindi ............020000 000. 6 229 

Gjöld samtals ...............0 0000 6 299 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun .....0..00.00 ara 696 

52-58 Önnur gjöld ...........0..0.0.0r nn 5 603 

5 Gjöldsamtals ............0.000 000 6 299 

4 Sértekjur ..........0%..00 00. 930 

Mismunur ...........0.00000 0 5 369 

06-201 Hæstiréttur 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 6116 

101 Yfirstjórn .........0...00.00nnr nan 3 624 

102  Utgáfa Hæstaréttardóma ..........0.000.00 000... 2 243 

103 Ljósprentun Hæstaréttardóma ..........0.000000. 0. 0... 249 

Gjöldsamtals .........0.0%200 0. 6116



Nr. 133 382 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 2... 

52-58 Önnur gjöld ...........0.....0. 0000. 

5 Gjöldsamtals ............... 0 

4 Sértekjur ...........0...0 000. 

Mismunur ............0....0 00 

06-202 Ríkissaksóknari 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkissaksóknari .................... 

Stofnkostnaður: 

6 01 Tækjabúnaður, tölvuvæðing sakaskrár 

Gjöld samtals ...................... 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 
52-58 Önnur gjöld ........................ 

5 Gjöldsamtals ............ 
4 Sértekjur ...........0.0... 

Mismunur .................. 

06-203 Borgardómarinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101  Borgardómarinn í Reykjavík ......... 

Gjöld samtals ...................... 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun 
52-58 Önnur gjöld ..........0...0..0. 

RN) Gjöldsamtals ................ 
4 Sértekjur ............0.... 

Mismunur .........0........ 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

2480 

3 636 

6 116 
589 

8 330 

1 000 

7 268 
2 062 

9 330 

31 

15 158 

12 543 

2 615 

15 158 

149 

Þús. kr. 

5 527 

8 330 

1000 

9 330 

9 299 

15 158 

15 158 

15 009
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06-204 Borgarfógetinn í Reykjavík Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 15 641 

101  Borgarfógetinn í Reykjavík ........0.0.0.0.0000 0000... 15 641 

Stofnkostnaður: 1300 

601 Tölvubúnaður ...........000%% 020 n 1300 

Gjöld samtals .........0%%.00 000 16 941 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun .....00.00.00 nr 12 167 

52-58 Önnur gjöld ...........0.0 000 rðr 4 774 

5 Gjöldsamtals ...........00.00 00 16 941 

06-205 Sakadómur Reykjavíkur 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 14 593 

101 Sakadómur Reykjavíkur .........0.0.0.0000% 00... nn. 14 593 

Viðhaldsverkefni: 239 

501  Fasteign ..........%%..0 00. 239 

Gjöld samtals .........%...0.00 nr 14 832 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun ......0..00 rn 12 075 

52-58 Önnur gjöld ...........%... 0... ð nr 2757 

5 Gjöldsamtals ...........0.000 000 r nn 14 832 

06-206 Lögreglustjórinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 189 268 

101 Yfirstjórn ..........20022 0. 10 691 

102 Símiogfjarskipti .........220000 0000 1574 

120  Almennlöggæsla ............00000000 0000 159 199 

121 Eftirlitávegum ...........200 0000 00 1544 

122 Fangaklefar ..............2.0.0 000 4 103 

124 Eftirlit með vínveitingahúsum ..............00000 0... 1370 

125 Lögregluskóli .............0.00 0000 n rn 886 

130 Útlendingaeftirlit .............0....0. 00... 2341 

140 Mötuneyti ..........20000.n nn 1452 

160  Aðallögreglustöð við Hverfisgötu .........000000000..0.. 6 108
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Viðhaldsverkefni: 

560  Fasteign, aðalstöð ......... 

Stofnkostnaður: 

602 Tækjabúnaður ............ 

620  Vélarogtæki ............. 

Gjöld samtals ............. 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 

5 Gjöld samtals 

4 Sértekjur 

Mismunur 

06—208 Rannsóknarlögregla ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Rannsóknarlögregla ríkisins 

Viðhaldsverkefni: 
501  Fasteign, Auðbrekku6 

Stofnkostnaður: 

601  Vélar,tækio. fl. 

Gjöld samtals 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun ............ 

52-58 Önnur gjöld ............... 

R) Gjöldsamtals ............. 

4 Sértekjur ................. 

Mismunur ................ 

06—-211 Sýslumenn og bæjarfógetar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Sýslumenn ogbæjarfógetar . 

Gjöld samtals 

Tegundarsundurliðun: 
52—-58 Onnur gjöld 

5 Gjöld samtals 

384 31. desember 1984 

Þús. kr. Þús. kr. 

1420 
FI 1420 

4 000 
NR 1000 

I 3000 

RIÐ 194 688 

FRA 162 118 

RN 32 570 

RN 194 688 

RUN 8 680 

sr 186 008 

41 590 
NR 41 590 

1100 
FR 1100 

2550 
RIÐ 2550 

sr 45 240 

URI 33 441 

sr 11 799 

sr 45 240 

620 

RIÐ 44 620 

1494 
II 1494 

RN 1 494 

1494 

1494
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06-212 Bæjarfógetinn Akranesi Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 14 722 

101 Yfirstjórn ............0000 0 5 617 

120 Löggæsla ...............0.. 00. 9 105 

Gjöldsamtals ............%2.0 0... 14 722 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ........00.00 nn 10 949 

52-58 Önnur gjöld .........0%%...0. 000 sn 3773 

5 Gjöldsamtals .............0.. 00. 14 722 

4 Sértekjur ...........0..00 000. 293 

Mismunur .............00 000 14 429 

06-213 Sýslumaður Borgarnesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 11 365 

101 Yfirstjórn ............... 000. 5272 

120 Löggæsla .............0..%%. enn 5721 

130  Hreppstjórar ..............%%% 000 nn nn 372 

Gjöld samtals ...............0 0000. 11 365 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun 00.00.0000. 8230 

52-58 Önnur gjöld ...........00%.0000r nn 3135 

5 Gjöldsamtals ........0...2.00 000 r nn 11 365 

4 Sértekjur ...........0%.00 0. 347 

Mismunur ............0. 0000 11 018 

06-214 Sýslumaður Stykkishólmi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 17 305 

101 Yfirstjórn ...........0000 0000 rr rn 6 391 

120 Löggæsla Stykkishólmi ..............000 0000... 4 298 

121 Löggæsla Grundarfirði ............000... 000... 00... 2122 

124 Löggæsla Ólafsvík og Hellissandi ................... 0... 4 236 

130  Hreppstjórar .............%0%0 enn 258 

Gjöld samtals .............00 0000. 17 305
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Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun .......... 
52-58 Önnur gjöld ................ 

5 Gjöldsamtals .............. 
4 Sértekjur .................. 

Mismunur .................. 

06-215 Sýslumaður Búðardal 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .................. 
120 Löggæsla .................. 
130  Hreppstjórar ............... 

Stofnkostnaður: 
6350  Fasteign ................... 

Gjöld samtals ............... 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ............ 
52-58 Önnurgjöld ................ 

5 Gjöldsamtals .............. 
4 Sértekjur .................. 

Mismunur .................. 

06—216 Sýslumaður Patreksfirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .................. 
120 Löggæsla .................. 
130  Hreppstjórar ............... 

Gjöldsamtals ............... 

Tegundarsundurliðun: 
$1 Laun ............. 
52-58 Önnurgjöld ................ 

5 Gjöldsamtals .............. 
4 Sértekjur .................. 

Mismunur .................. 

386 31. desember 1984 

Þús. kr Þús. kr. 

FRI 11 373 
ER 5932 

FR 17 305 
NR 929 
FR 16 376 

3535 
BERIN 2519 
BRANN 836 
BR 180 

3200 
FR 3200 

FR 6 735 

FER 2461 
BR 4 274 

NN 6 735 
a 137 
FR 6 598 

8 405 
FR 4 080 

FR 4 101 

FR 224 

A 8 405 

FUN 5 547 

NI 2858 

so 8 405 

310 
A 8 095
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06-217 Bæjarfógeti Bolungarvík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn 

Gjöld samtals ............00 00 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 

5 Gjöldsamtals ..........0.00. 00. 

4 Sértekjur .........00..0. 0. 
Mismunur ..........0....0 0. 

06-218 Sýslumaður og bæjarfógeti Ísafirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............00.0. 0 
120 Löggæsla ................0000 0000. 
130  Hreppstjórar .............0..0. 00. 

Gjöldsamtals ..........0000.0 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 

5 Gjöldsamtals ...........0..... 0. 

4 Sértekjur ............... 00. 
Mismunur .............000 00 

06-219 Sýslumaður Hólmavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ................. 000 
120 Löggæsla ...............)0.%..00 00... 

130  Hreppstjórar ........00..0... 0. 

Gjöld samtals ............00 0000 

120 Löggæsla ...............0... 000. 

Þús. kr. 

2223 
1 969 

2 899 
1293 

4 192 
58 

6 685 
10 401 

252 

11 791 

5 547 

17 338 
398 

2157 

983 

173 

Nr. 133 

Þús. kr. 

4 192 

4 192 

4 134 

17 338 

17 338 

16 940 

3313 

3313 

A 50
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Tegundarsundurliðun: Þús. kr. 

51 Laun ..........0 00. 2 200 

52-58 Önnur gjöld ..........0......0.0. rr 1113 

5 Gjöldsamtals .............00 0. 3313 

4 Sértekjur ............0.. 0 81 

Mismunur ............. 0. 

06-221 Sýslumaður Blönduósi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............. 0... 4 828 

120 Löggæsla ..................0000 0000 6 093 

130  Hreppstjórar ............000000 00. 392 

Gjöld samtals ..........0... 000 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun .......0.0 00. 7134 

52-58 Onnur gjöld ...................0nn 4 179 

5 Gjöld samtals ..............000 00. 11313 

4 Sértekjur ............... 2... 248 
Mismunur ...............0 000 

06-222 Sýslumaður og bæjarfógeti Sauðárkróki 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ..........0.0....0 0. 4 964 

120 Löggæsla .....................00 00. 5 999 

130  Hreppstjórar ..............%.0 0... 302 

Gjöld samtals .............. 002. 

Tegundarsundurliðun: 

Sl Laun IR 8467 

52-58 Onnurgjöld ..................00 0000 2 798 

5 Gjöldsamtals ...........00000 0000. 11 265 

4 Sértekjur ............000.000 0000 223 

Mismunur .........0.0 02. 

Þús. kr. 

3232 

11313 

11 313 

11 065 

11 265 

11 265 

11 042



31. desember 1984 389 

06-223 Bæjarfógeti Siglufirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...............0 00. 

120 Löggæsla ...........2.0..%%0 00. n nr 

Gjöld samtals ...........200 00 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun .....0.000 00. 

52-58 Önnur gjöld .........2..0.0 0... ð 0 nr 

R) Gjöldsamtals ..............00 000... 

4 Sértekjur .............0 0000. 
Mismunur ..........0.. 00... 

06-224 Bæjarfógeti Ólafsfirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............ 00... 
120 Löggæsla .............00..0 00. 

Stofnkostnaður: 

650  Fasteign, bílskúr ...........0....0000 0000... 

Gjöld samtals ............2 000 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun 20.00.0000. 
52-58 Önnur gjöld ...........200.0 00 nn nn 

5 Gjöldsamtals .........00...00 0000. 

4 Sértekjur ..........0.. 0000 

Mismunur .........00000 000 

06-225 Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............00. 20. 
120 Löggæsla Akureyri ..........0.00000 0000... 

121 Löggæsla Dalvík ...........00.00000 0000... 

130  Hreppstjórar ...........0.00 0... n nr 

Stofnkostnaður: 
650  Fasteign, Akureyri ........000000. 000... 

651  Fasteign, Dalvík .............0%.00 0000... 

Gjöld samtals ..............000 000. 

Nr. 133 

Þús. kr. Þús. kr. 

1 403 

3233 

4 170 

7403 

5 729 

1674 

7403 

99 

7 304 

4 658 

2 064 

2594 

160 

160 

4 818 

3291 

1527 

4818 

56 

4 762 

43 986 
15 863 

25 664 

2 164 

295 

5410 
3850 

1560 

49 396



Nr. 133 390 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun „0... 

52-58 Önnur gjöld ...........0.0.....0. 00 

5 Gjöldsamtals ............ 0 

4 Sértekjur ........00..0.0. 

Mismunur ............0.0 000 

06—226 Sýslumaður og bæjarfógeti Húsavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...........0000 0000 
120 Löggæsla Húsavík ............................. 

121 LöggæslaRaufarhöfn ........................... 

122 Löggæsla Þórshöfn ..........0.0....0............ 

130  Hreppstjórar ............0....0. 0. 

Gjöld samtals ...........0.. 0. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 22.00.0000. 

52-58 Onnur gjöld ..........%...... 0... 

5 Gjöldsamtals ............... 00 

4 Sértekjur ...............000. 
Mismunur .............0.. 0 

06—-227 Sýslumaður og bæjarfógeti Seyðisfirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ................. 0. 

120 Löggæsla Seyðisfirði ............................ 

121 Löggæsla Vopnafirði ........................... 

130  Hreppstjórar ..................0 0... 

Viðhaldsverkefni: 

550  Fasteign, embættisbústaður ...................... 

Gjöld samtals ...........00 0000 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun ......0.0.0000 0 

52-58 Önnur gjöld ................0...0 

5 Gjöldsamtals ...............00 000. 
4 Sértekjur ............... 000. 

Mismunur ............00 0 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

32 439 

16 957 

49 396 
576 

Þús. kr. 

48 820 

17 520 

17 520 

17 258 

8843 

8 867



31. desember 1984 391 

06-228 Bæjarfógeti Neskaupstað 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...........00.. 00 

120 Löggæsla ............0.00.. 000 

Gjöld samtals ............0. 0. 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun „0... 

52-58 Önnur gjöld .................. 000. 

5 Gjöldsamtals ...........00000 0 

4 Sértekjur ...........00.. 00. 
Mismunur .......0...... 0. 

06-229 Sýslumaður og bæjarfógeti Eskifirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ..............0 000 

120  Löggæsla Eskifirði og Reyðarfirði ................ 

121 Löggæsla Egilsstöðum ........................ 
122  Löggæsla Fáskrúðsfirði ......................... 
123 Löggæsla Suðurfjörðum .....................0... 

130  Hreppstjórar ................. 0000 

Gjöld samtals ...........0.0 00 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 2... 
52-58 Önnur gjöld ...............0.. 0000 

5 Gjöldsamtals .............000.. 0 
4 Sértekjur ............0000 200 

Mismunur .........0..0 00. 

06-230 Sýslumaður Höfn í Hornafirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ................ 0000 
120 Löggæsla ..............0..000 0000 

130  Hreppstjótar .................. 0. 

Gjöld samtals ............0..0.0 0000 

Þús. kr. 

2 792 

2 108 

3 4ðl 

1419 

4 900 
87 

5776 
4 068 
2715 
1310 

612 
373 

9 349 
5 505 

14 854 

366 

3172 

3747 

138 

Nr. 133 

Þús. kr. 

4 900 

4 900 

4 813 

14 854 

14 854 

14 488 

7057 

7057



Nr. 133 392 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ......0.000 00 

52-58 Önnur gjöld ..............000. 000 

5 Gjöldsamtals ..........0%%.2 00. 

4 Sértekjur ............000 02. 

Mismunur ..........0.0 0000 

06-231 Sýslumaður Vík í Mýrdal 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Yfirstjórn ..........0..2 000. 

120 Löggæsla ...............%00. 0000 

130 Hreppstjórar .............%.0. 000. 

Gjöldsamtals ...........200 0. 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun „.......0.00 0 

52-58 Onnur gjöld ........0...0.2 000 

5 Gjöldsamtals .........00%000 0. 
4 Sértekjur .........000..2 0000 

Mismunur .........02000 0000 

06-232 Sýslumaður Hvolsvelli 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............0... 00 
120 Löggæsla .............0.0%. 000. 

130  Hreppstjórar ...........0..200 00. nn 

Stofnkostnaður: 
650  Fasteign ...........0... 000. 0 nr 

Gjöldsamtals ..........00 0000. 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ......0.0.000 0. 

52-58 Onnur gjöld ...........00. 000. n nn 

5 Gjöldsamtals ...........2.2.0. 020 

4 Sértekjur ...........00... 0... 

Mismunur .............0 0. 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

2773 

1 307 

150 

2945 
1285 

4 230 

99 

4 025 
4 033 

298 

1050 

Þús. kr. 

6 881 

4 230 

4 230 

4 131 

8 356 

1050 

9 406 

9034



31. desember 1984 

06-233 Bæjarfógeti Vestmannaeyjum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............. 0000. 

120 Löggæsla ...............0.... 0. 

Gjöld samtals .........%%.000 220. 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ....0.0.0.0 00 

52-58 Önnur gjöld ...............2. 00 

5 Gjöldsamtals ..........00. 02. 

4 Sértekjur ..........%%....0 00 
Mismunur ............0. 0... 

06-234 Sýslumaður og bæjarfógeti Selfossi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ..........0.. 2000 

120 Löggæsla .............0...0. 00. 
130 Hreppstjórar .............00 0000. 

Stofnkostnaður: 
650  Fasteign, Selfossi ...........0.0000 000. nn 

651  Fasteign, lögreglustöð .........0...000000 0000 n nn. 

Gjöld samtals ...............0.0 0. 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ......0.0.0 000 

52-58 Onnur gjöld ..........0.....0. 00. n nn 

5 Gjöldsamtals ..............00 000 
4 Sértekjur ..........000000 00... 

Mismunur ...........2...0. 200. 

06-235 Sýslumaður og bæjarfógeti Keflavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............. 000... 

120 Löggæsla Keflavík-Njarðvík ...........0000 0000... 

121 Löggæsla Grindavík .............0..000 0000 000 

130  Hreppstjórar ...............00 0 nun 

Stofnkostnaður: 
650  Fasteign, viðbygging ..........0.%.. 000... 

Gjöld samtals ...........0...2 000... 

393 Nr. 133 

Þús. kr. Þús. kr. 

17 204 

6873 

10331 

17 204 

11 972 

5232 

17 204 

372 

16 832 

33 307 

10 203 

22 643 

461 

1750 

1 000 

7190 

35 057 

22 817 

12 240 

35 057 

1501 

33 556 

42 177 

14 490 

23 354 

4 202 

131 

250 

250 

42 427



Nr. 133 394 31. desember 1984 

Tegundarsundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 
51 Laun .............000 30 621 

52-58 Önnur gjöld ...............0..0. 0 11 806 

5 Gjöldsamtals ...........0... 0 42 427 
4 Sértekjur ...........00..0.. 0. 347 

Mismunur ............0. 0... 42 080 

06-236 Sýslumaður og bæjarfógeti Hafnarfirði 

  

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 51 600 
101 Yfirstjórn .........0.. 00. 20 252 
120  Löggæsla Hafnarfirði .............0........0. 29 032 
121 LöggæslaSeltjarnarnesi .................0...0.. 2192 
130  Hreppstjórar .............0....0... 0 124 

Stofnkostnaður: 3 500 
650  Fasteign, lögreglustöð .........0..0...0.0..0.. 0 3 500 

Gjöld samtals ..........0.... 55 100 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 0... 39 217 
52-58 Önnur gjöld .................. 0... 15 883 

5 Gjöldsamtals ..........0..00.. 55 100 
4 Sértekjur ..........0.0. 0 56 

Mismunur .............. 0 55 044 

06-237 Bæjarfógeti Kópavogi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 31 128 
101 Yfirstjórn .............. 0... 13 169 
120 Löggæsla „...........0....0....... 0 17 959 

Stofnkostnaður: 1500 
6 50  Fasteign, lokaáfangi nýbyggingar ....................... 1500 

Gjöldsamtals ..........0....... 32 628 

Tegundarsundurliðun: 
$1 Laun 2... 24 587 
52-58 Önnur gjöld ..............0..0..0. 00. 8 041 

5 Gjöldsamtals „............... 0 32 628 
4 Sértekjur ............0... 00. 25 

Mismunur .............00..0 32 603 
lo) 
=



31. desember 1984 395 

06-238 Dómstóll og rannsóknardeild í ávana- og fíkniefnamálum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Dómstóll og rannsóknardeild í ávana- og fíkniefnamálum 

Gjöld samtals ..........0%.00 0. 

Tegundarsundurliðun: 
Sl Laun .....0..00. 0. 

52-58 Önnur gjöld ..........%%%..00 0 nn nn 

5 Gjöldsamtals .......0%...0000 000 

06-241 Hegningarhúsið í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Hegningarhúsið í Reykjavík ........0000000 000... 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteign ..............0 0. .ns 0 

Gjöld samtals .............0. 0000 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun „......00.0 00 

52-58 Önnur gjöld .............220.0 nn 

5 Gjöldsamtals .............0.0 000. 

06-242 Vinnuhælið Litla-Hrauni 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Vinnuhælið Litla-Hraumi ...........0000.0 000... 

Viðhaldsverkefni: 

501  Fasteign .............0.%00 0000 0 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður, krami ...........0.0.00000 00... 0. 

Gjöld samtals ............0.0 0... 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun .....0..00.0 00 

52-58 Önnur gjöld ..........2.2.0000 020 nnnn nn 

) Gjöldsamtals ..............0. 0... 

4 Sértekjur ............0.00 0... n rn 

Mismunur ...........0.00 0000 

Nr. 133 

Þús. kr. Þús. kr. 

2 588 

2 588 

2588 

2231 

357 
2 588 

9332 

9332 

260 

260 

9 592 

6431 

3161 

9 592 

39 520 

39 520 

420 

420 

200 

200 

40 140 

24 913 

15 227 

40 140 

6 820 

33 320 
AS1



Nr. 133 

06-243 Vinnuhælið Kvíabryggju 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Vinnuhælið Kvíabryggju 

Stofnkostnaður: 

601 Vélarogtæki .......... 

Gjöld samtals .......... 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun .............. 

52-58 Önnurgjöld ............ 

5 Gjöldsamtals .......... 

4 Sértekjur .............. 

Mismunur ............. 

06—-244 Fangelsi við Síðumúla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fangelsi við Síðumúla ... 

Gjöld samtals .......... 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun BI 

52-58 Önnur gjöld ............ 

5 Gjöld samtals 

06-247 Skilorðseftirlit ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Skilorðseftirlit ríkisins .. 

Gjöld samtals .......... 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ................. 

52-58 Önnurgjöld ............ 
5 Gjöld samtals 

396 31. desember 1984 

Þús. kr. 

1124 

300 

4 220 

3 204 

1424 
465 

1281 

5 787 

1494 

1624 

Þús. kr. 

7124 

300 

7424 

6 959 

7 281 

7 281 

7 281 

1624 

1624 

1624



31. desember 1984 397 

06-251 Landhelgisgæsla Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............. 0000. nn 

121 VSÆgir .......0...... 0. 

122  V/SÓðinn ........0..%. 0000 
123 V/STýr ........00%% nr 

130 Fluggæsla ...............0.0 0... n nun 

140  Sjómælingar og sjókortagerð .........%2..0 000... 

Viðhaldsverkefni: 

522 Rafkerfi .............0..0.. 000 

530  Hreyflar T/F Sýn og flugskýli .......0.....0 0000... 0... 

Stofnkostnaður: 

630  Þyrlukaup ...........%00 0000 een 

640 Tækjabúnaður ..........00%%% 000. nn nun 

Gjöldsamtals ..........000000 00. 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun .....0..000 0. 

52-58 Önnur gjöld ...........%%0 00 r enn nn 

5 Gjöldsamtals ........0..0000 000. 

4 Sértekjur ............02 000. n nn 

Mismunur ............000 000 

06-252 Bifreiðaeftirlit ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Bifreiðaeftirlit ..............00.... 0... 

110  Bifreiðastjóra- ogökukennaranámskeið ................. 

Stofnkostnaður: 

650 Fasteignir, Bíldshöfða40g6 .......0.000.00 00... nn. 

651 Fasteign, Selfossi ............00000 00... 

Gjöldsamtals ..........000.0000 rr 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun .....0.00...0 0 arnar 

52-58 Önnur gjöld ..........0.00..00 0000 enn 

5 Gjöldsamtals ............0..0 00. 

4 Sértekjur ..........0%.%. ner 

Mismunur ..........0.0. 0... 

Nr. 133 

Þús. kr. Þús. kr. 

172 714 

20 907 

397 

20 510 

113 369 

112 950 

419 

307 050 

  

16 619 
230 431 

307 050 

2 108 
304 942 

46 351 

9 000 

55 351 

44 625



Nr. 133 398 

06-253 Almannavarnir ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Almannavarnir ríkisins ......0.....0.. 

Stofnkostnaður: 

601 Fjarskiptabúnaður og tækjakaup .............. 

Gjöld samtals .....0.00.0 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun 
52-58 Önnur gjöld .........00.0.0.... 
59 Tilfærslur: 

$912 Tilsveitarfélaga ............0....0... 
5 Gjöld samtals ......00..0 

06-255 Umferðarráð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101  Umferðarráð ..........00.0.0. 

Gjöld samtals .......0...00.. 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 
52-58 Önnur gjöld .........0.0000.. 

5 Gjöld samtals .......0... 
4 Sértekjur .......0..0... 

Mismunur 0... 

06-262 Löggildingarstofan 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Löggildingarstofan ...........000000. 

Gjöld samtals „0... 

Tegundarsundurliðun: 
$1 Laun 
52-58 Önnur gjöld .............0.000.0. 

5 Gjöld samtals .......0.. 
4 Sértekjur ..............0. 0. 

Mismunur .......0.000 

31. desember 1984 

Þús. kr. Þús. kr. 

4 027 

4 027 

1 672 

1672 

5 699 

1 899 

3515 

285 

5 699 

183 

7833 

783 

1553 

6 280 

183 

2951 

4 882 

4 103 

4 103 

4 103 

2374 

1 729 

4 103 

2838 

1265



31. desember 1984 

06-281 Dómsmál, ýmis starfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110  Málskostnaður ............00 00... 
11l  Meðdómsmenn .......0..0.00 000 

112 Setu-ogvaradómarar ............0.00000... 
113 Siglingadómur ........0..0000.. 0. 
114  Gijafsóknar- og málsvarnarlaun .............. 
120 Próf málflytjenda ........00000 0000... 
121  Prófskjalaþýðenda ........0..0000.0.000000.. 

130  Útgáfalagasafns ...........0............. 
131 Útgáfa norrænsdómasafns ................. 

140  Tölvunefnd .........0%.0. 0. 

141  Matsnefnd eignarnámsbóta ................. 
180 Orator, almenn lögfræðiaðstoð ............. 
181 Norræn samvinna á sviði sakfræði ............ 

182 Aðgerðir gegn fíkniefnum .................. 

Gjöld samtals ..........%00 00. 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun „0... 

52-58 Önnur gjöld ........0000000 000. 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöldsamtals ......00%0000 00 

4 Sértekjur ..........%.00 00 

Mismunur ........0.0000 0 

06-282 Ýmis löggæslukostnaður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

120  Ýmislöggæslukostnaður ................... 

130 Starfsmenn hjá sýslumönnum og bæjarfógetum 

Stofnkostnaður: 

6 10  Laögreglubifreiðar ...............000...... 

Gjöld samtals ...........0. 0. 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun „00... 

52-58 Onnur gjöld ...........0..00 000... 

5 Gjöldsamtals ..........0%20 0... 

4 Sértekjur ........000... 200. 

Mismunur 

Þús. kr. 

10 147 

1938 

727 

176 

1245 

103 

109 

249 

123 

488 

534 

80 

93 

1 000 

Nr. 133 

Þús. kr. 

17 012 

17 012 

3 965 

11 967 

1 080 

17 012 
2341 

2254 

2 799 

12 000 

14 671 

5 053 

12 000 

17 053 

4 234 

12 819 

17 053 

3 500 
13 553



Nr. 133 400 

06-283 Fangamál, ýmis kostnaður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110  Fangahjálp.................0%%.. 00. 

111  Sjúkrakostnaðurrefsifanga ...................0....0.... 
112 Námskeið fangavarða ...............0....00.. 0... 
113  Geðlækna- og sálfræðiþjónusta við refsifanga ............. 

114  Vistunkvenfanga ..........0.%......00.0.. 0. 

Stofnkostnaður: 

630  Ríkisfangelsi og vinnuhæli, bygging ..................... 

Gjöld samtals ................0.. 0. 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ...........00 
52-58 Önnur gjöld ..............0..... 00. 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 
5 Gjöldsamtals ................. 0 

06-284 Áfengis- og fíkniefnamál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110  Matsnefnd vínveitingahúsa ............0...0......0..00... 
111 Öleftirlit........... 

112  Fíkniefnanefnd ..............0.....0.0.0 0. 

Tegundarsundurliðun: 

51 

52-58 Önnur gjöld 
5 

Laun ....... 

Gjöld samtals 

06-301 Biskup Íslands 

Viðfangsefni- 

Almennur rekstur: 

101 

102 

110 

Yfirstjórn ... 

Biskupsbústaður ..............0.0..00.0. 0. 
Æskulýðsstarf 

Gjöld samtals 

31. desember 1984 

Þús. kr. Þús. kr. 

3795 

1116 

561 

522 

600 

996 

150 

150 

3945 

568 

2261 

1116 

3945 

414 
173 

99 

142 

414 

277 

137 

414 

1255 

4 460 

380 

2415 

1255
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Tegundarsundurliðun: 
$1 Laun „000... 

52-58 Önnur gjöld ..........0000 0000 

5 Gjöldsamtals .......00..000 000 

4 Sértekjur ..........0%.0. 00 

Mismunur ........0...0 0 

06-302 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...........000 0000 

110 Tónskóli þjóðkirkjunnar .......0.0.0.0.0... 0000... 

Gjöld samtals ............000 0000 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun ......00.0. 0. 

52-58 Önnur gjöld ..........%...0 000 nn 

5 Gjöldsamtals .......00..000 0... 

06-303 Prestaköll og prófastdæmi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

150 Byggingaeftirlit ...........0..0.0.. 0... 0... 

190  Prestarogprófastar .......0.00000.. 000... 

Viðhaldsverkefni: 

5 22  Embættisbústaðir, viðhald ..................00 

Stofnkostnaður: 

620 Byggingar á prestsetrum .......0000... 0... .0...... 

621  Kaupá eignum á kirkjujörðum ...........000000.. 

Gjöld samtals ..........0.00000 000 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun 20.00.0000... 

52-58 Onnur gjöld ........000000 0... n nn 

5 Gjöldsamtals ..........0200 000. 

1516 

1136 

1 638 

1014 

70 805 

15 000 

5 500 
500 

53 508 

38 515 

Nr. 133 

Þús. kr. 

6 784 

2 652 

2 652 

71 023 

15 000 

6 000 

92 023 

92 023
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06-304 Ýmis kirkjuleg málefni 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

142  Húsmæðraskólinn á Löngumýri ........................ 
153  Kirkjuorgel, lokagreiðsla .............................. 
158  Kirkjugarðaeftirlit ..............0......0.. 
190 Ýmislegt ...........0...... 0 

Stofnkostnaður: 
642  Húsmæðraskólinn á Löngumýri .............0........... 
6350 Skálholtsstaður ...............0....0. 
651 Hallgrímskirkja .................. 00... 

652  KirkjuhúsviðSuðurgötu ...............0.0...0... . 
653  Hólarí Hjaltadal ..............0....... 0000... rn. . 

Gjöld samtals .........0..0 0. 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 2... 
52-58 Önnur gjöld .................. 0. 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 
5 Gjöld samtals .......0...0.0.. 

06-371 Kirkjubyggingasjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Kirkjubyggingasjóður ..........0....0...00. 000 

Gjöld samtals .......0....... 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja Ogsjóða ..........0.0.0.0... 
5 Gjöldsamtals ........0.0. 0. 

06-373 Kristnisjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

1010 Kristnisjóður 

Gjöld samtals 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ..........0...0....0... 

5 Gjöldsamtals ..........0... 00. 
4 Sértekjur ............0..0 00. 

Mismunur .........0... 0... 

31. desember 1984 

  

Samtals 

Þús. kr. Þús. kr. 

6 060 

364 

1417 

425 

3 854 

7985 

200 

560 

6500 

500 

225 

14 045 

849 

713 

12 483 

14 045 

1973 

1973 

1973 

1973 

1973 

4 600 

4 600 

4 600 

4 600 

4 600 

420 

4 180 

1 300 485



31. desember 1984 

07 

403 

Félagsmálaráðuneyti 

07-101 Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............. 

Stofnkostnaður: 

601 

Gjöld samtals .......... 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 

52-58 Önnur gjöld ............ 
5 Gjöld samtals 

07-271 Byggingarsjóður ríkisins 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601  Byggingarsjóður ríkisins 

Gjöld samtals .......... 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða 

5 Gjöld samtals 

Gagnavinnsla vinnumiðlunar 

07-272 Byggingarsjóður verkamanna 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 

Gjöld samtals .......... 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða 
5 Gjöld samtals 

Byggingarsjóður verkamanna ..........000000 0000... 

Þús. kr. 

12 330 

1500 

7422 
6 408 

622 000 

Nr. 133 

Þús. kr. 

12 330 

1500 

13 830 

13 830 

622 000 

622 000 

622 000 

282 000 

282 000 

622 000 

282 000 

282 000 

282 000 

A S2



Nr. 133 

07-301 Skipulagsstjóri ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Skipulagsstjóri ríkisins 

Gjöld samtals ........ 

Tegundarsundurliðun: 

404 

52-58 Önnur gjöld ...........00......0. 0 

51 Laun ............... 

59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ............0...0...00.. 00. 
R) Gjöld samtals .........0.0.. 0... 

07-302 Ríkissáttasemjari 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Ríkissáttasemjari .... 

Gjöld samtals ........ 

Tegundarsundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld ...........0..0..0.. 0 

51 Laun ............... 

5 Gjöld samtals ....... 

07-399 Vatnsveitur 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601  Vatnsveitur ......... 

Gjöld samtals ........ 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5912 Til sveitarfélaga 

R) Gjöld samtals ....... 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

5 268 

3478 

1790 

8 000 

8 000 

Þús. kr. 

15 553 

15 553 

15 553 

5 268 

5 268 

5 268 

8 000 

8 000 

8 000
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07-700 Málefni fatlaðra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Stjórnarnefnd ..........2220000nnnnnnn rr 

102  Samráðsnefnd .............%... 00. n rn 

103  Samráðsnefnd um ferlimál .............00 0000... 

104  Kostnaðurskv. 10. gr. laga um aðstoð við þroskahefta ..... 

105  Kostnaðurskv.19.gr. ...........0.0 000. 

110  Vistamir ..........0.2..0. 000. 

180  Starfsþjálfun .............0000 0000 

Gjöld samtals ..........%...000 0 

Tegundarsundurliðun: 
$1 Laun ..........0. 0000 

52-58 Önnur gjöld ..........0..0 000. 0ð nr 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 

5 Gjöldsamtals .............000 000 

07-701 Málefni fatlaðra, Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Svæðisstjórn ..........00000 000 

120 Sambýli Drekavogil6 ........0000000 0000... 

121 Sambýli Akurgerði ..............00. 000. 

122 Sambýli Geðverndar ..............0. 000 ann nn 

123 Sambýli Háteigsvegi6 .........0000000 00 0000 

124 Sambýli Sigluvogi5 ............000 0000 rn nn 

125 Sambýli AuðarstrætilS .........0.0.000000 0000... 

126 Sambýli Víðihlíðll ..........000.0.00000 000. 

127 Sambýli Víðihlíð7 .............0%..00 00 nn 

128 Sambýli VíðihlíðS ................00 00. 
130  Vinnustöðin Ás ..............00 000 aa nn 
131  Tæknivinnustofa Öryrkjabandalagsins .................. 
160 Dagvistun Lækjarási ............00000. 00... n nn 
161 Dagvistun Bjarkarási ...............%0 0000. 000. 

162  DagvistunlLymgási ........0000%0. 000... nn. 

163 Skammtímavistun Víðihlíð9 ..........00000 0000... 
164 Skammtímavistun Dalbraut .........0.......0 00.00.0000... 

170 Trönuhólarl ................. 00... 

171  Vistheimili fyrir fjölfötluðbörn ..........00.0.00000...0... 
180  Atvinnuleit ............00.02 00. 

Gjöldsamtals ............0220 00. 

Þús. kr. 

408 

451 

654 

15 411 

2 480 

694 

400 

Nr. 133 

Þús. kr. 

20 498 

20 498 

349 

1 164 

18 985 

3 164 
2015 
1 431 

440 
696 

1 253 
1 599 
1 860 

487 
487 

6 498 
9 577 
6 797 
8 947 

11 433 
3 244 
2712 
8154 

200 
496 

20 498 

71 490 

11 490
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Tegundarsundurliðun: 

51 Laun „0... 
52-58 Önnur gjöld ............0.......00 0 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga .............0.....0.0... 

5 Gjöldsamtals ........0...... 0. 
4 Sértekjur ..........0.0.. 0... 

Mismunur .........0.. 0... 

07-702 Málefni fatlaðra, Reykjanesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Svæðisstjórn .........0...... 
120 Sambýli Kópavogil ...............0..0.0. 0... 
121 Sambýli Kópavogi H............0....0..00. 0... 

122  Nýttsambýli .............0....... 00... 
130 Verndaður vinnustaður, Örvi ..........00000..0. 
140  Leiktækjasafn Keflavík ..............0...0..0...00.. 
160 Skammtímavistun ..............00..0.. 0 
161 Dagvistun Keflavík ............0..0.....0..0.. 000. 
170  Vistheimilið Skálatúni ............0.0.0......0.000.0 
171  Vistheimilið Tjaldanesi ........... SARA 
172 Gistiheimilið Kópavogi ........... SR 
180  Atvinnuleit ...........0000. 0. 

Viðhaldsverkefni: 

570 Fasteignir ...............0..... 0 

Stofnkostnaður: 

670  Vélarogtæki .............0...0..... 0. 

Gjöld samtals .............0 000 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun „0... 
52-58 Önnur gjöld .................0.00 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga .........................0..... 

5 Gjöldsamtals ...............0.. 0 
4 Sértekjur ...........0...0.. 0 

Mismunur ..........00.. 0 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

45 839 

21 012 

4 639 

11 490 

12 587 

3 037 

12 785 

Þús. kr. 

58 903 

63 819 

475 

707 

65 001 

62 799
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07-703 Málefni fatlaðra, Vesturlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Svæðisstjórn .........0%.00 00 

120 Sambýli Akranesi ...............0 000. 

130 Verndaður vinnustaður á Akranesi .............. 

140  Leikfangasafn Borgarnesi ...................... 

Gjöld samtals ........%.000002 0 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ......0.0. 0 

52-58 Onnur gjöld ..........%.00. 000. 

5 Gjöldsamtals ............000 00 

4 Sértekjur ..........0.. 000 

Mismunur ........0..00 000 

07-704 Málefni fatlaðra, Vestfjörðum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Svæðisstjórn .........0....%0 000 

150 Þjónustumiðstöð Bræðratungu .................. 

Gjöld samtals ..........0..0 000 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ....0..0.0.0 0. 

52-58 Önnur gjöld ............20000. 0. 

) Gjöldsamtals ............. 000 

4 Sértekjur ...........00. 000. 

Mismunur ..........0.00 00 

07-705 Málefni fatlaðra, Norðurlandi vestra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Svæðisstjórn ..........0...000 00. 
120 Sambýli Siglufirði ..............0.00. 000... 
140  Leikfangasafn Siglufirði ........................ 
141 Leikfangasafn Blönduósi ...........0............ 

170  SumardvölEgilsá ............00.00 0000... 

Gjöld samtals ...........%.0.0 000 

Þús. kr. 

1 595 
3 752 
1213 
447 

5217 

1790 

7 007 
687 

1186 
7 504 

6 259 
2431 

8 690 
126 

Nr. 133 

Þús. kr. 

7 007 

7 007 

6 320 

8 690 

8 690 

8 564 

6 106 

6 106



Nr. 133 408 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 

5 Gjöldsamtals ............ 0. 

4 Sértekjur ........0.0... 0. 

Mismunur 

07-706 Málefni fatlaðra, Norðurlandi eystra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Svæðisstjórn 

1 71 Sumarbúðir í Botni 

Viðhaldsverkefni: 

Fasteign, Sólborg 

Gjöld samtals 

Tegundarsundurliðun: 

91 Laun 

5 Gjöld samtals 
4 Sértekjur 

Mismunur 

07-707 Málefni fatlaðra, Austurlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Svæðisstjórn 

120 Sambýli Egilsstöðum 

130 Verndaður vinnustaður Egilsstöðum 

150 Þjónustumiðstöð Vonarlandi 

Gjöld samtals 

120 Sambýli Byggðavegi91 ...........0......000..... 
121 Sambýli Borgarhlíð3 ............00%....... 
122 Sambýli Vanabyggð4dc ....................0.... 
130 Verndaður vinnustaður Hrísalundi .............. 
131 Verndaður vinnustaður Bjargi ................. 
140  Leikfangasafn Akureyri ...............0........ 
170  Vistheimilið Sólborg ................... 

31. desember 1984 

2 551 

1 964 

1 629 

1515 

8 682 

19 941 

372 

35 800 

1 008 

185 

40 200 

34 047 

14 247 

21 273 

1326 

2131 

703 

7346 

Þús. kr. 

5 856 

73 462 

785 

A 

52 974 

11 506 

11 506
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Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun #0... 

52-58 Onnur gjöld ............... 0000. 0 

5 Gjöld samtals .............20000 00 

4 Sértekjur ...........0. 0000 

Mismunur ............0 000 

07-708 Málefni fatlaðra, Suðurlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Svæðisstjórn ..........0.0.0. 0000 

120 Sambýli Arvegi8, Selfossi ..........00.0 000. 

130 Verndaður vinnustaðurSelfossi .........0..0.00... 

131 Verndaður vinnustaður Vestmannaeyjum ................ 

140  Leikfangasafn Vestmannaeyjum ................0....... 

170  Lambhagi...........0...00.0 0. 
171 Sólheimar ................ 0... 

Viðhaldsverkefni: 

5 71  Fasteign, mötuneyti ..............0000 000. 

Gjöld samtals ..........0..2 000 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun 2... 

52-58 Önnur gjöld ............... 

5 Gjöldsamtals ............. 

4 Sértekjur ................. 

Mismunur ................ 

07-795 Framkvæmdasjóður fatlaðra 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601  Framkvæmdasjóður fatlaðra 

Gjöld samtals ............. 

Tegundarsundurliðun: 

52-58 Onnurgjöld ............... 

5 Gjöldsamtals ............. 

Nr. 133 

Þús. kr. Þús. kr. 

9 139 

2367 

11 506 

47 

11 459 

32 826 

1489 

1846 

958 

4 958 

300 

2 604 

20 671 

500 

500 

33 326 

18 338 

14 988 

33 326 

6372 

26 954 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000
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07-951 Brunamálastofnun ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Brunamálastofnun ríkisins 

Gjöld samtals ........... 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun „00... 

52-58 Onnurgjöld ............. 

5 Gjöld samtals ........... 

4 Sértekjur ............... 

07-953 Jafnréttisráð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Jafnréttisráð ........... 

Gjöld samtals ........... 

Tegundarsundurliðun: 
$1 Laun .................. 

52-58 Onnurgjöld ............. 

5 Gjöld samtals ........... 

07-954 Vinnueftirlit ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Vinnueftirlit ríkisins ..... 

Stofnkostnaður: 

601  Ymiseignakaup ........ 

Gjöld samtals ........... 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ........... 

52-58 Önnur gjöld ............. 

5 Gjöldsamtals ................ 0 

4 Sértekjur ............0...000. 00 

410 31. desember 1984 

Þús. kr. 

7 202 

2779 
4 423 

7 202 
7 202 

1573 

1010 

563 

24 955 

400 

Þús. kr. 

7 202 

7 202 

1573 

1573 

1573 

24 955 

400 

25 355 

15 477 
9 878 

25 355 
25 355 

14
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07-971 Erfðafjársjóður, framlag 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 

Tegundarsundurliðun: 

59 

5 

Erfðafjársjóður, framlag 

Gjöld samtals 

Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða 

Gjöld samtals 

07-972 Bjargráðasjóður Íslands 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: , 
Bjargráðasjóður Íslands ..........0000 0000. 601 

Tegundarsundurliðun: 

59 

5 

Gjöld samtals 

Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja ogsjóða ...........00000000.. 

Gjöld samtals 

07-981 Vinnumál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 

113 

151 

160 

161 
190 

Tegundarsundurliðun: 

$1 
52-58 Önnur gjöld 

59 

5 

Félagsdómur 

Sjómannasamtök, lögskráning 
Sjómannadagsráð 

Orlofsheimili launþegasamtakanna .......000..0..0.0.0. 

Iðnnemasamband Íslands ..........000.00 0. 00. nn. 

Ýmislegt .... 

Gjöld samtals 

Laun ....... 

Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

Gjöld samtals 

Þús. kr. 

25 000 

25 000 

19 800 

19 800 

657 

273 

109 

4 790 

50 

10 022 

346 
311 

15 244 

Nr. 133 

Þús. kr. 

25 000 

25 000 

25 000 

19 800 

19 800 

19 800 

15 901 

15 901 

15 901
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07-982 Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101  Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota .................. 

Gjöld samtals ...........0.. 0 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 
R) Gjöldsamtals ........0..0..0 

07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110  Meðlögskv.21.,22.,0g 23. gr. framfærslulaga ............ 
111  Meðlögskv.lögumnr.9/1981 ........0........0.0.... 
127 SlysavarnafélagÍslands .....................0.0.000.... 
130  Sjómannastofur ...............0... 0. 
131 Félagasamtök, styrkir .............0......0.. 0. 
140  Kvennaathvarf í Reykjavík ............0....0..0... 
141  Kvennaathvarf á Akureyri ..................0..0.... 

180 Vegna snjóflóða ogskriðufalla .........0....0..0.......... 
190 Ýmis framlög ...........00 0. 

Stofnkostnaður: 

681  Varnaraðgerðir við Skeiðará 

Gjöld samtals 

Tegundarsundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld ..........0...0..0.... 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga .............0..0....0. 0. 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 

5 Gjöldsamtals .........0.0.. 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

1700 

1700 

3 000 
13 400 
3 700 

350 
3 800 
1400 

400 

1 000 
1 000 

3 000 

3 000 

1000 

27 050 

Þús. kr. 

1 700 

1 700 

1700 

28 050 

3000 

31 050 

31 050 

  

Samtals 1336 002
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08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti 

08-101 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, aðalskrifstofa Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 18 275 

101 Yfirstjórn ............0.0 0000 18 275 

Stofnkostnaður: 400 

601  Ymiseignakaup .......000000 00. 400 

Gjöld samtals ..........0000 0. 18 675 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun ..........00 0. 10 389 

52-58 Önnur gjöld ........0.0.%.. 0... n nn 8 286 

5 Gjöldsamtals ........0%0..0. 00 18 675 

4 Sértekjur ..........0.000 20... 816 

Mismunur ............ 0000 17 859 

08-271 Tryggingastofnun ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 1 207 949 

101 Tryggingastofnun ríkisins ..........00000 00... 7 207 949 

Gjöld samtals .........00000 000 7 207 949 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja Og SjÓða ....0000000... 0... 7 207 949 

N) Gjöldsamtals ........%..0.000 0000 7 207 949 

08-273 Atvinnuleysistryggingasjóður, framlag 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 240 000 

101  Framlagtil Atvinnuleysistryggingasjóðs ......0...0000... 240 000 

Gjöld samtals ...........0000 00 240 000 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja Og sjóða .......00000..00..... 240 000 

5 Gjöldsamtals ............0.000 00 nn 240 000
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08-274 Eftirlaunasjóður aldraðra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Eftirlaunasjóðuraldraðra ...................... 

Gjöld samtals .......0..0.. 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun 
5 Gjöldsamtals ........0... 

08-301 Landlæknir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .......0.0.0.0.. 
102  Lækningaferðir sérfræðinga ..................... 
110  Læknaráð .........0.0.. 0 

Gjöld samtals ........0..0.. 0 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 2... 
52-58 Önnur gjöld ................00... 0 
5 Gjöldsamtals ........0.0.. 0. 

08-323 Tryggingaeftirlitið 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Tryggingaeftirlitið ....................... 

Gjöld samtals .............. 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun 
52-58 Önnur gjöld ............0...0.. 0... 

5 Gjöldsamtals .........0.0... 
4 Sértekjur .........0....0.... 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

7 244 

217 

334 

4 136 
3 659 

3700 

2183 

1517 

3 700 
3 700 

Þús. kr. 

29 633 

29 633 

29 633 

7195 

7 795 

7795 

3 700 

3700
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08-324 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: , 

101  Heyrnar- og talmeinastöð Íslands ............000000000.. 

Stofnkostnaður: 

601  Fasteign, útibú Akureyri ......00000000 0... err. 

Gjöld samtals .........0..0000 00 

Tegundarsundurliðun: 

91 Lan 00.00.0000. 

52-58 Önnur gjöld ...........0.0. 0... nn 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 

5 Gjöldsamtals ........0%0..0 000. 

4 Sértekjur ..........0%22. rr 

Mismunur ...........0. 000. 

08-325 Hollustuvernd ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Hollustuvernd ríkisins ...........00000 0000. 

Stofnkostnaður: 

601  Fasteign, Skipholti37 .........00.... 0. nn nun 

6 10  Tækjakaup vegna geislavarna .........00.0. 00... 0... 

Gjöld samtals ..........200000 0 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 2... 

52-58 Onnur gjöld ................22. 0 nr 

5 Gjöldsamtals ...............0 0. 

4 Sértekjur .........0...2 000. 

Mismunur ............0. 00. 

08-326 Sjónstöð Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  SjónstöðÍslands ...........0.%..0 2000 nn 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður .............0.00 000 renn nn 

Gjöldsamtals .............%.00 0... 

Þús. kr. 

Nr. 133 

Þús. kr. 

18 277 

1000 

19 277 

18 006 

16 649 

2750 

19 399 

3024 

2100 

16 919 

3 024 

2100 

5124
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Tegundarsundurliðun: Þús. kr. 

S1 Laun .......... 000 2128 

52-58 Önnur gjöld .........0..0..... 0... 2 996 
5 Gjöldsamtals .............0 000 

08—350 Málefni fatlaðra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
110 Endurhæfingarstöð styrktarfélags lamaðra og fatlaðra ..... 4 124 

120 Sjálfsbjörg Akureyri ............0000.. 0... 1574 
130  Sumardvalarheimili í Reykjadal ........................ 3 698 

Gjöldsamtals ............00 000 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, heimila ogsamtaka ................ 9 396 
RN) Gjöld samtals .............0000 0 

08-371 Ríkisspítalar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110  Legudeildir, svæfinga- og gjörgæsludeild ................. 657 695 

120 Geðdeild ...........0....... 0. 276 050 
130  Stofnaniröryrkja og þroskaheftra ...................... 76 073 
140  Stoðdeildir, rannsóknastofur ................0 0000. . 275 769 

150  Þjónustudeildir .................... 000... 367 382 

Viðhaldsverkefni: 

560  Stjórnarnefnd, viðhald ................0.... 0... 12 000 

Stofnkostnaður: 

6 60.  Stjórnarnefnd, stofnkostnaður') ..............0.......... 51 000 
6 70 Yfirstjórn mannvirkjagerðar á Landspítalalóð') ........... 33 800 

Gjöld samtals .............0000 00 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun „......00.00 0 1039 506 

52-58 Önnur gjöld .......0....0..0.0. 0... 710 263 

5 Gjöldsamtals ..........00.000 000 1 749 769 
4 Sértekjur ...........00000 0000 156 859 

Mismunur .............0.00.00 

08—-378 Læknishéraðasjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Læknishéraðasjóður .............22...00 0... 1000 

Gjöld samtals ..............0.00 00 

Þús. kr. 

5 124 

9 396 

9 396 

9 396 

1 652 969 

12 000 

84 800 

1 749 769 

1 592 910 

1000 

1000 
  

S Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 9. 

?) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 9.
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Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja Og sjóða .......0..00. 000... 
5 Gjöldsamtals .............0002 00 

08-381 Sjúkrahús og læknisbústaðir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

120  Heilsuverndarstöðvar, styrkur ...........0..0.0.00 00... 

Stofnkostnaður: 

632 DAS, Hrafnista, Hafnarfirði, byggingarstyrkur ........... 

690 Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða') ... 

691 Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar í Stykkishólmi, 
byggingarstyrkur ...............000 0000. 

Gjöld samtals ............0..00 0 

Tegundarsundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld ............0...0..... 0 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ............0...... 000 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 

5 Gjöld samtals ............0...0 0. 

08-385 Framkvæmdasjóður aldraðra 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601  Framkvæmdasjóður aldraðra ............00.%. 00.00.0000... 

Gjöldsamtals ............00.. 00 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 

5 Gjöldsamtals ..............00 000. 

08-386 St. Jósefsspítali, Landakoti 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 St. Jósefsspítali, Landakoti ................0... 0000... 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteignir ................0.0 000 

Þús. kr. 

1000 

4 000 

6 300 

117 100 

5 000 

Nr. 133 

Þús. kr. 

1 000 

4 000 

128 400 

132 400 

2490 

118 610 
11 300 

55 000 

55 000 

328 612 

2 500 

132 400 

55 000 

55 000 

55 000 

328 612 

2 500 

  

" Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 10.
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Þús. kr. Þús. kr. 

Stofnkostnaður: 6 000 
601  Ymiseignakaup ............0.0.0.0.00 0000 0 nn 6 000 

Gjöldsamtals Ll 337 112 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 2... 216 810 

52-58 ÖOnnurgjöld .............0....000 000 120 302 

5 Gjöldsamtals ................ 00 337 112 

4 Sértekjur ..........0%...00 00 31 874 
Mismunur ...,........0.000. 0 305 238 

08-387 Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 273 S21 

101  Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri ....................... 273 521 

Viðhaldsverkefni: 5 000 

501 Fasteignir ...............00 0000. 5 000 

Stofnkostnaður: 21 000 

601  Fasteignogeignakaup ...........0...000 0000. 21 000 

Gjöld samtals .................0 0. 299 521 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun .............. 185 705 
52-58 Önnur gjöld .........0..0.0.0.0 000. 113 816 

5 Gjöld samtals ..............000 0000 299 521 
4 Sértekjur .............00. 00 15 238 

Mismunur ............. 0000. 284 283 

08-391 Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 114 246 

101  Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar .................... 114 246 

Viðhaldsverkefni: 3 500 
501 Fasteignir ............0..2. 0. 3 500 

Gjöld samtals ................. 0. 117 746 

15



31. desember 1984. 419 

Tegundarsundurliðun: 
Sl Laun „0... 

52-58 Önnur gjöld ..........0...0.. 0000 nn 
5 Gjöldsamtals .........%.000 0 

08-395 Lyfjaeftirlit ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Lyfjaeftirlit ríkisins ..........0.0.0000 000... 

Gjöld samtals ...........200000 rn 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun 0... 

52-58 Önnur gjöld ..........220.00 0000 nn nan 

5 Gjöldsamtals ........%...00 00. 

4 Sértekjur ..........000 0. 

Mismunur ............0 000 

08—399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

120 

121 

122 

123 

124 

126 

127 

131 

132 

136 

137 

140 

142 

143 

150 

151 

153 

154 

160 

170 

171 

172 

180 

190 
191 

192 

Lyfjaverðlagsnefnd ..............0020 0000 

Lyfjanefnd ............. 0022. 

Eiturefnanefnd .............. 02... 

Daggjaldanefnd .............. 0000. 

Framkvæmdastjórn WHO ..........%0.00 000 

Manneldisráð ............%2200.2 00. 

Áfengis- og fíkniefnanefnd ...........0..0 000... 
Krabbameinsfélag Íslands ........0....0.. 0... 

Minningarsjóður Landspítalans ..............00000000.. 
Lyfsölusjóður .............0.2 00. 

Hjartavernd ............0.... 0 

Kostnaður vegna laga nr. 25/1975 ......0....0 0000... 

Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnalögum og lögum um 

ónæmisaðgerðir ..........0..2... 

Útbreiðsla atvinnusjúkdóma .............0... 000... 
Matvælarannsóknir ............ AAA 

Blóðrannsóknir ungbarna ............00. 00... nn 

Reykingavarmir ................00 00. 
Rhesusvarnir ..............0 00 

Ljósmæðralaun ...............02. 000. 

Útgáfa lyfjaverðskrár ..........0.0.0..0 0... 

Evrópska lyfjaskráin ............2000 0000. 

Norræn samvinna í lyfsölumálum ................ 000. 

Sjúkraflug ...........0.00 000 

Ýmis framlög ........0....0. 00 

Kvartananefnd 

Þús. kr. 

108 600 

9 146 

Nr. 133 

Þús. kr. 

117 746 

1223 

35 525
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Stofnkostnaður: 

620 Tækjabúnaður 

621 Tækjabúnaður 

Gjöld samtals 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 

52-58 Önnur gjöld 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 
5 Gjöld samtals 

08-471 Gæsluvistarsjóður, framlag 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

120 Vernd, félagssamtök 

420 

130 Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið .............. 

Stofnkostnaður: 
610  Gæsluvistarsjóður ..................0 00. 

Gjöld samtals ................00 000. 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöldsamtals ..........0.....0 0. 

08-481 Bindindisstarfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Áfengisvarnir 
120  Stórstúka Íslands 

Gjöld samtals 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 

52-58 Önnur gjöld 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 
) Gjöldsamtals ..........).%...... 

31. desember 1984 

Þús. kr. Þús. kr. 

600 

300 

300 

36 125 

7 745 

6 480 

21 900 

36 125 

325 

50 

275 

3500 

3500 

3825 

3500 

325 

3825 

2 745 

2345 

400 

2745 

1432 

913 

400 

2745
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08-—501 Skólar heilbrigðisstétta 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110  Sjúkraliðaskóli Íslands .................... 
120  Röntgentæknaskóli Íslands ................ 
130  Lyfjatækniskólilslands ................... 

140  Ljósmæðraskóli Íslands ................... 

Gjöld samtals ..........00. 0. 

Tegundarsundurliðun: 

91 Laun „2... 

52-58 Önnur gjöld .......0..... 00. .t 0. 
5 Gjöldsamtals .......000...2 0... 

08-502 Þroskaþjálfaskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Þroskaþjálfaskóli Íslands .................. 

Stofnkostnaður: 

601  Ymiseignakaup ........0.000.00 000... 

Gjöld samtals ...........0 0. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 20... 

52-58 Onnur gjöld .........0.0%000 200... 

5 Gjöldsamtals .........0..200 00 

Þús. kr. 

Nr. 133 

Þús. kr. 

6713 

6713 

6 713 

4573 

500 

5073 

5 073 

  

Samtals 10 096 962
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09  Fjármálaráðuneyti 

09—101 Fjármálaráðuneytið, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn.... 

Gjöld samtals. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun ........ 

52-58 Onnur gjöld... 

5 Gjöld samtals 

09—103 Ríkisbókhald 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Ríkisbókhald. 

Gjöld samtals. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun ........ 

52-58 Önnur gjöld .. 

5 Gjöld samtals 

09—104 Ríkisfjárhirsla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Ríkisfjárhirsla 

Gjöld samtals. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun ........ 

52-58 Önnur gjöld ...........0....0.. 0. 
5 Gjöld samtals ........0... 0. 

09—105 Ríkislögmaður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Ríkislögmaður 

Gjöld samtals . 

Þús. kr. 

21 023 

7020 

4 356 

2 664 

1265 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

28 087 

28 087 

28 087 

21 023 

21 023 

21 023 

7020 

7020 

7 020 

1 265 

1265
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Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 2... 

52-58 Önnur gjöld ............0... 0... 
5 Gjöldsamtals .........0... 00 

09-201 Ríkisskattstjóri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkisskattstjóri 

Stofnkostnaður: 

60l Fasteignir ............... 00. 

Gjöld samtals ............. 00 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun 

09-202 Skattstofan í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Skattstofan í Reykjavík ........0.0%%...0 00... 

Gjöld samtals .......0....00. 0. 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun „00.00.0000... 

52-58 Önnur gjöld ...........00.... 0000 

5 Gjöld samtals .........%.. 000 

4 Sértekjur .............. 20 
Mismunur ...........000 000 

09-203 Skattstofa Vesturlands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Vesturlands ...........00%. 00... 

Gjöld samtals ..........0.00000 0. 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun .....00..0.n nn 

52-58 Önnur gjöld ........0.000.0% 000 nenni 

5 Gjöldsamtals .......0%%..0 0. 

4 Sértekjur .........0..0 00. 

Mismunur ...........0 0. 

52-58 Önnur gjöld ........0...0.. 0... 
5 Gjöld samtals ...........00 00 

Þús. kr. 
1016 

249 

27 132 

1100 

21 881 
6351 

37 026 

6 680 

Nr. 133 

Þús. kr. 

1 265 

27 132 

1100 

28 232 

28 232 

37 026 

37 026 

36 842 

6 680 

6 680 

6 5ó8
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09-—204 Skattstofa Vestfjarða 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Vestfjarða 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteignir .......... 

Gjöld samtals ....... 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun .............. 

5 Gjöldsamtals ............00... 

4 Sértekjur ...............0. 000 

Mismunur „.............0 0. 

424 

09—205 Skattstofa Norðurlands vestra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Norðurlands vestra 

Gjöld samtals ........0...0.. 0. 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun „0... 

) Gjöldsamtals ........0..0... 
4 Sértekjur ...........0.0... 0 

Mismunur .............0.. 0 

09—206 Skattstofa Norðurlands eystra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Norðurlands eystra ..........0.00....0....... 

Gjöld samtals ....... 

Tegundarsundurliðun: 
$1 Laun... 

5 Gjöldsamtals ..........%....0.. 0 

4 Sértekjur ............0.0 0. 

Mismunur .........0.00.0.. 0. 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

5139 

1164 

4 870 
1433 

6 303 

191 

5 670 

Þús. kr. 

5 139 

1 164 

6 303 

6112 

5 670 

5 670 

5 620 

10 082 

10 082 

9 958
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09-207 Skattstofa Austurlands Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 5 509 

101 Skattstofa Austurlands ...........0.0.%0. 000. ð nan 5 509 

Stofnkostnaður: 320 

601  Ymiseignakaup ..........%%%. 000. ð nn 320 

Gjöld samtals ..........00..0 nn 5 829 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun .....0..0..0 00 4 687 

52-58 Önnur gjöld ..........00000 000. 1142 

5 Gjöldsamtals .............. 0 5 829 

4 Sértekjur ...........00 00. 87 

Mismunur ............00 00. 5 742 

09-208 Skattstofa Suðurlands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 5 855 

101 Skattstofa Suðurlands............20%. 00. ns ðn nr 5855 

Gjöld samtals ...........00.0 00. 5 855 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 2... 5100 

52-58 Önnurgjöld ............... 0000 e err 755 

5 Gjöldsamtals .........%....0 rn 5 855 

4 Sértekjur ...........0000 000 93 

Mismunur ............0 0. 5 762 

09—209 Skattstofa Vestmannaeyja 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 2410 

101 Skattstofa Vestmannaeyja ........00.000. 0000. 2410 

Gjöld samtals ...........0000 00 2410 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun „00.00.0000. 1831 

52-58 Önnur gjöld .............000 000 nn nn 579 

5 Gjöldsamtals ...........%%%..0 00 rr 2410 

4 Sértekjur .........000000 0... 19 

Mismunur .............20 0. 2391
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09—-211 Skattstofa Reykjaness Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 15 193 

101 Skattstofa Reykjaness ...........00000. 0. 15 193 

Gjöld samtals .............00 0. 15 193 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 2... 13 001 

52-58 Önnur gjöld .........0...0.... 2192 

5 Gjöldsamtals ........0...0. 0. 15 193 
4 Sértekjur .............. 0 341 

Mismunur .............. 0 14 852 

09—212 Skattstofur, sameiginleg útgjöld 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 19 920 

101  Skattstofur, sameiginleg útgjöld ........................ 19 920 

Gjöld samtals .............. 0. 19 920 

Tegundarsundurliðun: 
52-58 Onnur gjöld .........22.2.000000 00 nn 19 920 
R) Gjöldsamtals ..........0000 00. 19 920 

09—214 Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 5 047 

101  Ríkisskattanefnd ogskattsektanefnd .................... 5 047 

Gjöld samtals ............0.. 0... 5 047 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 2... 4 251 

52-58 Önnur gjöld ...........0....... 0 796 
5 Gjöldsamtals .............0 0. 5 047 

09-251 Gjaldheimtan í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 33 708 

101  Gjaldheimtan í Reykjavík ............0......0 0 33 708 

Gjöld samtals ............. 000 33 708 

16
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Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun „00.00.0000. 

52-58 Önnur gjöld ...........00000 2... 

5 Gjöldsamtals ..........0.00 00 
4 Sértekjur ..........0. 00 

Mismunur ............00. 0 

09-—261 Tollstjórinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Tollstjórinn í Reykjavík ........0.0%0000 0000. 

Gjöld samtals ...........2 00. 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 0... 

52-58 Önnur gjöld ...........%.. 0... 

5 Gjöldsamtals ............... 0. 

09—263 Tollgæsla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Tollgæsla ................ 000. 

Stofnkostnaður: 

601  Vélarogtæki ..............000 0... 

Gjöld samtals ...........20 0. 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun .......0.0.. rr 

52-58 Önnur gjöld ...........0.0.. 0. 

5 Gjöldsamtals ..........0.0. 0. 

4 Sértekjur ............. 000. 

Mismunur ...........000 000 

09—-282 Tollamál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Sameiginlegur kostnaður ................0.00... 

Stofnkostnaður: 
620 Tölvuvæðing .........0.00.0.2 00. 

Gjöld samtals ...........0.000 

Þús. kr. 

15 581 
18 127 

33 708 
17 004 

48 458 

480 

Nr. 133 

Þús. kr. 

16 704 

  

36 947 

48 458 

480 

48 938 

46 458 

4 177 

5 000 

9 177 
A 55
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Tegundarsundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 

51 Laun 2... 666 

52-58 Önnur gjöld ............0........ 0. 8511 
5 Gjöldsamtals ................. 0 9 177 

09-—381 Uppbætur á lífeyri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 412 950 

101  Uppbæturálífeyri.................2 000... 412 950 

Gjöld samtals .............. 0... 412 950 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun ..........0%..0 0... 412 950 

5 Gjöldsamtals ............0 0000 412 950 

4 Sértekjur „............000 000 40 672 

Mismunur ............. 0. 372 278 

09-402 Fasteignamat ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 24 365 

101 Fasteignamat ríkisins .................00. 0000... 24 365 

Stofnkostnaður: 950 

601  Vélarogtæki ..................... 00 950 

Gjöld samtals .............. 00 25 315 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 2... 14 731 
52-58 Onnurgjöld .................0 0000... 10 584 

5 Gjöldsamtals ..........0....0. 000 25 315 

4 Sértekjur „................ 00 9 920 

Mismunur ................0. 0 15 395 

09-481 Útgjöld skv. sérstökum lögum og heimildarlögum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 20 000 
101  Utgjöldskv. sérstökum lögum og heimildarlögum ......... 20 000 

Gjöld samtals ..........0...0... 20 000 

Tegundarsundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld ..........0.....0.00. 000 20 000 

5 Gjöld samtals ...............0... 0 20 000
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09—901 Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins ........ 

Gjöld samtals ...........0000 00. 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun 0... 

52-58 Önnur gjöld .......0....%00 0000 nn 

5 Gjöldsamtals .........00.00.0 00 

4 Sértekjur ........0000. 00. 

09-971 Ríkisábyrgðasjóður 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601  Ríkisábyrgðasjóður, framlag .........0.0000.. 0. 000... 

Gjöld samtals ...........00.0 0. 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða .........0....... 

5 Gjöldsamtals .........%0.0 0000 

09-981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs 

Viðfangsefni: 
Stofnkostnaður: 

610 Laugavegur 1660 .........02000 00 nnn nn 

Gjöld samtals .........0.000 000 

Tegundarsundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld ......0..0..0.0 00. 

5 Gjöldsamtals .......00%0.00 000. 

09-989 Launa- og verðlagsmál') 

Viðfangsefni: 
Almennur rekstur: 

101  Launabreytingar vegna sérkjarasamninga ............ 

Gjöldsamtals .........2%%000 000 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun ..........0000 000 

5 Gjöldsamtals ............%%. 000. 

Þús. kr. 

14 483 

8674 
5 809 

14 483 

14 483 

169 300 

Nr. 133 

Þús. kr. 

14 483 

14 483 

169 300 

169 300 

169 300 

6 000 

6 000 

189 699 

189 699 

169 300 

6 000 

6 000 

6 000 

189 699 

189 699 

189 699 

  

Í) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 11.
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09-999 Ýmislegt 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110  Símakostnaður og burðargjöld fyrir Stjórnarráðið ......... 
111  Skýrsluvélakostnaður vegna launagreiðslna .............. 
112  Skýrsluvélakostnaður vegna tekjubókhalds .............. 
113 Kjarasamningar .........0.0...... 0. 
114 Tryggingabætur skv. kjarasamningum ................... 
115  Kjararannsóknir ..........0...0..0.. 0 
116  Bókhaldskerfi ríkisins .................0..0.. 
117 Ýmis sameiginlegur kostnaður ................0.0....... 
118 Tilblaðanna, að fengnum tillögum stjórnskipaðrar nefndar . 
130 Lífeyrissjóðursjómanna ...........0.00..00 0 
131 Lífeyrissjóðurbænda ...............0..0..0. 00 
140  Milliþinganefndir .........0..0...0... 0. 
160  Dómkröfur og málskostnaður ...............0....... 
161  Ýmisinnheimtukostnaður ...........0.0000. 
162  Þungaskattsálagning meðökumælum ................... 
163 Endurgreiðsla söluskatts vegna snjómoksturs ............. 
170 Tilútgáfumála. samkvæmt ákvörðun þingflokka .......... 
190  Óvissútgjöld ..........0.0.0.0.. 0 

Stofnkostnaður: 
6 16  Bókhaldskerfi ríkisins ................0.....0.... 

Gjöld samtals ............ 0 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 

52-58 Önnur gjöld ..........0......00 0 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ..................0..0.0..0 0. 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 

5 Gjöldsamtals ........0...... 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

20 312 

13 900 

22 286 

845 

550 

200 

1700 

5 030 

13 000 

550 

25 700 

400 

6 500 

9 685 

855 

12 000 

7 000 

12 450 

3 500 

1737 

109 476 

12 000 
33 250 

Þús. kr. 

152 963 

3500 

156 463 

156 463 

  

Samtals 1 242 862
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10 Samgönguráðuneyti 

01-101 Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............... 

Gjöld samtals ............ 

Tegundarsundurliðun: 

$1 Laun 2... 
52-58 Önnurgjöld .............. 
5 Gjöldsamtals ............ 

10-102 Póst- og símamálastofnunin 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101  Póst- og símamálastofnunin 

Gjöld samtals ............ 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 TilB-hluta fyrirtækja ogsjóða ...........0000000... 
5 Gjöld samtals ............ 

10-211 Vegagerð ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Yfirstjórn ...........00. 000. 

Viðhaldsverkefni: 
510  Þjóðvegir ..............20.. 0. 

Stofnkostnaður: 
6 10  Þjóðvegir og brýr, nýframkvæmdir ...................... 

630 Fjallvegir ..............0000 20... 
640 Tilraumir ................ 0000 

650  Sýslu- og þéttbýlisvegafé .........00000.000 000. 
6 60  Vélakaup, áhaldahús ............0.%.. 00... 0. 

Gjöld samtals ............ 

Nr. 133 

Þús. kr. Þús. kr. 

10 127 

10 127 

10 127 

5 769 

4 358 

10 127 

50 000 

50 000 

50 000 

50 000 

50 000 

81 000 

81 000 

661 400 

661 400 

908 000 

735 000 

18 900 

5000 

140 900 

8 200 

1 650 400
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Tegundarsundurliðun: Þús. kr. 

51 Lan 0... 244 100 

52-58 Önnur gjöld .............0....... 0. 1 256 800 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ..................... 8 200 
5912 Tilsveitarfélaga .................00..0 000... 140 900 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 400 

5 Gjöldsamtals .........0%%2.0 00. 

10-321 Strandferðir, framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110  Skipaútgerð ríkisins ...................00 0000. 771 000 

120  Flóabátar og vöruflutningar .......................0.... 56 364 

Gjöld samtals ..............00 00 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja ogsjóða ..................... 77 000 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega') ..................... 56 364 
) Gjöldsamtals ................ 

10-331 Vita- og hafnarmálaskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 WVita- oghafnarmálaskrifstofa .............0.0.0000.0... 18 552 

Stofnkostnaður: 

601  Fasteign,rishæð ...............000. 0000 1500 

Gjöld samtals ..........00.0 000 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun ............0 00 13 372 

52-58 Önnur gjöld ..............0..2... 00 6 680 

) Gjöld samtals ..........%..0000 00 20 052 
4 Sértekjur ...............00 00. 10 900 

Mismunur ..............0.0 00 

10-332 Vitastofnun Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Reksturvita ..........0...00.. 000. 25 864 

120 Sjómerki ............... 0000 872 

140  Reksturvitaskips ...........000...0. 6 860 

Þús. kr. 

1 650 400 

133 364 

133 364 

133 364 

18 552 

1 500 

20 052 

9 152 

33 596 

  

) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 12.
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Stofnkostnaður: 

630 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun .......0.0.002 0 

52-58 Önnur gjöld ..............0.. 000. 

5 Gjöldsamtals ............0 0 

4 Sértekjur ...........0.2 0000 

Mismunur ..........0.00 000 

Vitabyggingar ............200. 000. 

Gjöldsamtals .........0....0 0 

10-333 Hafnarmál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110  Hafnarrannsóknirog mælingar .........0......... 

Stofnkostnaður: 

620  Ferjubryggjur ..........0.0000.. 0000. nn. 

630  Hafnarmannvirki oglendingarbætur | ............ 

640  Sjóvarnargarðar?) .............00..00 00... 
6 50  Landshafnir, endurgreiðslurlána ................ 
651 LandshöfnRifi, framkvæmdir ................... 

653 Landshöfn Þorlákshöfn ............0..0.0..00..00.. 

6 70  Hafnarbótasjóður, framlag ..................... 

Gjöld samtals ...........000. 

Tegundarsundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld .............. 0000. 0 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða .............. 
5912 Tilsveitarfélaga ...........0.0..00.. 000... 

5 Gjöldsamtals ..........2.00.0 00. 

4 Sértekjur ...........0..0 0000 

Mismunur ...........02 000 

10-341 Siglingamálastofnun ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Siglingamálastofnun ríkisins .................... 

Þús. kr. 

7000 

21 414 

19 182 

40 596 
4 515 

2 483 

3 300 
69 000 

9 725 
13 900 

3 000 
1000 

10 000 

5 783 

27 900 
78 725 

112 408 

138 

23 421 

Nr. 133 

Þús. kr. 

7 000 

40 596 

36 081 

2483 

109 925 

112 408 

111 670 

23 421 

  

" Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 13. 

?) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 14.
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Þús. kr. Þús. kr. 

Stofnkostnaður: 1 605 
601 Tölvubúnaður ...........0....0....0... 0 1 605 

Gjöld samtals ...........0... 00. 25 026 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun „0... 15 086 
52-58 Önnur gjöld ..........000......0. 9 940 

5 Gjöldsamtals ..........0... 0. 25 026 
4 Sértekjur ............0.. 0... 3 596 

Mismunur .........0.... 21 430 

10-342 Sjóslysanefnd 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 3 937 
101  Sjóslysanefnd .........0..0...0 00. 807 
102  Björgunarnetið Markús, fræðslukvikmynd ............... 50 
103 Sigmund Jóhannsson, hönnun björgunarbúnaðar ......... 80 
104  Oryggismál, sjómannanámskeið og þjálfunarskóli ......... 3 000 

Gjöld samtals ...........0... 0 3937 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 2... 458 
52-58 Önnur gjöld ............0....... 00. 349 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka ogheimila ................ 3130 
5 Gjöldsamtals „...........0 3937 

10-471 Flugmálastjórn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 224 017 
101 Yfirstjórn ............0... 00... 19 553 
120  Loftferðaeftirlit .................. 4 243 
130  Reykjavíkurflugvöllur ..............0.0...0 0. 30 072 
140  Flugvalladeild ..........0...0...0.. 0. 51 173 
150  Flugleiðsöguþjónusta ...................0.. 0. 24 587 
160  Flugumferðarþjónusta ...........0....0......0 0. 38 189 
170  Alþjóðaflugþjónusta ............0....... 0 56 200 

Stofnkostnaður: 61 000 
680 Flugvellir, framkvæmdir) ........................ 61 000 

Gjöld samtals ..............0... 0 285 017 

  

) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 15.
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Tegundarsundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 
51 Laun ......00.0 0000 122 978 

52-58 Onnur gjöld ...............0.000n 162 039 

5 Gjöldsamtals ............00. 000 285 017 
4 Sértekjur ...........0000 0000 31 367 

Mismunur ............0.. 0. 253 650 

10-485 Ýmis framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 4 400 

110  Flugbjörgunarsveitir .........0.0..%%. 0... 600 

120 Tilkynningarskylda fiskiskipa ........0%%0 0... 00... 2 600 

122 Fræðsluefni um öryggismálsjómanna ................. 400 

123 Sjálfvirkt tilkynningakerfi fyrir fiskiskip ................. 800 

Gjöld samtals ..........0..0000 0 4 400 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 4 400 

5 Gjöldsamtals ............... 0000 4 400 

10-651 Ferðamálaráð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 9 542 

101 Ferðamálaráð .................. 0002. 0nn 9 542 

Gjöld samtals .............0000 000 9 542 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun .............0 00. 2110 
52-58 Önnur gjöld ...........0..0.000 000 7432 

5 Gjöldsamtals ...........0.000 000 9 542 

4 Sértekjur ..............000 000 1 042 
Mismunur .............00 0000 8 500 

10-652 Veðurstofa Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 718 879 

101 Yfirstjórn ............... 0000 8 030 

102  Bóka-ogskjalasafn ............20000000 000. 331 
103  Síma- ogútvarpskostnaður ...........0..00. 000... 12 845 
110  Veðurspádeild .................00 0000. 7 163 
111  Veðurfarsdeild .................0... 0000. 2 624 

112 Veðurstöðvar ................0 0 10 552 

120  Jarðeðlisfræðideild .................... 0... 3 165 

130  Fjarskiptadeild ..................0... 00... 2071 A 56
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140 Tölvudeild 
150  Áhaldadeild, búveðurfræðimælingar 

160  Hálendisathuganir 
161  Hafísrannsóknir 

162  Snjóflóðavarnir 
163  Veðurfræðirannsóknir 

165  Alþjóðasamvinna 
170  Veðurþjónusta vegna millilandaflugs 

Stofnkostnaður: 

690  Stofnkostnaðurdeilda .................... 

Gjöld samtals ..........0... 0. 

Tegundarsundurliðun: 
$1 Laun FR 

52-58 Önnur gjöld .........0....0000. 0... 

5 Gjöldsamtals .........0.0..... 0 

4 Sértekjur ............0.0 0... 

Mismunur .......... 0 

10-656 Landmælingar Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 LandmælingarÍslands .................... 

Stofnkostnaður: 
601  Vélarogáhöld ........................... 

Gjöld samtals ...........0.... 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun 2... 

52-58 Önnur gjöld ..............0.0. 000 

5 Gjöldsamtals ..........00... 

4 Sértekjur .........0.0.0 0... 

Mismunur .............00 0... 

10-672 Sérleyfissjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Sérleyfissjóður ...........0.000...0. 

Gjöldsamtals ................... 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 TilB-hluta fyrirtækja og sjóða ......... 

S Gjöldsamtals .........0.)...... 

31. desember 1984 

HAR 20 565 

HAR 830 

HAR 8 470 
AA 12 925 

HI 21 395 
HAR 15 128 

AR 1 000 

HI 1 000 

Þús. kr. 

4 198 

83 077 

81 217 

20 565 

830 

21 395 

6 267 

1 000 

1000 

1 000 

  

2381 195
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11 Iðnaðarráðuneyti 

11-101 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............00.0 00 

Gjöld samtals ..............0000 000 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun ......0..0 0000 

52-58 Önnur gjöld ................20 20 

5 Gjöldsamtals ............0.. 000 

4 Sértekjur .............000 00. 
Mismunur .............. 000. 

11-201 Iðntæknistofnun Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...........0.2000000 00 
110  Iðntækniþjónusta .............0... 000. R 

120  Nýiðnaðarrannsóknir ............0....%00.. 0000. 

141  Verkstjórnarnámskeið ............... 00... 

142 Námskeið í stjórn vinnuvéla ...............0.. 00... 

143 Eftirmenntuníiðjuoogiðnaði ..........000%.0.. 0... 

Stofnkostnaður: 
601 Tækjabúnaður .................%00 0000 
610 Tækjabúnaður ................00..00 0000 

620 Tækjabúnaður .................%000 0000 

Gjöld samtals ............2.. 0000 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ............. 0 
52-58 Önnur gjöld ..........0......0.0. 00 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...................... 

5 Gjöldsamtals .............0...000 0. 

4 Sértekjur .............0000 000 

Mismunur ..............002 00 

Þús. kr. 

14 468 

Nr. 133 

Þús. kr. 

14 468 

14 468 

8 691 
5771 

14 468 
1624 

10 168 
25 844 
11 163 
1194 
1128 
2176 

510 
6 000 
2 020 

12 844 

51 673 

8 530 

60 203 

25 538 
32 489 

2176 

60 203 

23 377 

36 826
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11-203 Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður ...................... 

Gjöldsamtals ................... 

Tegundarsundurliðun: 

51 Laun 2... 

52-58 Onnur gjöld .................0... 

5 Gjöldsamtals ............... 

4 Sértekjur ..........00....... 

Mismunur ............0... 

11--205 Stjórnunarnámskeið 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Stjórnunarnámskeið ................. 

Gjöld samtals ..................... 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöldsamtals ....................... 

11-221 Lánasjóðir iðnaðarins 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

620  lIðnlánasjóður ...........0.0.0........0 0... 

Gjöld samtals ..................... 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...................... 

5 Gjöldsamtals ................. 00 

31. desember 1984 

Þús. kr. Þús. kr. 

27 526 
27 526 

1 360 
1 360 

28 886 

18 654 
10 232 

28 886 
13 280 

15 606 

744 
744 

744 

744 
744 

28 500 
28 500 

28 500 

28 500 
28 500
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11-235 Fyrirtæki og stofnanir, framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110  Jarðefnaiðnaðurhf. ..........000%0 000... 

120  Útflutningsmiðstöð iðnaðarins 

Gjöld samtals ............000 00... 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 
5 Gjöld samtals 

11-240 Iðnaðarrannsóknir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Iðnaðarrannsóknir .........0..000% 0000 sen 

Gjöld samtals ..........%%000 000. 

Tegundarsundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld .......0....0 00... 

5 Gjöldsamtals ..........00000 0. 

11--289 Jöfnunargjald 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Jöfnunargjald ...........00000 00... ann 

Gjöld samtals .........0..%%000 00 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 

R) Gjöldsamtals .......000.0000 0. 

11--299 Iðja og iðnaður, framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

114 Iðnþróun ogtækninýjungar ...........0.0.0000.... 

121  Byggingarþjónustan .........0..0000 0000. 0... 
126 lIönþróunarverkefni ...........00.000..00000.. 

127 lIðnráðgjafar ............0......0 000. n nn. 
128  Kynningáíslenskumiðnaðarvörum ............... 

140 IðnsagaÍslands ..........0..00.0.. 0... 0... 

Gjöld samtals ..........200 000. 

Þús. kr. 

Nr. 133 

Þús. kr. 

6 100 

6 100 

6 100 

14 000 

14 000 

90 000 

90 000 

3 000 
500 

3 000 
4 712 

500 

2 000 

6 100 

14 000 

14 000 

14 000 

90 000 

90 000 

90 000 

13 712 

13 712
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Tegundarsundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld .......0.0.0.0........ 0 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ..................00..00. 0. 
5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...................... 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 

5 Gjöld samtals .......0...0.. 

11-301 Orkustofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Orkustofnun ......... 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður ........ 

Gjöld samtals ......... 

Tegundarsundurliðun: 
$1 Laun ................ 

52-58 Önnurgjöld ........... 

5 Gjöldsamtals ......... 

4 Sértekjur ............. 

Mismunur ............ 

11-302 Rafmagnseftirlit ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Rafmagnsettirlit ríkisins 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður ........ 

Gjöld samtals ......... 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun ................ 

52-58 Önnurgjöld ........... 

5 Gjöldsamtals ......... 

4 Sértekjur ............. 
Mismunur ............ 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

2 000 

4 712 
6 000 
1000 

140 814 

2220 

Þús. kr. 

13 712 

140 814 

2220 

143 034 

57 001 
86 033 

143 034 

45 710 

16 279 

300 

11 174 

5 405 

16 579 
893 

97 324 

16 279 

300 

16 579 

15 686
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11-371 Orkusjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Rekstur Orkusjóðs ........00000 000. 

110  Verðjöfnunargjald ...........000.. 0000 renn 

123 Hólsfjallabæir ...........00000 0000. 

Stofnkostnaður: 

6 14 Lánagreiðslur, framlög ........00....0 00... 0... 

6 15 Lántiljarðhitaleitar .........000.0.0 00... nn. 

620 Sveitarafvæðing ............0000. nn nn enn 

621 Styrkingdreifikerfisísveitum .......00000. 0... 0... 

6 22 Lántileinkarafstöðva........2..00.0 0000 nn 

Gjöld samtals .......0..000 0000. 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja ogsjóða .......0..00.00000... 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 

5 Gjöldsamtals .........0.0.0 00. n nr 

11-399 Ýmis orkumál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

111 Orkusparnaður .........00000% 0... n nn nn 

113  Setlagarannsókmir .........00..0 0... n nr enn 

114  Jöfnun oglækkun hitakostnaðar skv. lögum nr. 53/1980 .... 

115 Niðurgreiðsla árafhitun ............0..00 00... 0... 

1 17  Háhitarannsókmir ............00.. 000. n nn 

Stofnkostnaður: 

6 16  Vatns- og hitaveita Reykjahlíðar .........00000000000 0. 

Gjöld samtals ..........0.0000 nr 

Tegundarsundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga .........0000000 0... 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ......000000000 0000... 

5 Gjöldsamtals ........0..0.0 0000 

Þús. kr. 

600 

1700 

610 400 
1700 

1000 

2100 

3100 
215 000 

Nr. 133 

Þús. kr. 

422 300 

189 800 

612 100 

612 100 

216 000 

2100 

218 100 

218 100 

  

Samtals 1 161 542
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12  Viðskiptaráðuneyti 

12-101 Viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............. 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun... 
52-58 Önnur gjöld .................... 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 
5 Gjöldsamtals .................. 

12-201 Niðurgreiðslur á vöruverði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Niðurgreiðslur á vöruverði ...... 

Gjöld samtals .................. 

Tegundarsundurliðun: 

59 Tilfærslur: 
5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega 

5 Gjöldsamtals .................. 

12-202 Olíunotkun til húshitunar, styrkur 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Olíunotkun til húshitunar, styrkur 

Gjöld samtals .................. 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

14 665 
1245 

7428 
8 046 

436 

700 000 

700 000 

50 440 

Þús. kr. 

15 910 

15 910 

15 910 

700 000 

700 000 

700 000 

50 440 

50 440
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Tegundarsundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ................ 50 440 
5 Gjöldsamtals ..............0 00 50 440 

12-902 Verðlagsstofnun 

Viðfangsefni: 18 727 

101  Verðlagsstofnun ...............0 0... 18 727 

Gjöld samtals ............00 000 18 727 

Tegundarsundurliðun: 

S1 Laun 0... 14 233 
52-58 Önnur gjöld ............0....0. 0. 4 494 
5 Gjöld samtals .............0000 0 18 727 

12-903 Hlutafélagaskrá 

  

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 1525 
101  Hlutafélagaskrá ................%... 000 1525 

Gjöld samtals ..........00.00000 1525 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ......0.0.0 0000 1262 

52-58 Önnur gjöld ........0...0.... 00. 263 

5 Gjöld samtals .............. 0000. 1525 

4 Sértekjur ..............00 00 694 

Mismunur .............00. 831 

Samtals 785 908 

A ST
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13 Hagstofa Íslands 

31. desember 1984 

  

13-101 Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 13 875 
101 Yfirstjórn ..............00 0000. 13 875 

Gjöld samtals ................00 0. 13 875 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun .......0..0. 00 10 377 

52-58 Önnur gjöld ................... 00... 3 498 

5 Gjöld samtals ................0 000 13 875 
4 Sértekjur ................00 0... 384 

Mismunur ................ 0. 13 491 

13-102 Þjóðskráin 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 6112 

101  Þjóðskráin .................... 000. 6112 

Gjöld samtals ............02. 00. 6112 

Tegundarsundurliðun: 
S1 Laun ..........0 0. 4 225 

52-58 Önnur gjöld .................... 00. 1 887 

5 Gjöldsamtals ..........%.2 0000. 6112 

4 Sértekjur ...............00 000 1415 

Mismunur ...............2 0. 4 697 

Samtals 18 188
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14 Ríkisendurskoðun 

14-101 Ríkisendurskoðun, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............. 0002. 

Stofnkostnaður: 
601 Tækjabúnaður ................... 0000 nn nn 

Gjöld samtals ..........%%..0. 0. 

Tegundarsundurliðun: 
$1 Laun .......00.0 00 
52-58 Önnur gjöld ..........22220.00.nn sanns 

5 Gjöldsamtals ...............00. 0000 nr 

4 Sértekjur ............00000 000... 

Mismunur ............00 0000 

Samtals 

Nr. 133 

  

Þús. kr. Þús. kr. 

24 212 

24 212 

425 

425 

24 637 

19 518 

5119 

24 637 

15 
24 622 

24 622
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15-101 Fjárlaga- og hagsýslustofnun, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn... 
110  Hagræðingar- og hagsýsluverkefni 

Gjöld samtals 

51 Laun ....... 

52-58 Önnur gjöld .. 

5 Gjöld samtals 

15-181 Ríkisbifreiðar 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

690  Ríkisbifreiðar, 

Gjöld samtals 

446 

15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun 

Þús. kr. 

12 831 
5 000 

Tegundarsundurliðun: 

8 349 
9 482 

,„ framlag 

framlag .........000 0. 1500 

Tegundarsundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld .. 
5 Gjöld samtals 

15-182 Tölvumál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Tölvumál ... 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður 

Gjöld samtals 

1500 

Tegundarsundurliðun: 
51 Laun ....... 

52-58 Önnur gjöld .. 
5 Gjöld samtals 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

17 831 

17 831 

17 831 

1500 

1500 

1 500 

866 

4 500 

5 366 

5 366
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15-991 Ýmis lán ríkissjóðs 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Ýmislán ríkissjóðs .........0.00........ 

Gjöld samtals „......0.0%.00. 20. 

Tegundarsundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld .......0..0.%..000. 00. 
5 Gjöldsamtals ........000... 0 

Lánahreyfingarút ..................... 

Lánahreyfingarinn .................... 

Nr. 133 

  

Þús. kr. Þús. kr. 

1 471 668 

IR 1 471 668 

1 471 668 

FR 1 471 668 

1 471 668 

HR 1352 000 

HR 209 000 

Samtals 1 496 365
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B-HLUTI 

Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign 

S. gr. 

Árið 1985 er ætlast til að rekstri og fjármunahreyfingum eftirtalinna ríkisfyrirtækja og 

sjóða í ríkiseign verði hagað samkvæmt áætlunum í þessari grein. 

21 Forsætisráðuneyti 

21-171 Byggðasjóður Þús. kr. Þús. kr. 

51 Laun ............... 00 14 000 
52-57 Rekstrargjöld ..................0... 0000 6 000 
571 Vextir, lánagjöld..................0....00. 0. 148 000 
59 Yfirfærslur .................000000 0 14 000 

S Gjöldsamtals ..........0.00..0. 182 000 

4810 Framlög úr ríkissjóði ..................0.0 00... 18 400 
471 Vaxtatekjur .................0.. 125 400 

4 Tekjursamtals................00 0000 203 800 

Mismunur ............000000 00 21 800 

Fjármunahreyfingar út: 
16 Veittlán ............000000 000 100 800 
26 Afborganir lána ...................00. 000 141 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

16 Innheimtar afborganir ..................... 0000. 100 000 

26 Tekinlán ..............0.. 2000. 120 000 
39 Ráðstöfun eigin fjár .................0....00 000. 21 800
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22  Menntamálaráðuneyti 

22-201 Happdrætti háskólans 

51 

52-57 

535 

5 

43-44 

471 

4 

Laun .............0. 0000 

Rekstrargjöld ..............0000 02... 

Hráefni og vörur tilendursölu ...........000.0....000... 

Gjöldsamtals .............0000 0. 
Seldar vörur og þjónusta ............0.0000 00. 

Vaxtatekjur 

Tekjur samtals .............000 000 

Mismunur ............0. 000 

Fjármunahreyfingar út: 
32 
32 

Annað, greitt í ríkissjóð .........000000 0000... nn... 

Annað, greitt Háskóla Íslands ...........0.000.. 0... 00... 

Fjármunahreyfingar inn: 
39 Ráðstöfun eigin fjár ...............0000 0... 0 nun 

22-202 Lyfjabúð háskólans 

S1 

52-57 

535 

571 

51-57 

593 

Laun ...........0. 0000 

Rekstrargjöld .........2..2.000 000 n nn 

Hráefni og vörur tilendursölu .........0000000 000... 0... 

Vextir, lánagjöld .............000 00. 

Viðhald .............0000 00 

Afskriftir ............... 0000 

Gjöldsamtals ........020.0.00.0 0. nn 

Seldar vörur og þjónusta ........02.0000 0000 0. 

Vaxtatekjur ..............00 

Tekjur samtals ..............0000 000 

Mismunur .........0.00. 020. 

Fjármunahreyfingar út: 

26 
18 
32 

Afborganir lána ...............00 0000 000 

Fjárfestingar ..............0000000 0000 

ANNAÐ 0... 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 
39 

Afskriftir ............ 000... 
Ráðstöfun eigin fjár ............0....0.0 0000. 

227 500 

261 676 
326 806 

5 500 

332 306 

13 630 
57 000 

70 630 

11 500 
3 900 

29 200 
130 
600 
150 

45 480 

48 700 

1 500 

50 200 

640 
500 

3 730 

150 

4 720 

Nr. 133 

Þús. kr. 

70 630 

4 720
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22—-211 Háskólabíó 
S1 Laun „00... 
52-57 Rekstrargjöld ....................00..0 0. 
535 Hráefni og vörurtilendursölu .......................... 
571 Vextir, lánagjöld..................0... 000 
51-57 Viðhald ..........0.0..0...... 0. 

5 Gjöldsamtals ..........0...... 
43-44 Seldar vörur og þjónusta .................0 000. 
471 Vaxtatekjur .................. 0. 
49 Aðrar tekjur ...........0.... 0. 

4 Tekjur samtals ...............0... 0... 

22-276 Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna 
571 Vextir, lánagjöld .......................0. 0. 

5 Gjöldsamtals ...............0.. 0. 
4810 Framlög úr ríkissjóði .....................0. 0. 

4 Tekjur samtals ..................... 0. 
Mismunur .............0.0. 0 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganir lána ..............0....0... 0. 
18 Fjárfestingar .................0...0... 0. 

Fjármunahreyfingar inn: 
26 Tekinlán ...............0... 00... 
39 Ráðstöfun eigin fjár ...............0....0...0... 0. 

22-679 Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni 

S1 Laun ............0 0 

52-57 Rekstrargjöld .................0...00. 00. 

R) Gjöldsamtals ...............00. 000. 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ..........0...00.... 0 

4 Tekjursamtals...................00 000 

Mismunur ................00. 0 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ...................0 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár ..............0..0....0 0. 

31. desember 1984 

16 800 
16 500 

200 
100 

16 800 

Þús. kr. 

12 634 

416
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22-871 Unglingaheimili ríkisins Þús. kr. 

51 Laun .......0... 0. 8 969 

52-57 Rekstrargjöld .........0%%.. 0000 0 nn 2915 

535 Hráefni ogvörurtilendursölu .........0000...00..0.0..... 410 

593 — Afskriftir .........0...0.0. 300 

5 Gjöld samtals ..........0 0000. 12 594 

43-44 Seldar vörur og þjónusta .......00000. 0... 9 815 

4810 Framlög úr ríkissjóði .........0.000 00... 5 979 

4 Tekjur samtals ...........%%000 000. 15 794 

Mismunur ..........0..0 0 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ............00.00 0... 3500 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir .............. 0 300 

39 Ráðstöfun eigin fjár ..........00000 0000. nn 3 200 

22-872 Lánasjóður íslenskra námsmanna 

S1 Laun ............. 0. 3451 

52-57 Rekstrargjöld ...........%...0 0000 n nn 3075 

571 Vextir, lánagjöld ..............00%0 000 nn 62 764 

59 Yfirfærslur .............00. 000. 54 827 

5 Gjöldsamtals ...........02..0 nr 124 117 

4810 Framlög úr ríkissjóði ..........0%%00.0 00. 668 061 

471 — Vaxtatekjur .............0.. 40 392 

4 Tekjur samtals ...........%20.0. 000 708 453 

Mismunur ............00 000 

Fjármunahreyfingar út: 

16 Veittlán .............0000 0000 895 050 

26 Afborganirlána ...........00..000 00. n nn 42 950 

Fjármunahreyfingar inn: 

16 Innheimtar afborganir ...............00 000 nn 13 664 

26 Tekinlán ...........00..0000 0. 340 000 

39 Ráðstöfun eigin fjár ...............000 0000. 584 336 

Nr. 133 

Þús. kr. 

3 200 

584 336
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22-971 Ríkisútvarpið, hljóðvarp Þús. kr. Þús. kr. 
51 Laun 0... 87 800 
$2-57 Rekstrargjöld .................0.....0. 0. 55 400 
571 Vextir, lánagjöld ...................0...0. 0. 5 000 
$1-57 Viðhald .............0..0......0 0 2 200 
593 Afskriftir ................. 25 000 
59 Yfirfærslur ..........0.0.0.... 0 28 400 

R) Gjöld samtals ..........0.... 0 203 800 
43-44 Seldar vörur og þjónusta ..........0.0..0..0... 196 600 
471 Vaxtatekjur ....................0 3700 
49 Aðrar tekjur ............0.... 3 500 

4 Tekjur samtals .............0..... 0... 203 800 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ............0.0.0.0.0. 0. 25 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir... 25 000 

22-972 Ríkisútvarpið, sjónvarp 
$1 Laun 100 600 
$2-57 Rekstrargjöld ..................0..0. 0. 99 100 
$71 Vextir, lánagjöld..................0.0.00. 0. 14 100 
$1-57 Viðhald ..........0..0.0.0.0..0. 00. 4 000 
593 Afskriftir .........00...0... 4 600 
59 Yfirfærslur ........0...00.. 0. 29 800 

5 Gjöld samtals .........0..0... 0. 298 000 
43-44 Seldar vörur og þjónusta .........0..0..0..0.. 293 000 
471 Vaxtatekjur ................... 2 500 
49 Aðrar tekjur ...........0...0.. 2 500 

4 Tekjur samtals ..........0....0..0..0. 0 298 000 
Mismunur ............0.... 0 4 352 

Fjármunahreyfingar út: 
26 Afborganir lána ..........0..0..0.0...0. 0. 4 400 
18 Fjárfestingar .............0..0.... 0. 46 000 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir... 46 000 
39 Ráðstöfun eigin fjár .......................0..... 4 400
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22-973 Þjóðleikhúsið 

$1 Laun „.....00.. 0000 

52-57 Rekstrargjöld .........0.000000 0... nn 

535 Hráefni og vörurtilendursölu .......0..000000 0. 

571 Vextir, lánagjöld .........00.0000 0000. 

51-57 Viðhald ..........0.00.. 0... 

N) Gjöldsamtals ........0.0.0.. ne. 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ......0..000 000... 

4810 Framlög úr ríkissjóði .......000.. 0... 0... 

471 Vaxtatekjur ..........00.%0. 0000 

49 Aðrartekjur .........0.0.000 0... 

4 Tekjur samtals .........0.0 00... 

22-974 Sinfóníuhljómsveit Íslands 

S1 Laun 

52-57 Rekstrargjöld 

R) Gjöldsamtals ...........0.0. 000 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ........2000000 00... 

4810 Framlög úr ríkissjóði 

49 Aðrar tekjur 

4 Tekjur samtals 

22-975 Vísindasjóður 

52-57 Rekstrargjöld .........000000000 000. 

59 Yfirfærslur 

5 Gjöldsamtals ............00 000. 

4810 Framlög úr ríkissjóði ...........00000 000... 

49 Aðrar tekjur, Arðsjóður Seðlabankans ............ 

4 Tekjur samtals ..........%%%0. 000... 

22-976 Menningarsjóður 

S1 Laun „......0.. 0000. 

52-57 Rekstrargjöld ............0000 00... 

535  Hráefniog vörurtilendursölu ........0...00.0.... 

571 Vextir, lánagjöld ..........000000 0... ann 

51-57 Viðhald ............... nn 

59 Yfirfærslur ...........00..00 00. n ne 

5 Gjöldsamtals ........0..%00 0000. 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ......0000000 0... 

4810 Framlög úr ríkissjóði .........0.000000 0... 0... 

4 Tekjur samtals ..........%%..0 000... 

Þús. kr. 

53 147 

26 000 

1215 

55 

4 550 

90 967 
39 000 
50 088 

150 
1729 

90 967 

30 000 
10 700 

40 700 
8 300 

19 464 
12 936 
40 700 

200 

20 500 

20 700 
700 

20 000 

20 700 

2424 

1000 

100 

7000 

800 

1239 

12 563 
8 763 
3 800 

12 563 

Nr. 133 

Þús. kr.
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22-977 Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu Þús. kr. Þús. kr. 
4810 Framlög úr ríkissjóði .................0....0.0 0. 7000 

4 Tekjur samtals ................... 7 000 
Mismunur ..........0.. 7 000 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar ............0...0..0.0.. 0. 7 000 

Fjármunahreyfingar inn: 
39 Ráðstöfun eigin fjár ............................ 7000



31. desember 1984 

23 Utanríkisráðuneyti 

23-101 Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli 

51 Laun 0... 
52-57 Rekstrargjöld ...................0.0. 00... 

535 Hráefni og vörurtilendursölu ................. 

51-57 Viðhald ...........0%...00 00. 
593 Afskriftir ..........0%....00 0 

R) Gjöldsamtals ...........0.. 0 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ..................0.... 

471 Vaxtatekjur .............0....00 

49 Aðrartekjur ................ 0 

4 Tekjur samtals ...........0..0 0. 

Mismunur ...........0000. 0 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar .................00 0. 

32 Annað, greitt í ríkissjóð ...................... 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir ............. 00 
39 Ráðstöfun eigin fjár ......................... 

23-111 Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli 

S1 Laun .........0. 0000 

52-57 Rekstrargjöld ................. 0000... 
571 Vextir, lánagjöld .................. 000... 

51-57 Viðhald .................... 22 
593 Afskriftir ...............000 0 

5 Gjöldsamtals ...........0...0 0 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ...................... 

49 Aðrartekjur ...........02.00 000 

4 Tekjur samtals .............000 000 

Mismunur ...........00. 000 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganir lána ............000. 000. 
18 Fjárfestingar .................. 0000. 

32 Annað, greitt í ríkissjóð ............0...0.. 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir ............ 0. 

39 Ráðstöfun eigin fjár ......................... 

Þús. kr. 

18 864 
8 136 

125 000 
400 

1 800 

154 200 
243 100 

1000 
700 

244 800 

Nr. 133 

Þús. kr. 

90 600 

15 005
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23-115 Flugstöð á Keflavíkurflugvelli Þús. kr. Þús. kr. 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar ................002 00. 271 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

26 Tekinlán ............00000 2000 100 000 
32 ANNAÐ ......... 171 000 

23-121 Sala varnarliðseigna 

51 Laun „2... 3 591 

52-57 Rekstrargjöld ................00. 0000 3471 

$35 Hráefni og vörurtilendursölu .........0..00.. 00... 00... 18 000 

51-57 Viðhald ................... nn 132 
593 Afskriftir ................ 0000 1756 

R) Gjöldsamtals ............0.0 000 27 550 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ...........0002 0000 33 794 

471 Vaxtatekjur .................00 0. 3100 

49 Aðrartekjur .................2 0 200 

4 Tekjur samtals....... RANA 37 094 
Mismunur ............. 0000. 9 544 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ...............00.2 002 300 

32 Annað, greitt í ríkissjóð ..........0.00. 000 11 000 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir .............. 000 1756 
39 Ráðstöfun eigin fjár ...............0.00. 0000. 9 544
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24 

24-171 Jarðeignir ríkisins 

52-57 Rekstrargjöld .............0%%00 00 nn nun 

571 Vextir, lánagjöld ................00 0000 

5 Gjöldsamtals ...........%.0.0 000. 

4810 Framlög úr ríkissjóði ...........00.000 nn nn nn 

4 Tekjur samtals ..............0. 0000. 

Mismunur ...........000 0000 

Fjármunahreyfingar út: 
26 Afborganirlána .............000000 0000. 

Fjármunahreyfingar inn: 
39 Ráðstöfun eigin fjár ..........0.00...0 0000. 

24—172 Jarðasjóður 

4810 Framlög úr ríkissjóði ...............000 0000 00 

4 Tekjur samtals ...........220000 0. 

Mismunur ..............0 00 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganir lána ............20000000 000 nn. 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár ............0........ 0000... 

24-206 Tilraunabúið Hesti 

51 Laun ...........00 0000 
52-57 Rekstrargjöld ...............0.0 0000. nn nn 

5 Gjöldsamtals ..........%.000.0 00. 

43-44 Seldar vörur og þjónusta 

4 Tekjur samtals ..............20. 000. 

457 

Landbúnaðarráðuneyti 

5 200 

5 200 

900 

900 

900 

900 

1246 

1 509 

2755 

2755 

2755 

Nr. 133 

Þús. kr. 

5 200 

900
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24-207 Tilraunastöðin Reykhólum Þús. kr. Þús. kr. 

S1 Laun ...........000 00 153 

52-57 Rekstrargjöld ...........0........00.. 0 600 

5 Gjöldsamtals ........0....... 1353 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ............0.. 00... 1353 

d Tekjursamtals...............0. 0 1353 

24-209 Tilraunastöðin Skriðuklaustri 

S1 Laun ...........000 000 886 
52-57 Rekstrargjöld ...........0....0... 000... 1141 

571 Vextir, lánagjöld .............0... 000... 1 

5 Gjöldsamtals ............0... 0 2028 
43-44 Seldar vörur og þjónusta .........0...0... 00... 2 030 

4 Tekjur samtals ................. 0... 2 030 

Mismunur .............00. 00 2 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganir lána .................... 00. 2 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár ..............0....0....0.. 2 

24-211 Tilraunastöðin Sámsstöðum 

$1 Laun ............0. 488 

52-57 Rekstrargjöld ...............0....00. 0. 450 

5 Gjöldsamtals .......0.0....... 938 

43-44 Seldar vörur og þjónusta .........0..0...... 00... 938 

4 Tekjur samtals ...........)....... 0. 938 

24-221 Áburðarverksmiðja ríkisins 

S1 Laun ...........00.000 0 82 585 

52-57 Rekstrargjöld .................... 000... 155 938 
535 Hráefni og vörurtilendursölu .......................... 283 307 
571 Vextir, lánagjöld ..............0... 0000... 68 715 
51-57 Viðhald ...........0....0.... 00... 15 000 
593 Afskriftir ............0.. 0... 94 000 

5 Gjöldsamtals ............00.. 0 699 545 
43-44 Seldar vörur og þjónusta .........0..00.. 0... 666 764 

471 Vaxtatekjur .............0.... 000. 35 879 

d Tekjur samtals ..............0000 0 702 643 

Mismunur ............00. 0. 3098
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Fjármunahreyfingar út: 
26 Afborganir lána ..........0020000 0000 

18 Fjárfestingar .............0.000 000 

32 AfNað ......... 0 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir ............. 000 
39 Ráðstöfun eigin fjár ..........00...00 000... 

24-236 Fóður- og fræframleiðslan Gunnarsholti 

S1 Laun ........... 000 

52-57 Rekstrargjöld ...........0.... 0000 nr 

535 Hráefni og vörurtilendursölu ........0........... 

571 Vextir, lánagjöld .........0.0%00 0000 n nn 

51-57 Viðhald ............... 2 

593 — Afskriftir .............200. 0. 

5 Gjöldsamtals ...........00000 00. 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ........000000. 0... 

471 Vaxtatekjur .............0.. 0... 

49 Aðrartekjur ........2...0000 00 

4 Tekjur samtals ........... 0 

Fjármunahreyfingar út: 
26 Afborganir lána .........0.000000 0... 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir .............. 00 

24-237 Stórólfsvallarbúið 

S1 Laun 

52-57 Rekstrargjöld 

51-57 Viðhald 

593 Afskriftir 

5 Gjöld samtals 

471 Vaxtatekjur 

4 Tekjur samtals ............. 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganir lána ............00.. 000. 

32 Annað 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir 

571 Vextir, lánagjöld .................0 0000. 

43-44 Seldar vörur og þjónusta .......0...00.00 00... 

49 Aðrartekjur ........2.0.20. 2. 

Þús. kr. 

43 8Ss1 

23 000 

30 217 

94 000 
3 098 

4 531 
16 805 

650 
4 222 
3 266 

80 

29 554 
28 478 

376 
700 

29 554 

80 

80 

3953 
21 647 

6 200 
1 000 
5 200 

38 000 
36 700 
1150 

150 

38 000 

Nr. 133 

Þús. kr.
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24-238 Fóðuriðjan Ólafsdal Þús. kr. Þús. kr. 
51 Laun 00... 2515 
52-57 Rekstrargjöld ...............0.....0.. 00... 8 603 
571 Vextir, lánagjöld .............0...0...... 0... 2 700 
51-57 Viðhald .............0...00. 0... 950 
593 Afskriftir ...............0.. 2231 

5 Gjöldsamtals ................. 0 16 999 
43-44 Seldar vörur og þjónusta .............0..00000. 0. 16 034 
471 Vaxtatekjur ..............0... 00... 720 
49 Aðrar tekjur ..............0.. 245 

4 Tekjursamtals..........0....0... 00 16 999 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganir lána ............0......0 0... 2231 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir... 2231 

24-239 Grænfóðurverksmiðjan Flatey, A-Skaftafellssýslu 
51 Laun ...........0 0. 3491 
52-57 Rekstrargjöld .....................0..0 0. 17 626 
571 Vextir, lánagjöld ......................... 00 5 500 
51-57 Viðhald ................... 00... 1 
593 Afskriftir ..........0...0.. 0... 4 180 

5 Gjöldsamtals ............0.... 0 31 508 
43-44 Seldar vörur og þjónusta ...........0.0..000.0 00. 29 750 
471 Vaxtatekjur .............0.... 00... 721 
49 Aðrar tekjur ..............0... 0... 1037 

4 Tekjursamtals................0... 0... 31 508 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganir lána ..............0.00.0000 00. 192 
32 ANNað „........ 3988 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir ................ 0. 4 180
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24-246 Laxeldisstöðin Kollafirði 

S1 Laun .........2.00 0. 

52-57 Rekstrargjöld ..........0.0.00. 00. ner enn 

535  Hráefniog vörurtilendursölu ........0.00.000 0... 0... 0... 

571 Vextir, lánagjöld ..........00000 0... 

593 — Afskriftir ..............0. 000 

5 Gjöldsamtals ........0.%.. 0... 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ......0002200nnn nn 

471 Vaxtatekjur ............00.0 0. nennt 

4810 Framlög úr ríkissjóði 

4 Tekjur samtals .........0.000 000. rann 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganir lána 
18 Fjárfestingar 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir ............. 000. 
39 Ráðstöfun eigin fjár ..............0000 000. 

24-271 Landgræðslusjóður 

S1 Laun ........... 00. 

535 Hráefni og vörurtilendursölu .......0.000.00 000... 0... 

59 Yfirfærslur .............0.0 000. 

5 Gjöldsamtals ...........0%. 000 r nr 

43-44 Seldar vörur og þjónusta 

4810 Framlög úr ríkissjóði 
40 Aðrar tekjur 

4 Tekjur samtals 

Mismunur 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár 

24-272 Einangrunarstöð holdanauta Hrísey 

51 Laun ............0. 00 

52-57 Rekstrargjöld ..........000000 0000. annt 

571 Vextir, lánagjöld ............0.000 00 0000 nn 

51-57 Viðhald .............000.0 0. nn nn nn 

5 Gjöldsamtals ........00.00.00 00 nn 

43-44 Seldar vörur og þjónusta .........00000 0000 nn rr 

4810 Framlög úr ríkissjóði .........00000000 00. r err. 

4 Tekjur samtals 

Nr. 133 

Þús. kr.
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25 Sjávarútvegsráðuneyti 

25—-211 Fiskimálasjóður 

S1 
52-57 
59 

5 
471 
49 

4 

Laun 

Rekstrargjöld ..........0....0.. 
Yfirfærslur .........0....0... 0. 

Gjöld samtals ...........0.... 
Vaxtatekjur ..........0.0.. 0. 
Aðrar tekjur ............... 

Tekjur samtals .................. 0. 
Mismunur ............. 

Fjármunahreyfingar út: 
16 Veittlán ............. 0. 

Fjármunahreyfingar inn: 
16 
39 

Innheimtar afborganir .................. 000. 
Ráðstöfun eigin fjár .................0...0. 0 

25-221 Síldarverksmiðjur ríkisins 
51 

52-57 

535 

571 

51-57 

593 

5 
43-44 
471 
49 

4 

Laun „0... 
Rekstrargjöld ............0...0.. 0... 
Hráefni og vörur tilendursölu .............0....0..0..... 
Vextir, lánagjöld ............0.....0.. 0. 
Viðhald .......0.. 
Afskriftir 0... 

Gjöldsamtals ...........0.0.0.. 
Seldar vörur og þjónusta .............0..00.. 0 
Vaxtatekjur ...........0.0..... 
Aðrar tekjur ............... 

Tekjur samtals .................. 0. 
Mismunur .............. 

Fjármunahreyfingar út: 
26 

18 

Afborganir lána ..........0...0.0..0.. 0... 
Fjárfestingar .................0..0.. 0... 

Fjármunahreyfingar inn: 
16 

19 

39 

Innheimtar afborganir ..............0......0.. 
Afskriftir... 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

989 

391 

4 000 

5 380 

1 700 

6 000 

7 700 

2920 

600 
2320 

57 538 
208 508 
264 329 

6 189 
35 860 
26 500 

598 924 
585 769 

500 
13 200 

599 469 

2 064 

25 000 

19 

26 500 

545 

Þús. kr. 

2320 

545
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25-272 Rannsóknastofnanir sjávarútvegsins, bygging 

51 Laun .........0. 0000 

52-57 Rekstrargjöld ................00 0000 

51-57 Viðhald ................22. 0 

5 Gjöldsamtals .............. 000 

43-44 Seldar vörur og þjónusta .........0..000. 000... 

4810 Framlög úr ríkissjóði ........0.%.000.. 0. 

4 Tekjur samtals ...........0 

25-274 Aflatryggingasjóður 

51 Laun ..........0 0000 

52-57 Rekstrargjöld ...........0...00. 0000 

5 Gjöldsamtals .............000 0. 

49 Aðrar tekjur ............0.. 00 

4 Tekjursamtals ................. 000 

Mismunur ............. 000 

Fjármunahreyfingar út: 

32 Anað 0... 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár .................. 0000. 

Þús. kr. 

310 

330 

1050 

1690 
1370 

320 

1690 

360 

1 160 

1520 

505 120 

505 120 

503 600 

503 600 

Nr. 133 

Þús. kr. 

503 600
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26  Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 

26-101 Lögbirtingablað Þús. kr. Þús. kr. 

$1 Laun .............0000 0 716 

52-57 Rekstrargjöld ...............0... 0000... 5915 

5 Gjöldsamtals ................ 0... 6 631 
43-44 Seldar vörur og þjónusta ..........).%...... 000 6 631 

4 Tekjur samtals .................. 000 6 631 

26-371 Kirkjubyggingasjóður 

52-57 Rekstrargjöld ...............0.....00. 000. 38 

5 Gjöldsamtals ................ 000 38 

4810 Framlög úr ríkissjóði ....................... 0... 1973 

471 Vaxtatekjur .............0....... 0. 45 

4 Tekjur samtals...............0... 00... 2018 
Mismunur .............00 0000. 1980 

Fjármunahreyfingar út: 

16 Veittlán ...............0...00 00 2170 

Fjármunahreyfingar inn: 

16 Innheimtar afborganir .............0....0.0 000... 190 
39 Ráðstöfun eigin fjár ...................0.0.00. 0... 1980 

26-372 Kirkjugarðasjóður 

52-57 Rekstrargjöld ...............0....0..... 000. 123 

59 Yfirfærslur ....................... 0. 450 

5 Gjöldsamtals ................0. 0. 573 

471 Vaxtatekjur .................... 00 600 

49 Aðrartekjur ..............0.0..... 0. 1700 

4 Tekjur samtals ............0....... 00 2 300 

Mismunur ............00 02. 1727
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Fjármunahreyfingar út: Þús. kr. Þús. kr. 

16 Veittlán ............... 0000 300 
18 Fjárfestingar .................. 000. 50 
32 Annað ............ 00 1727 

Fjármunahreyfingar inn: 
16 Innheimtar afborganir ................00 000. 350 
39 Ráðstöfun eigin fjár ............0..000. 000. 1727 

26-373 Kristnisjóður 
59 Yfirfærslur ...............0.. 000 5 020 

5 Gjöldsamtals ............0... 2000 5 020 

4810 Framlög úr ríkissjóði .............000 0000... 4 600 
411 Vaxtatekjur ..............00000 0000 420 

4 Tekjur samtals .............20 0000 5 020
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271 Félagsmálaráðuneyti 

27-271 Byggingarsjóður ríkisins 

$1 Laun .......... 0 

52-57 Rekstrargjöld ...................00 000. 
571 Vextir, lánagjöld ....................0 0000 

RS) Gjöldsamtals .............00.0 0. 
43-44 Seldar vörur og þjónusta ...........0.00..00 0. 

4810 Framlög úr ríkissjóði ................... 0... 
471 Vaxtatekjur ............0.20020..00 nn 

4 Tekjur samtals ................00 00. 
Mismunur ...........000. 000 

Fjármunahreyfingar út: 

16 Veittlán ............0000. 00 

26 Afborganir lána .............00.00 000. 

Fjármunahreyfingar inn: 

16 Innheimtar afborganir ..............0.. 0... 

26 Tekinlán .........%..000. 000 

39 Ráðstöfun eigin fjár ...........0..0.00. 000. 

32 Annað .........0 

27-272 Byggingarsjóður verkamanna 

52-57 Rekstrargjöld ...............%.. 0... 0 rr 

571 Vextir, lánagjöld .................00 0000. n nr 

5 Gjöldsamtals .............2000 

4810 Framlög úr ríkissjóði ............0000. 0... 
411 Vaxtatekjur ...............00.0. 00 

49 Aðrartekjur .............. 0. 

4 Tekjursamtals ................0 0. 

Mismunur ...........0000 00 

Fjármunahreyfingar út: 

16 Veittlán ..........0..00000 000 
26 Afborganirlána ...........0.....0.0 0. 

Fjármunahreyfingar inn: 

16 Innheimtar afborganir ................2 0... 

26 Tekin lán ............0000 000 
39 Ráðstöfun eigin fjár .............0.%.000 0000 

31. desember 1984 

408 795 
33 000 

622 000 

500 828 

1155 828 

1672 000 

218 205 

51 172 

1 025 000 

147 033 

67 000 

11 000 

48 500 

59 500 

282 000 

54 800 

80 000 

416 800 

637 000 

35 500 

10 200 

305 000 

357 300 

Þús. kr. 

147 033 

357 300
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27-371 Lánasjóður sveitarfélaga 

S1 Laun .......0... 000 

52-57 Rekstrargjöld ...........0%%..0 20. 

571 Vextir, lánagjöld .............0. 0000... 

5 Gjöldsamtals ............... 0... 

471 Vaxtatekjur ............... 00. 

49 Aðrartekjur ..........0... 000 

4 Tekjur samtals .........2.00.. 

Mismunur ...........000 00 

Fjármunahreyfingar út: 
16 Veittlán ...........000. 0000 

26 Afborganirlána ........0...0...00 000. 

Fjármunahreyfingar inn: 

16 Innheimtar afborganir ...........000.. 000... 
39 Ráðstöfun eigin fjár ...........0.... 000... 

27-372 Landakaup kaupstaða og kauptúna 

52-57 Rekstrargjöld ................0 0000. 

5 Gjöldsamtals ...............0 0... 

471 Vaxtatekjur ..........0....0 00. 

49 Aðrartekjur ..........0... 00. 

4 Tekjur samtals ...........00.. 0. 

Mismunur ..........00. 00 

Fjármunahreyfingar út: 

16 Veittlán ........0....00 00. 

Fjármunahreyfingar inn: 
16 Innheimtar afborganir .............0. 0000. 

39 Ráðstöfun eigin fjár .................. 00... 

27-971 Erfðafjársjóður 

59 Yfirfærslur ............00... 0000 

5 Gjöldsamtals „............0.0 

4810 Framlög úr ríkissjóði ..........2...00 00... 

471 Vaxtatekjur ............... 000 

4 Tekjur samtals .............0.. 0. 

Mismunur ...........000 00 

74 500 

40 000 

40 000 
74 500 

1000 

100 

1100 

1325 

275 

1 050 

19 100 

19 100 

25 000 

2 000 

27 000 

Nr. 133 

Þús. kr. 

74 500 

1 050 

7 900 

A 60
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Fjármunahreyfingar út: Þús. kr. Þús. kr. 
16 Veittlán .............. 10 100 

Fjármunahreyfingar inn: 
16 Innheimtar afborganir ...................0... 00... 2 200 
39 Ráðstöfun eigin fjár ...............0...0......0.. 0. 7 900 

27—972 Bjargráðasjóður 
S1 Laun „00... 1400 
52-57 Rekstrargjöld ...............0......... 00. 700 
571 Vextir, lánagjöld..................... 0... 1300 
59 Yfirfærslur ..........0...0... 00. 3 000 

R) Gjöldsamtals ..........0....... 6 400 
4810 Framlög úr ríkissjóði .............0.0.....0.... 0. 19 800 
471 Vaxtatekjur .................0..... 3 000 
49 Aðrartekjur .................0.0 0. 23 000 

4 Tekjursamtals..........0......0... 0... 45 800 
Mismunur ..........0...... 0 39 400 

Fjármunahreyfingar út: 
16 Veittlán ...........0...0 0... 22 900 
26 Afborganir lána ...........)....0... 00... 26 900 

Fjármunahreyfingar inn: 
16 Innheimtar afborganir ..............0.....0... 0. 10 400 
39 Ráðstöfun eigin fjár ...............0...0...0. 00. 39 400
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28 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti 

28-271 Tryggingastofnun ríkisins, lífeyristryggingar Þús. kr. Þús. kr. 

$1 Laun ............0 000 38 500 

52-57 Rekstrargjöld .................00 0000. 28 000 

51-57 Viðhald ................ 0... 0 0 1200 

59 Yfirfærslur .............00.00 000 3 432 300 

5 Gjöldsamtals ..........0.0..000 000 rr 3 500 000 

43-44 Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnaður 

greiddur aföðrum) .......0...0000 0000 nn 30 000 

4810 Framlög úr ríkissjóði ............0000 000... 3 470 000 

4 Tekjur samtals .............0000 000 3 500 000 

Fjármunahreyfingar út: 

16 Veittlán ..............00 0000 12 000 

Fjármunahreyfingar inn: 
16 Innheimtar afborganir ...........0.2200 0000 8 000 

32 AfNað ..........0 0. 4 000 

Tryggingastofnun ríkisins, sjúkratryggingar 

59 Yfirfærslur, til lífeyristrygginga .........0. 00... . 5 000 

— bætur ........0.000 0. 3 622 949 

5 Gjöldsamtals .......00.%.0.0 000 3 627 949 

4810 Framlög úr ríkissjóði ..........0%0.0 00... 3 627 949 

4 Tekjur samtals ...........0.0.0 000 3 627 949 

Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar 

59 Yfirfærslur, til lífeyristrygginga ...........00 0000... 4 600 

— bætur .........0.000 00 105 400 

5 Gjöldsamtals ..........0000000 000 110 000 

4810 Framlög úr ríkissjóði ...........000000 0000 110 000 

4 Tekjur samtals ...........222000 0000 110 000



Nr. 133 470 

28-273 Atvinnuleysistryggingasjóður 
$2-57 Rekstrargjöld ...........0..0........0. 00. 
59 Yfirfærslur ............0..0.. 

5 Gjöldsamtals ...........0.... 
4810 Framlög úr ríkissjóði ........................... 
471 Vaxtatekjur ............0...... 
49 Aðrar tekjur .........0.0.... 

4 Tekjur samtals ............0...0.. 
Mismunur ........0.... 0. 

Fjármunahreyfingar út: 
16 Veittlán ........... 0. 
32 Afað 0. 

Fjármunahreyfingar inn: 
16 Innheimtar afborganir .......................... 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 

28-311 Ríkisspítalar, þvottahús 
51 Laun „0... 
52-57 Rekstrargjöld ...............0......0.. 0. 

R) Gjöldsamtals ............. 0. 
43-44 Seldar vörur og þjónusta ..............0.......... 
49 Aðrar tekjur ............0.. 

4 Tekjur samtals ............0.0..0.. 0... 

28-378 Læknishéraðasjóður 
59 Yfirfærslur .............0... 0... 

5 Gjöldsamtals ............0... 0. 
4810 Framlög úr ríkissjóði ...................0....... 

4 Tekjursamtals.............0.... 0 

28-471 Gæsluvistarsjóður 

4810 Framlög úr ríkissjóði ..................0...... 

4 Tekjursamtals.................0 000. 

Mismunur ..............0000 00 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar .............000000 0000 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 — Ráðstöfuneiginfjár ................0.......... 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

6 228 
330 497 

336 725 
240 000 
106 900 
78 406 

425 306 

12 000 
98 581 

22 000 

88 581 

12 831 

19 570 

32 401 

32 077 

324 

32 401 

1000 

1000 

1000 

1000 

3 500 

3 500 

3 500 

3 500 

Þús. kr. 

88 581 

3 500
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28-910 Lyfjaverslun ríkisins Þús. kr. Þús. kr. 

51 Laun ...........000 00 16 821 

52-57 Rekstrargjöld ...............00 0000 n nr 12 721 

535 Hráefni og vörurtilendursölu ........0000000. 000... 67 300 

571 Vextir, lánagjöld ..............%% 0000 0 ða 28 811 

593 — Afskriftir ...............0 0000 4 000 

5 Gjöldsamtals ........0.0.00... 0 129 653 

43-44 Seldar vörur og þjónusta .........%%%. 00... nn 108 600 

471 Vaxtatekjur ...............0. 00. 27 000 

4 Tekjur samtals ..............00 00... 135 600 

Mismunur ............0 0000. 5 947 

Fjármunahreyfingar út: 
26 Afborganirlána ..............0.00..nn snar 2346 

18 Fjárfestingar ..........0....02.00 00. 7 601 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir ..............0 0000 4 000 

39 Ráðstöfun eigin fjár ..............000. 0000 00. 5 047
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29 Fjármálaráðuneyti 

29-101 Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 
S1 

52-57 

535 

571 

51-57 

593 

5 

43-44 

471 

49 

4 

Laun 2... 
Rekstrargjöld 
Hráefni og vörur til endursölu 
Vextir, lánagjöld 
Viðhald 
Afskriftir 

Gjöld samtals .........0.. 0... 
Seldar vörur og þjónusta 
Vaxtatekjur 

Aðrar tekjur 

Tekjur samtals 

Mismunur 

Fjármunahreyfingar út: 

18 
32 

Fjárfestingar .............0...0.. 
Annað, greitt í ríkissjóð 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 

39 
Afskriftir 

29-103 Innkaupastofnun ríkisins 
S1 
52-57 
535 
51-57 

R) 

43-44 

471 

49 

4 

Laun 

Rekstrargjöld 

Hráefni og vörur til endursölu 
Viðhald 

Gjöld samtals 

Seldar vörur og þjónusta 

Vaxtatekjur 

Aðrar tekjur 

Tekjur samtals 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

45 000 

93 000 

135 000 

10 

6 000 

4 700 

883 710 

2 391 810 

25 000 

200 

2 417 010 

8 000 
1 530 000 

4 700 

1 533 300 

8824 

28 704 

340 400 

175 

378 103 

372 103 

3400 

2 600 

378 103 

Þús. kr. 

1533 300
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29-931 Arnarhvoli 
Þús. kr. Þús. kr. 

51 Laun ............ 0... 3936 

52-57 Rekstrargjöld ...........020.0 0000 0 enn 2 651 

51-57 Viðhald .............00. 00. nn 1 000 

593 — Afskriftir ...........0.0000 000. 680 

5 Gjöldsamtals ........0..0.0 000 8 267 

43-44 Seldar vörur og þjónusta .......0.000000 0... renn. 8 267 

4 Tekjur samtals ............000 0000 8 267 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar .............0000 00. 0r enn 680 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir ............... 000 680 

29-932 Borgartún 7 

Sl Laun „......0..0.0 000 2226 

52-57 Rekstrargjöld ...........020.. 0000 nun 2175 

571 Vextir, lánagjöld ............000000 0000 14 

51-57 Viðhald .............000 0000 1950 

593 — Afskriftir ............0000000 0. 38 

5 Gjöldsamtals .........0..00. 0000 n ner 6 403 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ........000000 000 ner. 6 363 

471 Vaxtatekjur ............0..0 00... 40 

4 Tekjur samtals ..........0.0000 0000 n nn 6 403 

Fjármunahreyfingar út: 
26 Afborganir lána ...........0..000 0000 0 enn 38 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir ............... 00 38 

29-934 Tollstöðvarhús 

51 Laun .......0.00 0000 3 932 

52-57 Rekstrargjöld .............0000 0000 nn unn 4 068 

51-57 Viðhald ..............0000 0... nn nr 2 908 

5 Gjöldsamtals ........0..%.00000 nes 10 908 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ........0000000 00 000 nan 11 608 

4 Tekjur samtals ..........2%..00 0000. 11 608 

Mismunur .............00 00. 700
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Fjármunahreyfingar út: Þús. kr. Þús. kr. 
18 Fjárfestingar .........0..0..0. 0. 700 

Fjármunahreyfingar inn: 
39 Ráðstöfun eigin fjár ...........0.0.0.0.0. 700 

29-971 Ríkisábyrgðasjóður 
51 Laun 2... 2 590 
52-57 Rekstrargjöld ........0.........00.. 1910 

5 Gjöld samtals ......0... 4 500 
4810 Framlög úr ríkissjóði „............0.0...0.. 169 300 
471 Vaxtatekjur ...........00... 15 000 

4 Tekjur samtals ........0..0..0... 184 300 
Mismunur ........0. 179 800 

Fjármunahreyfingar út: 
16 Veittlán .........0..0... 47 000 
32 Afað „0... 208 400 

Fjármunahreyfingar inn: 
16 Innheimtar afborganir ..................0.0 15 600 
39 Ráðstöfun eigin fjár ..............00.0.. 0 179 800 

29-981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs 
51 Laun 2... 995 
52-57 Rekstrargjöld ....................0...0.. 0. 6 150 
$1-57 Viðhald ..........00..00.00. 0. 5416 

5 Gjöld samtals .......0..0..0... 12 561 
43-44 Seldar vörur og þjónusta ..........0....... 0. 12 561 

4 Tekjur samtals ..............0.... 0. 12 561
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30 Samgönguráðuneyti 

30-101 Póst- og símamálastofnunin Þús. kr. Þús. kr. 

51 Laun ............. 0 785 000 
52-57 Rekstrargjöld ................... 000. 882 000 

571 Vextir, lánagjöld ..................2. 20 54 700 

51-57 Viðhald ...............20.00 22 500 
593 Afskriftir ..........0..0.0. 0000. 276 000 

5 Gjöld samtals ............0.000 00 2 020 200 
43-44 Seldar vörur og þjónusta ...........0.0. 0200. 2 033 000 
4810 Framlög úr ríkissjóði ............0. 0000... 50 000 

471 Vaxtatekjur ...............0..0 0. 14 000 

49 Aðrartekjur ........0.0...... 00. 60 400 

4 Tekjur samtals ................0 00. 2 157 400 

Mismunur ............0.. 2000 137 200 

Fjármunahreyfingar út: 
26 Afborganir lána ................. 0... 95 200 
18 Fjárfestingar!) ................00. 00 350 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

26 Tekin lán ..........00.0.0 0 32 000 
19 Afskriftir „00... 276 000 
39 Ráðstöfun eigin fjár .................. 0000. 137 200 

30-211 Vegagerð ríkisins, áhaldahús 
51 Laun ............. 0. 75 700 

52-57 Rekstrargjöld .................. 000... 113 000 

535 Hráefni og vörurtilendursölu ............0.000...000... 180 400 
571 Vextir, lánagjöld .............%. 000... 0 6 759 

51-57 Viðhald ..............0.000 0000 83 400 
593 Afskriftir ..............00.. 0 23 000 

5 Gjöldsamtals ..............0.. 00. 482 259 
43-44 Seldar vörur og þjónusta ............%.0 0000. 500 400 

4810 Framlög úr ríkissjóði .................. 000. 8 200 
49 Aðrartekjur ............. 000. 3 000 

4 Tekjur samtals ................0 00. 511 600 

Mismunur .............0 0000 29 341 

A 61 D Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 16.
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Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganir lána ..............0.00000 0... 
18 Fjárfestingar ...........00000... 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir... 
39 Ráðstöfun eigin fjár .......................... 

51 Laun ..........00.. 0 
52-57 Rekstrargjöld .................0. 00. 
535 Hráefni og vörurtilendursölu ................... 
571 Vextir, lánagjöld ...............0.0 0000... 
$1-57 Viðhald .............0....00 00. 
593 Afskriftir ............0....00 00. 

5 Gjöldsamtals ............0.00 00. 
43-44 Seldar vörur og þjónusta ....................... 
4810 Framlög úr ríkissjóði ............0...0 000. 

471 — Vaxtatekjur ..............000.0 00 
49 Aðrartekjur .........00...00 

4 Tekjur samtals ................. 00. 

Mismunur .............0.00000 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganir lána .............0.. 000. 

18 Fjárfestingar ...............0... 000. 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir .............0 
39 Ráðstöfun eigin fjár .......................... 

30-331 Vitamálastjórn, áhaldahús 

$1 Laun ........... 0000 

52-57 Rekstrargjöld ..................0 00... 

535 Hráefni og vörurtilendursölu ................... 

51-57 Viðhald ................000 00 

5 Gjöldsamtals .............0.0..2 0000 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ...........00.0...00.... 

4 Tekjur samtals .............0.0 000 

Fjármunahreyfingar út: 

32 Afað 0... 

Fjármunahreyfingar inn: 

18 Sala á eignum ............. 0000. 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

11 546 
40 795 

23 000 

29 341 

70 000 
19 000 
19 900 
30 500 

6 000 
21 640 

227 040 
155 000 

50 850 
6 000 

21 640 
35 210 

12 532 
6 868 
2 300 
3300 

25 000 

25 000 

25 000 

10 000 

10 000 

Þús. kr. 

35 210
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30--332 Hafnarbótasjóður Þús. kr. Þús. kr. 

52-57 Rekstrargjöld .........00.000 0000 nr rn nn 470 

571 Vextir, lánagjöld ..........0.0000 0... etern nan 1575 

59 Yfirfærslur ..............0. 000 7 000 

5 Gjöldsamtals ........0.00.0 00. 9 045 

4810 Framlög úr ríkissjóði ........00%%.. 0... n nn 10 000 

471 Vaxtatekjur ...........0.0.0 0... rðr 3134 

4 Tekjur samtals ..........0.. 000... 13 134 

Mismunur „........0.. 000. 
4 089 

Fjármunahreyfingar út: 

16 Veittlán ................ 0. 6978 

26 Afborganir lána ........0000%.0 0. erna 2272 

Fjármunahreyfingar inn: 

16 Innheimtar afborganir ..........000%. 00... nn 5 161 

39 Ráðstöfun eigin fjár ........0.00000 0000. rn. 4 089 

30--333 Landshöfn Þorlákshöfn 

51 Laun ..........0..0 0. 2 208 

52-57 Rekstrargjöld ..........000.00 0... r enn nn 1691 

571 Vextir, lánagjöld .........0.000 00... urn 266 

593 — Afskriftir ............0.0 0 601 

5 Gjöld samtals ..........00.0.0 00 ert nr 4 766 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ......0000%%. 0. r nn 7250 

4810 Framlög úr ríkissjóði .......0.0..... 00... nn. 5 937 

471 Vaxtatekjur ..........0.0.0.. 0. enn 629 

49 Aðrartekjur ............00.. 0. 16 

4 Tekjur samtals ...........0000. 00. 13 912 

Mismunur .............. 0. 00 9 046 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganir lána .........00000. 0000 t nn 4 691 

18 Fjárfestingar ...............0.0 err 5 056 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir ...........0.00 0000 601 

39 Ráðstöfun eigin fjár ........0.000000 00... nn... 9 146
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30-334 Landshöfn Keflavík-Njarðvík 

51 Laun .............. 0. 
52-57 Rekstrargjöld .................... 0000... 
571 Vextir, lánagjöld ...................00.. 00. 

51-57 Viðhald ..........0...0%.0... 00. 
593 Afskriftir .........0..0...... 

5 Gjöldsamtals .............0.. 

43-44 Seldar vörur og þjónusta .............0000. 0. 

4810 Framlög úr ríkissjóði ...............0.0 0 

4 Tekjur samtals ............%...... 0. 

Mismunur ...........0.....0 0 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganir lána ............0%.000 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir „0... 
39 Ráðstöfun eigin fjár ...............0...... 00. 

30-335 Landshöfn Rifi 

$S1 Laun „...........0 
52-57 Rekstrargjöld .............0........ 0000. 
571 Vextir, lánagjöld................... 0000. 
593 Afskriftir ........0...... 0... 

5 Gjöldsamtals ...........)...... 0. 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ...........0..0.. 0... 
4810 Framlög úr ríkissjóði .................... 0. 

471 Vaxtatekjur ..................000. 0. 

4 Tekjur samtals .................0.0.0 0 

Mismunur ...........0.... 0 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganir lána .................0000 000 

18 Fjárfestingar ..........0.0.0.0.0.. 0. 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir ............ 

39 Ráðstöfun eigin fjár ................0.0.0.0.0...0. 0. 

478 31. desember 1984 

Þús. kr. 

4 798 

665 

211 

4 000 

1244 

10 918 

9 463 

7 639 

17 102 

Þús. kr. 

6 184 

4 204
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30-671 Umferðarmiðstöðin Þús. kr. Þús. kr. 

$1 Laun ......0.... 0000 145 

52-57 Rekstrargjöld ................. 000 350 

5 Gjöldsamtals .............0. 00 495 

43-44 Seldar vörur og þjónusta .........0000 0000. 540 

49 Aðrartekjur ...........0... 0. 455 

4 Tekjur samtals ..........%....0. 0. 995 

Mismunur ............0.00 00 500 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ..............00.0 000. 3 500 

Fjármunahreyfingar inn: 

26 Tekinlán ...............00 000 3 000 

39 Ráðstöfun eigin fjár ..............0. 0... nn nn 500 

30-672 Sérleyfissjóður 

51 Laun ............0 000 700 

52-57 Rekstrargjöld ............0....0 00. 500 

5 Gjöldsamtals ...........0..00 0 1200 

4810 Framlög úr ríkissjóði .........00..000. 0 1 000 

49 Aðrartekjur ..........2200.. 0 200 

4 Tekjur samtals ..........0....0 0... 1200 

30-673 Ferðaskrifstofa ríkisins 

51 Laun ............0 000 8 362 

52-57 Rekstrargjöld ................ 0... 9 860 

5 Gjöldsamtals ...............0 0000. 18 222 

43-44 Seldar vörur og þjónusta .........000.00 0000 nn. 17 466 

471 — Vaxtatekjur ............200..0 00... 556 

49 Aðrartekjur ..........00.. 0... 200 

4 Tekjur samtals ............. 0 18 222
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31 Iðnaðarráðuneyti 

31-231 Sementsverksmiðja ríkisins Þús. kr. Þús. kr. 

51 Laun ............00 000 79 761 
52-57 Rekstrargjöld ................0%..00. 000 107 263 
535 Hráefni og vörurtilendursölu .......................... 28 641 

571 Vextir, lánagjöld..............0....0.0. 000. 47 434 
51-57 Viðhald ..............%.% 0000. ð nn 38 700 
593 Afskriftir ............0%... 0. 51 700 

5 Gjöldsamtals ...........0..0.... 353 499 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ..........0.0..0000 0000 357 025 
49 Aðrartekjur ..........00.0..000 0. 800 

4 Tekjursamtals................. 0000. 357 825 

Mismunur .............00000 0000 4 326 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganirlána ................... 00. 25 643 

18 Fjárfestingar ..................... 00. 15 000 

32 Annað ........000.. 15 383 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir ............000000 51 700 
39 Ráðstöfun eigin fjár .................... 0000... 4 326 

31-233 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg 

51 Laun ............00 0. 29 202 
52-57 Rekstrargjöld ..................00 0000. n 8 724 

535 Hráefni og vörurtilendursölu .......................... 12 512 

571 Vextir, lánagjöld...............0.% 000... 0. 2579 
51-57 Viðhald ...............%....0.. nn 460 
593 Afskriftir .............%....00 00. 5 070 

5 Gjöldsamtals ............%.0.00 58 547 

43-44 Seldar vörur og þjónusta ........0.0......0 00. 62 845 
471 Vaxtatekjur ..................... 103 

4 Tekjur samtals .................. 00. 62 948 

Mismunur ...........000. 02 4 401
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Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganirlána ..........0...000 nn 

18 Fjárfestingar .............0000000 ann 

32 ANNAÐ „0... 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir ............. 000. 

39 Ráðstöfun eigin fjár ...........000000 0... 

31-311 Landsvirkjun 

$1 Laun #0... 

52-57 Rekstrargjöld ...............0 000 nanna 

535 Hráefni og vörurtilendursölu ........00.0..00 00.00.0000. 

571 Vextir, lánagjöld ................0 0000 

51-57 Viðhald ...........0000 0000 

593 Afskriftir ..........00.0.. 0000. 

5 Gjöldsamtals ............%%%. 0000 

43-44 Seldar vörur og þjónusta .........00000 0... nun 

4 Tekjur samtals ...........0.0000 0000 

Mismunur ..........0. 0000. 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganirlána ...........000200 0000 

18 Fjárfestingar ..............00.0 00 nn 

Fjármunahreyfingar inn: 

26 Tekinlán ..........0...00.0 00 

19 Afskriftir ..............0 000 

39 Ráðstöfun eigin fjár .............0000 0000. nn 

31-314 Kröfluvirkjun 

51 Laun ............0 0000 

52-57 Rekstrargjöld ...........0.000. 0000. 0 nn 

571 Vextir, lánagjöld .............00000 0000 nun 

5 Gjöldsamtals ..............%%0 000 

43-44 Seldar vörur og þjónusta .........0.00000 000... 

4 Tekjur samtals ..............000 0000. 

Mismunur ...........0000 000 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborganir lána ............0...000 0000 nn 

Fjármunahreyfingar inn: 

26 Tekinlán ..............0.0 0000 n rn 

39 Ráðstöfun eigin fjár ............00.0. 0000 0 0 

130 000 
223 000 
156 000 

1313 000 
90 000 

110 000 

2 622 000 
2 711 000 

2 711 000 

799 000 
1 400 000 

1 400 000 
110 000 
89 000 

32 000 

253 050 

299 550 
145 000 

145 000 

245 450 

400 000 

—154 550 

Nr. 133 

Þús. kr. 

89 000 

—154 550
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31-321 Rafmagnsveitur ríkisins Þús. kr. Þús. kr. 
51 Laun „0... 130 700 
52-57 Rekstrargjöld ............0..0....0.... 0... 184 500 
535 Hráefni og vörurtilendursölu .......................... 1 884 400 
571 Vextir, lánagjöld ..........0..0.......... 0 309 500 
593 Afskriftir .......0..0..0.0. 246 200 

5 Gjöld samtals .........0.0.. 1959 300 
43-44 Seldar vörur og þjónusta ..............000.0. 1 563 100 
49 Aðrar tekjur ............ 396 200 

4 Tekjur samtals ..............0..0. 0. 1959 300 

Fjármunahreyfingar út: 
26 Afborganir lána ..........0.0..0..0.... 0 153 500 
18 Fjárfestingar!) ...............0.. 0... 185 000 
32 Afað 0... 92 700 

Fjármunahreyfingar inn: 
26 Tekinlán ...........0..0.0 0. 175 000 
19 Afskriftir 0... 246 200 
32 Afað 10 000 

31-331 Jarðboranir ríkisins 

51 Lan... 16 368 
52-57 Rekstrargjöld .....................0. 0. 14 485 
535  Hráefniog vörurtilendursölu ..............0............ 4 000 
571 Vextir, lánagjöld ..................... 0. 41 
593. Afskriftir ..........0....... 14 273 

5 Gjöldsamtals ............0.. 49 167 
43-44 Seldar vörur og þjónusta .................... 0. 48 667 
471 Vaxtatekjur ............0....... 200 
49 Aðrar tekjur ............0... 300 

4 Tekjur samtals ...........0....0.... 0. 49 167 

Fjármunahreyfingar út: 
26 Afborganirlána ..........0.0.......0.. 0. 103 229 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir „0... 14 273 
32 Afað „0... 88 956 

  

" Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 17.
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31-332 Jarðvarmaveitur ríkisins 

52-57 Rekstrargjöld .......0000000000.... 

571 Vextir, lánagjöld .........0........ 

51-57 Viðhald ..........0000 0... 

5 Gjöldsamtals ........00 

43-44 Seldar vörur og þjónusta .............. 

4 Tekjur samtals ......0..0...0. 0... 

Fjármunahreyfingar út: 
26 Afborganir lána .......0..000.000.0.... 

18 Fjárfestingar ..........00.0000.0.. 

Fjármunahreyfingar inn: 
32 Annað .......0 

31--369 Sveitarafvæðing og einkarafstöðvar 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ........0.0.0.00.00. 0... 

Fjármunahreyfingar inn: 

32 Aflað „0... 

31-371 Orkusjóður 

52-57 Rekstrargjöld .......0.0.0.0.0.000.. 

571 Vextir, lánagjöld .........0..0.... 0... 

59 Yfirfærslur: 
Verðjöfnunargjald af raforku: 

Rafmagnsveitur ríkisins ........... 
Orkubú Vestfjarða ............... 
Sveitarafvæðing og einkarafstöðvar: 
Sveitarafvæðing .................. 

Einkarafstöðvar ............... 

5 Gjöldsamtals .......0.00.. 0... 

4810 Framlög úr ríkissjóði ................- 

471 Vaxtatekjur ........00000 0... 

d Tekjur samtals .......0.0.00000 0... 

Mismunur .......0000 0 

Þús. kr. 

FI 3120 

a 1980 

IR 471 

RANA 11 577 

AAA 11 577 

NA 11 577 

AAA 60 000 
NR 234 

ARA AÐRRRÐRR 60 234 

600 
578 300 

336 000 
84 000 - 420 000 

3 000 8000 - 428 000 

HAR 1 006 900 
NR 610 400 

ARNA 513 000 

HANNAR 1 123 400 

Nr. 133 

Þús. kr. 

116 500 

A 62
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Fjármunahreyfingar út: Þús. kr. Þús. kr. 
16 Veitt lán: 

Jarðhitaleitarlán ..............0.......0.. 0... 15 000 

Hitaveitulán ..........0.0.0.0000.... 10 000 25 000 
26 Afborganir lána ....................0. 0... 335 000 
18 Fjárfestingar: 

Styrking dreifikerfa í sveitum ..................0..0.0.0.... 20 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

16 Innheimtar afborganir ...................000.0 00. 243 500 
26 Tekin lán: 

Hitaveitulán ..........0.0.0..0.0.0..... 10 000 

Jarðhitaleitarlán ..............0.0........ 10 000 20 000 
39 Ráðstöfun eigin fjár ...................00.. 00. 116 500
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3.4 

3.5 

3.6 

6. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt: 

Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin ef lög verða staðfest frá Alþingi 1985 sem 

hafa í för með sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð. Allar fjárveitingar, sem eigi eru 

ákveðnar í lögum öðrum en fjárlögum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi 

ákvörðunum, gildi aðeins fyrir fjárhagstímabilið. 
Að ákveða að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld síma árið 1985 hjá allt að 50 

blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindravinafélagsins í Reykjavík. Menn þessir séu 

fyrirvinnur heimilis eða vinni einir á vinnustað. 

Að ákveða að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld síma árið 1985 hjá 

allt að 50 fötluðum mönnum, eftir tilnefningu Sjálfsbjargar, landssambands fatlaðra. 

Fjármálaráðherra er heimilt: 

Að gefa út fyrir hönd ríkissjóðs til sölu innanlands á árinu 1985 ríkisskuldabréf, 

spariskírteini og/eða ríkisvíxla að fjárhæð allt að 600 m.kr. 

Að stofna til tímabundins yfirdráttar á aðalviðskiptareikningi ríkissjóðs í Seðlabankan- 

um á árinu 1985 vegna árstíðabundinna sveiflna í fjármálum ríkisins og semja, ef með 

þarf, um greiðslu yfirdráttarskuldar og um lánskjör. 

Eftirgjöf aðflutningsgjalda og sölugjalds: 

Að fella niður eða endurgreiða sölugjald af vélum og tækjum, vélahlutum og 

varahlutum til samkeppnisiðnaðar (verndarvöruiðnaðar), þ. e. í þeim iðngreinum sem 

framleiða iðnaðarvörur sem falla undir tollalækkunarákvæði fríverslunarsamninga 

Íslands við EFTA og EBE við innflutning til Íslands. Fjármálaráðuneytið setur nánari 

reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af efni til stofnlína fyrir 

132 kV spennu og hærri, svo og af rafbúnaði í tilheyrandi útivirki og aðveitustöðvar. 

Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af eftirtöldum búnaði og 

efni til mengunarvarna sem sett eru upp að kröfu Siglingamálastofnunar: 

a. Fleytibúnaði til þess að ná upp olíu sem flýtur á sjó. 

b. Flotgirðingum til að hefta útbreiðslu olíu sem flýtur á sjó. 

c. Svokölluðum dreifiefnum sem eru sérstaklega gerð til að sundra olíuflekk sem 

flýtur á sjó (koma í veg fyrir að olíu reki á land og vernda fuglalíf á sjó). 

Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af eldsneytisstöðvum 

Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða. Fjármálaráðuneytið setur nánari 

reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 
Að endurgreiða sölugjald af innfluttum sjúkrabifreiðum í tollskrárnúmeri 87.02.43, 

svo og af ökutækjum sem þegar eftir tollafgreiðslu verður breytt í sjúkrabifreiðar. Enn 

fremur að endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af sérbúnaði og tækjum í 

sjúkrabifreiðar, svo og bifreiðar sem þegar eftir tollafgreiðslu verður breytt í 

sjúkrabifreiðar. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa 

ákvæðis. 
Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af sjúkra- og leitarbif- 

reiðum í eigu björgunarsveita og slökkvibifreiðum og stigabifreiðum slökkviliða,
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reykköfunarbúnaði og hlífðarbúnaði fyrir slökkviliðsmenn, brunaslöngum og tengi- 
stykkjum fyrir þær og öðrum sérbúnaði sem sannanlega er einungis notaður til 
brunavarna og slökkvistarfa. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd 
þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af fjarskiptatækjum sem 
leitar- og björgunarsveitir flytja til landsins til uppbyggingar á nýju fjarskiptakerfi fyrir 
metra, desimetra- og millibylgjur (VHF, UHF og SSB). Framangreindar heimildir 
gilda einnig vegna fjarskiptatækja sem sett kunna að verða upp í Loðmundarfirði, svo 
og sérhannaðra snjósleða (dráttarsleða) og snjóbifreiða sem notaðar eru til sjúkra- 
flutninga og eru í eigu björgunar- og hjálparsveita og Rauðakrossdeilda. Fjármála- 
ráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld af reiðhjólum í tollskrárnúmeri 87.10.00 sem 
tollafgreidd verða á árinu 1985. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um fram- 
kvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af sjálfvirkum símstöðv- 
um, fjölsímum, jarðsímum og radíótækjum sem flutt eru til landsins á vegum Póst- og 
símamálastofnunarinnar. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd 
þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af tækjum sem flutt eru 
inn til aukningar á dreifikerfi útvarps, svo og óáteknum filmum, myndböndum og 
hljóðböndum fyrir útvarp. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd 
þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld af hljóðfærum, svo og hlutum til 
þeirra í tollskrárnúmerum 92.01.00, 92.02.00, 92.03.09, 92.04.01, 92.04.09, 92.05.00, 
92.06.00, 92.07.01, 92.07.09, 92.08.00 og 92.10.00, sem tollafgreidd verða á árinu 
1985. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 
Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af vélum, tækjum, véla- 
og varahlutum, svo og búrum, efnivörum í þau, hreiðurkössum og gildrum til nota við 
framleiðslu á loðdýraafurðum. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um fram- 
kvæmd þessa ákvæðis. 
Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af kornskurðarvélum. 
Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 
Að fella niður eða endurgreiða sölugjald af dráttarvélum sem bændur á lögbýlum 
kunna að kaupa á árinu 1985. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd 
þessa ákvæðis. 
Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af vélum og tækjum til 
fóðuriðja. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 
Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af efni til byggingar 
saltverksmiðju á Reykjanesi. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd 
þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld af sjálfvirkum gagnavinnsluvélum og 
hlutum til þeirra í tollskrárnúmerum 84.53.10, 84.53.20, 84.53.30, 84.53.40, 84.53.50, 
84.53.60 og 84.55.21 sem verða tollafgreidd á árinu 1985. Fjármálaráðuneytið setur 
nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 
Að fella niður aðflutningsgjöld og sölugjald af jafnmörgum talstöðvum og skráðar 
voru í bifreiðum áður en breytingar Póst- og símamálastofnunar á fjarskiptakerfi fyrir 
þessar bifreiðar komu til framkvæmda. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um 
framkvæmd þessa ákvæðis.
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Að fella niður aðflutningsgjöld og sölugjald af innanhússsímum fyrir sjúkrahús og 

aðrar hjúkrunarstofnanir. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd 

þessa ákvæðis. 
Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld af neyðar- og kallkerfum sem sett 

verða upp í vernduðum þjónustuíbúðum fyrir aldraða og fatlaða og byggðar eru í 

samræmi við ákvæði laga nr. 92/1982, um málefni aldraðra, og laga nr. 41/1983, um 

málefni fatlaðra. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa 

ákvæðis. 
Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af eftirtöldum búnaði til 

björgunarsveita: 

a. Línubyssum, merkjabyssum og merkjaskotum til nota við björgun manna úr 

sjávarháska. 

b. Utanborðsvélum á slöngubáta sem notaðir eru við leitar- og björgunarstörf. 

c. Flot- og björgunarbúningum, sem viðurkenndir hafa verið af Siglingamálastofnun 

ríkisins, vegna bátsverja slöngubáta og fjöruborðsmanna við björgun frá strönduð- 

um skipum. 

d. Sérhönnuðum „neyðarleifturljósum“ (strobe-light) á björgunarvesti og björgunar- 

búninga. 

e. Sérhönnuðum björgunarbátum. 

Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður aðflutningsgjöld og sölugjald af hjartaþræðingartæki sem fyrirhugað er 

að kaupa fyrir Landspítalann. 

Að fella niður aðflutningsgjöld og sölugjald af farsímum. Heimildin taki jafnframt til 

endurgreiðslu gjalda af farsímum sem kunna að hafa verið tollafgreiddir árið 1984. 

Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður aðflutningsgjöld og sölugjald af varahlutum til snjóbifreiða sem annast 

reglulega fólksflutninga. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa 

ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða sölugjald af blásturshljóðfærum sem Tónlistarfélag 

Sandgerðis hefur keypt. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld af flugleiðsögutækjum, aðflugsbúnaði, 

lýsingarbúnaði flugvalla og öðrum öryggistækjum og fylgihlutum þeirra sem eingöngu 

eru ætluð til notkunar vegna þjónustu ríkisins við flugstarfsemi. Fjármálaráðuneytið 

setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að endurgreiða hluta aðflutningsgjalda af lyftibúnaði sem sérstaklega er hannaður til 

uppsetningar á hafnarsvæðum og til nota þar við lestun og losun skipa enda flokkist 

hann undir tollskrárnúmer 84.22.21 eða 84.22.29. Fjármálaráðuneytið setur nánari 

reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða sölugjald af skíðalyftum. 

Að fella niður eða endurgreiða sölugjald af orgelum til notkunar í kirkjum. 

Að fella niður aðflutningsgjöld og sölugjald af myndsegulbandstækjum og upptöku- 

tækjum sem grunnskólarnir á Blönduósi og Húnavöllum hata fengið að gjöf. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af snjóbifreið ásamt fylgihlutum sem 

Austfjarðaleið hf. hefur keypt til þess að sinna sérleyfisakstri milli Egilsstaða og 

Norðfjarðar. 

Að undanþiggja sölugjaldi sölu Listasafns Íslands á 30 glermyndum eftir Leif 

Breiðfjörð. 

Að fella niður og endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald at bryggjukrana til 

notkunar á Bakkafirði.
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Að tella niður aðflutningsgjöld af ljósastjórnbúnaði fyrir Leikfélag Reykjavíkur. 
Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af segulmælitæki fyrir 
Björgun hf. 

Að fella niður greiðslu á uppboðslaunum til ríkissjóðs vegna uppboðssölu á b/v Óskari 
Magnússyni AK 177 til Krossvíkur hf. á Akranesi. 
Að fella niður aðflutningsgjöld og sölugjald af varaaflstöð fyrir Slysavarnahúsið á 
Grandagarði 14 í Reykjavík sem Slysavarnafélag Íslands mun festa kaup á. 
Að fella niður aðflutningsgjöld og sölugjald af afþrýstiklefa fyrir kafara sem 
Slysavarnafélag Íslands hefur fest kaup á. 
Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af bifreið af gerðinni 
Mitsubishi, minibus, árgerð 1984, sem Kiwanisklúbburinn á Akranesi hefur ákveðið 
að gefa sambýli fyrir fatlaða á Vesturlandi, enda lúti bifreið þessi sömu ákvæðum um 
endursölu og bifreiðir sem úthlutað er til öryrkja. Fjármálaráðuneytið setur nánari 
reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 
Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af vélum og tækjum og 
hlutum til þeirra til fiskeldis og fiskræktar. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um 
framkvæmd þessa ákvæðis. 
Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af efni og tækjum sem 
flutt eru til landsins til snjóflóða- og skriðuvarna. Fjármálaráðuneytið setur nánari 
reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 
Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af vélum og tækjum til 
graskögglaverksmiðja og heykögglaverksmiðja. Fjármálaráðuneytið setur nánari 
reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Eftirgjöf annarra gjalda en aðflutningsgjalda og sölugjalds: 
Að endurgreiða upphæð jafnháa skemmtanaskatti af fé sem aflað er með samkomum 
og rennur til eflingar slysavörnum hér við land og til byggingar dvalar- og hjúkrunar- 
heimila aldraðra. 
Að fella niður eða endurgreiða stimpilgjöld af skuldabréfum sem skipasmíðastöðvar 
eða útgerðaraðilar gefa út til viðskiptabanka vegna endurlána bankanna á erlendum 
lánum sem tekin eru með samþykki Fiskveiðasjóðs til nýsmíði fiskiskipa, endurbóta 
hvers konar, þar með talin tækjakaup og vélaskipti. 
Að fella niður eða endurgreiða stimpilgjald af veðskuldabréfi útgefnu af International 
Lease Finance Corporation til Bank of America National Trust and Savings með veði í 
flugvélinni TF—VLT. Umrædda flugvél leigir Arnarflug af ILFC og er hún skráð 
hérlendis á meðan leigutíminn varir og því er veðum sem á henni hvíla jafnframt 
þinglýst hérlendis. 
Að fella niður stimpilgjöld af veðskuldabréfum sem út kunna að vera gefin vegna 
skipakaupa enda veiti Fiskveiðasjóður ekki lán vegna kaupanna. Hámarksfjárhæð 
þeirra skuldabréfa, sem heimilt er að fella niður stimpilgjöld af, skal miðast við sama 
hlutfall af verði skips og Fiskveiðasjóður lánar út á við kaup á skipum er falla undir 
almennar útlánareglur hans. 

Ráðstöfun eigna: 

Að selja húseignir Ríkisútgáfu námsbóka að Brautarholti 6 og Tjarnargötu 10, 
Reykjavík. 

Að selja hluta ríkissjóðs í húseigninni Blátúni, Eyrarbakka. 
Að selja fasteignina Skútuvog 7, Reykjavík, ásamt tilheyrandi lóðarréttindum. 
Að selja hluta ríkissjóðs í húsnæði Iðnskólans við Sigtún 1, Selfossi.
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Að selja varðskipið Þór. 
Að selja hluta ríkissjóðs í gamla barnaskólahúsinu á Borðeyri. 

Að selja fasteignina Tunguholt í Fáskrúðsfirði. 

Að hafa makaskipti á hluta ríkissjóðs í skólastjórabústað á Flateyri og sambærilegum 

hluta í fjölbýlishúsi. 
Að hafa makaskipti á hluta af svonefndum Torfulóðum við Lækjargötu í Reykjavík og 

lóðum í nágrenni Alþingishússins. 
Að selja íbúð á 1. hæð að Hörðuvöllum 6 og húseignina að Hrísholti 8, Selfossi, og 

verja andvirði þeirra til að kaupa eða byggja skrifstofuhúsnæði og lögreglustöð á 

Selfossi, svo og að taka nauðsynleg lán í því sambandi. 

Að selja fasteignirnar að Suðurgötu 8 og Brekkugötu 1, Hafnarfirði, og verja andvirði 

þeirra til byggingar eða kaupa á húsnæði fyrir embætti bæjarfógetans í Hafnarfirði, svo 

og að taka nauðsynleg lán í því sambandi. 

Að selja íbúð í eigu Húsabakkaskóla í Svarfaðardal og verja andvirðinu til að byggja 

nýja. 
Að selja eignarhluta ríkisins í húseigninni Sólvöllum 3, Selfossi. 

Að festa kaup á fasteigninni Lyngás 7—9, Garðabæ, til skólahalds. 

Að selja jörðina Gilá í Áshreppi. 
Að selja hluta af landi flugvallarins við Hellu. 

Að selja Hvammstangahreppi hluta af eignarlóð Póst- og símamálastofnunar að 

Lækjargötu 2, Hvammstanga. 
Að selja dýralæknisbústað að Gunnlaugsgötu 6a, Borgarnesi, og verja andvirði hússins 

til kaupa á húsnæði fyrir dýralækni og taka til þess nauðsynleg lán. 

Að selja dýralæknisbústað að Höfðagötu 27, Stykkishólmi. 

Að afsala í makaskiptum 2,6 ha spildu úr landi Húsatófta í Gullbringusýslu í skiptum 

fyrir grasbýlið Vindheima við Húsatóftir. 
Að selja húseignina Suðurgötu 88, Akranesi. 

Að selja húseignina Lagarás 4, Egilsstöðum, og verja andvirði hennar til byggingar eða 

kaupa á húsnæði fyrir Skattstofu Austurlands. 

Að selja eignarhluta ríkisins í Krísuvíkurskóla. 

Að selja eignarhluta ríkisins í fasteigninni Laugarásvegi 1, Reykjavík, og verja andvirði 

hennar til kaupa eða byggingar á húsnæði fyrir útsölu ÁTVR. 

Að selja húseignina Hrannargötu 2, Ísafirði, og verja andvirði hennar til kaupa á 

nýjum embættisbústað fyrir sýslumann og bæjarfógeta á Ísafirði. 

Að selja húseignina Ægisbraut 7, Búðardal, og verja andvirðinu til kaupa á nýjum 

embættisbústað fyrir sýslumann Dalasýslu og taka nauðsynleg lán í því sambandi. 

Að selja húseignina Hvanneyrarbraut 27 á Siglufirði og verja andvirðinu til kaupa á 

nýjum embættisbústað fyrir bæjarfógeta á Siglufirði, svo og að taka nauðsynleg lán í 

því sambandi. 
Að selja húseignina Strandgötu 35, Eskifirði. 

Að kaupa Ingólfsskála við Reykjavíkurhöfn til afnota fyrir Hafrannsóknastofnunina og 

taka til þess lán ef nauðsynlegt reynist. 

Að selja Andakílsárvirkjun u. þ. b. 2 km langa 66 kV línu milli Vatnshamra og 

Andakílsárvirkjunar, sem nú er í eigu Rafmagnsveitna ríkisins, og hluta af byggðalínu- 

stöðinni á Vatnshömrum í Borgarfjarðarsýslu. 

Að selja prestsbústaðinn við Skólaveg 28, Keflavík. 

Að kaupa húsnæði fyrir heilsugæslulækni í Ólafsvík og taka nauðsynleg lán í því skyni. 

Að selja jörðina Úlfarsá í Mosfellssveit og verja andvirðinu til kaupa á leiguhúsnæði 

Geðdeildar ríkisspítalanna við Dalbraut og taka til þess nauðsynleg lán.
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Að selja fasteign Póst- og símamálastofnunarinnar að Austurgötu 11, Hafnarfirði. 
Að selja fasteign Póst- og símamálastofnunarinnar að Hjalteyrargötu 2, Akureyri. 
Að gera makaskiptasamning um kaup á fasteigninni Austurvegi 8, Hrísey, fyrir 
fasteignina Lambhaga 19, sama stað, vegna Einangrunarstöðvar holdanauta í Hrísey. 
Að kaupa húsnæði til nota sem lögreglustöð á Egilsstöðum og taka nauðsynleg lán í því 
sambandi. 
Að selja vitaskipið Árvakur og verja andvirðinu að hluta til kaupa á krana og 
tækjabúnaði til vitaþjónustu. 
Að selja 15 ha landspildu úr landi Fitjakots á Kjalarnesi og skal andvirði hennar renna í 
Ferðamálasjóð. 
Að selja húseign Ríkisútvarpsins að Norðurgötu 2b á Akureyri. 
Að selja húseign Rafmagnsveitna ríkisins að Selási 8 og geymsluhús að Lyngási á 
Egilsstöðum. 
Að hafa makaskipti á 180 m* skemmu Vegagerðar ríkisins á Þórshöfn á Langanesi og 
100 m* skemmu Kaupfélags Langnesinga, ásamt tilheyrandi lóðum. 
Að selja húsið Kópavogsbraut 9, Kópavogi. 
Að selja Borgarneshreppi gömlu lögreglustöðina við Þórólfsgötu, Borgarnesi, til 
niðurrifs. 
Að selja hluta ríkissjóðs í gamla Húsmæðraskólanum á Laugarvatni. 
Að selja íbúð í sameign ríkisins og heimamanna að Ísafi arðarvegi 2, Hnífsdal, og verja 
andvirðinu til kaupa á annarri íbúð. 
Að selja 1. hæð húseignar Póst- og símamálastofnunar að Hafnarhvoli við Tryggva- 
götu. 

Að selja hluta jarðarinnar Leitis í Mýrahreppi, Vestur-Ísafjarðarsýslu og ráðstafa 
andvirðinu í þágu Héraðsskólans að Núpi. 

Fasteignakaup og lántökuheimildir: 
Að taka lán til kaupa á skrifstofuhúsnæði fyrir Stjórnarráð Íslands. 
Að taka lán til kaupa á húseignum í nágrenni Menntaskólans í Reykjavík. 
Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir borgardómaraembættið í Reykjavík. 
Að taka lán til kaupa á geymsluhúsnæði fyrir Orkustofnun. 
Að taka lán til kaupa á hluta húseignar að Álfheimum 72, Reykjavík (98 m? 
geymsluhúsnæði). 
Að taka lán til kaupa á húseigninni Ægisbyggð 4, Ólafsvík. 
Að kaupa, ef um semst, 5. hæð hússins Laugavegur 105, Reykjavík, sem er í eigu 
Bjargráðasjóðs, og taka til þess nauðsynleg lán. 
Að kaupa Kirkjugötu 13, Hofsósi, fyrir dýralæknisbústað í Hofsósumdæmi og taka til 
þess nauðsynleg lán. 

Að kaupa húsnæði fyrir Skattstofu Norðurlands eystra og taka til þess nauðsynleg lán. 
Að kaupa af Reykjavíkurborg jörðina Kvíabryggju í Eyrarsveit og þær fasteignir sem 
borgin á á jörðinni. Heimildin nær til að kaupa þessar eignir í makaskiptum fyrir 
fasteignir í eigu ríkisins og taka nauðsynleg lán. 
Að selja skrifstofuhúsnæði sýslumanns og bæjarfógeta á Húsavík og verja andvirði þess 
til að kaupa eða byggja skrifstofuhús og lögreglustöð fyrir embættið og taka til þess 
nauðsynleg lán. 

Að taka lán til endurbóta á skrifstofuhúsnæði sem keypt hefur verið fyrir bæjarfóget- 
ann í Vestmannaeyjum að Heiðarvegi 15 þar í bæ. 
Að semja við Akraneskaupstað um byggingu stjórnsýsluhúss á Akranesi.
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Að festa kaup á húsnæði fyrir heilsugæslustöð í Vatnsleysustrandarhreppi og taka til 

þess nauðsynleg lán. 

Að festa kaup á húsnæði fyrir heilsugæslustöð í Skútustaðahreppi og taka til þess 

nauðsynleg lán. 
Að festa kaup á húsnæði fyrir dýralækni á Hólmavík og taka til þess nauðsynleg lán. 

Að innrétta húsnæði fyrir Tækniskóla Íslands við Höfðabakka í Reykjavík og verja til 

þess allt að 3000 þús. kr. og taka til þess nauðsynleg lán. 

Að kaupa húseign á Þórshöfn til nota sem embættisbústað fyrir sóknarprest og taka til 

þess nauðsynleg lán. 

Ýmsar heimildir: 

Að greiða í samráði við fjárveitinganefnd útgjöld til að bæta fjarskipti ef til fækkunar 

loftskeytamanna á stórum togurum kemur. 

Að ráðstafa upptækum hagnaði af sölu ávana- og fíkniefna til fyrirbyggjandi aðgerða 

gegn frekari dreifingu slíkra efna. 

Að kaupa dagblöð fyrir stofnanir ríkisins, allt að 250 eintök af hverju blaði, umfram 

það sem veitt er til blaðanna í 4. gr. fjárlaga. 

Að greiða í samráði við fjárveitinganefnd og að höfðu samráði við samgönguráðu- 

neytið allt að 5 m. kr. til Ferðamálasjóðs vegna fjárhagsvanda Hótels Ísafjarðar, enda 

fallist allir aðrir lánadrottnar á það skilyrði að gefa eftir tilsvarandi upphæð af kröfum 

sínum á hendur hótelinu. 

Að fella niður allt að 5 m. kr. af vanskilaskuld Grindavíkurhafnar, að lokinni frekari 

athugun á fjármálum hennar og að fengnu samþykki fjárveitinganetndar Alþingis. 

Að semja um og bæta tjón og greiða kostnað vegna búfjársjúkdóma og fisksjúkdóma. 

Að semja við Skallagrím hf. um uppgjör á vanskilaskuld fyrirtækisins hjá Ríkis- 

ábyrgðasjóði, m. a. með niðurfellingu vaxta og dráttarvaxta. 

A 63
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SÉRSTÖK YFIRLIT 

1. Iðnskólar (02-516 6.90). 

1. Reykjavík .........0...0. 0 

2. Hafnarfjörður ......................... 

3. Ísafjörður ......00...00. 

2. Héraðsskólar (02-6710 6.90). 

þ
 

o
n
 

Reykholt .......0...... 0 
NÚpur .....00... 
Reykj ANES 0... 

SkÓgar .........00.... 0 

3. Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra, fram- 

lög (02-730 6.90). 

a. Bygging grunnskóla o. fl.: 

1. Reykjavík: 
Hlíðaskóli, 4. áf. og íþróttahús ............ 

Hólabrekkuskóli, BLÁf. 
Hvassaleitisskóli, 3. áf. íþróttahúss......... 

Seljaskóli,3.áf. ........................ 
Grafarvogsskóli,1.áf. ................... 

Vesturbæjarskóli, 1.áf. .................. 

Ölduselsskóli,2.áf. oo... 
2. Kópavogur: 

Digranesskóli ......................... 
Hjallaskóli, 1.áf. ..................... 
Íþróttahús ...........0.... 
Snælandsskóli,1.og2.áf. ................ 

3. Hafnarfjörður: 

Sundlaug ...........0..00000000 00. 
Víðistaðaskóli, 4. áf. og íþróttahús og tengi- 
bygging ....0..0.0.. 00 
Öldutúnsskóli, 4. áf. ..................... 

4. Seltjarnarnes: 

Sundlaug ............00 000. 

5. Garðabær: 
Gagnfræðaskóli,1.og2.áf................ 
Sundlaugarhús .......................... 
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Þús. kr. 

4 500 

9 500
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6. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

18. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Keflavík: 

Íþróttahús, 1. áf. ......0..0. 
Sundlaug .........%...0 000 

. Grindavík: 
Íþróttahús, 1. áf. ........0..0.0. 

. Njarðvík: 
Íþróttahús,2. 083. áf. ......000.... 

. Bessastaðahreppur: 
Laus kennslustofa ......00.0.00..0 00... 

Álftanesskóli,2.áf. ........0. 
Mosfellshreppur: 
Íþróttahús, 1. áf. .........0. 0 
Viðbygging Varmárskóla ................. 
Sandgerði: 
Stækkun skóla,2.áf. .......0000.0..... 

Sundlaug og íþróttahús ................... 

Gerðahreppur: 
Sundlaug og búningsklefar ................ 
Stækkun skóla .........0.%%0. 000... 
Vatnsleysustrandarhreppur: 

SkÓli,1.áf. .....000.0 
Sundlaug og baðklefar ............00..... 
Kjósarhreppur: 
Skóli, endurbætur ..........0.00000 0. 

Akranes: 

Grundaskóli ..........0%%. 00. 

Brekkubæjarskóli, viðbygging ............ 

Andakílshreppur: 
Barnaskóli .........00..0%00 00. 

Reykholtsdalshreppur: 

Mötuneyti .........00 0. 

Sundlaug ......0%..0 00 

Stafholtstungnahreppur, Varmalandsskóli: 
Íþróttahús ..............0 0. 

Viðbót skóla,1.áf. .........00.... 0... 
Borgarneshreppur: 
Grunnskóli, stækkun og breyting .......... 

Miklaholtshreppur, Laugagerðisskóli: 

Íþróttahús og stækkunskóla .............. 
Neshreppur utan Ennis, Hellissandur: 
Skóli, 1. og 2. áf., stækkun ................ 

Ólafsvíkurhreppur: 
Stækkun skóla .........00.000 0000. 

Eyrarsveit, Grundarfjörður: 

Íþróttahús ........0.0.... 0... 

Stykkishólmshreppur: 

Skóli, nýbygging ......0.0..00 0000. 

Laxárdalshreppur, Búðardalur: 
Skóli,2.áf. ......0..0. 0 
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26. Hvammshreppur, Laugaskóli: Þús. kr. Þús. kr. 
Íþróttahús ........00.. 1 200 

21. Fræðsluskrifstofan Borgarnesi ............ 10 
28. Ísafjörður: 

Íþróttahús ........00. 300 
29. Bolungarvík: 

Stækkun skóla og viðbygging .............. 400 
30. Geiradalshreppur: 

Heimavist, viðbygging við félagsheimili ..... 400 
31. Barðastrandarhreppur: 

Skóli ogjarðborun ...................... 200 
32. Patrekshreppur: 

Viðbygging skóla ........................ 700 

Endurbætur skólastjóraíbúðar ............ 100 
33. Tálknafjarðarhreppur: 

Íþróttahús og félagsheimili ............... 200 
34. Ketildalahreppur: 

Laus kennslustofa .................0...... 10 
35. Flateyrarhreppur: 

Búningsklefar, sundaug og íþróttahús ...... 1360 
Skóli, endurbætur ...............0..... 100 

36. Suðureyrarhreppur: 
Íbúð 000 180 

37. Súðavíkurhreppur: 
Skóli, endurbætur og nýbygging ........... 600 

38. Árneshreppur, Finnbogastaðir: 
Skólastjóraíbúð, stækkun „............... 50 

39. Kaldrananeshreppur: 
Endurbætur skóla, Drangsnesi ............ 450 
Íþróttaaðstaða ........0.0.0..0. 50 

40. Hólmavíkurhreppur: 
SkÓli,2.áf. ........0.. 800 

41. Fells- og Óspakseyrarhreppur: 
Skóli, Broddanesi ........0.000000... 100 

42. Fræðsluskrifstofan Ísafirði ................ 200 
Bústaður fræðslustjóra ................... 2 000 

43. Siglufjörður: 
Íþróttahús, 1. áf. 00.00.0000... 200 

44. Sauðárkrókur: 
Íþróttahús, 1. áf. 000... 2 000 

45. Hvammstangahreppur: 
Sundlaug og búningsklefar ................ 100 
Skóli, nýbygging ...........00....0... 1400 

46. Þverárhreppur: 
SKÓli 00.00.0000... 100 
Íbúð „0... 100 

47. Torfalækjarhreppur, Húnavallaskóli: 
Endurbætur ..........0........... 500 
Íbúð lll 450
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48. 

49. 

50. 

Sl. 

52. 

53. 

54. 

535. 

50. 

57. 

58. 

66. 

67. 

Blönduóshreppur: 
Íþróttahús .........0..0.00. 0. 

Seyluhreppur, Varmahlíð: 

3. áf. búningsklefa ............0........ 
Skóli, 1. og2. áf.Oglóð ..........0....... 
Lýtingsstaðahreppur: 
Íþróttahús og sundlaug ................... 

Íbúð 0... 
Hólahreppur: 

Skóli og íbúðir .............. 000. 
Hofsóshreppur: 
Viðbygging skóla, 4. áf. bókasafns ......... 

Haganeshreppur: 

Skóli, nýbygging ........00.. 00 
Akureyri: 

Lundarskóli, 2.áf. .........0..00. 0. 

Íþróttahús ......0.0..0... 
Síðuskóli, 1.0g2.áf. 20.00.0000... 
Húsavík: 

Íþróttahús, 1. áf. 20.00.0000... 
Ólafsfjörður: 
Barnaskóli, endurbætur oglóð ............ 

Dalvík: 

Mötuneyti í heimavist .................... 

Skóli, stækkun .........0...0 000. 

Grímseyjarhreppur: 
Íbúð .......00000.. 0 
Sundlaug .........%.0 00. 

. Svarfaðardalshreppur: 

Sundskáli, endurbætur og kennaraíbúð ..... 

. Hríseyjarhreppur: 

Íþróttahús og skóli .........0.... 
. Glæsibæjarhreppur, Þelamerkurskóli: 
Viðbót, kennslustofa, lítil íbúð, skólastjóra- 

íbúð og endurbætur ..................... 

. Hrafnagilshreppur: 

3. áf. sundlaugar og íþróttahús ............ 

. Öngulsstaðahreppur, Laugaland: 
Endurbætur .........0...0.. 0. 

- Svalbarðsstrandahreppur: 
Íþróttahús ..........0.0 00. 

. Grýtubakkahreppur, Grenivík: 

1. áf. skóla og íþróttahús ................. 

Bárðdælahreppur: 
Mötuneytiskóla .........000.0.. 
Skútustaðahreppur: 
Sundlaug ........)0.%%.00 00 

SkÓli .....0000000 0 

Þús. kr. 
1300 
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68. 

69. 

70. 

M. 

72. 

13. 

74. 

75. 
76. 

71. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

83. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

496 

Reykdælahreppur: 

Íbúð .....0000000 0 
Aðaldælahreppur, Hafralækjarskóli: 
Íbúðir ......0.0.. 
Öxarfjarðarhreppur, Lundarskóli: 

Skóli, 1. áf. og anddyri heimavistar ........ 

Presthólahreppur, Kópasker: 

Skóli, nýbygging ...........0...0. 0. 

Raufarhafnarhreppur: 
Sundlaug ..........00... 0000. 

Svalbarðshreppur: 
Skóli og íbúð ......00.0... 
Þórshafnarhreppur: 
Skóli, 1. áf. viðbót og kennaraíbúðir ....... 
Fræðsluskrifstofan Akureyri .............. 
Seyðisfjörður: 
Sundlaug og íþróttahús, endurbætur ....... 

Nýbyggingskóla ...........0.0......... 

Eskifjörður: 

Skóli, nýbygging ...............0..... 

Skeggjastaðahreppur: 

Skóli, nýbygging ............0..00 0. 

Vopnafjarðarhreppur: 

Íþróttahús ........0...0... 
Jökuldalshreppur: 
Stækkun skóla og íþróttahús .............. 

Egilsstaðahreppur: 

Íþróttahús 1. áf. .........0... 
Sel í Fellahreppi ........................ 

Eiðahreppur: 

Stækkun skóla ogíbúð ................... 

Búðahreppur, Fáskrúðsfjörður: 
Endurbætur sundlaugar .................. 
Stöðvarhreppur: 

Skóliogsundlaug ....................... 

Breiðdalshreppur: 

SKÓli .....0.0000 0. 
Búlandshreppur, Djúpivogur: 

Skóli, íþróttahús í félagsheimili, heimavist .. 

Geithellnahreppur: 
Skóli, nýbygging ..........00...00 0. 

Nesjahreppur: 
Lóðir v/Nesjaskóla ...................... 

Sundlaug .........0.0.0000000 00 
Mýrahreppur: 

ÍbÚð 0... 
Borgarhafnarhreppur: 
Hrollaugsstaðaskóli, viðbót og endurbætur .. 

31. desember 1984 
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91. Hofshreppur: Þús. kr. Þús. kr. 

Nýbygging skóla í Öræfum ................ 800 
92. Fræðsluskrifstofan Austurlandi ............ 135 
93. Vestmannaeyjar: 

Hamarsskóli .........0.... 00 3 900 

94. Selfoss: 

Gagnfræðaskóli og íþróttahús ............. 300 
Barnaskóli, viðgerð og endurbætur ........ 300 

95. Kirkjubæjarhreppur: 
Stækkun skóla ...........0..0. 00... 500 

96. Austur-Eyjafjallahr.: 

Íþróttaaðstaða í félagsheimili ............. 200 

97. Vestur-Eyjafjallahreppur: 

Íþróttaaðstaða o. fl. í félagsheimili ......... 150 
98. Austur-Landeyjarhreppur: 

Íbúð .....0... 350 
99. Vestur-Landeyjahreppur: 

Stækkun skóla og íbúð ................... 200 
100. Hvolhreppur: 

Skóli, bókasafn, sundlaug ................ 750 

101. Rangárvallahreppur: 

Sundlaug, íþróttaaðstaða og lóðir .......... 1 000 

Stækkun grunnskóla, hönnun ............. 100 

102. Holtahreppur, Laugaland: 

Stækkun skóla, 1.áf. ...........0.0...... 1 600 
103. Gaulverjabæjarhreppur: 

Íþróttaaðstaða og félagsheimili ............ 300 
104. Stokkseyrarhreppur: 

Sundlaug og íþróttaaðstaða ............... 400 

105. Eyrarbakkahreppur: 

Stækkun skóla ........0.0..00. 00... 80 
106. Hraungerðishreppur: 

Skóli,2.áf. ......0000000 600 
107. Skeiðahreppur: 

Viðbót við skóla .......00.....0 0... 100 
108. Gnúpverjahreppur: 

Skóli, nýbygging ...........0. 0000. 1750 

109. Grímsneshreppur, Ljósafossskóli: 

Endurbæturskóla .................0...... 10 

110. Hveragerðishreppur: 

Íþróttahús,2. áf., ..................... 50 
Skóli, viðbygging ............... 00. 1600 

111. Ölfushreppur, Þorlákshöfn: 
Stækkun skóla,1.áf. .................... 1850 

——-—— 114 728
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b. Til undirbúnings framkvæmda við skólabygg- Þús. kr. Þús. kr. 

ingar: 

1. Reykjavík, Hólabrekkuskóli, kennsluaðstaða, 

Gerðuberg ...........00 00 

2. Reykjavík, Melaskóli, laus kennslustofa .... 

3. Álftamýrarskóli, innrétting fyrir blindradeild 

4. Seltjarnarnes, skóli ...................... 

5. Kópavogur, kennslusundlaug ............. 

6 
7 
8 

EA
 

nr
 

. Garðabær, Hofsstaðaskóli ................ 

. Hafnarfjörður, skóli ..................... 

. Bessastaðahreppur, íþróttahús ............ 

9. Keflavík, íþróttahús,2.áf. ................ 

10. Mosfellshreppur, gagnfrsk. Brúará, stækkun 

11. Kjalarnes, viðbót við skólahúsnæði ........ 

12. Akranes, sundlaug ...................... 
13. Heiðarskóli, endurbygging, hitaveita ....... 

14. Varmalandsskóli, hitaveita ............... 

15. Ólafsvík, íþróttasalur .................... 
16. Grundarfjörður, endurb. skólastjóraíbúðar 
17. Stykkishólmur, sundlaug ................. 
18. — íþróttahús ...........0.0.0.0.0 0... 

19. — lauskennslustofa ...............0.... 

20. Búðardalur, íþróttahús ................... 

21. Ísafjörður, viðbygging við barnaskóla ...... 
22. Reykhólar, íbúð ..........0000........ 
23. Bíldudalur, íþróttahús ................... 
24. Þingeyri, sundlaug ...................... 

25. Súgandafjörður, sundlaug ................ 

26. Kaldrananeshreppur, búningskl. við Gvend- 

arlaug ............0 00. 

27. Drangsnes, endurb. skólastjóraíbúðar ...... 

28. Bæjarhreppur, íbúð ..................... 
29. Sauðárkrókur, barnaskóli, endurb. ........ 

30. Siglufjörður, skóli, breytingar ............. 

31. Laugarbakkaskóli, íþróttahús ............. 

32. Hvammstangi, íþróttahús ................ 
33. Blönduós, stækkun skóla ................. 

34. Skagaströnd, skólastjóraíbúð ............. 

35. — sundlaug ............00.. 000... 

36. Hólahreppur, sundlaug .................. 
37. Akureyri, Lundarskóli,3.áf. ............. 

38. — sundlaug ...........0000 0. 
39. — Oddeyrarskóli, stækkun ............... 

40. Húsavík, barnaskóli, stækkun ............. 

41. — gagnfræðaskóli,3.áf. ................. 
42. Ólafsfjörður, endurbætur sundlaugar ....... 
43. — íþróttahús ............0...000. 

44. Þelamörk, íþróttahús .................... 

45. Hrafnagilshreppur, barnaskóli ............ 
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406. 

41. 

48. 

49. 

50. 
Sl. 

52. 
53. 
54. 
539. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 

62. 
63. 
64. 
63. 

Raufarhöfn, skóli, endurbætur ............ 

Neskaupstaður, íþróttahús, stækkun ....... 

— sundlaug ........0.00 000. 

Eskifjörður, endurb. á skólastjóraíbúð ..... 

Hlíðarhreppur, 2. áf. skóla, íbúð og heimavist 

Hallormsstaður, íþróttahús, sundlaug og 

íbúð í skóla .......00000. 200... 

Norðfjarðarhreppur, skóli ................ 
Reyðarfjörður, stækkun skóla ............. 

Búðahreppur, endurb. á skólastjóraíbúð .... 
Höfn í Hornafirði, stækkun Hafnarskóla .... 

Vestmannaeyjar, breyting grunnskóla ...... 

Vík í Mýrdal, íbúð ......0.0....0..0000... 

— sundlaug ........0000 00... 

Ketilsstaðaskóli, stækkunskóla ........... 

Laugaland í Holtum, skóli,2.áf. .......... 

Djúpárhreppur, sundlaug og íþróttahús í 

Þykkvabæ .......00.00.000 000 
Gaulverjabæjarhreppur, kennaraíbúð ...... 

Stokkseyrarhreppur, laus kennslustofa ..... 
Hrunamannahreppur, Flúðir, íþróttahús .... 
Biskupstungnahreppur, skóli, stækkun ..... 

c. Orkusparandi aðgerðir ................... 

d. 
e. 

Stofnbúnaður eldriskóla ................. 

Hagræðing ..............00 000... 

4. Dagvistarheimili, stofnkostnaður (02-803 6.90). 

a. Dagvistarheimili sem tekin eru til starfa, tekin Í 
fjárlög 1982 eða fyrr: 

o
n
n
u
r
 

„ Patreksfjörður ............0.0.....0. 0... 
Suðureyri .......0.0.2000 0 

Bolungarvík ...........0%.00 00. 

Sauðárkrókur .........0....0. 000. 

Húsavík ...........000 00 

Borgarfjörður eystri ...................... 
Reyðarfjörður ...........00.000. 0... 
Þorlákshöfn ...............00 000. 

Hveragerði ........0...0.0.0. 000... 

Sandgerði ...........000.0 000... 

. Hafnarfjörður við Smárabarð .............. 

. Kópavogur v/Efstahjalla ................... 

. Kópavogur v/Grænatúns .................. 

Reykjavíkurborg: 
. Bústaðavegur, dagheimili.................. 
. Bólstaðahlíð (Stakkahlíð) dagheimili ........ 
. Laugarnesskóli (skóladagheimili) ........... 
. Hraunberg (dagheimili, leikskóli) ........... 

Þús. kr. 
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b. Dagvistarheimili sem enn eru í byggingu, tekin í 
fjárlög 1982 eða fyrr: 

„ Akranes .............. 0 

Hellissandur ............................ 

Ísafjörður vEyrargötu .................... 

Súðavík .......000..000 
Hólmavík ..........0.0.0. 0. 

Akureyri (Fíladelfíusöfnuður) ............. 
Njarðvík ............... 

Garðabær v/Hofstaðabrautar .............. 
Mosfellssveit v/Hlaðhamra ................ 

Reykjavíkurborg v/Tungusels — Hálsasels ... S
e
n
a
 

R
u
N
n
a
 

A
 

c. Gömul hús, breytingar og búnaður, tekin til starfa: 
Raufarhöfn ............00.0.0 0... 
Eskifjörður ......................... 
Fáskrúðsfjörður (Búðahr.) ................ 
Stöðvarfjörður ......................... 

Selfoss ..........00.. 0. 
Keflavík v/Tjarnarsels .................... 

Stykkishólmur .............)....0. 0... 
Hofsós ................ 

Grenivík (búnaður) ...................... 
Búðardalur (Laxárdalshr.) ................. a

 
þa

 

d. Dagvistarheimili, nýbyggingar, undirbúningur haf- 
inn: 

1. Þingeyri ............00..0 00. 

2. Hella, Rangárvallasýslu ................... 
3. Kópavogur, Vesturbær .................... 

Reykjavíkurborg: 
“. Eiðsgrandi, dagheimili og leikskóli .......... 
5. Rofabær, dagheimili og leikskóli ........... 

e. Dagvistarheimili, viðbyggingar við hús sem tekin 

eru til starfa: 

1. Borgarnes,2.áf. ................ 

2. Blönduós,2.áf. ........00.0.. 0. 
3. Skagaströnd,2.áf. .......0............ 
4. Dalvík, 2.áf. .........0.0... 0. 
5. Egilsstaðir, 2. áf. .............0.0.0.. 

6. Hafnarfjörður v/Smárabarðs ............... 

71. Höfn í Hornafirði,2.áf. ................... 

f. Nýbyggingar, teknar í fjárlög 1983 eða fyrr: 

1. Hvammstangi ..............0.0....... 

2. Akureyri v/Þórunnarstrætis ................ 

3. Stokkseyri ................ 00. 

4. Hafnarfjörður v/Setbergs .................. 
5. Vatnsleysuströnd ........................ 
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g. Nýbyggingar, ekki teknar í fjárlög áður: Þús. kr. 
Reykjavíkurborg: 

1. Stangarholt, dagheimili og leikskóli ......... 10 
2. Grafarvogur, dagheimili og leikskóli ........ 10 

3. Seljavegur, dagheimili og leikskóli .......... 10 

4. Keflavík v/Heiðabyggðar .................. 10 

5. Seltjarnarnes ..............0 0... 10 
6. Andakílshreppur, Borgarf. ................ 10 

7. Breiðdalsvík .........0..0.. 0 10 

h. Skóladagheimili, ekki í fjárlögum áður: 

Reykjavíkurborg: 
Hraunberg (skóladagheimili) .................. 

i. Hönnun ............0 0000 

5. Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis 

(02 982 1.42): Þús. kr. 

1. Finnur Jónsson ...........0.. 0000. 200 

2. Guðmundur Daníelsson .................. 200 

3. Guðmundur G. Hagalín .................. 200 
4. HalldórLaxness ..........0.0.... 0... 200 

5. Hannes Pétursson ............0.0. 00. 200 

6. Indriði G. Þorsteinsson .................. 200 

7. JóhannBriem ........0..0.0.0 0000. 200 

8. Jón Helgason .............0. 0. 200 

9. Jón Nordal .......0...0.0 000... 200 

10. María Markan ...........0... 000. 00. 200 

11. Matthías Johannessen .................... 200 

12. Ólafur Jóhann Sigurðsson ................ 200 
13. Snorri Hjartarsson ...........0.. 0... 200 

14. Stefán Íslandi ......................... 200 
15. Svavar Guðnason ..........0.0. 0000. 200 

16. Valur Gíslason ........0..0.0.. 0. 200 

6. Bygging íþróttamannvirkja (02-986 6.20). 

a. Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1984 eða 
fyrr: 

1. Sundlaug Laugardal, laugarhús ............ 1 500 

2. Laugardalsvöllur, IIl.áf. ................. 250 

3. Skíðamannvirki í Bláfjöllum, H.áf. ........ 800 

4. Stóríþróttatæki ....................... 70 

5. Troðari og skemma í Bláfjöllum ........... 200 

6. Gervigras á Laugardalsvöll ............... 1600 

7. Skíðalyfta í Bláfjöllum ................... 900 
8. Glímufél. Ármann, íþróttahús ............. 150 
9. Glímufél. Ármann, skíðalyfta ............. 373 

10. Glímufél. Ármann, íþróttasvæði ........... 300 
11. Knattspyrnufél. Fram, grasvöllur .......... 22 
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12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
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34. 
35. 
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37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
48. 
46. 
41. 
48. 
49. 
50. 
$1. 
52. 
53. 
$4. 
55. 
56. 
57. 

ÍR, íþróttasvæði ........................ 
ÍR, skíðalyftalV .............0........ 
ÍR,troðari .........0...... 

Íþróttafél. fatlaðra, íþróttahús ............ 
Íþróttabandalag Rvíkur, íþróttabúðir ...... 

KR, þjónustumiðstöð .................... 

KR, skíðalyfta .......................... 

KR, íþróttahús lyftingarmanna ............ 

Siglingaklúbburinn Brokey, Rvík, flotbryggja 
Skotfél. Reykjavíkur, skotsvæði ........... 
TBR, tennisvellir ....................... 

Knattspyrnufél. Valur, skíðaskáli .......... 
Knattspyrnufél. Valur, íþróttahús ......... 

Knattspyrnufél. Víkingur, íþróttasvæði ..... 
Knattspyrnufél. Víkingur, skíðalyfta ....... 
Knattspyrnufél. Þróttur, vallarhús, grasvöllur 

Kópavogur, íþróttahús ................... 

Umf. Breiðablik, Kóp., skíðalyfta ......... 
Umf. Breiðablik, Kóp., skíðaskáli ......... 
Íþróttafél. Gerpla, Kóp., íþróttahús ........ 
Hafnarfjörður, álma við íþróttahús ........ 
Hafnarfjörður viðbætur við sundlaug ....... 

Hafnarfjörður, æfingarsvæði Kaplakrika .... 
FH, áhorfendasvæði, búningsklefar ........ 

Golfklúbburinn Keilir, Hf., stækkun golf- 
Vallar .............. 00. 

Seltjarnarnes, íþróttavöllur ............... 

Seltjarnarnes, sundlaug .................. 
Garðabær, íþróttavöllur .................. 
Garðabær, íþróttahús .................... 
Keflavík, íþróttahús,Il.áf. ............... 

Keflavík, íþróttaleikvangur ............... 
Njarðvík, búningsklefar við völl ........... 

Golfklúbbur Suðurnesja, golfvöllur ........ 
Grindavík, golfklúbbur, golfvöllur ......... 

Grindavík, íþróttahús .................... 

Gerðahr., Gull., íþróttahús og sundlaug .... 

Gerðahr. Gull., grasvöllur og vallarhús ..... 
Miðneshr. (Sandgerði), íþróttahús, I. áf. .... 

Miðneshr. (Sandgerði), sundlaug .......... 
Golfklúbburinn Kjölur, Mosfellssveit ...... 

Akranes, Bjarnalaug .................... 
Akranes, grasvöllur,Il.áf. ............... 

Akranes, vallarhús ...................... 

Akranes, sundlaug (opin) ................ 
Akranes, æfingarsvæði ................... 

Golfklúbbur Borgarness, golfvöllur og skáli 

31. desember 1984 
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99 
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74 
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100 
300 
44 
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28 

100 
1 

30 
31 

100 

Þús. kr.
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Þús. kr. Þús. kr. 

58. Andakílshr. Borg., sundlaug .............. 100 

59: Staðarsveit, Snæf., sundlaug .............. 63 

60. Ólafsvík, grasvöllur ..................... 400 

61. Ólafsvík, setlaug ........................ 50 

62. Golfklúbbur Ólafsvíkur, golfvöllur ......... 50 

63. Ólafsvík, troðari, skíðalyfta ............... 100 
64. Eyrarsveit, Snæf., malarvöllur ............ 100 

65. Grundarfjörður, skíðalyfta ............... 90 

66. Eyrarsveit, Snæf., sundlaug og íþróttahús ... 92 

67. Stykkishólmur, sundlaug, IH. áf. ........... 15 

68. Stykkishólmur, íþróttavöllur .............. 100 

69. Miðdalahr., Dal., íþróttavöllur ............ 3 

70. Patrekshr., V-Barð, malarvöllur ........... 300 

71. Patrekshr., V-Barð., sundlaug ............ 44 

72. Tálknafjarðarhr., V-Barð., íþróttahús ...... 150 

73. Bíldudalur, V-Barð., íþróttavöllur ......... 15 

74. Suðurfjarðarhr., Bíldudalur, skíðalyfta ..... 96 

75. Suðureyrarhr., V-Ís., íþróttavöllur ......... 260 

76. Suðureyrarhr., V-Ís., skíðalyfta ........... 50 

11. Bolungarvík, skíðalyfta ..........0..00.... 100 

78. Bolungarvík, troðari .............00.00... 42 

79. Ísafjörður, gras- og malarvöllur ........... 300 

80. Ísafjörður, sundlaug ..................... 53 
81. Ísafjörður, troðari ....................... 170 

82. Ísafjörður, vallarhús ..................... 109 

83. Íþróttabandalag Ísafjarðar, skíðamannvirki 68 

84. Súðavíkurhr., N-Ís., malarvöllur skíða- 
mannvirki .........0.0000 000 100 

85. Kaldrananeshr., Strand., laugarhús ........ 45 

86. Hvammstangahr., V-Hún., malarvöllur .... RN) 

87. Hvammstangahr., V-Hún., sundlaug ....... 26 

88. Blönduóshr., A-Hún., íþróttavöllur ........ 112 

89. Blönduós, A-Hún., skíðatogbraut ......... 70 

90. Blönduóshr., búnings- og baðklefar .... .... 69 

91. Seyluhreppur, Skag., íþróttavöllur ......... 58 

92. Sauðárkrókur, íþróttahús ................ 80 

93. Golfklúbbur Sauðárkróks, golfvöllur ....... 340 

94. Akrahreppur, Skag., íþróttavöllur ......... 100 

95. Haganes- og Holtshr., Skag., íþróttavöllur .. 6 

96. Hofsóshr., Skag., íþróttavöllur ............ 71 

97. Siglufjörður, malarvöllur og vallarhús ...... 55 

98. Siglufjörður, grasvöllur .................. 1 

99. Íþróttabandalag Siglufjarðar, skíðamiðstöð, 
Hóli .......00000000 0 140 

100. Íþróttabandalag Siglufjarðar, troðari ....... 84 

101. Skíðafélag Siglufjarðar, stökkbraut ........ 25 

102. Skíðafélag Siglufjarðar, skíðalyfta lIl....... 94 

103. Ólafsfjörður, malarvöllur ................. 30
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Þús. kr. Þús. kr. 
104. Umf. Leiftur, Ólafsfirði, troðari ........... 8 
105. Ólafsfjörður, skíðastökkbraut H ........... 95 
106. Golffélag Ólafsfjarðar, golfvöllur .......... 61 
107. Skíðafélag Dalvíkur,troðari .............. 10 
108. Akureyri, áhaldahús í Hlíðarfjalli .......... 214 
109. Akureyri, skíðalyftur, Hlíðarfjalli .......... 165 
110. Akureyri, hlaupabraut ................... 140 
111. Akureyri, markhús í Hlíðarfjalli ........... 80 
112. Akureyri, íþróttahús ..................... 1000 
113. Akureyri, áhaldageymsla íþróttavallar ...... 18 
114. KA, Akureyri, malarvöllur ............... 8 
115. KA, Akureyri, girðingum völl ............ 200 
116. KA, Akureyri, grasvöllur ................. 380 
117. Íþróttafélagið Þór, Akureyri, handknattleiks- 

ogtennisvöllur .................0........ 70 
118. Íþróttafélagið Þór, Akureyri, grasvöllur .... 150 
119. Golfklúbbur Akureyrar, golfvöllur ......... 120 
120. Golfklúbbur Akureyrar, golfskáli .......... 150 
121. Skautafélag Akureyrar, girðing og skáli ..... 100 
122. Grímsey, sundlaug ....................... 70 

123. Umf. Reynir, Árskógsströnd, Íþróttavöllur 150 
124. Umf. Bjarmi, Hálshr., S-Þing., íþróttavöllur 1 
125. Umf. Geisli, Aðaldal, S-Þing., íþróttavöllur 100 
126. HSÞ, Laugum, S-Þing., stækkun íþróttavallar 100 
127. Skútustaðahr., S-Þing., malarvöllur ........ 48 
128. Skútustaðahr., S-Þing., sundlaug, vallarhús 300 
129. Húsavík, IL. áf. grasvallar ................. 104 
130. Húsavík, skíðalyfta ...................... 90 
131. Húsavík, íþróttahús ...................... 400 
132. Golfklúbbur Húsavíkur, golfvöllur ......... 100 
133. Presthólahr. (Kópasker), íþróttavöllur ..... 10 
134. Raufarhafnarhreppur, sundlaug ........... 37 
135. Vopnafjörður, skíðalyfta ................. 16 
136. Umf. Borgarfjarðar, N-Múl., íþróttavöllur .. 11 
137. U.Í.A., Eiðum S-Múl., íþróttavöllur ....... 114 
138. Egilsstaðahr., S-Máúl., íþróttavöllur ........ 120 
139. Egilsstaðahr., S-Múl., setlaug við sundlaug .. 30 
140. Egilsstaðahr., S-Múl., skíðalyfta ........... 58 
141. Egilsstaðahr., S-Múl., íþróttahús .......... 10 
142. Íþróttafélagið Huginn, Seyðisfirði, skíðalyfta 29 
143. Neskaupstaður, íþróttasvæði .............. 40 
144. Neskaupstaður, Eskifjörður og Reyðarfjörð- 

ur, Skíðamiðstöð í Oddsskarði ............ 350 
145. Golfklúbbur Eskifjarðar, golfvöllur og skáli 32 
146. Búðahreppur, Fáskrúðsfirði, íþróttavöllur .. 1 
147. Djúpivogur, S-Múl., íþróttavöllur ......... 100 
148. Hafnarhr., A-Skaft., íþróttavöllur ......... 138 
149. Golfklúbbur Hornafjarðar, völlur ogskáli .. 38
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150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

Hofshreppur, A-Skatt., íþróttavöllur ....... 

Mýrdalshreppur, V-Skaft., íþróttavöllur .... 

Umf. Dyrhólahey, V-Skaft., íþróttavöllur ... 

Golfklúbbur Hvolsvallar, golfvöllur ........ 

Umf. Biskupstungna, íþróttavöllur ......... 

Kirkjubæjarhr., V-Skaft., íþróttavöllur ..... 

Umf. Hrunamanna, Árn., íþróttasvæði ..... 
Laugardalshr., Árn., skíðalyfta ............ 
Vestmannaeyjar, íþróttahús .............. 
Golfklúbbur Vestmannaeyja, golfvöllur .... 

Selfoss, búningsklefi við sundhöll .......... 

Golfklúbbur Selfoss, golfvöllur ............ 

Hveragerðishr., Árn., sundlaug ........... 

Hveragerðishr., Árn., íþróttahús .......... 

b. Ný íþróttamannvirki: 

Miðneshreppur, Sandgerði, grasvöllur ...... 
Höfðahr., Skagaströnd, A-Hún., skíðaskáli 

Lýtingsstaðahr., Skag., íþróttavöllur ....... 
Fellahreppur, N-Múl., íþróttavöllur ........ 

Stöðvarhreppur, S-Múl., íþróttavöllur ...... 
V-Eyjafjallahreppur, Rang., íþróttavöllur .. 
Djúpárhreppur, Rang., íþróttavöllur ....... 
Stokkseyrarhr., Árn., íþróttavöllur ........ 

Íþróttafélag Rvíkur, skáli fyrir troðara ...... 

Hafnarfjörður, íþróttavöllur við Hvaleyrar- 
HOM... 

- Dalvík, toglyfta .........0..0.0..0. 

Reyðarfjörður, toglyfta .................. 

. Eskifjörður, baðlaugar ................... 

c. Sérfræðileg tæknileg aðstoð, eftirlit og leiðbein- 

ingar 

AfAÓS „2... 

Út-Hjaltastaðaþinghá ........................ 
Leiðvallarhreppur ............0 0000. 

Dyrhólaðós ...........0.000 00 

Holtsós .........0..000 00 

Austur-Landeyjahreppur ..................... 
Vestur-Landeyjahreppur ..................... 
Rangárvallahreppur ................... 0... 

Djúpárhreppur ...........0..00 000 

14 

17 

30 

170 

37 

30 

30 

12 

30 
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30 880 

370
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8. Fyrirhleðslur (04-270 6.90). 

a. Til fyrirhleðslna gegn “4 kostnaðar annars staðar 

frá: 

oO
 
0
0
0
 

Skaftá .....0....000. 
Kúðafljót ........00.000 0000 
Markarfljót ........0.0.0%... 0... 
Norðurá ........00.... 0 

Hörgá ...........%0.2 00 

Eyjafjarðará ............00.. 0000. 

Hornafjarðarfljót ........................ 
JökulsááDal .........0000000. 0. 

b. Til fyrirhleðslna og viðhalds gegn '“% kostnaðar 
annars staðar frá: 

o
n
 

Vestur-Skaftafellssýsla ................... 
Rangárvallasýsla ...................0..... 

Árnessýsla .........0..0. 0. 

Borgarfjarðar- og Mýrasýsla .............. 

Snæfellsnessýsla ..............0....00..... 

Dalasýsla .........00000. 0... 

N-Múlasýsla og S-Múlasýsla .............. 

Austur-Skaftafellssýsla ................... 

c. Til fyrirhleðslna og viðhalds gegn '“% kostnaðar 

annars staðar frá: 

N
O
 

un
 

Suðurlandskjördæmi ..................... 

Reykjaneskjördæmi ..................... 

Vesturlandskjördæmi .................... 

Vestfjarðakjördæmi ..................... 

Norðurlandskjördæmi vestra .............. 

Norðurlandskjördæmi eystra .............. 

Austurlandskjördæmi .................... 

9. Landspítalinn, fjárfestingar (08 371 6.60 og 6.70). 

a. Yfirstjórn. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Stjórnun og undirbúningur ............... 

Tækjakaup .........%%00. 2. 

Bygging W 20.00.0000. 
Bygging K .......0....0 000 

b. Stjórnarnefnd. 

1. Almennar framkvæmdir ................. 

2. Tækjakaup .........0.0000. 00. 

31. desember 1984 

Þús. kr. 
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70 
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200 
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100 

  

Þús. kr. 

3 060 

2 490 

1050 

6 600 

33 800 

51 000 

84 800
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10. Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknis- 

bústaða (08-381 6.90). 

a. Sjúkrahús og heilsugæslustöðvar 
1. 

21. 

28. 

Þ
A
N
A
R
U
R
N
 

Reykjavík: 
a. Grensás ...........0.. 000. 
b. Röntgentæki ......................... 
c. Gerðuberg Hd ....................... 
d. Sumargjöf ........00.0. 0... 
Akranes, sjúkrahús ...................... 

Ólafsvík, H2,tæki ....................... 
Stykkishólmur, sjúkrahúsog HZ ........... 
Patreksfjörður, sjúkrahúsog HZ ........... 
Ísafjörður, sjúkrahúsog H2 ............... 
Hólmavík, Hl ...........0000 00. 

Hvammstangi: 
a. H2,tæki ..........0000. 
b. Sjúkrahús, viðbygging ................. 

Blönduós, sjúkrahúsogH2 ............... 
. Sauðárkrókur, sjúkrahúsog H2 ........... 
. Siglufjörður, sjúkrahús .................. 
. Ólafsfjörður, Hl,tæki ................... 

„ Dalvík, H2 .........0.. 000 
. Húsavík, H2 og sel í Reykjahlíð ........... 
. Þórshöfn, Hl ................ 0... 
. Bakkafjörður, H ........................ 
. Seyðisfjörður, sjúkrahúsog Hl ............ 
. Egilsstaðir, sjúkrahúsogH2 .............. 

. Neskaupstaður, sjúkrahúsog H2 .......... 
„ Djúpivogur, Hl .................. 0... 
. Höfn, Hornafirði: 

. Hvolsvöllur, Hl ...................... 

. Selfoss, sjúkrahús oghönnun ............. 

. Hveragerði, H2 ......................... 
. Vestmannaeyjar, sjúkrahús og H2, endur- 

bætur .........0..0. 00 

. Keflavík: 
a. Sjúkrahús og H2 oghönnun ............ 
b. Sandgerði, H...............0......... 

Hafnarfjörður, H2 ...................... 

Búnaður á heilsugæslustöðvar: 
a. Tölvur ............. 

Þús. kr. 

Nr. 133 

Þús. kr. 

92 900 

A 64*
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b. Hjúkrunarheimili aldraðra 

B-álma .........0.0. 0 

Vopnafjörður ............. 

Egilsstaðir ......0...... 

Höfn 0... 

Hella ......... 0 

c. Húsaleiga 

1. Reykjavík ......0..... 0 

Mosfellssveit .....0.000.. 

Akur€yri ........ 
Þorlákshöfn ........0.0.0.0.0... 

d. Læknisbústaðir 

an
 
Þ
r
 

Búðardalur ..........0.0.0.0.0. 0. 

Flateyri ........... 0. 

Bolungarvík ........0...00..0 0. 

Siglufjörður ................ 

Kópasker ..........0.0.. 

í1. Launa- og verðlagsmál (09-989) 

a) Uppfærsla rekstrarliða vegna breytinga við 3. 
umræðu fjárlaga ............0000 00... 

b) Sérkjarasamningar 1985 

12. Flóabátar og vöruflutningar (10 321 1.20). 

a. Flutningar á landi: 

- Til vetrarflutninga í Breiðavíkurhreppi og 

Neshreppi utan Ennis ................... 
Til vetrarflutninga á norðanverðu Snæfells- 
DESÍ „000... 
Til vetrarflutninga í Dalahéraði ........... 

Snjóbifreið í Austur-Barðastrandarsýslu ... 
Til mjólkurflutninga í Vestur-Barðastrand- 

AFSÝSIU ........ 

Til vetrarsamgangna í Rauðasandshreppi .. 
Til vetrarsamgangna í Ketildalahreppi ..... 
Til vetrarflutninga í Bíldudal ............. 

Til vetrarsamgangna í Auðkúluhreppi í 

Vestur-Ísafjarðarsýslu ................... 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

8 000 

1200 

1 000 

1 000 

100 

1 000 

700 

1 000 

600 

200 

2 000 

200 

400 

1000 
500 

1 100 
3 000 
1200 

6701 

189 699 

196 699 

55 

55 

110 

30 

120 

55 

42 

42 

50 

Þús. kr. 

14 000 

3 400 

6 800 

117 100
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10. 

11. 

12. 

13. 

lá. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21 L 

21. 

28. 

29. 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

49. 

46. 

Til vetrarsamgangna við Ingjaldssand ..... 
Snjóbifreið í Önundarfirði ............... 
Snjóbifreið um Botnsheiði ............... 

Stofnstyrkur .......0.0000 00. 

Til mjólkurflutninga í Önundarfirði, Dýra- 
firði, Súgandafirði 

og Djúpi (Mjólkursamlag Ísfirðinga) ...... 
Til vetrarflutninga í Álftafirði, Norður- 

Ísafjarðarsýslu ........0....... 0... 

Til vetrarflutninga í Ögurhreppi .......... 
Til vetrarsamgangna í Reykjafjarðarhreppi . 
Til vetrarsamgangna í Nauteyrarhreppi .... 

Til Vetrarsamgangna í Snæfjallahreppi .... 

Til Vöruflutninga í Árneshreppi .......... 
Til vetrarsamgangna í Árneshreppi ........ 

Stofnstyrkur ..........000 000. 

„ Til vetrarsamgangna í Kaldrananeshreppi .. 

22. 
23. 
24. 
25. 
20. 

Snjóbifreið á Hólmavík .................. 
Snjóbifreið í Austur-Húnavatnssýslu ...... 

Skefilsstaðahreppur ................. 
Snjóbifreið í Skagafirði .................. 
Til vetrarflutninga í Haganes- og Holts- 

hreppum ........... 0. 

Til vetrarsamgangna, Siglufjörður-Sauð- 

árkrókur ........... 00. 

Grímsey, vegna vetrarsamgangna og flugs .. 

Til vetrarflutninga í Ólafsfirði ............ 
Stofnstyrkur ........0..0 0 
Snjóbifreið í Dalvíkurlæknishéraði ........ 

Til vetrarsamgangna í Svarfaðardal ....... 
Snjóbifreiðar á Akureyri ................ 
Snjóbifreið í Grýtubakkahreppi .......... 

Snjóbifreið í Hálshreppi í Suður- 
Þingeyjarsýslu .......0.0..0.. 0... 

Norðausturleið, Vopnafjörður-Húsavík 

Til vetrarsamgangna í Fjallahreppi ........ 

Snjóbifreið Öxarfjörður-Kópasker ........ 
Snjóbifreið á Þórshöfn .................. 

Stofnstyrkur ........0000. 0 

Til vetrarflutninga á Bakkafirði ........... 
Til vetrarflutninga á Vopnafirði .......... 

Til vetrarsamgangna í Borgarfirði eystra ... 
Til vetrarsamgangna í Hjaltastaðahreppi ... 

Til póst- og vöruflutninga á Jökuldal ...... 

Til vetrarsamgangna á Jökuldal ........... 

Stofnstyrkur .........0.. 0. 

Til vetrarflutninga í Möðrudal ............ 

Stofnstyrkur .........200 0 

Snjóbifreið á Fljótsdalshéraði ............
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Þús. kr. Þús. kr. 
47. Snjóbifreið á Fjarðarheiði ............... 340 

48. Snjóbifreið á Oddsskarði og Fagradal ..... 400 

Stofnstyrkur ................. 350 

49. Snjóbifreið Stöðvarfjörður-Egilsstaða- 

flugvöllur ............. 60 
50. Til vetrarflutninga á Breiðdalsvík ......... 85 

51. Til vetrarflutninga Djúpivogur-Horna- 
fjörður .........00. 00. 120 
Stofnstyrkur ...........0... 0. 150 

52. SvínafellíNesjum ...................... 33 

53. Til vöruflutninga á Suðurlandi ............ 310 

—.—.—— 6 339 
b. Flóabátar: 

1. Akraborg ..........0.... 7 500 
2. Baldur .............0.00.. 000. 6 550 

Stofnstyrkur ...............0.0.... 1200 
3. Langeyjarnesbátur ..................... 42 

4. Mýrabátur ...........0....0..... 6 
5. Fagranes .......0....0. 00. 6 500 

6. Dýrafjarðarbátur ...................... 50 

Stofnstyrkur ..........0..0... 0. 42 

1. Hríseyjarferja ......................... 1 500 

Stofnstyrkur .............0. 675 

8. Drangur .............. 0... 3 000 
Stofnstyrkur ...............000.0.. 9 300 

9. Mjóafjarðarbátur ...................... 1160 
10. Herjólfur .........0...00 12 500 

—— 50 025 

56 364 
13. Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10-333 6.30). 

1. Akranes ............. 2 000 
2. Borgarnes .................0.. 00. 2 600 
3. Arnarstapi ..............0.0.... 1800 
4. Ólafsvík .........0... 2 300 
5. Grundarfjörður ......................... 500 
6. Stykkishólmur ................... 500 
7. Tálknafjörður ........................... 900 
8. Flateyri ................0. 0... 400 

9. Bolungarvík ..............0....00. 5 000 

10. Norðurfjörður .......................... 7 200 

11. Hólmavík ............0...0.. 200 
12. Blönduós .................. 00... 500 
13. Skagaströnd .................0....0.0...... 800 

14. Sauðárkrókur .......................... 2 500 

15. Hofsós ............0...00 0. 800 

16. Siglufjörður ..................0.0.0.... 1200 

17. Ólafsfjörður ................ 1 000
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18. Dalvík ..........0.00 0. 

19. Grenivík 
20. Húsavík .........00.%%0 0000. 

21. Hallbjarnarstaðakrókur 

22. Þórshöfn .........0..0 0000 0 0 

23. Bakkafjörður ..........0.000000 00... 

24. Fáskrúðsfjörður 

25. Stöðvarfjörður 

26. Höfn ........00%..0 00. 

27. Dyrhólaey .........0%0.0 00... 

28. Vestmannaeyjar 

29. Grindavík 
30. Sandgerði 
31. Garðabær 

14. Sjóvarnargarðar (04-270 6.91 og 10-333 6.40). 

. Húsavík 

. Vestmannaeyjar .........0000 0. 

. Hafnir 

. Gerðahreppur 
. Miðneshreppur ......000000 00. 

. Vatnsleysuhreppur .......0%%0 00... 

„ Hvaleyri ............0 0000 

„ Bessastaðahreppur ......0.000000 0... 

„ Seltjarnarnes ........0.000000 00. nun 

Akranes 

Ólafsvík ......00... 0 
Búðardalur ...........2000. 0... n nn 

Flateyri .........2...0 000. 

Bolungarvík ........0.00000.00 0... 

Blönduós .........00%%0 00 

Sauðárkrókur 

Siglufjörður 
Hrísey ...........000 00 

Hjalteyri .......0.0000 0... 

Þús. kr. 

3100 

300 

4 000 

100 

1100 

6 400 

500 

7400 

1600 

200 

5 500 

1000 

4 000 

3 600 

Nr. 133 

Þús. kr. 

69 000 

11 100



Nr. 133 512 

15. Framkvæmdir á flugvöllum (10-471 6.80). 

1. 

(9 
o
n
 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Reykjavík: 
a. Öryggissvæði ...................... 
b. Slökkvistöð, lokaáfangi ................ 
c. Snjóhreinsibúnaður ................... 
d. Rafkerfi, endurnýjun ................. 
e. Malbikun, yfirlag ..................... 
f. Fjarskiptatæki ........................ 
Rif, markviti ........... 

Stykkishólmur: 
a. Öryggissvæði, lagfæring ............... 
b. Flugvélahlað, stækkun ................ 
c. Radíóviti, flutningur .................. 
Ísafjörður: 

a. Vindmælar, með sírita (á báða enda flug- 
brautar) .................. 

b. Snjóhreinsibúnaður ................... 
c. IS-radíóviti, endurnýjun ............... 

- Patreksfjörður, flugvélahlað, stækkun ...... 
. Þingeyri, öryggissvæði, endurbætur ........ 
- Bíldudalur, flugbraut, lenging úr 750 í 1000 m 
- Siglufjörður: 

a. Flugbraut, lengingí 1200m ............ 
b. Snjóhreinsibúnaður ................... 

- Blönduós, flugbraut, lenging úr 800 í 1000 m 
- Akureyri: 

a. Girðing, ljúka ....................... 
b. Flugvélahlað, stækkun ................ 
c. Snjóhreinsibúnaður.................... 
d. Botn-radíóviti, flytja til bóta fyrir aðflug 
e. Aðflugsljós, flugbraut02 .............. 
Húsavík: 

Breiðdalsvík .................... 
Djúpivogur ............. 
Vopnafjörður, snjóhreinsibúnaður, blásara- 
kjaftur ........ 
Borgarfjörður eystri, snjóhreinsibúnaður, 
blásarakjaftur .......................... 
Vestmannaeyjar: 
a. Vindmælir, síritandi .................. 
b. PAPI-ljós á flugbraut.................. 
c. Mölun efnis ...................... 
Sjúkraflugvellir (óskipt) .................. 
Endurnýjun radíóvita leiðarflugsins ........ 
Öryggisbúnaður fjarskiptastöðva .......... 

31. desember 1984 

Þús. kr. 

2 500 
3 500 
5 000 
1000 
1500 

500 
500 

1000 
1000 

500 

1000 
1500 
1000 
1000 
1000 
3 500 

1500 
1 000 
2 000 

500 
2 000 
1500 
500 

1000 

2 000 
6 000 
1000 
1000 

500 

1000 

1000 

500 
2 000 

500 
3 000 
4 000 
2500 

Þús. kr. 

61 000
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I6. Fjárfestingar Póst- og símamálastofnunarinnar 

(30-101 18). 

I. Almenn fjárfesting. 

1. Sjálfvirkar símstöðvar ............. 0... 

2. Línukerfi fyrir símnotendur 
2.1 Í bæjum og kauptúnum .............0.. 0... 

2.2 Símasjálfsalar .................... 00. 

3. Landsímasambönd: 

3.1 Fjölsímaleiðir ................ 
3.2 Radíðleiðir ...........000... 0... 
4. Radíósendistöðvar ........0..0.000. 0. 

5. Húsbyggingar ................ 0... 

6. Útisímaklefar ........0.0....... 
1. Bifreiðarogvélar ..........0.0.0.0. 0. 

8. Tölvubúnaður ..........%.0.0 00... 

II. Fjárfesting í sveitum samkvæmt lögum nr. 32/1981. 

1. Sjálfvirkar símstöðvar ..........0..0 0... 

2. Jarðsímar .........0...00 0 

3. Fjölsímar .............. 000 

4. RadíÓleiðir ..............00. 2... 
5. Húsbyggingar ..............0. 000... 

Fjárfestingar alls ....................0 000. 

Fjárfesting 1985 sundurliðun: 

I Almenn fjárfesting 

1. Sjálfvirkar símstöðvar 

1.1 Stafrænar símstöðvar 

Múli ............000 000 

Grafarvogur ............0 000 

Garðabær .........%..0000 00 

Sandgerði ...........220... 0. 

Vogar ......000000 

Innri-Njarðvík ............. 000. 

Hafnir .............0 0000 

Sauðárkrókur .........0%%.20 00... 

Hofsós ........%0000 000 r
n
 

1.2 Aðrar símstöðvar 

a. Almenna tölvunetið .........0.0.%..00 00. 

b. Gaumkerfi .............0.0. 0000 

c. Tæki v/gervitunglamóttöku ...............0...0.. 

Þús. kr. 

72 200 

53 500 
5 500 

26 000 

2200 

14 950 

17 740 

2300 

19 590 

30 900 

19 810 

53 880 

17 070 

9 860 

4 500 

11 600 
6 000 
4 050 
4 050 
4 150 
2400 
1720 
1150 

16 700 
2500 

11 500 

5 800 

580 

Nr. 133 

Þús. kr. 

244 880 

105 120 

350 000 

54 320 

17 880
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2. Línukerfi fyrir símnotendur Þús. kr. 
2.1 Í bæjum og kauptúnum 

a. Reykjavíkursvæðið ........................... 31 000 
b. Umdæmil ..................0 0. 10 000 
c. Umdæmi .............0....0.0. 000... 2500 
d. Umdæmi lll ..............0....0.. 00 7 500 
e. UmdæmilV ..............0....0. 00. 2 500 

2.2 Símasjálfsalar 
3. Landsímasambönd 

3.1 Fjölsímaleiðir 

a. Stafrænt kerfi (ROogKf) ......................... 8100 
b. Stafrænt kerfi (Hvv) .................... 0... 5400 
c. Stafrænt kerfi (Sr) .........0...0..0 00 2700 
d. Reykjavík-Skálafell ............................. 390 
e. Selfoss-Hveragerði ............................. 390 
f. Fjölsímabún., ýmsar stækkanir ................... 5 400 
g. Tónritsímabúnaður ............................. 650 

h. Blönduós-Skagafjörður ......................... 390 

i. Ýmis ófyrirséður búnaður ....................... 2 000 

j- Egilsstaðir-Seyðisfjörður ........................ 580 

3.2 Radíóleiðir 
a. Gaumkerfi .............0.00000..0 00. 2 200 

4. Radíósendistöðvar 
a. Bílasími ..................0.. 0. 5 700 

b. Reykjavík, radíó ...........0........00. 0. 6 700 

c. Aðrarstrandarstöðvar .......................... 2550 

5. Húsbyggingar 
a. Akranes ..............0..0.. 0. 3 650 

b. Seltjarnarnes ............0.%...... 0. 3350 
Cc. Akureyri .........00..0.. 0000 2 800 
d. Hella ...............00 000 1100 
e. Hvolsvöllur .................00. 0. 1 680 

Í. Garðabær ...............0..00 0... 4 600 

g. Stórholt ..................0 00. 560 

6. Útisímaklefar ....................... 2 300 
7. Bifreiðar og vélar ................%. 000... 19 590 

8. Tölvubúnaður 
a. Tölva fyrir030. fl. .........0.0.0000000 00. 13 000 
b. Póstgíróstofan/póststöðvar ....................... 12 000 

c. Umsýsludeild ....................0.000 00. 1900 
d. Fjármáladeild ...................0...... 00... 1300 
e. Póstmiðstöð .................... 0. 2700 

53 500 

26 000 

2 200 

14 950 

17 740 
2300 

19 590 

30 900 

244 880
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II. Fjárfesting í sveitum 1985, skv. lögum nr. 32/1981. 

1. Sjálfvirkar símstöðvar 
1.1 Stafrænar símstöðvar 

a. Hvolsvöllur ..........0..00000 0... 

b. Hella ...........0.. 0000. 

C. Steinar .............0 00 

2. Jarðsímar í sveitum 
„ Lundareykjadalur, Borg .........0.000000.00..0... 

. Hvítársíða, Hálsasveit ........0...0000 00... 

. Fellaströnd, Klofn.,Dal. ........0.%000 0000... 

Skagahreppur, A-Hún. ........0.00 0000... 
Rípurhr., Viðvhr., Hólahr.,Sk. .......00....0.... 

. Hálsahreppur, N-Þing. ........000. 0000... 
Kelduhv., Öxarfj.,N-Þing. ........0.0......... 

. Presthólahr.,N-Þing. .........00%0%0 0000... 

. Hlíðarhr., Jökuldal. N-Múl. ..........0.. 0... 

Fljótsdalur, N-Múl. .......00...2 0000 

„
5
0
 
„
0
0
0
0
 

=
.
 

3. Fjölsímar 
Kljáfoss-Lundareykjadalur ...................... 

Kljáfoss-Hvítársíða-Háslasveit ................... 

Búðardalur, Fellastr.-Klofn....................... 

Sauðkr.-Rípur-Viðvík-Hólar ..............000.... 
Kópasker-Öxarfj.-Kelduneshr. ................... 

. Egilsstaðir-Hlíðarhreppur-Jökuldalur ............. 
Egilsstaðir-Fljótsdalur ...........0.0..0000000.. 
Akureyri-Hálsahreppur ............0000 0... 
Óráðstafað POM 4X30 .............0 000. 5

0
0
 

2
0
5
Ð
 

4. Radíóleiðir 
a. Hofsós-Skefilstaðahreppur ...............00.0... 
b. Fjögurra rásaradíó .........0..0.00.000 0000... 
c. Einnar rásarraðíó ...........0000000. 000... 

5. Húsbyggingar 
a. Tækjahúsí sveitum ..........0000000 0000. 

Fjárfestingar alls1985 ............00.0 0000... 

Þús. kr. 

4 500 

Nr. 133 

Þús. kr. 

19 810 

53 880 

17 070 

9 860 

4 500 

105 120 

350 000
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17. Fjárfestingar Rafmagnsveitna ríkisins (31-321 18). 
Þús. kr. Þús. kr. 

Dísilvélar: 

Skagaströnd .........0.0.0.... 00 3 600 
Grímsey (nýting afgangsvarma) ...........0...00.... 2 600 

— — 6 200 

Stofnlínur: 

Prestbakki-Kirkjubæjarklaustur ..................... 2540 
Vogaskeið-Grundarfjörður .........0......0......... 20 030 
Akureyri-Dalvík ......0.0.0.0... 0. 33 030 
Eskifjörður-Neskaupstaður ........................ 23 230 
Eyvindará-Egilsstaðir ............0.0........ 1 100 
Aðvst.Stöðvarfj.-Kirkjuból .................... 1500 
Ísmælingasp., ath. 0. fl. 20.00.0000... 1 000 

nn 82 430 

Aðveitustöðvar: 

Prestbakki ................. 0 13 750 

Njarðvík 20.00.0000 2 600 
Eskifjörður ........0...000 2 000 
Lagarfoss ................. 5140 

Fáskrúðsfjörður ...........0.0.....0 460 
Fjarstýring og fjargæsla ...........0....0.... 0... 2 000 
Fjarst. og fjarg. Byggðalínu .............0........... 2 000 

rn 27 950 

Geymsluhús o. fl.: 

Svæðisstöð Hvolsvelli ................ 0 6 380 
Svæðisstöð Stykkishólmi ..............0.0....... 7 340 
Svæðisstöð Blönduósi ...........0.0....00. 0. 3 800 
Geymsluhús Dalvík ............00..0. 1 800 
Geymsluhús Vopnafirði .........0.0.00.0... 1100 
Svæðisstöð Egilsstöðum .........00.0.... 0. 3 000 

—— 23 420 

Ínnanbæjarkerfi ............000.......000 40 000 

Vélar og tæki ................ 0. 5 000 

Almennar framkvæmdir samtals .................... 185 000 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1984. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson. 

  

Stjórnartíðindi A 16, nr. 133. Útgáfudagur 29. janúar 1985. 

 






