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Embættismenn, sjá Opinberir starfsmenn. 

Endurskoðun, sjá Bókhald. 

Fangelsi. 

81 31. des. Lög um breytingu á lögum um fangelsi og vinnuhæli, nr. 38 

24. apríl 1973 ..........00 189 

Fasteignir. 

34 5. maí Lögum fasteigna-ogskipasölu ..............0......... 102—106 

47  S. maí Lög um afhendingu Viðeyjar í Kollafirði ............... 123 

Félagsmál. 

54 7. maí Lög um breytingu á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, 

nr. 60/1984, sbr. lög nr. 77/198S ........0..00 0000. 137—143 

55 23. apríl Lög um greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fisk- 

vinnslufólks ...........00%0. 0000 n nn 143—145 

58 5. maí Lög um breytingu á lögum nr. 18/1984, um þjónustu- og 

endurhæfingarstöð sjónskertra ...........0.0..000... 162 

79 31. des. Lög um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar, nr. 

64/1981, sbr. lög nr. 10/1985 .......00.00 0000. 188 

87 31. des. Lög um breytingu á lögum nr. 91/1982, um málefni 

aldraðra, með síðari breytingum .................... 193 

Fiskeldi. 

50 6. maí Lög um Rannsóknadeild fisksjúkdóma ................. 131—134 

Fjarskipti. 

40 5. maí Lög um breyting á útvarpslögum, nr. 68/1985 ............ 119
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Fjárlög, ríkisreikningur. 

3 1. mars Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, verðlags- og láns- 

fjármálum 1986 ............0000 0000... 2—6 
70 23. des. Lánsfjárlög fyrir árið 1987 ...............00.0. 0... 174—179 

95 31. des. Fjárlög fyrir árið 1987 ............0.....0. 0 207—430 

Flugmál. 

75 31.des. Lög um stöðvun verkfalls flugvirkja og flugvélstjóra í 
Flugvirkjafélagi Íslands sem starfa hjá Arnarflugi hf. ... 185—186 

Forseti Íslands. 

10 25. apríl Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
Íslands ...........00000.0 0. 51 

63  6.sept. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
Íslands ............. ORÐ SRSRÐNÐNRÐSBSNNÐNRARR 169 

65 11.sept. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn 
við stjórnarstörfum .................000 00... 171 

71 13.okt. — Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
Íslands ...........0... 179 

Getraunir. 

26 2. maí Lög um talnagetraunir ......................00.. TI 

Gjöld, sjá Skattar, gjöld. 

Happdrætti. , 

23 5. maí Lög um breyting á lögum um Happdrætti Háskóla Íslands, 
nr. 1313. apríl1973 ...........0..... 0 Mm 

Háskóli Íslands. , 
23 5. maí Lög um breyting á lögum um Happdrætti Háskóla Íslands, 

nr. 1313. apríl1973 ............. 000 7 
45 2. maí Lög um breyting á lögum nr. 36 11. júlí 1911 um forgangs- 

rétt kandídata frá Háskóla Íslands til embætta, með 

síðari breytingum .............. JENS BEÐSÐRÐÐÐRÐR 122 
64 27. júní — Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 

reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands, með áorðn- 
um breytingum ...............0.0 000 169—170 

Hegningarlög, sjá Refsilög. 

Heilbrigðismál. 

7 1. apríl Lög um breyting á lögum nr. 16/1978, um varnir gegn 
kynsjúkdómum ............0000000 00 23—24
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

15 29. apríl Lög um breyting á lögum nr. 46 28. maí 1980, um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum ............... 59 

32  S. maí Lög um varnir gegn mengun sjávar .................... 88—96 

57 23. apríl Lögum breyting á lögum nr. 35/1978, um lyfjafræðinga ... 162 
58 5. maí Lög um breytingu á lögum nr. 18/1984, um þjónustu- og 

endurhæfingarstöð sjónskertra „..................... 162 
84 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 108/1985, um breyting á 

lögum nr. 59/1983, um heilbrigðisþjónustu ............ 191 

Húsnæðismál. 

42 6. maí Lög um breyting á lögum um húsaleigusamninga, nr. 44 1. 
júní 1979, sbr. lög nr. 70 30. maí 1984 ................ 120 

54 7. maí Lög um breytingu á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, 

nr. 60/1984, sbr. lög nr. 77/1985 .........000 00. 137—143 

Iðnaður. 

52 17. maí Lög um breyting á lögum nr. 68 frá 10. október 1967, um 
Iðnlánasjóð, með síðari breytingum ................. 135—136 

71 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 41 frá 18. maí 1978, um 

Iðntæknistofnun Íslands ........................0.. 187 
91 31. des. 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, lög 
nr. 44 11. maí 1982, lög nr. 55 30. maí 1984 og lög nr. 52 

1. maí 1986, um breyting á þeimlögum ............... 196 

Kennarar, sjá Menntamál. 

Kjaradómur. 

92 31. des. Lögum Kjaradóm ............... 0000. 196—197 

Kjarasamningar, sjá Launamál. 

Landbúnaður. 

6 21.mars Lögum afréttamálefni, fjallskilo.fl. ................... 10—23 

14 29. apríl Lög um breyting á lögum nr. 15/1962, nr. 31/1969, nr. 33/ 

1979 og nr. 12/1984, um breytingu á lausaskuldum bænda 

íföstlán .............000.2 00. 58 

25 5. maí Lög um breytingu á lögum nr. 46 27. júní 1985, um 

framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum .......... 16—TT 
37 23. apríl Lög um breytingu á lögum nr. 45/1971, sbr. breytingarlög 

nr. 68/1973 og nr. 60/1978, um Stofnlánadeild landbún- 
AÐAFINS .........00000 0. 115—116 

39 5. maí Lög um breyting á lögum nr. 64/1958, um útflutning hrossa, 
sbr. lög nr. 67/1969, um breyting á þeimlögum ........ 118
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Landhelgisgæsla. 

76 31. des. Lög um breyting á lögum um Landhelgisgæslu Íslands, nr. 

2522. apríl1967 ............0000 000 186—187 

Launamál. 

5 25. mars Lög um lausn vinnudeilu Mjólkurfræðingafélags Íslands 
annars vegar, Vinnuveitendasambands Íslands og 
Vinnumálasambands samvinnufélaganna hins vegar .... S—9 

28 9. maí Bráðabirgðalög um stöðvun verkfalls félagsmanna í Skip- 

stjórafélagi Íslands svo og félagsmanna í Sjómannafélagi 

Reykjavíkur, sem vinna á farskipum ................. 83—84 
59 21. maí Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 62/1985 um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna ............... 163 

60 11. júlí Bráðabirgðalög um stöðvun verkfalls flugvirkja og flugvél- 

stjóra í Flugvirkjafélagi Íslands, sem starfa hjá Arnar- 

flugihf. ..........000 0... 164—165 
73 31. des. Lög um stöðvun verkfalls félagsmanna í Skipstjórafélagi 

Íslands, svo og félagsmanna í Sjómannafélagi Reykjavík- 

ur sem vinna á farskipum .................000...0.. 182—183 
79 31. des. Lög um stöðvun verkfalls flugvirkja og flugvélstjóra í 

Flugvirkjafélagi Íslands sem starfa hjá Arnarflugi hf. ... 185—186 

89 31. des. Lög um breytingu á lögum um listamannalaun, nr. 29 29. 

apríl 1967 .........0.0. 0000 194 
92 31.des.  LögumKjaradðóm ................0000 0000... 196—197 
94 31. des. — Lögum kjarasamninga opinberra starfsmanna .......... 199—206 

Leigunám. 

66 2. okt. Bráðabirgðalög um leigunám gistiherbergja o.fl. vegna 

fundar leiðtoga Bandaríkja Ameríku og Sovétríkjanna . 171 
67 8. okt. Bráðabirgðalög um leigunám fasteigna vegna fundar leið- 

toga Bandaríkja Ameríku og Sovétríkjanna ........... 172 

Lífeyrissjóðir. 

31 2. maí Lög um yfirtöku ríkisviðskiptabanka á eignum og skuldum 
Söfnunarsjóðs Íslands ...........0.0.0.. 000... 87 

Lyf, sjá Heilbrigðismál. 

Löggerningar. 

11 30. apríl Lög um breyting á lögum nr. 7 frá 1. febrúar 1936, um 
samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga .......... 52—54 

Lögreglumál. 

76 31. des. Lög um breyting á lögum um Landhelgisgæslu Íslands, nr. 

2522. apríl1967 ..........000000 00 186— 187
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82 31. des. Lög um breyting á lögum um lögreglumenn, nr. 56 29. maí 

1972 20.00.0000. 000 nn 190 

Mengun, sjá Umhverfisvernd. 

Menntamál. 

48 2. maí Lög um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum grunn- 
skólakennara, framhaldsskólakennara og skólastjóra ... 124—129 

49 6. maí Lög um þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu ........ 130 

89 31.des. Lög um breytingu á lögum um listamannalaun, nr. 29 29. 
apríl 1967 ..........000% 000 194 

Milliríkjasamningar, sjá Alþjóðasamningar; 
Alþjóðastofnanir, Norræn samvinna. 

Opinberir starfsmenn. 

45 2. maí Lög um breyting á lögum nr. 36 11. júlí 1911 um forgangs- 
rétt kandídata frá Háskóla Íslands til embætta, með 

síðari breytingum ..............000 000 nn 122 
59 21. maí Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 62/1985 um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna ............... 163 
90 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 38 14. apríl 1954, um réttindi 

og skyldur starfsmanna ríkisins ...............00.... 195 
94 31. des. Lögum kjarasamninga opinberra starfsmanna .......... 199—206 

Póstmál. 

33 5. maí Póstlög............0000.. 200. n nr 97—101 

Raforkumál. 

3  1.mars Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, verðlags- og láns- 
fjármálum 1986 ...........2.0.20 000 2—6 

Rannsóknir. 

50 6. maí Lög um Rannsóknadeild fisksjúkdóma ................. 131—134 

Ráðherrar, sjá Ríkisstjórn. 

Refsilög. 

29 2. maí Lög um sakadóm í ávana- og fíkniefnamálum ........... 85—86 

Reykjavík. 

47  S. maí Lög um afhendingu Viðeyjar í Kollafirði ............... 123 

Réttarfar, sjá Dómsmál. 

Ríkisábyrgðir. 

53 17. maí Lög um málefni Arnarflugs hf. ............0..0000...... 136
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

69 24. des. — Lög um ábyrgð vegna norrænna fjárfestingarlána til verk- 
EfNa .......0.... 00 174 

Ríkisborgararéttur. 

22 5. maí Lög um veitingu ríkisborgararéttar .................... 69—T1 

Ríkisendurskoðun. 

12 29. apríl Lögum ríkisendurskoðun ............................ 55—57 

Ríkisjarðir, sjá Jarðir. 

Ríkisstarfsmenn, sjá Opinberir starfsmenn. 

Ríkisstjórn. 

2 24. jan Auglýsing um breytingu á forsetaúrskurði nr. 94/1985, um 
skipun og skipting starfa ráðherra ................... 2 

41 S. maí Lög um afhendingu Viðeyjar í Kollafirði ............... 123 

Ríkisstofnanir. 

12 29. apríl Lögum ríkisendurskoðun .......................0.... 55—57 
20 (30. apríl Lög um Siglingamálastofnun ríkisins ................... 66—68 
36 5. maí Lög um Seðlabanka Íslands .......................... 107—115 

38 5. maí Lög um Utflutningsráð Íslands .............. FEÐRÐORÐR 116—118 
76 31.des. Lög um breyting á lögum um Landhelgisgæslu Íslands, nr. 

2522. apríl1967 .............00.0 0000 186—187 
11 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 41 frá 18. maí 1978, um 

Iðntæknistofnun Íslands ........................... 187 
83 31.des. Lög um breytingu á lögum nr. 53 30. maí 1984, um 

Ríkismat sjávarafurða ..................0...00.... 190—191 

92 31.des.  LögumkKjaradóm ...............0.00%0 0000. 00 196—197 

Samgöngumál, sjá Bifreiðar; Flugmál; Hafnir; Siglingar, skip; 
Umferðarmál; Vegamál. 

Samningar. 

11 30. apríl Lög um breyting á lögum nr. 7 frá 1. febrúar 1936, um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga .......... 52—54 

Seðlabanki Íslands. 

36  5S.maí — Lögum Seðlabankalslands .......................... 107—115 

Siglingamálastofnun ríkisins. 

20 30. apríl Lögum Siglingamálastofnun ríkisins ................... 66—68
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Siglingar, skip. 

18 30. apríl Lög um breytingu á lögum nr. 52/1970, um eftirlit með 
skipum ..........0000 000 61 

20 30. apríl Lögum Siglingamálastofnun ríkisins ................... 66—68 
21 30. apríl Lögum breytingu á siglingalögum, nr. 34 19. júní 1985 68—69 

24 17. maí Lög um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarút- 
VEÐSINS .......0000 0 12—16 

28 9. maí Bráðabirgðalög um stöðvun verkfalls félagsmanna í Skip- 
stjórafélagi Íslands svo og félagsmanna í Sjómannafélagi 
Reykjavíkur, sem vinna á farskipum ................. 83—84 

34 5. maí Lög um fasteigna- og skipasölu ..................0..... 102—106 

56 22. apríl Lög um breyting á lögum nr. 7 26. febrúar 1975, um 

heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir 
Íslands hönd samþykkt um alþjóðareglur til að koma í 

veg fyrir árekstra á sjó, 1972 ........................ 145—162 

73 31.des. Lög um stöðvun verkfalls félagsmanna í Skipstjórafélagi 
Íslands, svo og félagsmanna í Sjómannafélagi Reykjavík- 

ur sem vinna á farskipum ..........0.0...00. 0000... 182—183 
93 31.des. Lögum Stofnfjársjóð fiskiskipa ....................... 198—199 

Sjávarútvegur. 

21 30. apríl Lögum breytingu á siglingalögum, nr. 34 19. júní 1985 68—69 

24 7. maí Lög um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarút- 
VEÐSINS ........00. 00 12—76 

46 21. apríl Lögum sérstakan kostnaðarhlut útgerðar ............... 122—123 
50 6. maí Lög um Rannsóknadeild fisksjúkdóma ................. 131—134 

55 23. apríl Lög um greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fisk- 

vinnslufólks ............0.%.00 0000 0 143—145 

83 31.des. Lög um breytingu á lögum nr. $3 30. maí 1984, um 
Ríkismat sjávarafurða ..............00.. 0000... 190—191 

Sjóðir. 
31 2. maí Lög um yfirtöku ríkisviðskiptabanka á eignum og skuldum 

Söfnunarsjóðs Íslands ...............0...0.0 0... 87 
55 23. apríl Lög um greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fisk- 

vinnslufólks ..........0...0. 0000. 143—145 

93 31.des. Lögum Stofnfjársjóð fiskiskipa ....................... 198—199 

Sjúkramál, sjá Heilbrigðismál. 

Skattar, gjöld. 

3 1. mars Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum, verðlags- og láns- 
fjármálum 1986 ..............000 00 26 

4 11. mars Lög um breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976, um 
tollskrá o.fl., með síðari breytingum ................. 7
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Nr. — Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

16 30. apríl Lögum breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976, um 

tollskrá o.fl., með síðari breytingum ................. 59 
19 30. apríl Lög um breyting á lögum nr. 79/1974, um fjáröflun til 

vegagerðar, sbr. lög nr. 78/1977 .........0.0.0.0.0........ 61—66 
24 7. maí Lög um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarút- 

VEÐSINS .........0000 0. 12—16 

35 S. maí Lög um breyting á lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með 
síðari breytingum .................00000 0000... 106 

41 6. maí Lög um breytingu á lögum nr. 54 frá 6. apríl 1971, um 
Innheimtustofnun sveitarfélaga ..................... 119 

49 6. maí Lög um þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu ........ 130 
72 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 75 14. september 1981, um 

tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum ...... 180-—182 

74 31.des. Lög um framhald álagningar og innheimtu ýmissa tíma- 
bundinna skatta og gjalda á árinu 1987 ............... 183—185 

78 31. des Lög um breytingu á lögum nr. 73 26. nóvember 1980, um 

tekjustofna sveitarfélaga, með síðari breytingum ...... 188 

88 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 9 30. mars 1984, um frádrátt 

frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar manna í 

atvinnurekstri, með síðari breytingum ............... 193—194 

Skip, sjá Siglingar, skip. 

Skiptamál, sjá Dómsmál. 

Skólar, sjá Menntamál. 

Sveitarstjórnarmál. 

6 18. apríl  Sveitarstjórnarlög ................00....00000 00. 25—50 
41 6. maí Lög um breytingu á lögum nr. 54 frá 6. apríl 1971, um 

Innheimtustofnun sveitarfélaga ..................... 119 

78 31. des. Lög um breytingu á lögum nr. 73 26. nóvember 1980, um 

tekjustofna sveitarfélaga, með síðari breytingum ...... 188 

Söfn. 

49 6. maí Lög um þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu ........ 130 

Söfnunarsjóður Íslands. 

31 2. maí Lög um yfirtöku ríkisviðskiptabanka á eignum og skuldum 

Söfnunarsjóðs Íslands .................000.0..0. 87 

Tekjustofnar sveitarfélaga, sjá Skattar, gjöld; Sveitarstjórnarmál. 

Tékkar, sjá Bankamál.
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Tollamál, sjá Skattar, gjöld. 

Tryggingar. 

24 7. maí Lög um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarút- 

VEÐSINS 22.22.2000 12—16 

Umboð. 

11 30. apríl Lög um breyting á lögum nr. 7 frá 1. febrúar 1936, um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga .......... 52—54 

Umhverfisvernd. 

32. S. maí Lög um varnir gegn mengun sjávar ........0..000000... 88—96 

Utanríkismál, sjá Alþjóðasamningar; Alþjóðastofnanir; 
Norræn samvinna; Sendiráð, Siglingar, skip; Sjávarútvegur. 

Útflutningur. 

38 5. maí Lögum ÚtflutningsráðÍslands ........................ 116—118 

39 S. maí Lög um breyting á lögum nr. 64/1958, um útflutning hrossa, 
sbr. lög nr. 67/1969, um breyting á þeimlögum ........ 118 

83 31. des. Lög um breytingu á lögum nr. $3 30. maí 1984, um 

Ríkismat sjávarafurða .............0200 00.00.0000... 190—191 

91 31. des. 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, lög 
nr. 44 11. maí 1982, lög nr. 55 30. maí 1984 og lög nr. 52 

7. maí 1986, um breyting á þeimlögum ............... 196 

, Útflutningsráð Íslands. 

38  S. maí Lög um Útflutningsráð Íslands ................00000... 116—118 

Útvarp. 

40 5. maí Lögum breyting á útvarpslögum, nr. 68/1985 ............ 119 

Vátryggingar, sjá Tryggingar. 

Vegamál. 

19 30. apríl Lög um breyting á lögum nr. 79/1974, um fjáröflun til 
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15. janúar 1986 1 

FORSETABRÉF 
um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfundar. 

Forseri ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma saman til 

framhaldsfundar mánudaginn 27. janúar 1986, kl. 14.00. 

Gjört í Reykjavík, 15. janúar 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

24. janúar 1986 

AUGLÝSING 
um breytingu á forsetaúrskurði nr. 94/1985, um skipun og skipting 

starfa ráðherra. 

Eftir tillögu forsætisráðherra hefur forseti Íslands í dag gert þá breytingu á forsetaúr- 
skurði nr. 94 frá 16. október 1985, um skipun og skipting starfa ráðherra, að ráðherra 

Matthías Á. Mathiesen eru falin ráðherrastörf þau, sem Geir Hallgrímssyni voru falin í 

nefndum úrskurði. 

Þetta birtist hér með þeim, sem hlut eiga að máli. 

Forsætisráðuneytið, 24. janúar 1986. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

A 1 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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LÖG 
um ráðstafanir í ríkisfjármálum, verðlags- og lánsfjármálum 1986. 

Forseti ÍSLANDS 

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

I. KAFLI 

Um lækkun gjalda og tekna í fjárlögum fyrir árið 1986. 

1. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt þrátt fyrir ákvæði fjárlaga fyrir árið 1986 að lækka 

ríkisútgjöld um 860 000 þús. kr. 

2. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt þrátt fyrir ákvæði fjárlaga fyrir árið 1986 að lækka 

ríkistekjur um 2 510 000 þús. kr. 

II. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, 

með síðari breytingum. 

3. gr. 
1. mgr. 67. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 121/1984 og 2. gr. laga nr. 47/1985, 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. tölul. 62. gr. í þremur 

Þrepum sem hér segir: 
1. þrep: Af þeim hluta tekjuskattsstofns, sem ekki er yfir 200 000 kr., skal reikna 19,5%. 

Sé tekjuskattsstofn annars hjóna, sem skattlagt er skv. 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 Í. 

þrepi en ekki er yfir 400 000 kr., skal reikna 30,5%. 
3. þrep: Af þeim hluta tekjuskattsstofns, sem er umfram 400 000 kr., skal reikna 43,5%. 

Frá þannig reiknuðum tekjuskatti skal síðan dreginn skattafsláttur skv. 68. gr. Sú 

fjárhæð, sem þannig fæst, telst tekjuskattur ársins. 

4. gr. 

Í stað „35 000 kr.“ í 1. mgr. 68. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 47/1985, komi: 34 705 kr. 

III. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 14/1965, um launaskatt, 

með síðari breytingum. 

5. gr. 
2. mgr. 1. gr. laganna, sbr. 2. mgr. 3. gr. laga nr. 5/1982, falli niður.
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6. gr. 
3. mgr. 2. gr. laganna, sbr. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 5/1982, orðist svo: 
Undanþegin skattskyldu eru vinnulaun og þóknanir: 

1. fyrir störf hjá fyrirtækjum sem flokkast undir fiskverkun og iðnað skv. atvinnuvega- 
flokkun Hagstofu Íslands, 

2. fyrir störf við fiskirækt, 

3. fyrir störf við landbúnað, jafnt vinna bóndans sjálfs og þeirra sem hann greiðir laun, svo 
og vegna jarðræktarframkvæmda og annarra byggingarframkvæmda á bújörðum en 
þeirra sem tengjast fiskiræktarstöðvum, 

4. fyrir störf sjómanna á íslenskum fiskiskipum, þar með talin störf hlutaráðinna 
landmanna, sem innt eru af hendi í tengslum við úthald skipanna til fiskveiða. 

1. gr. 
1. mgr. 3. gr. laganna, sbr. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 5/1982, orðist svo: 
Gjalddagar launaskatts eru sex, sbr. þó 6. gr. Gjalddagi vegna launa, sem greidd eru 

fyrir mánuðina janúar og febrúar, er 15. mars, fyrir mánuðina mars og apríl 15. maí, fyrir 
mánuðina maí og júní 15. júlí, fyrir mánuðina júlí og ágúst 15. september, fyrir mánuðina 
september og október 15. nóvember og fyrir mánuðina nóvember og desember 15. janúar. 
Eindagi er mánuði eftir gjalddaga. Beri eindaga upp á helgidag eða almennan frídag færist 
eindagi á næsta virkan dag á eftir. Skattinn ber launagreiðanda, ótilkvöddum, að greiða til 
innheimtumanns ríkissjóðs, í Reykjavík tollstjóra. Greiðslunni skal fylgja greinargerð 
launagreiðanda um launagreiðslur hans á hinu gjaldskylda tímabili í því formi sem 
ríkisskattstjóri ákveður. 

8. gr. 

3. mgr. 5. gr. laganna, sbr. 3. mgr. 7. gr. laga nr. 5/1982, orðist svo: 
Komi í ljós að aðili, sem greiða átti launaskatt skv. 3. gr., hafi vanrækt greiðslu hans að 

hluta eða öllu leyti eða ekki skilað greinargerð, sbr. 8. gr., skal skattstjóri ákvarða 
launaskattinn, sbr. 2. mgr. 3. gr., og senda tilkynningu þar um til gjaldanda og 
innheimtumanns. 

9. gr. 
1. og 2. mgr. 9. gr. laganna, sbr. 1. og 2. mgr. 11. gr. laga nr. 5/1982, orðist svo: 
Reki aðili fjölþættan atvinnurekstur eða starfsemi sem ýmist er launaskattsskyld eða er 

undanþegin launaskatti, sbr. 1. gr. og 3. mgr. 2. gr., skal hann aðgreina launagreiðslur í 
bókhaldi sínu þannig að séð verði hvað af þeim tilheyri hverjum þætti. 

Af launaskattsskyldum greiðslum fyrir yfirstjórn og af öðrum slíkum greiðslum, sem 
ekki eru beint tengdar ákveðnum þáttum starfseminnar, skal ávallt greiða 314%, sbr. 1. mgr. 
1. gr. Þó skal ekki greiða launaskatt, sbr. 3. mgr. 2. gr., af því hlutfalli umræddra greiðslna 
sem er á milli heildargreiðslna og greiðslna skv. 3. mgr. 2. gr. áður en umræddar greiðslur 
eru meðtaldar. 

IV. KAFLI 

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

með síðari breytingum. 

10. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 1. gr. tollskrárlaga: 
a. Tollar á vörum í 1.-21. kafla tollskrár, sem hærri eru en 40% , lækki í 40%. 
b. Tollar á vörum í eftirtöldum tollskrárnúmerum verði 10%: 40.11.10, 40.11.20, 40.11.40, 

40.11.50, 40.11.61 og 40.11.69. 

c. Tollar á vörum í eftirtöldum tollskrárnúmerum verði 15%: 84.15.10, 84.15.20, 84.19.10,
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84.40.10, 84.40.21, 84.40.50, 84.40.61, 85.06.11, 85.06.19, 85.06.31, 85.06.39, 85.06.40, 

85.12.49, 85.12.54, 85.12.55 og 85.12.56. 

d. Tollar á vörum í eftirtöldum tollskrárnúmerum verði 30%: 87.02.13, 87.02.14, 87.02.15, 

87.02.16, 87.02.19, 87.02.21, 87.02.41, 87.02.42, 87.02.49, 87.04.09 og 87.05.09. 

e. Tollar á vörum í eftirtöldum tollskrárnúmerum verði 40%: 85.07.02, 85.07.09, 85.12.30, 

85.12.57, 85.12.59, 85.15.20, 85.15.25, 85.15.30, 85.15.35, 85.15.40, 90.08.11, 90.08.19, 

90.09.09, 92.11.10, 92.11.20, 92.11.39 og 92.11.40. 

f. Við upptalningu í sviga í 3. málsl. 1. mgr. 1. gr. laganna bætist: Portúgal og Spáni. 

11. gr. 

6. tölul. 3. gr. tollskrárlaga orðist svo: 
Að láta koma til framkvæmda ákvæði í fríverslunar- og milliríkjasamningum og 

viðaukum og bókunum sem teljast óaðskiljanlegur hluti þeirra eða fella ákvarðanir um 

framkvæmd þeirra úr gildi sé ákvæðum þeirra breytt, forsendur breytist eða þeir falli úr 

gildi. 
12. gr. 

Ný grein bætist við tollskrárlög er verði 40. gr., jafnframt því sem núverandi 40. og 41. 

gr. verði 41. og 42. gr. þeirra. Greinin orðist svo: 

Ráðherra er heimilt að fella niður eða taka upp í tollskrá ný tollskrárnúmer þegar beitt 
er heimild í 6. og 13. tölul. 3. gr. til samræmingar, lækkunar eða niðurfellingar tolls á vöru. 

Ráðherra er einnig heimilt að gera slíkar breytingar á tollskrá til þess að aflað verði 
nauðsynlegra tölfræðilegra upplýsinga um innflutning á einstökum vöruflokkum til landsins 
eða þeirra er eigi talin lengur þörf. 

Samþykki Tollasamvinnuráðið breytingar á tollnafnaskrá ráðsins eða skýringum við 

tollnafnaskrána eða nýja tollnafnaskrá sem hefur í för með sér breytta flokkun á vörum Í 

tollskrá skal ráðherra heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á tollskránni, m.a. með því að 
fella niður eða taka upp ný tollskrárnúmer. Slíkar breytingar skulu eigi hafa áhrif á tolla eins 
og þeir hafa verið ákveðnir skv. lögum þessum, sbr. þó 1. mgr. 

Breytingar skv. ákvæðum þessarar greinar skulu birtar í Stjórnartíðindum. 

V. KAFLI 

Um breyting á öðrum aðflutningsgjöldum. 

13. gr. 

2. málsl. 1. mgr. og 3.-5. mgr. 1. gr. laga nr. 5 27. febrúar 1982, um breytta tekjuöflun 

ríkissjóðs vegna ráðstafana í efnahagsmálum, og orðin „svo og að gjald skv. 5. mgr. sömu 

greinar skuli falla niður sé tollverð vörusendingar innan tiltekinna marka“ í 2. mgr. 2. gr. 

sömu laga falli brott. 

14. gr. 

2. gr. laga nr. 79 6. september 1974, um fjáröflun til vegagerðar, með síðari breytingum, 

falli brott, jafnframt því sem í stað orðanna „Gjöld skv. ákvæðum 1. og 2. gr.“ í upphafi 3. 

gr. laganna komi: Gjald skv. ákvæðum 1. gr. 

VI. KAFLI 

Um afnám verðjöfnunargjalds af raforkusölu. 

15. gr. 

Lög nr. 114/1985, um breyting á lögum nr. 120 31. desember 1984, um verðjöfnunar- 

gjald af raforkusölu, falla úr gildi 1. mars 1986.
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VI. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 120/1985, lánsfjárlögum fyrir árið 1986. 

16. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt að taka innlend lán á árinu 1986 að fjárhæð allt að 

1 475 000 þús. kr. til viðbótar heimild skv. 1. gr. lánsfjárlaga fyrir árið 1986. 

17. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. lánsfjárlaga fyrir árið 1986 skal heimild Landsvirkjunar til að 
taka lán á árinu 1986 eigi nema hærri fjárhæð en 540 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar 
fjárhæðar í erlendri mynt. 

18. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 5. gr. lánsfjárlaga fyrir árið 1986 fellur niður heimild Þróunarfélagsins 

til að taka lán á árinu 1986. 

19. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 7. gr. lánsfjárlaga fyrir árið 1986 skal heimild Framkvæmdasjóðs til 
að taka erlend lán á árinu 1986 eigi nema hærri fjárhæð en 882 000 þús. kr. eða jafnvirði 

þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

20. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 8. gr. lánsfjárlaga fyrir árið 1986 skal heimild Byggðastofnunar ul að 

taka lán á árinu 1986 eigi nema hærri fjárhæð en 335 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar 

fjárhæðar í erlendri mynt. 

21. 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 17., 19. og 20. gr. með þeim kjörum og skilmálum sem fjármálaráðherra 

setur hverju sinni. 

22. gr. 
Byggingarsjóði ríkisins er heimilt að taka lán hjá lífeyrissjóðum að fjárhæð allt að 

300 000 þús. kr. umfram það sem miðað er við í lánsfjáráætlun fyrir árið 1986. 

23. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 25. gr. lánsfjárlaga fyrir árið 1986 skulu greiðslur úr ríkissjóði til 
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga af söluskattstekjum á árinu 1986 eigi nema hærri fjárhæð en 

770 000 þús. kr. 

24. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði II. kafla skulu koma til framkvæmda vegna 
álagningar tekjuskatts á árinu 1986 á tekjur ársins 1985. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skulu laun fyrir störf við fiskverkun og í iðnaði, sbr. 6. gr. laga 

þessara, vera undanþegin launaskatti frá og með 1. mars 1986. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

I 
Þrátt fyrir ákvæði 7. gr. þessara laga skal greiða launaskatt vegna launaskattsskyldra 

launa fyrir mánuðina janúar og febrúar 1986 í samræmi við 1. mgr. 3. gr. laga nr. 14/1965, 
sbr. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 5/1982.
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1 

Hafi tollyfirvöld veitt leyfi til afhendingar á vöru fyrir gildistöku laga þessara skal 

tollmeðferð hennar þrátt fyrir ákvæði 10.-14. gr. þessara laga miðuð við þá tolla og gjöld 

sem í gildi voru við leyfisveitinguna. 

Gjört í Reykjavík, 1. mars 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Þorsteinn Pálsson. 

  
Stjórnartíðindi A 1, nr. 1—3. Útgáfudagur 1. mars 1986.
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LOG 

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

með síðari breytingum. 

Forseti ÍsLaNnDs 

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

1. gr. 

Tollur á vörum í eftirtöldum tollskrárnúmerum í 1. gr. laganna, sbr. 10. gr. laga nr. 

3/1986, lækki í 10%: 87.02.14, 87.02.15 og 87.02.16. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda frá og með 1. mars 1986. 

Gjört í Reykjavík, 11. mars 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Þorsteinn Pálsson. 

  

Stjórnartíðindi A 2, nr. 4. Útgáfudagur 11. mars 1986. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Nr. 5 8 25. mars 1986 

LOG 

um lausn vinnudeilu Mjólkurfræðingafélags Íslands annars vegar, 

Vinnuveitendasambands Íslands og Vinnumálasambands samvinnu- 

félaganna hins vegar. 

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

1. gr. 

Hæstiréttur tilnefnir þrjá menn í kjaradóm sem skal fyrir 1. maí 1986 ákveða kaup og 
kjör félagsmanna Mjólkurfræðingafélags Íslands sem starfa hjá Mjólkursamsölunni og 

öðrum mjólkurvinnslustöðvum. 
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 Vinnuveitendasambands Íslands, Vinnumálasambands samvinnufélaganna og 

Mjólkurfræðingafélags Íslands. 

2. gr. 
Kjaradómurinn skal við ákvörðun kaups og kjara mjólkurfræðinga leggja til grundvall- 

ar síðastgildandi kjarasamning Mjólkurfræðingafélags Íslands og vinnuveitenda og þær 
launa- og kjarabreytingar sem almennt hefur um samist á vinnumarkaði frá því kjarasamn- 

ingar urðu lausir hinn 1. janúar 1986. 

3. gr. 
Ákvarðanir kjaradóms samkvæmt 1. gr. skulu vera bindandi fyrir aðila frá gildistöku 

laga þessara. 

4. gr. 

Verkfall það, sem hafið er af hálfu Mjólkurfræðingafélags Íslands, önnur verkföll, þar 

með taldar samúðarvinnustöðvanir, verkbönn og aðrar aðgerðir sem ætlað er að knýja fram 

aðra skipan kjaramála en lög þessi ákveða, eru óheimil. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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5. gr. 
Meðan lög þessi eru í gildi er Mjólkursamsölunni og öðrum mjólkurvinnslustöðvum 

óheimilt að segja mjólkurfræðingum þeim, sem lögin taka til, upp starfi nema þeir uppfylli 

ekki lengur lágmarkskröfur sem gerðar eru til hæfni þeirra 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. 

7. 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 til31. des. 1986. Úrskurður kjaradóms samkvæmt 

1. gr. gildir til sama tíma nema nýir samningar hafi áður verið gerðir milli aðila. 
Eftir 31. des. 1986 gildir úrskurður kjaradóms meðan honum er ekki sagt upp eða nýr 

samningur gerður. 

Gjört í Reykjavík, 25. mars 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) — 
Jón Helgason. 
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LÖG 
um afréttamálefni, fjallskil o. fl. 

Forseti ÍsLANDS 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 2. gr. laga nr. 33 19. júní 1985, um breytingu á lögum nr. 42 

12. maí 1969, um afréttamálefni, fjallskil o. fl., hef látið ákvæði hinna fyrrgreindu 

laga, svo og meginmál laga nr. 43 25. maí 1976 og 35. gr. laga nr. 10 14. mars 1983, inn 

í meginmál laga nr. 42 12. maí 1969 og gef þau út svo breytt sem lög um afréttamálefni, 

fjallskil o. fl.: 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 

Hver sýsla er fjallskilaumdæmi, er skiptist í fjallskiladeildir eftir hreppum. nema 

sýslunefnd hafi fallist á aðra skiptingu. 

Kaupstaður telst til fjallskilaumdæmis þeirrar sýslu, sem kaupstaðarlandið hefur áður 

legið undir, og er sérstök fjallskiladeild innan þess. 

2. gr. 

Sýslunefnd hefur á hendi yfirstjórn allra afréttar- og fjallskilamála í sínu umdæmi, en 

hreppsnefnd eða bæjarstjórn annast stjórn og framkvæmd þeirra í hverri fjallskiladeild. Þar 

sem tvö eða fleiri sveitarfélög eru ein fjallskiladeild, hafa sveitarstjórnir þeirra í sameiningu 

á hendi stjórn og framkvæmd fjallskilamála í því upprekstrarfélagi. eftir því sem nánar er 

ákveðið í fjallskilasamþykkt eða af sýslunefnd. 

3. gr. 

Í fjallskilasamþykkt, er sýslunefnd setur, skal kveðið á um réttindi manna og skyldur að 

því er varðar afnot afrétta og annarra sameiginlegra sumarbeitilanda, fjallskil, smalanir 

heimalanda vor og haust, svo og um öll önnur atriði, er að framkvæmd fjallskila lúta. 

Fjallskilasamþykkt tekur ekki gildi, fyrr en staðfest hefur verið af ráðuneyti því, sem fer 

með landbúnaðarmál, enda komi ákvæði hennar eigi í bág við þessi lög. 

Il. KAFLI 

Um afrétti og notkun þeirra. 

4. gr. 

Land, sem fjallskilaframkvæmd tekur til, skiptist í afrétti og heimalönd. Þar sem 

almenningar (óbyggðir) þurfa hreinsunar við, tekur og fjallskilaframkvæmd til þeirra, eftir 

því sem þörf krefur og nánar er fyrir mælt í lögum þessum. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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5. gr. 
Það skulu vera afréttir, sem að fornu hafa verið. Þó getur sýslunefnd ákveðið nýja 

afrétti eftir tillögum hreppsnefndar og með samþykki landeiganda. Enn fremur geta 
hreppsnefndir, með samþykki sýslunefndar, breytt takmörkum afrétta og lagt til þeirra land, 
er þær hafa full umráð yfir. Ekki verður afréttarland, þótt í einkaeign sé, gert að heimalandi, 
nema samþykki sýslunefndar komi til. Bæjarstjórn getur tekið upp nýjan afrétt fyrir 
kaupstað, breytt takmörkum afréttar og lagt til hans heimalönd eða landshluta einstakra 
jarða innan lögsagnarumdæmis kaupstaðarins, er kaupstaðurinn á eða hefur full umráð yfir. 

6. gr. 

Sýslunefnd semur, að fengnum upplýsingum sveitar- og bæjarstjórnar, skrá yfir alla 
afrétti, er héraðsbúar nota. Skal þar lýst merkjum þeirra og tekið fram, hvaða jarðir eiga 
upprekstur á hvern afrétt svo og hverjir séu afréttareigendur, ef um afrétt í einkaeign er að 
ræða. Skrá þessir gildir sem heimild fyrir upprekstrarrétti hverrar jarðar í sýslunni, og 
verður henni ekki breytt, nema eftir tillögum sveitarstjórnar og með samþykki jarðeiganda 
eða umráðamanns jarðar. Breytingar á afréttum eða réttindum yfir þeim skulu þegar færðar 
í afréttaskrá. Afréttaskrá skal geymd í skjalasafni sýslunnar. 

7. gr. 
Upprekstrarrétt á afrétt hrepps eða annars upprekstrarfélags eiga allir búfjáreigendur, 

sem landsafnot hafa í hreppi eða á félagssvæði, nema þar frá sé, að fengnu samþykki 
jarðeiganda, gerð undantekning í fjallskilasamþykkt. 

Um skyldu til að reka búfé á afrétt fer eftir því, sem fyrir er mælt í fjallskilasamþykkt. 

8. gr. 
Um upprekstrarrétt á afréttarland, sem liggur undir einstaka jörð eða stofnun, fer eftir 

fornri venju eða samningum. 
Í fjallskilasamþykkt má setja ákvæði um, að í slíkt afréttarland megi eigi taka búpening 

til sumargöngu af utanhreppsmönnum, sem eigi hafa þar upprekstrarrétt, nema með 
samþykki sveitarstjórnar, þar sem landið liggur. 

Um afréttargjald til eiganda afréttarlands fer eftir samningi eða, ef samkomulag næst 
ekki, eftir ákvörðun viðkomandi hreppsnefndar. Þó getur sá aðili, sem eigi vill una 
ákvörðun hreppsnefndar, krafist mats dómkvaddra manna um gjaldhæð. Ákvörðun um 
hagatoll, hvort heldur ákveðinn er með samningi eða eftir mati. gildir aldrei fyrir lengri tíma 
en 6 ár í senn. 

9. gr. 

Nú rís ágreiningur um upprekstrarrétt eða notkun afréttar samkvæmt 8. gr., og skal þá, 
ef hreppsnefnd tekst eigi að miðla málum, vísa ágreiningnum til sýslunefndar, er úrskurðar 

málið. Urskurði sýslunefndar má skjóta til dómstóla. 

10. gr. 

Enginn má nota afrétt, sem eigi á þar upprekstrarrétt samkvæmt 7. eða 8. gr., nema 

viðkomandi sveitarstjórn eða sveitarstjórnir leyfi, eða landeigandi, ef um einkaeign á 
afréttarlandi samkvæmt 8. gr. er að ræða. Um slíkar leyfisveitingar, svo og um gjaldskyldu 
leyfishafa fyrir afréttarnot, skulu nánari fyrirmæli sett í fjallskilasamþykkt.
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11. gr. 

Enginn má hafa afnot afréttar fyrir sjálfan sig, svo sem grasnyt og hlunnindi, nema 

hreppsnefnd leyfi. Eigi tekur þó ákvæði þetta til fiskveiði eða annarra hlunninda, sem í 

einkaeign eru, þótt í afrétti séu. 

12. gr. 

Nú eru beitilönd einstakra jarða notuð til upprekstrar eða sem sameiginlegur bithagi 

með líkum hætti og afréttir, og skal þá reglum laga þessara um afrétti beitt um þau eftir því, 

sem við getur átt og nánar er fyrir mælt í fjallskilasamþykkt. 

13. gr. 

Eftir að sveitarstjórn hefur ákveðið, að vorsmölun skuli lokið, og allt til fyrstu gangna, 

má enginn smala afrétt né gera afréttarbúpeningi ónæði, nema með leyfi viðkomandi 
sveitarstjórnar. 

14. gr. 

Nú eru tveir hreppar eða fleiri í fjallskiladeild (upprekstrarfélagi) og þykir hreppsnetnd 

í einum þeirra nauðsyn til bera að ganga úr fjallskiladeildinni og stofna nýja, og boðar þá 

hreppsnefnd til fundar með búendum í hreppnum, sem upprekstur eiga, og lætur atkvæði 

ganga um málið. Verði % þeirra, er atkvæðisrétt eiga, því fylgjandi að ganga úr fjall- 

skiladeildinni, tilkynnir hreppsnefnd það sýslunefnd, og getur hún þá breytt fjallskila- 

samþykkt að því er þetta varðar og ákveðið hreppnum nýja skilarétt, ef þörf krefur. Sýslu- 

nefnd kýs þrjá óvilhalla menn í skiptanefnd, til að stýra skiptum á sameiginlegum eignum 

fjallskiladeildarinnar. Náist ekki samkomulag aðila um þau skipti, að því er varðar lausafé 

og mannvirki, sker skiptanefnd úr. 

Um skiptingu afréttalanda fer sem hér segir: 

a) Þar sem hver hreppur í fjallskiladeild þeirri sem skipta á, hefur frá fornu fari annast um 

fjallskil á ákveðnum afréttahluta og haft rétt til upprekstrar í hann, skal ákveða 

landamerki, þar sem leitamót hafa verið frá fornu fari, og færi sýslunefnd þau í 

afréttaskrá. , 

b) Þar sem afréttur hefur verið leitaður sameiginlega, skal Landgræðsla Íslands fengin til 

að meta afréttinn gróðurmati og gera tillögur um skiptingu eftir reglum lll. kafla 

þessara laga. Náist eigi samkomulag aðila um landamerki, sker skiptanefnd úr. Kostnað 

af störfum skiptanefndar og Landgræðslunnar ber sá aðili, er skipta beiddist. Nú þykist 

annar hvor aðili vanhaldinn af úrskurði skiptanefndar í einhverju efni, og má þá skjóta 

honum til landbúnaðarráðherra, sem tilnefnir þrjá menn í yfirskiptanefnd, og úrskurðar 

hún um ágreiningsatriði. Kostnað af störfum hennar bera aðilar að jöfnu. 

Ill. KAFLI 

Um verndun beitilands og um ítölu. 

15. gr. 

Stjórnum fjallskiladeilda og sveitarstjórnum, þegar um heimalönd er að ræða, er skylt 

að fylgjast með ástandi afrétta og heimalanda, og skulu þær hafa um það samráð við gróður- 

verndarnefnd viðkomandi sýslu og Landgræðslu ríkisins. 

Berist þessum aðilum rökstuddar ábendingar um, að nýtingu afréttar eða heimalanda sé 

ekki hagað á skynsamlegan hátt, eða að um ofbeit sé að ræða, er þeim skylt að leita álits 

gróðurverndarnefndar og Landgræðslu ríkisins um málið og um aðgerðir til úrbóta.
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16. gr. 
Þar sem talin er þörf bættrar meðferðar afréttar og verndar á gróðri, að mati gróður- 

verndarnefndar og Landgræðslu ríkisins, er stjórnum fjallskiladeilda heimilt að grípa til 
eftirtalinna aðgerða: 

a) Ákveða, að fjallgöngur á hausti skuli færðar fram, eða að smalað sé af tilteknum hlutum 

afréttar fyrir göngur. 

b) Ákveða, hvenær fyrst megi reka hverja búfjártegund á afrétt. 

c) Láta girða sérstök svæði á afréttum eða í heimalöndum fyrir hrossabeit. 
d) Banna að stóðhross séu rekin á afrétt, enda séu þau þá undanskilin fjallskilum. 

e) Eiga frumkvæði að félagslegum aðgerðum til hagabóta í samráði við gróðurverndar- 
nefnd og Landgræðslu ríkisins. 

f) Eiga frumkvæði að ítölu, ákvæði 17.—25. gr. 

17. gr. 

Ítölu má gera í afrétti og heimalönd fyrir heilar sýslur, einstök sveitarfélög eða 
hreppshluta, að fullnægðum skilyrðum laga þessara, enda sé gætt að brjóta ekki í bága við 
lög um sauðfjárveikivarnir. 

18. gr. 

Eftirtaldir aðilar geta farið þess á leit við sýslunefndir, að athugun verði gerð á því, 
hvort þörf sé fyrir ítölu, og krafist ítölu, ef niðurstaða athugunar er á þann veg, að hennar sé 

talin þörf: 

a) Einstakir bændur, búi þeir á viðkomandi svæði eða á nærliggjandi svæði, þar sem um 

verulegan samgang búfjár er að ræða á milli svæðanna. 
b) Sveitarstjórn viðkomandi sveitarfélags og sveitarstjórnir nágrannasveitarfélaga, ef 

verulegur samgangur búfjár er á milli þeirra. 

c) Sýslunefndir aðliggjandi sýslna, ef verulegur samgangur búfjár er á milli þeirra. 

d) Gróðurverndarnefnd viðkomandi sýslu og gróðurverndarnefnd í nágrannasýslu, ef 
verulegur samgangur búfjár er á milli sýslnanna. 

e) Landgræðsla ríkisins. 

19. gr. 

Nú hefur sýslunefnd borist ósk um, að gerð verði ítala í ákveðið landsvæði, og er þá 

skylt að leita álits hlutaðeigandi sveitarstjórnar, gróðurverndarnefndar og Landgræðslu 
ríkisins á málinu. Telji einhver þessara aðila þess þörf, skal gera athugun á beitarþoli og 
notkun landsins og gefa um það álitsgerð. 

20. gr. 

Telji gróðurverndarnefnd og Landgræðsla ríkisins, eða hlutaðeigandi sveitarstjórn, 
aðgerða þörf, ítölu eða annarrar gróðurverndar, þá skal stjórn fjallskiladeildar, sýslunefnd, 

ef heil fjallskilaumdæmi eiga hluta að máli eða sveitarstjórn, ef um heimalönd er að ræða, 

boða til fundar alla bændur innan þess svæðis, sem um ræðir. Ef um heilt fjallskilaumdæmi 

eða meira er að ræða, er heimilt að boða til fulltrúafundar, þar sem fulltrúar einstakra 

sveitarfélaga eða fjallskiladeilda eiga fundarsetu, kosnir af bændafundum í hlutfalli við 
bændafjölda hvers sveitarfélags eða deildar. Fulltrúafundur getur því aðeins ráðið málinu til 

lykta, að allar deildir séu því samþykkar. 

Sá telst bóndi, er hefur lögbýli til ábúðar. Í fundarboði skal geta um fundarefni. Fundur 

telst lögmætur, ef meira en helmingur atkvæðisbærra manna mætir. Hver maður hefur eitt
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atkvæði, og eigi fleiri, þótt hann nytji eða búi á tveimur eða fleiri lögbýlum. Gróðurverndar- 

nefnd viðkomandi sýslu og fulltrúi frá Landgræðslu ríkisins eiga rétt til setu á fundinum með 
málfrelsi og tillögurétt. Skylt er að boða þeim slíka fundi. 

Skrá skal í fundargerð, hve margir bændur eru á viðkomandi svæði, svo og hve margir 

hafa greitt atkvæði um fundarefnið. 
Verði samþykkt með meirihluta atkvæða á lögmætum fundi að gera ítölu eða grípa til 

annarra aðgerða til að létta af afréttum eða heimalöndum, sbr. a—e-lið 16. gr., er sú 
samþykkt bindandi. 

Samþykkt um ítölu í afrétti eða heimalönd skal send viðkomandi sýslunefnd, og skal 

hún annast um, að ítala sér gerð. 
Ef aðeins er um að ræða eina fjallskiladeild, eitt sveitarfélag eða hluta sveitarfélags, og 

fundur samþykkir ítölu einróma, má fela stjórn fjallskiladeildar eða sveitarstjórn að sjá um 

framkvæmd ítölu. Skylt er þó ætíð að leita aðstoðar sérfróðra manna við ítölumatið. 

Fundarályktanir um aðrar aðgerðir samkvæmt heimildum í a—c-lið 16. gr. skal senda 

viðkomandi fjallskiladeild. 
Nú er tillaga um ítölu eða aðrar aðgerðir felld við atkvæðagreiðslu, og er þeim, sem 

aðgerða hefur krafist, þá heimilt að vísa málinu til landgræðslustjóra, sem fer með það, 

samkvæmt 23. gr. landgræðslulaga nr. 17/1965. Skylt er að hlíta þeirri ítölu, sem bannig er 

ákveðin. 

21. gr. 

Þegar sýslunefnd hefur borist fundarályktun um ítölu samkvæmt 20. gr., annast 
sýslumaður um skipun 3ja manna ítölunefndar. Sýslumaður tilnefnir formann nefndarinnar, 

en Búnaðarfélag Íslands og Landgræðsla ríkisins sinn manninn hvort. Varamenn skulu 
tilnefndir af sömu aðilum. 

22. yr. 

Ítala skal svo ákvörðuð, að fullskipað sé í landið en ekki ofskipað miðað við beitarþol. 
Byggja skal á beitarþolsrannsóknum svo sem við verður komið, jafnframt skal tekið tillit til 

aðstæðna hverju sinni. 

Búfé skal lagt í einingar með hliðsjón af tillögum sérfræðinga í fóðurfræði og 

beitarþolsrannsóknum. Ítölunefnd er heimilt að ákveða hlutafallstölu einstakra búfjár- 

tegunda, sé gróðurfar landsins mjög einhæft. 

23. gr. 

Ef innan ítöluumdæmis er kaupstaður eða kauptún, sem hefur umráðarétt jarðnæðis, er 
grasnyt fylgir, hefur kauptúnið sem heild beitarrétt í heimahögum og afrétti í hlutfalli við 

beitiland jarðarinnar, eftir sömu reglum og um getur í 22. og 24. gr. Um rétt einstaklinga 
innan viðkomandi kaupstaðar eða kauptúns fer eins og um önnur sveitarfélög og 
einstaklinga innan þeirra sé að ræða. Nú er kauptún í landi jarðar, sem er einkaeign, og skal 

þá við ítölu úthluta jörðinni í heild, þar með talið kauptúnið, því, sem henni ber í hlutfalli við 

aðrar jarðir, en íbúar kauptúnsins semji hver fyrir sig við umráðamann jarðarinnar um 
beitarréttindi í heimalandi og afrétti. 

24. gr. 

Þegar ítölunefnd hefur ákveðið heildartölu búfjár, sem hafa má á hverju svæði, sendir 

hún úrskurðinn viðkomandi sýslumanni, sem birtir hann viðkomandi aðilum og Land- 

græðslu ríkisins. Sveitarstjórn hefur eftirlit með því að eigi sé haft fleira í högum en 

ítölunefnd hefur ákveðið.
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Nú er fleira búfé á ákveðnu ítölusvæði en þar má ganga samkvæmt úrskurði 
ítölunefndar, og má þá fela ítölunefnd að ákveða hlutdeild hvers býlis af heildarsveitarrétt- 
indum. 

Nú hefur hreppsnefnd eða stjórn fjallskiladeildar gert tillögur um hlutdeild einstakra 
býla í ítölu, og getur þá sá, sem ekki vill una þeim, skotið málinu til ítölunefndar, sem sker 
úr. 

Réttur hvers lögbýlis, sem sérmetið var við fasteignamat árið 1932, skal að 4 vera jafn, 
en að “á skal hann vera í hlutfalli við beitarþol heimalands jarðarinnar. Hafi það ekki verið 

metið, má leggja til grundvallar landverð jarðarinnar eftir fasteignamati að frádregnum 

hlunnindum og að frádregnu verðmæti þess hluta af fullræktuðu landi, sem ætla má að nota 

verði til heyöflunar. Taka má tillit til sérstakra búskaparhátta á jörðinni. 

Heimilt er sveitarfélagi, sem ekki fyllir ítölu sína í afrétti, að leyfa öðru sveitarfélagi, 

sem á upprekstur í sameiginlegt afréttarland, að fylla ítöluna, enda komi gjald fyrir, sem 

ítölunefnd ákveður. Hafi ábúnadi færra búfé í heimahögum en svarar ítölu hans, má hann 
taka af öðrum innan sama hrepps, en eigi utan, nema með samþykki sveitarstjórnar. Sama 
gildir um eyðijarðir, noti eigandi þær ekki fyrir eigin fénað. Hafi hreppsbúar ekki þörf 
nytjalandsins, en sveitarstjórn synjar jarðeiganda að taka fénað utan hrepps, getur hann 
krafist beitarleigu eftir mati ítölunefndar, enda sé það land, ef um heimaland er að ræða, girt 
fjárheldri girðingu. 

Nú hefur ítala verið ákveðin í afréttarland, og er þá sveitarstjórn heimilt að jafna niður 
fjallskilakostnaði í hlutfalli við ítölu hvers býlis. 

25. gr. 

Til þess að gera ítölu í land, sem er innan tveggja eða fleiri lögsagnarumdæma eða er 
eign fleiri en eins lögsagnarumdæmis, tilnefnir landbúnaðarráðherra einn mann í nefnd og er 
hann formaður, stjórn Búnaðarfélags Íslands annan og landgræðslustjóri hinn þriðja. 

26. gr. 

Kostnaður við störf ítölunefndar greiðist af því sveitarfélagi, sem hlut á að máli. Nú er 
ítala gerð í lönd tveggja eða fleiri sveitarfélaga, og skiptist þá kostnaðurinn milli þeirra eftir 
meðaltalstölu búpenings síðastliðin fimm ár. Rísi ágreiningur um reikning ítölunefndar eða 
skiptingu kostnaðar milli sveitarfélaga, sker Búnaðarfélag Íslands úr. 

27. gr. 

Sá, er ekki vill una úrskurði ítölunefndar, getur krafist yfirítölumats innan fjögurra 
vikna frá uppkvaðningu ítöluúrskurðar. Krafan sendist landbúnaðarráðherra, sem skipar 
þrjá menn í yfirítölunefnd, og sé einn þeirra formaður. Starfar nefndin samkvæmt ákvæðum 
22. gr. 

Kostnaður greiðist á sama hátt og segir í 26. gr., ef nefndin breytir ítölu um 10 af 

hundraði eða meira, ella af þeim. er krafðist endurskoðunar. 

28. gr. 

Nú telur einhver, að ítölu sé ekki fylgt, og getur hann þá kært málið til sýslumanns. 
Nú verður annað sannað, að einhver bóndi hefur fleira búfé í afrétti eða heimahögum 

en hann hefur rétt til samkvæmt ítölu, og skal þá sýslumaður gera viðkomanda að greiða 
sekt til fjallskilasjóðs. 

Sektarfé skal verja til gróðurbóta á viðkomandi landi. 
Sekt skal vera sem samsvarar "ío af meðallambsverði fyrir hverja fjallskilaeiningu, sem 

er umfram leyfilega tölu, en tvöfalda má sekt fyrir hvert ítrekað brot. Heimilt er að láta 
sektir niður falla, ef sönnur verða færðar á, að um ásetning hafi ekki verið að ræða.
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29. gr. 

Skylt er að taka ítölu til endurmats, þegar 4 ár eru liðin frá þeim tíma, að ákvörðun um 
ítölu tók gildi, ef a.m.k. M ábúenda, sem hlut eiga að máli, krefjast þess, eða ef 
landgræðslustjóri, stjórn fjallskiladeildar eða gróðurverndarnefnd telur þess þörf. 

30. gr. 

Nánari ákvæði um ítölu má setja í fjallskilasamþykkt. 

IV. KAFLI 

Um ágang afréttarpenings o. fl. 

31. gr. 

Nú verða mikil brögð að ágangi búfjár úr afrétti í heimahaga, og getur þá sá, er fyrir 

verður, gert sveitarstjórn aðvart. Skal hún þá, ef um verulegan eða óeðlilegan ágang virðist 

að ræða, skipa fyrir um smölun ágangspenings og rekstur til afréttar eða skilaréttar. 

Kostnaður greiðist úr fjallskilasjóði eða sveitarsjóði þess hrepps eða hreppa, er afrétt þann 

nota, er ágangspeningur kom frá. Heimilt er þó í fjallskilasamþykkt að ákveða að nokkru 

aðra skipan á skiptingu þessa kostnaðar. Sama gildir um kostnað við búfé, sem stendur við 

afréttargirðingar. 

32. gr. 

Nú verða eigendur eða ábúendur jarða, er að afrétti liggja, fyrir verulegum ágangi 

afréttarpenings, og geta þeir þá krafist girðingar á milli afréttar og heimalanda sinna skv. 7. 

gr. laga nr. 10 25. mars 1965 (girðingarlaga). 

33. gr. 

Nú verður ágangur búfjár úr einu heimalandi í annað, og getur þá sá, er fyrir verður, 

kært til hreppstjóra. Stafi ágangurinn af búfé, sem vanrækt hefur verið að reka á fjall eftir 

fyrirmælum fjallskilasamþykktar, ber hreppsnefnd að sjá um, að eigendur reki fénaðinn til 

afréttar. Vanræki þeir það, lætur hún reka á þeirra kostnað. Stafi ágangur hins vegar af 

búfé, sem heimilt er að hafa í heimahögum, ber sveitarstjórn að láta smala ágangsfénaði og 

reka þangað, sem hann á að vera, á kostnað eiganda, nema annað sé ákveðið í 

fjallskilasamþykkt. 

34. gr. 

Gangi búpeningur í engi, tún, garðlönd eða önnur afgirt svæði og valdi tjóni, skal 

eigandi gjalda ábúanda bætur. Sé um endurtekinn ágang sama búpenings að ræða, getur 

ábúandi sett hann inn og gert eiganda aðvart, enda hafi hann áður skorað á eiganda að 

afstýra frekari ágangi. Skal eiganda tilkynnt um innsetninguna samdægurs. Vitji eigandi eigi 

hins innsetta búpenings innan tveggja sólarhringa og greiði uslagjald samkvæmt mati tveggja 

manna, er hreppstjóri nefnir til, má hreppstjóri (bæjarfógeti) selja féð á opinberu uppboði. 

Uppboðsandvirðið, að frádregnu uslagjaldi og öðrum kostnaði, greiðir hreppstjóri búfjár- 

eiganda. 

35. gr. 

Sé búpeningur settur inn, skal þess gætt, að hann sé ekki í svelti. Ef innsettur fénaður 

ferst eða verður fyrir slysi, greiðir sá, er inn setur, eiganda bætur.
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V. KAFLI 

Um göngur og réttir. 

, 36. gr. 

Í fjallskilasamþykkt skulu vera ákvæði um vorsmölun heimalanda og afrétta. 

31. gr. 

Á hvern afrétt skal gera tvennar almennar leitir hið fæsta á hverju hausti. Skal í 

fjallskilasamþykkt kveða nánar á um leitir á hverjum afrétti. 

38. gr. 

Öllum, sem búfé hafa undir höndum, sem fjallskilaskylt er, ber að taka þátt í göngum 

og hreinsun heimalanda samkvæmt fyrirmælum þessara laga og eftir því og á þann hátt, er 

sveitarstjórn mælir fyrir um á hverjum stað. Húsbændur skulu inna af höndum fjallskil fyrir 

heimamenn sína, nema sveitarstjórn leggi þau á þá sérstaklega. 

39. gr. 

Hver bóndi er skyldur að smala heimaland sitt á hausti samhliða leitum, ef sveitarstjórn 

mælir svo fyrir. Sama gildir um eigendur eyðibýla, þó að þeir eigi þar ekki fjárvon. Hlýði 

umráðamaður lands ekki fyrirmælum sveitarstjórnar, ber honum að greiða smölunar- 
kostnað eftir mati sveitarstjórnar. Ekki verður umráðamaður lands þó krafinn um þátttöku í 

smölunarkostnaði, sé honum meinað að nota land sitt til sumarbeitar eða leigja það 

samkvæmt 8. gr. eða vegna búfjárveikivarna. 
Í fjallskilasamþykkt skal ákveða nánar. hvað skuli vera aðalleitir, er ákvæði þessi 

taka til. 

40. gr. 

Sveitarstjórn eða umboðsmaður hennar (fjallskilastjóri) skipar fyrir um reglulegar 

afréttargöngur og aðrar leitir samkv. fjallskilasamþykkt, sbr. 33. og 35. gr. Undanþiggja má 

fjallskilum að einhverju eða öllu leyti fénað, sem gengur í öruggum girðingum eða á eyjum. 

Í fjallskilasamþykkt má ákveða, að haustsmölun heimalanda verði metin til aðalfjall- 

skila að meira eða minna leyti, eftir því sem til hagar á hverjum stað. 

41. gr. 

Nú er jörð í eyði og land hennar ekki lagt til afréttar viðkomandi hrepps með 
samningum, og er þá eiganda eða umboðsmanni hans skylt að annast um hreinsun 

heimalands jarðarinnar vor og haust sem og önnur fjallskil, eins og byggð væri. Nú fellur 

sveitarfélag eða verulegur hluti þess úr byggð, og skal þá viðkomandi sýslunefnd sjá um, að 

fjallskil séu framkvæmd á eyðilöndum. Kostnaður við þau skiptist þannig, að eigendur bera 

, hreppar þeir, er fjárvon eiga í löndunum, /4 og ríkið /4. Búnaðarfélag Íslands úrskurðar 
kostnaðarreikninga. 

42. gr. 

Fjallskilum í afréttum og öðrum sumarbeitarhögum skal jafnað niður á fjallskilaskylda 
aðila í hlutfalli við tölu fjallskilaskylds búpenings. Heimilt er þó að leggja hluta 
fjallskilakostnaðar á landverð jarða að frádregnu verði ræktaðs lands og hlunninda. enda 
séu um það ákvæði í fjallskilasamþykkt.
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43. gr. 

Hver fjallskiladeild ritar gerðabók og færir sérstakt bókhald. Skal fjallskilareikningur 

endurskoðaður á sama hátt og sveitarsjóðsreikningur. 
Fjallskil skulu innt af hendi í vinnu, eftir því sem þörf krefur og við verður komið, ella 

goldin í peningum eftir mati sveitarstjórnar. 

Þeim kostnaði fjallskilasjóðs, sem ekki verður inntur af hendi með skylduvinnu og 

óvissar tekjur sjóðsins hrökkva ekki fyrir, er heimilt að jafna niður eftir fyrirmælum 42. gr. 

Fjallskilagjöld má taka lögtaki. 

44. gr. 

Nú vanrækir maður án lögmætra ástæðna að inna fjallskil af hendi, og skal hann þá, 
eftir ákvörðun hreppsnefndar eða bæjarstjórnar, auk greiðslu fyrir fjallskilin, eins og þau 
eru metin, gjalda sekt í fjallskilasjóð, allt að helmingi af matsverði fjallskilanna. 

45. gr. 

Þyki einhverjum sér gerð of mikil fjallskil, getur hann kært til hreppsnefndar eða 

bæjarstjórnar, er úrskurðar kæruna. Úrskurði hreppsnefndar má skjóta til sýslunefndar. 

Enginn getur með því að kæra skotið sér undan að inna af hendi þau fjallskil, er honum voru 

gerð. 

46. gr. 

Sveitarstjórn getur ákveðið, að sérstakir kostnaðarliðir, sem af fjallskilum stafa, 

greiðist úr sveitarsjóði. 

47. gr. 

Í fjallskilasamþykkt skulu vera ákvæði, er tryggja eins vel og verða má, að göngur fari 

fram samtímis í löndum, er saman liggja og ekki eru aðgreind frá öðrum með girðingum. 

vötnum eða fjallgörðum. 

Nú verður ágangur fjár frá einu sveitarfélagi í annað eða frá einu fjallskilaumdæmi í 

annað, og getur þá sá, er fyrir verulegum ágangi verður, krafið hinn aðilann um gjald fyrir, 

eða að hann sendi menn í göngur, eftir því sem hæfilegt þykir miðað við gangnakostnað og 

usla í högum. Rétt er, að um þetta séu nánari ákvæði í fjallskilasamþykkt. 

48. gr. 

Sýslunefnd ákveður í fjallskilasamþykkt, hvar aðalréttir og aukaréttir skuli vera í 

fjallskilaumdæmi, að fengnum tillögum sveitarstjórna. Þar skal og tiltekið á sama hátt. 

hvaða leitarsvæði skuli gegnin til hverrar réttar og hvaða daga göngur skuli gerðar á hverjum 

stað. Gangnadögum má þó breyta fyrir eitt haust í senn með samþykki sýslunefndar. enda sé 

þess gætt, ef göngum er flýtt eða frestað, að breytingin nái til þeirra leitarsvæða, er saman 

lggja. 

49. gr. 

Sveitarstjórn eða fjallskilastjórn ber að sjá um. að til sé á hverjum réttarstað hæfilega 

stór fjárrétt og nægilegt dilkrými við hverja rétt, svo og að réttinni sé vel við haldið. 

50. gr. 

Þegar byggja þarf rétt, er landeiganda skylt að leggja til land undir hana. þó ekki tún 

eða engi. 

Metnar skulu landeiganda bætur fyrir jarðrask í sambandi við nýbyggingu réttar eða 

endurbætur, og rétt á ábúandi á árlegu uslagjaldi fyrir átroðning vegna réttarhalds.
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51. gr. 

Nú er ákveðið að reisa eða endurbyggja almenningsrétt, og skal þá, ef ekki er öðruvísi 
ákveðið með samkomulagi aðila, kostnaður við bygginguna greiddur úr fjallskilasjóði 
viðkomandi fjallskiladeildar eða deilda. Heimilt er sveitarstjórn að jafna sérstaklega niður á 

fjallskilaskylda aðila gjaldi í fjallskilasjóð vegna réttarbyggingar, sbr. 42. gr. og 46. gr. 
Viðhald réttar greiðist með sama hætti. 

Nánari ákvæði má setja í fjallskilasamþykkt. 

VI. KAFLI 

Um hreinsun heimalanda eftir réttir. 

52. gr. 

Hreppsnefnd skal sjá um, að eftir réttir á haustum séu öll heimalönd rækilega smöluð 

samtímis, svo oft sem þurfa þykir, og að afbæjarfé komist til réttra eigenda. 

53. gr. 

Skyldur er hver bóndi eða landráðandi að hirða fé það, sem finnst í heimalandi hans, 

eftir að fjallgöngum er lokið. Í fjallskilasamþykkt skal kveðið nánar á um skil afbæjarfjár. 

VII. KAFLI 

Um eftirleitir og öræfaleitir o. fl. 

54. gr. 

Eftirleitir skal gera á afrétt, ef líklegt er, að þar leynist fé. Skal í fjallskilasamþykkt 

kveða nánar á um eftirleitir. 

55. gr. 
Nú liggja öræfi, þar sem fjárvon kanna að vera, að afréttum eða öðrum sumargöngu- 

löndum, og skal þá sýslunefnd eða nefndir hlutast til um, að þau séu leituð að minnsta kosti 

einu sinni á hausti. 

56. gr. 

Í fjallskilasamþykkt má heimila sveitarstjórn að láta lóga fé á hausti, er finnst í 

öræfaleitum. 

57. gr. 

Nú verður vart fjár í ógöngum, og er þeim þá skylt, er sér, að tilkynna það oddvita 

viðkomandi sveitarfélags. Skal hann þá leitast við að fá færa menn til að bjarga fénu, ef fært 

þykir. Sé björgum óframkvæmanleg eða of hættuleg að dómi björgunarmanns eða aðstæður 

það örðugar, að tvöfalt verð fjárins hrökkvi ekki fyrir björgunarkostnaði, er skylt að skjóta 

féð, sé það unnt. Takist björgun kinda úr slíkum ógöngum, greiðir eigandi kindar hálft verð 

hennar fyrir björgun, en sveitarsjóður, þar sem eigandi er heimilisfastur, hinn hluta 

kostnaðar. Náist kind eða kindur hins vegar ekki lifandi, skal sýslusjóður, þar sem 

björgunartilraun var gerð, bera kostnað vegna tilraunarinnar, enda samþykki sýslumaður 
reikninga.
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VHI. KAFLI 

Um meðferð ómerkinga og óskilafjár. 

58. gr. 
Hver sá, sem fjallskil innir af höndum, hvort heldur við smölun afrétta eða heimalanda, 

skal leitast við að handsama, svo fljótt sem verða má, ómerkinga, sem vart kann að verða, 

og auðkenna þá, ef þeir fylgja móður. 

Nú koma ómerkingar eða annað óskilaté til réttar, og skal þá draga það í sérstakan dilk, 

þar sem menn eiga kost á að leiða mæður til ómerkinga og sanna eignarrétt sinn á Öðru 

óskilafé. 

, 59. gr. 

Omerkingum og óskilafé, sem kemur fyrir í skilaréttum og ekki finnast eigendur að, 
skal þegar lógað í sláturhúsi, og sér hreppstjóri um, að svo sé gert. Áður en slíku fé er lógað, 
skal skrifa nákvæma lýsingu á því, þar sem getið sé marks og annarra einkenna, er eigendur 
gætu helgað sér það eftir. 

Óskilafé, sem fram kemur eftir réttir og ekki finnast eigendur að, eða ekki kemst til eig- 

enda vegna fjarlægðar, skal fara með á sama hátt. 
Allt óskilafé, sem fargað er, skal lagt inn á reikning, þannig að greiða megi út verð 

hverrar kindar, ef eigandi finnst. 

Annan óskilapening, svo sem hross og nautgripi, skal hreppstjóri selja á opinberu 

uppboði með 12 vikna innlausnarfresti. Nánari ákvæði má setja í fjallskilasamþykkt. 

60. gr. 

Fyrir árslok skulu hreppstjórar birta í Lögbirtingablaði tilkynningu um förgun 

Óskilafjár, hver í sínum hreppi, eða um sölu, ef um óskilahross eða nautgripi er að ræða. Skal 

í tilkynningu greint mark og auðkenni hverrar skepnu, eftir því sem kostur er, og skorað á 

rétta eigendur að gefa sig fram og sanna rétt sinn innan tiltekins tíma. 

ól. gr. 

Af sláturverði ómerkinga og annars óskilafjár og andvirði seldra hrossa og nautgripa 
greiðist áfallinn kostnaður. Eftirstöðvar andvirðis greiðast eiganda, ef hann sannar 
eignarrétt sinn innan tiltekins tíma, ella í fjallskilasjóð eða sjóði þeirra fjallskiladeilda, þar 

sem óskilapeningurinn kom fyrir. 

62. gr. 

Nánari fyrirmæli um meðferð og förgun ómerkinga og annars óskilapenings má setja í 

fjallskilasamþvykkt. 

IX. KAFLI 

Um mörk og markaskrár. 

63. gr. 

Búfjármörk eru: eyrnamörk, brennimörk, frostmerkingar og plötumerki í eyra. Um liti, 

gerð og notkun plötumerkja eftir varnarhólfum fer eftir reglum sem sauðfjársjúkdómanefnd 

setur samkv. 12. gr. laga nr. 23 10. mars 1956, en heimilt er að ákveða í reglugerð að á 

tilteknum svæðum skuli allt fé merkt slíkum plötumerkjum. 

Hver fjáreigandi er skyldur að hafa glöggt mark á búfé sínu. Lömb skulu eyrnamörkuð, 

þau er til næst, fyrir lok 12. viku sumars. Skylt er hverjum fjáreiganda að hafa hreppsmerki á
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fé sínu, brennimark á hyrndu fé eða plötu í eyra. Þá má í fjallskilasamþykkt veita 
undanþágur frá þessu ákvæði þar sem fjársamgöngur eru litlar og fé er ekki rekið til afréttar. 
Sömu reglur gilda um mörk á öðru búfé. 

Í fjallskilasamþykkt er heimilt að setja sérákvæði um eyrnamörk, plötumerki og frost- 

merkingar á stórgripum. Í reglugerð skulu sett ákvæði um notkun auðkenna, framkvæmd 
frostmerkinga og skyldu eigenda til að láta frostmerkja stórgripi er ganga utan afgirtra 
svæða. 

64. gr. 

Búfé skal draga eftir mörkum. Mark helgar markeiganda eignarrétt nema sannist að 

annar eigi. Enginn má draga sér búpening sem eigi ber hans rétta mark. Við sönnun á eign á 

búpeningi er frostmerking rétthæst, þar næst brennimark, þá löggilt plötumerki og síðast 

eyrnamark. Eiganda rétthærra marks er skylt að gera grein fyrir eignarrétti sínum, ef eigandi 
réttlægra marks krefst þess. Enginn má nota mark annars manns, nema leyfi hans komi til. 

69. gr. 

Mörk ganga að erfðum. Gefa má mark og selja. Taka má upp nýtt mark, gerðarmark. 

Við framsal á marki og upptöku gerðarmarks skal þess gætt að gerð marksins sé í samræmi 
við reglur fjallskilaumdæmisins og reglur um bann við sammerkingum skv. 68. gr. og ekki 

svo líkt öðru marki á svæðinu að hætt sé við misdrætti að dómi markavarðar. 

Eigendaskipti að marki milli útgáfu markaskráa skulu tilkynnt markaverði. Sama gildir 

ef markeigandi flyst á milli fjallskiladeilda eða fjallskilaumdæma eða tekur upp nýtt mark. 

Geri markavörður ekki athugasemdir við markið, að höfðu samráði við hlutaðeigandi 
markaverði, birtir hann tilkynningu um það í Lögbirtingablaði eða í viðbæti við markaskrá 

umdæmisins á kostnað hins nýja eiganda. Hreppstjórar og markaverðir á viðkomandi 
svæðum skulu færa skrá yfir slík mörk og eigendur þeirra. 

Ráðherra getur í reglugerð ákveðið að bannað sé að nota tiltekin mörk, en að öðru leyti 

skal í fjallskilasamþykkt tekið fram hvers konar mörk megi taka upp og nota. 

66. gr. 
Stjórn hvers fjallskilaumdæmis skal sjá um útgáfu á markaskrá fyrir umdæmið. 

Markaskrár skulu gefnar út samtímis um land allt og eigi sjaldnar en 8. hvert ár. Skulu 
markaskrár næst gefnar út 1988. Stjórnum fjallskilaumdæma er heimilt að sameinast um 

útgáfu markaskrár. 

Stjórn fjallskilaumdæmis felur ákveðnum manni, markaverði, umsjón með mörkum og 

gerð og útgáfu markaskrár af sinni hálfu. Skal sem mest samræmi haft í gerð markaskráa um 

land allt og fylgt í því efni ákvæðum reglugerðar sem landbúnaðarráðherra setur um mörk og 

markaskrár. 
Ráðherra getur með reglugerð falið Búnaðarfélagi Íslands að hafa umsjón með 

samræmingu á gerð og útgáfu markaskráa og upptöku nýrra marka og ákveðið að öll mörk í 

landinu skuli sameiginlega færð í tölvu í umsjá þess. Kostnað af starfi Búnaðarfélags Íslands 
vegna þessa verkefnis greiðir stjórn hvers fjallskilaumdæmis í hlutfalli við markafjölda. Þó 
er Búnaðarfélaginu heimilt, að fenginni sérstakri fjárveitingu á fjárllögum, að greiða að 

hluta tölvuvinnslu markaskránna í fyrsta sinn. 

Stjórn fjallskilaumdæmis getur ákveðið eftirfarandi markagjöld: 

a. Gjald fyrir skráningu á marki í markaskrá við útgáfu hverrar nýrrar markaskrár. Skal 

gjaldið fylgja tilkynningu um mark. Heimilt er að ákveða stighækkandi gjald fyrir 

skráningu á marki þegar sami markeigandi á þrjú eða fleiri mörk og fyrir mark sem 
markeigandi hefur sannanlega ekki notað í átta ár eða lengur frá útgáfu síðustu 
markaskrár.
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b. Gjald fyrir skráningu á eigendaskiptum eða upptöku á nýju marki milli útgáfu 

markaskráa. 
c. Jöfnunargjald sem stjórn fjallskilaumdæmis er heimilt að leggja á í umdæminu í hlutfalli 

við fjölda skráðra marka. Jöfnunargjald skal þó því aðeins lagt á að gjöld samkvæmt a- 
og b-lið nægi ekki til að mæta kostnaði fjallskilaumdæmisins samkvæmt þessari grein. 

Markeiganda er skylt að tilkynna markaverði mark sitt til skráningar í markaskrá 

fjallskilaumdæmisins og skal það gert innan tiltekins frests sem markavörður auglýsir, m. a. í 
Lögbirtingablaði. 

67. gr. 

Mark sem hvorki er skráð í gildandi markaskrá né hefur verið auglýst í Lögbirtinga- 

blaði, sbr. 65. gr., eftir útgáfu síðustu markaskrár eða í viðbæti við markaskrá umdæmisins, 

skal talið niður fallið og er þá öðrum heimilt að taka það upp. Þó skal sá, sem áður átti 

markið, hafa forgangsrétt til þess ef hann tekur það upp innan átta ára frá útgáfu síðustu 

markaskrár og heldur það þá aldursrétti, sbr. 4. mgr. 66. gr. 

Markavarsla fjallskilaumdæmis getur geymt mark, sem markeigandi tilkynnir ekki til 

skráningar í markaskrá, með því að skrá það, og leyft öðrum á svæðinu að taka það upp 

þegar átta ár eru liðin eða fyrr með samþykki fyrri eiganda. Hafi markavarsla geymt mark 

lengur en átta ár fellur aldursréttur þess niður. 

68. gr. 

Sammerking er óheimil innan sama fjallskilaumdæmis. 
Landbúnaðarráðherra ákveður að öðru leyti í reglugerð, sem sett skal að höfðu samráði 

við sauðfjársjúkdómanefnd, á hvaða svæðum á landinu sammerkingar á sauðfé eru 

óheimilar en stjórnir fjallskilaumdæma ákveða slíkt varðandi annað búté. 

Það telst vera sammerking þegar tveir eða fleiri markeigendur eiga sama mark. 

Markavörðum samliggjandi fjallskilaumdæma er skylt, eftir því sem nánar er ákveðið í 

reglugerð, að vinna saman að útrýmingu óleyfilegra sammerkinga sem nú fyrirfinnast og 

fyrirbyggja að nýjar sammerkingar myndist við upptöku nýrra marka eða flutning marka 

milli fjallskilaumdæma og skulu þeir í því starfi fylgja eftirfarandi reglum: 

a. Ef tveir eða fleiri fjáreigendur á svæði, þar sem sammerkingar eru ekki leyfilegar, 

tilkynna sama mark til skráningar í markaskrá á viðkomandi svæði eða tilkynnt er um 

eigendaskipti að marki, skal erfðamark ganga fyrir gjafamarki, gjafamark fyrir 

kaupamarki og kaupamark fyrir gerðarmarki. Sama gildir um óleyfilegar sammerkingar 

sem þegar eru fyrir hendi. Aðfluttur maður eða maður, sem öðlast hefur rétt á marki úr 

öðru fjallskilaumdæmi fyrir framsal, skal breyta marki sínu hvort sem markið er 

erfðamark, gjafamark eða kaupamark, ef sammerkt á eða of námerkt á hinu nýja 

fjársamgöngusvæði að dómi markavarða. Sé um sama flokk marks að ræða sem 

ágreiningur er um þá á sá réttinn sem á eldra markið. þ.e. það mark sem lengur hefur 

verið samfellt í markaskrá umdæmisins. Sé ekki unnt að leysa úr ágreiningi um hver 

skuli halda marki á grundvelli framanskráðra reglna eða markaverðir verða ekki 

sammála um úrlausn máls, skal vísa málinu til úrskurðar hjá markanefnd. 

b. Sé ekki unnt að skera úr ágreiningi um hver skuli halda marki á grundvelli reglna a-liðar 

þessarar mgr. getur sá, er markið á að missa, umboðsmaður hans eða markavörður 

sama umdæmis, skotið málinu til úrskurðar markanefndar. Skal markanefnd ákveða 

hver skuli halda hinu umdeilda marki. Við úrskurð sinn skal nefndin m.a. taka tillit til 

þess hversu auðvelt hlutaðeigandi eigi með að láta af markinu með tilliti tl fyrri 

notkunar þess og annarra marka hans.
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c. Sá sem missir mark sitt vegna reglna í lögum þessum eða úrskurða markanefndar á ekki 
kröfu á bótum og honum er skylt að marka búfé sitt nýju marki. 

d. Áður en markaverðir úrskurða hver skuli halda marki skal hlutaðeigendum gefinn 

kostur á að lýsa viðhorfum sínum skriflega um málið. 

69. gr. 

Ákvörðunum markavarðar eða fundar markavarða um skráningu á marki, synjun um 
skráningu og niðurfellingu marks vegna sammerkinga er heimilt að skjóta til markanefndar 

innan 45 daga frá því að ákvörðun var sannanlega tilkynnt hlutaðeiganda. Ef hann áfrýjar 

skal hann greiða gjald sem ráðherra ákveður með auglýsingu. 

Landbúnaðarráðherra skipar þrjá menn í markanefnd til átta ára í senn. Skal einn 

skipaður eftir tilnefningu stjórnar Búnaðarfélags Íslands, annar eftir tilnefningu sauðfjár- 
sjúkdómanefndar og sá þriðji án tilnefningar og skal hann vera formaður nefndarinnar. 
Ráðherra skipar varamenn með sama hætti. Markanefnd skal fylgjast með framkvæmd laga. 

reglugerða og samþykkta um mörk og markaskrár og vera til ráðuneytis um þau mál. 

Ráðherra getur með reglugerð falið markanefnd tiltekin verkefni. 

X. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
70. gr. 

Brot gegn ákvæðum laga þessara. reglugerða og samþykkta, sem settar verða sam- 
kvæmt þeim, varða sektum og skal fara með mál út af þeim að hætti opinberra mála. 

Gjört í Reykjavík, 21. mars 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) — 
Jón Helgason. 

7. apríl 1986 Nr. 7 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 16/1978, um varnir gegn kynsjúkdómum. 

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

1. gr. 
1. gr. laganna orðast svo: 
Eftirtaldir sjúkdómar skulu nefndir einu nafni kynsjúkdómar: 
Sárasótt (syphilis), 
lekandi (gonorrhea), 

klamydíusýkingar (sýkingar af völdum Chlamydia trachomatis),
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þvagrásarbólga af öðrum orsökum (urethritis catarrhalis), 

linsæri (ulcus molle), 
lymphogranuloma venereum, 

granuloma inguinale, 
smitun af HTLV3 veiru. 

Taka lögin aðeins til sjúkdóma þessara meðan þeir eru smitandi. 

2. gr. 
4. gr. laganna orðast svo: 

Skráningu kynsjúkdóma skal hagað þannig að fyllsta trúnaðar sé gætt varðandi persónu 
hins smitaða. 

Læknar skulu skrá sérstaklega alla einstaklinga með kynsjúkdóma og senda þær 

upplýsingar til landlæknis á þar til gerðu eyðublaði sem skrifstofa landlæknis gefur út. Þar 

skal einungis skrá fæðingarár, fæðingarmánuð og kyn hins smitaða. Læknir hins smitaða skal 
gæta fyllsta trúnaðar varðandi auðkenni viðkomandi einstaklings og gæta þess að öll slík 

auðkenni séu á vitorði hans eins. Gögn, er varða auðkenni einstaklings, skulu ekki fara úr 
vörslu læknis til vélritunar eða annarra nota. 

Ef tveir skráðir einstaklingar hafa sama fæðingarár, fæðingarmánuð og kyn skulu 
læknar viðkomandi einstaklinga bera saman fæðingarnúmer þeirra til að koma í veg fyrir 
tvískráningu. 

Sýni, send til rannsóknar frá þeim sem ástæða er til að ætla að hafi kynsjúkdómasmit, 
skulu merkt með upphafsstöfum þess læknis, sem sýnið sendir, og raðnúmeri sem hann 
gefur viðkomandi einstaklingi. 

Landlæknir sér um faraldursfræðilega skráningu kynsjúkdóma. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 7. apríl 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Ragnhildur Helgadóttir. 

  

Stjórnartíðindi A 4, nr. 6—7. Útgáfudagur 11. apríl 1986.



STJÓRNARTÍÐINDI A 5 — 1986 
  

  

18. apríl 1986 25 Nr. 8 

SVEITARSTJÓRNARLÖG. 

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

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Byggðin í landinu skiptist í staðbundin sveitarfélög sem stýra sjálf málefnum sínum á 

eigin ábyrgð. 
Sveitarfélög eru lögaðilar og nefnast hreppar, bæir eða kaupstaðir. 
Hver maður er í því sveitarfélagi þar sem hann á lögheimili. 

2. gr. 

Félagsmálaráðuneytið fer með málefni sveitarfélaga. 

Engu málefni, sem varðar sérstaklega hagsmuni sveitarfélags, skal ráðið til lykta án 
umsagnar sveitarstjórnarinnar. 

3. gr. 

Sveitarfélag hefur ákveðin staðarmörk. Óheimilt er að breyta þeim nema með lögum. 

Þó getur ráðuneytið breytt mörkum sveitarfélaga í sambandi við sameiningu þeirra eða 
til staðfestingar á samkomulagi milli sveitarstjórna. 

Nú eiga íbúar tiltekins sveitarfélags upprekstrarrétt í afrétt sem ekki hefur verið skipað 
innan staðarmarka neins sveitarfélags og skal hann þá teljast til þess sveitarfélags. Ef íbúar 
fleiri en eins sveitarfélags eiga upprekstrarrétt í afréttinn og ekki næst samkomulag um til 

hvers þeirra hann skuli teljast sker ráðuneytið úr. 

4. gr. 

Eigi má breyta nafni sveitarfélags nema með staðfestingu ráðuneytisins. 

Heimilt er sveitarstjórn að ákveða byggðarmerki fyrir sveitarfélag. Tilkynna skal um þá 
ákvörðun til ráðuneytisins sem setur almennar reglur um gerð þeirra. 

Birta skal staðfestingu á nafnbreytingu sveitarfélags og ákvörðun um byggðarmerki í 

Stjórnartíðindum. 

A3 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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5. gr. 
Lágmarksíbúatala sveitarfélags er 50 íbúar. 
Nú hefur íbúafjöldi sveitarfélags verið lægri en 50 í þrjú ár samfleytt og skal ráðuneytið 

þá eiga frumkvæði að því að sameina það nágrannasveitarfélagi. Einnig má þá skipta hinu 

fámenna sveitarfélagi milli nágrannasveitarfélaga. 

Undantekningu frá þessu ákvæði skal gera ef sérstakar aðstæður hindra það að mati 
ráðuneytisins að íbúar hins fámenna sveitarfélags geti myndað félagslega heild með íbúum 
nágrannasveitarfélags. 

6. gr. 
Skylt er sveitarfélögum að annast þau verkefni sem þeim eru falin í lögum. 
Sveitarfélög skulu vinna að sameiginlegum velferðarmálum íbúanna eftir því sem fært 

þykir á hverjum tíma. 
Sveitarfélög geta tekið að sér hvert það verkefni sem varðar íbúa þeirra, enda sé það 

ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum. 
Verkefni þau, sem sýslunefndum eru nú falin með lögum, skulu falla til sveitarfélaga. 

Héraðsnefndir skulu myndaðar um lausn þeirra verkefna og annarra verkefna sem 

sveitarfélögin fela þeim eða þeim eru falin með lögum. Héraðsnefndir taka við eignum og 

skuldum sýslufélaga við gildistöku laga þessara nema sveitarfélög, sem aðild áttu að 

sýslufélagi, óski að yfirtaka þær. Kaupstaðir geta átt aðild að héraðsnefndum og heimilt er 

að sameina þær með samkomulagi viðkomandi sveitarstjórna. Um héraðsnefndir gilda 
ákvæði IX. kafla eftir því sem við getur átt. 

Sveitarfélög skulu hafa sjálfstæða tekjustofna og sjálfsforræði á gjaldskrá eigin 
fyrirtækja og stofnana til þess að mæta kostnaði við framkvæmd þeirra verkefna sem þau 

annast. 
Meðal verkefna sveitarfélaga eru: 

1. Félagsmál, þar á meðal 

framfærslumál, 

aðstoð við aldraða og fatlaða, 
barnaverndarmál, 

varnir gegn notkun vímugjafa, 
rekstur dagvista fyrir börn, 
rekstur dvalarheimila aldraðra, 

rekstur heimilishjálpar. 
2. Atvinnumál, þar á meðal 

atvinnuleysisskráning, 

vinnumiðlun. 
3. Menntamál, þar á meðal 

bygging og rekstur skóla, 

fullorðinsfræðsla, 

tónlistarfræðsla. 

4. Húsnæðismál, þar á meðal 

bygging verkamannabústaða, 

bygging leiguíbúða sveitarfélaga, 
útrýming heilsuspillandi húsnæðis. 

5. Skipulags- og byggingarmál, þar á meðal 

gerð aðal- og svæðaskipulags, 

gerð deiliskipulags, 

framkvæmd byggingarlaga og byggingareftirlit.
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6. Almannavarnir og öryggismál, þar á meðal 
eldvarnir og eldvarnaeftirlit, 
staðbundnar almannavarnir. 

1. Hreinlætismál, þar á meðal 
sorphreinsun og sorpeyðing, 
holræsalagnir og skolpeyðing, 
heilbrigðiseftirlit, 
meindýraeyðing. 

8. Heilsugæsla, þar á meðal 

rekstur heilsugæslustöðva, 
rekstur sjúkrastofnana. 

9. Menningarmál, þar á meðal 
rekstur bókasafna, 

rekstur annarra safna, 

rekstur félagsheimila, 
stuðningur við áhugamannafélög um listir og listsköpun. 

10. Íþróttir og útivera, þar á meðal 
bygging og rekstur íþróttavalla, 

bygging og rekstur íþróttahúsa, 

gerð aðstöðu fyrir vetraríþróttir og ýmsar aðrar greinar íþrótta, 

rekstur fólkvanga og annarra útivistarsvæða. 
11. Landbúnaðarmál, þar á meðal 

umsjón með forðagæslu, 
eyðing refa, minka og vargfugls, 
fjallskilamál. 

12. Bygging og viðhald mannvirkja, þar á meðal 
gatna, vega og torga, 

veitukerfa, 

hafna o.s.frv. 
13. Ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir almennt atvinnuleysi og bjargarskort. 

II. KAFLI 

Sveitarstjórnir. 

1. gr. 

Í hverju sveitarfélagi skal vera kjörin sveitarstjórn. 
Sveitarstjórn fer með stjórn sveitarfélagsins skv. ákvæðum laga þessara og annarra 

laga. 

Sveitarstjórnir skulu gera sérstaka samþykkt um stjórn og stjórnsýslu sveitarfélagsins 

og um meðferð þeirra málefna sem sveitarfélagið annast. Slík samþykkt skal send ráðuneyti 

til staðfestingar. 

8. gr. 

Sveitarstjórn kýs oddvita úr sínum hópi, kýs nefndir, framkvæmdastjóra og ræður aðra 
starfsmenn til þess að annast framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar og verkefni sveitar- 
félagsins.
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9. gr. 

Sveitarstjórnir hafa ákvörðunarvald um nýtingu tekjustofna sveitarfélaga og um 

framkvæmd þeirra verkefna sem sveitarfélagið annast, að svo miklu leyti sem ekki eru settar 

um það reglur í löggjöf. 
Sveitarstjórn skal sjá um að lögbundin verkefni sveitarfélagsins séu rækt og að fylgt sé 

þeim reglum um meðferð sveitarstjórnarmála sem ákveðnar eru í samþykktum sveitarfélaps- 

ins, lögum og reglugerðum. 

Sveitarstjórn getur ályktað um hvert það málefni sem hún telur að varði sveitarfélagið. 

10. gr. 

Í hreppum nefnist sveitarstjórn hreppsnefnd. Ef ráðinn er framkvæmdastjóri sveitarfé- 

lagsins nefnist hann sveitarstjóri og ef sett er á fót byggðarráð sveitarstjórnar nefnist það 

hreppsráð. 
Í kaupstöðum nefnist sveitarstjórn bæjarstjórn, framkvæmdastjóri sveitarfélagsins 

bæjarstjóri og byggðarráð sveitarstjórnar bæjarráð. Sama gildir í hreppum þar sem meiri 

hluti íbúanna býr í þéttbýli og íbúafjöldi hefur náð a.m.k. 1000 í 3 ár samtellt og svo er 

kveðið á um í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins. Nefnist þá sveitarfélagið bær. 

Í Reykjavík nefnist sveitarstjórn borgarstjórn, framkvæmdastjóri sveitarfélagsins 

borgarstjóri og byggðarráð sveitarstjórnar borgarráð. 

Byggðarráð skal kjörið úr hópi aðalfulltrúa í sveitarstjórn. 

Stöðuheiti oddvita sveitarstjórnar má ákveða í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins. 

11. gr. 

Í sveitarstjórn skal fjöldi sveitarstjórnarmanna standa á oddatölu og vera innan þeirra 

marka sem hér greinir: 
þar sem íbúar eru innan við 200 3-5 aðalmenn, 

þar sem íbúar eru 200-999 5-7 aðalmenn, 
þar sem íbúar eru 1000-9999 7-11 aðalmenn, 
þar sem íbúar eru 10 000-50 000 11-15 aðalmenn, 

þar sem íbúar eru 50 000 eða fleiri 15-27 aðalmenn. 

Þrátt fyrir þessi ákvæði er ekki skylt að fækka eða fjölga sveitarstjórnarfulltrúum fyrr en 

íbúatala sveitarfélags hefur verið hærri eða lægri en viðmiðunarmörkin í 8 ár samfellt. 

Um fjölda fulltrúa í sveitarstjórn skal kveðið á í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins. 

III. KAFLI 

Kosning sveitarstjórna. 

12. gr. 

Lög um kosningar til Alþingis gilda um kosningar til sveitarstjórna eftir því sem við á 

með þeim frávikum sem lög þessi ákveða. 

13. gr. 

Kjörtímabil sveitarstjórnar er fjögur ár. Almennar sveitarstjórnarkosningar fara fram 

síðasta laugardag í maímánuði sem ekki ber upp á laugardag fyrir hvítasunnu. Heimilt er, að 

ósk sveitarstjórna, að fresta kosningum í sveitarfélögum, þar sem færri en 34 hlutar íbúanna 

eru búsettir í kauptúnum, til annars laugardags í júní. Ósk um frestun kosninga skal hafa 

borist ráðuneytinu fyrir 1. apríl kosningaársins. 

Nýkjörin sveitarstjórn tekur við störfum 15 dögum eftir kjördag.
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14. gr. 

Fulltrúar í sveitarstjórnum skulu kjörnir í leynilegum almennum kosningum sem eru 

með tvennu móti: 
a. Bundnar hlutfallskosningar þar sem kosning er bundin við framboð á listum og fulltrúar 

á hverjum lista ná kjöri í hlutfalli við það atkvæðamagn sem listinn fær. 

b. Óbundnar kosningar þar sem kosning er ekki bundin við framboð en allir kjósendur eru 
í kjöri nema þeir sem löglega eru undanþegnir skyldu til að taka kjöri og hafa fyrir fram 

skorast undan því. 

18. gr. 

Í sveitarfélögum, þar sem íbúar eru fleiri en 300, skal kjósa bundinni hlutfallskosningu. 

Í öðrum sveitarfélögum skulu kosningar vera óbundnar. Þó skal einnig þar kjósa 
bundinni hlutfallskosningu ef 20 kjósendur eða einn tíundi hluti kjósenda krefjast þess í bréfi 
stíluðu til oddvita yfirkjörstjórnar eigi síðar en sex vikum fyrir kjördag. 

Nú kemur enginn framboðslisti fram áður en framboðsfresti lýkur eða svo fá nöfn eru á 

framboðslistum að sveitarstjórn verður ekki fullskipuð í bundinni kosningu og skal þá 
kosning verða óbundin. 

Nú kemur aðeins fram einn framboðslisti og skal þá yfirkjörstjórn framlengja 
framboðsfrest um tvo sólarhringa. Komi ekki fram nýr framboðslisti áður en þeim fresti 
lýkur verður fram kominn framboðslisti sjálfkjörinn. 

16. gr. 

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 skv. 2. tölul. og skal þá ganga fram 

hjá þeim lista við frekari úthlutun. 

4. Nú eru tvær eða fleiri útkomutölur jafnháar þegar að þeim kemur skv. 2. tölul. og skal 

þá hluta um röð þeirra. 

17. gr. 
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 

listanum. 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, skv. næstu mgr. 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.
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18. gr. 

Nú ferst fyrir kosning til sveitarstjórnar á tilskildum tíma vegna óveðurs eða af öðrum 

ástæðum, kosning fer fram vegna sameiningar sveitarfélaga, kjósa þarf í sveitarstjórn einn 
eða fleiri fulltrúa vegna varanlegra forfalla kjörinna fulltrúa eða kosning hefur verið 
úrskurðuð ógild og skal þá kosning fara fram svo fljótt sem við verður komið. 

19. gr. 

Kosningarrétt til sveitarstjórna eiga allir sem: 

a. eru 18 ára þegar kosning fer fram, 

b. eru íslenskir ríkisborgarar, 

c. eiga lögheimili á Íslandi. 

Nú eiga ákvæði 10. gr. lögheimilislaga, nr. 35/1960, við um hagi manns og telst hann þá 

ekki hafa firrt sig kosningarrétti við sveitarstjórnarkosningar þótt hann hafi tilkynnt flutning 

skv. Norðurlandasamningi um almannaskráningu, enda fullnægi hann að öðru leyti 
skilyrðum 1. mgr. 

Enn fremur eiga kosningarrétt danskir, finnskir, norskir og sænskir ríkisborgarar sem 

fullnægja skilyrðum a- og c-liða 1. mgr., enda hafi þeir átt lögheimili á Íslandi í þrjú ár 

samfellt miðað við 1. desember næstan fyrir kjördag. 
Hver maður á kosningarrétt í því sveitarfélagi þar sem hann á lögheimili þegar 

framboðsfrestur rennur út í þeim sveitarfélögum þar sem sveitarstjórnarkosningar fara fram 
í maí. 

20. gr. 

Kjörgengir í sveitarstjórn eru allir þeir sem kosningarrétt eiga í sveitarfélaginu og hafa 

ekki verið sviptir lögræði. 
Missi fulltrúi í sveitarstjórn kjörgengi skal hann víkja úr sveitarstjórninni, sbr. þó 

ákvæði 35. gr. 
Þeim sem er kjörgengur, heill og hraustur og yngri en 65 ára er skylt að taka kjöri í 

sveitarstjórn. Ekki verður nafn manns þó sett á framboðslista án skriflegs samþykkis hans. 

Þeim sem setið hefur í sveitarstjórn eitt kjörtímabil eða lengur er ekki skylt að taka 

kjöri fyrr en liðinn er jafnlangur tími og hann átti þar samfellt sæti síðast, enda tilkynni hann 
yfirkjörstjórn eigi síðar en fjórum vikum og sex dögum fyrir kjördag að hann skorist undan 
endurkjöri. 

21. gr. 

Á kjörskrá skal taka þá sem fullnægja öllum skilyrðum 19. gr. laga þessara. 

Kjörskrár skulu byggðar á kjörskrárstofni sem Hagstofan lætur sveitarstjórnum í té. 
Tilkynningar um lögheimilisskipti, sem berast sveitarstjórn eftir að kjörskrá er samin, 

skal fara með eins og kjörskrárkærur. 

22. gr. 

Nú ber nauðsyn til að sveitarstjórnarkosningar, aðrar en almennar sveitarstjórnarkosn- 
ingar, fari fram með svo stuttum fyrirvara að ekki er unnt að láta kjörskrá liggja frammi eða 

veita þá fresti og fyrirvara sem annars er gert ráð fyrir og má þá sveitarstjórn stytta fresti 

hlutfallslega, enda auglýsi hún það nákvæmlega jafnframt því sem kosningin er auglýst. 

Nú fara aukakosningar fram vegna þess að kosningar hafa verið úrskurðaðar ógildar og 

síðari kosningarnar fara fram innan hálfs árs frá þeim fyrri og skal þá kosið skv. fyrri 

kjörskrá. 

Fari kosning síðar fram skal gerð ný kjörskrá skv. reglum 15. gr.
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23. gr. 
Kjörstjórnir skulu kosnar á fyrsta fundi nýkjörinnar sveitarstjórnar til fjögurra ára í 

senn. Í hverri kjörstjórn eiga sæti þrír aðalmenn og þrír varamenn. Kjörstjórn kýs sér 

oddvita og ritara úr sínum hópi. 
Í sveitarfélagi, sem skipt er í kjördeildir, skal kjósa eina yfirkjörstjórn og undirkjör- 

stjórnir jafnmargar og fjöldi kjördeilda er. Heimilt er að kjósa undirkjörstjórnir síðar. Þar 

sem kosning fer fram í fleiri en einni kjördeild á sama kjörstað er rétt að kjósa 
hverfiskjörstjórnir til þess að hafa umsjón með kosningastarfi á kjörstaðnum í umboði 

yfirkjörstjórnar. 

Í sveitarfélagi, sem ekki er skipt í kjördeildir, gegnir kjörstjórn störfum yfir- og 
undirkjörstjórna. 

Sveitarstjórn getur falið kjörstjórn, sem kjörin er skv. lögum um kosningar til Alþingis, 
að stýra einnig kosningum til sveitarstjórnar. 

24. gr. 
Í sveitarfélögum, þar sem íbúar eru færri en 500, mega frambjóðendur eiga sæti Í 

kjörstjórn ef það sætir ekki ágreiningi í sveitarstjórn. 

25. gr. 
Sveitarstjórnir skulu láta kjörstjórnum í té gerðabækur sem skulu vera gegnumdregnar 

og löggiltar af hlutaðeigandi lögbókanda (notario publico). 

26. pr. 

Yfirkjörstjórn lætur gera kjörseðla sem notaðir verða á kjörfundi. Efst á seðlinum skal 
standa sem fyrirsögn: Kjörseðill við bæjarstjórnar- (hreppsnefndar-) kosningar í ... kaup- 
stað (hreppi), dagsetning og ártal. 

Kjörseðlar skulu vera úr haldgóðum pappír sem skrift sést ekki í gegnum. 

Ef um óbundnar kosningar er að ræða skal kjörseðill vera tvískiptur. Efri hluti 
kjörseðils skal ætlaður fyrir nöfn og heimilisföng aðalmanna en neðri hluti hans fyrir nöfn og 

heimilisföng varamanna. Á neðri hluta kjörseðils skal vera töluröð miðuð við fjölda þeirra 

sem kjósa á. 

21. gr. 

Til þess að framboðslisti teljist réttilega fram borinn þarf tiltekinn fjöldi kjósenda að 
mæla með listanum. 

Lágmarksfjöldi meðmælenda skal vera sem hér segir: 
í sveitarfélagi með færri en 500 íbúa 10 meðmælendur, 
í sveitarfélagi með 501-2000 íbúa 20 meðmælendur, 

í sveitarfélagi með 2001-16 000 íbúa 40 meðmælendur, 

í sveitarfélagi með 16 000 og fleiri íbúa 100 meðmælendur. 
Hámarkstala meðmælenda skal vera tvöföld tilskilin lágmarkstala. 

Yfirkjörstjórn úrskurðar um kjörgengi. Úrskurði hennar má skjóta til sveitarstjórnar. 
Úrskurði sveitarstjórnar má áfrýja á sama hátt sem fyrir er mælt í 37. gr. ef úrskurður fellur 

um að fulltrúaefni hafi misst kjörgengi. 

28. gr. 

Ef framboðslistar eru ekki bornir fram af stjórnmálaflokkum merkir yfirkjörstjórn þá í 

stafrófsröð eftir því sem þeir hafa borist henni eða eftir samkomulagi við umboðsmenn 

listanna.
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Þegar yfirkjörstjórn hefur úrskurðað framboðin gerir hún þau kunn almenningi með 
auglýsingu sem birt er á sama hátt sem á hverjum stað er títt að birta opinberar auglýsingar. 

Greina skal í auglýsingu bókstaf framboðslista og nöfn frambjóðenda á hverjum lista í 
réttri röð. 

Nú fer bundin hlutfallskosning fram eða framboðsfrestur framlengist skv. ákvæðum 1S. 

gr. eða maður skorast undan endurkjöri skv. 4. mgr. 20. gr. og skal þá yfirkjörstjórn auglýsa 
það með sama hætti og framboð. 

29. gr. 

Atkvæðakassa, tilheyrandi poka og innsigli, er notuð eru við kosningar til Alþingis, er 
og heimilt að nota við sveitarstjórnarkosningar. 

30. gr. 
Atkvæðagreiðsla við óbundnar kosningar fer fram með þeim hætti að kjósandi skrifar í 

kjörklefa á kjörseðilinn fullt nafn og heimilisfang aðalmanna á þann hluta kjörseðilsins sem 
ætlaður er fyrir kjör aðalmanna. 

Á þann hluta seðilsins, sem ætlaður er fyrir kjör varamanna, skal hann rita nöfn 
varamanna og heimilisföng þeirra í þeirri röð sem hann kýs að þeir taki sæti allt að þeirri tölu 

sem kjósa á. 

Kjósandi skal brjóta seðilinn saman þannig að það sem á hann var ritað snúi inn og skal 

kjósandi sjálfur stinga kjörseðli í atkvæðakassann. 

Ekki skal meta atkvæði ógilt ef greinilegt er hver vilji kjósanda er nema á kjörseðlinum 
séu áletranir eða annarleg merki sem ætla má að sett séu til að gera seðilinn auðkennilegan 
eða ef eitthvað er innan í utankjörfundarseðli sem ætla má að hafi verið sett þar í því skyni. 

31. gr. 

Þegar kosning er óbundin fer talning atkvæða fram með þeim hætti að formaður 

yfirkjörstjórnar les upp nöfnin sem á kjörseðlinum standa og réttir hann svo meðkjör- 

stjórum til athugunar en þeir skrá atkvæðin jafnóðum. 
Þeir, sem flest atkvæði fá sem aðalmenn, eru réttkjörnir aðalmenn. Hafi tveir eða fleiri 

hlotið jafnmörg atkvæði og geta ekki báðir eða allir náð kjöri ræður hlutkesti. 

32. gr. 
Þegar kosning er óbundin skal kjósa jafnmarga varamenn sem aðalmenn. Varamenn 

eru þeir sem ekki hljóta atkvæðamagn sem aðalmenn þannig: 

1. varamaður er sá sem flest atkvæði hlýtur samanlagt í 1. sæti á lista yfir varamenn að 

viðbættum þeim atkvæðum sem hann hlaut í sæti aðalmanns. 2. varamaður er kosinn sá sem 

flest atkvæði hlýtur í 2. sæti lista varamanna að viðbættum þeim atkvæðum sem hann hlaut í 

sæti aðalmanns og í 1. sæti á lista varamanna. Kosning annarra varamanna ákvarðast á sama 
hátt uns fyllt er í sæti þau sem kjósa skal í. Nú fá tveir menn jafnmörg atkvæði samanlagt í 

sæti varamanns og skal þá hlutkesti ráða hvor hlýtur sætið. Sá sem ekki hlýtur sætið tekur 
sæti næsta varamanns og færast þá þeir varamenn sem á eftir koma um set. 

Þegar kosið er bundinni hlutfallskosningu og listi fær einn eða fleiri aðalmenn kjörna 
verða þeir varamenn sem ekki hlutu kosningu á listanum. 

33. gr. 

Þegar kosning er óbundin er yfirkjörstjórn skylt, að talningu lokinni, að setja alla 
notaða kjörseðla undir innsigli. 

Að kærufresti loknum eða að fullnaðarúrskurði upp kveðnum varðandi kosninguna, ef 

kosning hefur verið kærð, skal yfirkjörstjórn eyða hinum innsigluðu kjörseðlum og skrá 
yfirlýsingu þar um í gerðabók kjörstjórnar.
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34. gr. 
Kjörstjórn skal gefa út kjörbréf til aðalfulltrúa í sveitarstjórn og varamanna þeirra. 
Jafnframt skal kjörstjórn senda nýkjörinni sveitarstjórn greinargerð um úrslit kosn- 

inganna. 

35. gr. 

Varamenn taka sæti í sveitarstjórn í þeirri röð sem þeir eru kosnir þegar aðalfulltrúar 
þess lista, sem þeir eru kosnir af, falla frá, flytjast burtu eða forfallast varanlega á annan hátt 
frá því að sitja í sveitarstjórn. 

Nú er framboðslisti borinn fram af tveimur eða fleiri stjórnmálaflokkum eða samtökum 
og geta þá aðalmenn listans komið sér saman um mismunandi röð varamanna eftir því hver 

aðalmanna hefur forfallast. Yfirlýsing um slíkt samkomulag skal lögð fram á fyrsta eða 
öðrum fundi sveitarstjórnar eftir kosningar. 

Nú næst ekki samkomulag milli stjórnmálaflokka eða samtaka, sem standa að 
sameiginlegum lista, og skulu þá þeir varamenn listans, sem eru úr sama stjórnmálaflokki 
eða samtökum og aðalmaður sá sem um er að ræða, taka sæti hans í sveitarstjórn í þeirri röð 
sem þeir voru kosnir án tillits til þess hvar þeir annars eru í röð varamanna. Sé enginn úr 

hópi varamanna slíks lista í sama stjórnmálaflokki eða samtökum og aðalfulltrúinn, sem í 
hlut á, var þegar kosning fór fram taka varamenn listans sæti skv. venjulegum reglum. 

Þegar aðalmaður flytur úr sveitarfélaginu um stundarsakir má ákveða að hann skuli 

víkja úr sveitarstjórn þar til hann tekur aftur búsetu í sveitarfélaginu. Tekur þá varamaður 

hans sæti skv. framangreindum reglum. Nú forfallast aðalmaður um stundarsakir vegna 
veikinda eða af öðrum ástæðum og er honum þá rétt að tilnefna þann af varamönnum sínum 
sem taka skal sæti hans á meðan. Hafi hann engan tilnefnt úr hópi varamanna skal 
varamaður taka sæti hans skv. ákvæðum 1. og 2. mgr. þessarar greinar. 

36. gr. 

Gallar á framboði eða kosningu leiða ekki til ógildis kosninga, nema ætla megi að þeir 
hafi haft áhrif á úrslit kosninganna. 

31. gr. 

Sá sem vill kæra sveitarstjórnarkosningu skal afhenda kæru sína hlutaðeigandi 

sýslumanni eða bæjarfógeta innan sjö daga frá því að lýst var úrslitum kosninga. Í Reykjavík 

skal afhenda yfirborgardómara slíka kæru. 
Viðkomandi yfirvald skal skipa þriggja manna nefnd til að úrskurða um kæruefnið 

þegar er því hefur borist kæra. Skal leita umsagnar yfirkjörstjórnar um kæru og skal hún láta 
uppi álit sitt innan viku frá því að hún fékk kæruna og kjörnefnd kveða upp úrskurð sinn 
innan viku þar frá. 

Úrskurði nefndarinnar má skjóta til ráðuneytisins og skal tilkynning um málskotið 
komin til ráðuneytisins innan viku og skjöl þau, er áfrýjuninni kunna að fylgja, sett í póst 

innan sama tíma. 

Nú kemur fram kæra innan kærufrests skv. 1. mgr. og nefndin úrskurðar kosningu 

ógilda og lætur þá fráfarandi sveitarstjórn ekki af störfum fyrr en kosning hefur farið fram að 

nýju og nefndin úrskurðað kærur sem fram kunna að koma vegna þeirra. 

Jafnskjótt og fráfarandi sveitarstjórn lætur af störfum tekur nýkjörin sveitarstjórn við, 
sbr. 2. mgr. 13. gr. 

Fulltrúi í sveitarstjórn getur krafist frestunar á framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar 
sem teknar eru frá kjördegi og þar til nýkjörin sveitarstjórn tekur við störfum og skal þá 
leggja mál að nýju fyrir hana á fyrsta fundi hennar. Nú er mál þannig vaxið að framkvæmd 
ákvörðunar þolir enga bið og verður þessa úrræðis þá ekki neytt, enda sé heimild til
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afgreiðslu málsins í fjárhagsáætlun, lögum, almennum fyrirmælum stjórnvalda eða með leyfi 
ráðuneytisins. 

Nú ógildir ráðuneytið kosningar eftir að nýkjörin sveitarstjórn hefur tekið við störfum 
og skal hún þá sitja þar til nýjar kosningar hafa farið fram og kærur sem fram kunna að 

koma hafa verið úrskurðaðar. 
Eftir að kjörtímabili fráfarandi sveitarstjórnar er lokið og þar til löglega kjörin 

sveitarstjórn tekur við störfum skv. ákvæðum þessarar greinar getur starfandi sveitarstjórn 

ekki innt af hendi neinar greiðslur eða gengist undir nokkrar skuldbindingar fyrir hönd 
sveitarfélagsins nema skv. heimild í fjárhagsáætlun, lögum, almennum fyrirmælum 
stjórnvalda eða með leyfi ráðuneytisins. 

38. gr. 
Sveitarstjórn úrskurðar hvort sveitarstjórnarmaður hafi misst kjörgengi eða hvort veita 

skuli honum lausn. 

Skjóta má úrskurði sveitarstjórnar til ráðuneytisins og úrskurði þess má skjóta til 
dómstóla. 

39. gr. 

Kostnaður við sveitarstjórnarkosningar greiðist úr sveitarsjóði. 

IV. KAFLI 

Skyldur og réttindi sveitarstjórnarmanna. 

40. gr. 
Sveitarstjórnarmanni ber skylda til að sækja alla sveitarstjórnarfundi og fundi í 

nefndum á vegum sveitarstjórnar nema lögmæt forföll hamli. 

Sveitarstjórnarmaður er einungis bundinn af lögum og sannfæringu sinni um afstöðu til 
einstakra mála og honum ber að gegna störfum af alúð og samviskusemi. 

Við nafnakall er sveitarstjórnarmanni skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu. Vilji 
sveitarstjórnarmaður eigi una úrskurði oddvita getur hann skotið úrskurðinum til sveitar- 

stjórnar sem sker úr án umræðna. 
Hver sveitarstjórnarmaður er skyldur til að inna af hendi störf sem sveitarstjórn felur 

honum og varða verkefni sveitarstjórnarinnar. 

41. gr. 

Sveitarstjórnarmenn hafa málfrelsi á fundum sveitarstjórna og nefnda eftir því sem 
nánar er ákveðið í fundarsköpum. Þeir hafa og tillögurétt, atkvæðisrétt, kjörgengi í nefndir 
og aðgang að bókum og skjölum sveitarfélagsins og óhindraðan aðgang að stofnunum þess 
og starfsemi. 

Þeir sem rétt eiga til að taka þátt í umræðum í sveitarstjórn og nefndum hennar eiga rétt 

á að fá bókaðar stuttar athugasemdir sínar um afstöðu til þeirra mála sem til umræðu eru. 

42. gr. 

Sveitarstjórnarmenn skulu gæta þagnarskyldu um það sem þeir verða áskynja í starfi 

sínu og leynt á að fara skv. lögum, eðli máls eða skv. sérstakri ákvörðun sem samþykkt er 
með a.m.k. 7% hlutum atkvæða í sveitarstjórn eða nefnd.
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43. gr. 

Kjörnum fulltrúum í sveitarstjórn og varamönnum þeirra er skylt að taka kjöri í nefnd, 
ráð eða stjórn á vegum sveitarfélagsins. 

Sá sem verið hefur oddviti heilt kjörtímabil eða lengur eða gegnt ákveðnu starfi innan 
sveitarstjórnar jafnlangan tíma eða lengur getur skorast undan kosningu til þess starfs 

jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið með höndum. 
Nú telur sveitarstjórnarmaður sig ekki geta gegnt skyldum sínum í sveitarstjórn án 

óhæfilegs álags og getur sveitarstjórn þá létt af honum störfum eða veitt honum lausn að 
eigin Ósk um tiltekinn tíma eða til loka kjörtímabils. 

44. gr. 

Skylt er sveitarstjórn að ákveða hæfilega þóknun til sveitarstjórnarmanna fyrir störf 

þeirra. Sé um langan veg að fara milli heimilis sveitarstjórnarmanns og fundarstaðar 
sveitarstjórnar getur sveitarstjórn auk þess ákveðið honum hæfilega greiðslu ferða- 
kostnaðar. 

Nú tekst sveitarstjórnarmaður ferð á hendur í þágu sveitarfélagsins skv. ákvörðun 

sveitarstjórnar og á hann þá rétt til greiðslu hæfilegs ferða- og dvalarkostnaðar. 
Sveitarstjórnarmenn eiga rétt á að störfum sveitarstjórnar sé þannig hagað að þeir geti 

tekið sér hæfilegt orlof árlega. 

45. gr. 
Sveitarstjórnarmanni ber að víkja sæti við meðferð og afgreiðslu máls þegar það varðar 

hann eða nána venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætla að viljaafstaða hans 
mótist að einhverju leyti þar af. Honum er þó heimilt að gera stuttlega grein fyrir afstöðu 
sinni. Sveitarstjórn sker umræðulaust úr hvort mál er svo vaxið. Sveitarstjórnarmaður, sem 
hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Sveitarstjórnarmanni, sem veit 
hæfi sitt orka tvímælis, ber að vekja athygli á því. 

Sveitarstjórnarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal 
sveitarstjórnar við afgreiðslu þess. 

V. KAFLI 

Sveitarstjórnarfundir. 

46. gr. 
Aldursforseti nýkjörinnar sveitarstjórnar kveður hana til fyrsta fundar eigi síðar en 15. 

dögum eftir að hún tekur við störfum eftir kosningar og stýrir fundi þar til oddviti hefur 

verið kjörinn. 

Á fyrsta fundi nýkjörinnar sveitarstjórnar kýs sveitarstjórn oddvita og einn eða fleiri 

varaoddvita. Kjörtímabil oddvita og varaoddvita er eitt ár, en heimilt er þó sveitarstjórn að 

ákveða í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins að kjörtímabilið skuli vera hið sama og 
sveitarstjórnar. Sá er rétt kjörinn oddviti eða varaoddviti sem hefur fengið atkvæði meiri 

hluta þeirra sem sæti eiga í sveitarstjórn. 

Verði þeim atkvæðafjölda eigi náð skal kjósa að nýju og skal þá kjósa um þá tvo er flest 
fengu atkvæðin. Ef þrír eða fleiri, sem um skyldi kjósa, hafa fengið jafnmörg atkvæði skal 

varpa hlutkesti um hverja tvo skuli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn sem fleiri atkvæði fær þó 

að hann fái ekki helming atkvæða. Verði atkvæði jöfn ræður hlutkesti. 
Hinn nýkjörni oddviti skal þegar í stað tilkynna kjör sitt og varaoddvita til ráðuneyt- 

isins.
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41. gr. 

Ef oddviti deyr eða verður varanlega forfallaður frá sveitarstjórnarstörfum áður en 
kjörtími hans er á enda skal kjósa oddvita í hans stað það sem eftir er kjörtímabilsins. 

48. gr. 
Sveitarstjórnir skulu halda reglulega fundi eftir því sem sveitarstjórn ákveður fyrir fram 

eða fyrir er mælt um í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins. Fundi skal halda eigi sjaldnar en 
ársfjórðungslega og sveitarstjórnir, þar sem byggðarráð er kjörið, skulu halda fundi eigi 
sjaldnar en mánaðarlega. Heimilt er þó sveitarstjórn að fella niður fundi í allt að tvo mánuði 
á hverju sumri. Aukafundi skal halda eftir þörfum. 

Skylt er að kveðja sveitarstjórn saman til fundar þegar a.m.k. þriðjungur sveitarstjórn- 

armanna krefst þess. 
Sveitarstjórnarfundir skulu haldnir fyrir opnum dyrum en sveitarstjórn getur ákveðið 

að einstök mál skuli rædd fyrir luktum dyrum. 

49. gr. 

Sveitarstjórnir skulu setja sér fundarsköp. Ráðuneytið skal láta semja fyrirmynd að 
fundarsköpum fyrir sveitarstjórnir og birta hana í Stjórnartíðindum. Gilda þau fyrir 

sveitarstjórn þar til staðfest hafa verið sérstök fundarsköp fyrir hana. 

50. gr. 
Oddviti sveitarstjórnar, borgarstjóri, bæjarstjóri eða sveitarstjóri boðar sveitarstjórnar- 

fundi á þann hátt sem sveitarstjórn ákveður. Hann ákveður og fundarstað og fundartíma 

hafi sveitarstjórn eigi gert það. 
Kunngert skal íbúum sveitarfélags með auglýsingu hvar og hvenær sveitarstjórn heldur 

fundi. 
Greina skal dagskrá í fundarboði. 

$S1. gr. 
Sveitarstjórn getur enga ályktun gert nema meira en helmingur sveitarstjórnarmanna sé 

viðstaddur á fundi. 

Á sveitarstjórnarfundum ræður afl atkvæða úrslitum mála. 
Ef jafnmörg atkvæði eru með málefni og móti því fellur það en við kosningar ræður 

hlutkesti. 
Þegar um meirihlutakosningu er að ræða, svo sem við kjör eins fulltrúa eða 

starfsmannaráðningar sveitarfélags, skal kosning fara fram eins og við oddvitakjör. 

52. gr. 

Sveitarstjórnir skulu hafa tvær umræður með a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin 

málefni: 

Hina árlegu fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. 
Ársreikninga sveitarfélagsins og fyrirtækja þess. 

Reglugerðir sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

Áætlanir fyrir sveitarfélagið sem gilda eiga til lengri tíma, svo sem skipulags- og 

framkvæmdaáætlanir. 

e. Beiðni um aðstoð skv. 90. gr. laga þessara. 
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53. gr. 
Oddviti stjórnar umræðum á fundum sveitarstjórnar. Hann sér um að fundargerðir séu 

skipulega færðar í gerðabók sveitarstjórnar og að allar ályktanir og samþykktir séu rétt og 
nákvæmlega bókaðar. 

Rétt er sveitarstjórn að ráða sér fundarritara. 

Allir fulltrúar, sem mættir eru, skulu undirrita fundargerðir sveitarstjórnar nema 

sveitarstjórn ákveði annað í einstökum tilvikum. 

54. gr. 

Heimilt er sveitarstjórn að efna til almennrar atkvæðagreiðslu um einstök mál og að 
boða til almennra borgarafunda um málefni sveitarfélagsins. 

Í sveitarfélagi með færri en 500 íbúa er skylt að halda almennan sveitarfund ef "á hluti 
atkvæðisbærra manna í sveitarfélaginu óskar þess. 

Til almenns borgarafundar eða sveitarfundar skal boðað með opinberri auglýsingu og 

skal þar taka fram hverjir hafi atkvæðisrétt á fundinum ef ætlunin er að atkvæðagreiðsla fari 

þar fram. 

Ályktanir slíkra funda eru ekki bindandi fyrir sveitarstjórn. 

Sveitarstjórn getur efnt til almennrar atkvæðagreiðslu í sveitarfélagi eða hluta þess til 

þess að kanna vilja kosningabærra íbúa um tiltekið málefni. Niðurstaða atkvæðagreiðslunn- 
ar er ekki bindandi um afgreiðslu málsins fyrir sveitarstjórn nema hún hafi fyrir fram 
ákveðið að svo skuli vera. 

VI. KAFLI 

Nefndir, ráð og stjórnir. 

55. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að ákveða í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins að kosið skuli 

byggðarráð úr hópi aðalfulltrúa í sveitarstjórninni. Í bæjum og kaupstöðum nefnist 

byggðarráðið bæjarráð, í hreppum hreppsráð og í Reykjavík nefnist það borgarráð. 
Byggðarráð skal kjörið til eins árs í senn nema annað sé ákveðið í samþykkt um stjórn 

sveitarfélagsins. 

Í sveitarstjórnum, sem skipaðar eru þremur eða fimm aðalfulltrúum, verður þó eigi 
kosið sérstakt byggðarráð. 

Í sveitarstjórnum, sem skipaðar eru sjö fulltrúum, skal byggðarráð skipað þremur 
aðalfulltrúum en fimm eða sjö aðalfulltrúum þar sem ellefu eða fleiri fulltrúar eru í 
sveitarstjórn. Jafnmargir varamenn skulu kosnir. 

Sveitarstjórn, sem kjörin er bundinni hlutfallskosningu, getur heimilað framboðsaðila, 
sem fulltrúa á í sveitarstjórn en eigi nær kjöri í byggðarráð, að tilnefna fulltrúa til að sitja 

fundi ráðsins með málfrelsi og tillögurétti. Skal heimila framboðsaðila, sem fulltrúa á í 

sveitarstjórn en eigi í byggðarráði, slíkan rétt þann tíma sem sveitarstjórn fellir niður fundi 

sína vegna sumarleyfa. 

Framkvæmdastjóri sveitarfélags situr fundi byggðarráðs með málfrelsi og tillögurétti en 
atkvæðisrétt hefur hann því aðeins að hann sé kjörinn fulltrúi í sveitarstjórn og kosinn í 

byggðarráðið. 

56. gr. 
Byggðarráð fer ásamt framkvæmdastjóra sveitarfélags með framkvæmdastjórn þess og 

fjármálastjórn, að því leyti sem þessi mál eru ekki öðrum falin. Það hefur umsjón með 

stjórnsýslu sveitarfélagsins almennt og fjárstjórn þess sérstaklega, undirbýr fjárhagsáætlanir 

og sér um að reikningar sveitarfélagsins séu samdir reglum samkvæmt.
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Heimilt er að láta byggðarráð taka að meira eða minna leyti við starfi fastra nefnda. 
Byggðarráði er heimil fullnaðarákvörðun mála sem eigi varða verulega fjárhag 

sveitarsjóðs eða stofnana hans enda sé eigi ágreiningur innan ráðsins eða við framkvæmda- 

stjóra um ákvörðunina. 

Um byggðarráð gilda að öðru leyti ákvæði þessa kafla. 

57. gr. 
Sveitarstjórn kýs menn í nefndir, ráð og stjórnir eftir því sem fyrir er mælt í lögum og 

samþykkt um stjórn sveitarfélagsins og veitir þeim lausn frá störfum. Kjörtímabil slíkra 
nefnda skal vera hið sama og kjörtímabil sveitarstjórnar nema annað sé ákveðið í lögum eða 
af sveitarstjórn. 

Kosningar í byggðarráð, nefndir, ráð og stjórnir skulu vera leynilegar, bundnar 
hlutfallskosningar ef þess er óskað. 

Sveitarstjórn kýs nefndir til að fara með einstaka málaflokka á kjörtímabilinu. 

Þá kýs sveitarstjórn menn í nefndir, ráð og stjórnir sem sveitarfélag á aðild að skv. 

samþykktum eða lögum um viðkomandi stjórnvald. 

Sveitarstjórn getur kosið nefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum verkefnum. 
Umboð slíkra nefnda getur sveitarstjórn afturkallað hvenær sem er og fellur það sjálfkrafa 

niður þegar liðin eru 4 ár frá því að nefndin var kosin. 

58. gr. 
Heimilt er sveitarstjórn að sameina nefndir þannig að ein nefnd fari með verkefni á 

fleiri en einu sviði þótt svo sé kveðið á í lögum að kjósa skuli sérstaka nefnd til þess að fara 
með tiltekin verkefni. 

Í sveitarfélögum þar sem íbúar eru færri en 500 er sveitarstjórn heimilt að fara sjálf með 

verkefni lögskipaðrar nefndar nema verkefni nefndarinnar sé ósamrýmanlegt störfum 

sveitarstjórnar að mati ráðuneytisins. 
Sveitarstjórn getur kosið nefnd til að fara með afmörkuð málefni í hluta sveitarfélags. 

Ákveða má í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins að slíka nefnd skuli kjósa í almennum 
kosningum í sveitarhlutanum. 

59. gr. 

Forstöðumenn og aðrir stjórnendur fyrirtækja og stofnana sveitarfélags eru ekki 
kjörgengir í stjórnir þeirra stofnana er þeir starfa hjá. 

60. gr. 
Þegar aðalmaður í nefnd forfallast um stundarsakir skal varamaður hans taka sæti í 

nefndinni. Þegar aðalmaður í nefnd fellur frá, flyst burt eða forfallast varanlega á annan hátt 
tekur varamaður sæti hans sbr. fyrri málsl., nema sveitarstjórn ákveði að kjósa aðalmann að 

nýju. 
Ef tveir eða fleiri flokkar eða framboðsaðilar hafa haft samstarf um nefndarkosningar 

skal þó sá aðili, sem tilnefndi viðkomandi mann til setu í nefnd, einnig tilnefna eftirmann 

hans sé eigi öðruvísi ákveðið í yfirlýsingu, sbr. 35. gr. 

61. gr. 

Sveitarstjórn ákveður valdsvið nefnda, ráða og stjórna sem hún kýs nema slíkt sé 

ákveðið í lögum. 
Sveitarstjórn getur falið nefnd, ráði eða stjórn fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á 

annan veg.
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62. gr. 
Oddviti sveitarstjórnar boðar nefndir, ráð og stjórnir saman til fyrsta fundar eftir að 

þær hafa verið kjörnar. eða ákveður hver annist fundarboðun nema sveitarstjórn hafi kjörið 

formann sérstaklega. Ákveður þá formaðurinn um fundarboðun til fyrsta fundar. 

Oddviti getur kallað saman tvær eða fleiri nefndir til að ræða mál er varða starfssvið 

fleiri nefnda en einnar. 

63. gr. 
Á fyrsta fundi nýkjörinnar nefndar skal kjósa formann, varaformann og ritara sé ekki 

annað ákveðið í lögum eða af sveitarstjórn. 
Formaður nefndar boðar nefndarfundi eða lætur boða með hæfilegum fyrirvara. 

Nefndarformaður stjórnar fundi. Fundir skulu að jafnaði haldnir fyrir luktum dyrum. 
Nefnd getur kvatt á sinn fund starfsmenn sveitarfélags ef hún telur þess þörf. Hún getur 

einnig boðið öðrum aðilum að koma á fund nefndarinnar til viðræðna um tiltekin mál. 

Nefndarmönnum er skylt að sækja fundi nefndar. 
Ákvæði IV. og V. kafla laga þessara gilda að öðru leyti um fulltrúa í nefndum, ráðum 

og stjórnum á vegum sveitarfélags, eftir því sem við á. 

64. gr. 

Nefndir, ráð og stjórnir á vegum sveitarfélags skulu halda gerðabók sem fundargerðir 
eru færðar Í. 

Þar skal greina inntak mála, málsaðila og hverja afgreiðslu mál fær. 
Sé um ráðgefandi nefnd að ræða teljast ályktanir hennar tillögur til sveitarstjórnar, 

enda þótt þær séu orðaðar sem ákvarðanir eða samþykktir nefndar. 

65. gr. 
Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna skulu lagðar fyrir byggðarráð og fullskipaða 

sveitarstjórn eftir því hver háttur er hafður á fullnaðarafgreiðslu í viðkomandi málaflokki. 
Fundargerðir skulu fylgja dagskrá reglulegra sveitarstjórnarfunda. 
Ályktun nefndar, sem hefur fjárútlát í för með sér, skal lögð fyrir sveitarstjórn eða 

byggðarráð hennar eftir því sem fyrir er mælt í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins. 

66. gr. 
Fulltrúar í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum sveitarfélags eiga rétt á þóknun fyrir 

þau störf skv. almennum reglum er sveitarstjórn setur, svo og greiðslu ferða- og 
dvalarkostnaðar í samræmi við 44. gr. laga þessara. 

VII. KAFLI 

Framkvæmdastjórn og starfslið sveitarfélaga. 

67. gr. 
Sé eigi ráðinn sérstakur framkvæmdastjóri sveitarfélags hefur oddviti með höndum 

daglega stjórn sveitarfélagsins, undirbýr fundi sveitarstjórnar og byggðarráðs, ef kosið er, 
annast framkvæmd ákvarðana hennar og annarra málefna sveitarfélagsins, svo sem 
bréfaskipti, gjaldheimtu og reikningshald.
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68. gr. 

Laun oddvita, þar sem eigi er starfandi framkvæmdastjóri eða annar starfsmaður við 

stjórn sveitarfélagsins, skulu ákveðin sérstaklega af sveitarstjórn, og skal þá ýmist miðað við 

fast hlutfall af tekjum sveitarfélagsins og stofnana þess, sem oddviti hefur umsjón með, eða 

við áætlaðan vinnutíma oddvita við stjórnsýslustörf. Launin skulu endurskoðuð reglulega í 

samræmi við almennar launabreytingar í landinu. 
Ef um er að ræða sérstakar, umfangsmiklar og tímabundnar framkvæmdir á vegum 

sveitarfélags sem oddviti sér um skal hann eiga rétt á sérstakri þóknun fyrir þau störf skv. 

ákvörðun sveitarstjórnar. 
Láti oddviti í té húsnæði og aðra aðstöðu vegna skrifstofuhalds og fundarhalda í þágu 

sveitarfélags á hann rétt á sérstakri greiðslu fyrir þá þjónustu. 

69. gr. 

Í þéttbýlissveitarfélögum, sem hafa fleiri íbúa en 500, er rétt að ráða framkvæmdastjóra 

sveitarfélags. Í öðrum sveitarfélögum er sveitarstjórn heimilt að ráða slíkan starfsmann. 

Heimilt er tveimur sveitarfélögum eða fleiri að ráða sameiginlega framkvæmdastjóra. 

Í hreppum nefnist framkvæmdastjóri sveitarstjóri, í bæjum og kaupstöðum nefnist hann 

bæjarstjóri og í Reykjavík nefnist framkvæmdastjóri borgarstjóri. 

70. gr. 

Ráðningartími framkvæmdastjóra sveitarfélags skal að jafnaði vera hinn sami og 

kjörtími sveitarstjórnar. 
Heimilt er að ráða framkvæmdastjóra sveitarfélags til óákveðins tíma en uppsagnar- 

frestur skal þá vera þrír mánuðir af beggja hálfu miðað við mánaðamót. 

Taka skal sérstaklega fram við ráðningu framkvæmdastjóra hvort ráðningin miðist við 

kjörtíma sveitarstjórnar eða gildi um óákveðinn tíma. 

71. gr. 

Framkvæmdastjóri sveitarfélags skal sitja fundi sveitarstjórnar og hefur hann þar 

málfrelsi og tillögurétt en eigi atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn fulltrúi í sveitarstjórninni. 

Hann hefur og rétt til setu á fundum nefnda sveitarfélags með sömu réttindum. 

Framkvæmdastjóri undirbýr fundi sveitarstjórnar og byggðarráðs og hefur á hendi 

framkvæmd þeirra ákvarðana sem sveitarstjórn tekur. 

Framkvæmdastjóri er prókúruhafi sveitarsjóðs og hann er æðsti yfirmaður annars 

starfsliðs sveitarfélagsins. 
Framkvæmdastjóri undirritar skjöl varðandi kaup og sölu fasteigna sveitarfélagsins, 

lántökur og ábyrgðir, svo og önnur skjöl sem fela í sér skuldbindingar eða ráðstafanir sem 

samþykki sveitarstjórnar þarf til. 
Í samþykkt um stjórn sveitarfélags skal setja nánari ákvæði um verksvið framkvæmda- 

stjóra og mörk milli þess og ákvörðunarvalds sveitarstjórnar og byggðarráðs hennar. 

Starfskjör framkvæmdastjóra skal ákveða í ráðningarsamningi. 

72. gr. 

Sveitarstjórn ræður starfsmenn í helstu stjórnunarstöður hjá sveitarfélagi og stofnunum 

þess og veitir þeim lausn frá starfi. 

Um ráðningu annarra starfsmanna fer eftir ákvæðum í samþykkt um stjórn sveitarfé- 

lags. Séu þar eigi sérstök ákvæði þessa efnis gefur sveitarstjórn eða byggðarráð almenn 

fyrirmæli til stjórnenda sveitarfélagsins og stofnana þess um hvernig staðið skuli að ráðningu 

starfsmanna.
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13. gr. 

Starfsmenn við stjórnsýslu sveitarfélags hafa réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. 
Um starfskjör annarra starfsmanna sveitarfélags fer eftir ákvæðum kjarasamninga. 

Uppsagnarfrestur fastráðinna starfsmanna sveitarfélags er þrír mánuðir sé ekki annað 

ákveðið í kjarasamningum eða í ráðningarsamningi. 

VIII. KAFLI 

Fjármál sveitarfélaga. 

TA. gr. 
Reikningsár sveitarfélaga skal vera almanaksárið. 

15. gr. 

Fyrir lok janúarmánaðar skal sveitarstjórn gera fjárhagsáætlun sveitarsjóðs, stofnana 
og fyrirtækja sveitarfélagsins fyrir yfirstandandi ár. Ráðuneyti getur veitt sveitarstjórnum 

lengri frest þegar brýnar ástæður eru fyrir hendi. 
Fjárhagsáætlun skal rædd á tveimur fundum með a.m.k. einnar viku millibili. Í 

fjárhagsáætlun skal koma fram rekstrar- og framkvæmdaáætlun, enn fremur áætlaðar 
fjármagnshreyfingar. Form fjárhagsáætlunar skal vera í samræmi við form ársreikninga. 

Fjárhagsáætlun skv. þessari grein skal vera meginregla um tekjuöflun, ráðstöfun 

fjármuna og fjármálastjórn sveitarfélagsins á reikningsárinu. 

16. gr. 

Á fyrsta ári hvers kjörtímabils skal sveitarstjórn semja og fjalla um þriggja ára áætlun 

um rekstur, framkvæmdir og fjármál sveitarfélagsins. 

Áætlunin skal vera rammi um árlegar fjárhagsáætlanir sveitarfélagsins og skal 

endurskoða hana hverju sinni í tengslum við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. 

71. gr. 

Hyggist sveitarstjórn ráðast í eða taka þátt í framkvæmd og áætlaður heildarkostnaður 

eða hlutur sveitarfélagsins í honum nemur hærri fjárhæð en sveitarsjóðsgjöld yfirstandandi 

reikningsárs er skylt að leggja fyrir sveitarstjórn umsögn sérfróðs aðila um kostnaðaráætlun- 
ina, væntanleg áhrif hennar á fjárhagsafkomu sveitarsjóðs á fyrirhuguðum verktíma, áætlun 
um árlegan rekstrarkostnað fyrir sveitarsjóð, sé um hann að ræða, og jafnframt skal gerð 
grein fyrir því hvernig framkvæmdin samræmist þriggja ára áætlun sveitarfélagsins. 

78. gr. 

Við gerð fjárhagsáætlunar skal hafa hliðsjón af veltufjárstöðu sveitarfélagsins í byrjun 
fjárhagsárs og áætla fyrir þeim breytingum sem nauðsynlegt er talið að gera á henni. 

79. gr. 
Heimilt er að endurskoða fjárhagsáætlun sveitarsjóðs og gera á henni nauðsynlegar 

breytingar ef í ljós koma breytingar á forsendum fjárhagsáætlunarinnar. Sveitarstjórn 

afgreiðir slíkar breytingar á árlegri fjárhagsáætlun við eina umræðu, enda séu breytingartil- 

lögur sendar öllum fulltrúum í sveitarstjórn a.m.k. fimm sólarhringum fyrir sveitarstjórn- 

arfund. 

A4
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80. gr. 
Til útgjalda, sem ekki eru lögbundin, samningsbundin eða leiðir af fyrri samþykkt 

sveitarstjórnar, má ekki stofna nema til komi samþykki sveitarstjórnar. Samþykki sveitar- 
stjórn fjárveitingu utan fjárhagsáætlunar skal hún jafnframt kveða á um hvernig útgjöldun- 
um skuli mætt. 

81. gr. 

Sveitarfélög og fyrirtæki þeirra eru bókhaldsskyld. 
Um bókhald sveitarfélaga gilda lög um bókhald, eftir því sem við á. 

Ráðuneytið setur með reglugerð nánari ákvæði um bókhald sveitarfélaga og ársreikning 

þeirra að höfðu samráði við Hagstofu Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Þar skal 

m.a. kveðið á um reglur varðandi gjaldfærslu fjárfestinga sveitarfélaga. 

82. gr. 

Semja skal ársreikning fyrir sveitarsjóð, stofnanir sveitarfélagsins og fyrirtæki þess. 

Jafnframt skal semja samstæðureikning fyrir sveitarfélagið, stofnanir þess og fyrirtæki með 

sjálfstætt reikningshald. 
Ársreikningur skal sýna yfirlit um rekstur og framkvæmdir á reikningsárinu og 

efnahagsreikning í lok reikningsárs ásamt skýringum. Yfirlit yfir allar fjárhagsábyrgðir 

sveitarfélagsins skal vera hluti ársreikningsins og í honum skal sýna fjárhagsáætlun 

reikningsársins til samanburðar. 
Ársreikningurinn skal gerður samkvæmt lögum, reglum og góðri reikningsskilavenju. 

83. gr. 

Ársreikningur sveitarfélags skal fullgerður fyrir lok aprílmánaðar. 

84. gr. 

Endurskoðun hjá sveitarfélagi, stofnunum þess og fyrirtækjum skal unnin af tveimur 
skoðunarmönnum. Í sveitarfélögum, þar sem íbúar eru 500 eða fleiri, skal sveitarstjórn 

jafnframt fela löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarstofu að annast endurskoðun. 
Á fyrsta eða öðrum fundi nýkjörinnar sveitarstjórnar skal hún kjósa tvo skoðunarmenn 

til eins árs í senn og jafnmarga til vara. Fulltrúar í sveitarstjórn og starfsmenn sveitarfélags- 
ins eru eigi kjörgengir sem skoðunarmenn hjá sveitarfélaginu, stofnunum þess eða 

fyrirtækjum. 

Sveitarstjórn er heimilt að starfrækja endurskoðunardeild sem annast innri endur- 
skoðun undir stjórn forstöðumanns. Innri endurskoðun er hluti af skipulagi sveitarfélags og 

þáttur í eftirlitskerfi þess. 

85. gr. 

Skoðunarmenn skulu haga endurskoðun í samræmi við góðar endurskoðunarvenjur 
eins og þær eru hjá sveitarfélögum á hverjum tíma. Með endurskoðun sinni skulu þeir 
komast að rökstuddri niðurstöðu um áreiðanleika ársreikningsins og skulu ganga úr skugga 
um að hann sé gerður í samræmi við góða reikningsskilavenju og að fylgt hafi verið 

ákvæðum laga, reglna og samþykkta um meðferð fjármuna og upplýsingaskyldu sveitarfé- 

laga.
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86. gr. 
Skylt er að veita skoðunarmönnum aðstöðu til að gera þær athuganir sem þeir telja 

nauðsynlegar. Þeir skulu fá aðgang að öllum eignum, bókum, fylgiskjölum og öðrum 
gögnum sveitarfélagsins og skulu sveitarstjórn og starfsmenn sveitarfélagsins veita þeim 

allar þær upplýsingar sem þeir æskja og unnt er að láta í té. 

Endurskoðun skal lokið eigi síðar en 30. júní ár hvert. 

87. gr. 
Skoðunarmenn skulu árita ársreikninginn og greina frá niðurstöðum endurskoðunar- 

innar. Þeir skulu gefa yfirlýsingu um að ársreikningurinn hafi verið endurskoðaður og að 
hann hafi verið saminn í samræmi við ákvæði laga, reglna og samþykkta. Þeir skulu láta í ljós 
álit á ársreikningnum og greina frá niðurstöðum endurskoðunarinnar að öðru leyti. 

Telji skoðunarmenn að í ársreikningi séu ekki þær upplýsingar sem þar eiga að koma 
fram skulu þeir geta þess í áritun sinni og veita viðbótarupplýsingar ef þess er kostur. Að 
öðru leyti geta skoðunarmenn greint frá þeim atriðum í áritun sinni sem þeir telja eðlilegt að 
fram komi í ársreikningi. 

Ábendingar og athugasemdir, sem skoðunarmenn vilja koma á framfæri við sveitar- 

stjórn, framkvæmdastjóra eða forstöðumenn, skal bera fram skriflega og skal aðilum veittur 
hæfilegur frestur til svara. 

Ef skoðunarmönnum þykir ástæða til skulu þeir gera tillögur til sveitarstjórnar um 
endurbætur varðandi meðferð fjármuna hjá sveitarsjóði, stofnunum hans eða fyrirtækjum, 
um breytingar á innra eftirliti, stjórnsýslu og öðru því sem þeir telja að geti verið til bóta í 
rekstri sveitarfélagsins. 

Sveitarstjórn skal varðveita á öruggan hátt öll gögn um endurskoðunina og samskiptin 
við skoðunarmenn. 

Skoðunarmanni er ekki heimilt að gefa óviðkomandi upplýsingar um hag sveitarfélags 
eða annað það er hann kemst að í starfi sínu. 

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um endurskoðun hjá sveitarfélögum og 
verksvið skoðunarmanna. 

88. gr. 

Sveitarstjórnir skulu hafa lokið fullnaðarafgreiðslu ársreikninga sveitarsjóðs og fyrir- 

tækja hans eigi síðar en í júlímánuði. Eintak af ársreikningum skal senda ráðuneytinu og 
Hagstofu Íslands fyrir 31. júlí ár hvert. 

Vanræki sveitarstjórn að afgreiða eða skila ársreikningum sínum innan tilskilins frests 
getur ráðuneytið stöðvað greiðslur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til viðkomandi sveitarfé- 
lags og með lögsókn komið fram ábyrgð á hendur þeim aðila sem ábyrgð ber á 
vanrækslunni. 

89. gr. 

Eigi má sveitarfélag veðsetja tekjur sínar. Eigi heldur fasteignir sem nauðsynlegar eru 
til þess að sveitarfélagið geti rækt lögskyld verkefni sín. Aðrar eignir getur sveitarfélag 
veðsett og heildareignir sveitarfélags standa til tryggingar skuldbindingum þess. 

Eigi má framkvæma aðför í þeim eignum sveitarfélaga sem nauðsynlegar eru til 
framkvæmda á lögskyldum verkefnum þeirra og sveitarfélög verða eigi tekin til gjaldþrota- 
skipta. 

Kröfur á hendur sveitarsjóði má eigi nota til skuldajafnaðar við kröfu sveitarfélags um 
lögboðin gjöld til sveitarsjóðs eða stofnana sveitarfélagsins.
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Eigi má binda sveitarsjóð við sjálfskuldarábyrgð á skuldbindingum annarra aðila en 

stofnana sveitarfélagsins. 
Sveitarstjórn getur veitt einfalda ábyrgð til annarra aðila gegn tryggingum sem hún 

metur gildar. 

90. gr. 

Komist sveitarfélag í fjárþröng, þannig að sveitarstjórn telur sér eigi unnt að standa í 

skilum, skal hún tilkynna það til ráðuneytisins. 
Ákvörðun um slíka tilkynningu skal tekin eftir tvær umræður í sveitarstjórn. 
Ráðuneytið skal þá tafarlaust láta fara fram rannsókn á fjárreiðum og rekstri 

sveitarfélagsins og leggja síðan fyrir sveitarstjórn að bæta það sem áfátt kann að reynast 

innan hæfilegs frests. 
Komi í ljós að fjárhagur sveitarfélags er slíkur að það getur ekki með eðlilegum rekstri 

staðið straum af lögboðnum útgjöldum eða öðrum skuldbindingum sínum er ráðuneytinu 
heimilt að veita sveitarfélaginu styrk eða lán úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til þess að koma 

fjárhag sveitarfélagsins á réttan kjöl með þeim skilyrðum sem ráðuneytið setur. 
Ráðuneytið getur heimilað eða lagt fyrir sveitarstjórn í því tilviki sem hér um ræðir að 

leggja álag á útsvör, aðstöðugjöld og fasteignaskatta sem nemi allt að 25%. 

91. gr. 

Nú er greiðslubyrði sveitarfélags umfram greiðslugetu svo mikil að ljóst er að eigi mun 

úr rætast í bráð og getur ráðuneytið þá svipt sveitarstjórn fjárforráðum sveitarfélags og 

skipað því fjárhaldsstjórn, enda hafi fjármálastjórn sveitarfélagsins verið í ólestri, ráðstafan- 
ir skv. 90. gr. muni fyrirsjáanlega eigi duga til úrbóta eða sveitarstjórn hafi vanrækt svo 
skyldur sínar skv. lögum þessum að vandræði hafi af hlotist. 

Áður en sveitarstjórn verður svipt fjárforráðum sveitarfélags skv. þessari grein skal 

ráðuneytið þó skora á sveitarstjórn að koma fjármálum sveitarfélagsins á réttan kjöl og er 

ráðuneytinu heimilt að veita sveitarstjórn allt að 6 mánaða frest í því skyni. Ráðuneytið 

getur þá jafnframt snúið sér til skiptaráðanda og óskað eftir greiðslustöðvun sveitarsjóðs Í 

allt að þrjá mánuði í samræmi við II. kafla gjaldþrotalaga, nr. 6/1978, eftir því sem við á. 

Fjárhaldsstjórn skal skipuð til tiltekins tíma og eigi lengur en til eins árs í senn. 

Heimilt er sveitarstjórn að höfða mál fyrir dómi til ógildingar úrskurði ráðherra um 

sviptingu fjárforræðis. 

92. gr. 

Fjárhaldsstjórn sveitarfélags skal skipuð þremur mönnum, þar af einum skv. tilnefn- 
ingu Sambands íslenskra sveitarfélaga. Formaður skal skipaður af ráðherra. 

Þóknun til fjárhaldsmanna skal ákveðin af ráðuneytinu og greiðist úr ríkissjóði. 

Birta skal ákvörðun um sviptingu fjárforræðis og skipun fjárhaldsstjórnar í Lögbirtinga- 
blaði og í B-deild Stjórnartíðinda. 

93. gr. 
Fjárhaldsstjórn tekur við stjórn fjármála sveitarfélags og má enga greiðslu inna af hendi 

úr sveitarsjóði nema með samþykki hennar. Ályktanir sveitarstjórnar og ákvarðanir lægra 
settra stjórnvalda hennar, sem hafa útgjöld í för með sér, eru ógildar nema til komi 
samþykki fjárhaldsstjórnar. 

Að öðru leyti fer sveitarstjórn áfram með málefni sveitarfélagsins. 

Fjárhaldsstjórn skal rannsaka fjárreiður sveitarfélagsins og allan rekstur þess og gera 

nýja áætlun um tekjur og gjöld sveitarfélagsins fyrir næstu tvö fjárhagsár. 
Áætlun þessa skal senda ráðuneytinu til staðfestingar ásamt umsögn sveitarstjórnar. Að 

lokinni staðfestingu ráðuneytis gildir áætlunin sem fjárhagsáætlun sveitarfélagsins, a.m.k. 

meðan sveitarfélagið er undir fjárhaldsstjórn.
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94. gr. 
Fjárhaldsstjórn getur með samþykki ráðuneytisins selt eigur sveitarfélagsins til lúkning- 

ar skuldum, þó eigi þær eigur sem nauðsynlegar eru til framkvæmda á lögskyldum 
verkefnum, sbr. 89. gr. 

Með sama móti getur fjárhaldsstjórn ákveðið að færa tiltekna starfsemi, sem rekin 
hefur verið á vegum sveitarfélagsins, í hendur einkaaðila. 

95. gr. 

Nú duga eigi framangreindar ráðstafanir til þess að koma fjárhag sveitarsjóðs og 

stofnana hans á réttan kjöl og getur þá ráðuneytið einnig ákveðið að leita samninga við 
nágrannasveitarfélög um sameiningu við það sveitarfélag, sem undir fjárhaldsstjórn er, eða 

hluta þess gegn yfirtöku eigna og skulda. 

96. gr. 
Svipting fjárforræðis og skipun fjárhaldsstjórnar fellur niður eftir ákvörðun ráðuneytis- 

ins þegar telja má að fjárhagur sveitarfélagsins sé kominn í viðunandi horf. Auglýsing þar að 
lútandi skal birt á sama hátt og auglýsing um sviptingu fjárforræðis. 

IX. KAFLI 

Samvinna sveitarfélaga. 

97. gr. 

Sveitarfélög geta haft samvinnu sín á milli um framkvæmd einstakra verkefna, á 

vettvangi héraðsnefnda, byggðasamlaga eða í landshlutasamtökum. 

98. gr. 

Sé um að ræða varanlegt samvinnuverkefni sveitarfélaga, svo sem rekstur skóla og 

heilbrigðisstofnana eða brunavarnir, geta sveitarfélög myndað byggðasamlag sem tekur að 
sér framkvæmd verkefnisins. 

Í samningi, sem gera skal um byggðasamlag, skulu vera ákvæði m.a. um stjórn 
samlagsins og kjör fulltrúa til hennar, fjölda þeirra, kjörtímabil, um varafulltrúa og annað 

sem máli skiptir í því sambandi. 
Í samningnum skulu vera ákvæði um hvenær stjórnarfundur er ályktunarhæfur og um 

umboð stjórnar til að skuldbinda sveitarsjóði. Þá skulu vera ákvæði um í hvaða tilvikum þörf 

er staðfestingar sveitarstjórna á samþykktum sem gerðar eru í stjórn byggðasamlags. 

Þar sem eigi er öðruvísi ákveðið í samþykktum byggðasamlags gilda eftir því sem við 
eiga meginreglur laga þessara um meðferð mála, skyldur og réttindi stjórnarmanna, 

starfslið, meðferð fjármála og endurskoðun reikninga. 
Sveitarsjóðir bera einfalda ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum byggðasamlags sem 

þeir eru aðilar að en innbyrðis skiptist ábyrgðin í hlutfalli við íbúatölu. 

99. gr. 
Sé sveitarfélögum ætluð í lögum verkefni sem þeim er um megn að leysa hverju fyrir sig 

skulu mynduð byggðasamlög um framkvæmd þeirra, sbr. þó 4. mgr. 6. gr. 

Ákvæði þessa kafla gilda um byggðasamlög skv. fyrri mgr. þessarar greinar með þeim 
frávikum sem kunna að felast í öðrum lögum.
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100. gr. 
Sé um að ræða samvinnu sveitarfélaga um áhættusaman atvinnurekstur án hlutdeildar 

annarra aðila skal stofna félag í samræmi við ákvæði laga nr. 24/1972, um heimild 
sveitarfélaga til stofnunar og starfrækslu atvinnu- og þjónustufyrirtækja með takmarkaðri 

ábyrgð. 

101. gr. 

Samþykktir byggðasamlaga skulu teknar til endurskoðunar í síðasta lagi þegar liðin eru 

10 ár frá stofnun þeirra og síðan á a.m.k. 10 ára fresti. Við slíka endurskoðun skal meta 
reynslu af starfsemi viðkomandi byggðasamlags og stjórnskipulagi þess og skal við full- 
trúatölu í stjórn samlagsins taka tillit til breytinga sem leiðir af breyttum aðstæðum, þar á 
meðal af breytingum á fólksfjölda aðildarsveitarfélaga og af breytingum á skipan þeirra eða 
starfsemi héraðsnefndar. 

Til þess að breyting á samþykktum fyrir byggðasamlag nái fram að ganga þurfa 24 hlutar 
sveitarstjórna aðildarsveitarfélaga að staðfesta hana eða hún hafi verið samþykkt í almennri 
atkvæðagreiðslu á starfssvæði byggðasamlagsins, en 24 hlutar stjórnarmanna geta krafist þess 
að slík atkvæðagreiðsla fari fram um tillögu til breytinga á samþykktunum. 

102. gr. 

Nú óskar sveitarstjórn að ganga úr byggðasamlagi og er henni það þá heimilt enda fari 
þá jafnframt fram endurskoðun á samþykktum fyrir byggðasamlagið, sbr. 101. gr. 

Óski sveitarstjórnin eftir því að fá nettóeignarhluta sinn í byggðasamlagi innleystan er 
eigi skylt að greiða hann á skemmri tíma en 20 árum. Náist eigi samkomulag um verðmæti 
eignarhlutans eða greiðslukjör skal það úrskurðað af þremur dómkvöddum, hæfum og 
óvilhöllum mönnum sem m.a. skulu taka tillit til áframhaldandi hagræðis íbúa viðkomandi 
sveitarfélags af starfsemi byggðasamlagsins og greiðslugetu byggðasamlagsins eða þeirra 
sveitarfélaga sem halda rekstri þess áfram. 

103. gr. 
Tillaga um að hætta starfsemi byggðasamlags nær því aðeins fram að ganga að hún sé 

staðfest í samræmi við ákvæði 101. gr. 

Nú er ákveðið að hætta starfsemi byggðasamlags eða svo er fyrir mælt í lögum og skal þá 
skipa því sérstaka skiptastjórn er gerir upp eignir þess og skuldir og slítur rekstri þess. 
Heimilt er skiptastjórn að auglýsa eftir kröfum á hendur byggðasamlaginu með opinberri 
innköllun. Eftir að kröfur hafa verið greiddar skal afgangi eigna eða eftirstöðvum skulda 
jafnað á viðkomandi sveitarsjóði í hlutfalli við íbúatölu. 

Skiptastjórn skal kjörin af stjórn byggðasamlags. 

104. gr. 
Sveitarfélög geta stofnað til staðbundinna landshlutasamtaka sveitarfélaga er vinni að 

hagsmunamálum íbúa í hverjum landshluta. Starfssvæði slíkra samtaka fer eftir ákvörðun 
aðildarsveitarfélaga sem staðfest hefur verið af ráðuneytinu. 

Sveitarstjórnir kjósa fulltrúa á ársfund landshlutasamtaka eftir þeim reglum sem 
ákveðnar eru í lögum samtakanna. 

105. gr. 
Ríkisvaldið viðurkennir Samband íslenskra sveitarfélaga sem sameiginlegan málsvara 

sveitarfélaga í landinu.
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Á. KAFLI 

Stækkun sveitarfélaga. 

106. gr. 

Ráðuneytið skal vinna að stækkun sveitarfélaga með samruna fámennra sveitarfélaga í 
stærri og öflugri heildir. Skal ráðuneytið vinna að þessu í samráði við einstök sveitarfélög, 
Samband íslenskra sveitarfélaga og landshlutasamtök sveitarfélaga. 

107. gr. 
Þegar skylt er að sameina sveitarfélag öðru sveitarfélagi, sbr. 2. mgr. 5. gr., skal 

ráðuneytið skipa nefnd er í sitji tveir menn skv. tilnefningu sveitarstjórnar í því sveitarfélagi 

sem um ræðir og tvo menn skv. tilnefningu viðkomandi héraðsnefndar. Þá skipar ráðuneytið 

formann nefndarinnar án tilnefningar. 

Nefndin skal gera tillögu um hverra kosta skuli leita varðandi sameiningu sveitarfélags- 

ins við annað eða önnur sveitarfélög. 

Þegar tillaga nefndarinnar liggur fyrir skal ráðuneytið fara þess á leit við viðkomandi 

sveitarfélag eða sveitarfélög að þau tilnefni til viðbótar fulltrúa í nefndina þannig að hvort 
eða hvert sveitarfélag eigi þar tvo fulltrúa. 

Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði. 
Nú berst ráðuneytinu eigi tilnefning í nefndina innan tilskilins frests og skal þá 

ráðuneytið skipa fulltrúa í nefndina án tilnefningar. 

Nefndin skal síðan gera tillögu til viðkomandi sveitarstjórna um það hvernig að 
sameiningu sveitarfélaganna skuli staðið. 

Sé um fleiri en eina tillögu að ræða getur ráðuneytið ákveðið að láta fara fram almenna 
atkvæðagreiðslu meðal íbúa viðkomandi sveitarfélaga um tillögurnar. 

Ráðuneytið skal óska eftir umsögn viðkomandi sveitarstjórna um sameiningarmálið en 
síðan ákveður ráðuneytið hvernig að sameiningu sveitarfélaganna skuli staðið. 

Heimilt er ráðuneytinu að fresta sameiningu sveitarfélaga þar sem svo stendur á sem 
segir í 2. mgr. S. gr. 

108. gr. 
Þegar tvær eða fleiri sveitarstjórnir hafa ákveðið að kanna möguleika á sameiningu 

skulu þær kjósa samstarfsnefnd til þess að annast athugun málsins. 

Skal hvor eða hver sveitarstjórn kjósa tvo fulltrúa eða fleiri í nefndina eftir 
samkomulagi. Nefndin kýs formann úr sínum hópi. 

Samstarfsnefnd skal starfa í samráði við ráðuneytið og skal það láta henni í té þá aðstoð 

er það telur nauðsynlega og úrskurða um vafaatriði er upp kunna að koma. 

Þegar samstarfsnefnd hefur skilað áliti sínu um sameiningu skulu viðkomandi sveitar- 

stjórnir taka málið á dagskrá. Skal hafa tvær umræður um málið án atkvæðagreiðslu. 
Að lokinni umræðu sveitarstjórna skal síðan fara fram atkvæðagreiðsla innan sveitarfé- 

laganna um sameininguna. Viðkomandi sveitarstjórnir ákveða sameiginlega hvenær at- 
kvæðagreiðsla fer fram og skal kosið sama dag í sveitarfélögunum. 

Sveitarstjórn lætur gera atkvæðaseðil til afnota við atkvæðagreiðsluna í samráði við 
ráðuneytið. Um atkvæðagreiðslur skv. þessari mgr. fer eftir ákvæðum Il. kafla laga 
þessara, eftir því sem við getur átt.
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109. gr. 
Ef meiri hluti atkvæðisbærra íbúa sveitarfélags hefur synjað sameiningu við atkvæða- 

greiðslu skv. 108. gr. verður það sveitarfélag eigi sameinað öðrum sveitarfélögum að svo 
stöddu. 

Hafi sameiningin hlotið samþykki skulu sveitarstjórnir þær, sem hlut eiga að máli, taka 
ákvarðanir um fjárhagsmálefni sveitarfélaganna, fjölda fulltrúa í nýrri sveitarstjórn, nafn 
hins sameinaða sveitarfélags og önnur atriði. Ákvarðanir þessar skulu sendar ráðuneytinu 
sem ákveður hvenær sameining skuli fara fram. 

Séu sveitarfélög þau, sem sameinuð eru, sitt í hvoru lögsagnarumdæmi skal ráðuneytið 

leita umsagnar dómsmálaráðuneytisins áður en ákvörðun um sameiningu er tekin. 

110. gr. 

Sameining sveitarfélaga yfir mörk kjördæma verður ekki ákveðin nema með lögum. 

111. gr. 
Ráðuneytið skal hlutast til um að samþykktir og reglugerðir, sem gilda í þeim 

sveitarfélögum sem sameina skal, verði endurskoðaðar og samræmdar og síðan lagðar fyrir 
sveitarstjórn í hinu sameinaða sveitarfélagi. 

112. gr. 

Þegar ráðuneytið hefur staðfest sameiningu sveitarfélaga skv. framanskráðu skal það 

gefa út tilkynningu um sameininguna sem birta skal í B-deild Stjórnartíðinda. Þar skal greint 

frá nafni hins nýja sveitarfélags, hvaða sveitarfélög hafi verið sameinuð, frá hvaða tíma 

sameiningin taki gildi, tölu sveitarstjórnarmanna, svo og hvort kosning skv. 113. gr. skuli 

fram fara og hvenær. 

113. gr. 

Ráðuneyti getur ákveðið að kosningar skuli fara fram til sveitarstjórnar hins sameinaða 
sveitarfélags þegar við sameiningu, svo og kjördag slíkra aukakosninga. 

114. gr. 

Ráðuneytið getur, að fenginni umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga, sett almennar 

reglur þess efnis að Jöfnunarsjóður sveitarfélaga veiti fjárhagslega aðstoð til þess að greiða 

fyrir sameiningu sveitarfélaga. Slíka aðstoð má veita í allt að fimm ár eftir sameiningu. 

115. gr. 

Þegar sveitarfélag í dreifbýli og sveitarfélag í þéttbýli sameinast er sveitarstjórn hins 

sameinaða sveitarfélags heimilt að ákveða að um tiltekinn tíma, þó ekki lengur en 10 ár frá 
sameiningu, megi veita tiltekinn afslátt af fasteignaskatti af eignum í dreifbýli vegna 

mismunandi þjónustu við fasteignaeigendur í dreifbýli og þéttbýli. 

XI. KAFLI 

Samskipti ríkis og sveitarfélaga. 

116. gr. 

Ríkisstjórninni er rétt að koma á formlegu samstarfi við samtök sveitarfélaga með gerð 
samstarfssáttmála ríkis og sveitarfélaga og með öðrum hætti. Ríkisstjórnin skal hafa náið 
samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga um þau mál er varða verkaskiptingu ríkis og 

sveitarfélaga og önnur samskipti þessara aðila.
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117. gr. 
Ráðuneytið getur falið umboðsmönnum ríkisins í héraði að annast verkefni sem því eru 

falin með lögum þessum. 
Umboðsmenn ríkisins skulu vera sveitarfélögum og samtökum þeirra til ráðuneytis við 

störf þeirra, eftir því sem óskað er og við verður komið. Skulu þeir veita ráðgjöf, að því leyti 
sem það samrýmist öðrum embættisskyldum þeirra, og aðstoða við samvinnu og stækkun 
sveitarfélaga. 

Óski héraðsnefnd eftir er umboðsmaður ríkisins skyldur að annast framkvæmdastjórn 
fyrir nefndina enda sé kostnaður greiddur af héraðsnefnd. 

Setja skal nánari ákvæði um þessi atriði í reglugerð. 

118. gr. 

Ráðuneytið skal hafa eftirlit með því að sveitarstjórnir gegni skyldum sínum skv. lögum 

þessum og öðrum löglegum fyrirmælum. 
Vanræki sveitarstjórn skyldur sínar skal ráðuneytið veita henni áminningu og skora á 

hana að bæta úr vanrækslunni. 

Verði sveitarstjórn eigi við áskorun ráðuneytisins innan frests sem ráðuneytið tiltekur 
er því heimilt að stöðva greiðslur til sveitarsjóðs úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga þar til bætt 

hefur verið úr vanrækslunni. Jafnframt getur ráðuneytið með lögsókn krafist dagsekta af 

þeim sem ábyrgð bera á vanrækslunni og mega dagsektir nema allt að fimmföldum 
daglaunum viðkomandi manns. 

119. gr. 
Ráðuneytið skal úrskurða um ýmis vafaatriði sem upp kunna að koma við framkvæmd 

sveitarstjórnarmálefna en það skerðir þó eigi rétt aðila til þess að höfða mál fyrir 
dómstólum. 

Ráðuneytið skal kveða upp úrskurð innan tveggja mánaða frá því að því berst mál til 
úrskurðar. Ráðuneytið skal árlega gefa út úrskurði sína í sveitarstjórnarmálefnum. 

120. gr. 

Ráðuneytið skal í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga semja fyrirmynd að 

samþykkt um stjórn sveitarfélaga og senda hana öllum sveitarstjórnum. 

Sveitarstjórnir skulu setja nýjar samþykktir um stjórn sveitarfélaga eða endurskoða 
eldri samþykktir innan eins árs frá gildistöku laga þessara. 

XIl. KAFLI 

Gildistökuákvæði. 
121. gr. 

Í. kafli og Hl. kafli laga þessara öðlast þegar gildi. VINI. kafli laganna tekur gildi 1. 
janúar 1987. Aðrir kaflar laganna taka gildi þegar að loknum almennum sveitarstjórnar- 

kosningum árið 1986. 
Jafnframt falla úr gildi sveitarstjórnarlög, nr. 58 frá 29. mars 1961, svo og lög nr. 28 

1968, 52/1972, 41/1976, 19/1978, 9/1982 og 12/1983, um breytingar á þeim lögum, lög nr. 5 
frá 7. mars 1962, um sveitarstjórnarkosningar, og lög nr. 5/1966, 7/1978, 8/1982, 10/1982 og 
64/1984, um breytingar á þeim lögum, og lög nr. 70 frá 12. maí 1970, um sameiningu 
sveitarfélaga.
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Ákvæði til bráðabirgða. 

I 

Kosning sýslunefnda vorið 1986 fer fram skv. ákvæðum IV. kafla laga nr. 58 29. mars 
1961, með síðari breytingum, og skulu þær fara með umboð þar til sveitarfélög eða 
byggðasamlög geta tekið við verkefnum þeirra, en þó ekki lengur en til 31. desember 1988. 

Oddvitar sýslunefnda skulu hafa forgöngu um flutning verkefna og önnur skil af hálfu 
sýslufélaga til sveitarfélaga og héraðsnefnda. Ráðuneytið skal setja nánari reglur um þessi 
efni. 

Il 
Kosningar sveitarstjórna vorið 1986 skulu fara fram laugardaginn 31. maí nema í þeim 

sveitarfélögum þar sem færri en % hlutar íbúanna eru búsettir í kauptúnum. Þar skulu 
kosningarnar fara fram laugardaginn 14. júní. Að öðru leyti gilda ákvæði þessara laga um 

þær kosningar. 

Gjört að Bessastöðum, 18. apríl 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Alexander Stefánsson. 

  

Stjórnartíðindi A 5, nr. 8. Útgáfudagur 22. apríl 1986.
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FORSETABREF 

um þinglausnir. 

Forseri ÍsLanns 
gjörir kunnugt: Alþingi 108. löggjafarþing, lýkur störfum í dag, miðvikudaginn 23. apríl 
1986. 

Mun ég því slíta Alþingi í dag. 

Gjört í Reykjavík, 23. apríl 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
  

Steingrímur Hermannsson. 

25. apríl 1986 Nr. 10 

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, 25. apríl 1986. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

AS 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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LOG 

um breyting á lögum nr. 7 frá 1. febrúar 1936, 

um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. 

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. 

31. gr. laganna orðast svo: 
Hafi nokkur maður notað sér bágindi annars manns, einfeldni hans, fákunnáttu eða 

léttúð eða það, að hann var honum háður, til þess að afla sér hagsmuna eða áskilja sér þá 

þannig að bersýnilegur mismunur sé á hagsmunum þessum og endurgjaldi því er fyrir þá 

kom eða skyldi koma, eða hagsmunir þessir skyldu veittir án endurgjalds, skal gerningur sá, 

er þannig er til kominn, ógildur gagnvart þeim aðila er á var hallað með honum. Sama gildir 

þótt annar maður en sá, sem gerningurinn var gerður við, eigi sök á misferli því sem getið er Í 

1. málsl. þessarar greinar, enda sé þeim, er haginn átti að hafa af gerningnum, það kunnugt 

eða megi vera það kunnugt. 

2. gr. 

32. gr. laganna orðast svo: 

Löggerningur, sem vegna misritunar eða annarra mistaka af hálfu þess er gerði hann 

hefur orðið annars efnis en til var ætlast, er ekki skuldbindandi fyrir þann sem gerði hann ef 

sá maður, sem löggerningnum var beint til, vissi eða mátti vita að mistök hefðu átt sér stað. 

Nú er löggerningur sendur í símskeyti og aflagast hann í meðförum símans og er hann þá 

eigi skuldbindandi fyrir sendanda í þeirri mynd sem hann kemur fram í, og það enda þótt 
móttakandi sé grandlaus. Sama gildir sé munnlegum löggerningi, sem boðbera er falið að 
skila, skilað röngum. 

Eigi sendandi sök á mistökunum skal honum skylt að bæta móttakanda það tjón sem 
hann hefur orðið fyrir af þeim. Nú fær sendandi vitneskju um mistökin og skal hann þá, án 

ástæðulausrar tafar, skýra gagnaðilja frá því ef hann ætlar að bera þau fyrir sig. Að öðrum 

kosti gildir löggerningurinn svo sem hann var er hann kom til móttakanda nema því aðeins 

að móttakandi hafi vitað um mistökin eða mátt um þau vita. 

3. gr. 

33. gr. laganna orðast svo: 
Löggerning, sem ella mundi talinn gildur, getur sá maður, er við honum tók, eigi borið 

fyrir sig ef það yrði talið óheiðarlegt vegna atvika sem fyrir hendi voru þegar löggerningur- 

inn kom til vitundar hans og ætla má að hann hafi haft vitneskju um.
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4. gr. 

34. gr. laganna orðast svo: 
Nú hefur skriflegur löggerningur verið gerður til málamynda og hefur sá maður, sem 

við gerningnum tók, framselt grandlausum þriðja manni rétt sinn samkvæmt honum og 

verður það þá eigi borið fram gegn þeim manni að gerningurinn hafi verið gerður til 
málamynda. 

S. gr. 

35. gr. laganna orðast svo: 

Hafi kröfuhafi gegn vilja sínum misst kvittun fyrir peningaupphæð er skuldari samt sem 
áður laus mála ef hann í grandleysi greiðir, á gjalddaga eða eftir, gegn afhendingu 
kvittunarinnar. 

6. gr. 

36. gr. laganna orðast svo: 
Samningi má víkja til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta, ef það yrði talið 

ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig. Hið sama á við um 

aðra löggerninga. 
Við mat skv. 1. mgr. skal líta til efnis samnings, stöðu samningsaðilja, atvika við 

samningsgerðina og atvika sem síðar komu til. 

1. gr. 

37. gr. laganna orðast svo: 

Hafi maður, í því skyni að varna samkeppni, áskilið sér hjá öðrum manni að sá maður 

reki eigi verslun eða aðra atvinnu, eða hann ráði sig eigi til starfa við slíkt fyrirtæki, þá er það 

loforð eigi bindandi fyrir þann mann ef telja verður, þegar litið er til allra atvika, að 

skuldbinding þessi sé víðtækari en nauðsynlegt er til þess að varna samkeppni eða hún skerði 

með ósanngjörnum hætti atvinnufrelsi þess manns sem tókst þessa skyldu á herðar. Við mat 

á hinu síðastnefnda atriði skal einnig hafa hliðsjón af því hverju það varðar rétthafann að 

þessi skuldbinding sé haldin. 
Hafi starfsmaður við verslun eða annað fyrirtæki tekið á sig slíka skuldbindingu, sem 

getur um í 1. mgr., gagnvart þeim, sem fyrirtækið rekur, og skuldbinding hans á að gilda 
eftir að ráðningu hans við fyrirtækið er lokið þá er sú skuldbinding ógild ef honum er sagt 
upp stöðunni eða vikið úr henni án þess að hann hafi sjálfur gefið nægilega ástæðu til þess 

eða ef hann sjálfur fer löglega úr stöðunni sakir þess að sá, sem fyrirtækið rekur, vanefnir 

skyldur sínar við hann. 

8. gr. 

39. gr. laganna orðast svo: 
Nú hefur maður afhent tilkynningu skv. 4., 6., 9., 19., 28. og 32. gr. laga þessara til 

flutnings með síma, pósti eða öðru því flutningstæki sem gilt þykir að nota og kemur það þá 

eigi honum að sök þótt þeirri tilkynningu seinki eða hún komist eigi til skila.
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9. gr. 
Við gildistöku laga þessara falla úr gildi eftirtalin lagaákvæði: 

7. gr. laga nr. 58 frá 28. júní 1960, um bann við okri, dráttarvexti o.fl. 

34. gr. laga nr..20 frá 8. mars 1954, um vátryggingasamninga. 

29. gr. höfundalaga, nr. 73 frá 29. maí 1972. 

11. gr. laga nr. 44 frá 1. júní 1979, um húsaleigusamninga. 

2. mgr. 2. gr. laga nr. 75 frá 14. nóv. 1917, um útmælingar lóða í kaupstöðum, löggiltum 

kauptúnum o.fl. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. maí 1986. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1986. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.$.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 
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LÖG 
um ríkisendurskoðun. 

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. 

Ríkisendurskoðun starfar á vegum Alþingis. Annast hún endurskoðun hjá ríkisstofnun- 
um og þeim aðilum öðrum sem hafa með höndum rekstur eða fjárvörslu á vegum ríkisins. 
Enn fremur hefur hún eftirlit með framkvæmd fjárlaga. 

Ríkisendurskoðun skal vera þingnefndum og yfirskoðunarmönnum ríkisreiknings, sbr. 
43. gr. stjórnarskrárinnar, nr. 33/1944, til aðstoðar við störf er varða fjárhagsmálefni 

ríkisins. 
Ríkisendurskoðun er óháð ráðuneytum og öðrum handhöfum framkvæmdarvaldsins. 

2. gr. 

Forsetar Alþingis ráða í sameiningu forstöðumann stofnunarinnar til sex ára í senn og 
nefnist hann ríkisendurskoðandi. Ríkisendurskoðandi skal hafa löggildingu sem endurskoð- 
andi. Launakjör hans skulu ákveðin af Kjaradómi. Ríkisendurskoðandi er starfsmaður 
Alþingis og ber ábyrgð gagnvart því. Forsetar Alþingis geta, að fengnu samþykki sameinaðs 
Alþingis, vikið ríkisendurskoðanda úr starfi. 

3. gr. 

Ríkisendurskoðandi nýtur sjálfstæðis í starfi sínu og er ekki bundinn af fyrirmælum um 

einstaka þætti þess. Forsetar Alþingis geta þó, ýmist að eigin frumkvæði eða samkvæmt 
óskum þingmanna, krafið hann skýrslna um einstök mál. 

Ríkisendurskoðandi stjórnar ríkisendurskoðun. Hann ræður starfsmenn og skal leitast 

við að þeir hafi staðgóða menntun og þekkingu og séu í einu og öllu óháðir ráðuneytum og 
stofnunum sem þeir vinna að endurskoðun hjá. 

4. gr. 

Ríkisendurskoðun er heimilt að fela óháðum löggiltum endurskoðendum að vinna að 
einstökum verkefnum sem stofnuninni eru falin í lögum þessum. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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5. gr. 

Reikningar ríkisendurskoðunar skulu endurskoðaðir af óháðum löggiltum endurskoð- 
anda sem tilnefndur er af forsetum Alþingis. 

Reikningsskil ríkisendurskoðunar skulu birt í ríkisreikningi. 

6. gr. 
Ríkisendurskoðun skal annast endurskoðun ríkisreiknings og reikninga stofnana, sjóða 

og annarra aðila þar sem kostnaður eða reikningslegt tap er greitt af ríkissjóði samkvæmt 

fjárlögum eða af öðrum tekjum samkvæmt sérstökum lögum. 

Enn fremur skal ríkisendurskoðun annast endurskoðun reikninga fyrirtækja og 

stofnana sem rekin eru á ábyrgð ríkissjóðs eða ríkissjóður á að hálfu eða meira, þar með 
talin hlutafélög og ríkisbankar. 

1. gr. 

Ríkisendurskoðun getur krafist reikningsskila af stofnunum, samtökum, sjóðum og 
öðrum aðilum sem fá fé eða ábyrgðir frá ríkinu. Jafnframt er ríkisendurskoðun heimilt að 

kalla eftir greinargerðum um ráðstöfun styrkja og annarra framlaga af ríkisfé. 
Þá getur ríkisendurskoðun rannsakað reikningsskil sveitarfélaga sem varða sameigin- 

lega starfsemi ríkisins og sveitarfélaga. Enn fremur getur hún rannsakað reikningsskil þeirra 
stofnana og félaga sem ríkissjóður á hlut í. 

8. gr. 
Endurskoðun skal á hverjum tíma einkum miða að eftirfarandi: 

1. Að reikningsskil gefi glögga mynd af rekstri og efnahag í samræmi við reikningsskila- 
venjur. 

2. Að reikningar séu í samræmi við heimildir fjárlaga, fjáraukalaga og annarra laga, 

lögmæt fyrirmæli og starfsvenjur. 

9. gr. 
Ríkisendurskoðun getur framkvæmt stjórnsýsluendurskoðun hjá ríkisfyrirtækjum en í 

slíkri endurskoðun felst að könnuð sé meðferð og nýting á ríkisfé. Skal stofnunin vekja 
athygli hlutaðeigandi stjórnvalda á því sem úrskeiðis fer í rekstri og gera tillögur um 
úrbætur. 

10. gr. 
Í störfum sínum samkvæmt 6. gr. á ríkisendurskoðun aðgang að öllum gögnum sem máli 

skipta, þar á meðal fylgiskjölum, skýrslum, bókum og bréfum. Þá getur ríkisendurskoðun 

krafist þeirra upplýsinga og gagna sem þýðingu geta haft við störf hennar samkvæmt 7. gr. 

Ríkisendurskoðun ákveður hvar og hvenær endurskoðað er. Þegar ákveðið er að 
endurskoðun fari fram í skrifstofu stofnunar eða ríkisfyrirtækis er þeirri stofnun skylt að 

veita alla aðstöðu sem þarf til að unnt sé að endurskoða þar. 
Ríkisendurskoðun getur kveðið á um frest þeim til handa sem standa eiga skil á gögnum 

til endurskoðunar, svo og frest til þess að svara athugasemdum sem gerðar hafa verið við 
bókhald eða fjárvörslu. 

11. gr. 

Nú ákveður ríkisendurskoðandi að beita ákvæðum 7. og 9. gr. og skal hann þá gera 

fjárveitinganefnd grein fyrir ákvörðunum sínum. Fjárveitinganefnd getur og haft frumkvæði 
að athugunum samkvæmt þessum lagaákvæðum. 

12. gr. 

Árlega skal samin heildarskýrsla um störf ríkisendurskoðunar á liðnu almanaksári. Skal 

hún lögð fyrir Alþingi.
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13. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1987. Jafnframt falla úr gildi: 
1. Ákvæði í 6. og 10. gr. laga nr. 73/1969 sem kveða á um ríkisendurskoðun og 

ríkisendurskoðanda. 
2. Lög nr. 61/1931, um ríkisbókhald og endurskoðun. 

3. Ákvæði um endurskoðun og endurskoðendur í eftirtöldum lögum: 
Lög nr. 1/1938, 5. gr. 
Lög nr. 35/1948, 6. gr. 

Lög nr. 38/1951, 13. gr. 

Lög nr. 23/1955, 13. gr. 
Lög nr. 61/1966, 13. gr. 

Lög nr. 43/1971, 8. gr. 
Lög nr. 44/1976, 10. gr. 

Lög nr. 51/1983, 7. gr. 
Lög nr. 60/1984, 4. gr. 
Lög nr. 64/1985, 21. gr. 
Lög nr. 70/1985, 10. gr. 

Gjört í Reykjavík, 29. apríl 1986. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

30. apríl 1986 Nr. 13 

LOG 

um breyting á lögum um skipti á dánarbúum og félagsbúum o.fl., 

nr. 3/1878, með síðari breytingum. 

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. 

90. gr. laganna orðist svo: 
Um skipti á öðrum búum en dánarbúum, t.a.m. samlagsbúum, er hrökkva fyrir 

skuldum, og búum sambýlisfólks við slit á óvígðri sambúð eða við andlát annars aðilans, fer 

sem um opinber skipti á dánarbúum með þeim breytingum sem leiðir af eðli þeirra. Svo skal 

einnig við skipti á þrotabúum, sem ekki eru dánarbú, fara eftir fyrirmælum 8. kap. sem og 

öðrum ákvörðunum í lögum þessum með þeim breytingum sem nauðsynlegar eru. 

Það telst óvígð sambúð skv. 1. mgr. ef karl og kona stofna til sambúðar og hafa átt barn 

saman eða kona er þunguð af hans völdum eða ef sambúðin hefur varað samfleytt í a.m.k. 

tvö ár.
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2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1987 og skal þeim beitt við skipti á búum þeirra er slitið 

hafa sambúð og ekki hafa komið sér saman um eignaskipti, enda hafi þá ekki þegar verið 

höfðað mál fyrir almennum dómstóli vegna eignaskiptanna. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1986. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 
(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

Nr. 14 29. apríl 1986 

LOG 

um breytingu á lögum nr. 15/1962, nr. 31/1969, nr. 33/1979 

og nr. 12/1984, 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. 
Við 1. gr. laga nr. 15/1962, 31/1969, 33/1979 og 12/1984 bætist ný mgr. svohljóðandi: 
Veðdeild Búnaðarbanka Íslands er heimilt að framselja og afhenda Stofnlánadeild 

landbúnaðarins allar eignir og skuldir sínar og öll réttindi sín og skyldur skv. þessum lögum 
vegna breytingar á lausaskuldum bænda í föst lán. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. apríl 1986. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 
(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 46 28. maí 1980, um aðbúnað, hollustuhætti 

og Öryggi á vinnustöðum. 

HANDHAFAR vaALDs 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. 

5. tölul. bráðabirgðaákvæða laganna orðist svo: 
Lög þessi skal endurskoða í samráði við aðila vinnumarkaðarins og stjórn Vinnuettirlits 

ríkisins eigi síðar en fyrir árslok 1990. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. apríl 1986. 

  

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.) 

Alexander Stefánsson. 

30. apríl 1986 Nr. 16 

LOG 

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

um tollskrá o.fi., með síðari breytingum. 

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. 

Tollur á vörum í tollskrárnúmeri 87.02.11 í 1. gr. tollskrárinnar lækki í 70%. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1986. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 
(L.S.)   

Þorsteinn Pálsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 73 9. október 1968, um rétt manna 

til að kalla sig verkfræðinga, húsameistara, tæknifræðinga 

eða byggingafræðinga. 

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. 

Fyrirsögn laganna breytist þannig: 
Á milli orðanna „húsameistara“ og „tæknifræðinga“ komi orðin: húsgagna- og innan- 

hússhönnuði. 

2. gr. 

Á ettir 9. gr. laganna komi tvær nýjar greinar sem verða 10. og 11. gr. og greinatala 
laganna breytist því til samræmis, svohljóðandi: 

(10. gr.) 
Rétt til að kalla sig húsgagna- og innanhússhönnuði hafa þeir einir hér á landi sem 

fengið hafa til þess leyfi ráðherra. 

(11. gr.) 
Engum má veita leyfi það sem um getur í 10. gr. nema hann hafi stundað nám og lokið 

fullnaðarprófi við listiðnaðarskóla eða aðra sérskóla sem ráðherra viðurkennir sem 
fullgildan skóla í þeirri grein, að fenginni umsögn stéttarfélags húsgagna- og innanhúss- 
hönnuða. 

Þeir sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 1. mgr. þessarar greinar, eiga rétt á að 

þeim sé veitt leyfi til að kalla sig húsgagna- og innanhússhönnuði. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

4. gr. 

Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu skal fella meginmál þeirra inn Í lög nr. 73 9. 

október 1968, um rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, húsameistara, tæknifræðinga eða 

byggingafræðinga, og gefa þau út svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1986. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson.
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LÖG 
um breytingu á lögum nr. 52/1970, um eftirlit með skipum. 

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. 

45. gr. laganna falli niður og breytist númeraröð greina 46 og áfram í samræmi við það. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 30. júní 1986. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1986. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

30. apríl 1986 Nr. 19 

LOG 

um breyting á lögum nr. 79/1974, um fjáröflun til vegagerðar, 

sbr. lög nr. 78/1977. 

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. 

1. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 78/1977, orðast svo: 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — bensíngjald — af bensíni er fellur undir 

tollskrárnúmer 27.10.19. Gjald þetta skal frá og með 1. október 1985 nema 9,54 kr. af 

hverjum lítra. 

2. gr. 

5. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 78/1977, er verður 4. gr. þeirra (sbr. 14. gr. laga nr. 3 

1986), orðast svo:
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A. 
Af bifreiðum, sem nota annan orkugjafa en bensín og eru allt að 4000 kg að leyfðri 

heildarþyngd, skal frá og með árinu 1986 greiða árlega þungaskatt sem hér segir: 

Fyrir bifreiðar, sem eru allt að 1000 kg að eigin þyngd, skal greiða árgjald að fjárhæð 
36 000 kr. Sé eigin þyngd bifreiðar 1000 kg til 2000 kg skal árgjaldið vera 46 016 kr. Ef eigin 
þyngd bifreiðar er 2000 kg eða meiri skal árgjaldið hækka um 2633 kr. fyrir hver 200 kg eða 
minna sem eigin þyngd hennar er meiri en 2000 kg. 

Af bifreiðum, sem ekið er gegn gjaldi samkvæmt löggiltum mælum, skal árgjaldið vera 
30% hærra en að framan greinir. 

Eigendur bifreiða, er um getur í Í. mgr., geta að eigin vali greitt þungaskatt í formi 
gjalds fyrir hvern ekinn kílómetra samkvæmt ökumeæli, sbr. B-lið þessarar greinar, í stað 

árgjalds. Gjald fyrir hvern ekinn kílómetra skal þá vera hið sama og innheimt er af 

bifreiðum sem eru að leyfðri heildarþyngd 4,0-4,9 tonn. 

B. 
Af bifreiðum, sem nota annan orkugjafa en bensín og eru 4000 kg eða meira að leyfðri 

heildarþyngd, skal þungaskattur greiðast í formi gjalds fyrir hvern ekinn kílómetra 
samkvæmt ökumæli og koma í stað árlegs þungaskatts samkvæmt A-lið þegar bifreiðar eiga í 
hlut. Af tengi- og festivögnum, sem eru 6000 kg eða meira að leyfðri heildarþyngd, greiðist 
þungaskattur á sama hátt. 

Kílómetragjald samkvæmt 1. mgr. þessa stafliðar skal vera sem hér segir: 

  

Leyfð heildarþyngd Gjald fyrir hvern Leyfð heildarþyngd Gjald fyrir hvern 

bifreiðar, ekinn km, bifreiðar, ekinn km, 

tonn kr. tonn kr. 

4,0- 4,9 2,47 15,0-15,9 5,25 

5,0- 5,9 2,63 16,0-16,9 5,67 

6,0- 6,9 2,84 17,0-17,9 6,08 

7,0- 7,9 2,98 18,0-18,9 6,45 

8,0- 8,9 3,11 19,0-19,9 6,94 

9,0- 9,9 3,25 20,0-20,9 7,31 

10,0-10,9 3,45 21,0-21,9 7,73 

11,0-11,9 3,58 22,0-22,9 8,22 

12,0-12,9 4,03 23,0-23,9 8,61 

13,0-13.9 4,41 24,0-24,9 9,00 
14,0-14,9 4,88 25,0 og þyngri 9,44 

Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi getur ráðherra ákveðið að gjaldskylda bifreiðar, 

Íesti- eða tengivagns miðist við aðra þyngd en leyfða heildarþyngd, svo sem ef leyfð 

heildarþyngd nýtist ekki til fulls. Þá er ráðherra heimilt að ákveða að gjaldið skuli vera alit 

að 70% lægra fyrir akstur fólksflutningabifreiða sem sannanlega á sér stað vegna 
sérleyfisaksturs eða aksturs almenningsvagna í þéttbýli. 

Ráðherra er og heimilt að ákveða að veittur skuli allt að 10% afsláttur af þungaskatti 
innheimtum samkvæmt ökumæli (kílómetragjaldi) sem fellur á akstur vöruflutningabifreiða, 
þ.m.t. festi- og tengivagna, umfram 25 000 km á ári, allt að 20% afsláttur af akstri þessara 

ökutækja umfram 35 000 km á ári og allt að 50% afsláttur af akstri þeirra umfram 45 000 km 

á ári. Af akstri annarra bifreiða má afsláttur þessi nema allt að 10% af akstri umfram 25 000 

km á ári og allt að 20% af akstri umfram 45 000 km á ári.
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Ökumælar skulu settir í bifreiðar, festi- eða tengivagna á kostnað eigenda þeirra. Um 
tegundir og útbúnað mæla, ísetningu þeirra, álestur, viðgerðir og eftirlit skal kveðið á í 
reglugerð. 

Ráðherra getur, ef sérstaklega stendur á, veitt undanþágu frá því að ökumælisskyld 
bifreið, festi- eða tengivagn séu útbúin ökumæli enda fari ákvörðun þungaskatts fram á 
annan jafntryggan hátt. 

C. 
At bifreiðum, sem skrásettar eru erlendis og nota annan orkugjafa en bensín og eigi er 

ætlað að vera hérlendis lengur en fjóra mánuði í senn, skal greiða þungaskatt samkvæmt 
nánari ákvörðun ráðherra í reglugerð. Sama á við um tengi- og festivagna sem að leyfðri 
heildarþyngd eru 6 tonn eða meira og skrásettir eru erlendis. Við ákvörðun fjárhæðar 
þungaskatts af gjaldskyldum ökutækjum samkvæmt þessum staflið skal höfð hliðsjón af 
fjárhæð þungaskatts samkvæmt A- og B-liðum þessarar greinar eftir því sem við á. 

Sé bifreið, sem skrásett er erlendis, lengur hér á landi en fjóra mánuði í senn skulu 
ákvæði A- og B-liða þessarar greinar gilda um hana eftir því sem við getur átt. 

3. gr. 
Við 6. gr. laganna, er verður 5. gr. þeirra, bætast tvær nýjar mgr. er orðast svo: 
Ráðherra er heimilt að fella niður þungaskatt samkvæmt 4. gr. af bifreiðum sem nota 

innlenda orkugjafa í tilraunaskyni, þó aldrei lengur en í eitt ár. Þá er honum heimilt að 
kveða svo á að af bifreiðum þessum skuli greiða að tilraunatímabilinu loknu allt að 50% 
lægri þungaskatt en kveðið er á um í 4. gr. 

Verði ágreiningur um gerð bifreiðar sker ráðherra úr. 

4. gr. 

7. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 78/1977, er verður 6. gr. þeirra, orðast svo: 
Bensíngjald samkvæmt 1. gr., þungaskattur samkvæmt A- og B-liðum 4. gr. og 

dagsektir samkvæmt 7. gr. skulu vera grunntaxtar. Ráðherra er heimilt að hækka gjöld þessi 

allt að því að þau hækki í réttu hlutfalli við þá hækkun sem kann að verða á vísitölu 

byggingarkostnaðar, sbr. lög nr. 18 23. mars 1983. Grunntaxti bensíngjalds, þungaskatts og 

dagsekta er miðaður við vísitölu 1. október 1985, þ.e. 229 stig. 

Heimilt er ráðherra að láta hækkun, er hann kann að ákveða á bensíngjaldi samkvæmt 

1. mgr. þessarar greinar, ná til bensínbirgða sem til eru í landinu þegar hækkunin tekur gildi. 

Getur ráðherra ákveðið að þeir, sem hafa bensín til umráða er hækkun tekur gildi, séu 
skyldir til að tilkynna það innheimtumanni ríkissjóðs og aðstoða hann við könnun birgða sé 
þess óskað. 

Útsöluverð á bensíni skal hækka sem nemur bensíngjaldi. 

5. gr. 

S. gr. laganna, er verður 7. gr. þeirra, orðast svo: 

A. 
Gjalddagi skatts þess, sem um ræðir í A-lið 4. gr., er 1. janúar árlega, en eindagi 1. 

apríl, og skal skatturinn innheimtast fyrir hvert ár þegar bifreið er skráð í ársbyrjun. 

Skattskyldan telst frá afhendingu skráningarmerkis ef um nýskráða bifreið er að ræða, ella 
frá 1. janúar það ár sem skattur er greiddur. Skatturinn reiknast fyrir heila mánuði þannig 

að 15 dagar eða fleiri teljast heill mánuður en færri dögum skal sleppt.
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Skattinn skal sá greiða sem er skráður eigandi á gjalddaga eða síðast var það ef bifreið 

er afskráð sem ónýt. Hafi bifreið skipt um eiganda án þess að það hafi verið tilkynnt til 

skráningar hvílir greiðsluskyldan jafnframt á hinum nýja eiganda. 

Lækka skal eða endurgreiða þungaskatt að réttri tiltölu hafi skattskyld bifreið verið 

afskráð sem ónýt eða skráningarmerki bifreiðar verið afhent lögreglustjóra í skráningarum- 

dæmi hennar til geymslu í a.m.k. 30 daga samfellt. 

Eigendur jeppabifreiða eiga rétt á endurgreiðslu á helmingi skatts samkvæmt A-lið 4. 

gr. sanni þeir með vottorði frá hlutaðeigandi skattstjóra að þeir hafi hatt meiri hluta 

atvinnutekna sinna næstliðið ár, að frádregnum kostnaði við öflun þeirra, af búrekstri, svo 

og lýsi yfir því að bifreiðarnar hafi verið notaðar næstliðið ár að mestu eða öllu leyti við 

landbúnaðarstörf. 

B. 

Þungaskatt samkvæmt B-lið 4. gr. skal greiða þrisvar á ári eftir á og eru gjalddagar 

skattsins 11. febrúar, 11. júní og 11. október ár hvert en eindagi síðasti dagur næsta mánaðar 

eftir gjalddaga. Skatturinn skal greiðast fyrir hvert gjaldtímabil sem bifreið er skráð þegar 

álestur fer fram. 

Eigandi eða umráðamaður bifreiðar skal, án sérstakrar tilkynningar, koma með bifreið 

sína til eftirlitsmanns fjármálaráðuneytis eða bifreiðaeftirlits á síðustu 20 dögum hvers 

gjaldtímabils, þ.e. á tímabilunum 20. janúar til 10. febrúar, 20. maí til 10. júní og 20. 

september til 10. október ár hvert, og láta lesa á og skrá stöðu ökumælis. 

Ef taka þarf ökumæli úr bifreið til viðgerðar skal setja annan ökumæli í stað hans. Nú 

verður því ekki við komið og er þá heimilt að veita tímabundna heimild til aksturs 

bifreiðarinnar gegn greiðslu daggjalds sem innheimtumaður ákveður. Við slíka ákvörðun er 

honum heimilt að miða við meðaltal ekinna kílómetra á dag á næstliðnu álesturstímabili 

samkvæmt álestursbók eða sambærilegu tímabili fyrra árs enda teljist það eðlilegt eftir 

atvikum. 

Sé ekki komið með bifreið eða vagn til álesturs á tilskildum tíma skal það varða eiganda 

eða umráðamann viðurlögum og falla þau á án sérstakrar tilkynningar. Viðurlög þessi skulu 

vera 120 kr. á dag frá lokum álesturstímabils í allt að 30 daga. Skal innheimta þeirra ekki 

falla niður þó að álestur fari síðar fram. 

C. 

Þungaskatt samkvæmt C-lið 4. gr. skal greiða við komu bifreiðar eða vagns til landsins 

enda sé ökutækið ekki útbúið fullnægjandi ökumeæli. Sé ökutækið útbúið ökumæli skal lesið 

á hann við komu og aftur við brottför og innheimta þungaskatt í samræmi við það. 

Ráðherra er heimilt í reglugerð að kveða nánar á um fyrirkomulag ákvörðunar og 

innheimtu þungaskatts af gjaldskyldum ökutækjum samkvæmt C-lið 4. gr. 

6. gr. 

9. gr. laganna, er verður 8. gr. þeirra, orðast svo: 

Innheimtu bensíngjalds og þungaskatts annast lögreglustjórar, en Í Reykjavík tollstjóri, 

og fer um reikningsskil eftir því sem ráðherra skipar fyrir. Bensíngjald skal innheimt með 

aðflutningsgjöldum og njóta sömu lögverndar og þau. 

1. gr. 

10. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 78/1977, er verður 9. gr. þeirra, orðast svo: 

Við aðalskoðun bifreiðar ár hvert skal eigandi hennar eða umráðamaður færa sönnur á 

að greiddur hafi verið af henni allur sá þungaskattur sem gjaldfallinn er á skoðunardegi. Að



30. apríl 1986 65 Nr. 19 

öðrum kosti skal skoðunarmaður neita um skoðun á henni, taka af henni skráningarmerki 

og afhenda þau lögreglustjóra, en lögreglustjóri skal ekki afhenda þau aftur fyrr en færðar 

hafa verið sönnur á greiðslu skattsins. 

Skráning eða umskráning bifreiðar skal ekki fara fram nema þungaskattur af bifreiðinni 

samkvæmt 4. gr. sé greiddur til næsta gjalddaga, en til umskráningardags sé um þungaskatt 
samkvæmt ökumæli að ræða. 

Óheimilt er að skipa út gjaldskyldu ökutæki samkvæmt C-lið 4. gr. nema sannað sé að 
þungaskattur af því hafi verið greiddur. 

Sé ekki komið með bifreið til skoðunar eða gjöld af henni ekki greidd á réttum 
gjalddaga skal lögreglustjóri eftir kröfu skattheimtumanns eða skoðunarmanns stöðva 
bifreiðina hvar sem hún fer og taka merki hennar til geymslu svo sem að framan segir. 

Þá skal það varða eiganda eða umráðamann viðurlögum er samsvara allt að 10 000 km 
akstri á mánuði sé ökumælir óvirkur, innsigli rofið eða ekki er komið með bifreið eða vagn 
til álesturs á tilskildum tíma. Fyrir ítrekað brot mega viðurlög þessi samsvara allt að 15 000 

km akstri á mánuði. Þá skal og heimilt að taka bifreið eða vagn úr umferð sé ökumælir ekki 

settur í á tilskildum tíma eða ekki er komið með bifreið eða vagn til álesturs á tilskildum 

tíma. Á sama hátt er heimilt að taka úr umferð bifreið eða vagn hafi ökumælir verið 
misnotaður, innsigli í honum rofið eða önnur brot framin gegn lögum þessum eða 
reglugerðum settum samkvæmt þeim. 

8. gr. 
12. gr. laganna, er verður 11. gr. þeirra, orðast svo: 
Séu gjöld samkvæmt lögum þessum ekki greidd í síðasta lagi á eindaga skal greiða 

ríkissjóði dráttarvexti af því sem ógreitt er, talið frá og með gjalddaga. Dráttarvextir eru þeir 

sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. gr. laga nr. 10 29. mars 1961 og ákvörðun 

Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. Dráttarvextir reiknast með sama hætti og hjá 

innlánsstofnunum. 
Þungaskatti, dagsektum og viðurlögum fylgir lögtaksréttur. Skal bifreiðin vera að veði 

fyrir gjöldum þessum og skal það veð ganga fyrir öðrum veðum. 

Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd laga þessara í reglugerð. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Gjaldtaka kílómetragjalds skv. B-lið 2. gr. laga þessara 

öðlast gildi við upphaf þess álesturstímabils er hefst að loknum mælaálestri sem fram fer á 
tímabilinu 20. september til 10. október 1985. 

Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 79/1974, 

um fjáröflun til vegagerðar, sbr. einnig |. nr. 78/1977 og 1. nr. 3/1986, og gefa þau út svo 
breytt. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Gjald skv. 1. gr. tekur einnig til bensínbirgða sem til eru í landinu hinn 1. október 1985. 

Þó skulu gjaldfrjálsir 300 lítrar hjá hverjum eiganda. 

Gjaldið skal greiða hvort heldur bensínið er í vörslu eiganda eða ekki. 
Hafi gjald skv. 1. gr. reglugerðar nr. 232/1985, um bensíngjald, verið greitt af birgðum 

sem til eru hinn 1. október 1985 skal greiða 2,74 kr. af hverjum lítra slíkra birgða sem til eru 
umfram 300 lítra hjá hverjum eiganda.
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Hver sá, sem á eða hefur til umráða 300 lítra af bensíni hinn 1. október 1985, skal 

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

Innheimtumaður getur krafist upplýsinga frá bensíninnflytjendum og bensínsölum um 
sölu samkvæmt verslunarbókum til viðskiptamanna er fram fór fyrir 1. október 1985. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1986. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.)   
Þorsteinn Pálsson. 

Nr. 20 30. apríl 1986 

LÖG 
um Siglingamálastofnun ríkisins. 

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. 

Siglingamálastofnun ríkisins starfar undir yfirstjórn samgönguráðherra. 

2. gr. 
Hlutverk Siglingamálastofnunar ríkisins er: 

1. Að vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um mál sem eru í verkahring stofnunarinnar. 
2. Að annast eftirlit með nýsmíði skipa, búnaði, breytingum og innflutningi og annað 

almennt eftirlit skipa skv. lögum um eftirlit með skipum og reglugerðum settum skv. 
þeim. 

3. Að annast framkvæmd alþjóðasamþykkta um öryggi mannslífa á hafinu sem Ísland er 
aðili að. 

4. Að annast framkvæmd alþjóðahleðslumerkjasamþykkta sem Ísland er aðili að. 
5. Að ákveða hleðslumerki fyrir fiskiskip eftir nánari reglum er ráðherra setur. 
6. Að fylgjast með rannsókn sjóslysa hjá siglingadómi og sjódómi og veita aðstoð við 

rannsókn sjóslysa. Rita umsögn um sjópróf til ríkissaksóknara. 
7. Að annast framkvæmd laga um varnir gegn mengun sjávar og reglugerða skv. þeim í 

samræmi við alþjóðasamþykktir og samninga sem Ísland er aðili að. 
8. Að annast framkvæmd laga og reglna um mælingu skipa, svo og mál er varða 

alþjóðasamþykkt um mælingu skipa. 

9. Að annast framkvæmd laga um skráningu skipa og skýrslugerð um íslenskan skipastól. 

Ráðherra getur sett nánari reglur um gerð skipaskrár. 

10. Að annast af Íslands hálfu samstarf við alþjóðastofnanir varðandi þau mál sem eru í 
verkahring stofnunarinnar.
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1l. Að annast framkvæmd laga og reglugerða um kafarastörf. 
12. Að annast mál er varða siglingalög og sjómannalög að því leyti sem þau varða skráningu 

skipa, skip og búnað þeirra, siglingaðryggi og önnur mál sem ráðuneytið kann að fela 
stofnuninni varðandi siglingar og áhafnir skipa. 

3. gr. 

Samgönguráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um hlutverk og starfshætti 

Siglingamálastofnunarinnar og um einstök verkefni hennar. 

4. gr. 

Siglingamálastjóri skal, að fenginni umsögn siglingamálaráðs, skipaður af samgöngu- 
ráðherra til fimm ára í senn. Hann annast framkvæmdastjórn þeirra mála sem falin eru 
Siglingamálastofnuninni. 

Ráðherra ræður annað starfsfólk stofnunarinnar að fengnum tillögum siglingamála- 
stjóra. 

Siglingamálastofnun ríkisins skal skipt í deildir skv. nánari ákvæðum í reglugerð. 

Heimilt er siglingamálastjóra að ráða trúnaðarmenn Siglingamálastofnunar utan 

höfuðborgarsvæðisins og ákveður ráðherra þeim þóknun að fengnum tillögum siglingamála- 
stjóra. 

5. gr. 

Samgönguráðherra skipar siglingamálaráð. 
Verkefni siglingamálaráðs skal vera: 

1. Að vera ráðgefandi aðili fyrir ráðherra og siglingamálastjóra í málum varðandi starfsemi 
Siglingamálastofnunar ríkisins, svo og öðrum þeim málum sem ráðsmenn eða siglinga- 

málastjóri telja rétt að ráðið fjalli um. 

2. Að gera tillögur um breytingar á lögum og reglum varðandi verkefni Siglingamálastofn- 
unar ríkisins. 

3. Að fjalla almennt um öryggismál skipa og báta, þar á meðal að sjá um birtingu á 

niðurstöðum af rannsóknum sjóslysa, ekki sjaldnar en árlega, í samvinnu við nefnd þá 

er starfar að rannsóknum sjóslysa skv. 230. gr. siglingalaga, nr. 34/1985, með síðari 
breytingu. 

6. gr. 

Samgönguráðherra skipar sjö fulltrúa í siglingamálaráð til fjögurra ára í senn, svo og 
varamenn þeirra. 

Formann og varamenn hans skipar ráðherra án tilnefningar og skal formaður vera 
fulltrúi samgönguráðuneytisins. Aðra fulltrúa skipar ráðherra skv. tilnefningu eftirtalinna 
samtaka: Farmanna- og fiskimannasambands Íslands, Landssambands íslenskra útvegs- 

manna, Sambands íslenskra kaupskipaútgerða, Sjómannasambands Íslands, Félags dráttar- 

brauta og skipasmiðja og Slysavarnafélags Íslands. 

Ef aðalmaður er fjarverandi situr varamaður fundi í hans stað. Varamaður á rétt á 

fundarsetu þótt aðalmaður sé á fundi og hefur þá málfrelsi og tillögurétt. 

Siglingamálastjóri situr fundi siglingamálaráðs ásamt þeim embættismönnum stofnun- 
arinnar, sem hann telur ástæðu til eða ráðið óskar eftir, með málfrelsi og tillögurétti. 

7. gr. 

Siglingamálaráð skal kvatt saman svo oft sem þurfa þykir að mati formanns eða meiri 

hluta nefndarmanna eða ef siglingamálastjóri óskar eftir en þó aldrei sjaldnar en sex sinnum 
á ári.
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8. gr. 

Aðalaðsetur Siglingamálastofnunar skal vera í Reykjavík en auk þess skal stofnunin 
hafa umdæmisskrifstofur í Vesturlandsumdæmi, Vestfjarðaumdæmi, Norðurlandsumdæmi, 
Austurlandsumdæmi og Vestmannaeyjum. 

Samgönguráðherra ákveður að fengnum tillögum siglingamálastjóra mörk umdæma og 

hvar umdæmisskrifstofur skuli vera. 

9. gr. 
Þegar starfsmenn Siglingamálastofnunar eru að starfi hafa þeir rétt til þess að fara um 

borð í hvert skip, sem statt er í íslenskri höfn eða innan íslenskrar landhelgi, til þess að 

rannsaka það sem þeim ber skv. stöðu sinni. 
Siglingamálastofnunin getur óskað aðstoðar Landhelgisgæslu Íslands til skyndiskoðana 

á skipum í höfnum og á hafi úti skv. nánara samkomulagi þessara aðila. 

Útgerðarmenn, skipstjórar, vélstjórar og aðrir, er í þeirra umboði starfa, svo og aðrir 

skipverjar, eru skyldir til að veita Siglingamálastofnuninni alla aðstoð og upplýsingar sem 

óskað er og starfið varða. 

Starfsmenn Siglingamálastofnunarinnar skulu á hinn bóginn gæta þess að valda ekki 

skipi óþarfa töfum né torvelda vinnu um nauðsyn fram. 

10. gr. 

Starfsmenn Siglingamálastofnunarinnar eru opinberir starfsmenn og njóta réttar og 

bera skyldur í samræmi við það. 

11. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 51/1970, um Siglingamála- 
stofnun ríkisins. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. um skipunartíma siglingamálastjóra skal skipun núverandi 

siglingamálastjóra halda gildi sínu. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1966. 

  

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.) 
Matthías Bjarnason. 

Nr. 21 „. 30. apríl 1986 
LOG 

um breytingu á siglingalögum, nr. 34 19. júní 1985. 

HANDHAFAR vALDSs 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. 

230. gr. laganna orðast svo: 
Samgönguráðherra skal skipa sérstaka fimm manna nefnd kunnáttumanna til fjögurra 

ára í senn. Nefndin skal kanna orsakir allra sjóslysa er íslensk skip farast. Nefndin rannsakar
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einnig öll slys þar sem manntjón verða, svo og önnur þau sjóslys sem hún telur ríkar ástæður 
til að rannsaka. 

Nefndin skal starfa sjálfstætt og óháð. 
Samgönguráðherra ræður, að fenginni umsögn nefndarinnar, starfsmann með sérþekk- 

ingu á þeim málum sem hún fjallar um. 
Nefndin skal í starfi sínu fylgja meginreglum laga þessara um sjópróf eftir því sem við 

verður komið. Um skyldu manna til skýrslugjafar fyrir nefndinni og um öflun sönnunar- 
gagna almennt, svo og um vettvangskönnun, gilda sömu reglur og í opinberum dómsmálum 
eftir því sem við getur átt. Nefndin ákveður sjálf hvort fundir hennar eru opnir eða lokaðir 

og hverjar upplýsingar eru veittar um framvindu rannsóknar. Nefndin getur leitað til 

Siglingamálastofnunar ríkisins við rannsókn máls eftir því sem tilefni er til. Embættisdómur- 

um eða lögreglustjórum á hverjum stað er skylt að aðstoða nefndina við skýrslutöku og aðra 

þætti málsrannsóknar. Einnig getur nefndin kallað til sérfræðinga eða leitað aðstoðar 
rannsóknastofnana í þágu rannsóknar máls, svo og allra þeirra aðila sem að Öryggis- og 

björgunarmálum vinna. Er þeim aðilum skylt að aðstoða nefndina við rannsókn í heild eða 
einstaka þætti hennar. 

Nú óskar einhver framangreindra aðila eftir að koma á framfæri upplýsingum í þágu 
rannsóknar máls og er nefndinni þá skylt að taka slíkar upplýsingar til athugunar. 

Um starfshætti nefndarinnar skal nánar kveðið á í reglugerð sem samgönguráðherra 
setur. Þar skal m.a. getið um vinnuskyldu starfsmanns og önnur störf, svo sem fræðslustörf í 
skólum og á námskeiðum. 

Kostnaður vegna starfsemi nefndarinnar og rannsóknar máls skv. þessari grein skal 

greiðast úr ríkissjóði. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1986. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

5. maí 1986 Nr. 22 

LÖG 
um veitingu ríkisborgararéttar. 

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

1. gr. 
Ríkisborgararétt skulu öðlast: 

Anbari, Lahcen, verkamaður í Reykjavík, f. 17. október 1957 í Marokkó. 

Anderlová, Alena, arkitekt í Reykjavík, f. 21. janúar 1945 í Tékkóslóvakíu. 
3. Anna Jónasdóttir Velek, húsmóðir í Reykjavík, f. 24. júní 1904 á Bjarteyjarsandi á 

Hvalfjarðarströnd. 

a
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Arelakis, loannis Georgios, sjómaður á Siglufirði, f. 24. maí 1954 í Grikklandi. 
Boulter, John Andres, sjómaður í Reykjavík, f. 20. nóvember 1957 í Bandaríkjunum. 
Challender, Christopher Matthew, barn í Hafnarfirði, f. 26. nóvember 1976 í Keflavík. 

Didriksen, Katrín, gullsmiður í Reykjavík, f. 5. apríl 1954 í Noregi. 
Drake, George, Kópavogi, f. 25. apríl 1942 á Siglufirði. 
Elín Alice Eltonsdóttir, húsmóðir í Keflavík, f. 15. maí 1946 í Bandaríkjunum. 

Fleckenstein, Randall Craig, kennslufræðingur í Reykjavík, f. 16. júní 1952 í Bandaríkj- 
unum. 

. Grujovic, Rade, sjómaður í Ólafsvík, f. 27. september 1952 í Júgóslavíu. 
- Hand, Patricia Isobel, skrifstofumaður í Vogum, Vatnsleysuströnd, f. 2. janúar 1939 í 
Ástralíu. 

„ Hansen, Kata Gunnvör, verkakona í Reykjavík, f. 6. ágúst 1922 í Færeyjum. 

„ Hoeltje, Claudia, fiðluleikari í Reykjavík, f. 11. mars 1950 í Brasilíu. 

. Ingrid Herdís Jónsdóttir, nemi í Mosfellssveit, f. 2. nóvember 1959 í Kópavogi. 

. Johnson, Stephen Robert, verkamaður á Höfn í Hornafirði, f. 22. október 1952 í 

Englandi. 

- Khoo, Gilbert Yok Peck, verslunarmaður í Kópavogi, f. 23. febrúar 1953 í Malaysíu. 
. Labidi, Mohammed, verkamaður í Reykjavík, f. 9. ágúst 1957 í Túnis. 
. Laskowska, Janina, veitingahússtarfsmaður í Reykjavík, f. 18. desember 1960 í 

Póllandi. 

. Lau Ming Loy, matsveinn í Reykjavík, f. 3. apríl 1956 í Malaysíu. 
„ Lee Tian Choi, verslunarmaður, f. 19. apríl 1948 í Malaysíu. Fær réttinn 17. desember 

1986. 

. Lieberman, Arie, fréttaljósmyndari í Grundarfirði, f. 17. maí 1947 í Tékkóslóvakíu. 

- Markovic, Ljubodrag, verkamaður á Skagaströnd, f. 15. október 1951 í Júgóslavíu. Fær 

réttinn 9. september 1986. 
. Marth, Ulrich Richard Wilhelm, forstjóri í Rangárvallasýslu, f. 23. desember 1920 í 

Þýskalandi. 
. Martin, Leoncia Maria, tónlistarkona í Kópavogi, f. 19. mars 1953 á Indlandi. 
„ McMahon, Neil Martin Gerard, kennari í Kópavogi, f. 11. desember 1950 á Írlandi. 

. Moestrup, Jörgen Ernst Grum, markaðsstjóri í Kópavogi, f. 28. ágúst 1944 í Danmörku. 

- Nycz, Marek, iðnverkamaður í Reykjavík, f. 9. júlí 1957 í Póllandi. 

. Pakjou, Koroush, nemi í Reykjavík, f. 2. nóvember 1960 í Íran. 

„ Ponzi, Margrét Jósefína, nemi í Reykjavík, f. 2. maí 1961 í Reykjavík. 

- Rail, Guðríður Blanche, húsmóðir í Hafnarfirði, f. 14. janúar 1959 í Hafnarfirði. 

„ Raiss Hammouch, Mohammed, verkamaður í Reykjavík, f. 2. nóvember 1954 í 

Marokkó. 

„ Rasmussen, Peter Sönderberg, kennari í Reykjavík, f. 6. september 1945 í Danmörku. 
. Reid, Arthur Wilfred, bankamaður í Reykjavík, f. 26. ágúst 1948 í Englandi. 
. Reid, Rosalind Jóhanna, skrifstofumaður í Reykjavík, f. 27. febrúar 1950 í Englandi. 
- Roman, Dmitri Sergeyevich, nemi í Reykjavík, f. 27. september 1960 í Sovétríkjunum. 

37. 
- Salbert, Miroslaw Stefan, læknir í Kópavogi, f. 7. júní 1946 í Póllandi. 

. Slaughter, Jacqueline Mary, námsstjóri í Reykjavík, f. 23. september 1940 í Englandi. 

. Sævar Leifsson, bifreiðarstjóri í Reykjavík, f. 5. júní 1951 í Reykjavík. Fær réttinn S. 

Salbert, Iwona Danuta, tannlæknir í Kópavogi, f. 14. september 1951 í Póllandi. 

ágúst 1986. 

„ Vestergárd, Súsanna Helen, hjúkrunarfræðingur í Reykjavík, f. 6. september 1958 í 

Keflavík.
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42. Vilhjálmur Hörður Vilhjálmsson, flugmaður í Reykjavík, f. 23. desember 1958 í 

Reykjavík. 

43. Zielinski, Barbara, húsmóðir í Kópavogi, f. 2. ágúst 1956 í Póllandi. 

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, 5. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)     

Jón Helgason. 

5. maí 1986 Nr. 23 

LOG 

um breyting á lögum um Happdrætti Háskóla Íslands, 

nr. 13 13. apríl 1973. 

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. 1. málsl. e-liðar orðast svo: Einkaleyfi til að reka happdrættið má veita til 1. Janúar 

2004. 
b. Við greinina bætist ný málsgrein, svohljóðandi: 

Dómsmálaráðherra er enn fremur heimilt að veita Háskóla Íslands einkaleyfi til 

rekstrar skyndihappdrættis með peningavinningum, svo og peningahappdrættis sem 

ekki yrði rekið sem flokkahappdrætti. Ágóða af rekstri þessum skal varið til starfsemi 

Háskóla Íslands svo sem segir í e-lið 1. mgr. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) — 
Jón Helgason.
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LÖG 
um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins. 

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

I. KAFLI 
Um skiptaverðmæti sjávarafla. 

1. gr. 

Þegar afli fiskiskips er seldur óunninn hér á landi er skiptaverðmæti aflans til 

hlutaskipta og aflaverðlauna 70% af því heildarverðmæti sem útgerðin fær fyrir hann. 

2. gr. 
Þegar fiskiskip siglir með ísfisk til sölu í erlendri höfn er skiptaverðmæti aflans til 

hlutaskipta, aflaverðlauna og aukaaflaverðlauna 64% af því heildarverðmæti (brúttósölu- 

verðmæti) sem útgerðin fær fyrir hann. Þetta hlutfall skal þó vera 70% þegar fiski er landað 

til bræðslu erlendis. 

3. gr. 
Þegar afli fiskiskips er fluttur ísaður í kössum með öðru skipi til sölu á erlendum 

markaði er skiptaverðmæti aflans 60% af því heildarverðmæti (brúttósöluverðmæti) sem 

útgerðin fær fyrir hann. Þetta hlutfall skal þó vera 52% af söluverðmæti kola. 

4. gr. 

Þegar afli fiskiskips, sem unninn er og frystur um borð, er seldur er skiptaverðmætið 
70% af fob-verðmæti framleiðslunnar við útflutning. Þetta hlutfall skal þó vera 64,5% af cif- 

verðmæti sé þannig samið um sölu framleiðslunnar. 

II. KAFLI 

Um greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins. 

5. gr. 
Þegar framleiðandi sjávarafurða veðsetur framleiðslu sína við töku afurðaláns hjá 

viðskiptabanka eða öðrum lánveitanda skal hann greiða minnst 15%, sbr. 7. gr., af 

samanlögðu hráefnisverði hvers skips, sem lagði hráefni til vinnslunnar, inn á sérstaka 

bankareikninga. Veðsetji framleiðandi eða annar fiskkaupandi ekki fiskafurðir sínar skal 
hann eigi að síður inna þessa greiðslu af hendi innan fjórtán daga frá því fiskurinn var 
afhentur. 

Viðskiptabanki útvegsmanns skal við gjaldeyrisskil leggja minnst 15% af brúttósölu- 

verðmæti ísfisks, sem seldur er í erlendri höfn, sbr. 2. og 3. gr., inn á sams konar 

bankareikninga. 
Sama greiðsluskylda og að framan greinir hvílir á útvegsmönnum veiðiskipa sem vinna 

og frysta afla um borð, og miðast þá 15%-greiðslan við skilaverðmæti framleiðslunnar og 

fellur í gjalddaga við gjaldeyrisskil. 

Ákvæði þessarar greinar ná ekki til opinna báta og þilfarsbáta undir 10 lestum, sbr. 6. 

gr.
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6. gr. 

Framleiðendur sjávarafurða og aðrir fiskkaupendur skulu greiða 10% af samanlögðu 

hráefnisverði þess afla, sem þeir taka við af opnum bátum og þilfarsbátum undir 10 lestum, 

inn á sérstakan greiðslumiðlunarreikning smábáta hjá Stofnfjársjóði fiskiskipa eftir sömu 

reglum og greinir í 5. gr., eftir því sem við getur átt. 

1. gr. 

Fé því, sem haldið er eftir skv. 5. gr., skal miðla á þennan hátt: 

1. 7% af hráefnisverði greiðist inn á stofnfjársjóðsreikning skipsins hjá Fiskveiðasjóði 

Íslands, sbr. lög nr. 4/1976, með síðari breytingum. Semji Fiskveiðasjóður Íslands og 

útgerðarmaður um hærri greiðslu inn á stofnfjársjóðsreikning skal greiðslan við það 

miðuð enda sé þá haldið eftir meira fé en 15%, sbr. 5. gr. 

2. 6% af hráefnisverði greiðist inn á vátryggingarreikning skipsins hjá Landssambandi ísl. 

útvegsmanna, sbr. lög nr. 17/1976. 
3. 2% af hráefnisverði greiðist inn á sérstakan greiðslumiðlunarreikning fiskiskipa hjá 

Stofnfjársjóði fiskiskipa. 

8. gr. 

Fé því, sem safnast á greiðslumiðlunarreikning smábáta skv. 6. gr., skal skipta 

mánaðarlega og færa til tekna á bankareikninga í þessum hlutföllum: 

1. Tillífeyrissjóða sjómanna ..........2..0.0.. 00. ennn nn 48% 

2. Til greiðslu iðgjalda af slysa- og örorkutryggingu skipverja, sams konar 
þeim sem samið er um í heildarkjarasamningum sjómanna og útvegs- 

manna, þar á meðal vegna grásleppuveiða, svo og af vátryggingu báts, og 

eiga þessi ákvæði við allar veiðar smábáta, einnig við grásleppuveiðar, 

skv. reglum sem sjávarútvegsráðherrasetur ..........0.000000 00... 47% 

3. Til Landssambands smábátaeigenda, þar með vegna grásleppuveiða .... 5% 

9. gr. 

Fé því, sem safnast á greiðslumiðlunarreikning fiskiskipa skv. 3. tölul. 7. gr., skal skipta 

mánaðarlega og færa til tekna á bankareikninga í þessum hlutföllum: 

1. Tillífeyrissjóða sjómanna ............0.0.. 00. 0 nn enn 92,0% 

2. Til Sjómannasambands Íslands og sjómanna innan Alþýðusambands 

Austfjarða og Alþýðusambands Vestfjarða ...........000 0000... 2,4% 

3. Til Farmanna- og fiskimannasambands Íslands ...................... 1,6% 

4. Til Landssambands íslenskra útvegsmanna ..........0.0..00000 000. 00.. 4,0% 

10. gr. 

Lífeyrissjóður sjómanna skal hafa yfirumsjón með því að fé, sem inn kemur skv. 1. 

tölul. 8. gr. og 1. tölul. 9. gr., sé skipt og greitt inn á reikning hvers skips til hlutaðeigandi 

lífeyrissjóða í hlutfalli við iðgjaldsskyldan aflahlut skipverja. 

11. gr. 

Þeim viðskiptabönkum eða öðrum, sem halda eftir fé útvegsmanna skv. lögum þessum, 

er skylt að senda þeim viðurkenningar fyrir móttöku fjárins án tafar. Stofnfjársjóði 

fiskiskipa er skylt að senda þeim samtökum og sjóðum, sem tilgreind eru í 8. og 9. gr., 

mánaðarlegt yfirlit yfir allar innborganir á greiðslumiðlunarreikninga og skiptingu þeirra. 

Lögtaksréttur fylgir kröfu vegna hlutdeildar af hráefnisverði, sbr. 5. og 6. gr. laga 

þessara. Sé greiðsla ekki innt af hendi innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða dráttarvexti 

af vangreiddri fjárhæð.
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III. KAFLI 

Um breytingu á lögum nr. 4 13. febr. 1976, um Stofnfjársjóð fiskiskipa. 

12. gr. 
3. og 4. gr. laga nr. 4/1976 falli niður. 
5. gr. þeirra laga orðast svo: 

Hvert fiskiskip skal hafa sérreikning hjá sjóðnum. Inn á reikning þennan renna 

greiðslur skv. 1. tölul. 7. gr. laga um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegs- 
ins. Sé innstæða á slíkum reikningi lengur en hálfan mánuð skal Fiskveiðasjóður færa á 
reikninginn til tekna vexti sem séu jafnháir hæstu lögleyfðu fasteignaveðlánavöxtum. 

IV. KAFLI 

Um breytingu á lögum nr. 17 19. mars 1976, um greiðslu vátryggingariðgjalda fiskiskipa. 
13. gr. 

1. gr. laga nr. 17/1976 falli niður. 
1. mgr. 2. gr. orðast svo: 

Viðskiptabanki útvegsmanns skal skila því fé, sem greiða skal á reikning hvers fiskiskips 
skv. 2. tölul. 7. gr. laga um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins, inn á 
reikning Landssambands ísl. útvegsmanna hjá viðkomandi banka til greiðslu iðgjalda af 
vátryggingu skipsins. 

V. KAFLI 

Um ráðstöfun endurgreiðslu á söluskatti til sjávarútvegs árið 1986. 

14. gr. 

Um framlag til Aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins 1. janúar til 15. maí 1986. 

1. tölul. ákvæðis til bráðabirgða 1Il laga nr. 113 31. des. 1985, um breytingu á lögum nr. 

51 28. apríl 1983, um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, orðast svo: 
Auk tekna skv. 9. gr., 16. gr., 22. gr. og 27. gr. skulu deildir sjóðsins árið 1986 hafa 

tekjur af endurgreiðslu söluskatts til sjávarútvegs að fjárhæð 225 milljónir króna sem stjórn 

sjóðsins ráðstafar til þess að ljúka skuldbindingum hans. 

15. gr. 

Um endurgreiðslu söluskatts til fiskvinnslufyrirtækja og framlag til 
Fiskveiðasjóðs Íslands frá 15. maí til 31. desember 1986. 

Eftir 15. maí 1986 skal verja eftirstöðvum fjárveitingar til endurgreiðslu söluskatts til 
sjávarútvegs, 375 m. kr., sem hér segir: 

a. Til fiskvinnslufyrirtækja í hlutfalli við áætlaða uppsöfnun söluskatts til 
hverrar vinnslugreinar en í hlutfalli við fob-verðmæti útflutningsfram- 

leiðslu til hvers fyrirtækis innan greinar eftir reglum sem sjávarútvegs- 

ráðherra setur í samráði við samtök fiskvinnslufyrirtækja. Heimilt er að 
verja hluta af þessu fé til greiðslu árgjalda til Útflutningsráðs Íslands með 

samþykki hlutaðeigandi fiskvinnslufyrirtækja ....................... 305 m. kr. 
b. Til Fiskveiðasjóðs Íslands til ráðstöfunar í þágu útgerðar eftir reglum 

sem sjávarútvegsráðherra setur ..............0....0.... 00 70 m. kr.
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VI. KAFLI 

Um reglugerð og gildistöku. 

16. gr. 
Sjávarútvegsráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessara laga, þar með um 

innheimtu skv. 1. kafla, yfirlit yfir greiðslumiðlun og um endurskoðun og eftirlit með 
greiðslum sem Fiskveiðasjóður Íslands skal annast fyrir hönd Stofnfjársjóðs fiskiskipa og 
samtaka sjómanna og útvegsmanna. 

17. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og taka ákvæði þeirra til fiskafla og sjávarafurðaframleiðslu 

frá og með 15. maí 1986. Jafnframt falla úr gildi hinn 15. maí 1986 lög nr. 52/1983, um 
útflutningsgjald af sjávarafurðum, með síðari breytingum, lög nr. 43/1982, um útflutnings- 
gjald af grásleppuafurðum, sbr. lög nr. 79/1984, lög nr. 51/1983, um Aflatryggingasjóð 
sjávarútvegsins, með síðari breytingum, og lög um sérstakan kostnaðarhlut útgerðar. Þá er 
sjávarútvegsráðherra heimilt að fella niður útflutningsgjald af fóðurlýsi sem framleitt er 
og/eða flutt út frá ársbyrjun 1986 til 15. maí 1986. Enn fremur skal ekki innheimta 
útflutningsgjald af þeirri skreið sem flutt er út eftir 1. janúar 1986 en framleidd var fyrir 31. 
desember 1984. 

Þótt lög nr. 52/1983 og lög nr. 43/1982 falli úr gildi 15. maí 1986 skal greiða 
útflutningsgjöld skv. þeim af gjaldskyldum sjávarafurðum sem framleiddar eru fyrir en 
fluttar út eða greiddar eftir þann dag. Því fé, sem inn kemur af útflutningsgjöldum af þessari 
vöru eftir 14. maí 1986, skal ráðstafa skv. ákvæðum laga nr. 52/1983 og nr. 43/1982. Til þess 
að auðvelda framkvæmd ákvæða þessarar mgr. skulu allir framleiðendur sjávarafurða 
skyldir að senda Fiskifélagi Íslands sérstakt yfirlit yfir birgðir sjávarafurða miðað við 14. maí 
1986. 

Þegar lög nr. 52/1983, um útflutningsgjald af sjávarafurðum, ganga úr gildi lýkur 
jafnframt starfsemi Tryggingasjóðs fiskiskipa og Úreldingarsjóðs fiskiskipa sem hafa haft 
tekjur af þeim. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
I 

Fyrir tímabilið 15. maí til 31. maí 1986 skal Verðlagsráð sjávarútvegsins birta nýtt 
lágmarksverð á öllum tegundum sjávarafla í tvennu lagi: 

1. HRÁEFNISVERÐ sem skal vera 58% hærra en það verð sem gilt hefði að óbreyttu í 
maíbyrjun 1986 að meðtöldum helmingi verðuppbóta úr verðjöfnunardeild Aflatrygg- 
ingasjóðs. 

2. SKIPTAVERÐ sem er 70% af hráefnisverði skv. 1. tölul. þessa ákvæðis. 

Il 
Verðlagsráð sjávarútvegsins skal ákveða nýtt lágmarksverð á öllum tegundum sjávar- 

afla á grundvelli þessara laga er taki gildi hinn 1. júní 1986. Hið nýja fiskverð skal birta 
þannig að skýrt komi fram: 

1. HRÁEFNISVERÐ. Í því felist allar greiðslur fiskverkenda til þeirra sem afla hráefnis. 
2. SKIPTAVERÐ sem skv. 1. gr. þessara laga er 70% af hráefnisverði, sbr. 1. tölul. þessa 

ákvæðis.
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Ill 
Eignum Aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins, Tryggingasjóðs fiskiskipa og Úreldingar- 

sjóðs fiskiskipa hinn 14. maí 1986 skal ráðstafa sem hér segir: 

a. Til þess að ljúka skuldbindingum sjóðanna þriggja fram til 14. maí 1986 þegar starfsemi 
þeirra lýkur, sbr. 17. gr. 

b. Þær eignir Aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins, sem eftir standa þegar skuldbindingum 
hans skv. lögum nr. 51/1983, með síðari breytingum, er lokið, skulu renna til Fiskveiða- 
sjóðs Íslands. 

c. Af eignum Tryggingasjóðs fiskiskipa, sem eftir standa þegar skuldbindingum hans skv. 

lögum nr. 52/1983, með síðari breytingum, og reglum settum skv. þeim er lokið, skal 

verja 12 milljónum króna til öryggismála og björgunaræfinga sjómanna á fiskiskipum í 

samráði við öryggismálanefnd sjómanna og samtök sjómanna og útvegsmanna, 12 
milljónum króna til undirbúnings byggingar sjávarútvegshúss í Reykjavík, skv. tillögum 
byggingarnefndar hússins er sjávarútvegsráðherra skipar fyrir árslok 1986, og 3 

milljónum króna til Landssambands smábátaeigenda, m.a. til að ljúka skuldbindingum 
Samtaka grásleppuhrognaverkenda við Landsbanka Íslands, sbr. lög nr. 79/1984. Eftir- 
stöðvar eigna Tryggingasjóðs skulu renna til Fiskveiðasjóðs Íslands. 

d. Af eignum Úreldingarsjóðs fiskiskipa, sem eftir standa þegar skuldbindingum hans skv. 
lögum nr. 52/1983, með síðari breytingum, er lokið, skal verja 8 milljónum króna til 
varðveislu sjóminja og sjávardýra að fengnum tillögum þjóðminjavarðar og 4 milljónir 
króna skulu renna til Fiskimálasjóðs til að styrkja rannsóknar- og tilraunastarfsemi í 
sjávarútvegi á þessu ári. Eftirstöðvar eigna Úreldingarsjóðs fiskiskipa skulu varðveittar 

á bankareikningum og í skuldabréfum með bestu kjörum þar til sett hafa verið ný lög 
um starfsemi hans og ákvæði um Aldurslagasjóð fiskiskipa í 11. kafla laga nr. 37/1978, 
um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum, hafa verið endurskoðuð. 

e. Sjávarútvegsráðherra staðfestir lokauppgjör Aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins, Trygg- 
ingasjóðs fiskiskipa og Úreldingarsjóðs fiskiskipa. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Halldór Ásgrímsson. 

Nr. 25 LÖ G 5. maí 1986 

um breytingu á lögum nr. 46 27. júní 1985, 

um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum. 

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

1. gr. 

Aftan við 1. mgr. 30. gr. laganna komi nýr stafliður svohljóðandi: 

e. heimilt að innheimta sérstakt jöfnunargjald af innfluttum kartöflum og vörum unnum úr 

þeim. Gjald þetta skal greitt af tollverði hinnar innfluttu vöru og má að hámarki ákveða 

gjaldið annaðhvort þannig að:
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1. samanlagt tollverð og jöfnunargjald hinnar innfluttu vöru miðað við meðaltal 
innflutningsverðs viðkomandi vöru eða vöruflokks síðasta almanaksmánuð sé ekki 

hærra en heildsöluverð sömu vöru án álagningar þegar það er ákveðið skv. 13.-15. 
gr. á innlendri framleiðslu, 

2. eða lagt sé allt að 200% gjald á tollverð hinnar innfluttu vöru sé heildsöluverð 

viðkomandi framleiðsluvöru hér á landi ekki ákveðið skv. 13.-15. gr. 

Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um álagningu jöfnunargjalds og hvaða 
vörur skuli gjaldskyldar. Að öðru leyti gilda ákvæði 33. gr. um innheimtu á 
jöfnunargjaldi skv. þessum staflið. Tekjur af gjaldi þessu skulu renna í ríkissjóð. 

Ákvæði 2. mgr. 35. gr. gilda ekki um ákvarðanir skv. þessum staflið. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) —A—— 
Jón Helgason. 

2. maí 1986 Nr. 26 

LÖG 
um talnagetraunir. 

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. 

Dómsmálaráðherra er heimilt að veita Íþróttasambandi Íslands (ÍSÍ), Ungmennafélagi 

Íslands (UMFÍ) og Öryrkjabandalagi Íslands (ÖBÍ) leyfi til þess að starfrækja saman, í nafni 

félags sem samtök þessi munu stofna, getraunir er fram fara með þeim hætti að á þar til 

gerða miða er skráð eða valin röð talna og eða bókstafa. 

Heimild þessi gildir til ársloka 2005. 

2. gr. 

Félagi því, sem starfrækir getraunir samkvæmt 1. gr., skal stjórnað af fimm manna 
stjórn er skipuð skal til eins árs í senn. Skipar Íþróttasamband Íslands tvo, Öryrkjabandalag 

Íslands tvo og Ungmennafélag Íslands einn. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Aðilar 

skipa formann til skiptis, tvö ár í senn, samkvæmt samkomulagi aðila, en að öðru leyti 
skiptir stjórnin með sér verkum. 

Að öðru leyti gera aðilar með sér samkomulag, sem dómsmálaráðherra staðfestir, um 

rekstur félagsins, þar á meðal um ábyrgð á rekstri þess og skiptingu ágóða.
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3. gr. 

Gjald fyrir þátttöku í getraununum (miðaverð) ákveður dómsmálaráðherra að fengnum 

tillögum frá stjórn félagsins. 

4. gr. 

Dómsmálaráðherra ákveður, að fengnum tillögum frá stjórn félagsins, fjárhæð 

vinninga, annaðhvort sem hlutfall af heildarsöluverði miða hverju sinni, sem varið skal til 

vinninga, eða fjárhæð einstakra vinninga. 

Vinningar getrauna eru undanþegnir hvers konar opinberum gjöldum, öðrum en 

eignarskatti, á því ári sem þeir falla. 

5. gr. 
Á góða af getraunastarfseminni skal varið til eflingar íþróttum á vegum áhugamanna um 

íþróttir í landinu í félögum innan Íþróttasambands Íslands og Ungmennafélags Íslands og til 

að greiða stofnkostnað við íbúðarhúsnæði fyrir öryrkja á vegum Öryrkjabandalags Íslands 
eða til að standa undir annarri starfsemi bandalagsins í þágu öryrkja. 

6. gr. 

Dómsmálaráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um getraunastarfsemina, að 
fengnum tillögum stjórnar félagsins, og hefur að öðru leyti eftirlit með starfsemi þess. 

1. gr. 

. Óheimilt er öðrum en framangreindu félagi Íþróttasambands Íslands, Ungmennafélags 
Íslands og Öryrkjabandalags Íslands að starfrækja getraunir með þeim hætti sem um ræðir í 
1. gr. 

Heimild Íslenskra getrauna til að starfrækja talnagetraunir samkvæmt 1. mgr. 2. gr., 

sbr. 10. gr. laga um getraunir, nr. 59 29. maí 1972, fellur niður á meðan heimild samkvæmt 

lögum þessum er í gildi. 

8. gr. 

Brot á lögum þessum varða sektum. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. maí 1986. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.)   
Steingrímur Hermannsson.
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LOG 

um verðbréfamiðlun. 

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 

Orðskýringar. 

1. gr. 

Með verðbréfi er í lögum þessum átt við hvers konar framseljanleg kröfuréttindi til 

peningagreiðslu eða ígildis hennar, svo og framseljanleg skilríki fyrir eignarréttindum að 
öðru en fasteign eða einstökum lausafjármunum. 

2. gr. 

Með verðbréfamiðlun er í lögum þessum átt við hvers konar milligöngu um kaup eða 
sölu verðbréfs, kaup eða sölu verðbréfs í annarra þágu og ráðgjöf sem veitt er gegn 
endurgjaldi um slík kaup eða sölu. 

Með verðbréfamiðlara er í lögum þessum átt við þann sem fengið hefur leyfi samkvæmt 
4. gr. og þá sem starfa undir stjórn og á ábyrgð hans að verðbréfamiðlun. 

3. gr. 
Verðbréfasjóður merkir í lögum þessum sérhvern lögaðila er gefur út verðbréf sem eru 

boðin almenningi til kaups og hefur að markmiði að annast kaup og sölu verðbréfa í eigin 
nafni. 

II. KAFLI 

Leyfi til verðbréfamiðlunar og rekstrar verðbréfasjóðs. 

4. gr. 
Óheimilt er að hafa með höndum verðbréfamiðlun nema með leyfi viðskiptaráðherra, 

sbr. þó 5. mgr. Leyfi til þeirrar starfsemi skal veitt fullnægi umsækjandi eftirfarandi 

skilyrðum: 
a. Er íslenskur ríkisborgari og heimilisfastur hérlendis. 
b. Hefur óflekkað mannorð. 
c. Er fjárráða og hefur aldrei verið sviptur forræði á búi sínu. 

d. Hefur lokið viðurkenndu prófi í hagfræði, lögfræði, viðskiptafræði eða er löggiltur 
endurskoðandi. Ráðherra er heimilt, að fenginni umsögn stjórnar Verðbréfaþings 

Íslands, að víkja frá skilyrði þessu hafi umsækjandi sambærilega menntun eða víðtæka 
starfsreynslu á sviði verðbréfamiðlunar. Ráðherra er heimilt að kveða svo á með 

reglugerð að þeir, sem fullnægja skilyrðum þessum, þurfi að auki að standast sérstakt 

próf um verðbréfaviðskipti sem haldið skal í samráði við stjórn Verðbréfaþings Íslands, 

og skal í slíkri reglugerð ákveða hvers efnis prófraun þessi verði, hversu oft hún skuli 

haldin og hver árangur þurfi að vera til þess að standast hana. 

e. Setur bankatryggingu að fjárhæð 2 000 000 kr. til að standa straum af greiðslu 

skaðabóta sem honum kann að verða gert að greiða viðskiptamanni vegna starfsemi 
sinnar. Fjárhæð bankatryggingar skal bundin lánskjaravísitölu miðað við grunntölu 
hennar á útgáfudegi laga þessara.
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Félagi eða stofnun er óheimilt að reka verðbréfamiðlun nema sá maður, sem veitir 

verðbréfamiðluninni forstöðu og hefur daglega stjórn hennar með höndum, hafi leyfi skv. 1. 
mgr. og bankatrygging skv. e-lið 1. mgr. nái einnig til bóta sem félaginu eða stofnuninni 
kann að verða gert að greiða. 

Löggiltur endurskoðandi skal annast endurskoðun hjá verðbréfamiðlun. 

Viðskiptaráðherra skal fella úr gildi leyfi til verðbréfamiðlunar missi leyfishafi einhver 
þeirra skilyrða sem getið er í 1. mgr. 

Héraðsdóms- og hæstaréttarlögmönnum og löggiltum endurskoðendum er þrátt fyrir 
ákvæði 1. mgr. heimilt að veita tilteknum viðskiptamanni sínum þjónustu sem skv. lögum 

þessum telst til verðbréfamiðlunar sé hún veitt sem eðlilegur þáttur í víðtækara viðfangsefni. 

5. gr. 
Óheimilt er að stofna eða starfrækja verðbréfasjóð nema sá maður, sem veitir honum 

forstöðu og hefur daglega stjórn hans með höndum, hafi fengið leyfi samkvæmt 4. gr. 
Löggiltur endurskoðandi skal annast endurskoðun hjá verðbréfasjóði. 

III. KAFLI 

Réttindi og skyldur verðbréfamiðlara. 

6. gr. 

Verðbréfamiðlara ber ávallt að haga störfum sínum á þann hátt að viðskiptamenn hans 

njóti við kaup og sölu verðbréfa jafnræðis um upplýsingar, verð og önnur viðskiptakjör. 
Skal hann að teknu tilliti til hags og þekkingar viðskiptamanns veita honum greinargóðar 

upplýsingar um þá kosti sem honum standa til boða. 

1. gr. 

Verðbréfamiðlara er skylt að halda fjármunum viðskiptamanns á sérstökum nafn- 
skráðum reikningi. 

Skylt er verðbréfamiðlara að annast um að verðbréf, sem hann hefur í vörslum sínum, 

sé skráð á nafn eiganda enda leiði nafnskráning ekki til ábyrgðar framseljanda á efndum 

skuldbindingarinnar. 

Verðbréfamiðlara er heimilt að framselja verðbréf í nafni viðskiptamanns síns hafi hann 
fengið skriflegt umboð til þess en skylt er honum að láta kaupanda verðbréfs í té samrit 

umboðsins sé þess krafist. Í slíkri framsalsáritun verðbréfamiðlara ber að geta þess að 

verðbréf sé framselt samkvæmt varðveittu umboði. Verðbréfamiðlara er skylt að varðveita 
slík umboð svo lengi sem réttindi verða byggð á verðbréfi sem hann hefur framselt með 

þessum hætti. 

Sá, sem veitt hefur verðbréfamiðlara umboð samkvæmt 3. mgr., getur ekki beint 
kröfum að framsalshafa verðbréfs með stoð í heimildarskorti verðbréfamiðlarans nema 

umboð hans til framsals hafi sýnilega verið ófullnægjandi. 
Sé þeim, sem krafa samkvæmt verðbréfi beinist að, óskylt að efna skuldbindingar sínar 

gagnvart síðasta rétthafa þess nema verðbréfið beri með sér óslitna framsalsröð til hans, skal 

meta framsalsáritun verðbréfamiðlara samkvæmt 3. mgr. fullgilda þótt umboð fylgi ekki 

verðbréfinu. 

III. KAFLI 

Réttindi og skyldur verðbréfamiðlara. 

6. gr. 
Verðbréfamiðlara ber ávallt að haga störfum sínum á þann hátt að viðskiptamenn hans 

njóti við kaup og sölu verðbréfa jafnræðis um upplýsingar, verð og önnur viðskiptakjör. 
Skal hann að teknu tilliti til hags og þekkingar viðskiptamanns veita honum greinargóðar 
upplýsingar um þá kosti sem honum standa til boða.
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1. gr. 

Verðbréfamiðlara er skylt að halda fjármunum viðskiptamanns á sérstökum nafnsk- 
ráðum reikningi. 

Skylt er verðbréfamiðlara að annast um að verðbréf, sem hann hefur í vörslum sínum, 

sé skráð á nafn eiganda enda leiði nafnskráning ekki til ábyrgðar framseljanda á efndum 
skuldbindingarinnar. 

Verðbréfamiðlara er heimilt að framselja verðbréf í nafni viðskiptamanns síns hafi hann 
fengið skriflegt umboð til þess en skylt er honum að láta kaupanda verðbréfs í té samrit 
umboðsins sé þess krafist. Í slíkri framsalsáritun verðbréfamiðlara ber að geta þess að 

verðbréf sé framselt samkvæmt varðveittu umboði. Verðbréfamiðlara er skylt að varðveita 

slík umboð svo lengi sem réttindi verða byggð á verðbréfi sem hann hefur framselt með 

þessum hætti. 
Sá, sem veitt hefur verðbréfamiðlara umboð samkvæmt 3. mgr., getur ekki beint 

kröfum að framsalshafa verðbréfs með stoð í heimildarskorti verðbréfamiðlarans nema 

umboð hans til framsals hafi sýnilega verið ófullnægjandi. 
Sé þeim, sem krafa samkvæmt verðbréfi beinist að, óskylt að efna skuldbindingar sínar 

gagnvart síðasta rétthafa þess nema verðbréfið beri með sér óslitna framsalsröð til hans, skal 

meta framsalsáritun verðbréfamiðlara samkvæmt 3. mgr. fullgilda þótt umboð fylgi ekki 

verðbréfinu. 
8. gr. 

Verðbréfamiðlara er óheimilt að kaupa verðbréf, sem honum er falið til sölu, eða að 
selja eigið verðbréf í rekstri sínum nema um sé að ræða skráð verðbréf á Verðbréfaþingi 

Íslands eða viðsemjanda hans sé kunngert hver gagnaðili að viðskiptunum er. 

9. gr. 
Verðbréfamiðlara ber að gæta þagmælsku um öll viðskipti, sem hann hefur milligöngu 

um, og um persónuhagi viðskiptamanns síns sem hann öðlast vitneskju um í starfi sínu og 

leynt eiga að fara samkvæmt lögum eða eðli málsins nema honum sé gert að veita 

upplýsingar um þessi efni með dómsúrlausn eða honum sé að lögum skylt að veita þær. 

10. gr. 
Skylt er verðbréfamiðlara fyrir lok janúarmánaðar ár hvert að senda viðskiptamönnum 

sínum skilagrein þar sem fram kemur hver verðbréf eða fjármuni viðskiptamaður hefur átt í 

vörslum hans við lok næstliðins árs, hver verðbréf hann hafi keypt eða selt í þágu hans eða 

haft milligöngu um viðskipti með á næstliðnu ári og á hverju verði þau viðskipti hafa átt sér 

stað. 
11. gr. 

Skylt er verðbréfamiðlara að kunngera viðskiptamanni fyrir fram hverja þóknun hann 

muni áskilja sér fyrir þjónustu sína. 

IV. KAFLI 

Fjárhagsleg ábyrgð gagnvart viðskiptamanni. 

12. gr. 
Verðbréfamiðlara ber eftir almennum reglum að bæta viðskiptamanni sínum það tjón 

sem hann bakar honum með störfum sínum sé ekki mælt fyrir á annan veg í lögum þessum. 

13. gr. 

Glatist heimildarskjal eða fjármunir sem verðbréfamiðlari hefur í vörslum sínum í þágu 

viðskiptamanns ber honum að bæta allt það tjón er af því hlýst.
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14. gr. 

Nú skortir verðbréf einhverja þá kosti sem ætla má að áskildir hafi verið og ber þá 

verðbréfamiðlara að bæta viðskiptamanni sínum það tjón sem af því hlýst enda verði talið 

verðbréfamiðlara til gáleysis að hafa ekki vakið athygli viðskiptamanns síns á 
annmarkanum. 

V. KAFLI 

Eftirlit. 
15. gr. 

Bankaeftirlit Seðlabanka Íslands skal hafa eftirlit með að ekki sé starfrækt verðbréfa- 
miðlun eða verðbréfasjóður nema að fengnu leyfi viðskiptaráðherra, sbr. 4. gr., og gæta 
þess að slík starfsemi fullnægi ætíð að öðru leyti skilyrðum laga þessara. Bankaeftirlitið skal 
eiga aðgang að öllum gögnum og upplýsingum hjá verðbréfamiðlara og verðbréfasjóði sem 
varða starfsemina og nauðsynlegar eru við framkvæmd eftirlitsins. 

Vegna ákvæða 6. gr. skal bankaeftirlitið í Janúarmánuði ár hvert semja álitsgerð um 

efni viðskiptaauglýsinga sem verðbréfamiðlarar og verðbréfasjóðir beina til almennings. 

Álitsgerðin skal send viðskiptaráðherra og verðlagsráði. 
Telji bankaeftirlitið að starfsemi verðbréfamiðlara eða verðbréfasjóðs brjóti í bága við 

lög þessi skal tilkynna það viðskiptaráðherra. Sé um meint brot að ræða á 6. gr. eða V. kafla 

laga um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti skal einnig senda 
tilkynningu til verðlagsráðs. 

VI. KAFLI 

Viðurlög við brotum. 

16. gr. 

Það varðar sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 6 mánuðum hafi maður með höndum 
verðbréfamiðlun, sbr. 2. gr., eða rekstur verðbréfasjóðs, sbr. 3. gr., án leyfis viðskiptaráð- 
herra eða brjóti gegn ákvæðum III. kafla laga þessara. Tilraun og hlutdeild í brotum á lögum 

þessum eru refsiverðar eftir því sem segir í III. kafla almennra hegningarlaga. 

Með brot skv. 1. mgr. skal farið að hætti opinberra mála. 

17. gr. 

Viðskiptaráðherra er heimilt að svipta mann leyfi til verðbréfamiðlunar um stundarsak- 
ir standi yfir opinber rannsókn vegna meints brots leyfishafa á ákvæðum laga þessara. 

VII. KAFLI 

Gildistaka o.fl. 
18. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1986. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. tekur 10. gr. ekki gildi fyrr en 1. janúar 1988. 

Starfandi verðbréfamiðlurum við gildistöku laga þessara er heimilt að halda áfram starfi 
sínu án leyfis viðskiptaráðherra til 1. ágúst 1986. 

Gjört í Reykjavík, 2. maí 1986. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 
(L.S.) 

  

Matthías Bjarnason. 

  

Stjórnartíðindi A 7, nr. 12—27. Útgáfudagur 12. maí 1986.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 
um stöðvun verkfalls félagsmanna í Skipstjórafélagi Íslands svo og 

félagsmanna í Sjómannafélagi Reykjavíkur, sem vinna á farskipum. 

Forseri ÍsLaNDs 

gjörir kunnugt: Samgönguráðherra hefur tjáð mér, að Skipstjórafélag Íslands hafi beitt 

vinnustöðvun fyrir félagsmenn sína á skipum farskipaútgerða 29. og 30. apríl, 5., 6. og 
7. maí. Jafnframt standi yfir ótímabundin vinnustöðvun Sjómannafélags Reykjavíkur 

vegna félagsmanna á farskipum frá og með 30. apríl s.l. Sáttatilraunir hafi reynst 
árangurslausar og engar líkur séu taldar á lausn deilnanna í bráð. Verkfall þetta hafi 

valdið röskun á flutningum til og frá landinu og skapað erfiðleika í helstu 
útflutningsgreinum landsmanna þannig að hætta sé á að varanlega verði spillt árangri í 
markaðs- og sölustarfsemi íslenskra fyrirtækja vestan hafs og austan. 

Síðastliðinn vetur náði ríkisstjórnin víðtæku samkomulagi við Alþýðusamband 

Íslands, Vinnuveitendasamband Íslands og Vinnumálasamband samvinnufélaganna. 

Ríkisstjórnin telur það skyldu sína að gera það sem í hennar valdi stendur til að halda 

þetta samkomulag og tryggja þannig framgang þeirrar meginstefnu í efnahagsmálum 
þjóðarinnar sem í samkomulaginu felst. Því telur ríkisstjórnin, að brýna nauðsyn beri 

til að koma í veg fyrir frekari stöðvun á rekstri farskipa og binda endi á deilur þessar. 
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar á 
þessa leið. 

1. gr. 

Hæstiréttur tilnefnir þrjá menn í gerðardóm, sem ákveði fyrir 1. september 1986 kaup 

og kjör félagsmanna í Skipstjórafélagi Íslands og Sjómannafélagi Reykjavíkur, sem vinna á 

farskipum. 
Hæstiréttur kveður á um, hver hinna þriggja gerðardómsmanna skulu vera formaður 

dómsins. 
Gerðardómurinn setur sér starfsreglur, aflar sér af sjálfsdáðum nauðsynlegra gagna, og 

er rétt að krefjast skýrslna, munnlegra og skriflegra, af einstökum mönnum og opinberum 
aðilum. 

AT 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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2. gr. 

Gerðardómurinn skal við ákvörðun kaups og kjara skv. bráðabirgðalögum þessum hafa 

til viðmiðunar við úrskurð sinn síðastgildandi kjarasamninga aðila og almennar kaup- og 

kjarabreytingar, sem samið hefur verið um frá því þeir tóku gildi og þar til dómur gengur. 

3. gr. 

Ákvarðanir gerðardóms samkv. 1. gr. skulu vera bindandi fyrir aðila frá gildistöku laga 

þessara. 

4. gr. 

Vinnustöðvanir þær, sem lög þessi taka til, svo og verkbönn, verkföll og aðrar aðgerðir, 

sem ætlað er að knýja fram aðra skipan kjaramála en lög þessi ákveða eru óheimilar. 

5. gr. 

Meðan lög þessi eru í gildi er óheimilt að segja þeim farmönnum, sem bráðabirgðalögin 

taka til, upp starfi, nema þeir uppfylli ekki lágmarkskröfur sem gerðar eru til hæfni í starfi 

eða þeir hafi gerst sekir um brot í starfi. 
Nú þykir vafi leika á um réttmæti uppsagnar samkv. 1. mgr. og sker þá Félagsdómur úr 

ágreiningnum. 

6. gr. 

Kostnaður við störf gerðardóms, samkv. 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. desember 1986. Úrskurður gerðardóms, 

samkvæmt 1. gr. gildir til sama tíma nema nýir samningar hafi áður verið gerðir milli aðila. 

Eftir 15. desember 1986 er úrskurður gerðardóms uppsegjanlegur af aðilum hverjum 

um sig með 15 daga fyrirvara miðað við mánaðamót. 
Eftir 31. desember 1986 gildir úrskurður gerðardóms á meðan honum er ekki sagt upp. 

Gjört í Reykjavík, 9. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

  

Stjórnartíðindi A 8, nr. 28. Útgáfudagur 9. maí 1986.
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LÖG 
um sakadóm í ávana- og fíkniefnamálum. 

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. 

Opinber mál vegna brota á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, sbr. lög nr. 
60/1980 og lög nr. 13/1985, og reglugerðum og öðrum stjórnvaldsreglum settum samkvæmt 

þeim og vegna brota á 173. gr. a almennra hegningarlaga, nr. 19/1940, sbr. lög nr. 64/1974, 
skulu rekin og dæmd fyrir sakadómi í ávana- og fíkniefnamálum, sjá þó S. gr. 

2. gr. 

Sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum skal hafa aðsetur í Reykjavík. 
Ráðherra skipar sakadómara í ávana- og fíkniefnamálum og skal hann fullnægja 

lögmæltum skilyrðum til skipunar í héraðsdómaraembætti og hafa þekkingu á rannsókn og 
meðferð ávana- og fíkniefnamála. Hann nýtur réttinda og ber skyldur sem aðrir héraðsdóm- 
arar. Hann getur haldið dómþing hvar á landinu sem er. 

3. gr. 
Við embætti sakadómara í ávana- og fíkniefnamálum skulu starfa svo margir fulltrúar er 

fullnægi skilyrðum 33. gr., sbr. 6. tölul. 32. gr. laga nr. 85/1936, sem þörf er á að mati 
dómsmálaráðherra. 

Dómsmálaráðherra getur veitt fulltrúum, sem ráðnir eru til starfa skv. 1. mgr. og 

fullnægja ákvæðum laga til að hljóta skipun í fast dómarastarf, heimild til að vinna sjálfstætt 
og á eigin ábyrgð að þeim dómstörfum sem þeim eru falin. 

4. gr. 

Nú þykir þörf á aðgerðum sem að lögum þarf atbeina dómara til, eða nauðsynlegar eru 

að öðru leyti vegna rannsóknar máls varðandi ávana- og fíkniefni, meðan frumrannsókn 

stendur yfir og getur lögreglustjóri þá snúið sér til sakadómara í ávana- og fíkniefnamálum. 

Þó er lögreglustjóra heimilt að leita til almenns sakadómara ef það þykir betur henta. Þegar 

þörf er slíkra aðgerða vegna rannsóknar máls sem getur varðað bæði ávana- og fíkniefni og 
önnur sakarefni getur lögreglustjóri snúið sér hvort heldur til sakadómara í ávana- og 
fíkniefnamálum eða almenns sakadómara. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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5. gr. 

Þegar höfða skal mál til refsingar þar sem um er að ræða brot á ákvæðum þeim sem talin 

eru í 1. gr. og jafnframt öðrum lagaákvæðum ákveður ríkissaksóknari hvort málið skuli 
höfðað fyrir sakadómi í ávana- og fíkniefnamálum eða almennum sakadómi. 

6. gr. 

Um málsmeðferð alla fyrir sakadómi í ávana- og fíkniefnamálum skal fara eftir 
ákvæðum laga nr. 74 21. ágúst 1974, eftir því sem við á. 

1. gr. 

Dómsmálaráðherra úrskurðar að öðru leyti en lög þessi ákveða hver störf skuli lögð 
undir embætti sakadómara í ávana- og fíkniefnamálum. 

Dómsmálaráðherra ræður sakadómara í ávana- og fíkniefnamálum starfsmenn. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1986. 
Jafnframt eru felld úr gildi lög um sérstakan dómara og rannsóknardeild í ávana- og 

fíkniefnamálum, nr. 52/1973, og lög nr. 66/1974, um breyting á þeim lögum. 

Gjört í Reykjavík, 2. maí 1986. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

Nr. 30 30. apríl 1986 
LOG 

um breytingu á lögum nr. 63/1969, um verslun ríkisins 

með áfengi, tóbak og lyf. 

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. 

Úr niðurlagi 2. mgr. 1. gr. laganna falla brott orðin „svo og vindlingapappír og 
eldspýtur“. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1986. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L. S.)   
Þorsteinn Pálsson.
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LOG 

um yfirtöku ríkisviðskiptabanka á eignum 

og skuldum Söfnunarsjóðs Íslands. 

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. 

Söfnunarsjóði Íslands skal slitið og starfsemi hans lögð niður hinn 1. september 1986. 

Eignir, skuldir og eigið fé Söfnunarsjóðs skulu afhentar og yfirteknar af þeim ríkisviðskipta- 
banka sem viðskiptaráðherra ákveður. 

2. gr. 

Skipa skal tvo skilanefndarmenn til þess að annast fjárhagsleg slit Söfnunarsjóðs og 
yfirtöku ríkisviðskiptabanka á eignum hans og skuldum. Skal annar þeirra tilnefndur af þeim 
viðskiptabanka sem annast yfirtökuna en hinn skal tilnefndur af ráðherra. Kostnaður við 
slitin skal greiddur af Söfnunarsjóði. 

3. gr. 
Fjárhæðir á innstæðureikningum í Söfnunarsjóði skulu fluttar á innstæðureikninga í 

ríkisviðskiptabanka og ávaxtaðar þar á bestu vaxtakjörum sem ákveðin eru á hverjum tíma í 
hlutaðeigandi banka. 

4. gr. 

Eigendum innstæðufjár í Söfnunarsjóði skal tilkynnt um flutning innstæðna og 
breytingu á innlánskjörum með opinberri auglýsingu í Lögbirtingablaði eða á annan 
sannanlegan hátt. 

Nú er viðskiptabók við Söfnunarsjóðinn glötuð og skal þá stefna handhafa hennar með 
þriggja mánaða fyrirvara frá síðustu birtingu áskorunar, sem birt skal þrisvar sinnum í 

Lögbirtingablaði, til þess að sanna rétt sinn til innstæðunnar með framvísun bókarinnar eða 

á annan sannanlegan hátt. 
Gefi enginn sig fram áður en fyrirvarinn er liðinn falla niður öll réttindi á hendur 

Söfnunarsjóði samkvæmt viðskiptabókinni og skal innstæðan þá falla til varasjóðs. Þó er 
heimilt að endurgreiða féð, að meira eða minna leyti, ef réttur eigandi gefur sig fram innan 
þriggja ára frá lokum innköllunarfrests. 

5. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 6. gr., d-liðs 21. gr. og 22. gr. laga nr. 2/1888, um 

Söfnunarsjóð Íslands, skal innköllunarfrestur ákveðinn þrír mánuðir frá síðustu birtingu 

auglýsingar í Lögbirtingablaði. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Hinn 1. september 1986 falla úr gildi lög nr. 2/1888, um 

Söfnunarsjóð Íslands, ásamt síðari breytingum, nr. 3/1934 og 84/1935. 

Gjört í Reykjavík, 2. maí 1986. 

Steingrímur Hermannsson. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Magnús Þ. Torfason. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason.



Nr. 32 88 5. maí 1986 

LÖG 
um varnir gegn mengun sjávar. 

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

I. KAFLI 

Tilgangur, gildissvið og skilgreiningar. 

1. gr. 

Tilgangur laga þessara er að vernda hafið og strendur landsins gegn mengun sem stafar 

frá skipum, loftförum, pöllum eða öðrum mannvirkjum á sjó og frá landstöðvum af völdum 

olíu og annarra efna, sem talin eru upp í fylgiskjali 1, og stofnað getur heilsu manna í hættu, 
skaðað lifandi auðlindir hafsins og raskað lífríki þess, spillt umhverfinu eða truflað lögmæta 
nýtingu hafsins. 

2. gr. 

Lög þessi ná yfir alla starfsemi skipa, loftfara, palla og annarra mannvirkja á sjó og 

starfsemi í landi sem hefur eða getur haft í för með sér mengun sjávar í mengunarlögsögu 
Íslands og stranda landsins, sbr. 1. gr. Undanþegnar lögum þessum eru aðgerðir sem 

nauðsynlegar eru til þess að vernda mannslíf eða tryggja öryggi skipa, loftfara, palla og 
annarra mannvirkja á sjó eða landi, svo og mengun sökum óviðráðanlegra atvika, veðurofsa 

eða annarra náttúruhamfara. 

3. gr. 

Í lögum þessum hafa eftirfarandi orð og orðasambönd þá merkingu er hér greinir: 
1. Það er „mengun“ þegar örverur, efni og efnasambönd valda óæskilegum og skaðlegum 

áhrifum á heilsufar almennings, röskun lífríkis eða óhreinkun lofts, láðs eða lagar. 
Mengun tekur einnig til óþæginda vegna ólyktar, óbragðs, hvers konar hávaða og 

titrings, geislunar og varmaflæðis. 
2. „Losun“ merkir að vísvitandi er hleypt í sjóinn fljótandi eða föstum efnum sem falla frá 

við eðlilega starfrækslu. 
3. „Úrkast“ merkir allt það sem ekki er losun, þ.e. að efnum eða hlutum er vísvitandi 

fleygt í sjóinn frá skipum, loftförum, pöllum eða öðrum mannvirkjum á sjó, þar með 

talið að sökkva skipum, loftförum, pöllum eða öðrum mannvirkjum í sjó. 
4. Eftirfarandi telst hvorki „losun“ né „úrkast“: 

a. að koma fyrir efnum eða hlutum í sjó í öðrum tilgangi en að farga þeim, 

b. að úrgangsefni eða önnur efni, sem beinlínis stafa frá rannsóknum eða nýtingu 

jarðefna í eða á hafsbotni, berist í sjóinn en um slíkar rannsóknir og nýtingu skal 
ráðherra setja sérstakar reglur ef ástæða þykir til. 

5. „Sérhafsvæði“ merkir hafsvæði sem tilteknar reglur um varnir gegn mengun sjávar gilda 
um, svo sem vegna sérstakra umhverfisaðstæðna, í samræmi við gildandi alþjóðasamn- 

inga um varnir gegn mengun sjávar sem Ísland er aðili að. 

6. „Hafnarsvæði“ merkir það umráðasvæði á sjó og landi sem hafnaryfirvöld á hverjum 
stað annast og skilgreint er í hafnarreglugerð. 

7. „Mengunarlögsaga Íslands“ er það hafsvæði sem nær yfir innsævi, landhelgi og 
efnahagslögsögu Íslands og landgrunn Íslands.
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8. „Mengunartjón“ merkir tjón eða skaða sem hlýst af mengun sjávar hvar sem slík 

mengun kann að eiga sér stað og af hvers konar völdum sem hún stafar. Mengunartjón 

tekur til kostnaðar vegna ráðstafana til að koma í veg fyrir tjón, frekara tjón eða skaða 

sem hlýst af slíkum ráðstöfunum. 

9. „Bráðamengun“ merkir mengun sjávar sem verður skyndilega og krefst tafarlausra 

hreinsunaraðgerða. 

II. KAFLI 

Losun í sjó. 

A. Olía. 

4. gr. 

„Olía“ merkir í lögum þessum vökvakennd olíuefni í hvaða formi sem er, þar með talin 

hráolía, svartolía, smurolía, olíuúrgangur og unnin olía. 

Losun olíu í sjó, hvort sem er beint eða óbeint, er óheimil á hafsvæði innan þriggja 

sjómílna frá grunnlínum landhelginnar, sbr. 1. gr. laga nr. 41/1979, nema um sé að ræða 

olíublandað vatn sem leiðir af eðlilegum rekstri, enda sé olíumagn blöndunnar við útrás ekki 

meira en 15 hlutar í 1 000 000 hlutum blöndunnar. 

Samgönguráðherra er heimilt að setja reglur um losun olíu og olíublandaðs vatns í sjó 

frá skipum utan þriggja sjómílna frá grunnlínum landhelginnar, þar með talið á sérhaf- 

svæðum, svo og frá pöllum og öðrum mannvirkjum í mengunarlögsögu Íslands utan þriggja 

sjómílna frá grunnlínum landhelginnar. 
Samgönguráðherra er heimilt að setja reglur um meðferð olíu í olíustöðvum, á 

smurstöðvum og í verksmiðjum þar sem olía er notuð í miklum mæli og hætta er á 

bráðamengun af þeim sökum. 

B. Lýsi. 
S. gr. 

„Lýsi“ merkir í lögum þessum allar tegundir feitmetis sem unnið er eða kemur úr 

sjávarlífverum. 
Losun lýsis eða grútar í sjó er óheimil á innsævi. 
Við löndun feitfisks með dælingu úr skipum, svo og við vinnslu feitfisks í landi, skal 

vinnsluaðili sjá svo um að ekki verði mengun í sjó vegna losunar á lýsi eða grút. 
Óheimilt er að setja til sjávar óhreinsað vinnsluvatn nema með leyfi Siglingamálastofn- 

unar ríkisins. 

C. Önnur fljótandi efni. 
6. gr. 

„Fljótandi efni“ merkir í lögum þessum vökva sem hafa lægri gufuþrýsting en 2,8 kg/sm 

við 37,8 *C. 
Losun fljótandi efna frá skipum að öðru leyti en kveðið er á um í 2. mgr. 4. gr. og 3. 

mgr. 5. gr. er óheimil á hafsvæði innan þriggja sjómílna frá grunnlínum landhelginnar. 

Losun ómengaðs vatns og sjávar er þó heimil. 
Utan þess hafsvæðis, sem tiltekið er í 2. mgr. 6. gr., skal losun fljótandi efna einungis 

heimil samkvæmt þeim reglum sem settar verða skv. 4. mgr. 6. gr. 
Samgönguráðherra er heimilt að setja reglur um flokkun fljótandi efna sem flutt eru í 

farmgeymum skipa til eða frá íslenskum höfnum, svo og um takmörkun á losun þeirra efna, 

sem hættuleg eru talin, í sjó utan þriggja sjómílna frá grunnlínum landhelginnar. Reglur 

þessar skulu vera í samræmi við alþjóðasamning frá 2. nóvember 1973 um varnir gegn 

mengun frá skipum.
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D. Sorp. 

1. gr. 

„Sorp“ merkir í lögum þessum alls konar matarleifar, úrgang frá vistarverum og 

óvinnsluhæfan rekstrarúrgang, þar með taldar umbúðir farms, að undanskildum ferskum 

fiski og fiskúrgangi, sem til falla við eðlilega starfsemi skipa, palla og annarra mannvirkja á 
sjó og þarf stöðugt eða öðru hvoru að losna við. 

Óheimilt er að losa sorp í sjó á hafsvæði innan þriggja sjómílna frá grunnlínum 
landhelginnar. 

Óheimilt er að losa í sjó öll þrávirk gerviefni sem fljóta eða mara í sjónum, þar með 
talin plastílát, kaðlar og net. 

Samgönguráðherra er heimilt að setja reglur um meðferð og losun sorps frá skipum á 
hafsvæði utan þriggja sjómílna frá grunnlínum landhelginnar. Reglur þessar skulu vera í 
samræmi við alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að. 

E. Skolp. 
8. gr. 

„Skolp“ merkir í lögum þessum frárennsli eða annan fljótandi úrgang frá salernum, 

eldhúsum, þvottahúsum og böðum, þar með talið annað vatn sem blandað er við það áður 

en til útrásar kemur. 

Samgönguráðherra er heimilt að setja reglur um losun á skolpi í sjó frá skipum, pöllum 

og öðrum mannvirkjum á sjó. 

F. Losun annarra efna í sjó. 

9. gr. 

Í samræmi við alþjóðasamning frá 4. júní 1974 um varnir gegn mengun sjávar frá 
landstöðvum er samgönguráðherra heimilt, ef þörf krefur, að setja reglur er takmarka losun 

þeirra efna í sjó frá landi, sem upp eru talin í fylgiskjali 1 með þessum lögum, vegna 

mengunar sem þessi efni geta valdið í sjó. 

III. KAFLI 

Móttökuaðstaða fyrir olíuúrgang, sorp og annan úrgang. 

A. Olíuúrgangur frá skipum og starfsemi í landi. 

10. gr. 
Einstaklingum og fyrirtækjum, er annast dreifingu og sölu á olíu, er skylt að taka við 

olíuúrgangi frá skipum og frá starfsemi í landi, einum eða í samvinnu við einstaklinga eða 
fyrirtæki er til þess hafa leyfi samgönguráðherra, og tryggja viðunandi eyðingu. 

Eigendur eða umráðamenn hleðslustöðva fyrir olíuflutningaskip og skipaviðgerðar- 
stöðva skulu sjá svo um að stöðvarnar hafi aðstöðu til að taka við olíublandaðri kjölfestu og 
öðrum olíuúrgangi sem er eftir í skipunum þegar þau koma í stöðvarnar. Móttökuaðstaðan 
skal fullnægja ákvæðum gildandi alþjóðasamninga um varnir gegn mengun sjávar frá skipum 
og þeim þörfum, sem eru fyrir slíka móttökuaðstöðu í viðkomandi stöð, að mati 
Siglingamálastofnunar ríkisins. 

Sérhver aðili í landi, sem þarf árlega að koma fyrir meira en 500 lítrum af olíuúrgangi 
vegna eigin notkunar á olíu, skal halda sérstakt bókhald um söfnun og afhendingu 
olíuúrgangs til móttakenda, og skulu starfsmenn Siglingamálastofnunar ríkisins jafnan hafa 
aðgang að þessu bókhaldi. 

Samgönguráðherra er heimilt að setja frekari reglur um söfnun og eyðingu úrgangsolíu. 

Samgönguráðherra skal setja nánari reglur um móttöku olíuúrgangs frá skipum í 
höfnum í þeim tilgangi að skip verði ekki fyrir ótilhlýðilegum töfum vegna losunar 
olíuúrgangs í land.
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B. Sorp frá skipum. 
11. gr. 

Hafnaryfirvöld skulu koma upp eða tryggja rekstur viðunandi aðstöðu í höfnum fyrir 
móttöku á sorpi frá skipum. Aðstaðan skal miðast við þarfir skipa er koma í viðkomandi 
höfn. 

C. Annar úrgangur frá skipum. 

12. gr. 
Samgönguráðherra er heimilt að setja reglur um móttökuaðstöðu fyrir annan úrgang en 

þann sem fjallað er um í 10. og 11. gr. Í reglugerðinni komi fram hver sé ábyrgur fyrir 
móttöku þessa úrgangs og eyðingu hans. 

IV. KAFLI 

Úrkast efna í hafið. 

13. gr. 
Allt úrkast efna eða hluta í hafið er óheimilt án leyfis Siglingamálastofnunar ríkisins, 

sbr. þó 4. mgr. þessarar greinar. 

Við veitingu leyfis til að kasta efnum eða hlutum í hafið skal taka mið af eðli þeirra og 
magni og aðstæðum á losunarstað. 

Ef um er að ræða úrgang eða efni, önnur en dýpkunarefni, sem hafa svo nokkru nemi 
efni þau sem upp eru talin í fylgiskjali 1 skal eigi veita heimild til að kasta þeim í hafið nema í 

neyð enda sé heilsu manna annars stofnað í hættu og engin önnur hagkvæm lausn fyrir 
hendi. 

Heimilt er án leyfis að kasta dýpkunarefnum í hafið nema í þeim séu í verulegum mæli 
(meira en 0,1%) efni sem talin eru upp í fylgiskjali 2. 

Kostnaður við eftirlit með úrkasti í hafið greiðist af leyfishafa. 

V. KAFLI 

Önnur mengun sjávar. 

14. gr. 

Óheimilt er að brenna úrgangsefni eða önnur efni á hafi úti, hvort sem er frá skipum, 
pöllum eða öðrum mannvirkjum, án leyfis Siglingamálastofnunar ríkisins. 

Við veitingu leyfa skv. fyrri mgr. þessarar gr. skal farið eftir ákvæðum gildandi 

alþjóðasamninga um brennslu úrgangsefna á hafi úti og tekið tillit til þeirra áhrifa sem 
brennslan hefur á umhverfið. 

VI. KAFLI 

Ábyrgð. 

18. gr. 

Hver sá, sem uppvís verður að því að valda mengun sjávar í mengunarlögsögu Íslands, 
ber fulla ábyrgð á því mengunartjóni sem mengunin veldur. Eigendum skipa er þó heimilt að 

takmarka fjárhagslega ábyrgð sína í samræmi við gildandi lagaákvæði. 

16. gr. 

Ef hætta er á mengun sjávar, sem brýtur gegn ákvæðum þessara laga, skal sá, sem bæri 

ábyrgð á menguninni, gera allt sem í hans valdi stendur til þess að koma í veg fyrir eða draga 

úr henni. Hann ber einnig ábyrgð á því tjóni sem aðgerðir hans valda öðrum.
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VII. KAFLI 

Viðbúnaður vegna mengunaróhappa. 

17. gr. 

Nú er sýnt að mengunarvaldi takist ekki að koma í veg fyrir fyrirsjáanlegan skaða af 

völdum mengunarinnar og skulu þá hafnaryfirvöld tafarlaust hefja aðgerðir til að koma í veg 

fyrir eða draga úr mengun á viðkomandi hafnarsvæði og Siglingamálastofnun ríkisins, Í 

samvinnu við Landhelgisgæslu Íslands og Hafnamálastofnun ríkisins, utan hafnarsvæða. 

18. gr. 

Sveitarstjórnir skulu skipuleggja viðbúnað, koma upp búnaði og þjálfa lið til hreinsunar 

á olíu úr sjó í samráði við Siglingamálastofnun ríkisins sem leitast við að samræma búnað 

einstakra sveitarfélaga með hagkvæm samnot í huga. 

19. gr. 

Samgönguráðherra getur krafist þess að fyrirtæki með starfsemi, sem getur valdið 

bráðamengun, leggi fram til samþykktar áætlun um viðbúnað gegn slíkri mengun. 

VIII. KAFLI 

Tilkynningarskylda. 

20. gr. 

Eigendur skipa eða skipstjórnarmenn og eigendur eða rekstraraðilar vinnu- og borpalla 
á sjó og fyrirtækja í landi skulu tafarlaust tilkynna Siglingamálastofnun ríkisins eða öðrum 

viðkomandi yfirvöldum um alla losun eða úrkast, sem lög þessi ná til, í hafið í mengunar- 

lögsögu Íslands. 

IX. KAFLI 

Íhlutun. 

21. gr. 
Siglingamálastofnun ríkisins getur látið fara fram athugun á skipum, vinnu- og 

borpöllum á sjó og hjá fyrirtækjum í landi án dómsúrskurðar ef hætta er á mengun sjávar 

eða mengun hefur orðið sem brýtur gegn lögum þessum. Siglingamálastofnun ríkisins leitar 
aðstoðar Landhelgisgæslu Íslands, hafnaryfirvalda, Hollustuverndar ríkisins, Geislavarna 

ríkisins, Náttúruverndarráðs og annarra opinberra aðila eftir því sem þörf krefur. Athugunin 

skal ekki valda ótilhlýðilegri röskun á starfsemi eða ónauðsynlegum útgjöldum fyrir 

viðkomandi. 

22. gr. 

Samgönguráðherra er heimilt, að fenginni umsögn Siglingamálastofnunar ríkisins, að 
stöðva tiltekna starfsemi tímabundið ef hætta er á mengun sjávar er brýtur gegn lögum 

þessum, meðal annars vegna vanbúnaðar eða annarra ástæðna, svo sem náttúruhamfara. 

Skal stöðvunin vara þar til eðlilegar aðstæður fyrir starfsemina eru fyrir hendi. Ákvörðun 
um stöðvun starfsemi skal tilkynna viðkomandi aðilum bréflega eða með símskeyti eins fljótt 

og kostur er ásamt ástæðum fyrir stöðvuninni og upplýsingum um hvaða skilyrði þurfi að 

vera fyrir hendi til þess að starfsemi megi hefja á ný.
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X. KAFLI 

Framkvæmd og eftirlit. 

23. gr. 
Í þeim tilgangi að treysta framkvæmd laganna er samgönguráðherra heimilt að setja í 

reglugerð nánari ákvæði um búnað skipa, palla, annarra mannvirkja á sjó og fyrirtækja í 
landi til varnar gegn mengun sjávar af völdum olíu, sbr. þó 9. gr., og enn fremur með hvaða 
hætti reglubundið eftirlit með þessum búnaði skuli fara fram. 

Við setningu reglna um mengunarvarnir vegna olíumengunar frá landstöðvum og 

samkvæmt heimild í 9. gr. skal haft samráð við heilbrigðismálaráðherra eða 
menntamálaráðherra eftir því sem við á. 

Samgönguráðherra skal, að höfðu samráði við heilbrigðismálaráðherra og 
menntamálaráðherra, setja reglur um flokkun eiturefna og annarra hættulegra efna sem 
notuð eru til mengunarvarna samkvæmt lögum þessum. 

Samgönguráðherra er heimilt, að höfðu samráði við heilbrigðismálaráðherra, að setja 

frekari reglur um söfnun og eyðingu úrgangsolíu. 

24. gr. 

Eftirlit og framkvæmd laga þessara og reglugerða, sem settar verða samkvæmt þeim, er 
í höndum Siglingamálastofnunar ríkisins, með aðstoð þeirra aðila sem tilgreindir eru í 2. 
málsl. 21. gr. Kostnaður af reglubundnu eftirliti með mengunarvarnabúnaði greiðist úr 

ríkissjóði en annar kostnaður af eigendum búnaðarins. 
Samgönguráðherra annast framkvæmd eftirtalinna alþjóðasamninga um varnir gegn 

mengun sjávar: 
1. Alþjóðasamþykkt frá 12. maí 1954 um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu, með 

breytingum frá 1962 og 1969. 

2. Alþjóðasamningur frá 15. febrúar 1972 um varnir gegn mengun sjávar vegna losunar 

úrgangsefna frá skipum og flugvélum (Óslóarsamningurinn). 

3. Alþjóðasamningur frá 29. desember 1972 um varnir gegn mengun hafsins vegna losunar 

úrgangsefna og annarra efna í það (Lundúnasamningurinn). 

4. Samningur frá 4. júní 1974 um varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum (Parísar- 
samningurinn). 

5. Alþjóðasamningur frá 2. nóvember 1973 um varnir gegn mengun frá skipum 
(MARPOL). 

Um aðra mengun sjávar en þá, sem kveðið er á um í lögum þessum, fer samkvæmt 

lögum nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, og lögum nr. 117/1985, um 
geislavarnir. 

25. gr. 

Eftirlitsaðilar skulu hvenær sem þeir óska eiga greiðan aðgang að öllum upplýsingum 

um búnað til mengunarvarna og um rekstur hans, svo og öllum mælingum eða skýrslum yfir 

athuganir sem gerðar hafa verið á vegum eigenda eða rekstraraðila vegna mengunarvarna, 

hvort sem athuganir þessar eru gerðar að kröfu opinberra aðila eða að frumkvæði eigenda 
eða rekstraraðila.
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XI. KAFLI 

Mælingar á mengunarefnum í sjó. 

26. gr. 

Í þeim tilgangi að meta og fylgjast með hugsanlegum breytingum á mengun hafsins skal 
samgönguráðherra láta fara fram reglulegar rannsóknir og mælingar á mengunarefnum í sjó, 

í sjávarlífverum og á hafsbotni. 

Ríkissjóður greiðir allan kostnað af rannsóknum þessum. 

XII. KAFLI 

Viðurlög og málsmeðferð. 

21. gr. 

Brot gegn lögum þessum og reglum settum samkvæmt þeim varða fésektum, varðhaldi 

eða fangelsi allt að tveimur árum ef sakir eru miklar. Dæma má fésekt jafnframt refsivist ef 
skilyrði 49. gr. almennra hegningarlaga eru fyrir hendi. 

28. gr. 
Sektir samkvæmt lögum þessum má gera jafnt lögaðila sem einstaklingi. Lögaðila má 

ákvarða sekt án tillits til þess hvort sök verður sönnuð á starfsmann lögaðilans. Hafi 
starfsmaður lögaðilans framið brot á lögum þessum eða reglum settum samkvæmt þeim má 
einnig gera lögaðila þessum sekt og sviptingu starfsréttinda, enda sé brotið drýgt til hagsbóta 

fyrir lögaðilann eða hann hefur notið hagnaðar af brotinu. Lögaðili ber ábyrgð á greiðslu 
sektar sem starfsmaður hans er dæmdur til að greiða vegna brota á lögum þessum, enda séu 
brot tengd starfi hans hjá lögaðilanum. 

29. gr. 

Með mál vegna brota á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 
Heimilt er þó að hafnarstjóri geri sekt fyrir losun eða úrkast frá skipi á hafnarsvæði 

sínu, enda sé brot viðurkennt og hafi ekki valdið meiri háttar tjóni, svo og að bætur skv. 15. 

gr. séu greiddar eða trygging sett fyrir greiðslu þeirra. Heimild þessi er takmörkuð við sektir 
allt að 40 000 króna enda játist sökunautar undir þessa ákvörðun og greiði sektina þegar í 
stað. 

Heimilt er einnig að lögreglustjóri geri sekt fyrir slík brot að uppfylltum skilyrðum 2. 

mgr. þessarar gr. en þó má sekt nema allt að 100 000 krónum. 
Hafnarstjóri skal ávallt tilkynna lögreglustjóra slík brot og þá hvort hann hyggst ljúka 

málinu eða vísa því til lögreglustjóra til afgreiðslu. 

Hafnarstjórar og lögreglustjórar skulu tilkynna ríkissaksóknara og samgönguráðherra 

um allar slíkar sektargerðir. Nú telur ríkissaksóknari að saklaus maður hafi verið látinn 

gangast undir greiðslu sektar eða látinn gangast undir fjarstæð málalok að öðru leyti eða að 
mál, sem lokið er skv. 2. eða 3. mgr. þessarar gr., hefði átt að ganga til dóms og getur 

ríkissaksóknari þá borið málið undir dómara til ónýtingar ákvörðunar hafnarstjóra eða 
lögreglustjóra. 

Samgönguráðherra er heimilt að setja nánari reglur um framkvæmd sektargerða 
samkvæmt þessari grein.
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30. gr. 
Ef brotið er gegn ákvæðum II. og IV. kafla laga þessara og brotið tengist skipi, en 

málinu er ekki lokið með greiðslu sektar skv. 29. gr., skal lagt löghald á skipið og er eigi 
heimilt að láta það laust fyrr en málinu er lokið og sekt og málskostnaður greiddur að fullu, 
svo og kostnaður skv. 15. gr. 

Þó er heimilt að láta skip laust fyrr ef sett er bankatrygging eða önnur trygging jafngild 
að mati dómara til greiðslu sektar og alls kostnaðar. 

Til tryggingar greiðslu sektar samkvæmt grein þessari, málskostnaðar og kostnaðar skv. 
15. gr. skal vera lögveð í skipinu. 

31. gr. 

Tilraun og hlutdeild í brotum á lögum þessum er refsiverð eftir því sem segir í IL. kafla 
almennra hegningarlaga. 

32. gr. 

Sektir samkvæmt lögum þessum renna í sjóð sem verja skal til mengunarvarna á sjó 
eftir því sem nánar segir í reglugerð er samgönguráðherra setur. 

33. gr. 
Ef aðili sinnir ekki innan tiltekins frests fyrirmælum hlutaðeigandi stjórnvalds um að 

vinna verk eða koma upp búnaði sem fyrir er mælt í lögum þessum eða reglum settum skv. 
þeim má ákveða honum dagsektir þar til úr er bætt. 

Hámark dagsekta skal ákveðið í reglugerð og renna þær í sjóð skv. 32. gr. 

XIII. KAFLI 

Gildistaka. 
34. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Með lögum þessum eru felld úr gildi lög nr. 77/1966, um 

heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar frá 1962 á 

alþjóðasamþykkt frá 12. maí 1954 um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu og setja 

reglur um frekari varnir gegn slíkri óhreinkun sjávarins; lög nr. 20/1973, um heimild fyrir 
ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóðasamning er gerður var 15. 

febrúar 1972 um varnir gegn mengun sjávar vegna losunar úrgangsefna frá skipum og 
flugvélum; lög nr. 53/1973, um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd 
alþjóðasamning er gerður var 29. desember 1972 um varnir gegn mengun hafsins vegna 

losunar úrgangsefna og annarra efna í það; lög nr. 67/1981, um heimild fyrir ríkisstjórnina að 
fullgilda fyrir Íslands hönd samning um varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum; og lög 
nr. 14/1984, um framkvæmd alþjóðasamninga um varnir gegn mengun frá skipum.
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Fylgiskjal 1. 

„ Lífræn halógen-efnasambönd og efni sem geta myndað þau í hafinu, að þeim efnum 
undanskildum sem eru líffræðilega óskaðleg eða sem breytast fljótt í sjónum í efni sem 
eru líffræðilega óskaðleg. 

- Kvikasilfur og efnasambönd þess. 

. Kadmín og efnasambönd þess. 
Varanleg gerviefni sem geta flotið, marað, sokkið og valdið alvarlegri röskun á 

lögmætum notum hafsins. 
Olíur, olíukennd kolvetni og lýsi. 

Geislavirk efni, þar með talinn geislavirkur úrgangur. 
Lífræn efnasambönd fosfórs, kísils og tins og efni sem geta myndað slík efnasambönd í 
hafinu, að undanskildum þeim efnum sem eru líffræðilega óskaðleg eða sem breytast 
fljótt í sjónum í efni sem eru líffræðilega óskaðleg. 
Óbundinn fosfór. 
Eftirtalin frumefni og efnasambönd þeirra: arsen, blý, króm, nikkel, eir og zink. 

. Efni sem sýnt er að hafi skaðleg áhrif á bragð eða lykt fæðu úr sjónum. 

Fylgiskjal 2. 
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Lífræn halógen-efnasambönd. 
DDT og efni gerð þar af, svo sem DDE og DDD. 
Önnur þrávirk, eitruð, lífræn halógen-efnasambönd. 

Kvikasilfur, kadmín og sambönd þessara efna. 
Sýra, lútur eða yfirborðsvirk efni í miklu magni. 

Olía og olíuúrgangur. 

Önnur efni sem haft geta varanleg áhrif á bragð, lykt, lit, skyggni eða aðra eiginleika 
hafsins og sem alvarlega geta spillt þokka umhverfisins. 

Hlutir og efni sem geta flotið, marað eða sokkið og sem geta valdið alvarlegri röskun á 
lögmætri nýtingu hafsins. 

Gjört í Reykjavík, 5. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Matthías Bjarnason.
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PÓSTLÖG. 

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

I. KAFLI 

Póstþjónustan, skilgreining og verksvið. 

1. gr. 

Með póstþjónustu er fyrst og fremst átt við starfsemi er varðar viðtöku, flutning og skil 

á póstsendingum. 
Póstsendingar greinast í þrjá höfuðflokka: 

a. Bréfapóstsendingar. 

b. Bögglapóstsendingar. 

c. Fjármunapóstsendingar. 

2. gr. 

Bréfapóstsendingar má senda í ábyrgð. 
Enn fremur er heimilt að senda bréf og böggla sem verðsendingar. 
Til fjármunapóstsendinga teljast greiðsluviðskipti með millifærslum (póstgíró). 
Póstsendingar skv. þessari grein skulu ávallt bókfærðar. 
Nánari ákvæði um þetta setur ráðherra í reglugerð. 

3. gr. 
Með póstþjónustu er einnig átt við aðra samrýmanlega starfsemi sem ákveðin er eða 

kann að verða ákveðin með öðrum lögum, reglum eða samningum. 

II. KAFLI 

Einkaréttur. 

d. gr. 

Póst- og símamálastofnun hefur einkarétt á að safna saman, flytja og bera út eftirtaldar 
sendingar: 

a. Lokaðar bréfapóstsendingar hvert svo sem innihald þeirra kann að vera. 

b. Aðrar lokaðar sendingar sem uppfylla skilyrði til þess að vera veitt viðtaka í póst, að svo 
miklu leyti sem innihald þeirra er ritaðar orðsendingar eða prentaðar tilkynningar, 

útfylltar með skrift, að undanskildum vörureikningum, fylgiseðlum, farmskrám og 

svipuðum fylgiskjölum með sendingum sem heimilt er að flytja án atbeina póstþjónust- 

unnar. 

5. gr. 

Póstsendingar skv. 4. gr., sem koma frá útlöndum og eiga að fara til viðtakenda hér á 
landi eða flytjast áfram með íslensku flutningafyrirtæki eða um íslenskt póstsvæði, skulu 
þegar í stað afhentar Póst- og símamálastofnun. 

6. gr. 
Póstflytjendum, hvort heldur sem þeir eru starfsmenn Póst- og símamálastofnunar eða 

flutningsaðila sem á hennar vegum annast póstflutninga, er óheimilt að flytja sjálfir eða hafa 

meðferðis sendingar utan póstflutningsins.
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Flutningafyrirtækjum, sem halda uppi reglubundnum farþegaflutningum, er þó heimilt 
að flytja slíkar sendingar utan póstflutnings með flutningatækjum sínum milli starfsstöðva 
fyrirtækisins enda varði þær starfsemi þess. 

Enn fremur má flytja fyrrnefndar sendingar utan pósts ef þær eru frímerktar skv. 

gildandi gjaldskrá fyrir póstþjónustu og frímerkin síðan gerð ógild eða þegar einhver flytur 

sendingar fyrir sjálfan sig eða aðila sem hann starfar fyrir. 

1. gr. 

Á þeim stöðum, þar sem Póst- og símamálastofnun hefur komið á daglegum 
póstútburði a.m.k. fimm sinnum í viku, má enginn hafa atvinnu af að safna saman, flytja 
eða bera út sendingar þær sem greinir í 4. gr. 

8. gr. 

Óheimilt er óviðkomandi aðilum að nota merki póstþjónustunnar sem er póstlúður 
með stjörnu og örvum í gegn. 

Enn fremur er óheimilt að setja upp á almannafæri neitt það er að lit, lögun og gerð 

líkist póstkössum Póst- og símamálastofnunar. 

III. KAFLI 

Póstleynd. 

9. gr. 

Starfsmönnum Póst- og símamálastofnunar er óheimilt að gefa óviðkomandi aðilum 
upplýsingar um það hverjir nota póstinn eða á hvern hátt hann er notaður, né heldur gefa 

neinum tækifæri til þess að verða sér úti um slíka vitneskju. Enn fremur er þeim óheimilt að 

opna eða lesa það sem látið er í póst til flutnings. 

Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi. 

10. gr. 
Heimilt er þrátt fyrir ákvæði 9. gr. að opna eftir sérstökum reglum þær póstsendingar, 

sem ekki er unnt að koma til skila, til þess að freista þess að komast að því hverjir sendendur 

séu svo að unnt sé að endursenda þær. Enn fremur er heimilt eftir sérstökum reglum í 

undantekningartilvikum að leyfa að sendingar séu opnaðar þegar það er óhjákvæmilegt 

vegna flutnings þeirra eða til þess að kanna hugsanlegar skemmdir á innihaldi. Reglur skv. 

þessari grein skulu settar af ráðherra. 

11. gr. 

Einungis má veita upplýsingar um notkun pósts að undangengnum dómsúrskurði eða 

skv. heimild í öðrum lögum. Ráðherra ákveður hvort dómsúrskurði skuli áfrýja. 

IV. KAFLI 

Póstmeðferð. 

12. gr. 
Með póstmeðferð er átt við viðtöku póstsendinga, flutning þeirra og skil. 

Húseigendum er skylt að setja upp bréfakassa í eða við hús sín á sinn kostnað. Nánari 

ákvæði um þetta setur ráðherra í reglugerð.
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13. gr. 

Hver sá, sem heldur uppi reglubundnum flutningum innanlands og til útlanda, er 
skyldur til, sé þess krafist, að flytja póst milli endastöðva og póststöðva á leiðinni enda komi 
eðlileg greiðsla fyrir. Póstur skal njóta forgangs fram yfir annan flutning. 

14. gr. 

Sendandi hefur ráðstöfunarrétt yfir sendingu sem hann hefur afhent til póstflutnings 
þangað til hún er afhent viðtakanda. 

15. gr. 

Í pósti má ekki flytja neitt sem bannað er að dreifa eða sem að ytra útliti ber með sér 
eitthvað ólögmætt, ósæmilegt eða móðgandi. 

Óheimilt er að taka til flutnings hluti sem hætta stafar af eða erfiðleikar eru á að flytja. 

Heimilt er þó að veita undanþágur fyrir flutningi ef komið er í veg fyrir hættu eða óhagræði 
af honum eins og frekast ér unnt eða með sérstökum ráðstöfunum og ástæður að öðru leyti 

mæla með flutningnum. 

16. gr. 

Póstsendingar, aðrar en ábyrgðarbréf í lokuðu umslagi og verðsendingar, mega ekki 

innihalda peningaseðla, mynt eða neins konar verðskjöl á handhafa, dýra málma, skartgripi 

og hliðstæð verðmæti. 

17. gr. 

Póstsendingar, sem ekki verður komið til skila hvort heldur til viðtakanda eða 
sendanda, skulu eyðilagðar eða seldar skv. nánari reglum. 

18. gr. 

Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um meðferð pósts. 

V. KAFLI 

Gjaldskrá og frímerki. 

19. gr. 

Ráðherra setur, að fengnum tillögum Póst- og símamálastofnunar, gjaldskrá fyrir 

póstþjónustu. 

20. gr. 
Gjaldfrjálsar skulu vera þær sendingar sem skv. alþjóðasamningum eru frígengar í 

alþjóðapóstþjónustunni. 
Enn fremur eru gjaldfrjálsar allar sendingar innan Póst- og símamálastofnunar sem 

snerta þjónustuna. 

21. gr. 

Póst- og símamálastjóri getur, að höfðu samráði við ráðherra, ákveðið þóknun fyrir 

ýmsa auka- og viðbótarþjónustu og verð á söluvarningi sem ekki er sérstaklega tilgreint í 
gjaldskrá fyrir póstþjónustu. 

22. gr. 

Gjald fyrir póstþjónustu greiðist fyrir fram með álímdum eða áprentuðum frímerkjum, 

frímerkingarvélastimplum eða áprentunum um greitt burðargjald. 

Heimilt er þó að ákveða í reglugerð að burðargjald fyrir ákveðnar tegundir 

póstsendinga eða vissar tegundir póstþjónustu skuli ekki greitt með frímerkjum heldur í 

reiðufé. 

AS
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23. gr. 

Eyðublöð, sem notuð eru í póstþjónustunni, verða ásamt frímerkjum fyrir burðargjaldi 

sendinganna eign Póst- og símamálastofnunar um leið og viðkomandi póstsendingum er 
skilað til flutnings. 

24. gr. 

Um póstmeðferð ófrímerktra eða vanfrímerktra sendinga skal farið skv. því sem 

ákveðið er í reglugerð sem ráðherra setur. 

25. gr. 

Póst- og símamálastofnun hefur einkarétt á að gera og gefa út frímerki sem skulu vera til 

sölu á öllum póststöðvum. Enn fremur er henni heimilt að láta gera kort og umslög með 
áprentuðum frímerkjum eða áprentun um burðargjald. 

Slíkar áprentanir má hún einnig gera á kort og umslög frá einkaaðilum. 

26. gr. 
Heimilt er að greiða þeim sem hafa algeng frímerki á boðstólum fyrir almenning 

sölulaun og setur Póst- og símamálastofnun nánari reglur þar um. 

VI. KAFLI 

Skaðabætur. 
21. gr. 

Póstsending telst í vörslu Póst- og símamálastofnunar frá viðtöku í póst og þar til hún er 
afhent á reglulegan hátt skv. utanáskrift. 

28. gr. 
Skaðabætur greiðast ekki fyrir glataðar almennar bréfapóstsendingar. Heldur ekki þótt 

innihaldið glatist að nokkru eða öllu leyti. 

29. gr. 
Fyrir bréfapóstsendingar í ábyrgð og böggla, sem glatast eða eyðileggjast að einhverju 

eða öllu leyti, á sendandi rétt á skaðabótum er svari til hins raunverulega verðmætis, þó ekki 
hærri en ráðherra ákveður hverju sinni í gjaldskrá. 

30. gr. 

Fyrir verðsendingar, sem glatast eða eyðileggjast að einhverju eða öllu leyti, á sendandi 
rétt á skaðabótum er svari til hins raunverulega verðmaætis en þó aldrei hærri en nemur hinu 

tilgreinda verði. 

31. gr. 

Póst- og símamálastofnun ber fulla ábyrgð á því fé sem hún hefur tekið við til sendingar 

sem fjármunapóstsendingu. 

32. gr. 

Skaðabætur ná aðeins til verðs þess hlutar sem glatast hefur eða þeirrar rýrnunar sem 
hinir skemmdu hlutir hafa orðið fyrir. 

Eigi skal bæta ábata- eða afnotamissi, tjón vegna rýrnunar á verðgildi peninga eða 
yfirleitt neinar óbeinar afleiðingar skaðans.
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33. gr. 

Um skaðabætur fyrir póstsendingar milli landa fer skv. gildandi milliríkjasamningum. 

Verði tjón á sendingu meðan hún er á íslensku póstsvæði greiðast þó skaðabætur eins og um 

innlenda sendingu sé að ræða enda sé það hagstæðara fyrir hlutaðeigandi tjónþola. 

34. gr. 

Póst- og símamálastofnun getur í sérstökum undantekningartilvikum bætt tjón skv. 

almennum skaðabótareglum ef tjónið er slíkt og ástæður allar þess eðlis að ákvæði þessa 
kafla um takmarkaðar skaðabætur þykja ekki eiga við. 

35. gr. 

Skylda til greiðslu skaðabóta fellur niður sé þeirra ekki krafist innan árs frá því sending 

var afhent til flutnings. 

VII. KAFLI 

Viðurlög. 

36. gr. 

Brot gegn ákvæðum 4., 5., 6.,7., 8., 12., 13., 15. og 16. gr. varða sektum eða varðhaldi 

ef miklar sakir eru nema þyngri refsing liggi við skv. öðrum lögum. Fyrir brot á 4. og 6. gr. 

skal auk sekta greiða venjulegt burðargjald fyrir hverja sendingu sem flutt hefur verið 
ólöglega. 

Fyrir brot á ákvæðum 4., 5., 6., 7., 15. og 16. gr. má ákveða sektina eftir atvikum á 

hendur sendanda eða þeim sem flutt hefur sendinguna eða þeim báðum. Brot gegn 9. gr. 

varða refsingu skv. 136. og 137. gr. almennra hegningarlaga. 
Auk framangreindra sekta er póst- og símamálastjóra heimilt að útiloka hlutaðeigendur 

frá póstsambandi þannig að hvorki séu fluttar til þeirra póstsendingar né frá þeim. 

Á sama hátt er heimilt að útiloka frá póstsambandi þá sem gera sig seka um megna og 

ítrekaða vanrækslu á að fara eftir lögum þessum og reglugerðum settum skv. þeim. 
Í reglugerð settri skv. lögum þessum má enn fremur setja ákvæði um sektir fyrir brot á 

ákvæðum hennar. 

VIII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
, 31. gr. 
Akvæði þessara laga gilda einnig um póstþjónustu við önnur lönd að svo miklu leyti 

sem þau fara ekki í bága við milliríkjasamninga um póstþjónustu. 

38. gr. 

Reglugerðir um framkvæmd laga þessara setur ráðherra. 

39. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Falla þá jafnframt úr gildi póstlög, nr. 31 12. febrúar 1940, með áorðnum breytingum, 

sbr. lög nr. 73 frá 20. apríl 1954. 

Gjört í Reykjavík, 5. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Matthías Bjarnason.
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LÖG 
um fasteigna- og skipasölu. 

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

I. KAFLI 

Um heimild til fasteigna- og skipasölu. 

1. gr. 

Engum er heimilt að annast kaup, sölu eða skipti á fasteignum eða skráningarskyldum 
skipum fyrir aðra nema hann hafi fengið til þess löggildingu dómsmálaráðuneytisins skv. 

lögum þessum eða leyfi skv. lögum nr. 47/1938, sbr. einnig 14. gr. þeirra. 

Hæstaréttar- og héraðsdómslögmenn þurfa eigi leyfi til að annast kaup, sölu eða skipti á 

einstökum fasteignum eða skipum ef það tengist lögmannsstörfum þeirra. 

Þar sem rætt er um fasteignasölu eða fasteignasala í lögum þessum er einnig átt við sölu 
skráningarskyldra skipa og þá sem við slík störf fást. 

2. gr. 

Hver maður getur fengið löggildingu skv. 1. gr. ef hann: 

hefur íslenskan ríkisborgararétt, 
. er heimilisfastur hér á landi, 

. er fjárráða og hefur forræði á búi sínu, 

. hefur staðist próf skv. ákvæðum er dómsmálaráðuneytið setur með reglugerð, 
leggur fram tryggingu fyrir greiðslu kostnaðar og tjóns, sem viðskiptamenn viðkomandi 
kunna að verða fyrir af hans völdum, sem dómsmálaráðuneytið ákveður. 
Undanþegnir prófi skv. 4. tölul. 1. mgr. eru hæstaréttar- og héraðsdómslögmenn. 
Heimilt er að synja manni um löggildingu ef ákvæði 2. mgr. 68. gr. almennra 

hegningarlaga á við um hagi hans. 

A
 
S
S
 

3. gr. 

Sá, sem öðlast vill löggildingu skv. 1. gr., skal standast próf eftir því sem segir í 2. gr. 1. 

mgr. 4. tölul. Prófnefnd, sem dómsmálaráðherra skipar til fjögurra ára í senn og í eiga sæti 

þrír menn, skal standa fyrir prófi þessu ákveði dómsmálaráðherra ekki aðra tilhögun. 

Varamenn skal skipa með sama hætti. Skal próf við það miðað að prófmaður sýni að hann 
hafi öðlast þá þekkingu og reynslu að hann sé starfinu vaxinn. 

Dómsmálaráðherra setur með reglugerð ákvæði um prófgreinar, framkvæmd prófs, 
skipun prófnefndar og störf prófnefndarmanna en prófsefni ákveður prófnefnd. 

4. gr. 

Dómsmálaráðherra er heimilt að stofna á hæfilegum fresti til námskeiða fyrir þá sem 

þreyta vilja próf skv. lögum þessum. Getur hann falið öðrum aðilum, svo sem Háskóla 

Íslands, að annast námskeið og próf. Ákvæði um tilhögun námskeiðs, námsgreinar, kennslu 
og kennslugjöld skulu sett í reglugerð að tillögu prófnefndar skv. 3. gr. Prófnefnd eða menn, 

sem hún tilnefnir, hafa á hendi forstöðu námskeiðs og sjá um prófraun feli 

dómsmálaráðherra það ekki öðrum aðilum. 
Kostnaður vegna námskeiða og prófa, þar með talin þóknun til prófnefndarmanna, 

greiðist með kennslu- og prófgjöldum er dómsmálaráðuneytið ákveður.
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5. gr. 

Fasteignasali, sbr. 2. gr., skal fá í hendur löggildingarskírteini er ráðherra gefur út. 
Fyrir löggildingu skal aðili greiða gjald í ríkissjóð skv. lögum um aukatekjur ríkissjóðs. 
Áður en löggilding er veitt skal aðili vinna drengskaparheit um að rækja í hvívetna með 

kostgæfni og samviskusemi starf það er löggilding veitir rétt til og hlíta lögum og öðrum 

réttarreglum er það varðar. 

6. gr. 
Löggilding til fasteignasölu er bundin við nafn. Þó er eftirlifandi maka heimilt að halda 

áfram fasteigna- og skipasölu látins maka síns þótt hann fullnægi ekki skilyrðum laga þessara 
en ráða skal hann þá forstöðumann sem löggiltur er til starfans. 

Fasteignasala er skylt að tilkynna dómsmálaráðuneyti hvar starfsstöð hans er en hann 
getur aðeins haft eina starfsstöð á sama stað og fasteignasalan er rekin. 

II. KAFLI 

Um réttarstöðu fasteigna- og skipasala, störf þeirra og starfsháttu. 

1. gr. 

Fasteignasalar hafa réttindi og bera skyldur opinberra sýslunarmanna, þar á meðal 

þagnarskyldu um það er þeir fá vitneskju um í starfa sínum og leynt á að fara. Þeir mega ekki 

gegna stöðu hjá hinu opinbera ef ætla má að staðan gefi þeim færi á að kynnast málefnum 

sem hafa þýðingu í viðskiptum með einstakar eignir. 

8. gr. 
Fasteignasali skal í hvívetna leysa af hendi störf sín svo sem góðar viðskiptavenjur 

bjóða. Hann skal liðsinna báðum aðilum, seljanda og kaupanda, og gæta réttmætra 

hagsmuna þeirra. Hann skal gæta þess að aðila séu eigi settir ólögmætir, ósanngjarnir eða 

óeðlilegir kostir í samningum. 

9. gr. 
Fasteignasali skal tryggja sér ótvírætt umboð hjá réttum aðila til að leita eftir tilboðum í 

eign eða gera tilboð í eign og eftir atvikum að ganga frá samningum og annarri skjalagerð að 
fengnu samþykki umbjóðanda. Sama er ef óskað er annars liðsinnis fasteignasala við 

samningsgerð um þessar eignir. Greina skal glögglega hvort um einkaumboð er að ræða ef 
því er að skipta. 

10. gr. 

Nú hefur fasteignasali fengið eign til sölumeðferðar eða leitað er liðsinnis hans til að 
gera tilboð í eign. Skal hann þá semja rækilegt yfirlit yfir öll grundvallaratriði, sem máli 
skipta fyrir aðila, til þess að gera sér glögga hugmynd um verð eignarinnar. Yfirlit þetta skal 

geyma eftirfarandi upplýsingar og atriði svo sem kostur er: 
1. Upplýsingar um söluverð eignar ef það er ákveðið og hverjir eru söluskilmálar, þar á 

meðal um þann hluta söluverðs sem staðgreiða á og hversu haga eigi öðrum greiðslum 

og hversu þær eigi að vera tryggðar. 
2. Glöggar upplýsingar og gögn um stærð húss og lóðar, fyrirkomulag innan húss, 

byggingarlag og byggingarefni húss, aldur þess og endurbyggingar eða viðbyggingar, ef 

því er að skipta, ástand húss, þar á meðal um galla, sem kunnir eru á því, hversu 
upphitun sé háttað og hversu hús sé glerjað, staðsetningu og atriði sem máli skipta 

vegna byggingar- og skipulagslaga. Einnig skal greina ástand lóðar. Teikning af húsi 
skal vera fyrir hendi ef kostur er og að jafnaði ljósmyndir af því ef eigi er unnt að skoða 

það eða vitað er að skoðun muni ekki fara fram. Ef um sameign er að ræða skal greina 
glögglega eignarhlutdeild í húsi og lóð, svo og um óskipta sameign.
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3. Upplýsingar um matsverð eignar skv. fasteignamati og brunabótamati, svo og önnur 

matsgögn ef til eru. 

4. Nú er seld fasteign eða skip í smíðum og skal þá gera nákvæma grein fyrir því á hvaða 
stigi smíðin er þegar kaupandi á að taka við eigninni og hversu staða aðilanna verði 

tryggð. 
5. Grein skal gerð fyrir veðskuldum og öðrum eignarhöftum sem kunna að hvíla á 

eigninni, stutt vottorði úr þinglýsingarbókum. Greina ber hvers eðlis eignarhöftin eru, 

þar á meðal kvaðir sem á eign kunna að hvíla. Greina skal glögglega um eftirstöðvar 
veðskulda sem hvíla eiga á eign og kaupandi tekur að sér að greiða, afborganir af þeim 
og vexti, hvort skuld sé verðtryggð, hvenær henni eigi að vera lokið og hverjar 
eftirstöðvar hennar eru að viðbættri verðtryggingu. Þá skal greina kostnað við 
samningsgerð, þinglýsingu og stimplun skjala og í hvors hlut komi. 

6. Upplýsingar eftir föngum um tekjumöguleika af eigninni, einkum þegar um atvinnu- 

húsnæði (jörð) er að ræða eða skip er gera skal út, svo og um heildarútgjöld sem ætla má 
að stafi af eign. 

Hliðstæðar upplýsingar skulu greindar um skip eftir því sem við á. 

11. gr. 

Yfirlit það, sem greinir í 10. gr., skal vera svo rækilegt og traust að það ásamt skoðun á 

eign, sem fram skal fara ef kostur er og vanda skal til, sé sem tryggastur grundvöllur undir 
mati á verðmæti eignarinnar og á arðsemi hennar. 

Ráðuneytið getur mælt svo fyrir í reglugerð að upplýsingar um eignir séu greindar á 
stöðluðum eyðublöðum og kveðið nánar á í reglugerð um þær upplýsingar sem greina skal, 
þar á meðal sérstaklega varðandi skip. 

12. gr. 

Fasteignasala, sbr. 1. gr., er skylt að annast alla skjalagerð varðandi sölu fasteigna og 
skal geta þess í skjölunum, þar á meðal í kauptilboðum, kaupsamningum, afsölum og 

veðbréfum og skuldabréfum, hver samið hafi og greina nafn svo að eigi verði um villst. Enn 
fremur skulu þeir sem annast fasteignaviðskipti skv. framansögðu geta nafns síns í 
auglýsingum um eignir þessar. Nafngreining skal vera persónuleg skv. þessari málsgrein. 

Öll skjalagerð og samningsgerð, er fasteignasali annast um, skal vera vönduð og rækileg 
og svo úr garði gerð að hagsmunir aðila séu sem best tryggðir og glöggt sé hver réttarstaða 
hvors um sig er. 

13. gr. 

Fasteignasala er sjálfum óheimilt að ganga inn í samning um kaup á eign sem honum 

hefur verið falin til umboðssölu nema hann hafi lýst því yfir áður en hann tók eignina til sölu 
að hann sé persónulegur kaupandi hennar. 

Enn fremur skal fasteignasali tilkynna aðilum hafi hann nokkurra annarra hagsmuna að 

gæta en að því er snertir sjálf sölulaunin. 

14. gr. 

Fasteignasala er óheimilt að taka hærri þóknun fyrir starfa sinn en sanngjarnt má teljast 

með tilliti til þeirrar vinnu sem í té er látin. 

Fyrir aðstoð við kaup eða sölu má þóknun frá kaupanda eða seljanda ekki fara fram úr 
2% af kaupverði eignar en rétt er fasteignasala að áskilja sér aukalega greiðslu fyrir útlagðan 
auglýsingakostnað enda hafi eign verið auglýst eftir beiðni eiganda. Þóknun skal yfirleitt 

vera lægri ef makaskiptum er til að dreifa.
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15. gr. 

Dómsmálaráðherra getur sett nánari ákvæði í reglugerð um stöðu, störf og starfshætti 

fasteignasala, þar á meðal um að tiltekin störf og stöður séu eigi samrýmanleg fasteigna- og 

skipasölu. Þá má setja sérstök ákvæði í reglugerð um bókfærslu vegna þessara starfa. 

III. KAFLI 

Aðili fullnægir ekki framar skilyrðum til fasteignasölu. 

16. gr. 
Nú fullnægir löggiltur fasteignasali eigi framar lögmæltum skilyrðum til löggildingar og 

fellur þá löggilding hans úr gildi enda ber honum að skila ráðuneytinu aftur löggildingar- 

skírteini sínu. Ráðherra má veita aðila að nýju löggildingu ef hann fullnægir síðar þessum 

lagaskilyrðum að dómi ráðherra. 

17. gr. 

Nú sætir maður, sem heimild hefur til fasteignasölu, ákæru í opinberu máli og ber þá 

ákvörðun um sviptingu löggildingar eða heimildar til fasteignasölu að kröfu ákæruvaldsins 

undir dómara þess máls eftir því sem ákæra lýtur að. 

Ákvörðun um sviptingu löggildingar eða heimildar til fasteignasölu vegna atvika, sem 

eigi leiða til ákæru, ber undir ráðherra. Nú vill aðili ekki una úrlausn ráðherra og getur hann 

þá borið sakarefnið undir dómstóla og fer meðferð þess máls að hætti opinberra mála. 

Ákvörðun ráðherra skal halda gildi uns dómur gengur í málinu. 
Eftirlit með starfsemi fasteigna- og skipasala er í höndum dómsmálaráðuneytis. 

IV. KAFLI 

Almenn ákvæði, refsiákvæði og brottfallin lög. 

18. gr. 

Þeim mönnum, sem fengið hafa löggildingu til fasteignasölu skv. lögum nr. 47/1938, svo 

og þeim sem löggildingu fá skv. 2. gr., er heimilað að hafa með sér félag. 

Stjórn félagsins kemur fram út á við fyrir hönd félagsmanna gagnvart stjórnvöldum og 

almenningi. 

19. gr. 

Kostnaður af framkvæmd laga þessara, annar en um getur í 4. gr., greiðist úr ríkissjóði. 

20. gr. 
Þeim einum er rétt að nefna sig fasteignasala eða skipasala sem heimilt er að stunda slík 

störf skv. 1. gr., sbr. 2. gr., og varðar brot gegn þessu viðurlögum skv. 2. mgr. 

Brot gegn lögum þessum og reglum settum skv. þeim varða sektum nema þyngri 

hegning liggi við skv. öðrum lögum. 

21. gr. 
Lög þessi taka gildi þegar í stað og skal fyrsta próf eftir gildistöku þeirra hlíta ákvæðum 

þeirra og reglugerða settum skv. þeim. 
Þeir, sem hlotið hafa leyfi til fasteignasölu skv. lögum nr. 47/1938, sbr. og 14. gr. þeirra, 

skulu halda þeim enda teljast þeir einnig hafa rétt til að selja skráningarskyld skip til jafns 
við þá sem löggildingu fá eftir ákvæðum laga þessara.
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Frá gildistöku laga þessara falla úr gildi lög nr. 47 11. júní 1938, um fasteignasölu, og lög 
nr. 20 22. mars 1948, lög nr. 40 29. mars 1961 og lög nr. 49 25. maí 1976, öll um breyting á 
lögum nr. 47/1938, svo og 48. gr. laga nr. 75 13. maí 1982, um breyting á almennum 
hegningarlögum, nr. 19/1940, sbr. lög nr. 34/1980, um breyting á sektarmörkum nokkurra 
laga. 

Gjört í Reykjavík, 5. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 

Jón Helgason. 

Nr. 35 5. maí 1986 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari breytingum. 

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

1. gr. 

Við 2. gr. laganna bætist ný málsgrein svohljóðandi: 

Hver sá, sem rekur eigin þjónustu eða starfsemi innan fyrirtækis eða stofnunar, þar 

með talin framleiðsla vöru til eigin þarfa, sem söluskattsskyld væri við sölu til annarra, skal 

reikna söluskatt af slíkri þjónustu eða starfsemi og standa skil á honum til ríkissjóðs. Skiptir 

ekki máli í því sambandi hvort aðalstarfsemi viðkomandi aðila er undanþegin söluskatts- 

skyldu eða ekki. Ráðherra setur nánari reglur um hvaða eigin þjónusta og starfsemi falli hér 

undir og á hvaða verði hún skuli reiknuð. Skal í því sambandi sérstaklega hafa hliðsjón af 

aðstöðu annarra fyrirtækja sem reka hliðstæða þjónustu eða starfsemi sem skattskyld er 

samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar. 

2. gr. 

E-liður 4. gr. laganna orðast svo: 
Úttekt úr eigin fyrirtæki, hvort heldur er til einkanota eigandans eða til nota í 

fyrirtækinu sjálfu. Gildir þetta bæði um aðkeyptar vörur, sem eru framleiddar eða sæta 
aðvinnslu í fyrirtækinu, sem og vinnu og þjónustu. Enn fremur þjónusta og starfsemi sem 

rekin er innan fyrirtækis eða stofnunar og skattskyld er samkvæmt 3. mgr. 2. gr. án beinnar 

sölu til annarra aðila. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Albert Guðmundsson.
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LÖG 
um Seðlabanka Íslands. 

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

I. KAFLI 

Skipulag bankans og hlutverk. 

1. gr. 

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun sem er eign ríkisins en lýtur sérstakri stjórn skv. 
lögum þessum. 

2. gr. 
Ríkissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum Seðlabankans. Heimili og varnarþing 

Seðlabankans er í Reykjavík. 

3. gr. 
Hlutverk Seðlabankans er: 

a. að annast seðlaútgáfu, láta slá og gefa út mynt og vinna að því að peningamagn í umferð 
og framboð lánsfjár sé hæfilegt miðað við það að verðlag haldist stöðugt og 
framleiðslugeta atvinnuveganna sé hagnýtt á sem fyllstan og hagkvæmastan hátt, 

b. að varðveita og efla gjaldeyrisvarasjóð er nægi til þess að tryggja frjáls viðskipti við 
útlönd og fjárhagslegt öryggi þjóðarinnar út á við, 

c. að kaupa og selja erlendan gjaldeyri, fara með gengismál og hafa umsjón og eftirlit með 
gjaldeyrisviðskiptum, 

d. að vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um allt er varðar gjaldeyris- og peningamál, 

e. að annast bankaviðskipti ríkissjóðs, 
f. að vera banki innlánsstofnana, hafa eftirlit með bankastarfsemi og stuðla að heilbrigð- 

um verðbréfa- og peningaviðskiptum, 
g. að gera sem fullkomnastar skýrslur og áætlanir um allt sem varðar hlutverk bankans, 

h. að annast önnur verkefni sem samrýmanleg eru tilgangi bankans sem seðlabanka. 

4. gr. 

Í öllu starfi sínu skal Seðlabankinn hafa náið samstarf við ríkisstjórnina og gera henni 

grein fyrir skoðunum sínum varðandi stefnu í efnahagsmálum og framkvæmd hennar. Sé um 

verulegan ágreining við ríkisstjórnina að ræða er seðlabankastjórn rétt að lýsa honum 
opinberlega og skýra skoðanir sínar. Hún skal engu síður telja það eitt meginhlutverk sitt að 
vinna að því að sú stefna, sem ríkisstjórnin markar að lokum, nái tilgangi sínum. 

Seðlabankinn skal eigi sjaldnar en tvisvar á ári senda ráðherra greinargerð um þróun og 
horfur í peningamálum, greiðslujafnaðar- og gengismálum. 

11. KAFLI 

Seðlaútgáfa og mynt. 

5. gr. 
Seðlabankinn hefur einkarétt til að gefa út peningaseðla og láta slá og gefa út mynt eða 

annan gjaldmiðil er geti gengið manna á milli í stað peningaseðla eða löglegrar myntar. 
Seðlar og mynt, sem bankinn gefur út, skulu vera lögeyrir til allra greiðslna með fullu 

ákvæðisverði. 
Ráðherra ákveður að fengnum tillögum Seðlabankans lögun, útlit og fjárhæð seðla 

þeirra og myntar, sem bankinn gefur út, og lætur birta auglýsingu um það efni.
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III. KAFLI 

Innlend viðskipti Seðlabankans. 

6. gr. 

Seðlabankinn tekur við innlánum frá innlánsstofnunum en til þeirra teljast viðskipta- 

bankar, sparisjóðir, innlánsdeildir samvinnufélaga og aðrar stofnanir og félög sem heimilt er 

lögum skv. að taka við innlánum frá almenningi til geymslu og ávöxtunar. Þó skal 

Seðlabankanum heimilt að semja við Lánastofnun sparisjóðanna um sameiginlegan 

viðskiptareikning sparisjóða hjá bankanum. 

Þegar sérstaklega stendur á má ákveða í reglugerð að Seðlabankinn taki við innlánum 

frá öðrum peningastofnunum en greinir í 1. mgr. 
Seðlabankinn setur nánari reglur um viðskipti sín skv. þessari grein. 

1. gr. 

Seðlabankinn getur veitt peningastofnunum, sem eiga innlánsviðskipti við bankann, 

sbr. 6. gr., lán með kaupum verðbréfa eða á annan hátt gegn tryggingum sem bankinn metur 

gildar. 

Seðlabankanum er heimilt að veita innlánsstofnunum lán með þeim kjörum að 

höfuðstóll lánsins sé greindur í ákveðnum erlendum gjaldeyri, endurgreiðsla höfuðstóls og 

vaxta sé háð breytingum á gengi ákveðins erlends gjaldeyris eða breytingum á gengi 

íslenskrar krónu. Sé höfuðstóll greindur í ákveðnum erlendum gjaldeyri skal innlánsstofnun 

greiða lántaka lánsfé í íslenskum krónum miðað við kaupgengi hins erlenda gjaldeyris á 

lántökudegi. Með erlendum gjaldeyri er einnig átt við reikningseiningar sem byggðar eru á 

fleiri en einum gjaldmiðli og notaðar eru í almennum lánsviðskiptum á alþjóðamarkaði. 

Seðlabankinn setur nánari reglur um viðskipti sín skv. þessari grein. 

8. gr. 

Þegar sérstaklega stendur á getur Seðlabankinn ákveðið með samþykki ráðherra að 

innlánsstofnanir skuli eiga fé á bundnum reikningi í bankanum er nemi tilteknu hlutfalli af 

heildarinnlánsfé hjá hverri stofnun eða af ráðstöfunarfé hennar. Með ráðstöfunarfé í lögum 

þessum er átt við allt það fé sem innlánsstofnun hefur til útlána. Þó er heimilt að undanskilja 

tiltekna flokka útlána að fengnu samþykki ráðherra. 
Seðlabankinn getur ákveðið að tiltekinn hluti aukningar innlána eða ráðstöfunarfjár við 

hverja stofnun skuli bundinn á reikningi í bankanum enda fari heildarinnlánsfé eða 

ráðstöfunarfé, sem viðkomandi stofnun sé skylt að eiga í Seðlabankanum, ekki fram úr því 

hámarki sem sett er í 1. mgr. 

Seðlabankinn setur nánari reglur um grundvöll og framkvæmd bindingar skv. 1. og 2. 

mgr. þessarar greinar að fengnu samþykki ráðherra. 

Seðlabankanum er enn fremur heimilt að setja innlánsstofnunum reglur um lágmark 

eða meðaltal lauss fjár sem þeim ber ætíð að hafa yfir að ráða. Með lausu fé er átt við 

peninga í sjóði, óbundin nettóinnlán í innlendum og erlendum bönkum, ríkisvíxla og aðrar 

sambærilegar eignir. 

9. gr. 

Seðlabankinn ákveður vexti af innlánum við bankann og af lánum sem hann veitir. 

Seðlabankinn getur að fengnu samþykki ráðherra bundið vaxtaákvarðanir 

innlánsstofnana takmörkunum til að tryggja að raunvextir útlána innlánsstofnana verði eigi 

hærri en þeir eru að jafnaði í helstu viðskiptalöndum Íslands, svo og til að draga úr 

óhæfilegum vaxtamun milli inn- og útlána. 
Ákvarðanir Seðlabankans skv. 2. mgr. skulu birtar í Lögbirtingablaði.
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10. gr. 

Seðlabankinn er viðskiptabanki ríkissjóðs og annast fyrir hann hvers konar bankaþjón- 
ustu. Skulu innlán ríkissjóðs geymd í Seðlabankanum eftir því sem við verður komið. 

Seðlabankanum er heimilt að veita ríkissjóði lán til skamms tíma. Skulu slík lán greiðast 
upp innan þriggja mánaða frá lokum hvers fjárhagsárs með lántöku eða annarri fjáröflun 

utan Seðlabankans. Ríkisvíxlar, skuldabréf og önnur verðbréf, sem eru gefin út af ríkissjóði 
og Seðlabankinn kaupir á verðbréfamarkaði eða af peningastofnunum til þess að stuðla að 
jafnvægi á peningamarkaði, skulu ekki teljast lán til ríkissjóðs skv. ákvæðum þessarar 
greinar. 

11. gr. 

Seðlabankinn má kaupa og selja ríkisskuldabréf og önnur trygg verðbréf og skal hann 

vinna að því að á komist skipuleg verðbréfaviðskipti. Er honum í því skyni heimilt að stofna 
og starfrækja í samvinnu við innlánsstofnanir og viðurkennda verðbréfamiðlara verðbréfa- 
þing þar sem verslað er með verðbréf. Seðlabankinn setur reglur um verðbréfaþingið að 
fengnu samþykki ráðherra. 

Seðlabankanum er heimilt að stofna til skuldbindinga innanlands með útgáfu verðbréfa 
með ákvæði þess efnis að höfuðstóll og/eða vextir séu bundnir gengi erlends gjaldeyris. Um 
skattalega meðferð bréfanna gilda sömu reglur og gilda hverju sinni um innlán í bönkum og 
sparisjóðum. 

12. gr. 
Heimilt er Seðlabankanum að reka önnur bankaviðskipti sem samrýmanleg geta talist 

hlutverki hans sem seðlabanka. Hann skal ekki annast viðskipti sem skv. lögum, venju eða 

eðli máls teljast verkefni innlánsstofnana. Honum er því óheimilt að skipta við almenning og 

keppa um viðskipti við innlánsstofnanir. Rísi ágreiningur um ákvæði þessarar greinar sker 
ráðherra úr. 

IV. KAFLI 

Bankaeftirlit. 
13. gr. 

Seðlabankinn hefur eftirlit með því að innlánsstofnanir hagi starfsemi sinni í samræmi 
við lög, reglugerðir og samþykktir sem hverju sinni gilda um starfsemi þeirra. 

Verkefni þetta skal falið sérstakri deild í bankanum er nefnist bankaeftirlit og starfar 
hún undir yfirstjórn bankastjórnar og bankaráðs. Ráðherra skipar forstöðumann banka- 
eftirlitsins og skal hann eigi skipaður til lengri tíma en sex ára í senn. Forfallist forstöðu- 
maður um stundarsakir getur ráðherra að fengnum tillögum bankaráðs sett mann í hans 
stað. 

Sérstök samstarfsnefnd ráðuneytis og Seðlabanka fylgist með starfsemi bankaeftirlits- 
ins. Í nefndinni skulu eiga sæti fulltrúi ráðuneytis, einn bankastjóri Seðlabankans og 
forstöðumaður bankaeftirlitsins. Ráðherra skipar formann nefndarinnar. 

14. gr. 

Bankaeftirlitið skal athuga bókhald og reikninga innlánsstofnana og kanna að öðru leyti 
fjárhag og starfsemi þeirra svo oft sem þurfa þykir. Innlánsstofnunum er skylt að veita 
bankaeftirlitinu aðgang að öllu bókhaldi sínu, fundargerðum, skjölum, verðmætum og 
öðrum gögnum í vörslu stofnunarinnar, er varða starfsemina, og veita að öðru leyti þær 
upplýsingar, sem bankaeftirlitið telur nauðsynlegar til eftirlits, með þeim hætti og svo oft 
sem óskað er.
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15. gr. 

Bankaeftirlitið skal fylgjast með að útlán og aðrar skuldbindingar viðskiptaaðila við 

innlánsstofnun séu í samræmi við þá áhættu sem í viðskiptunum felst með hliðsjón af 

greiðslutryggingum, fjárhagslegum styrkleika innlánsstofnunar og eigin fé stofnunarinnar. 

Sama gildir um heildarskuldbindingar fleiri en eins viðskiptaaðila sem eru svo fjárhagslega 

tengdir að með tilliti til útlánaáhættu verður að skoða sameiginlega skuldbindingar þeirra 

við innlánsstofnun. 
16. gr. 

Bankaettirlitið getur krafist þess að innlánsstofnanir: 
a. veiti reglulega upplýsingar um efnahag og rekstur á þann hátt og svo sundurliðað sem 

óskað er, 
b. veiti aðrar upplýsingar sem það telur nauðsynlegar vegna eftirlitsins. 

17. gr. 

Komi í ljós við athuganir bankaeftirlitsins skv. ákvæðum þessa kafla að innlánsstofnun 

fylgir ekki lögum og öðrum reglum sem gilda um starfsemi hennar skal bankaeftirlitið 

krefjast þess að úr því sé bætt innan ákveðins frests. 

Hafi stjórn innlánsstofnunar vanrækt skyldu sem á henni hvílir skv. lögum, reglugerð- 

um eða samþykktum getur bankaeftirlitið boðað til fundar í stjórn stofnunarinnar um leiðir 

til úrbóta. Fulltrúi bankaeftirlitsins skal sitja fundinn með málfrelsi og tillögurétti og stýrir 
hann fundinum. 

Bankaeftirlitinu er heimilt að gera athugasemdir ef það telur hag eða rekstur 
innlánsstofnunar óheilbrigðan enda þótt ákvæði 1. og 2. mgr. eigi ekki við. 

Sé kröfum eða athugasemdum bankaeftirlitsins um úrbætur ekki sinnt getur það gripið 

til viðurlaga gagnvart innlánsstofnun, sbr. 41. gr. Bankaeftirlitinu er þá einnig heimilt að 

skipa fulltrúa sinn eftirlitsmann með viðkomandi stofnun. Er stofnuninni skylt að veita 

eftirlitsmanninum aðgang að öllu bókhaldi sínu, fundargerðum, skjölum, verðmætum og 

öðrum gögnum, sem hún hefur í sinni vörslu, og veita að öðru leyti þær upplýsingar sem 

eftirlitsmaður óskar eftir. Eftirlitsmaðurinn hefur rétt til að sitja fundi í stjórn stofnunarinn- 

ar með málfrelsi og tillögurétti. Kostnaður við störf eftirlitsmanns greiðist af viðkomandi 

innlánsstofnun. 
Kröfur, athugasemdir og fyrirhugaðar aðgerðir bankaettirlitsins skv. þessari grein skulu 

þegar í stað tilkynntar ráðherra, bankaráði hlutaðeigandi viðskiptabanka og félagsstjórn sé 

um aðra innlánsstofnun að ræða. Þá skal Seðlabankinn gefa ráðuneytinu skýrslu um 
starfsemi bankaeftirlitsins eigi sjaldnar en tvisvar á ári. 

V. KAFLI 

Gengismál og erlend viðskipti. 

18. gr. 

Seðlabankinn ákveður að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar verðgildi íslensku krón- 
unnar gagnvart erlendum gjaldeyri, svo og mörk kaup- og sölugengis. Innan þeirra marka 
skráir Seðlabankinn daglega kaup- og sölugengi þeirra gjaldeyristegunda sem þörf er á 
vegna almennra viðskipta. Seðlabankinn getur einhliða fellt niður gengisskráningu um 
stundarsakir. 

Ákvarðanir um gengi íslensku krónunnar skulu miðast við að halda sem stöðugustu 

gengi og ná jöfnuði í viðskiptum við útlönd en tryggja jafnframt rekstrargrundvöll 

útflutningsatvinnuvega og samkeppnisgreina. 

Seðlabankinn skal leitast við að efla gjaldeyrisvarasjóð landsins og varðveita hann, eftir 
því sem unnt er, í tryggum og auðseljanlegum verðbréfum eða innlánum og gjaldeyri sem 
nota má til greiðslu hvar sem er.
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19. gr. 

Auk Seðlabankans hafa viðskiptabankar, sparisjóðir og Lánastofnun sparisjóðanna rétt 
til að versla með erlendan gjaldeyri innan marka sem Seðlabankinn ákveður að fengnu 
samþykki ráðherra. Seðlabankanum er heimilt að fengnu samþykki ráðherra að leyfa 

póststjórninni að versla með erlendan gjaldeyri. 

20. gr. 

Seðlabankinn hefur með höndum framkvæmd greiðslusamninga við önnur ríki, svo og 

viðskipti við alþjóðafjármálastofnanir í umboði ríkisstjórnarinnar. Hann skal vera ríkis- 

stjórninni til ráðuneytis um allt er varðar gjaldeyrismál, þar á meðal erlendar lántökur, og 
taka að sér framkvæmd í þeim efnum eftir því sem um verður samið. 

21. gr. 

Til þess að varðveita og efla gjaldeyrisvarasjóð er Seðlabankanum heimilt að taka lán 
erlendis. 

Enn fremur er Seðlabankanum heimilt að taka lán erlendis í því skyni að endurlána fé 

þetta innanlands enda komi ábyrgð ríkissjóðs til við endurlánin. 

22. gr. 

Seðlabankinn hefur umsjón með gjaldeyrisversluninni og eftirlit með því að lögum og 

reglum um verslun með og ráðstöfun á erlendum gjaldeyri sé fylgt. Seðlabankanum er 

heimilt vegna þessa verkefnis að krefjast hvers konar upplýsinga um gjaldeyrismál frá 

einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum. 

Í reglugerð, er ráðherra gefur út að fengnum tillögum Seðlabankans skv. ákvæðum 
þessara laga og laga um skipan gjaldeyris- og viðskiptamála, skal setja nánari reglur um 
meðferð gjaldeyris og framkvæmd gjaldeyriseftirlits. 

23. gr. 

Seðlabankinn er fyrir ríkisins hönd fjárhagslegur aðili að Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 

VI. KAFLI 

Hagskýrslugerð. 

24. gr. 
Seðlabankinn safnar skýrslum og gerir áætlanir um greiðslujöfnuð, gjaldeyris- og 

peningamál og annað sem hlutverk bankans varðar og skal hann birta opinberlega sem 

rækilegastar upplýsingar um þau efni. 

Skylt skal öllum aðilum, sem hlut eiga að máli, að láta bankanum í té þær upplýsingar 

sem hann þarf á að halda vegna hagskýrslugerðar og nýtur hann í þessu efni sömu réttinda 
og Hagstofa Íslands og liggja sömu viðurlög við ef út af er brugðið. 

VII. KAFLI 

Stjórn bankans. 

25. gr. 

Yfirstjórn Seðlabankans er í höndum viðskiptaráðherra og bankaráðs svo sem fyrir er 
mælt í lögum þessum. Stjórn bankans er að öðru leyti í höndum bankastjórnar.
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26. gr. 

Í bankastjórn Seðlabankans eiga sæti þrír bankastjórar. Bankastjórnin kýs sér formann 

úr sínum hópi til þriggja ára í senn. 

Ráðherra skipar bankastjóra að fengnum tillögum bankaráðs. Bankastjórar skulu eigi 

skipaðir til lengri tíma en sex ára í senn. 

Forfallist bankastjóri um stundarsakir getur ráðherra að fengnum tillögum bankaráðs 

sett mann í hans stað. 

21. gr. 
Bankastjórnin ber ábyrgð á rekstri Seðlabankans og fer með ákvörðunarvald í öllum 

málefnum hans sem ekki eru öðrum falin með lögum þessum. 

Bankastjórnin heldur fundi svo oft sem þurfa þykir og hvenær sem einhver bankastjór- 

anna óskar þess. 
Undirskrift tveggja bankastjóra þarf til að skuldbinda bankann. Þó er bankaráðinu 

heimilt að veita tilteknum starfsmönnum bankans umboð til þess að skuldbinda bankann 

með undirskrift sinni í tilteknum málefnum. Skal nánar kveðið á um umboð til skuldbinding- 

ar í reglugerð. 

28. gr. 
Bankaráð ákveður laun og önnur ráðningarkjör bankastjóra. Við starfslok skulu 

bankastjórar fá greidd biðlaun í tólf mánuði, jafnhá föstum launum er starfi þeirra fylgdu. 
Eigi bankastjóri rétt til eftirlauna fellur niður greiðsla biðlauna. Taki bankastjóri við annarri 
stöðu á biðlaunatíma fellur niður greiðsla biðlauna ef stöðunni fylgja jafnhá eða hærri laun, 

ella greiðist launamismunurinn til loka biðlaunatímans. Bankaráð ákveður eftirlaun 

bankastjóra. 

Bankastjórum og aðstoðarbankastjórum er óheimilt að sitja í stjórn stofnana og 

atvinnufyrirtækja utan bankans eða taka þátt í atvinnurekstri að öðru leyti nema slíkt sé 

boðið í lögum eða um sé að ræða stofnun eða atvinnufyrirtæki sem bankinn á aðild að. 

29. gr. 

Að fengnu áliti bankaráðs getur ráðherra vikið bankastjóra úr starfi. Í uppsagnarbréfi 

skal tilgreina ástæður uppsagnar. Bankastjóri skal eiga rétt á fullum launum í eitt til þrjú ár, 

þó aldrei lengur en til loka ráðningartíma, og eftirlaunum skv. nánari ákvörðun bankaráðs. 
Segi bankastjóri upp starfi áður en ráðningartíma hans er lokið skal hann njóta fastra launa í 
allt að tólf mánuði og eftirlauna skv. ákvörðun bankaráðs. 

Hafi bankastjóri brotið af sér í starfi getur ráðherra vikið honum úr starfi fyrirvaralaust 

án launa. 

30. gr. 

Bankaráð Seðlabankans skipa fimm menn kjörnir hlutbundinni kosningu af Alþingi til 

fjögurra ára í senn ásamt jafnmörgum til vara. Ráðherra skipar formann bankaráðs til 

fjögurra ára úr hópi hinna kjörnu aðalmanna og annan varaformann. 
Ráðherra ákveður þóknun bankaráðsmanna. 

31. gr. 

Bankaráð hefur yfirumsjón með starfsemi Seðlabankans og skal bankastjórnin hafa 

náið samráð við bankaráð um stefnu bankans almennt og leita álits þess um ákvarðanir í 
mikilvægum málum er stefnu bankans varða, svo sem um ákvarðanir samkvæmt 8. gr. og 2. 

mgr. 9. gr. Enn fremur skal bankastjórnin gefa bankaráði reglulega skýrslur um störf 
bankans og þróun gjaldeyris- og peningamála. 

Bankaráð gerir tillögur um reglugerð bankans og erindisbréf bankastjóra er ráðherra 
gefur út.
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Bankaráð heldur fundi eftir þörfum en að jafnaði ekki sjaldnar en hálfsmánaðarlega. 
Formaður bankaráðs undirbýr fundi bankaráðs með bankastjórn. Bankastjórar sitja fundi 
bankaráðs og taka þátt í umræðum nema bankaráð ákveði annað. 

Bankaráð skal hafa eftirlit með öllum eignum bankans, taka ákvarðanir um fram- 
kvæmdir og ráðstöfun á tekjuafgangi að því marki sem annað er ekki ákveðið í lögum. 

32. gr. 
Fundir bankaráðs eru lögmætir ef þrír bankaráðsmenn eru á fundi. Afl atkvæða ræður 

úrslitum við afgreiðslu máls. 

33. gr. 
Sérstök endurskoðunardeild skal starfa við bankann undir umsjón bankaráðs. Auk þess 

skal endurskoðun hjá Seðlabankanum framkvæmd af tveimur skoðunarmönnum, sem 

Alþingi kýs hlutbundinni kosningu til fjögurra ára í senn, og skoðunarmanni sem er löggiltur 

endurskoðandi og ráðherra skipar til sama tíma. 

34. gr. 

Bankaráð ræður forstöðumann endurskoðunardeildar Seðlabankans og segir honum 
upp starfi. Bankaráð ákveður laun og önnur ráðningarkjör þessa starfsmanns. 

Bankastjórn ræður alla aðra starfsmenn bankans og segir þeim upp starfi. Ráðning 

aðstoðarbankastjóra er þó háð samþykki bankaráðs. 

VIII. KAFLI 

Reikningsskil. 

35. gr. 

Reikningsár Seðlabankans er almanaksárið. Fyrir hvert reikningsár skal gera 

„ársreikning og skal gerð hans lokið svo fljótt sem auðið er. 
Um gerð ársreiknings fer eftir lögum og góðri reikningsskilavenju, bæði að því er varðar 

uppsetningu reiknings, mat á hinum einstöku liðum og önnur atriði. 

Ráðherra skal setja nánari reglur um reikningsskil og gerð ársreiknings að fengnum 
tillögum bankaráðs. 

36. gr. 

Að lokinni endurskoðun á ársreikningi bankans skal hann undirritaður af bankastjórn 
og staðfestur af bankaráði. Hafi bankaráðsmaður fram að færa athugasemdir við ársreikning 
skal hann undirritaður með fyrirvara og koma skal fram hvers eðlis fyrirvarinn er. 

Endurskoðaður reikningur skal lagður fyrir ráðherra til úrskurðar eigi síðar en fjórum 
mánuðum eftir lok reikningsárs. 

Ársreikning skal birta í Stjórnartíðindum og í ársskýrslu Seðlabankans. Mánaðarlegt 

efnahagsyfirlit skal jafnframt birta í Lögbirtingablaði. 

37. gr. 
Árlega skal helmingur af meðalhagnaði næstliðinna þriggja ára, að frádregnu framlagi í 

arðsjóð skv. 2. mgr., greiddur í ríkissjóð. Skal við þann útreikning endurmeta hagnað fyrri 
áranna til verðlags hins þriðja. Greiðsla skal fara fram hinn 1. júní ár hvert. 

Árlega skal leggja í arðsjóð a.m.k. jafngildi 40 milljóna króna miðað við verðlag í árslok 
1984. Arðsjóður skal ávaxtaður á bestu fáanlegum vaxta- og verðtryggingarkjörum en helm- 

ingur árlegra tekna hans skal renna í Vísindasjóð, sbr. lög um Vísindasjóð.
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IX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
38. gr. 

Bankaráðsmenn, bankastjórar og allir starfsmenn bankans eru bundnir þagnarskyldu 

um allt það er varðar hagi viðskiptaaðila bankans, málefni bankans sjálfs, svo og um önnur 

atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara skv. lögum, fyrirmælum 

yfirboðara eða eðli málsins, nema dómari úrskurði að upplýsingar sé skylt að veita fyrir 
dómi eða lögreglu eða skylda sé til að veita upplýsingar lögum samkvæmt. 

Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er Seðlabankanum heimilt að eiga gagnkvæm upplýsinga- 

skipti við banka og opinberar stofnanir erlendis er varða athugun eða mat á fjárhagslegu 
Öryggi innlánsstofnana og opinberra aðila hér á landi og erlendis skv. nánari reglum er 

ráðherra setur í reglugerð. 

39. gr. 
Bankinn er undanþeginn tekju- og eignarskatti, sbr. lög um tekju- og eignarskatt. 

Bækur bankans, ávísanir og hvers konar skuldbindingar, sem gefnar eru út af 

bankanum og í nafni hans, svo og skuldbindingar sem veita bankanum handveðsrétt, 
arðmiðar af skuldabréfum bankans og framsöl þeirra, skulu undanþegin stimpilgjaldi. 

X. KAFLI 

Gildistökuákvæði. 
40. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. nóvember 1986. 
Ákvæði VIII. kafla um reikningsskil gilda um reikningsárið 1985. Ákvæði 2. málsl. 2. 

mgr. 26. gr. og 2. mgr. 28. gr. taka einungis til þeirra sem ráðnir eru bankastjórar eftir 

gildistöku laga þessara. Ákvæði 1. mgr. 28. gr. skulu eigi skerða eftirlaun þeirra sem gegna 
stöðu bankastjóra að föstu aðalstarfi við gildistöku laganna. 

41. gr. 

Í reglugerð, sem ráðherra gefur út að fengnum tillögum bankaráðs, skal setja nánari 
ákvæði um starfsemi bankans í samræmi við lög þessi, þar á meðal skal ákveða viðurlög í 
formi dagsekta og refsivaxta sé ákvörðunum bankans ekki hlítt. 

42. gr. 

Við gildistöku laga þessara falla úr gildi eftirtalin lög og lagaákvæði: 

Lög nr. 10/1961, um Seðlabanka Íslands, 
lög nr. 20/1962, um breyting á lögum nr. 10/1961, um Seðlabanka Íslands, 
lög nr. 10/1964, um breyting á lögum nr. 10/1961, um Seðlabanka Íslands, 

lög nr. 103/1973, um breyting á lögum nr. 20/1962, um breyting á lögum nr. 10/1961, um 

Seðlabanka Íslands, 
e. lög nr. 114/1978, um breyting á lögum nr. 10/1961, um Seðlabanka Íslands, sbr. 3. gr. 

laga nr. 10/1964, 
f. lög nr. 36/1983, um breyting á lögum nr. 10/1961, um Seðlabanka Íslands, 
g. ákvæði 30.-33., 37. og 3. tölul. 1. mgr. 39. gr. laga nr. 13/1979, um stjórn efnahagsmála 

o.fl, 
h. ákvæði 2. og 3. gr. laga nr. 10/1981, um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu, 

a
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i. ákvæði 5. gr. laga nr. 12/1981, um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu 

innlánsstofnana, 

J- ákvæði 26. gr. laga nr. 43/1984, um ráðstafanir í ríkisfjármálum, peninga- og 

lánsfjármálum 1984. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

I 
Við gildistöku laga þessara skal Alþingi kjósa fimm menn í bankaráð Seðlabankans og 

jafnmarga til vara. Frá sama tíma fellur niður umboð þeirra er þá sitja í bankaráðinu. 

Il 
Við gildistöku laga þessara skal Alþingi kjósa tvo skoðunarmenn fyrir Seðlabankann. 

Il 
Ákvæði 37. gr. um ráðstöfun tekjuafgangs Seðlabankans til ríkissjóðs koma fyrst til 

framkvæmda vegna rekstrarársins 1985. 

IV 
Seðlabankinn ákveður hæstu leyfilega dráttarvexti, sbr. 5. gr. laga nr. 58/1960, um bann 

við okri, dráttarvexti o.fl., uns sett hafa verið sérstök lög um dráttarvexti o.fl. 

v 
Við ákvörðun á greiðslu hagnaðar Seðlabankans í ríkissjóð á árinu 1986, sbr. 37. gr., 

skal miða við helming af meðalhagnaði bankans árin 1985 og 1984 og endurmeta hagnað 
ársins 1984 til verðlags ársins 1985. 

Gjört í Reykjavík, 5. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Matthías Bjarnason. 

23. apríl 1986 „ Nr. 37 
LOG 

um breytingu á lögum nr. 45/1971, sbr. breytingarlög 

nr. 68/1973 og nr. 60/1978, um Stofnlánadeild landbúnaðarins. 

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

1. gr. 

ÍS. gr. laganna bætist nýr tölul. í stað 2. tölul., sem felldur var niður með 2. gr. laga nr. 

60/1978, svohljóðandi: 

Til að breyta í föst lán lausaskuldum bænda vegna fjárfestingar í búrekstri á jörðum 

þeirra, svo og lausaskuldum vegna jarðakaupa, véla-, bústofns- og fóðurkaupa, eins og 

nánar greinir í 12. gr. þessara laga. 

A9
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2. gr. 

Í stað 12. gr. laganna, sem felld var niður með 5. gr. laga nr. 60/1978, kemur ný 12. gr. 

og orðast svo: 
Stofnlánadeild landbúnaðarins er heimilt að yfirtaka allar eignir og skuldir og öll 

réttindi og skyldur veðdeildar Búnaðarbanka Íslands vegna breytingar á lausaskuldum 

bænda í föst lán árin 1962 til 1985. Stofnlánadeildin skal þó ekki yfirtaka hærri skuldir frá 

veðdeild Búnaðarbanka Íslands en sem svarar verðmæti og greiðslukjörum (vextir, 
verðtrygging, gjaldmiðlar) þeirra bankavaxtabréfa sem Stofnlánadeildin eignast. 

Stofnlánadeild landbúnaðarins er heimilt að gefa út bankavaxtabréf sem skulu notuð til 
að skuldbreyta eldri lánum veðdeildar Búnaðarbankans vegna lausaskulda bænda sem veitt 
voru skv. lögum nr. 15/1962, 31/1969, 33/1979 og 12/1984 og enn fremur til að veita ný slík 

lán framvegis ef til kemur. 

Ákvæði laga nr. 34/1979, um veðdeild Búnaðarbanka Íslands, skulu gilda eftir því sem 
við getur átt um útgáfu bankavaxtabréfa Stofnlánadeildar landbúnaðarins skv. þessari grein 

auk ákvæða laga nr. 15/1962, 31/1969, 33/1979 og 12/1984, um breytingu á lausaskuldum 

bænda í föst lán, að því breyttu að Stofnlánadeildin komi þar í stað veðdeildar Búnaðar- 
bankans. 

Ákvæði laga nr. 45/1971, um Stofnlánadeild landbúnaðarins, gilda um allar lánveitingar 

og lánskjör á lánum vegna lausaskulda bænda. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. apríl 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 

Jón Helgason. 

Nr. 38 5. maí 1986 

LOG 

um Útflutningsráð Íslands. 

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

1. gr. 

Stofna skal Útflutningsráð Íslands er hafi það hlutverk að koma á auknu samstarfi 

fyrirtækja, samtaka og stjórnvalda í málum, er lúta að eflingu útflutnings, og veita 

útflytjendum alhliða þjónustu og ráðgjöf í því skyni að greiða fyrir og auka útflutning á vöru 
og þjónustu. Enn fremur skal Útflutningsráð vera stjórnvöldum til ráðuneytis í málum sem 

varða utanríkisviðskipti Íslendinga. 

2. gr. 

Heimili og varnarþing Útflutningsráðs Íslands skal vera í Reykjavík.
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3. gr. 

Útflutningsráð skal opið öllum aðilum sem flytja út vörur og þjónustu eða afla 
gjaldeyris á annan hátt, svo og samtökum atvinnugreina. Nú óskar einstaklingur, fyrirtæki 

eða samtök eftir aðild og skal þá sækja um hana til stjórnar ráðsins sem tekur endanlega 
ákvörðun um aðild. Af hálfu stjórnvalda eiga aðild að Útflutningsráði fulltrúar viðskipta- 

ráðuneytis, utanríkisráðuneytis, iðnaðarráðuneytis, landbúnaðarráðuneytis, samgönguráðu- 

neytis og sjávarútvegsráðuneytis. 

Almennir fundir ráðsins skulu að jafnaði haldnir tvisvar á ári eða oftar eftir ákvörðun 
viðskiptaráðherra eða stjórnar ráðsins. Viðskiptaráðherra, eða sá sem hann tilnefnir, boðar 

til þessara funda og stýrir þeim. 

4. gr. 

Stjórn Útflutningsráðs skipa átta menn, valdir til tveggja ára í senn. Sölumiðstöð 

hraðfrystihúsanna, Samband íslenskra samvinnufélaga, Flugleiðir hf., Sölusamband ís- 
lenskra fiskframleiðenda og Félag íslenskra iðnrekenda tilnefna einn mann hver, viðskipta- 
ráðherra og utanríkisráðherra tilnefna einn mann hvor og einn stjórnarmaður skal tilnefndur 

sameiginlega af aðilum í Útflutningsráði, öðrum en hér hafa verið nefndir. Sömu aðilar 
skulu einnig tilnefna varamenn, þó þannig að iðnaðarráðherra tilnefnir varamann fyrir þann 

fulltrúa, sem viðskiptaráðherra tilnefnir, og sjávarútvegsráðherra fyrir þann fulltrúa sem 

utanríkisráðherra tilnefnir. Viðskiptaráðherra skipar stjórnina samkvæmt tilnefningu ofan- 

greindra aðila. 
Stjórnin kýs sér formann og skiptir að öðru leyti með sér verkum. Stjórnin skipuleggur 

og ákveður verkefni Útflutningsráðs. 

5. gr. 

Útflutningsráð skal starfrækja skrifstofu sem annast öll dagleg störf og þau verkefni er 

stjórnin tekur ákvörðun um. Skrifstofan skal hafa sjálfstæðan fjárhag og reikningshald. Hún 

skal undanþegin opinberum gjöldum og sköttum til ríkissjóðs og sveitarfélaga. Stjórnin 

ræður framkvæmdastjóra og helstu starfsmenn og ákveður laun og önnur starfskjör þeirra. 

Framkvæmdastjóri ræður annað starfsfólk. Stjórnin ákveður árgjöld, sbr. 6. gr., og 

gjaldskrá fyrir þjónustu skrifstofunnar. Þess skal gætt að útseld þjónusta standi að mestu 

leyti undir kostnaði við þau störf sem unnin eru skv. beiðni einstakra útflytjenda. 

6. gr. 

Tekjur Útflutningsráðs eru: 

Tekjur af útflutningsgjaldi skv. lögum nr. 52/1983. 

Tekjur af iðnlánasjóðsgjaldi skv. lögum nr. 55/1984. 

Árgjöld. 
Framlag ríkissjóðs. 

Þóknun fyrir veitta þjónustu. 

Sérstök framlög og aðrar tekjur. #
0
 
2
0
0
 

1. gr. 

Útflutningsráði skal heimilt að ráða viðskiptafulltrúa, sem starfa í sendiráðum, að 

höfðu samráði við viðskiptaráðuneytið og utanríkisráðuneytið. Um aðstöðu þeirra við 
sendiráð Íslands skal semja við utanríkisráðuneytið. Um skipan þeirra, stöðu og starfskjör 

skulu settar sérstakar reglur. Útflutningsráði er einnig heimilt að ráða eða styrkja menn til 
starfa erlendis í þágu þeirrar starfsemi sem ráðið sinnir.
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8. gr. 
Viðskiptaráðherra getur, skv. tillögum stjórnar Útflutningsráðs, sett nánari ákvæði um 

skipulag og starfsemi Utflutningsráðs í reglugerð. 

9. gr. 

Við gildistöku laga þessara falla úr gildi lög nr. 14/1971, um Útflutningsmiðstöð 
iðnaðarins, og tekur Útflutningsráð Íslands við starfsemi hennar. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1986. 

Gjört í Reykjavík, 5. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Matthías Bjarnason. 

Nr. 39 5. maí 1986 
LOG 

um breyting á lögum nr. 64/1958, um útflutning hrossa, 

sbr. lög nr. 67/1969, um breyting á þeim lögum. 

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

1. gr. 

2. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 67/1969, orðast svo: 
Útflutningshross skulu eigi vera eldri en tíu vetra og heilbrigð að mati dýralæknis. 

Landbúnaðarráðherra getur að fenginni umsögn yfirdýralæknis veitt undanþágu frá 

ákvæðum þessarar mgr. 

Útflutningur á stóðhestum tveggja vetra og eldri og tömdum kynbótahryssum er 
óheimill nema til komi leyfi landbúnaðarráðherra hverju sinni að fengnum tillögum 

Búnaðarfélags Íslands og Framleiðsluráðs landbúnaðarins. Ekkert hross má flytja út innan 
tveggja vetra aldurs nema ráðunautur Búnaðarfélags Íslands í hrossaútflutningi samþykki 

útflutninginn. Útflutningshross skulu merkt bæði framleiðanda- og kynbótamerki. 
Á tímabilinu frá 1. nóvember til 1. júní er óheimilt að flytja hross til útlanda nema í 

sérstökum gripaflutningaskipum eða með flugvélum enda hafi þau áður verið fóðruð inni á 
heyfóðri og skulu nánari reglur settar um það í reglugerð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) — 
Jón Helgason.
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LÖG 
um breyting á útvarpslögum, nr. 68/1985. 

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

1. gr. 

Við 24. gr. laganna bætist ný mgr. svohljóðandi: 

Í reglugerð má ákveða að þeir, sem hljóta uppbót á elli- og örorkulífeyri samkvæmt 19. 

gr. laga um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum, verði undanþegnir 

afnotagjöldum. Í reglugerð má einnig ákveða undanþágu blindra manna frá greiðslu 
afnotagjalds af hljóðvarpi. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 

6. maí 1986 L Ö G Nr. 41 

um breytingu á lögum nr. 54 frá 6. apríl 1971, 

um Innheimtustofnun sveitarfélaga. 

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

1. gr. 

3. mgr. 5. gr. laganna orðast svo: 

Nú greiðir barnsfaðir (meðlagsskyldur) ekki meðlag innan eins mánaðar frá því 
meðlagskrafa féll í gjalddaga samkvæmt ákvæðum yfirvaldsúrskurðar eða skilnaðarbréfs og 

skal hann þá greiða dráttarvexti af því sem gjaldfallið er. Dráttarvextir skulu vera þeir sömu 

og hjá innlánsstofnunum samkvæmt ákvörðun Seðlabanka Íslands, sbr. 13. gr. laga nr. 

10/1961. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 6. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Alexander Stefánsson.
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LOG 

um breyting á lögum um húsaleigusamninga, nr. 44 

1. júní 1979, sbr. lög nr. 70 30. maí 1984. 

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

1. gr. 

11. gr. laganna orðast svo: 

Um heimild til að víkja húsaleigusamningi til hliðar í heild eða að hluta eða til að breyta 
honum, ef það yrði talið ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir 

sig, gilda ákvæði laga nr. 7/1936, um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1986. 

Gjört í Reykjavík, 6. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Alexander Stefánsson. 

Nr. 43 23. apríl 1986 

LOG 

um breyting á lögum nr. 18/1887, um veð, 

sbr. lög nr. 87/1960. 

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

1. gr. 

4. mgr. 4. gr. laganna (sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 87/1960) orðast svo: 
Svo er og útgerðarmanni, framleiðanda sjávarafurða, landbúnaðarafurða og eldisfisks 

og öðrum, sem vörur þessar hefur til sölumeðferðar, heimilt að setja banka eða öðrum 

lánastofnunum að sjálfsvörsluveði afla, eldisfisk og tilgreindar tegundir afurða og rekstrar- 

vörur sjávarútvegs og landbúnaðar, sem veðsali á eða eignast kann eða hefur til sölu á 
tilteknu tímabili, til tryggingar lánum þeim er hann tekur út á hin veðsettu verðmæti. 
Veðsetning þessi nær til afla, eldisfisks og afurða án tillits til verkunar- eða framleiðslustigs 

Og nær veðrétturinn einnig til hvers konar verðbóta og gjaldeyrisfríðinda á afla, eldisfiski 

eða afurðum á hverjum tíma. Veðsölum, öðrum en framleiðendum eldisfisks, er þó óheimilt 

að veðsetja framangreind verðmæti til lengri tíma en eins árs í senn. Veðsetning á eldisfiski 

er Óheimil til lengri tíma en fjögurra ára í senn.
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2. gr. 
S. mgr. 4. gr. laganna (sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 87/1960) orðast svo: 
Nú hefur eigandi veðsetts afla, eldisfisks eða afurða afhent öðrum hinar veðsettu vörur 

og öðlast veðhafinn þá veðrétt, sams konar og hann átti í aflanum, eldisfiskinum eða 
afurðunum, í kröfu fyrri eiganda á hendur þeim sem við hinum veðsettu afurðum tók um 
endurgjald af hans hálfu fyrir afla, eldisfisk eða afurðir sem af hendi voru látin. Sá sem við 
aflanum, eldisfiskinum eða afurðunum tók bakar sér gagnvart veðhafa ábyrgð á kröfu 

þessari hafi hann greitt hana veðsala áður en veðrétturinn í henni var niður fallinn. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. apríl 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

23. apríl 1986 Nr. 44 

LOG 

um breytingu á lögum um almannatryggingar, 

nr. 67/1971, með síðari breytingum. 

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

1. gr. 

Við 1. mgr. 15. gr. laganna bætist nýr málsliður svohljóðandi: 

Frá 1. júní 1986 hækkar þetta aldursmark í 17 ár og frá 1. janúar 1987 í 18 ár. 

2. pr. 
Í 1. mgr. 43. gr. laganna kemur nýr stafliður er orðast svo: 

k. Hjúkrun í heimahúsum vegna alvarlegra og langvinnra sjúkdóma og slysa samkvæmt 
samningum sem Tryggingastofnun ríkisins gerir og reglum er tryggingaráð setur. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. apríl 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Ragnhildur Helgadóttir.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 36 11. júlí 1911, 

um forgangsrétt kandídata frá Háskóla Íslands til embætta, 

með síðari breytingum. 

Forseri ÍSLANDS 

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

1. gr. 

Aftan við 3. gr. laganna kemur ný mgr. er orðast svo: 

Svo er og ríkisstjórninni heimilt að veita kandídötum í guðfræði frá háskólum í 
Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð prestsembætti hér á landi, enda fullnægi þeir 

öðrum skilyrðum til þess að fá slík embætti og guðfræðideild mæli með því. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Sverrir Hermannsson. 

Nr. 46 21. apríl 1986 

LOG 

um sérstakan kostnaðarhlut útgerðar. 

Forseri ÍSLANDS 
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 greiða útgerðarmanni eða útgerðarfyrirtæki sérstakan kostnað- 
arhlut 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 6/%% af þeim 29%, sem um getur í 1. mgr., koma til hlutaskipta og 
aflaverðlauna til skipverja á fiskiskipum sem eru yfir 240 brúttórúmlestir, en 22%% ekki, og 
102% skulu koma til hlutaskipta og aflaverðlauna til skipverja á fiskiskipum sem eru 240 
brúttórúmlestir og minni, en 187%% ekki. 

2. gr. 

Þegar fiskiskip selur afla í erlendri höfn skal auk frádráttartölu kjarasamninga og 

stofnfjársjóðsgjalds skv. lögum nr. 4/1976 draga 6% sem sérstakan kostnaðarhlut útgerðar
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frá heildarsöluverðmæti (brúttósöluverðmæti) við ákvörðun aflaverðlauna, aukaaflaverð- 
launa og hlutar skv. kjarasamningum. 

3. gr. 
Ráðherra getur sett nánari reglur um framkvæmd laga þessara. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda ákvæði þeirra frá 1. febrúar 1986 og taka til afla 

sem landað er frá þeim tíma. Frá og með 1. febrúar 1986 að telja eru felld úr gildi ákvæði 1. 
og 2. gr. laga nr. 71 30. maí 1984, um ráðstafanir í sjávarútvegsmálum, með síðari 
breytingum, sbr. 1. og 2. gr. laga nr. 9 26. apríl 1985. 

Gjört í Reykjavík, 21. apríl 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Halldór Ásgrímsson. 

5. maí 1986 . Nr. 47 

LOG 

um afhendingu Viðeyjar í Kollafirði. 

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

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að afhenda Reykjavíkurborg að gjöf til eignar og umráða 
eignarhluta ríkisins í Viðey í Kollafirði, þar með talin hvers kyns mannvirki. Afhendingin er 
bundin því skilyrði að Reykjavíkurborg taki að sér og kosti verndun þeirra minja sem eru á 

eynni og afhentar eru. Skal sú verndun á hverjum tíma vera í samræmi við fyrirmæli þjóð- 

minjalaga eftir því sem við á og fara fram í fullu samráði við þjóðminjavörð. 

2. gr. 

Reykjavíkurborg er óheimilt að selja þennan eignarhluta eða láta hann af hendi nema 

til ríkisins. Hætti Reykjavíkurborg að annast eignarhlutann á þann hátt sem 1. gr. mælir fyrir 
um fellur hann undir ríkið að nýju endurgjaldslaust. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Sverrir Hermannsson.
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LOG 

um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum grunnskólakennara, 

framhaldsskólakennara og skólastjóra. 

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

I. KAFLI 

Starfsheiti. 

1. gr. 

Rétt til að nota starfsheitið grunnskólakennari eða framhaldsskólakennari og til að 

starfa sem slíkur hér á landi við grunnskóla eða framhaldsskóla á vegum opinberra aðila eða 
aðra hliðstæða skóla hefur sá einn sem til þess hefur leyfi menntamálaráðherra. 

2. gr. 

Leyfi til þess að nota starfsheitið grunnskólakennari skv. 1. gr. má aðeins veita þeim 
sem lokið hefur 

a. 

b. 

5 
0q
 

námi við Kennaraskóla Íslands ásamt fullgildum prófum; 
námi við Kennaraháskóla Íslands ásamt fullgildum prófum sem miðast við kennslu í 
grunnskóla; 

.„ B.A.-prófi, B.S.-prófi eða cand. mag.-prófi frá Háskóla Íslands ásamt fullgildu námi í 
uppeldis- og kennslufræði til kennsluréttinda, 

. námi við tónmenntakennaradeild Tónlistarskólans í Reykjavík ásamt fullgildum 

prófum; 
. námi við teiknikennaradeild Myndlista- og handíðaskóla Íslands ásamt fullgildum 
prófum, 
námi við Íþróttakennaraskóla Íslands ásamt fullgildum prófum; 

námi við Hússtjórnarkennaraskóla Íslands ásamt fullgildum prófum; 
öðru jafngildu námi. 
Leyfi til þess að nota starfsheitið framhaldsskólakennari skv. 1. gr. má aðeins veita 

þeim sem lokið hefur 

a. námi á háskólastigi er jafngildir a.m.k. 120 námseiningum ásamt fullgildum prófum. Þar 

af skulu eigi færri en 30 einingar vera nám í uppeldis- og kennslufræði til kennsluréttinda 
og eigi færri en 60 einingar í sérgrein, 

. námi í faggrein eða sérgrein ásamt fullgildum prófum frá skóla er menntamálaráðuneyt- 
ið viðurkennir, auk þess námi í uppeldis og kennslufræði til kennsluréttinda er 
jafngildir 30 einingum; , 

námi við Íþróttakennaraskóla Íslands ásamt fullgildum prófum, 
. öðru jafngildu námi. 

Leyfi skv. 1. gr. má enn fremur veita þeim sem ekki uppfyllir skilyrði þessarar greinar 

en hefur verið skipaður í kennarastöðu eða skólastjórastöðu fyrir gildistöku laga þessara. 

3. gr. 
Leiki vafi á hvort umsækjandi um leyfi til þess að nota starfsheitið grunnskólakennari 

skv. 1. gr. fullnægi skilyrðum 1. mgr. 2. gr. skal leita úrskurðar matsnefndar sem 

menntamálaráðherra skipar til fjögurra ára í senn. Nefndin skal skipuð einum fulltrúa
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tilnefndum af Kennaraháskóla Íslands, einum fulltrúa tilnefndum af Bandalagi kennara- 
félaga og einum fulltrúa án tilnefningar og skal hann vera formaður nefndarinnar. 
Jafnmarga varamenn skal skipa á sama hátt. 

Leiki vafi á hvort umsækjandi um leyfi til þess að nota starfsheitið framhaldsskólakenn- 
ari skv. 1. gr. fullnægi skilyrðum 2. mgr. 2. gr. skal leita úrskurðar matsnefndar sem 

menntamálaráðherra skipar til fjögurra ára í senn. Nefndin skal skipuð einum fulltrúa 
tilnefndum af Háskóla Íslands, einum fulltrúa tilnefndum af Bandalagi kennarafélaga og 

einum fulltrúa án tilnefningar og skal hann vera formaður nefndarinnar. Jafnmarga 
varamenn skal skipa á sama hátt. 

Matsnefndir úrskurða einnig leiki vafi á hvort umsækjandi um kennslu- eða stjórnunar- 
starf fullnægi skilyrðum 4., 6., 7., 9. eða 10. gr. 

Nám kennara skal metið í námseiningum og skal hver eining jafngilda námsvinnu 

einnar viku. Mat samkvæmt þessu kerfi skal staðfest af matsnefnd, sbr. 1. eða 2. mgr. 

þessarar greinar. 

Matsnefndir leita upplýsinga og umsagna kennarasamtaka og sérfræðinga eftir því sem 
við á en starfssvið hennar og starfshætti skal skilgreina nánar í erindisbréfi. 

II. KAFLI 

Starfsréttindi. 

4. gr. 

Til þess að vera skipaður, settur eða ráðinn kennari við grunnskóla skal umsækjandi 
hafa öðlast leyfi menntamálaráðherra til þess að nota starfsheitið grunnskólakennari skv. 1. 

gr. og skal hann hafa lokið 

a. námi við Kennaraskóla Íslands ásamt fullgildum prófum; 

b. B.Ed.-prófi frá Kennaraháskóla Íslands eða öðrum jafngildum prófum sem miðast við 
kennslu í grunnskóla og jafngilda a.m.k. 90 einingum. Þar af skulu eigi færri en 30 

einingar vera nám í uppeldis- og kennslufræði til kennsluréttinda og eigi færri en 30 

einingar í sérgrein, valgrein eða á sérsviði; 
c. B.A.-prófi, B.S.-prófi eða cand. mag.-prófi frá Háskóla Íslands eða öðrum jafngildum 

prófum ásamt námi í uppeldis- og kennslufræði sem jafngildir a.m.k. 30 einingum. Skal 
við það miðað að þessir kennarar kenni sérgreinar sínar við grunnskóla; 

d. öðru jafngildu námi. 
Til þess að vera skipaður, settur eða ráðinn kennari við grunnskóla í handmennt, 

myndmennt, tónmennt eða í heimilisfræðum skal umsækjandi hafa tekið viðkomandi grein 

sem valgrein í almennu kennaranámi eða lokið sérnámi í viðkomandi grein ásamt fullgildum 

prófum sem miðast við kennslu í grunnskóla. Námið skal jafngilda a.m.k. 90 einingum. Þar 
af skulu eigi færri en 30 einingar vera nám í uppeldis- og kennslufræði til kennsluréttinda og 

eigi færri en 30 einingar í sérgrein. 

Til þess að vera skipaður, settur eða ráðinn kennari í íþróttum við grunnskóla skal 
umsækjandi hafa lokið 

a. námi við Íþróttakennaraskóla Íslands ásamt fullgildum prófum; 

b. öðru jafngildu námi. 

Til þess að vera skipaður, settur eða ráðinn sérkennari nemenda með sérþarfir í 
almennum skólum á grunnskólastigi skal grunnskólakennari hafa lokið 

a. framhaldsnámi í sérkennslufræðum, 30 til 60 einingum eftir nánari ákvörðun Kennara- 

háskóla Íslands, ásamt fullgildum prófum; 

b. öðru jafngildu námi.
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Til þess að vera skipaður, settur eða ráðinn sérkennari við sérdeildir eða skóla fyrir 
börn með sérþarfir skal grunnskólakennari hafa lokið 

a. 60 eininga framhaldsnámi í sérkennslufræðum ásamt fullgildum prófum; 
b. öðru jafngildu námi. 

Heimilt er að setja kennara með fullgilt kennarapróf við sérdeildir eða skóla fyrir börn 

með sérþarfir um eins árs skeið til reynslu enda sérhæfi hann sig til starfsins ef hann óskar að 

starfa áfram við stofnunina. 

5. gr. 
Engan skal skipa kennara við grunnskóla nema hann hafi gegnt kennslustarfi sem settur 

kennari við sama skóla eða hliðstæðan í a.m.k. eitt ár samtals með góðum árangri að mati 
hlutaðeigandi skólastjóra og skólanefndar. 

6. gr. 
Til þess að vera skipaður, settur eða ráðinn til kennslustarfa við forskóla skal 

umsækjandi uppfylla skilyrði 4. gr. og jafnframt skilyrði 5. gr. ef um skipun er að ræða. 

1. gr. 

Til þess að vera skipaður, settur eða ráðinn kennari við framhaldsskóla skal 
umsækjandi hafa öðlast leyfi til þess að nota starfsheitið framhaldsskólakennari skv. 1. gr. 

Til skipunar, setningar eða ráðningar í eftirtalin kennslustörf við framhaldsskóla gilda 
auk þess eftirtalin skilyrði: 

a. Kennari í íþróttum skal hafa lokið námi við Íþróttakennaraskóla Íslands eða öðru 

jafngildu námi. 

b. Kennari í list- og verkmenntagreinum skal hafa lokið námi við listaháskóla eða aðra 
sérskóla sem jafngildir a.m.k. 90 einingum ásamt fullgildum prófum. Þar af skulu eigi 

færri en 60 einingar vera nám í sérgrein. 
c. Kennari í sérgreinum eða faggreinum iðnfræðsluskóla skal hafa lokið prófi í tæknifræði 

eða öðru hliðstæðu námi með kennslugrein sína sem aðalgrein eða hafa meistararéttindi 
í þeirri iðngrein sem um er að ræða og hafa starfað í tvö ár sem tæknifræðingur eða 
meistari á sérsviði sínu. 

d. Kennari í sérgreinum stýrimannanáms skal hafa lokið 4. stigs prófi frá stýrimannaskóla 
og siglt eigi skemur en eitt ár sem fullgildur stýrimaður á farskipi eða varðskipi eða sem 
skipstjóri á fiskiskipi yfir 120 rúmlestir. 

e. Kennari í sérgreinum vélstjóranáms skal hafa lokið tæknifræði- eða verkfræðinámi sem 
tekur til þeirrar kennslugreinar sem viðkomandi á að annast kennslu í eða hafa lokapróf 

4. stigs frá Vélskóla Íslands og hafa hlotið þá menntun sem krafist er til að öðlast 

ótakmörkuð vélstjórnarréttindi auk starfsreynslu og meistararéttinda. 

f. Kennari í sérgreinum heilbrigðisnáms skal hafa lokið námi hjúkrunarkennara ásamt 
fullgildum prófum frá skóla, sem menntamálaráðuneytið viðurkennir, eða öðru 
jafngildu námi. 

g. Kennari við hússtjórnarskóla eða í heimilisfræðum skal hafa lokið hússtjórnarkennara- 

prófi, handavinnukennaraprófi eða vefnaðarkennaraprófi í viðkomandi kennslugrein 

eða öðru jafngildu námi. 
h. Kennari við Íþróttakennaraskóla Íslands skal hafa lokið prófi frá viðurkenndum 

íþróttakennaraskóla að viðbættu framhaldsnámi í sérgrein sem menntamálaráðuneytið 

metur gilt. 

i. Kennari í myndlistar- og listiðnaðargreinum við Myndlista- og handíðaskóla Íslands eða 
aðra hliðstæða skóla skal hafa lokið námi sem menntamálaráðuneytið viðurkennir við 
listaskóla eða æðri sérskóla eða hafa með listferli sínum, starfsárangri og viðurkenningu 

sýnt að hann hafi hlotið jafngilda listræna menntun.
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j- Kennari í tónlistargreinum við tónmenntakennaradeild Tónlistarskólans í Reykjavík 

skal hafa 
1. tekið lokapróf frá Tónlistarskólanum í Reykjavík eða öðrum hliðstæðum skóla og 

stundað a.m.k. tveggja til þriggja ára framhaldsnám í sérgrein, t.d. hljóðfæraleik, 

söng eða tónfræðum, eða sérhæft sig á einhverju sviði tónlistarkennslu; 

2. lokið fullgildu prófi frá viðurkenndum erlendum tónlistarskóla (conservatoire) eða 

tónlistarháskóla; 

3. sannað með listferli sínum, starfsárangri og viðurkenningu að hann hafi hlotið 
jafngilda listræna menntun. 

k. Kennari í sérgreinum við Hótel- og veitingaskóla Íslands skal hafa lokið framhaldsnámi 
við hótelskóla, sem menntamálaráðuneytið viðurkennir, og hafa tveggja ára starfs- 
reynslu við hótelstörf eða skyldan rekstur. 

1. Kennari í sérgreinum við Fósturskóla Íslands skal hafa lokið prófi frá Fósturskóla 
Íslands eða sambærilegum skóla og a.m.k. eins árs viðurkenndu framhaldsnámi fyrir 

fóstrur. Einnig skal hann hafa unnið fósturstörf eigi skemur en þrjú ár. 

m. Sérkennari nemenda með sérþarfir skal hafa lokið framhaldsnámi í sérkennslufræðum, 
30 til 60 einingum, ásamt fullgildum prófum. 

8. gr. 
Engan skal skipa kennara við framhaldsskóla nema hann hafi gegnt kennslustarfi sem 

settur kennari við sama skóla eða hliðstæðan í a.m.k. eitt ár samtals með góðum árangri að 
mati hlutaðeigandi skólastjóra og skólanefndar. 

9. gr. 

Til þess að vera settur skólastjóri við grunnskóla eða framhaldsskóla skal umsækjandi 
hafa kennsluréttindi á viðkomandi skólastigi. 

Til þess að vera skipaður skólastjóri við grunnskóla eða framhaldsskóla skal umsækj- 
andi hafa kennsluréttindi á viðkomandi skólastigi og hafa kennt þar í a.m.k. tvö ár, þar af 

a.m.k. eitt ár sem settur skólastjóri. Séu sérstök ákvæði í lögum um skólastjóra sérskóla skal 

umsækjandi einnig fullnægja þeim ákvæðum. 

10. gr. 

Sé um að ræða setningu eða skipun kennara eða skólastjóra við skóla, sem ekki er 

sérstaklega tilgreindur í lögum þessum, skal matsnefnd skv. 3. gr., að höfðu samráði við 

hlutaðeigandi aðila, ákvarða með hliðsjón af lögum þessum hvaða menntunarkröfur sé 
eðlilegt að gera til fastra kennara og skólastjóra skólans. Hæfni umsækjenda til þess að 
gegna stöðu við skólann skal síðan metin með hliðsjón af niðurstöðum nefndarinnar. 

III. KAFLI 

Ráðningarreglur. 

11. gr. 

Menntamálaráðuneytið skipar og setur kennara, yfirkennara og skólastjóra við 
grunnskóla og framhaldsskóla. Skólastjórar ráða stundakennara, sbr. 12. gr., með samþykki 

skólanefnda þar sem þær eru starfandi. 
Um meðferð umsókna um kennslu- og stjórnunarstörf við grunnskóla vísast til TV. kafla 

laga nr. 63/1974, um grunnskóla. 

Þegar fjallað er um umsóknir um kennslu- og stjórnunarstörf við framhaldsskóla skal 

leita umsagna skólastjóra og skólanefndar þar sem þær eru starfandi. Leita skal umsagnar 

skólanefndar ef um stöðu skólastjóra er að ræða.
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Auglýsa skal öll laus kennslu- og stjórnunarstörf. Í auglýsingum skal m.a. tilgreina 

sérsvið, þ.e. aðalkennslugreinar og aldursstig nemenda. Nú er heimilt að ráða stundakenn- 
ara skv. 12. gr. og getur skólastjóri þá ráðið grunnskólakennara eða framhaldsskólakennara 

án undangenginnar auglýsingar. 
Sæki fleiri en einn kennari um sama starf og uppfylli allir umsækjendur þær kröfur sem 

gerðar eru skal við veitingu starfsins m.a. taka tillit til menntunar, kennsluferils, 

starfsaldurs, starfsreynslu og umsagna um starfshæfni umsækjenda. 

12. gr. 
Kennsla skal falin föstum kennurum eftir því sem við verður komið. 

Stundakennara má þó ráða 
a. ef um er að ræða tímabundna heimild um stöðu frá menntamálaráðuneytinu eða 

viðkomandi fræðslustjóra; 
b. ef um er að ræða minna en hálfa stöðu; 

c. til tímabundinnar forfallakennslu eða afleysinga; 
d. þann sem gegnir launuðu aðalstarfi öðru en kennslustarfi. 

Stundakennara skv. a-, b-, og d-liðum skal ráða með ráðningarsamningi eigi lengur en 
til eins árs í senn með þriggja mánaða gagnkvæmum uppsagnarfresti. 

13. gr. 

Óheimilt er að skipa, setja eða ráða til kennslu við grunnskóla, sérdeildir eða við skóla 
fyrir börn með sérþarfir á vegum opinberra aðila eða hliðstæða skóla aðra en þá sem 
uppfylla ákvæði laga þessara. 

Nú sækir enginn grunnskólakennari skv. lögum þessum um auglýst kennslustarf þrátt 

fyrir ítrekaðar auglýsingar og getur þá skólastjóri sótt um heimild til undanþágunefndar 

grunnskóla við menntamálaráðuneytið til að lausráða tiltekinn starfsmann til kennslustarfa 

til bráðabirgða, þó aldrei lengur en til eins árs í senn. Undanþágunefnd metur umsóknir og 

úrskurðar hvort heimila skuli að lausráða tiltekinn réttindalausan umsækjanda til kennslu- 

starfa. 
Ef hvorki skólastjóri, neinn skólanefndarmaður eða fræðslustjóri mælir með umsókn 

grunnskólakennara getur skólastjóri þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. leitað til undanþágunefndar 
grunnskóla og óskað eftir heimild nefndarinnar til að lausráða annan starfsmann. 

Nú fæst heimild frá undanþágunefnd til að lausráða starfsmann skv. 2. eða 3. mgr. og 

skal hann þá ráðinn með sérstökum ráðningarsamningi til ákveðins tíma með þriggja mán- 
aða gagnkvæmum uppsagnarfresti. Slíkur starfsmaður má ekki bera starfsheitið grunn- 
skólakennari og má ekki endurráða hann án undangenginnar auglýsingar. 

Verði ágreiningur í undanþágunefnd um heimild til lausráðningar skv. þessari grein skal 

leita úrskurðar menntamálaráðherra. 
Menntamálaráðherra skipar undanþágunefnd grunnskóla til fjögurra ára í senn. 

Nefndin skal skipuð þremur fulltrúum, einum fulltrúa tilnefndum af Bandalagi kennara- 

félaga, einum fulltrúa tilnefndum af Kennaraháskóla Íslands og einum fulltrúa án 

tilnefningar og skal hann vera formaður nefndarinnar. Jafnmarga varamenn skal skipa á 

sama hátt. 
Starfsreglur undanþágunefndar skal ákveða nánar í reglugerð. 

14. gr. 

Óheimilt er að skipa, setja eða ráða til kennslu við framhaldsskóla á vegum opinberra 
aðila eða hliðstæða skóla aðra en þá sem uppfylla ákvæði laga þessara. 

Nú sækir enginn framhaldsskólakennari skv. lögum þessum um auglýst kennslustarf 

þrátt fyrir ítrekaðar auglýsingar og getur þá skólastjóri sótt um heimild til undanþágu-
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nefndar framhaldsskóla við menntamálaráðuneytið um að lausráða tiltekinn starfsmann til 

kennslustarfa til bráðabirgða, þó aldrei lengur en til eins árs í senn. Undanþágunefnd metur 
umsóknir og úrskurðar hvort heimila skuli að lausráða tiltekinn réttindalausan umsækjanda 

til kennslustarfa. 
Ef hvorki skólastjóri né neinn skólanefndarmanna mælir með umsókn framhaldsskóla- 

kennara um kennslustarf getur skólastjóri þrátt fyrir ákv. 2. mgr. leitað til undanþágunefnd- 

ar framhaldsskóla og óskað eftir heimild nefndarinnar til að lausráða annan starfsmann. 

Nú fæst heimild frá undanþágunefnd til að lausráða starfsmann skv. 2. eða 3. mgr. og 
skal hann þá ráðinn með sérstökum ráðningarsamningi til ákveðins tíma með þriggja mán- 

aða gagnkvæmum uppsagnarfresti. Slíkur starfsmaður má ekki bera starfsheitið framhalds- 
skólakennari og ekki má endurráða hann án undangenginnar auglýsingar. 

Verði ágreiningur í undanþágunefnd um heimild til lausráðningar skv. þessari grein skal 

leita úrskurðar menntamálaráðherra. 

Menntamálaráðherra skipar undanþágunefnd framhaldsskóla til fjögurra ára í senn. 

Nefndin skal skipuð þremur fulltrúum, einum fulltrúa tilnefndum af Bandalagi kennara- 

félaga, einum fulltrúa tilnefndum af Háskóla Íslands og einum fulltrúa án tilnefningar og 

skal hann vera formaður nefndarinnar. Jafnmarga varamenn skal skipa á sama hátt. Þegar 
fjallað er um málefni sérskóla skal kveðja til sérmenntaðan mann á því sviði sem um er að 
ræða. 

Starfsreglur undanþágunefndar skal ákveða nánar í reglugerð. 

15. gr. 

Kennari, sem hefur lokið fullgildu kennaraprófi fyrir gildistöku laga þessara eða hefur 
verið skipaður í kennarastöðu eða skólastjórastöðu fyrir sama tíma, heldur óskertum þeim 

réttindum sem hann hefur nú lögum samkvæmt. 

16. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1987. Falla þá jafnframt úr gildi lög nr. $1/1978, um 
embættisgengi kennara og skólastjóra, svo og önnur lagaákvæði sem fara í bága við lög 
þessi. 

Grein til bráðabirgða. 

Þeir, sem fyrir gildistöku þessara laga hafa starfað sem settir kennarar sex ár eða lengur 
en fullnægja ekki skilyrðum laganna til starfsheitis og starfsréttinda, skulu eiga kost á því að 
ljúka námi á vegum Kennaraháskóla Íslands eða Háskóla Íslands til að öðlast slík réttindi. 

Um tilhögun námsins skal setja ákvæði í reglugerð. 

Heimilt er að ráða eða setja þá, sem slíka starfsreynslu hafa að baki, í kennslustarf til 
eins árs í senn en þó ekki til lengri tíma en fjögurra skólaára samtals frá gildistöku laga 
þessara. 

Þrátt fyrir ákvæði 7. gr. má setja eða ráða sem framhaldsskólakennara þann sem hefur 

verið settur í sama starf í fjögur ár eða lengur og hefur lokið fullgildum prófum í 
kennslugrein þótt ekki hafi hann réttindi samkvæmt lögum þessum. Þessi undanþága gildir 

næstu fjögur ár eftir gildistöku laganna en til loka starfsævinnar ef um er að ræða kennara 

sem náð hefur 55 ára aldri við gildistöku laganna. 

Lög þessi skal endurskoða innan fjögurra ára frá setningu þeirra. 

Gjört í Reykjavík, 2. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Sverrir Hermannsson.
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LOG 

um þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu. 

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

1. gr. 

Á gjaldárunum 1987, 1988 og 1989 skal lagður á sérstakur eignarskattur er renna skal 

óskiptur til byggingarsjóðs þjóðarbókhlöðunnar. 

2. gr. 

Sérstakur eignarskattur, sbr. 1. gr., skal lagður á eignarskattsstofn, sbr. lög nr. 75/1981, 

um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, gjaldárin 1987, 1988 og 1989 og skal 

hann vera þannig: 
a. 0,25% á þann eignarskattsstofn manna, sbr. 80.-82. gr. laga nr. 75/1981 sem er umfram 

kr. 1 600 000. Skattskylt mark til sérstaks eignarskatts skal breytast samkvæmt skattvísi- 

tölu, sbr. 121. gr. greindra laga, í fyrsta sinn á gjaldárinu 1987 samkvæmt skattvísitölu 
gjaldársins 1987. Þó skal ekki leggja sérstakan eignarskatt á eignir manna sem orðnir eru 
67 ára eða eldri fyrir upphaf hlutaðeigandi gjaldárs. 

b. 0,25% á eignarskattsstofn lögaðila, sbr. 2. gr. laga nr. 75/1981, og þeirra aðila sem 
takmarkaða skattskyldu bera, sbr. 3. gr. sömu laga, ákvarðaðan skv. ákvæðum 80.-82. 
gr. greindra laga. 

3. gr. 

Ákvæði VIII-XIV. kafla laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari 
breytingum, skulu gilda um álagningu og innheimtu þessa sérstaka eignarskatts eftir því sem 

við á. 

4. gr. 

Sérstakan eignarskatt samkvæmt lögum þessum er ekki heimilt að draga frá tekjum við 
ákvörðun tekjuskattsstofns og útsvarsskyldra tekna og við álagningu tekjuskatts, útsvars og 

annarra skatta og gjalda sem miðast við greinda gjaldstofna. Um frádrátt þessa sérstaka 

eignarskatts til frádráttar eignum við ákvörðun eignarskattsstofns fer eftir lokaákvæðum 1. 
mgr. 76. gr. laga nr. 75/1981, með síðari breytingum. 

5. gr. 

Á meðan ákvæði laga þessara eru í gildi, þ. e. á gjaldárunum 1987, 1988 og 1989, skal 
fara með þennan sérstaka eignarskatt á sama hátt og eignarskatt varðandi ráðstöfun ónýtts 
skattafsláttar skv. 1. og 3. málsl. 2. mgr. 68. gr. laga nr. 75/1981, sbr. 1. og 3. málsl. 2. mgr. 

3. gr. laga nr. 47/198S. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1987 og koma fyrst til framkvæmda við álagningu gjalda 

á gjaldárinu 1987 miðaða við eignarskattsstofn í árslok 1986. 

Gjört í Reykjavík, 6. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Sverrir Hermannsson.
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LÖG 
um Rannsóknadeild fisksjúkdóma. 

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

I. KAFLI 

Tilgangur. 

1. gr. 

Tilgangur laga þessara er að efla innlendar rannsóknir á fisksjúkdómum og reglubundið 

eftirlit með heilbrigði hrogna, seiða og alifiska. 

II. KAFLI 

Rannsóknadeild fisksjúkdóma. 

2. gr. 

Við Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum skal starfa deild, 

Rannsóknadeild fisksjúkdóma, er hafi það hlutverk að annast rannsóknir á fisksjúkdómum, 

sjúkdómsgreiningar á fiski, útgáfu heilbrigðisvottorða og aðra skylda starfsemi. 
Deildin lætur fiskeldisstöðvum í té vottorð um heilsufar fisks í stöðinni eftir því sem 

reglubundið eftirlit, sbr. lög nr. 76/1970 og lög nr. 61/1985, og rannsóknir og önnur starfsemi 
deildarinnar skv. lögum þessum gefa tilefni til. 

3. gr. 
Menntamálaráðherra skipar deildarstjóra Rannsóknadeildar fisksjúkdóma, sbr. lög nr. 

11/1947, og setur honum erindisbréf. Hann skal hafa sérmenntun á sviði físksjúkdóma- 

rannsókna. 

Deildarstjóri sér um stjórn deildarinnar og markar henni stefnu og starfssvið í samræmi 
við lög og reglur og sér um tengsl við þá er varnir gegn fisksjúkdómum varða. Hann annast 
gerð starfs- og fjárhagsáætlunar og ber ábyrgð á fjárhag deildarinnar. 

4. gr. 

Deildin hefur sjálfstæðan fjárhag og lýtur yfirstjórn forstöðumanns Tilraunastöðvar 

Háskóla Íslands í meinafræði. 

S. gr. 

Verkefni Rannsóknadeildar fisksjúkdóma skulu m.a. vera: 

Að stunda rannsóknir á sviði fisksjúkdóma. 

Að greina sjúkdóma er upp kunna að koma í alifiski. 
Að rannsaka, þegar þess er þörf, alifiska sem fengið hafa lyfjagjöf. 

Að veita fiskeldisstöðvum hvers konar aðstoð og ráðgjöf er að gagni má koma til varnar 
útbreiðslu sjúkdóma og til að tryggja heilbrigði fiska. 

5. Að gefa út heilbrigðisvottorð samkvæmt tillögum fisksjúkdómanefndar og í samræmi 

við erlendar kröfur vegna útflutnings. Heilbrigðisvottorðin byggi á reglubundnu eftirliti 

og sýnum frá eldisstöðvum, sem og sýnum úr villtum fiskum sem valdir eru til 

undaneldis. 

6. Að sinna öðrum skyldum verkefnum eftir ákvörðun forstöðumanns. 

Þ 

A 10
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6. gr. 

Rannsóknadeild fisksjúkdóma skal starfa í 

dýralækni fisksjúkdóma. 

Rannsóknadeildin getur samið við aðrar rannsóknastofnanir um að annast tiltekna 

þætti rannsókna vegna fisksjúkdóma í landinu. 

samvinnu við fisksjúkdómanefnd og 

7. gr. 

Starfsmenn rannsóknadeildarinnar mega ekki vera fjárhagslega tengdir fiskeldisfyrir- 
tækjum eða sitja í stjórn slíkra fyrirtækja. 

8. gr. 

Rannsóknadeild fisksjúkdóma skal árlega semja skýrslu um starfsemi sína og senda 

hana menntamálaráðherra. 

9. gr. 

Menntamálaráðherra setur Rannsóknadeild fisksjúkdóma starfsreglur og staðfestir 

gjaldskrá fyrir þá þjónustu, sem hún veitir, með reglugerð. 

III. KAFLI 

Fisksjúkdómarannsóknir. 

10. gr. 

Fisksjúkdómanefnd setur reglur um lágmarkstíðni sýnatöku og fjölda sýna sem tekin 

skulu úr hverri klak- og eldisstöð til að tryggja grunneftirlit. Skulu allar klak- og eldisstöðvar 
hlíta slíku eftirliti hvort sem um sölu úr stöðinni er að ræða eða ekki. Þegar um sýnatöku 
vegna fyrirhugaðs útflutnings er að ræða skal rannsóknadeildin ganga úr skugga um að 

sýnatökur og úrvinnsla séu í samræmi við reglur um þau atriði í viðkomandi landi. 
Í hverri eldisstöð skal vera eftirlitsbók eða annað tilsvarandi skráningarform þar sem 

skráðar eru heimsóknir fulltrúa Rannsóknadeildar fisksjúkdóma og niðurstöður eftirlits 
dýralækna og athugasemdir þeirra, sem og fyrirmæli er varða sjúkdómavarnir. 

Vilji umsjónarmaður eldisstöðvar eigi hlíta skriflegum fyrirmælum eftirlitsaðila er rétt 
að skjóta málinu til úrskurðar landbúnaðarráðherra. 

11. gr. 

Rannsóknadeild fisksjúkdóma skal rannsaka sýni frá fiskeldisstöðvum með viður- 
kenndum aðferðum. Finnist ekkert athugavert við rannsókn er sú niðurstaða skráð í skýrslur 
um viðkomandi stöð. Þær niðurstöður, ásamt reglubundnu eftirliti, eru grundvöllur útgáfu 

heilbrigðisvottorða, sbr. 14. gr. 
Ef tilteknir smitsjúkdómar, sem taldir eru hættulegir eða sérstaklega er getið í 

reglugerð, greinast skal rannsóknadeildin þegar í stað tilkynna um sjúkdóminn til 

fisksjúkdómanefndar og dýralæknis fisksjúkdóma. 
Fisksjúkdómanefnd skal þá í samráði við Rannsóknadeild fisksjúkdóma og dýralækni 

fisksjúkdóma gera tillögur til ráðherra um nauðsynlegar aðgerðir og varúðarráðstafanir. 
Að fengnum úrskurði ráðherra skal dýralæknir fisksjúkdóma hafa með höndum 

nauðsynlegar aðgerðir í samvinnu við héraðsdýralækna. 

12. gr. 
Deildarstjóri Rannsóknadeildar fisksjúkdóma, dýralæknir fisksjúkdóma, svo og 

héraðsdýralæknar eða fulltrúar þeirra, skulu hafa frjálsan aðgang að fiskeldisstöðvum og 
skulu þeim veittar allar nauðsynlegar upplýsingar.
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Gæta skulu þeir þó þess að valda ekki meiri truflun á starfseminni en nauðsynleg er 
hverju sinni. 

Eigi er þó heimilt að krefjast annarra upplýsinga en þeirra sem eru nauðsynlegar eða 
kunna að vera nauðsynlegar vegna eftirlitsins. Ekki er heimilt að láta öðrum í té upplýsingar 

sem ætla má að fara eigi leynt. 

13. gr. 

Forráðamönnum eldisstöðva er skylt að tilkynna Rannsóknadeild fisksjúkdóma, 
héraðsdýralækni eða dýralækni fisksjúkdóma þegar í stað ef vart verður við sjúkdóm í 
stöðinni. Þeim er og skylt að upplýsa um öll þau atriði sem að gagni mega koma til að greina 
sjúkdóminn og hefta útbreiðslu hans. 

14. gr. 

Rannsóknadeild fisksjúkdóma skal veita klak- og eldisstöðvum heilbrigðisvottorð, enda 
hafi reglubundið eftirlit og rannsóknir sýna ekki leitt í ljós sjúkdóma í stöðinni eða grun um 

þá. Slíkt vottorð veitir heimild til sölu á alifiski og sótthreinsuðum hrognum innanlands eða 

til útlanda, sbr. 10. gr., með þeim almennu takmörkunum sem um það kunna að gilda 

hverju sinni. 

15. gr. 

Óski fiskeldisstöð eftir frekari rannsóknum en mælt er fyrir um í lögum þessum skal 

Rannsóknadeild fisksjúkdóma verða við slíkri beiðni eftir því sem kostur er, á kostnaðar- 
verði, og afhenda síðan niðurstöður í skýrslu eða með vottorði eftir því sem við á. 

IV. KAFLI 

Kostnaður. 

16. gr. 

Gjaldskrá skal ákveðin með reglugerð fyrir eitt ár í senn með hliðsjón af fjárhagsáætlun 

Rannsóknadeildar fisksjúkdóma. Fiskeldisstöð leggur til sýni vegna eftirlits og rannsókna án 

endurgjalds. Við ákvörðun gjaldskrár skal tekið mið af því að fiskeldisstöðvarnar greiði tvo 
þriðju hluta af launa- og rekstrarkostnaði við skyldurannsóknir, sbr. 10. gr. 

Kostnaður við rannsóknir í klak- og eldisstöð, sem sett hefur verið í sölu- eða 
dreifingarbann vegna uppkomins sjúkdóms, skal greiddur úr ríkissjóði. 

Að öðru leyti skal starfsemi deildarinnar kostuð úr ríkissjóði. 

V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
17. gr. 

2. mgr. 7S. gr. laga nr. 76/1970 orðast svo: 

Deildarstjóri Rannsóknadeildar fisksjúkdóma og dýralæknir fisksjúkdóma skulu vera 
fisksjúkdómanefnd til aðstoðar og ráðuneytis. 

18. gr. 

Fyrir brot gegn lögum þessum, reglugerðum og fyrirmælum gefnum samkvæmt þeim 

skal refsa með sektum en með varðhaldi séu sakir miklar. 

Með mál vegna brota skal fara að hætti opinberra mála. 

19. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi.



Nr. 50 134 6. maí 1986 

Ákvæði til bráðabirgða. 
1. Stöðu sérfræðings fisksjúkdóma skal samhliða gildistöku laganna breytt í stöðu 

deildarstjóra Rannsóknadeildar fisksjúkdóma. 
2. Lög þessi skulu endurskoðuð innan fimm ára frá gildistöku. 

Gjört í Reykjavík, 6. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

Nr. $S1 7. maí 1986 
LOG 

um breyting á lögum nr. 63 28. maí 1969, um verslun ríkisins 

með áfengi, tóbak og lyf, með síðari breytingum. 

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

1. gr. 

2. gr. laganna orðast svo: 

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins annast innflutning vínanda, áfengis og tóbaks 

samkvæmt lögum þessum og dreifingu þessara vara undir yfirstjórn fjármálaráðherra í því 

skyni að afla ríkissjóði tekna. 
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins skal einni heimil starfræksla tóbaksgerðar og 

framleiðsla áfengra drykkja, sbr. þó ákvæði 3. mgr. 

Fjármálaráðherra er heimilt að veita öðrum aðilum en Áfengis- og tóbaksverslun 

ríkisins leyfi til að framleiða áfenga drykki, enda sé slík framleiðsla ætluð til útflutnings eða 
til sölu í útsölum Á fengis- og tóbaksverslunar ríkisins. Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins er 
heimilt að gerast eignaraðili að fyrirtækjum sem hafa fengið leyfi til að framleiða áfengi. 

Ráðherra er heimilt að setja skilyrði fyrir því að leyfi sé veitt til framleiðslu áfengis. 
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins skal sjá um sölu á vínanda til þeirra aðila, sem hafa fengið 

leyfi til framleiðslu áfengis, og hafa eftirlit með að fylgt sé þeim skilyrðum sem ráðherra 
setur. 

2. gr. 

5. gr. laganna orðast svo: 

Áfengi, sem Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins flytur inn skv. 1. gr. og áfengi sem 
framleitt er innanlands skv. 3. gr., hefur hún ein heimild til að selja innanlands. Um 

endursölu áfengis hjá vínveitingahúsum fer eftir ákvæðum sérlaga. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   

Þorsteinn Pálsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 68 frá 10. október 1967, 

um Iðnlánasjóð, með síðari breytingum. 

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

1. gr. 

Á eftir 13. gr. laganna, svo sem röð greina var breytt með lögum nr. 55/1984, koma 
þrjár nýjar greinar sem verða 14., 15. og 16. gr. laganna og hljóða svo: 

a. (14. gr.) 
Við Iðnlánasjóð skal starfrækt deild er nefnist tryggingardeild útflutningslána. 
Hlutverk tryggingardeildar útflutningslána skal vera: 

1. Að taka að sér að tryggja lán er bankar eða aðrar lánastofnanir veita innlendum 
framleiðendum vöru eða þjónustu til fjármögnunar á útflutningslánum sem veitt eru eða 
útveguð erlendum kaupendum. 

2. Að tryggja kröfur íslenskra útflytjenda á hendur erlendum kaupendum, enda hafi þær 

orðið til vegna útflutnings á íslenskum vörum eða þjónustu. 
3. Að tryggja, þegar sérstaklega stendur á, samkeppnislán til innlendra aðila er kaupa 

vélar, tæki og aðrar fjárfestingarvörur sem framleiddar eru innanlands. 

4. Að selja ábyrgðartryggingar fyrir þjónustu sem íslenskir aðilar veita erlendis. 

b. (15. gr.) 
Stjórn Iðnlánasjóðs ákveður iðgjöld og tryggingarhlutföll tryggingardeildar útflutnings- 

lána en þau skulu háð samþykki iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra. Við ákvörðun þeirra 
skal við það miðað að þau standi undir rekstri deildarinnar, greiðslu tjónabóta og myndunar 

varasjóðs er nemi a.m.k. 10% af ábyrgðum deildarinnar á hverjum tíma. Starfsemi 
deildarinnar skal haldið aðgreindri í bókhaldi og reikningum sjóðsins. 

Tekjuafgangur leggst í sérstakan varasjóð og skal honum varið til greiðslu tjónabóta. 
Nægi fé deildarinnar, þar með talinn varasjóður, ekki til greiðslu tjónabóta skal greiða það 

sem á vantar úr Ríkisábyrgðasjóði. Nú fellur greiðsla á Ríkisábyrgðasjóð vegna þess og skal 

þá miðað við að iðgjöld tryggingardeildar útflutningslána breytist þannig að deildin geti 
endurgreitt Ríkisábyrgðasjóði það sem sjóðurinn hefur innt af hendi á næstu tveimur árum. 

Iðnlánasjóður getur veitt deildinni lán til að gera henni kleift að standa við skuldbindingar 

sínar. 

c. (16. gr.) 
Greiðsluskilmálar lána, sem tryggingardeild útflutningslána tryggir, skulu vera í 

samræmi við almennar viðskiptavenjur hér á landi sem erlendis með hliðsjón af vörugerð, 
eðli þjónustu, markaðsaðstæðum og öðru sem máli skiptir. 

Heildarskuldbindingar tryggingardeildar útflutningslána vegna trygginga á útflutnings- 
lánum og öðrum kröfum mega aldrei nema hærri fjárhæð en jafnvirði 100 millj. kr. sérstakra 
dráttarréttinda (SDR). 

Stjórn Iðnlánasjóðs skal halda sérstaka stjórnarfundi um málefni tryggingardeildar 

útflutningslána. Fjármálaráðherra og iðnaðarráðherra tilnefna fulltrúa sem boðaðir skulu á 
þá stjórnarfundi sem haldnir eru um málefni deildarinnar og hafa þeir málfrelsi og 

tillögurétt. 

Stjórn Iðnlánasjóðs setur tryggingardeild útflutningslána nánari starfsreglur sem háðar 
skulu samþykki iðnaðarráðherra.
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2. gr. 

Núverandi 14. gr. laganna verður 17. gr. og breytist röð annarra greina skv. því. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson. 

Nr. 53 7. maí 1986 

LÖG 
um málefni Arnarflugs hf. 

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

1. gr. 

Fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs er heimilt að veita Arnarflugi hf. sjálfskuldarábyrgð 

fyrir láni sem tekið verður til að bæta greiðslustöðu fyrirtækisins. Lánið má nema allt að 2,5 
milljónum bandaríkjadala eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í íslenskum krónum. Jafnframt er 

heimilt að ríkissjóður taki þátt í greiðslu vaxta af láninu. 

2. gr. 

Skilyrði fyrir veitingu ríkisábyrgðar skv. 1. gr. eru þessi: 

1. Fyrir liggi skilyrðislaus loforð um nýtt hlutafé í fyrirtækinu að fjárhæð a.m.k. 95 

milljónir króna, verðtryggð miðað við lánskjaravísitölu í apríl 1986. 
2. Réttindi skv. kaupleigusamningi, sem Arnarflug hf. hefur gert um flugvélina TF-VLT 

(Boeing 737-205 C), skulu vera til tryggingar áhættu ríkissjóðs vegna ríkisábyrgðarinn- 

ar. Fjármálaráðherra ákveður nánar framkvæmd þessa ákvæðis og setur þá skilmála 

sem nauðsynlegir þykja til að draga úr áhættu ríkissjóðs. 

3. Öll opinber gjöld við ríkissjóð, sem í vanskilum eru, verði greidd upp á næstu fjórum 

árum. Fjármálaráðherra er heimilt að semja um greiðsluhætti. 

4. Enn fremur að uppfyllt verði önnur þau skilyrði sem nauðsynleg þykja að mati 

fjármálaráðherra. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Þorsteinn Pálsson.
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LOG 

um breytingu á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, 

nr. 60/1984, sbr. lög nr. 77/1985. 

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

1. gr. 

1. málsl. 1. mgr. 4. gr. laganna orðast svo: 

Stjórn Húsnæðisstofnunar ríkisins, húsnæðismálastjórn, skipa 10 menn, sjö kjörnir 

hlutbundinni kosningu af sameinuðu Alþingi að afstöðnum almennum alþingiskosningum, 
tveir skipaðir af félagsmálaráðherra eftir tilnefningu Alþýðusambands Íslands og einn eftir 
tilnefningu Vinnuveitendasambands Íslands. 

2. gr. 

- gr. laganna breytist svo: 
„ og 3. tölul. 1. mgr. orðast svo: 

. Með árlegu framlagi úr ríkissjóði skv. fjárlögum. 

. Með sölu skuldabréfa til Atvinnuleysistryggingasjóðs, til lífeyrissjóða skv. samning- 
um Húsnæðisstofnunar við lífeyrissjóði, svo og með öðrum lántökum skv. nánari 
ákvörðun í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun hverju sinni. 

b. Við greinina bætist ný mgr., svohljóðandi: 
Samningar Húsnæðisstofnunar við lífeyrissjóði um skuldabréfakaup skv. 3. tölul. 1. 

mgr. skulu ekki vera til skemmri tíma en tveggja ára. Lánskjör af skuldabréfum skulu 
miðast við þau kjör sem ríkissjóður býður almennt á fjármagnsmarkaði. 

(S
S 
S
S
)
 

3. gr. 

12. gr. laganna orðast svo: 
Einstaklingar, sem sannanlega hafa greitt iðgjöld til lífeyrissjóða tvö undanfarandi ár 

áður en lánsumsókn er lögð fram, eiga rétt á lánum skv. 13., 14., 18. og 25. gr. laga þessara, 

enda hafi lífeyrissjóður umsækjanda gert samning við Húsnæðisstofnun ríkisins um 
skuldabréfakaup, sbr. 13. gr. Kaupi lífeyrissjóður skuldabréf fyrir a.m.k. 55% af ráðstöf- 
unarfé sínu eiga greiðendur iðgjalda til þess sjóðs hámarkslánsrétt en lágmarkslánsrétt ef 

sjóðurinn kaupir skuldabréf fyrir 20% af ráðstöfunarfé sínu. Að öðru leyti ákvarðast 

lánsréttur hlutfallslega þar á milli miðað við skuldabréfakaup. Greiðendur iðgjalda til 

lífeyrissjóða, sem kaupa skuldabréf fyrir minna en sem nemur 20% af ráðstöfunarfé sínu, 

eiga ekki rétt til ofangreindra lána. Lánsréttur einstaklings, sem greitt hefur iðgjöld til 
tveggja eða fleiri sjóða næstu tvö árin áður en hann sækir um lán, ákvarðast með hliðsjón af 

þeim lánsréttindum, sem skuldabréfakaup hvers einstaks sjóðs veita, og greiðslutíma 

iðgjaldanna til hinna einstöku sjóða. 

Lánsréttur þeirra, sem hafa verið tímabundið utan vinnumarkaðar vegna árstíðarbund- 
innar atvinnu eða veikinda, skal ekki skerðast af þeim sökum. 

Hafi maður haft heimilisstörf að aðalstarfi og ekki haft meiri launuð störf á 
vinnumarkaði en nemur fjórðungi ársverks eða meiri árslaun en 75 000 kr. miðað við 
kauplag á árinu 1985 á hann hámarkslánsrétt skv. 1. mgr. sé hann ekki í hjúskap eða sambúð 

en annars á hann sama lánsrétt og maki hans.
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Elli- og örorkulífeyrisþegar, sem greitt hafa til lífeyrissjóðs samtals í a.m.k. tvö ár, eiga 

sama rétt og einstaklingar skv. 1. mgr. Hafi elli- og örorkulífeyrisþegi lífeyri frá fleiri en 

einum lífeyrissjóði miðast lánsréttur hans við skuldabréfakaup þess sjóðs sem greiðir honum 

mestan lífeyri á þeim tíma sem sótt er um lánið. Þeir elli- og örorkulífeyrisþegar sem 

fullnægja ekki skilyrðum þessarar mgr. eiga hámarkslánsrétt skv. 1. mgr. þessarar greinar. 
Sama máli gegnir um þá sem hafa verið utan vinnumarkaðar vegna fötlunar og örorku þótt 
þeir séu ekki lífeyrisþegar. 

Lánsréttur hjóna og sambýlisfólks miðast við meðaltal lánsréttar þeirra. 
Umsækjendur, sem uppfylla skilyrði laga þessara um lánveitingu skv. 13., 14., 18. og 

25. gr., skulu innan tveggja mánaða frá því að umsókn var lögð fram fá bindandi svar um 
lánsfjárhæð og afgreiðslutíma lánsins. Áður en gengið er frá lánssamningi skal kostnaðar- og 

greiðsluáætlun liggja fyrir og skal Húsnæðisstofnun kynna umsækjanda þá greiðslubyrði sem 
væntanleg lántaka hans hefur í för með sér. Telji Húsnæðisstofnun að augljóst sé að 

umsækjandi geti með engu móti staðið undir fjármögnun viðkomandi íbúðar skal skýra 

umsækjanda frá því. Húsnæðismálastjórn er þá jafnframt heimilt að krefjast ríkari ábyrgðar 

á láninu en að öðrum kosti synja um lánveitingu. 

Lán skulu afgreidd í sömu röð og umsóknir berast, og/eða íbúðir verða veðhæfar, þó 
þannig að úthlutun til þeirra, sem eru að byggja eða kaupa í fyrsta sinn, gangi fyrir úthlutun 
annarra lána skv. nánari reglum sem settar skulu í reglugerð. Heimilt er að skipta láninu í 
allt að þrjá hluta eftir nánari reglum er húsnæðismálastjórn setur, enda fylgi lánið eða 

lánshlutarnir að fullu breytingum á vísitölu byggingarkostnaðar. 
Hafi húsnæðismálastjórn gert samning við lánastofnun um afgreiðslu lána skv. 10. gr. 

skal lántakanda gefinn kostur á að lánssamningur, afgreiðsla og útborgun lánsins verði á 
vegum viðkomandi lánastofnunar sem þá annast mat kostnaðar- og greiðsluáætlana. 

Lán til sama umsækjanda skv. 13., 14. og 25. gr. laga þessara skal ekki veita oftar en á 
fimm ára fresti að jafnaði. 

4. gr. 

13. gr. laganna orðast svo: 

Lán skv. 1. tölul. 11. gr. eru veitt til að byggja eða kaupa nýjar íbúðir. Þegar 
einstaklingur á í hlut ræðst lánsfjárhæð af samningi lífeyrissjóðs umsækjanda um skulda- 
bréfakaup af Húsnæðisstofnun ríkisins skv. 12. gr., því hvort umsækjandi er að byggja eða 

kaupa sína fyrstu íbúð eða ekki og af stærð íbúðarinnar sem hér segir: 
a. Eigi umsækjandi, sem er að byggja eða kaupa í fyrsta sinn, hámarkslánsrétt skv. 1. mgr. 

12. gr. nemur lán til hverrar íbúðar kr. 2 100 000, en eigi hann lágmarkslánsrétt nemur 
lán til hverrar íbúðar kr. 700 000. Önnur lán eru hlutfallslega þar á milli eftir lánsrétti 

umsækjanda í samræmi við skuldabréfakaup lífeyrisjóðs hans skv. 1. mgr. 12. gr. 
Ofangreindar fjárhæðir eru miðaðar við vísitölu byggingarkostnaðar í ársbyrjun 1986, 

250 stig (desember 1982 = 100), og breytast ársfjórðungslega í samræmi við breytingar 

vísitölunnar. Umsækjandi getur talist vera að byggja eða kaupa í fyrsta sinn þótt hann 
hafi áður fengið lán úr Byggingarsjóði ríkisins, enda hafi hann misst íbúð sína eða 
mestan hluta eignar sinnar í henni, svo sem vegna hjónaskilnaðar, greiðsluerfiðleika eða 

gjaldþrots. Nánar skal kveða á um þessi atriði í reglugerð. 

b. Eigi umsækjendur íbúð fyrir nemur lán til hverrar íbúðar 70% af lánsfjárhæðum skv. a- 
lið þessarar greinar. 

c. Lán skv. a- og b-liðum þessarar greinar skulu skerðast um 2,0% fyrir hvern m“ sem 
íbúðin er stærri en 170 m“. Er þá miðað við innanmál útveggja hússins alls að 
frádregnum bílskúr.
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Þrátt fyrir ákvæði a- og b-liða þessarar greinar má lánsfjárhæð samkvæmt þessari grein 

aldrei vera hærri en nemur 70% af kostnaðaráætlun viðkomandi íbúðar, eða 70% af 

raunverulegu kaupverði íbúðar. 
Ef húsnæði, sem íbúðarlán hefur verið veitt til, er tekið til annarra nota en íbúðar fellur 

allt lánið í gjalddaga án fyrirvara. Sama gildir ef íbúð, sem lánað er til, er sameinuð annarri 

íbúð sem áður hefur hlotið fullt lán úr Byggingarsjóði ríkisins. 

Lán skv. þessari grein er einnig heimilt að veita þeim sem byggja sérhannaðar 
söluíbúðir fyrir aldraða eða leiguíbúðir fyrir almennan markað. Þegar slíkir aðilar eiga í hlut 
skal lánsfjárhæð miðast við lágmarkslánsrétt. 

Lán skv. þessari grein skulu veitt gegn 1. veðrétti og skal lánstími vera allt að 40 árum. 
Um lánskjör að öðru leyti gilda ákvæði 30. gr. 

5. gr. 

14. gr. laganna orðast svo: 
Lán skv. 2. tölul. 11. gr. eru veitt til kaupa á íbúðum sem áður hafa verið í notkun og 

hlotið hafa samþykki byggingaryfirvalda. 

Lánsfjárhæðir miðast við lánsrétt umsækjanda skv. 12. gr., svo og því hvort umsækjandi 

er að kaupa íbúð í fyrsta sinn eða á íbúð fyrir. Umsækjandi sem er að kaupa íbúð í fyrsta sinn 
á rétt á láni sem nemur 70% af lánum skv. a-lið 1. mgr. 13. gr. 

Umsækjandi, sem átt hefur íbúð áður, skal á sama hátt eiga rétt á láni sem nemur 70% 

af láni skv. b-lið 1. mgr. 13. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 2. og 3. mgr. má lán, sem veitt er skv. þessari grein, að viðbættum 

áhvílandi lánum, uppfærðum, úr Byggingarsjóði ríkisins, aldrei nema hærri fjárhæð en 70% 
af nýbyggingarláni miðað við lánsrétt umsækjanda. Enn fremur má lánið aldrei nema hærri 

fjárhæð en sem svarar 70% af raunverulegu kaupverði íbúðar. 
Lánið skal að jafnaði veitt gegn Í. og 2. veðrétti. 

Lánstími skal vera allt að 40 árum. Um lánskjör og tryggingar gilda að öðru leyti ákvæði 
30. gr. 

6. gr. 
2. mgr. 15. gr. laganna orðast svo: 
Húsnæðismálastjórn skal við gerð fjárhagsáætlunar hverju sinni ákvarða hámarkshlut- 

fall lána skv. þessari grein af byggingarkostnaði. Lánsfjárhæð skal miðast við verðlag þess 
ársfjórðungs þegar byggingin verður fokheld. Sé lán greitt út í tveimur eða fleiri hlutum 
skulu lánshlutarnir fylgja breytingum á vísitölu byggingarkostnaðar. 

1. gr. 

18. gr. laganna breytist svo: 

a. 2. mgr. orðast svo: 
Lán til viðbyggingar eða endurbóta miðast við lánsrétt umsækjanda skv. 12. gr. og 

má nema allt að 70% af samþykktri kostnaðaráætlun en þó ekki hærri fjárhæð en lán 
skv. b-lið 1. mgr. 13. gr., sbr. og c-lið þeirrar greinar. 

b. 5. mgr. orðast svo: 
Lán til meiri háttar endurbóta má að jafnaði fyrst veita ef íbúð er eldri en 15 ára og 

ekki má veita slíkt lán til sömu íbúðar oftar en á 15 ára fresti. 

8. gr. 

3. mgr. 19. gr. laganna orðast svo: 
Lán skv. þessari grein mega koma til viðbótar lánum skv. 2. tölul. 11. gr. en samtals 

mega þau þó aldrei nema hærri fjárhæð en lán skv. b-lið 1. mgr. 13. gr.
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9. gr. 
1. mgr. 21. gr. laganna orðast svo: 

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 70% af hámarksláni skv. b-lið 

13. gr. Aldrei mega þau lán samanlagt þó nema hærri fjárhæð en 70% af byggingarkostnaði. 

Lán skv. 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. 

10. gr. 
22. gr. laganna breytist svo: 

a. 3. mgr. orðast svo: 
Lán þessi mega nema allt að 70% af viðgerðarkostnaði en þó aldrei hærri upphæð 

en 70% af hámarksláni skv. a-lið 1. mgr. 13. gr. 
b. 5. mgr. orðast svo: 

Lánstími má vera allt að 26 árum en um lánskjör fer að öðru leyti eftir ákvæðum 
30. gr. 

11. gr. 

24. gr. laganna breytist svo: 

a. 1. mgr. orðast svo: 
Fjárhæð láns skv. 6. tölul. 11. gr. má nema allt að 80% af viðbótarbyggingar- 

kostnaði eða endurbótakostnaði, enda séu framkvæmdir nauðsynlegar að mati hús- 

næðismálastjórnar. Þó má lán þetta aldrei nema hærri fjárhæð en 70% af hámarksláni 

skv. a-lið 1. mgr. 13. gr. 
b. 3. mgr. orðast svo: 

Lánstími má vera allt að 26 árum en um lánskjör fer að öðru leyti eftir ákvæðum 30. 
gr. 

12. gr. 

26. gr. laganna breytist svo: 

a. 1. mgr. orðast svo: 
Fjárhæð láns má nema allt að 70% endurbótakostnaðar. Þó má lán þetta aldrei 

nema hærri fjárhæð en skv. b-lið 1. mgr. 13. gr. 

b. 4. mgr. orðast svo: 

Lánstími skal vera allt að 21 ári en um lánskjör að öðru leyti gilda ákvæði 30. gr. 

13. gr. 
30. gr. laganna orðast svo: 

. Lánskjör. 

Oll lán Byggingarsjóðs ríkisins skv. 1.-8. tölul. 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 að jafnaði tryggt með 1. eða 2. veðrétti í þeirri íbúð sem lánað er til, eins 

og nánar greinir í lögum þessum. Jafnframt má ákveða að veitt lán og áhvílandi megi ekki 

fara fram úr tilteknu hlutfalli af kaupverði, fasteignamati eða brunabótamat. 
Vextir af lánum Byggingarsjóðs ríkisins skulu vera breytilegir. Ríkisstjórn Íslands tekur 

ákvörðun um vexti af hverjum lánaflokki á hverjum tíma að fengnum tillögum húsnæðis-
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málastjórnar og umsögn Seðlabankans. Lántökugjöld og aðrar þóknanir af lánum sjóðsins 
skulu ákveðnar með reglugerð. 

Lán skv. 1.-7. tölul. 11. gr. skulu vera afborgunarlaus fyrstu tvö árin en endurgreiðast 
síðan að fullu með jöfnum greiðslum vaxta og afborgana (annuitet) að viðbættum 
verðbótum 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. tölul. 11. gr. skal að jafnaði greiða afborgun strax á fyrsta ári nema húsnæðismála- 
stjórn ákveði annað. 

Gjalddagar lána skv. 1.-7. tölul. 11. gr. skulu eigi vera færri en fjórir á ári. 
Gjalddaga lána skv. 8. tölul. ákveður húsnæðismálastjórn hverju sinni. 

14. gr. 

2. mgr. 31. gr. laganna falli brott. 

18. gr. 

32. gr. laganna falli brott. 

16. gr. 
1. mgr. 39. gr. laganna falli brott. 

17. gr. 

41. gr. laganna orðast svo: 
Stærð íbúða í verkamannabústöðum miðast við fjölskyldustærð umsækjanda. 
Húsnæðismálastjórn skal yfirfara tillögur stjórnar verkamannabústaða. Skal sérstak- 

lega huga að stærð íbúða, hagkvæmni þeirra og leiðum til að tryggja sem lægst íbúðarverð 
með sameiginlegum efniskaupum eftir því sem við verður komið, með stöðlun og 
samkeppnisútboðum. Senda skal skriflega álitsgerð um framangreind atriði til hlutaðeigandi 
sveitarstjórnar og stjórnar verkamannabústaða til umsagnar. 

18. gr. 

1. mgr. 42. gr. laganna orðast svo: 

Telji húsnæðismálastjórn að ekki sé gætt ákvæða 41. gr. eða að íbúðir séu óhóflegar að 
stærð og gerð synjar hún um lán til slíkra framkvæmda. 

19. gr. 

49. gr. laganna orðast svo: 

Húsnæðismálastjórn veitir lán úr Byggingarsjóði verkamanna til hverrar íbúðar sem 
byggð er eða keypt sem verkamannabústaður skv. lögum þessum. Lánið má nema allt að 

85% af byggingarkostnaði eða kaupverði en þó ekki hærri fjárhæð en 85% af þeim 

kostnaðargrundvelli að lánveitingu sem húsnæðismálastjórn hefur samþykkt. Heimilt er 
húsnæðismálastjórn að hækka lánshlutfallið í allt að 90% ef um er að ræða sérstaklega 

erfiðar fjölskyldu- eða fjárhagsástæður. Einnig er heimilt að veita sérstök lán til allt að 

þriggja ára til þeirra sem eiga í verulegum erfiðleikum með útborgun. 

Áður en framkvæmdir hefjast við hvern áfanga í byggingu verkamannabústaða eða 
íbúðir eru keyptar skal Húsnæðisstofnun fara yfir teikningar og gera tillögur um lánveitingu. 

Sveitarstjórn eða stjórn verkamannabústaða í hennar umboði ber fulla ábyrgð á 

byggingu eða kaupum verkamannabústaða í sveitarfélaginu. Verði byggingarkostnaður 

meiri eða kaupverð íbúðar hærra en sá kostnaðargrundvöllur sem húsnæðismálastjórn hefur 

samþykkt að lánveitingu greiðir viðkomandi sveitarstjórn þann kostnað sem umfram er.
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Lán Byggingarsjóðs verkamanna skulu vera að fullu verðtryggð og skal höfuðstóll 
lánsins miðast 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. Ríkisstjórnin tekur ákvörðun 
um vexti af lánum Byggingarsjóðs verkamanna að fenginni umsögn Seðlabankans. 
Húsnæðismálastjórn ákveður lántökugjald 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 skv. lánskjaravísi- 

tölu Seðlabanka Íslands á eftirstöðvum lánstímans. Sé veitt sérstakt lán til þriggja ára til 
þeirra, sem eiga í erfiðleikum með útborgun, skulu lánin vera afborgunarlaus fyrstu þrjú 

árin. 
Gjalddagar lána skulu eigi vera færri en fjórir á ári. Húsnæðisstofnun ríkisins er heimilt 

að fjölga gjalddögum ef það er talið æskilegt. 
Byggingarsjóður verkamanna veitir samsvarandi fyrirgreiðslu með sömu kjörum vegna 

endursöluíbúða sem sveitarstjórnir leysa til sín skv. ákvæðum þessara laga um kaupskyldu 
og forkaupsrétt. 

Húsnæðismálastjórn getur heimilað frestun á greiðslum hjá einstökum lánþegum ef 
greiðslubyrði afborgana, vaxta og verðbóta fer yfir tiltekið hlutfall af dagvinnutekjum 
greiðanda. 

20. gr. 

7. mgr. 51. gr. laganna orðast svo: 
Kaupandi íbúðarinnar tekur við eftirstöðvum af láni Byggingarsjóðs verkamanna 

uppfærðum til söludags. Ef uppfærðar eftirstöðvar lánsins nema lægri fjárhæð en 85% af 

endursöluverði íbúðarinnar er heimilt að veita viðbótarlán úr Byggingarsjóði verkamanna 

að því marki að heildarlán sjóðsins nemi allt að 85% af endursöluverði íbúðarinnar. 

21. gr. 

Í stað 1.-3. mgr. 58. gr. laganna koma tvær nýjar mgr. svohljóðandi: 
Lán Byggingarsjóðs verkamanna til leiguíbúða skv. b- og c-lið 33. gr. mega nema allt að 

85% af byggingarkostnaði eða kaupverði, þó ekki hærri fjárhæð en 85% af þeim 

kostnaðargrundvelli að lánveitingu sem húsnæðismálastjórn hefur samþykkt. 

Verði byggingarkostnaður meiri eða kaupverð íbúðar hærra en ofangreindur kostnaðar- 

grundvöllur greiðir hlutaðeigandi byggingaraðili þann kostnað sem umfram er. 

22. gr. 
3. mgr. 64. gr. laganna orðast svo: 
Slíkt lán má nema allt að 85% söluverðs íbúðar en þó ekki hærri fjárhæð en 85% af 

þeim kostnaðargrundvelli að lánveitingu sem húsnæðismálastjórn hefur samþykkt. Heimilt 

er að láta áhvílandi lán hvíla áfram á íbúðinni og veita viðbótarlán allt að fyrrnefndu 

hámarki. 

23. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. september 1986. 

Á tímabilinu september til desember 1986 skal lánsréttur einstaklinga ráðast af því hve 

háu hlutfalli af ráðstöfunarfé sínu á árinu 1986 lífeyrissjóðir þeirra verja til kaupa á 

skuldabréfum Húsnæðisstofnunar.
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Ákvæði til bráðabirgða. 
Þeir, sem lagt hafa inn fullgilda umsókn um lán úr Byggingarsjóði ríkisins fyrir 

gildistöku laga þessara en eiga eftir að fá lánið greitt að öllu leyti eða hluta þess, skulu eiga 

kost á því að farið verði með lánsumsóknir þeirra eftir lögum þessum á eftirfarandi hátt, 

enda hafi lífeyrissjóðir umsækjanda þá gert samning við Húsnæðisstofnun ríkisins um 
skuldabréfakaup skv. 9. gr. laga þessara: 

Finna skal þann mismun sem er á ógreiddum lánshlutum miðað við lánsrétt skv. lögum 
þessum og á ógreiddum lánshlutum skv. eldri lögum að viðbættu samsvarandi hlutfalli af 
þeim lífeyrissjóðslánum sem umsækjandi hefur fengið síðan 1. september 1985. Umsækjandi 

á þess kost að fá hækkun sem ofangreindum mismun nemur á þeim lánshlutum sem til 
greiðslu koma frá 1. september 1986, enda sé lífeyrissjóður umsækjanda reiðubúinn til að 
auka sérstaklega skuldabréfakaup sín af Húsnæðisstofnun ríkisins sem mismuninum nemur. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Alexander Stefánsson. 
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LOG 

um greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs 

vegna fiskvinnslufólks. 

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

1. gr. 

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna atvinnuleysisbóta fastráðins fiskvinnslu- 
fólks skulu inntar af hendi til fiskvinnslufyrirtækja eftir því sem nánar er kveðið á um í lögum 

þessum. 
Vinnuveitandi, sem hefur skuldbundið sig til þess að greiða fastráðnu fiskvinnslufólki 

föst laun fyrir dagvinnu í samræmi við nánari ákvæði í reglugerð, þótt hráefnisskortur valdi 
vinnslustöðvun, skal eiga rétt á greiðslu úr Atvinnuleysistryggingasjóði sem hér segir: 

Fyrirtæki, sem starfrækir fiskvinnslu allt árið með a.m.k. 10 fastráðnum starfsmönnum 

og þarf að stöðva framleiðslu tímabundið vegna þess að hráefni er ekki fyrir hendi til 
vinnslu, skal eiga rétt til greiðslu úr Atvinnuleysistryggingasjóði fyrir hvern heilan vinnudag 
umfram tvo sem fyrirtækið heldur starfsmönnum á launaskrá. 

Greiðsla samkvæmt þessari grein skal nema fjárhæð hámarksdagpeninga skv. Í. mgr. 

23. gr. laga nr. 64/1981 fyrir hvern starfsmann í fullu starfi, sem orðið hefur verkefnalaus 
vegna stöðvunarinnar, meðan stöðvunin varir, þó ekki lengur en fjórar vikur í senn og aldrei 

lengur en í sex vikur á hverju almanaksári. Vegna starfsmanna í föstu hlutastarfi skal 
greiðslan vera í samræmi við samningsbundið starfshlutfall hlutaðeigandi starfsmanna. 

Greiðsla samkvæmt þessari grein takmarkast við tímabilin 1. janúar til 31. maí og Í. 

september til 31. desember ár hvert.
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2. gr. 
Fyrirtæki, sem hyggst njóta greiðslu skv. 1. gr., skal með a.m.k. fimm sólarhringa 

fyrirvara tilkynna fyrirhugaða vinnslustöðvun og orsakir hennar til vinnumiðlunar á 

staðnum þar sem það á við en ella til oddvita eða sveitarstjóra sem annast atvinnuleysis- 

skráningu, sbr. 6. gr. laga um vinnumiðlun, nr. 18/1985. Þessir aðilar meta hvort skilyrði 
greiðslu eru fyrir hendi og tilkynna fyrirtæki niðurstöðu sína. 

Sé greiðsla samþykkt skal atvinnurekandi afhenda vinnumiðlun eða sveitarstjórn skrá 
um allt fastráðið fiskvinnslufólk sem stöðvunin tekur til þar sem tilgreint sé starfshlutfall 

hvers starfsmanns samkvæmt ráðningarsamningi. Eintak skrárinnar með árituðu samþykki 

sínu sendir vinnumiðlun eða sveitarstjórn Atvinnuleysistryggingasjóði eða hlutaðeigandi 
umboðsmanni Tryggingastofnunar ríkisins, svo og úthlutunarnefnd eða nefndum atvinnu- 

leysisbóta vegna þeirra stéttarfélaga sem málið varðar. 

3. gr. 

Þegar Atvinnuleysistryggingasjóður eða umboðsmaður hans hefur fengið í hendur 
launaskrá skv. 2. gr. og hafa ekkert við hana að athuga greiðist sú fjárhæð sem viðurkennd 
er til hlutaðeigandi fyrirtækis vikulega á meðan vinnslustöðvun stendur, sbr. þó 4. og 5. mgr. 

1. gr. 

Skylt er fyrirtæki sem nýtur greiðslna atvinnuleysisbóta skv. ákvæðum þessara laga að 

tilkynna vinnumiðlun þegar í stað ef breyting verður á fjölda fastráðinna starfsmanna sem 
misst hafa vinnu af völdum vinnslustöðvunar. Hafi fastráðinn starfsmaður hafið störf annars 

staðar meðan vinnslustöðvun varir og launagreiðslur fyrirtækisins falla niður fellur greiðsla 
niður frá sama tíma. 

Vinnumiðlun skal hafa aðgang að launa- og framleiðslubókhaldi fyrirtækis, svo og að 
fastráðningarsamningum, sem í gildi eru milli fyrirtækisins og starfsmanna þess, í því skyni 

að ganga úr skugga um réttmæti framlagðrar launaskrár. Sama rétt á Atvinnuleysistrygg- 

ingasjóður eða umboðsmaður hans. 
Ef ágreiningur rís um rétt til greiðslu sker stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs úr 

ágreiningnum. 

4. gr. 

Fyrirtækjum, sem nýta rétt sinn til greiðslu skv. 1. gr., er skylt að hlutast til um að 
starfsfræðslunámskeið fyrir fiskvinnslufólk verði fyrst og fremst haldin á þeim tíma sem 
vinnslustöðvun varir. Verði því með engu móti við komið á fyrirtæki rétt á greiðslu fyrir þær 

vinnustundir hvers starfsmanns sem tapast vegna setu á námskeiðum sem haldin eru að 
opinberri tilhlutan, þó ekki meira en 40 stundir vegna hvers einstaklings. Þegar svo stendur 

á fer um tilkynningu og ákvörðun greiðslu eftir ákvæðum 2. gr. eftir því sem við á. Auk þess 
er þar greinir skal leggja fram staðfestingu þess aðila, er stendur fyrir námskeiði, um 
námskeiðshaldið, tíma og efni. Greiðslur þessar teljast hluti þeirra greiðslna sem um ræðir í 

1. gr. 

S. gr. 
Ráðherra setur reglugerð um nánari framkvæmd laga þessara, m.a. um greiðslur vegna 

námskeiða fyrir starfsfólk fyrirtækja með færri en 10 fastráðna starfsmenn. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast gildi hinn 1. júní 1986 og gilda til 31. maí 1988.
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Ákvæði til bráðabirgða. 
Þrátt fyrir gildistökuákvæði laga þessara er heimil greiðsla fyrir tapaðar vinnustundir 

vegna setu starfsmanna á námskeiðum sem haldin eru fyrir 1. júní 1986, enda sé skilyrðum 
ákvæða 4. gr. að öðru leyti fullnægt. Greiðsla getur þó ekki átt sér stað fyrr en eftir 
gildistöku laganna og reglugerðar samkvæmt þeim. 

Takmörkun greiðslu skv. 5. mgr. 1. gr. tekur ekki til greiðslu vegna starfsfræðslunám- 
skeiða sem haldin verða á tímabilinu 1. júní til 31. ágúst 1986. 

Gjört í Reykjavík, 23. apríl 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Matthías Á. Mathiesen. 
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LOG 

um breyting á lögum nr. 7 26. febrúar 1975, um heimild fyrir 

ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samþykkt 

um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972. 

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

1. gr. 

Aftan við 1. gr. laganna komi tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi: 

Ríkisstjórninni er enn fremur heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á 
alþjóðareglunum sem gerðar voru í London 19. nóvember 1981. 

Alþjóðareglurnar með áorðnum breytingum eru prentaðar sem fylgiskjal með lögum 
þessum. 

2. gr. 
2. gr. laganna orðist svo: 

Þegar alþjóðareglurnar með áorðnum breytingum öðlast gildi að því er Ísland varðar 
skulu þær hafa lagagildi hér á landi. 

3. gr. 
Í stað fylgiskjals með lögunum komi fylgiskjal með lögum þessum. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 22. apríl 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Matthías Á. Mathiesen.
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Fylgiskjal. 

ALÞJÓÐAREGLUR 

til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972 

(ásamt breytingum 1981). 

KAFLI A — ALMENN ÁKVÆÐI 
1. regla 

Notkun. 

a) Reglur þessar gilda um öll skip á hafi úti og 
á öllum leiðum, sem eru tengdar því og færar eru 

skipum. 

b) Í þessum reglum skal ekkert vera því til 

fyrirstöðu, að fylgt verði sérreglum, sem hlutað- 
eigandi yfirvöld setja um skipalægi, hafnir, fljót, 

vötn eða vatnavegu innanlands, sem tengdir eru 

úthafi og færir eru skipum. Slíkar sérreglur skulu 

fylgja reglum þessum eins náið og auðið er. 

c) Í þessum reglum skal ckkert vera því til 

fyrirstöðu, að fylgt verði hverjum þeim sérstöku 

reglum, er einstakar ríkisstjórnir setja um frekari 

notkun legu- eða merkjaljósa, dag- eða hljóð- 

merkja á herskipum og skipum, sem sigla í 

skipalest. Reglurnar brjóta heldur ekki í bága við 

frekari notkun legu- eða merkjaljósa eða dag- 

merkja á fiskiskipum, sem veiða í flota. Legu- 

eða merkjaljós, dag- eða hljóðmerki, sem eru 
ákveðin með sérreglum, skulu svo framast sem 

unnt er vera þannig gerð, að þau verði ekki tekin 

fyrir nokkur þeirra ljósa eða merkja, sem fyrir- 

skipuð eru annars staðar í þessum reglum. 

d) Til að framfylgja þessum reglum kann Al- 

þjóðasiglingamálastofnunin að setja ákvæði um 

aðskildar siglingaleiðir. 
e) Ef skip af sérstakri gerð eða skip, sem ætlað 

er sérstakt hlutverk, getur ekki, að áliti ríkis- 

stjórnar, að öllu leyti fylgt ákvæðum einhverra 
þessara reglna um fjölda, staðsetningu, sjónar- 

lengd eða lögun ljósa eða merkja, sem og um 

fyrirkomulag og einkenni hljóðmerkjatækja, án 

þess að það brjóti í bága við hið sérstaka hlutverk 

skipsins, þá skal skipið fara eftir öðrum ákvæðum 

um fjölda, staðsetningu, sjónarlengd og lögun 

ljósa eða merkja, sem og um fyrirkomulag og 

einkenni hljóðmerkjatækja, er að áliti hlutað- 

eigandi ríkisstjórnar fylgir ákvæðum þessara 

reglna eins náið og kostur er. 

2. regla 

Ábyrgð. 

a) Í þessum reglum getur ekkert leyst skip, 

eiganda þess, skipstjóra eða áhöfn undan ábyrgð, 
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ef reglunum er ekki fylgt eða vanrækt er að gæta 

þeirrar varúðar, sem almenn sjómennska krefst 

eða sérstakar aðstæður kunna að útheimta. 

b) Þegar fara skal eftir þessum reglum og túlka 

þær, ber að taka fullt tillit til hvers konar hættu 

við siglingar, árekstrarhættu og allra sérstakra 
kringumstæðna, þar á meðal takmarkaðrar hæfni 
hlutaðeigandi skipa til að víkja, sem kann að 
valda því að ekki verður komist hjá að sniðganga 
þessar reglur til að forðast yfirvofandi hættu. 

3. regla 

Almennar skilgreiningar. 

Við túlkun þessara reglna gilda eftirfarandi 
skilgreiningar á orðum og hugtökum, nema ann- 

að komi fram af samhengi textans: 

a) „Skip“ merkir sérhvert fljótandi far, þar á 
meðal farkosti án særýmis og sjóflugvélar, sem 

eru notaðar eða nota má til flutninga á sjó eða 
vötnum. a 

b) „Vélskip“ merkir sérhvert skip, sem knúið 

er áfram með vélarafli. 
c) „Seglskip“ merkir sérhvert skip undir segl- 

um, svo fremi aflvél — sé skipið búið henni — er 

ekki notuð. 

d) „Skip að fiskveiðum“ merkir sérhvert skip, 

sem veiðir með netum, línu, togvörpu eða öðrum 

veiðarfærum, sem draga úr stjórnhæfni skips, en 

á ekki við um skip, sem veiðir með toglínum eða 
öðrum þeim veiðarfærum, sem draga ekki úr 

stjórnhæfni. 

e) „Sjóflugvél“ merkir hvert það loftfar, sem 

er þannig búið, að því má stjórna á sjó. 

f) „Stjórnvana skip“ merkir skip, sem vegna 

óvenjulegra aðstæðna verður ekki stjórnað eða 

snúið eins og krafist er í þessum reglum og getur 

því ekki vikið fyrir öðru skipi. 
g) „Skip með takmarkaða stjórnhæfni“ merkir 

skip, er hefur takmarkaða hæfni til stjórntaka 
eins og kveðið er á um í þessum reglum, vegna 

þeirra sérstöku starfa, sem skipið er bundið, og 

getur það því ekki vikið úr leið fyrir öðru skipi. 

Meðal skipa með takmarkaða stjórnhæfni má 

telja: 

1. skip við lögn, viðgerð eða upptöku siglinga- 
merkis, neðansjávarstrengs eða leiðslu; 

2. skip við dýpkun, sjómælingar eða neðan- 

sjávarvinnu, 

3. skip við móttöku eða losun vista og farms 
skipa á milli eða við flutning manna, vista eða 

farms meðan skipið er laust;
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4. skip við flugtak eða lendingu flugvélar um 

borð; 

5. skip, sem starfar að hreinsun tundurdufla- 

svæða; 

6. skip, sem dregur eitthvað við þær aðstæður, 

að mjög erfitt er fyrir það að víkja frá stefnu 

sinni. 
h) „Skip, sem er bagað vegna djúpristu“ merk- 

ir vélskip, sem á mjög erfitt með að víkja frá 
stefnu sinni vegna mikillar djúpristu miðað við 

það dýpi, sem er á siglingaleið þess. 

i) „Laust“ er skip, sem liggur hvorki við 
akkeri né landfestar né stendur á grunni. 

j) „Lengd“ og „breidd“ skips merkir mestu 

lengd og mestu breidd bess. 
k) Skip eru því aðeins talin „í sjónmáli“, að 

þau sjáist með berum augum hvert frá öðru. 

1) „Takmarkað skyggni“ merkir hverjar þær 

aðstæður, þegar dregur úr skyggni vegna þoku, 

dimmviðris, snjókomu, steypiskúra, sandstorma 

eða af öðrum svipuðum orsökum. 

KAFLI B — REGLUR UM STJÓRN OG 
SIGLINGU 

I. hluti — Sigling og stjórn skipa í hvers konar 

skyggni. 

4. regla 

Notkun. 

Reglur í þessum hluta eiga við í hvaða skyggni 

sem er. 

5. regla 
Vörður. 

Á hverju skipi skal ávallt halda dyggilega vörð, 

jafnt með auga og eyra sem Öllum tiltækum 

tækjum, er eiga við aðstæður og ástand hverju 

sinni, svo að unnt sé að leggja fullkomið mat á 

aðstæður og hver hætta sé á árekstri. 

„6. regla 

Orugg ferð. 

Hverju skipi skal ávallt sigla með öruggri ferð 
svo að beita megi réttum og fullnægjandi stjórn- 

tökum til að komast hjá árekstri og unnt sé að 
stöðva skipið á hæfilegri vegalengd, sem aðstæð- 

ur og ástand marka hverju sinni. 

Þegar ákveða skal, hvað sé örugg ferð, skal 

m. a. taka tillit til eftirtalinna atriða: 
a) Öll skip skulu taka tillit til: 

1. skyggnis; 

2. fjölda skipa á siglingaleið, þar með þéttra 

flota fiskiskipa eða annarra skipa; 
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3. stjórnhæfni skipa, sérstaklega með tilliti til 

stöðvunarvegalengdar og hæfni til að snúa við 

aðstæður hverju sinni; 

4. villuljósa að nóttu til frá ljósum í landi eða 
vegna endurspeglunar ljósa á eigin skipi; 

5. vindhraða, sjólags og strauma og nálægðar á 

hættum fyrir siglingar skipa; 
6. djúpristu skipsins miðað við dýpi siglinga- 

leiðar. 
b) Skip, sem nota ratsjá, skulu auk þess taka 

tillit til: 
1. sérstakra eiginleika, myndgæða og tak- 

markana ratsjár, 
2. allra annmarka, sem stafa af fjarlægðarstill- 

ingu, sem notuð er; 

3. áhrifa sjólags, veðurs og annarra truflana- 

valda á ratsjármynd; 

4. líkinda þess, að lítil skip, ís og reköld komi 
ekki fram á ratsjánni í nægilegri fjarlægð; 

5. fjölda, legu og hreyfinga skipa, sem birtast á 

ratsjánni, 
6. nákvæmara mats á skyggni, sem má fá, 

þegar ratsjá er notuð til að ákveða fjarlægð til 
skipa eða annarra hluta í nánd. 

7. regla 

Hætta á árekstri. 

a) Á sérhverju skipi skal beita öllum þeim 
tækjum og ráðum, sem tiltæk eru og eiga við 

aðstæður og ástand hverju sinni, til að ganga úr 

skugga um, hvort hætta sé á árekstri. Ef nokkur 
vafi er, skal líta svo á, að árekstrarhætta sé fyrir 

hendi. 
b) Ef skip er búið ganghæfri ratsjá, skal nota 

hana af árvekni. Í því felst m. a. stilling ratsjár á 
lengri vegalengdir, svo að fá megi viðvörun um 
árekstrarhættu í tæka tíð, svo og útsetning ratsjár- 

myndar eða jafngild kerfisbundin athugun á 
endurvörpum, sem birtast á ratsjánni. 

c) Eigi skal draga ályktanir af ónógum upplýs- 

ingum, einkum þó ófullnægjandi upplýsingum frá 

ratsjá. 

d) Þegar ákvarða skal, hvort hætta sé á 
árekstri, skal m. a. taka til athugunar og hlið- 

sjónar:* 

1. ef kompásmiðun af skipi, sem nálgast, 

breytist ekki svo að greint verði, skal gera ráð 

fyrir, að slík hætta sé fyrir hendi; 

2. jafnvel þó að miðun breytist greinilega 

getur stundum verið hætta á árekstri, einkum 

þegar komið er nær mjög stóru skipi eða ein- 

hverju, sem dregið er, eða nálgast er annað skip, 

sem er mjög skammt undan. 

AI
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8. regla 

Hvernig komast skal hjá árekstri. 

a) Sérhver stjórntök, sem beitt er til að kom- 

ast hjá árekstri, skulu, þegar aðstæður leyfa, 

framkvæmd hiklaust og í tæka tíð, og um leið skal 
taka fullt tillit til þess, sem góð sjómennska 

krefst. 

b) Stefnubreyting og/eða hraðabreyting til að 
komast hjá árekstri skal, ef aðstæður leyfa, vera 

svo mikil, að á skipi, þar sem fylgst er með 

siglingu með berum augum eða í ratsjá, verði 

breytingarinnar vart þegar í stað. Forðast skal 

tíðar og litlar breytingar á stefnu og/eða hraða. 
c) Ef nægilegt svigrúm er, getur stefnu- 

breyting ein saman verið árangursríkast stjórntak 

til að komast hjá því að nálgast annað skip um of, 

svo framarlega sem það er gert í tæka tíð, breytt 

er um stefnu svo um munar og stefnubreyting 
leiðir ekki til þess, að siglt verði of nærri enn Öðru 
skipi. 

d) Þegar afstýra skal árekstri við annað skip, 

skal það gert þannig, að skipin fari hvort framhjá 

öðru í öruggri fjarlægð. Fylgst skal vandlega með, 

að stjórntak til að víkja beri tilætlaðan árangur, 

uns komið er alveg framhjá skipinu og á frían sjó. 

e) Draga skal úr ferð skips eða stöðva það, ef 

nauðsynlegt er til að forðast árekstur eða ef þörf 

er frekari tíma til mats á aðstæðum. Þetta skal 

gert með því að stöðva skrúfu eða annað það, 

sem knýr skipið áfram, eða með því að láta vél 

eða skrúfu ganga aftur á bak. 

9. regla 
Þröngar leiðir. 

a) Skip, sem siglir um þröngt sund eða ál, skal 
halda eins nærri ytri mörkum sundsins eða leiðar- 
innar, sem veit að stjórnborða, og unnt er án 
áhættu. 

b) Skip, sem er styttra en 20 metrar, eða 

seglskip má ekki hindra siglingu skips, er aðeins 

getur siglt af fullu öryggi með því að þræða þröngt 

sund eða ál. 

c) Skip, sem er að fiskveiðum, má ekki trufla 

siglingu skips, er fer eftir þröngu sundi eða ál. 

d) Skip má ekki sigla þvert yfir þröngt sund 

eða ál, ef það truflar með því siglingu skips, sem 

Öryggis vegna verður að þræða sundið eða álinn. 

Á síðarnefnda skipinu má nota hljóðmerki, sem 

kveðið er á um í d-lið 34. reglu, ef vafi leikur á um 

fyrirætlaða siglingu þess skips, sem ætlar þvert 

yfir. 

e) 1. Sé því aðeins unnt að sigla fram úr skipi í 
þröngu sundi eða ál, að skipið hliðri til og beiti 

sérstökum stjórntökum, svo að sigla megi fram- 

hjá því með fullu öryggi, þá skal á skipinu, sem 
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ætlar að sigla uppi og framhjá, láta þá fyrirætlun í 

ljós með viðeigandi hljóðmerki, eins og mælt er 
fyrir um í 1. grein c-liðar 34. reglu. Sé fallist á 

framúrsiglingu, skal á skipinu, sem sigla á fram 
úr, gefa rétt hljóðmerki, eins og ákveðið er í 2. 

grein c-liðar 34. reglu, og gera viðhlítandi ráðstaf- 

anir til að sigla megi framhjá skipinu með fullu 
öryggi. Ef nokkur vafi er á því, getur sama skip 

gefið frá sér hljóðmerki, eins og kveðið er á um í 

d-lið 34. reglu. 

2. Regla þessi leysir ekki þann, sem siglir fram 

úr, undan ákvæðum 13. reglu. 

f) Skip, sem nálgast bugðu eða svæði í þröngu 

sundi eða ál, þar sem önnur skip geta verið í 

hvarfi, skal sigla með sérstakri árvekni og varúð 

og gefa viðeigandi hljóðmerki, eins og mælt er 

fyrir í e-lið 34. reglu. 

g) Sérhvert skip skal, svo fremi aðstæður 

hverju sinni leyfa, forðast að varpa akkeri í 

þröngu sundi. 

10. regla 

Aðskildar siglingaleiðir. 

a) Regla þessi gildir um aðskildar siglinga- 
leiðir sem Alþjóðasiglingamálastofnunin hefur 

sett ákvæði um. 

b) Skip, sem siglir innan aðskilinna siglinga- 

leiða skal: 

1. sigla innan afmarkaðrar siglingaleiðar, sem 

við á, og í þá höfuðátt, sem umferð skipa er stefnt 
innan leiðarmarka; 

2. halda sig eftir því sem framast er unnt frá 
sjálfum leiðarmörkunum og svæðum, sem að- 
skilja umferðarleiðir, 

3. sigla að jafnaði inn á afmarkaða siglingaleið 

eða út úr henni við enda leiðarinnar. Þegar siglt 

er frá annarri hvorri hlið inn á afmarkaða sig|- 

ingaleið eða út úr henni, skal það gert undir eins 

litlu horni, miðað við höfuðstefnu leiðarinnar, og 

framkvæmanlegt er. 

c) Eftir því sem framast er unnt, skal forðast 

að sigla skipi yfir afmarkaða siglingaleið, en ef 

nauðsyn ber til, þá skal fara yfir leiðina í stefnu, 

er myndar sem næst rétt horn við höfuðstefnu 

hinnar afmörkuðu siglingaleiðar. 
d) Strandleiðir (inshore traffic zones) skulu að 

jafnaði ekki notaðar af skipum, sem sigla framhjá 

og hættulaust geta fylgt réttri afmarkaðri siglinga- 

leið þeirrar aðskildu siglingaleiðar, sem næst 

liggur. Þó mega skip, sem styttri eru en 20 

metrar, og seglskip alltaf nota strandleiðir. 

e) Að jafnaði má ekki sigla skipi yfir svæði, 
sem skilur að umferðarleiðir, né heldur má sigla 

yfir markalínu, nema því aðeins, að skipið ætli að 

sigla þvert yfir leiðina, út úr henni eða inn á hana.
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Undantekning er þó gerð: 

1. þegar um bráða hættu er að ræða, sem 
komast verður hjá; 

2. við fiskveiðar á svæði, sem skilur að um- 

ferðarleiðir. 

f) Á siglingu við endamörk aðskilinna sigl- 

ingaleiða skal gæta sérstakrar varúðar. 

g) Eftir því sem framast er unnt skal komist 

hjá að varpa akkeri á aðskilinni siglingaleið eða í 
nánd við endamörk leiðarinnar. 

h) Skip, sem siglir ekki eftir aðskilinni sig|- 

ingaleið, skal halda sig eins fjarri leiðinni og unnt 
er. 

1) Skip að fiskveiðum má ekki trufla ferðir 

skipa, sem sigla eftir afmarkaðri siglingaleið. 

}) Skip, sem er styttra en 20 metrar, eða 
seglskip má ekki hindra örugga siglingu vélskips á 

afmarkaðri siglingaleið. 

k) Skip með takmarkaða stjórnhæfni vegna 

aðgerða, sem varða siglingaðryggi, á aðskildum 
siglingaleiðum, er undanþegið ákvæðum reglu 

þessarar að því marki, sem nauðsynlegt er, svo 

það megi ljúka aðgerðum sínum. 

I) Skip með takmarkaða stjórnhæfni vegna 

starfa við lagningu, viðhald eða upptöku neðan- 

sjávarstrengja innan aðskilinna siglingaleiða er 
undanþegið ákvæðum reglu þessarar að því 
marki, sem nauðsynlegt er, svo það megi sinna 

störfum sínum. 

II. hluti — Sigling skipa, sem eru í sjónmáli hvert 

frá öðru. 

11. regla 

Notkun. 

Reglur í þessum hluta eiga við skip, sem eru í 

sjónmáli hvert frá öðru. 

12. regla 

Seglskip. 

a) Þegar tvö seglskip nálgast hvort annað, 

þannig að hætta er á árekstri, skal annað þeirra 

víkja fyrir hinu eftir þeim reglum, sem nú skal 

greina: 
1. þegar þau hafa vind á gagnstæð borð, skal 

skipið, sem hefur vindinn á bakborða, víkja fyrir 

hinu; 

2. þegar bæði hafa vind á sama borð, skal 

skipið, sem til kulborða siglir, víkja fyrir hinu, 
sem til hlés siglir, 

3. ef skip sést til kulborða frá seglskipi, sem 

hefur vind á bakborða, og ekki er hægt að 

ákvarða með fullri vissu, hvort skipið til kuls 
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hefur vindinn á bakborða eða stjórnborða, þá 

skal víkja fyrir því. 
b) Með orðinu „kulborði“ í þessari reglu er átt 

við borðið, sem er gagnstætt því, sem stórseglið 

er haft í, eða — sé um rásiglt skip að ræða — 

gagnstætt því borði sem stærsta stagseglið eða 

gaffalseglið er haft í. 

13. regla 

Siglt fram úr skipi. 

a) Sérhvert skip, sem siglir fram úr öðru skipi, 

skal víkja fyrir því, án tillits til þess, sem annars 

segir í kafla B, I. og II. hluta, í reglum þessum. 

b) Skip telst sigla fram úr öðru skipi, ef það 

nálgast það úr átt, sem er meira en 22,5 gráður 

aftan við þverskipsstefnu þess, þ. e. a. s. í þeirri 

afstöðu, miðað við skipið, sem siglt er fram úr, að 

um nóttu mundi aðeins sjást skutljós þess, en 

hvorugt hliðarljósa. 

c) Þegar ekki er unnt að ákvarða með vissu, 
hvort eigið skip teljist sigla fram úr öðru skipi, þá 

skal álíta, að svo sé, og haga siglingu samkvæmt 

því. 

d) Ekki skal nein breyting, er síðar verður á 

innbyrðis afstöðu þessara tveggja skipa, valda 

því, að skipið, sem siglir fram úr, falli undir 
ákvæði í reglum þessum um skip, er leiðir þeirra 

liggja á mis, né leysa það undan þeirri skyldu að 

halda sig frá skipi því, sem siglt er fram úr, uns 

komið er alveg framhjá því á frían sjó. 

14. regla 

Skip sem sigla gagnstæðar stefnur. 

a) Þegar tvö vélskip mætast á gagnstæðri eða 

næstum gagnstæðri stefnu, svo að hætt er við 

árekstri, skulu bæði víkja til stjórnborða, svo að 

þau komist hvort fram hjá öðru á bakborða. 

b) Telja verður, að þetta eigi við, þegar skip 
sést beint framundan eða næstum beint framund- 
an. Að nóttu mundi þá sigluljós skipsins bera 

saman eða því sem næst og/eða bæði hliðarljósin 

sjást, en að degi til væri afstaða skipsins tilsvar- 

andi. 
c) Þegar ekki er unnt að ákvarða með vissu, 

hvort skip séu í þeirri afstöðu, sem að framan 
greinir, skal álíta, að svo sé, og haga siglingu í 

samræmi við það. 

19. regla 

Þegar leiðir skerast. 

Þegar tvö vélskip stefna þannig, að leiðir þeirra 

liggja á mis, og hætt er við árekstri, skal það 
skipið víkja, sem hefur hitt á stjórnborða, og 

skal, ef aðstæður leyfa, forðast að fara fyrir 

framan hitt skipið.
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16. regla 

Stjórntök skips, sem víkur. 

Skip, sem á að víkja fyrir öðru skipi, skal eftir 

því sem framast er unnt og í tæka tíð beita 
stjórntökum, sem um munar og duga til að víkja 

og veita nóg rúm. 

17. regla 

Stjórntök skips, sem halda skal stefnu og ferð 

óbreyttri. 

a) 1. Þegar annað tveggja skipa á að víkja, 

skal hitt halda stefnu sinni og ferð óbreyttri. 

2. Á skipi, sem halda skal stefnu og ferð 
óbreyttri, má samt sem áður grípa til eigin 

stjórntaka til að afstýra árekstri, jafnskjótt og 

ljóst er, að um borð í skipi því, sem átti að víkja, 

eru ekki gerðar viðhlítandi ráðstafanir til þess 
samkvæmt reglum þessum. 

b) Þegar skip það, sem halda skal stefnu og 

ferð óbreyttri, er af einhverjum ástæðum komið 

svo nærri, að ekki verður komist hjá árekstri með 

því einu, sem skipið er átti að víkja gerir til þess, 

skal hið fyrrnefnda grípa til hverra þeirra úrræða, 

sem best geta afstýrt árekstri. 

c) Ef vélskip fylgir 2. grein a-liðar þessarar 

reglu til að afstýra árekstri við annað vélskip, er 

leiðir þeirra liggja á mis, skal það, ef aðstæður 

leyfa, ekki breyta stefnu til bakborða, þegar vikið 
er fyrir skipi, sem það hefur á bakborðshlið. 

d) Regla þessi leysir ekki skipið, sem á að 

víkja úr leið, undan þeirri skyldu sinni. 

18. regla 

Gagnkvæmar skyldur skipa. 

Komi ekki annað fram í 9., 10. og 13. reglu 
gilda eftirfarandi ákvæði: 

a) Vélskip, sem er laust, skal víkja fyrir: 

1. stjórnvana skipi; 

2. skipi með takmarkaða stjórnhæfni, 

3. skipi að fiskveiðum; 

4. seglskipi. 

b) Seglskip, sem er laust, skal víkja fyrir: 

1. stjórnvana skipi; 

2. skipi með takmarkaða stjórnhæfni; 

3. skipi að fiskveiðum. 

c) Skip að fiskveiðum, sem er laust, skal eftir 

því sem framast er unnt víkja fyrir: 

1. stjórnvana skipi; 

2. skipi með takmarkaða stjórnhæfni. 
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d) 1. Sérhvert skip, annað en stjórnvana skip 

eða skip með takmarkaða stjórnhæfni, skal, eftir 

því sem aðstæður leyfa, forðast að tálma örugga 

leið skips, sem er bagað vegna djúpristu og sýnir 

ljós- eða dagmerki, sem um getur í 28. reglu. 

2. Skip, sem er bagað vegna djúpristu, skal 

sigla með sérstakri varúð, og taka skal fullt tillit 
til hinna sérstöku aðstæðna skipsins. 

e) Sjóflugvél á sjó skal að jafnaði halda sig 

fjarri öllum skipum og forðast að hindra siglingu 

þeirra. Við þær aðstæður, að hætta er á árekstri, 

skal sjóflugvél þó fara að reglum þessa kafla. 

III. hluti — Stjórn og sigling skipa í takmörkuðu 

skyggni. 

19. regla 

Stjórn og sigling skipa í takmörkuðu skyggni. 

a) Regla þessi á við um skip, sem eru ekki í 
sjónmáli hvert frá öðru, þegar siglt er á eða nærri 

svæði, þar sem skyggni er takmarkað. 

b) Sérhvert skip skal sigla með öruggri ferð, 
sem miðast við aðstæður og ástand hverju sinni 
vegna takmarkaðs skyggnis. Vélskip skal hafa 

vélar sínar viðbúnar tafarlausri gangskiptingu. 

c) Þegar fara skal eftir reglum I. hluta þessa 
kafla, skal á hverju skipi taka fullt tillit til 
aðstæðna og ástands hverju sinni vegna takmark- 
aðs skyggnis. 

d) Þegar aðeins verður vart nærveru annars 
skips í ratsjá, skal ganga úr skugga um, hvort 

skipin muni nálgast hvort annað um of og/eða 
hvort hætta sé á árekstri. Ef svo er, skal í tæka tíð 
gera ráðstafanir til að auka fjarlægð milli skip- 
anna og afstýra árekstri. Ef breytt er um stefnu 

við þau stjórntök, skal eftir því sem framast er 
unnt forðast: 

1. að breyta stefnu til bakborða fyrir skipi, 

sem er framan við þverskipsstefnu, nema breytt 

sé stefnu fyrir skipi, sem siglt er fram úr; 

2. að breyta stefnu í átt að skipi, sem er þvert 

eða aftan við þverskipsstefnu. 

e) Þegar þokumerki heyrist frá skipi, sem 

virðist vera framan við þvert, eða óumflýjanlegt 

er að nálgast um of annað skip, sem er framan við 

þvert, skal draga úr ferð og sett á minnstu 
stjórnferð. Þetta á við, nema því aðeins að ekki sé 
talin hætta á árekstri. Ef nauðsyn krefur, skal 

stöðva skipið alveg og í öllum tilvikum skal sigla 
með ítrustu varkárni, þar til hætta á árekstri er 

liðin hjá.
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KAFLI C — LJÓS OG DAGMERKI 

20. regla 

Notkun. 

a) Fylgja skal reglum þessa kafla, hvernig sem 
viðrar. 

b) Reglunum um ljós skal fylgja frá sólsetri til 
sólaruppkomu, og má á þessum tíma engin önnur 

ljós hafa, sem unnt er að rugla saman við hin 

lögboðnu ljós og gera erfiðara að greina þau eða 
draga úr sérstökum einkennum þeirra eða tor- 

velda góða útsýn frá skipinu. 

c) Á skipum, sem eru búin þeim ljósum, sem 
fyrirskipuð eru í þessum reglum, skal einnig hafa 

ljósin frá sólaruppkomu til sólseturs í takmörk- 

uðu skyggni, og þau má alltaf sýna, þegar það er 
álitið nauðsynlegt. 

d) Reglum um dagmerki 
deginum. 

e) Ljós og dagmerki þau, sem mælt er fyrir að 

nota og lýst er í reglunum, skulu vera í samræmi 
við þau fyrirmæli, sem eru gefin í I. viðauka við 
þessar reglur. 

skal fylgja að 

21. regla 

Skilgreiningar. 

a) „Sigluljós“ er hvítt ljós, sem er yfir mið- 
langskurðarfleti skips og varpar samfelldri birtu á 

225 gráðu boga af sjóndeildarhringnum. Siglu- 

ljósi skal þannig komið fyrir, að það lýsi beint 
fram og til hliðar 22,5 gráður aftur fyrir þver- 
skipsstefnu á hvorri hlið skipsins. 

b) „Hliðarljós“ er grænt ljós á stjórnborðshlið 

og rautt ljós á bakborðshlið og varpi ljósin hvort 

um sig samfelldri birtu á 112,5 gráðu boga af 

sjóndeildarhringnum. Þeim sé þannig komið 
fyrir, að ljósið lýsi beint fram og til hliðar 22,5 

gráður aftur fyrir þverskipsstefnu á hvorri hlið, 
eftir því sem við á. Á skipi, sem er styttra en 20 

metrar, má hafa hliðarljósin í einu samsettu 

ljóskeri, sem er í mið-langskurðarfleti skipsins. 

c) „Skutljós“ er hvítt ljós, sem er komið fyrir 

eins nærri skut skipsins og unnt er og varpar 

samfelldri birtu yfir 135 gráðu boga af sjóndeild- 

arhringnum; þannig að ljósið lýsi beint aftur og 

67,5 gráður á hvora hlið skipsins. 

d) „Dráttarljós“ er gult ljós, sem lýsir eins og 

skutljósið, sem skilgreint er í c-lið þessarar reglu 
og er komið fyrir á sama hátt. 

e) „Hringljós“ er ljós, sem varpar samfelldri 

birtu á 360 gráðu boga sjóndeildarhringsins. 

f) „Blossaljós“ er ljós, sem blossar með reglu- 
legu millibili og með tíðni, sem er 120 blossar eða 

fleiri á hverri mínútu. 
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22. regla 

Langdrægni ljósa. 

Ljós, sem kveðið er á um að hafa uppi í reglum 
þessum, skulu hafa þann ljósstyrk, sem til- 

greindur er í 8. hluta I. viðauka við reglurnar. 

Ljósin skulu að minnsta kosti vera sýnileg þá 
vegalengd er hér greinir: 

a) Á skipum, sem eru 50 metrar á lengd eða 

lengri: 

— sigluljós sjáist 6 sjómílur, 
— hliðarljós sjáist 3 sjómílur, 

— skutljós sjáist 3 sjómílur; 

— dráttarljós sjáist 3 sjómílur; 

— hvítt, rautt, grænt eða gult hringljós sjáist 3 

sjómílur. 

b) Á skipum, sem eru 12 metrar á lengd eða 
lengri, en styttri en 50 metrar: 
— sigluljós sjáist 5 sjómílur, nema á skipum, 

sem eru styttri en 20 metrar, lýsi ljósið 3 sjómílur; 

— hliðarljós sjáist 2 sjómílur; 

— skutljós sjáist 2 sjómílur; 

— dráttarljós sjáist 2 sjómílur; 

— hvítt, rautt, grænt eða gult hringljós sjáist 2 

sjómílur. 

c) Á skipum, sem eru styttri en 12 metrar: 
— sigluljós sjáist 2 sjómílur; 

— hliðarljós sjáist 1 sjómílu; 
— skutljós sjáist 2 sjómílur; 

— dráttarljós sjáist 2 sjómílur, 

— hvítt, rautt, grænt eða gult hringljós sjáist 2 
sjómílur. 

d) Á lítt áberandi skipum að nokkru í kafi eða 

hlutum í drætti: 

— hvítt hringljós sjáist 3 sjómílur. 

23. regla 

Vélskip, sem er laust. 

a) Vélskip, sem er laust, skal hafa uppi: 

1. sigluljós frammá; 
2. annað sigluljós aftar og ofar en sigluljósið 

frammá. Skip, styttri en 50 metrar, eru ekki skyld 

að hafa þetta ljós, en mega hafa það; 

3. hliðarljós; 

4. skutljós. 

b) Svifskip, sem fer á loftpúða yfir sjóinn og án 
nokkurs særýmis, skal auk þeirra siglingaljósa, 

sem kveðið er á um að hafa í a-lið þessarar reglu, 

hafa uppi gult hring-blossaljós. 
c) 1. Vélskip, styttra en 12 metrar, má í stað 

ljósa þeirra, sem kveðið er á um í a-lið þessarar 

reglu, hafa uppi hvítt hringljós auk hlið- 

arljósanna,; 

2. Vélskip, sem er styttra en 7 metrar og fer 

með 7 sjómílna hámarkshraða á klukkustund, má
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hafa uppi hvítt hringljós í stað þeirra ljósa, sem 

kveðið er á um í a-lið þessarar reglu, og skal 

einnig hafa uppi hliðarljós, ef framkvæmanlegt 

er; 
3. Sigluljósinu eða hringljósinu á vélskipi, sem 

er styttra en 12 metrar, má koma fyrir utan mið- 

langskurðarflatar skipsins, sé annað Óófram- 

kvæmanlegt, þó að því tilskildu að skipið sé búið 

samsettu hliðarljóskeri, sem haft skal í mið- 

langskurðarfletinum eða eins nærri og mögulegt 

er í sama langskurðarfleti og sigluljósið eða 

hringljósið. 

24. regla 

Skip, sem draga eða ýta. 

a) Vélskip, sem dregur eitthvað, skal hafa uppi: 

1. tvö sigluljós og sé annað lóðrétt upp af hinu, 

og koma þau í stað ljósanna, sem kveðið er á um í 
1. eða 2. grein a-liðar í 23. reglu; þrjú sigluljós, 
lóðrétt hvert upp af öðru, þegar lengd þess, sem 

dregið er, mæld frá skut skipsins, sem dregur, til 

afturenda þess, sem dregið er, verður yfir 200 

metra; 
2. hliðarljós; 

3. skutljós;, 

4. dráttarljós, lóðrétt ofan við skutljósið, 
S. tígullaga dagmerki, þar sem best verður séð, 

þegar lengd þess, sem dregið er, er yfir 200 

metra. 
b) Þegar skip, sem ýtir, og annað, sem ýtt er 

áfram, eru fast tengd í eina samsetta heild, þá 

skal líta á þau sem eitt vélskip, og hafa skal uppi 

ljós sem mælt er fyrir um í 23. reglu. 

c) Þegar vélskip ýtir einhverju áfram eða 
dregur sér við hlið í öðrum tilvikum en þeim, að 

um samsetta heild sé að ræða, þá skal skipið hafa 

uppi þessi ljós: 

1. tvö sigluljós og sé annað lóðrétt upp af hinu, 

og koma þau í stað ljósanna, sem kveðið er á um í 

1. eða 2. grein a-liðar í 23. reglu; 

2. hliðarljós, 

3. skutljós. 

d) Þegar a- eða c-liður þessarar reglu á við 

vélskip, þá skal það enn fremur hlíta 2. grein a- 

liðar í 23. reglu. 

e) Á skipi eða öðru því, sem dregið er og ekki 
fellur undir g-lið þessarar reglu, skal hafa uppi: 

1. hliðarljós; 
2. skutljós; 

3. tígullaga dagmerki, þar sem best verður séð, 

þegar lengd þess, sem dregið er, verður yfir 200 

metra. 
f) Ef fleiri skip eru dregin eða þeim ýtt í hóp, 

skulu þau sýna ljós eins og um eitt skip væri að 

ræða: 
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1. skip, sem ýtt er áfram og ekki er hluti 

samsettrar heildar, skal hafa hliðarljós frammá 

skipinu; 

2. skip, sem dregið er við hlið dráttarskips, 
skal hafa uppi skutljós og frammá skipinu hlið- 

arljós. 

g) Lítt áberandi skip að hluta í kafi eða hlutur 
í drætti, eða samfelld heild slíkra skipa eða hluta, 

skal hafa uppi: 

1. ef breiddin er undir 25 metrum, hvítt hring- 

ljós á eða við framendann og annað á eða við 

afturendann;  undanteknar eru farmslöngur 
(dracones), sem ekki þurfa að hafa ljós á eða við 

framendann,; 

2. ef breiddin er 25 metrar eða meiri, tvö hvít 

hringljós að auki, sem komið skal fyrir á eða við 

þá staði, sem breiddin er mest; 

3. ef lengdin fer yfir 100 metra, hvít hringljós 

til viðbótar, sem staðsett skulu milli ljósanna, 

sem fyrirskipuð eru í 1. og 2. grein þessa liðar, á 

þann veg, að fjarlægðin milli ljósanna fari ekki 

fram úr 100 metrum; 

4. tígullaga dagmerki á eða við afturenda aft- 

asta skipsins eða hlutarins, sem dreginn er, og, 
fari lengd þess, sem dregið er, fram úr 200 

metrum, skal haft uppi annað tígullaga dagmerki, 

þar sem best verður séð og svo nærri framenda, 

sem unnt er. 
h) Sé af gildri ástæðu óframkvæmanlegt á skipi 

eða öðru því, sem dregið er, að hafa uppi ljós þau 

eða merki, sem kveðið er á um í e- eða g-lið 

þessarar reglu, þá skal gera allar hugsanlegar 

ráðstafanir til að lýsa upp skipið eða það, sem 

dregið er. Annars skal að minnsta kosti gera 
viðvart um að verið sé með slíkt skip eða annað í 

drætti. 
1) Sé af gildri ástæðu óframkvæmanlegt á 

skipi, sem að jafnaði er ekki notað sem dráttar- 

skip, að hafa uppi ljós þau, sem kveðið er á um í 

a- eða c-lið þessarar reglu, skal því ekki skylt að 
sýna þau ljós, þegar það dregur annað skip, sem 

er í nauðum statt, eða á annan hátt þarf aðstoðar 

við. Allar tiltækar ráðstafanir skulu gerðar til að 

láta í ljós tengslin milli skips þess, er dregur, og 

þess, sem dregið er, eins og 36. regla heimilar, 

svo sem að varpa ljósi á dráttartaugina. 

25. regla 

Seglskip, sem er laust, og skip undir árum. 

a) Seglskip, sem er laust, skal hafa uppi: 

1. hliðarljós; 

2. skutljós. 

b) Á seglskipi, sem er styttra en 20 metrar, má 

hafa ljós þau, sem kveðið er á um í a-lið þessarar
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reglu, í einu samsettu ljóskeri, á eða nærri 

siglutoppi, þar sem það sést best. 

c) Á seglskipi, sem er laust, má auk þeirra 

ljósa, sem kveðið er á um í a-lið, hafa uppi, á eða 
nærri siglutoppi, þar sem þau sjást best, tvö 
hringljós, annað lóðrétt upp af hinu. Efra ljósið 
skal vera rautt og neðra ljósið grænt. Hringljósin 
má þó ekki hafa uppi með samsetta ljóskerinu, 

sem heimilað er í b-lið. 

d) 1. Á seglskipi, sem er styttra en 7 metrar, 

skal hafa uppi ljósin, sem kveðið er á um í a- eða 

b-lið, ef slíkt er framkvæmanlegt. Ef seglskipið 

hefur ekki uppi þessi ljós, skal raflugt eða tendr- 

að ljósker, sem sýnir hvítt ljós, vera tiltækt, og 
skal því brugðið upp í tæka tíð til að hindra 
árekstur. 

2. Á skipi undir árum má hafa uppi þau ljós, 
sem seglskip á að hafa samkvæmt þessari reglu, 
en ef þau ljós eru ekki sýnd, skal raflugt eða 

tendrað ljósker, sem sýnir hvítt ljós, vera tiltækt, 

og skal því brugðið upp í tæka tíð til að hindra 
árekstur. 

e) Á skipi undir seglum, sem jafnframt er 

knúið vélarafli, skal frammá skipinu, þar sem 

best verður séð, hafa uppi keilu og vísi oddur 

keilunnar niður. 

26. regla 

Fiskiskip. 

a) Skip að fiskveiðum, hvort sem það er laust 

eða liggur við akkeri, skal aðeins hafa uppi þau 

ljós og merki, sem kveðið er á um í þessari reglu. 

b) Skip að togveiðum, þ. e. skip, sem dregur 
vörpu eða annað veiðarfæri í sjó, skal hafa uppi: 

1. tvö hringljós, annað. lóðrétt upp af hinu; 

efra ljósið skal vera grænt og neðra ljósið hvítt; 

eða dagmerki, sem er tvær keilur, önnur lóðrétt 

upp af hinni, og snúi topparnir saman; á skipi, 

styttra en 20 metrar, má í stað þessa dagmerkis 

hafa uppi körfu; 

2. sigluljós, aftar og ofar en græna hringljósið; 

á skipi, styttra en 50 metrar, er ekki skylt að hafa 

uppi þetta ljós, en það má hafa, 

3. hliðarljós og skutljós, þegar það er á ferð, 

auk þeirra ljósa, sem á að hafa uppi eftir þessum 

lið. 

c) Skip að fiskveiðum, annað en skip að 

togveiðum, skal hafa uppi: 

1. tvö hringljós, annað lóðrétt upp af hinu, 

efra ljósið skal vera rautt og neðra ljósið hvítt; 

eða dagmerki, sem er tvær keilur, önnur lóðrétt 

upp af hinni, og snúi topparnir saman, á skipi, 

styttra en 20 metrar, má í stað þessa dagmerkis 

hafa uppi körfu; 
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2. hvítt hringljós eða keilu, þegar veiðarfæri í 
sjó nær lengra en 150 metra í lárétta stefnu frá 
skipinu, og snúi toppur keilunnar upp og í þá átt, 

sem veiðarfærið liggur; 

3. hliðarljós og skutljós, þegar það er á ferð, 

auk þeirra ljósa, sem á að hafa uppi eftir þessum 
lið. 

d) Á skipi að fiskveiðum, rétt í námunda við 
önnur skip, má auk þess hafa uppi þau viðbótar- 
merki, sem lýst er í II. viðauka við þessar reglur. 

e) Þegar skip er ekki að fiskveiðum, má ekki 

hafa uppi þau ljós eða dagmerki, sem kveðið er á 

um að sýna í þessari reglu, heldur aðeins þau ljós 

og dagmerki, sem jafnlöng skip eiga að sýna. 

21. regla 

Stjórnvana skip og skip með takmarkaða stjórn- 

hæfni. 

a) Stjórnvana skip skal hafa uppi: 

1. tvö rauð hringljós, annað lóðrétt upp af 

hinu, og þar sem þau sjást best; 

2. tvær kúlur eða áþekk dagmerki, annað 

lóðrétt upp af hinu, og þar sem þau sjást best; 

3. hliðarljós og skutljós, þegar skipið er á ferð, 

auk þeirra ljósa, sem á að hafa uppi eftir þessum 

lið. 

b) Skip með takmarkaða stjórnhæfni, nema 
skip, sem starfar að hreinsun tundurduflasvæða, 

skal hafa uppi: 
1. þrjú hringljós, lóðrétt hvert upp af öðru, og 

þar sem þau sjást best. Efsta og neðsta ljósið skal 

vera rautt, en miðljósið hvítt; 

2. sem dagmerki þrjú tákn, lóðrétt hvert upp 
af öðru, og þar sem best verður séð. Efsta og 

neðsta merkið á að vera kúla, en miðmerkið 

tígullaga, 

3. sigluljós, hliðarljós og skutljós, þegar það er 

á ferð, auk þeirra ljósa, sem á að hafa uppi eftir 
1. grein þessa liðar; 

4. ljós eða dagmerki þau, sem mælt er fyrir um 

í 30. reglu, þegar legið er við akkeri, auk ljósa og 

dagmerkja, sem kveðið er á um að sýna í 1. og 2. 

grein þessa liðar. 

c) Vélskip, sem dregur, þannig að geta þess 

eða þess, sem dregið er, til að víkja frá stefnu er 

verulega takmörkuð, skal hafa uppi, auk ljósanna 

og dagmerkjanna, sem kveðið er á um í a-lið 24. 
reglu, ljósin eða dagmerkin, sem fyrirskipuð eru í 

1. og 2. grein b-liðar þessarar reglu. 
d) Dýpkunarskip eða skip við neðansjávar- 

vinnu, sem hefur takmarkaða stjórnhæfni, skal 

hafa uppi þau ljós eða dagmerki, sem kveðið er á 

um í 1., 2. og 3. grein b-liðar bessarar reglu; er
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skipið mætir hindrun, skal það ennfremur hafa 
uppi: 

1. tvö rauð hringljós, annað lóðrétt upp af 
hinu, eða tvær kúlur, önnur lóðrétt upp af hinni, 

sem sýna á hvora hlið hindrunin er; 

2. tvö græn hringljós, annað lóðrétt upp af 

hinu, eða tvö tígullaga merki, annað lóðrétt upp 
af hinu, sem sýna á hvora hlið önnur skip geta 

siglt framhjá; 

3. þegar legið er við akkeri, ljós þau eða 

dagmerki, sem kveðið er á um í þessum lið, í stað 

ljósanna eða dagmerkjanna, sem fyrirskipuð eru í 

30. reglu. 

e) Þegar stærð skips að köfunarstörfum veldur 
því, að óframkvæmanlegt er að hafa uppi öll þau 

ljós og dagmerki, sem kveðið er á um í d-lið 

þessarar reglu, þá skal það sýna: 

1. þrjú hringljós, lóðrétt hvert upp af öðru, 
þar sem þau sjást best. Efsta og neðsta ljósið skal 

vera rautt, en miðljósið hvítt; 

2. stíft spjald með nákvæmri mynd af alþjóða- 
fánanum „A“. Spjaldið skal ekki vera lægra en 

einn metri á hæð og þess skal gætt, að það sjáist 
úr öllum áttum. 

f) Skip, sem starfar að hreinsun tundurdufla- 
svæða, skal auk ljósanna, sem kveðið er á um í 

23. reglu að vélskip skuli sýna, eða ljósanna eða 

dagmerkis, sem fyrirskipuð eru skipum, sem 

liggja við akkeri, í 30. reglu, eftir því sem við á, 
hafa uppi þrjú græn hringljós eða þrjár kúlur. 

Eitt þessara ljósa eða dagmerkja skal vera á eða 
nálægt húni framsiglu og eitt á hvorum enda 

framrár. Ljósin eða kúlurnar merkja, að hættu- 

legt sé fyrir önnur skip að fara nær hinu skipinu 
en 1000 metra. 

g) Á skipum, sem eru styttri en 12 metrar, 

öðrum en þeim, sem eru að köfunarstörfum, er 
ekki skylt að hafa uppi þau ljós eða dagmerki, 

sem fyrirskipuð eru í þessari reglu. 

h) Ljós og dagmerki, sem á að hafa uppi eftir 
þessari reglu, eru ekki merki skipa, er þarfnast 

aðstoðar og eru í sjávarháska. Neyðarmerkjum er 

lýst í IV. viðauka við þessar reglur. 

28. regla 

Skip böguð vegna djúpristu. 

Skip, sem er bagað vegna djúpristu, má auk 
ljósa þeirra, sem mælt er fyrir um í 23. reglu, að 
vélskip skuli sýna, hafa uppi, þar sem best verður 
séð, þrjú rauð hringljós, lóðrétt hvert upp af 
öðru, eða sívalning. 
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29. regla 

Hafnsöguskip. 

a) Skip, sem gegnir hafnsöguerindum, skal 
hafa uppi: 

1. tvö hringljós á eða nærri siglutoppi, annað 

lóðrétt upp af hinu; efra ljósið skal vera hvítt, 
neðra ljósið rautt; 

2. auk þess hliðarljós og skutljós, þegar það er 

laust; 

3. þegar legið er við akkeri, auk ljósanna, sem 

lýst er í 1. grein, þau ljós eða dagmerki, sem 
fyrirskipuð eru í 30. reglu um skip, sem liggja við 
akkeri. 

b) Á hafnsöguskipi, sem gegnir ekki leiðsögu- 

erindum, skal hafa uppi sömu ljós eða dagmerki 
og sams konar skip jafnlöng eiga að hafa uppi. 

30. regla 
Skip, sem liggja við akkeri eða standa á grunni. 

a) Skip, sem liggur við akkeri, skal hafa uppi, 
þar sem best verður séð: 

1. hvítt hringljós eða kúlu framan til á skipinu; 

2. annað hvítt hringljós á eða nærri skut og 
lægra en ljósið, sem kveðið er á um í 1. grein. 

b) Skip, sem er styttra en 50 metrar, má í stað 

ljósanna, sem mælt er fyrir um í a-lið, hafa uppi 
hvítt hringljós, þar sem best verður séð. 

c) Þegar skip, sem er 100 metrar á lengd eða 

lengra, liggur við akkeri, þá skal jafnframt lýsa 

upp þilför þess með vinnuljósum þeim, sem um 

borð eru, eða öðrum jafngildum ljósgjöfum. 

Önnur skip, sem liggja við akkeri, má lýsa upp á 

sama hátt. 

d) Skip, sem stendur á grunni, skal hafa uppi 
þau ljós, sem mælt er fyrir um að sýna í a- og b-lið 

þessarar reglu, og auk þess, þar sem best verður 

séð: 
1. tvö rauð hringljós, annað lóðrétt upp af 

hinu; 

2. þrjár kúlur, hver lóðrétt upp af annarri. 
e) Á skipi, styttra en 7 metrar, er ekki skylt að 

hafa uppi þau ljós eða dagmerki, sem kveðið er á 

um í a- og b-lið þessarar reglu, þegar legið er við 

akkeri annars staðar en í eða nálægt þröngu sundi 

eða ál eða á akkerislegu eða þar sem er almenn 

umferð skipa. 

f) Á skipi, styttra en 12 metrar, þegar það 

stendur á grunni, er ekki skylt að hafa uppi ljós 
þau eða dagmerki, sem fyrirskipuð eru í 1. og 2. 

grein d-liðar þessarar reglu.
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31. regla 
Sjóflugvélar. 

Þegar óframkvæmanlegt reynist að hafa uppi 
ljós og dagmerki á sjóflugvél, með þeim einkenn- 

um, lögun og staðsetningu, sem krafist er í 
reglum þessa kafla, þá skal flugvélin hafa uppi 
ljós og dagmerki, sem fara eins nærri hinum réttu 
einkennum og staðsetningu og framast er unnt. 

KAFLI D — HLJÓÐ- OG LJÓSMERKI 
32. regla 

Skilgreiningar. 

a) „Flauta“ er sérhvert hljóðgefandi tæki, sem 
getur gefið frá sér þau hljóð, sem á að gefa, og 

fullnægir þeim sérstöku kröfum, sem eru settar 
fram í III. viðauka við þessar reglur. 

b) „Stutt hljóð“ merkir hljóð, sem varir í um 

það bil eina sekúndu. 

c) „Langt hljóð“ merkir hljóð, sem varir í 

fjórar til sex sekúndur. 

33. regla 
Tæki til hljóðmerkjagjafa. 

a) Skip, sem er 12 metrar á lengd eða lengra, 

skal búið flautu og skipsklukku. Skip, sem er 100 

metrar á lengd eða lengra, skal auk þess vera 
búið málmtrumbu og verði hljómur hennar og 

hljóð ekki tekið fyrir klukknahringingu. Skips- 

flautan, klukkan og málmtrumban eiga að 
fullnægja þeim sérstöku kröfum, sem eru settar 

fram í III. viðauka við þessar reglur. Í stað 
klukkunnar eða málmtrumbunnar má nota annað 

tæki, sem gefur sömu hljóðeinkenni og þau hvort 
um sig. Þess skal þó gætt, að ávallt sé unnt að 

gefa hin fyrirskipuðu hljóðmerki með handafli. 
b) Ekki er skylt að búa skip, sem er styttra en 

12 metrar, hljóðgjöfum þeim, sem kveðið er á um 
í a-lið. En ef skipið er ekki búið þessum tækjum, 

skal það hafa einhvern annan útbúnað, sem gefur 

frá sér fullnægjandi hljóð. 

34. regla 

Stjórntök og viðvörunarmerki. 

a) Þegar skip eru í sjónmáli hvert frá öðru, 

skal á vélskipi, sem er laust, og ef beitt er 

stjórntökum, sem heimiluð eru eða krafist er í 
reglum þessum, láta það í ljós með eftirfarandi 

hljóðmerkjum frá flautunni: 
— eitt stutt hljóð merkir: „Ég sný til stjórn- 

borða“, 

— tvö stutt hljóð merkja: „Ég sný til bak- 
borða“, 

— þrjú stutt hljóð merkja: „Ég læt vélina 
knýja aftur á bak“. 
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b) Á hverju skipi má auk hljóðmerkja, sem 
lýst er í a-lið þessarar reglu, gefa ljósmerki, sem 
eftir atvikum eru endurtekin á meðan stefnu 

skipsins eða ferð er breytt: 
1. Ljósmerki þessi skulu hafa svohljóðandi 

merkingu: 
— einn blossi merkir: „Ég sný til stjórn- 

borða“, 

— tveir blossar merkja: „Ég sný til bakborða“, 

— þrír blossar merkja: „Ég læt vélina knýja 
aftur á bak“. 

2. Lengd hvers blossa skal vera um það bil ein 
sekúnda; bilið milli blossanna skal einnig vera um 

það bil ein sekúnda og bil milli ljósmerkja, sem 

eru send hvert á eftir öðru, skal ekki vera styttra 

en 10 sekúndur. 

3. Ef skipið er búið sérstöku ljóskeri til þess- 

ara merkjagjafa, skal það vera hvítt hringljós, 

sem sést að minnsta kosti í 5 sjómílna fjarlægð, og 

skal það fullnægja þeim fyrirmælum, sem eru sett 

í 1. viðauka við þessar reglur. 
c) Þegar skip eru í sjónmáli hvort frá öðru í 

þröngu sundi eða ál, gilda þessar reglur: 

1. Á skipi, sem ætlar að sigla fram úr öðru 

skipi, skal í samræmi við 1. grein e-liðar í 9. reglu 

láta vita um fyrirhugaða framúrsiglingu með 
hljóðmerkjum frá flautunni: 

— tvö löng hljóð með eftirfarandi stuttu hljóði 

merkja: „Ég ætla að sigla fram úr yður á stjórn- 

borða“, 

— tvö löng hljóð með eftirfarandi tveimur 

stuttum hljóðum merkja: „Ég ætla að sigla fram 
úr yður á bakborða“. 

„2. Á skipi því, sem sigla á fram úr, skal í 
samræmi við 1. grein e-liðar í 9. reglu láta í ljós að 

fallist sé á framúrsiglingu með þessum hljóð- 

merkjum frá flautunni: 

— eitt langt hljóð, eitt stutt, eitt langt og eitt 

stutt hljóð; og skal gefa hljóðmerkin í þessari röð. 

d) Þegar skip eru í sjónmáli hvort frá öðru og 
nálgast hvort annað, en fyrirætlanir og sigling 

annars skipsins er af einhverjum ástæðum 

óskiljanleg stjórnendum hins, eða efast er um, að 

fullnægjandi ráðstafanir séu gerðar á hinu skipinu 

til að komast hjá árekstri, þá skal þegar í stað láta 

slíkar efasemdir í ljós með því að blása hratt að 

minnsta kosti S stutt hljóð í flautuna. Auk 
hljóðmerkisins má sýna ljósmerki, sem eru 
a. m. k. 5 stuttir blossar, er lýsa hratt hver á eftir 

öðrum. 

e) Á skipi, sem nálgast bugðu eða svæði í 

sundi eða ál, þar sem önnur skip geta verið í 
hvarfi, skal gefa eitt langt hljóð. Á skipi, sem 

nálgast bugðuna eða hvarfið hinum megin frá,
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þar sem hljóðmerkið kann að heyrast, skal því 
svarað með öðru löngu hljóði. 

f) Ef skip eru búin flautum með meira en 100 

metra innbyrðis fjarlægð, þá skal aðeins nota eina 

flautu til að gefa hljóðmerki vegna stjórntaka og 

til viðvörunar. 

35. regla 
Hljóðmerki í takmörkuðu skyggni. 

Á eða nærri svæði, þar sem skyggni er tak- 
markað, skal, hvort sem er á nóttu eða degi, gefa 
hljóðmerki þau, sem lýst er í þessari reglu, 

þannig: 
a) Á vélskipi, sem er á ferð, skal með ?ja 

mínútna millibili í mesta lagi láta kveða við eitt 

langt hljóð. 

b) Á vélskipi, sem er laust, en hefur stöðvast 
og er ferðlaust, skal með Zja mínútna millibili í 

mesta lagi láta kveða við tvö löng hljóð með um 
það bil 2ja sekúndna þögn á milli þeirra. 

c) Á stjórnvana skipi, skipi með takmarkaða 
stjórnhæfni, skipi, sem er bagað vegna djúpristu, 
seglskipi, skipi að fiskveiðum og skipi, sem 

dregur annað skip eða ýtir því, skal í stað 
hljóðmerkja þeirra, sem fyrirskipað er að gefa í a- 
eða b-lið þessarar reglu, með 2ja mínútna millibili 

í mesta lagi gefa þrjú hljóð hvert á eftir öðru, sem 

sé eitt langt hljóð og á eftir því tvö stutt hljóð. 

d) Skip, sem liggja við akkeri og eru að 

fiskveiðum eða öðrum störfum, sem takmarka 

stjórnhæfni þeirra, skulu í stað hljóðmerkja 

þeirra, sem kveðið er á um í g-lið þessarar reglu, 

gefa hljóðmerkið, sem c-liðurinn mælir fyrir um. 
e) Á skipi, sem dregið er, eða ef fleiri en eitt 

skip eru dregin, þá á síðasta skipi í lestinni, ef það 
er mannað, skal með 2ja mínútna millibili í mesta 

lagi gefa fjögur hljóð hvert á eftir öðru, sem sé 
eitt langt hljóð og á eftir því þrjú stutt. Þegar því 

verður við komið, skal gefa þetta hljóðmerki 

strax á eftir hljóðmerkjum dráttarskipsins. 

f) Þegar skip, sem ýtir, og annað, sem ýtt er 
áfram, eru fast tengd í eina samsetta heild, þá 

skal líta á þau sem vélskip og gefa skal hljóðmerki 

þau, sem fyrirskipað er að gefa í a- eða b-lið 

þessarar reglu eftir því sem við á. 

g) Á skipi, sem liggur við akkeri, skal með 

einnar mínútu millibili í mesta lagi hringja skips- 

klukkunni ótt og títt í um það bil 5 sekúndur. Á 
skipum, sem eru 100 metrar á lengd eða lengri, 

skal hringja klukkunni frammá skipinu, og strax á 

eftir klukknahringingunni skal berja málm- 
trumbu afturá skipinu ótt og títt í um það bil 5 

sekúndur. Á skipi, sem liggur við akkeri, má auk 

þess gefa þrjú hljóð hvert á eftir öðru, sem sé eitt 

stutt, eitt langt og eitt stutt hljóð, til að vara skip, 
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sem nálgast, við stað skipsins og hver hætta kunni 

að vera á árekstri. 
h) A skipi, sem stendur á grunni, skal hringja 

klukkunni ótt og títt í um það bil 5 sekúndur, og 

ef þess er krafist skal berja málmtrumbuna eins 

„og kveðið er á um í g-lið þessarar reglu. Auk þess 
skal slá þrjú aðgreind og greinileg högg á klukk- 
una strax á undan og eftir hverri klukknahring- 

ingu. Á skipi, sem stendur á grunni, má auk þess 

gefa önnur hljóðmerki með flautunni eftir því 

sem við á. 
i) Á skipi, sem er styttra en 12 metrar, er ekki 

skylt að gefa ofangreind hljóðmerki. Ef slík 
hljóðmerki eru ekki gefin, skal með 2ja mínútna 

millibili í mesta lagi gefa einhver önnur greinileg 

hljóðmerki. 

}) Á hafnsöguskipi, sem gegnir leiðsöguerind- 

um, má auk hljóðmerkja, sem kveðið er á um í 
a-, b- eða g-lið þessarar reglu, gefa fjögur stutt 
hljóð til auðkenningar hafnsöguskipinu. 

36. regla 
Merki til að vekja á sér athygli. 

Á sérhverju skipi má sýna ljós eða gefa hljóð- 
merki, ef það telst nauðsynlegt til þess að vekja 

athygli áhafnar um borð í öðru skipi. Þessum ljós- 
eða hljóðmerkjum má þó ekki rugla saman við 

neitt af þeim merkjum, sem heimilað er að nota 

annars staðar í þessum reglum. Einnig má beina 

ljóskastara í átt að hættunni, en þó þannig, að 
það trufli ekki önnur skip. Hvers konar ljós, sem 

notað er til þess að vekja athygli annars skips, 

skal vera þannig að það verði ekki tekið fyrir nein 

þau ljós, er varða siglingaðryggi. Svo regla þessi 

megi ná tilgangi sínum, skal forðast að nota sterk 
blikk- eða hverfi-ljós, svo sem „strobe“ eða þess 

háttar. 

31. regla 

Neyðarmerki. 

Þegar skip er í sjávarháska og þarfnast aðstoð- 

ar, skal nota eða sýna þau merki, sem lýst er í IV. 

viðauka við þessar reglur. 

KAFLI E — UNDANÞÁGUR 

38. regla 

Undanþágur. 

Sérhvert skip (eða flokkur skipa), sem lagður 

er kjölur að eða er á samsvarandi smíðastigi, áður 
en þessar reglur taka gildi, má, svo fremi að 

skipið uppfylli kröfur í alþjóðareglum til að koma 
í veg fyrir árekstra á sjó 1960, vera undanþegið að 

fylgja þessum reglum varðandi þau atriði, sem 

hér greinir:
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a) Uppsetningu ljósa með þá langdrægni, sem 
krafist er í 22. reglu, í allt að 4 ár frá þeim degi, að 
þessar reglur taka gildi. 

b) Uppsetningu ljósa með þeim sérstöku litar- 
einkennum, sem krafist er í 7. hluta í I. viðauka 

við þessar reglur, í allt að 4 ár frá þeim degi, að 

þessar reglur taka gildi. 

c) Tilfærslu ljósa vegna breytinga frá ensku 

máli í metrakerfi og notkun lengdarmála upp á 

heilan og hálfan metra, um alla framtíð. 

d) 1. Tilfærslu á sigluljósi skipa, sem eru 

styttri en 150 metrar, vegna fyrirmæla í 3. hluta a) 

í I. viðauka við þessar reglur, um alla framtíð. 

2. Tilfærslu sigluljósa skipa, sem eru 150 metr- 

ar á lengd eða lengri, vegna fyrirmæla í 3. hluta a) 

í I. viðauka við þessar reglur, í allt að 9 ár frá 

þeim degi, er þessar reglur taka gildi. 

e) Tilfærslu sigluljósa vegna fyrirmæla í 2. 

hluta b) í I. viðauka við þessar reglur, í allt að 9 ár 

frá þeim degi, er þessar reglur taka gildi. 

f) Tilfærslu hliðarljósa vegna fyrirmæla í 3. 
hluta b) í I. viðauka við þessar reglur, í allt að 9 ár 

frá þeim degi, er þessar reglur taka gildi. 

£) Fyrirmæli um hljóðmerkjatæki, sem kveðið 

er á um í III. viðauka við þessar reglur, í allt að 9 

ár frá þeim degi, er þessar reglur taka gildi. 

h) Tilfærslu hringljósa í samræmi við 9. hluta 

b) í I. viðauka við þessar reglur, um alla framtíð. 

I. VIÐAUKI 

STAÐSETNING LJÓSA OG MERKJA, SÉR- 

STÖK GERÐ ÞEIRRA OG LÖGUN 

1. Skilgreining. 

„Hæð upp frá bol skipsins“ merkir hæð upp frá 
efsta þilfari, sem nær stafna á milli. Skal hæðin 

mæld frá punkti, sem er lóðrétt undir ljósinu. 

2. Lóðrétt staðsetning ljósa og fjarlægð á milli 
þeirra. 

a) Á vélskipi, sem er 20 metrar á lengd eða 

lengra, skal koma sigluljósum fyrir sem hér segir: 
1. Fremra sigluljósið, eða ef einungis er haft 

uppi eitt sigluljós, þá það ljós, skal að minnsta 

kosti vera í 6 metra hæð upp frá bol skipsins. Ef 

skipið er breiðara en 6 metrar, þá skal ljósið vera 

að minnsta kosti jafnmarga metra upp frá bol 

skipsins og breidd skipsins nemur. Sigluljósið 

þarf þó ekki að setja hærra en 12 metra upp frá 

bol skipsins. 

2. Þegar 2 sigluljós eru höfð uppi skal aftara 

ljósið vera að minnsta kosti 4,5 metrum hærra en 

fremra ljósið, mælt í lóðlínu. 
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b) Lóðrétt fjarlægð milli sigluljósa vélskipa 
skal vera svo mikil, að aftara sigluljósið sjáist frá 
sjávarfleti í 1000 metra fjarlægð frá stafni skips- 

ins, cg við eðlilegan stafnhalla ofan við fremra 

sigluljósið og aðgreint frá því. 

c) Sigluljósi vélskips, sem er 12 metrar á lengd 

eða lengra, en styttra en 20 metrar, skal komið 

fyrir a. m. k. í 2,5 metra hæð ofan við borðstokk 

skipsins. 

d) Efsta ljósið á vélskipi, sem er styttra en 12 

metrar, má vera lægra en 2,5 metra ofan við 

borðstokkinn. Þegar sigluljós er haft uppi auk 

hliðarljósa og skutljóss, skal sigluljósið samt vera 

að minnsta kosti einum metra hærra en hlið- 
arljósin. 

e) Öðru tveggja eða einu þriggja sigluljósa, 
sem vélskip skulu hafa uppi, er þau draga annað 
skip eða ýta því, skal komið fyrir annaðhvort á 

sama stað og fremra eða aftara sigluljósi vélskipa; 
séu ljósin höfð uppi á aftursiglu, skal það lægsta 

þeirra að minnsta kosti vera 4,5 metrum hærra en 

fremra sigluljósið. 
f) 1. Sigluljósinu eða ljósunum, sem kveðið 

er á um í a-lið 23. reglu, skal ætíð komið fyrir ofan 
við og laust við önnur ljós og hindranir, nema svo 
standi á, eins og lýst er í 2. grein þessa liðar. 

2. Sé óframkvæmanlegt að hafa hringljósin, 
sem fyrirskipuð eru í 1. grein b-liðar 27. reglu eða 

28. reglu, undir sigluljósunum, má koma þeim 

fyrir ofan við: aftara sigluljósið eða milli fremra 

og aftara sigluljóssins, svo fremi að framfylgt verði 
ákvæðum c-liðar 3. hluta þessa viðauka. 

g) Á vélskipi má ekki setja hliðarljós hærra 
yfir bol skipsins en sem nemur % af hæð fremra 

sigluljóssins. Hliðarljósin mega ekki vera svo lág, 

að þeim verði ruglað saman við þilfarsljós. 

h) Ef hliðarljósin eru í samsettu ljóskeri á 
skipi, sem er styttra en 20 metrar, þá skulu 

hliðarljósin vera að minnsta kosti einn metra 
neðan við sigluljósið. 

i) Þegar mælt er fyrir í reglunum að hafa uppi 

tvö eða þrjú ljós lóðrétt hvert upp af öðru, skal 
fjarlægð milli ljósanna vera sem hér segir: 

1. Á skipi, sem er 20 metrar á lengd eða 

lengra, skulu að minnsta kosti vera 2 metrar á 

milli ljósanna. Neðra eða neðsta ljósinu skal, 

nema hafa skuli uppi dráttarljós, komið fyrir að 

minnsta kosti í 4 metra hæð upp frá bol skipsins. 

2. Á skipi, sem er styttra en 20 metrar, skal að 
minnsta kosti vera einn metri milli ljósanna. 

Neðra eða neðsta ljósinu skal, nema hafa skuli 

uppi dráttarljós, komið fyrir að minnsta kosti í 

tveggja metra hæð upp frá bol skipsins. 

3. Þegar þrjú ljós eru höfð uppi, skal vera jafnt 

bil á milli þeirra.
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j) Á skipi að fiskveiðum skal lægra hringljós- 
ið, er þau skip skulu hafa uppi, vera svo hátt ofan 
við hliðarljósin að nemi að minnsta kosti tvöfaldri 

fjarlægð milli hringljósanna. 

k) Þegar höfð eru uppi tvö akkerisljós, skal 

fremra ljósið, sem krafist er samkvæmt ákvæðum 

1. greinar a-liðar 30. reglu, vera að minnsta kosti 

4,5 metrum ofar en aftara ljósið. Á skipi, sem er 

50 metrar á lengd eða lengra, skal fremra akker- 

isljósinu komið fyrir að minnsta kosti í 6 metra 
hæð upp frá bol skipsins. 

3. Lárétt staðsetning ljósa og fjarlægð á milli 

þeirra. 

a) Lárétt fjarlægð milli sigluljósa á skipi, sem 
er skylt að hafa uppi tvö sigluljós, skal vera að 

minnsta kosti hálf skipslengdin, en þarf þó ekki 

að vera lengri en 100 metrar. Fremra sigluljósi 

má ekki koma fyrir fjær stafni en sem nemur 
fjórðungi af lengd skipsins. 

b) Á vélskipi, sem er 20 metrar á lengd eða 
lengra, skal ekki setja hliðarljósin framan við 

fremri sigluljósin. Hliðarljósunum skal komið 

fyrir á eða nærri hliðum skipsins. 
c) Þegar ljósunum, sem kveðið er á um í 1. 

grein b-liðar 27. reglu eða 28. reglu, er komið 

fyrir milli fremra og aftara sigluljóssins, skulu þau 

ekki vera nær mið-langskurðarfleti skipsins en 2 
metrar, mælt lárétt í þverskipsstefnu. 

4. Nánari ákvæði um staðsetningu stefnuljósa á 

fiskiskipum, dýpkunarskipum og skipum við neð- 

ansjávarvinnu. 

a) Ljósið, sem kveðið er á um að sýna í 2. 

grein c-liðar 26. reglu og sýnir í hvaða átt 
veiðarfæri skips að fiskveiðum liggur, skal vera 

að minnsta kosti í 2ja metra, en í mesta lagi í 6 

metra láréttri fjarlægð frá bæði rauða og hvíta 

hringljósinu. Ljós þetta skal ekki vera hærra en 

hvíta hringljósið, sem mælt er fyrir að sýna í Í. 
grein c-liðar 26. reglu, og ekki lægra en hlið- 

arljósin. 

b) Ljós og merki, sem kveðið er á um að hafa 

uppi í 1. og 2. grein d-liðar 27. reglu til að sýna á 

hvora hlið dýpkunarskips og skips, er vinnur við 

neðansjávarvinnu, hindrunin er og/eða á hvora 
hlið telst öruggt að sigla framhjá, skal komið fyrir 

þeim eða merkjum, sem kveðið er á um að hafa 

uppi í 1. og. 2. grein b-liðar 27. reglu; lárétt 
fjarlægð frá nefndum ljósum og merkjum skal þó 
aldrei vera minni en 2 metrar. Hærra ljósið eða 
dagmerkið má ekki undir neinum kringumstæð- 
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um vera hærra en það ljós eða dagmerki, sem 

lægst er þeirra þriggja ljósa og dagmerkja, er á að 

hafa uppi skv. 1. og 2. grein b-liðar 27. reglu. 

5. Hlífar fyrir hliðarljós. 

Hliðarljósin á skipum, sem eru 20 metrar á 

lengd eða lengri, skulu á þeirri hlið, sem veit inn 

að skipinu, vera búin hlífum, sem eru svart- 

málaðar, en gljálausar. Hlífarnar skulu fullnægja 

þeim kröfum, sem eru gerðar í 9. hluta þessa 

viðauka. Gildir þetta einnig um styttri skip, ef 
nauðsynlegt er, svo þau megi fullnægja sömu 

kröfum. Þegar notað er samsett ljósker með einni 

lóðréttri þráðgrind og örmjóu bili milli græna og 

rauða ljósgeirans, þá þarf ekki að búa hliðarljósin 

hlífum að utanverðu. 

6. Dagmerki. 

a) Dagmerki skulu vera svört og af eftirfarandi 

stærðum: 
1. Þvermál kúlu skal ekki vera minna en 0,6 

metrar. 
2. Þvermál grunnflatar keilu skal ekki vera 

minna en 0,6 metrar. Hæð keilunnar skal vera 

jöfn þvermáli grunnflatar hennar. 

3. Þvermál sívalnings skal vera a. m. k. 0,6 

metrar. Hæð sívalnings skal vera tvisvar sinnum 
þvermál hans. 

4. Tígullaga merki skal vera 2 keilur, sem hafa 
sameiginlegan grunnflöt og séu keilurnar af sömu 
gerð og lýst er í 2. grein að ofan. 

b) Lóðrétt fjarlægð á milli merkja skal vera 

a. m. k. 1,5 metrar. 

c) Á skipi, sem er styttra en 20 metrar, má 

hafa uppi minni dagmerki, en þau skulu svara til 

stærðar skipsins; fjarlægð milli merkjanna má 

stytta samsvarandi. 

7. Skilgreining lita á ljósum. 

Litur allra siglingaljósa skal vera í samræmi við 

eftirfarandi staðla, sem eru innan marka, er 

tilgreind eru um hvern lit í litatöflu, sem Alþjóða- 

ljósanefndin (CIE) hefur gert. 

Mörkin fyrir hvern lit eru gefin með hornhnit- 
um, sem eru þessi: 

1. Hvítt 

x 0.525 0.525 0.452 0.310 0.310 0.443 

y 0.382  0.440 0.440 0.348 0.283 0.382 

2. Grænt 

x 0.028  0.009 0.300 0.203 

y 0.385 0.723 0.S11 0.356
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3. Rautt 

x 0.680 
y 0.320 

0.660  0.73S 
0.320 0.265 

0.721 

0.259 

4. Gult 

x 0.612 
y 0.382 

0.618  0.575 
0.382 0.425 

0.575 
0.406 

8. Ljósstyrkur. 

a) Minnsta ljósstyrk skal reikna út með því að 
nota jöfnuna: 
1=343X10<XTXD xKP 

þar sem I er ljósstyrkur í kertum (candela), þegar 

ljósið er komið á sinn stað og í notkun. 

T er raftregðustuðull 2 < 107 lux. 

D er langdrægni (sjónarlengd) ljóssins í sjómíl- 

um. 
K er ljósburðargæði andrúmsloftsins eða hver 

skilyrði eru til þess að ljósið sjáist. 
Fyrir ljós þau, sem lýst er í reglunum, skal K- 

gildið vera 0,8 og svarar það til, að skyggni með 
berum augum sé um það bil 13 sjómílur. 

b) Í eftirfarandi töflu er röð samsvarandi gilda, 
sem eru fundin með jöfnunni: 
  

Ljósmagn í kertum 

(candela) K 0,8 

Langdrægni ljóssins (sjónar- 
lengd) í sjómílum 

  

fo 

— IS
 

  

Athugið: Hámarksljósmagn siglingaljósa ætti að 
miða við að komist verði hjá óæskilegri blindu og 

skal því takmarki ekki náð með stillanlegum 
ljósmagnsrofa. 

9. Láréttir ljósgeirar. 

a) 1. Hliðarljósin skulu þaðan, sem þeim er 

komið fyrir um borð, sýna lágmarksljósmagn, 

sem krafist er í stefnu fram á við. Ljósstyrkur skal 

minnka og verða í reynd ómælanlegur 1—3 

gráður utan þess geira, sem ljósið skal lýsa í. 

2. Lágmarksljósstyrkur skutljósa og hlið- 

arljósa, 22,5 gráður aftan við þverskipsstefnu, 

skal vera á boga af sjóndeildarhringnum, sem er 

allt að því 5 gráður frá mörkum og innan þeirra 

ljósgeira, sem kveðið var á um í 21. reglu. Frá 

fimm gráðum innan marka lögboðinna ljósgeira 

má ljósmagnið minnka um 50 af hundraði að 

endamörkum þeirra; ljósstyrkur skal síðan 

minnka stöðugt, uns hann er í reynd ómælanlegur 

og skal vera svo eigi síðar en á boga, sem er 5 
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gráður utan ljósgeiranna, sem fyrirskipað er að 

ljósin lýsi. 
b) Hringljósum skal þannig komið fyrir, að 

ekki beri fyrir þau stærri hluti mastra, siglutoppa 

eða yfirbygginga, en sem nemi 6 gráðum af 

sjóndeildarhringnum; þetta ákvæði á þó ekki við 

um akkerisljósin, sem kveðið er á um í 30. reglu, 

en þau þarf ekki að setja ofar bol skipsins en vel 

er framkvæmanlegt. 

10. Lóðréttir ljósgeirar. 

a) Lóðréttir ljósgeirar uppsettra rafljósa, 

nema um seglskip sé að ræða, skulu lýsa og 

tryggja: 
1. að lágmarksljósmagn, sem krafist er, verði á 

samfelldum 10 gráðu boga frá 5 gráðum yfir 
láréttum fleti að 5 gráðum undir láréttum fleti, 

2. að minnsta kosti 60 af hundraði þess lág- 
marksljósmagns, sem krafist er, verði á samfelld- 

um boga frá 7,5 gráðum yfir láréttum fleti að 7,5 
gráðum undir láréttum fleti. 

b) Ef um seglskip er að ræða, skal þess gætt, 

að lóðréttir ljósgeirar uppsettra rafljósa lýsi 

þannig: 
1. að lágmarksljósmagn, sem krafist er, verði á 

samfelldum 10 gráðu boga frá $ gráðum yfir 
láréttum fleti að 5 gráðum undir láréttum fleti, 

2. að minnsta kosti 50 af hundraði þess lág- 

marksljósmagns, sem krafist er, verði á samfelld- 

um boga frá 25 gráðum yfir láréttum fleti að 25 
gráðum undir láréttum fleti. 

c) Þegar um önnur ljós en rafljós er að ræða, 

skal fylgja þessum ákvæðum um lýsingu eins náið 
og kostur er. 

11. Ljósstyrkur annarra ljósa en rafljósa. 

Önnur ljós en rafljós skulu, eftir því sem 

framkvæmanlegt er, uppfylla kröfur um lág- 

marksljósstyrk eins og skilgreint er í töflu í á. 
hluta þessa viðauka. 

12. Stefnuljós. 

Þrátt fyrir ákvæði í f-lið 2. hluta þessa viðauka, 
skal stefnuljósi, sem kveðið er á um að hafa í b-lið 

34. reglu, komið fyrir í sama lóðrétta langskurð- 
arfleti og sigluljósið eða sigluljósin eru í; þar sem 

það er framkvæmanlegt skal stefnuljósið vera að 

minnsta kosti 2 metra lóðrétt ofan við fremra 
sigluljósið en þess skal þó gætt, að stefnuljósið sé 

að minnsta kosti 2 metra lóðrétt fyrir ofan eða 
neðan aftara sigluljósið. Á skipi með aðeins eitt 

sigluljós skal, ef skip er búið sérstöku stefnuljósi,
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hafa ljósið þar sem það sést best, en að minnsta 

kosti í Zja metra lóðréttri fjarlægð frá siglu- 
ljósinu. 

13. Samþykki. 

Útbúnaður ljósa og merkja svo og uppsetning 

ljósa um borð í skipum skal uppfylla þær kröfur, 
sem settar eru af hlutaðeigandi opinberum yfir- 

völdum í landi því, sem á þjóðfána þann, sem 

skipinu er heimilt að bera. 

II. VIÐAUKI 

VIÐBÓTARMERKI FYRIR FISKISKIP, SEM 

ERU AÐ VEIÐUM Í GRENND HVERT VIÐ 

ANNAÐ 

1. Almenn ákvæði. 

Ef ljós þau, sem hér er um fjallað, eru sam- 

kvæmt heimild í d-lið 26. reglu höfð uppi, skal 

þeim komið fyrir þar sem þau sjást best með að 

minnsta kosti 0,9 metra millibili, en lægra en 

ljósunum, sem lýst er í 1. grein b- og c-liðar 26. 

reglu. Ljósin skulu sjást úr öllum áttum, í að 

minnsta kosti einnar sjómílu fjarlægð, en þó 

styttra en ljósin, sem skylt er að hafa á fiski- 
skipum eftir þessum reglum. 

2. Merki skipa að togveiðum. 

a) Á skipi að togveiðum, hvort sem það veiðir 
með botnvörpu eða flotvörpu, má hafa uppi: 

1. þegar vörpunni er kastað: tvö hvít ljós, 

annað lóðrétt upp af hinu; 
2. þegar varpan er hífð um borð: hvítt ljós, 

lóðrétt yfir rauðu ljósi; 
3. þegar varpan er föst í einhverri hindrun: tvö 

rauð ljós, annað lóðrétt upp af hinu. 
b) Á skipum, er toga vörpu á milli sín, má á 

hvoru þeirra um sig: 

1. beina ljóskastara að nóttu til fram á við og 

fyrir stafn hins skipsins, sem varpan er toguð Í 

félagi með; 

2. hafa uppi ljósin, sem kveðið er á um í lið 

2 a) að framan, þegar vörpunni er kastað eða hún 

er hífð um borð, eða er föst í einhverri hindrun. 

3. Merki skipa að nótaveiðum. 

Á skipum að nótaveiðum má hafa uppi 2 gul 

ljós, annað lóðrétt upp af hinu. Ljósin skulu 

blossa til skiptis hverja sekúndu, þannig að ljós sé 
á efra ljóskeri, þegar slökkt er á því neðra og svo 

öfugt. Ljós þessi má eingöngu sýna, þegar skipið 

er bundið veiðarfærum sínum. 
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ITI. VIÐAUKI 

UM TÆKNILEGAN ÚTBÚNAÐ OG GERÐ 
HLJÓÐMERKJATÆKJA 

1. Flautur. 

a) Tíðni og langdrægni hljóðmerkja. 

Grundvallartíðni skal vera innan marka 70 og 
700 riða (Hz). 

Langdrægni heyranlegra hljóðmerkja frá flautu 
skal ákvarða með tíðnum, sem eru innan marka 

180—700 riða (Hz) (* 1%) og ná því stigi 
hljóðþrýstings, sem tilgreint er í c-lið hér á eftir. 

Tíðnirnar geta verið grundvallartíðnin og/eða ein 
eða fleiri hærri tíðnir. 

b) Mörk grundvallartíðna. 

Til þess að tryggja mikla fjölbreytni í einkenn- 
um hljóðmerkja frá skipsflautu skal grundvallar- 

tíðni flautu liggja milli eftirfarandi marka: 

1. 70—200 rið (Hz) á skipum, sem eru 200 
metrar á lengd eða lengri. 
2. 130—350 rið (Hz) á skipum, sem eru 7$ 
metrar á lengd eða lengri, en styttri en 200 

metrar. 
3. 250—-700 rið (Hz) á skipum, sem eru styttri en 
75 metrar. 

c) Styrkur hljóðmerkja og langdrægni þeirra. 

Skipsflauta um borð skal í þá átt, sem hljóð- 

styrkur flautunnar er mestur, og í eins metra 

fjarlægð frá flautunni ná hljóðþrýstistigi, sem er 
að minnsta kosti einn þriðji úr áttund og innan 

tíðnimarka 180 og 700 riða (Hz) (* 1%) og ná 
a. m. k. þeim gildum, sem gefin eru í eftirfarandi 
töflu: 
  

  

Tónstiginn '4 úr Langdrægni 

áttund í eins m heyranlegra 
Skipslengd fjarlægð, talinn í hljóðmerkja 
í metrum dB, 2 x 105N/m? í sjómílum 

200 eða lengri ......... 143 2 
75, en styttrien 200 .... 138 1,5 
20, en styttrien7S ..... 130 1 

Styttrien20 .......... 120 0,5 
  

Tölur um langdrægni hljóðmerkja í töflunni að 
ofan eru til upplýsinga. Í kyrru veðri um borð í 

skipi með venjulegan hávaða í bakgrunni á þeim 

stöðum, sem hlustað er, eru 90% líkur til að 

tölurnar gefi nokkurn veginn þá langdrægni, sem 

heyra má í flautu í beinu framhaldi af langskurð- 
arfleti (miðjuási) hennar. Venjulegur bakgrunns- 

hávaði er talinn vera 68 dB í þeirri áttund, sem 

hefur miðju á 250 riðum (Hz), og 63 dB í áttund, 

sem hefur miðju á 500 riðum (Hz). 
Í reynd er sú vegalengd, sem hljóð flautunnar 

heyrist, ákaflega breytileg og ræður veðurlag
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mestu um langdrægni hljóðsins. Gildin, sem eru 

gefin, má líta á sem dæmigerð, en í roki og 

miklum hávaða í nánd við þá staði, sem hlustað 

er, getur dregið verulega úr langdrægni hljóð- 
merkjanna. 

d) Stefnugefandi þættir. 

Hljóðþrýstistig flautu, sem beinir hljóðinu í 

ákveðna átt, skal ekki vera meira en 4 dB undir 

fyrirskipuðu hljóðþrýstistigi í langskurðarfleti 

flautunnar í hvaða stefnu sem er í láréttum fleti 

innan *45* horns frá langskurðarfletinum. 
Hljóðþrýstistigið í allar aðrar áttir í láréttum fleti 

skal ekki vera meira en 10 dB undir fyrirskipuðu 
hljóðþrýstistigi í langskurðarfleti flautunnar, 

þannig að langdrægni hljóðsins í allar áttir verði 

að minnsta kosti helmingur af langdrægni í 
stefnu, sem er í beinu framhaldi af langskurðar- 

fletinum. Hljóðþrýstistigið skal mælt á hljóðsvið- 

inu einn þriðji úr áttund, sem ákvarðar lang- 

drægni hljóðmerkja. 

e) Staðsetning skipsflautu. 

Þegar nota skal sem einu flautuna um borð 
flautu, sem beinir hljóðinu í ákveðna átt, skal 

koma henni þannig fyrir, að hámarkshljóðstyrkur 

flautunnar sé beint framundan. 

Skipsflautu skal setja eins hátt um borð í 

skipinu og framkvæmanlegt er til þess að draga úr 

því, að hljóðið rofni eða truflist af hindrunum, og 

einnig til að draga sem mest úr þeirri hættu að 
áhöfnin verði fyrir heyrnarskaða. Hljóðþrýstistig 

hljóðmerkja frá eigin skipi skal ekki vera hærra 
en 110 dB (A) á þeim stöðum, sem hlustað er um 
borð, og ef það er framkvæmanlegt ætti það ekki 
að vera hærra en 100 dB (A). 

f) Skip útbúin fleiri en einni flautu. 

Ef skip eru búin flautum, sem eru í meira en 
100 metra innbyrðis fjarlægð, skal koma þeim svo 

fyrir, að þær gefi ekki hljóð frá sér samtímis. 

g) Samsett flautukerfi. 

Ef hljóðsvið einu flautunnar um borð eða 

einnar af flautunum, sem fjallað er um í lið 1 f) að 

framan, virðist hafa svæði með mjög skertu 

hljóðmagni, vegna hindrunar, þá er mælt með að 

setja upp samsett flautukerfi til þess að bæta úr 

þessari truflun. Eftir skilningi reglnanna er litið á 

samsett flautukerfi sem einstaka flautu. Í sam- 

settum flautukerfum má ekki vera meira en 100 

metrar á milli flautanna og flauturnar skulu 
þannig útbúnar, að þær gefi samtímis hljóð. Tíðni 

hverrar einstakrar flautu skal víkja a. m. k. um 
10 rið frá tíðni annarrar. 

2. Klukkur og málmtrumbur. 

a) Hljóðstyrkur. 

Skipsklukka eða málmtrumba eða önnur tæki, 

sem hafa svipuð hljóðeinkenni, skulu gefa frá sér 
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hljóðþrýstistig, sem sé a. m. k. 110 dB í eins 
metra fjarlægð. 

b) Gerð. 
Skipsklukkur og málmtrumbur skulu smíðaðar 

úr efni, sem stenst ryð, og þannig gerðar, að þær 

gefi tæran tón. Þvermál klukkunnar að neðan 

skal ekki vera minna en 300 mm á skipum 20 

metra löngum eða lengri, og ekki minni en 200 

mm á skipum, sem eru 12 metrar að lengd eða 

lengri en styttri en 20 metrar. Þar sem það er 
framkvæmanlegt er mælt með að nota vélknúinn 
kólf til þess að tryggja jafnan kraft í klukkuslög- 
unum en þannig klukku skal þó vera unnt að 

hringja með handafli. Efnismassi kólfsins skal að 
minnsta kosti vera 3 af hundraði af efnismassa 
klukkunnar. 

3. Samþykki. 

Gerð hljóðgjafatækja, hljómburður þeirra og 

uppsetning þeirra um borð í skipinu skal uppfylla 

þær kröfur, sem settar eru af hlutaðeigandi 

opinberum yfirvöldum í landi því, sem á þjóðfána 

þann, sem skipinu er heimilt að bera. 

IV. VIÐAUKI 

NEYÐARMERKI 

1. Eftirfarandi merki gefa til kynna, hvort sem 

þau eru notuð saman eða hvert fyrir sig, að skip 

sé í sjávarháska og þarfnist aðstoðar: 

a) Byssuskot eða annað hvellmerki hleypt af 
með hér um bil einnar mínútu millibili. 

b) Notkun hvers konar þokumerkjatækis í 
sífellu. 

c) Flugeldar eða sprengjur, sem varpa frá sér 
rauðum stjörnuljósum, og er þeim skotið einu í 
einu með stuttu millibili. 

d) Merkið ---——----- (SOS) eftir Morse- 

kerfi, sent með loftskeytatækjum eða öðrum 
merkjasenditækjum. 

e) Orðið „Mayday“ kallað út í talstöð. 
f) Alþjóðaneyðarmerki sent með merkja- 

flöggunum N.C. 
£) Neyðarmerki, sem er ferhyrndur fáni og 

kúla eða eitthvað, sem líkist kúlu, fyrir ofan eða 

neðan fánann. 
h) Bál á skipinu (svo sem frá logandi tjöru- 

tunnu, olíutunnu o. s. frv.). 

i) Fallhlífarflugeldar eða handblys, er sýna 

rautt ljós. 

j) Reykmerki, sem gefur frá sér rauðgulan 

reyk. 

k) Hægar og endurteknar hreyfingar upp og 

niður með útréttum handleggjum. 

I) Loftskeyta-vekjaramerkið. 

m) Talstöðvar-vekjaramerkið.
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n) Merki, sem send eru frá neyðarradíóbauju, 

er gefur staðarákvörðun. 
2. Framangreind merki má ekki sýna eða gefa, 

nema í þeim tilgangi einum að gefa til kynna, að 

skip sé í sjávarháska og þarfnist aðstoðar; notkun 

annarra merkja, sem rugla má saman við neyðar- 

merkin, eru bönnuð. 

Nr. 57 
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3. Athygli er vakin á köflum um neyðarmerki í 

Alþjóðlegri merkjabók, handbók um leit og 

björgun skipa, og svo á eftirfarandi merkjum: 

a) dúk, sem er rauðgulur og annaðhvort með 

svörtum ferningi og hring eða öðru heppilegu 
tákni (til auðkenningar úr lofti); 

b) litarefni, sem sett er í sjóinn. 

23. apríl 1986 
LOG 

um breyting á lögum nr. 35/1978, um lyfjafræðinga. 

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

Í. gr. 

4. tölul. 3. gr. laganna orðast svo: 
Hafa unnið a.m.k. níu mánuði, þar af sex á námstíma, við framleiðslu lyfja, tilbúning, 

merkingu og afgreiðslu eða önnur lyfjafræðistörf hér á landi. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. apríl 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   

Ragnhildur Helgadóttir. 

Nr. 58 5. maí 1986 LOG 

um breytingu á lögum nr. 18/1984, 

um þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra. 

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

1. gr. 

2. mgr. 2. gr. laganna orðast svo: 
Ráðherra er heimilt að semja við augndeild sjúkrahúss að annast að einhverju eða öllu 

leyti læknisþjónustu á vegum stöðvarinnar. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 

  

Stjórnartíðindi A 9, nr. 29—58. Útgáfudagur 21. maí 1986.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 
um breyting á lögum nr. 62/1985 um kjarasamninga opinberra 

starfsmanna. 

ForserTi ÍsLANDs 

gerir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér að Kjaradómur hafi með bréfi dagsettu 15. 

maí 1986 upplýst að vegna seint framkominna greinargerða málsaðila muni ekki 

auðnast að kveða upp dóma um sérkjarasamninga aðildarfélaga launamálaráðs 

Bandalags háskólamanna fyrir 21. maí 1986, er lögbundinn frestur til dómsuppkvaðn- 

inga rennur út. Beri því brýna nauðsyn til að lengja frest til dómsuppkvaðninga í þeim 

tilgangi, að Kjaradómur geti fjallað um ágreiningsmál aðila og komist að niðurstöðu. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. grein stjórnarskrárinnar á 

þessa leið: 

1. gr. 

Við lög nr. 62/1985 um kjarasamninga opinberra starfsmanna bætist ný grein, ákvæði til 

bráðabirgða, svohljóðandi: Þrátt fyrir ákvæði 17. gr. skal frestur Kjaradóms til að kveða upp 

dóma um ágreining um sérkjarasamninga með aðalkjarasamningi fjármálaráðherra og 

launamálaráðs ríkisstarfsmanna innan Bandalags háskólamanna, frá 21. mars 1986, vera til 

15. júlí 1986. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 21. maí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Þorsteinn Pálsson. 

  

Stjórnartíðindi A 10, nr. 59. Útgáfudagur 21. maí 1986. AD 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 
um stöðvun verkfalls flugvirkja og flugvélstjóra í Flugvirkjafélagi 

Íslands, sem starfa hjá Arnarflugi hf. 

Forseri ÍsLanDs 

gerir kunnugt: Samgönguráðherra hefur tjáð mér að félagsmenn í Flugvirkjafélagi Íslands, 

sem vinna hjá Arnarflugi hf. hafi hafið vinnustöðvun fimmtudaginn 10. júlí s. 1. kl. 
23:55. Sáttatilraunir hafi reynst árangurslausar og engar líkur séu á lausn vinnudeilunn- 
ar í bráð. 

Haldi vinnudeila þessi áfram mun hún hafa í för með sér stöðvun alls millilanda- 

flugs og innanlandsflugs félagsins og sennilega gera verkefni þess að pílagrímsflugi frá 

Alsír til Jeddah að engu, en það á að hefjast 19. júlí n. k. 
Öllum má vera ljóst að stöðvun farþegaflugs í annasamasta mánuði félagsins, 

þegar það flytur 2000 manns á viku hverri milli landa og fjölda farþega innanlands, sem 

flestir eru erlendir ferðamenn, veldur ekki aðeins Arnarflugi hf. óbætanlegu tjóni. Hitt 

er ekki síður alvarlegt umhugsunarefni að íslensk ferðaþjónusta í heild bíður mikinn 
siðferðilegan og fjárhagslegan hnekki. 

Loks er veruleg hætta á að missir pílagrímaflugsins yrði mikill álitshnekkir fyrir 
íslenska flugrekstraraðila á alþjóðamarkaði og myndi gera þeim erfitt fyrir síðar meir. 
Auk þess verður að gera ráð fyrir bótakröfum vegna samningsrofa. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar á 
þessa leið: 

1. gr. 

Hæstiréttur tilnefnir þrjá menn í gerðardóm, sem ákveði fyrir 15. september 1986 kaup 
og kjör flugvirkja og flugvélstjóra í Flugvirkjafélagi Íslands, sem starfa hjá Arnarflugi hf. 

Ákvörðun gerðardómsins skal ná til sérkjarasamninga vegna verkefna erlendis. 

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 og skriflegra, af einstökum mönnum og opinberum 
aðilum. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr. 

Gerðardómurinn skal við ákvörðun kaups og kjara skv. bráðabirgðalögum þessum hafa 
til viðmiðunar við úrskurð sinn síðastgildandi kjarasamninga aðila og almennar kaup- og 

kjarabreytingar, sem samið hefur verið um frá því þeir tóku gildi og þar til dómur gengur. 

3. gr. 

Ákvarðanir gerðardóms samkv. 1. gr. skulu vera bindandi fyrir aðila frá gildistöku laga 

þessara. 

4. gr. 

Vinnustöðvanir þær, sem lög þessi taka til, svo og verkbönn, verkföll og aðrar aðgerðir, 

sem ætlað er að knýja fram aðra skipan kjaramála en lög þessi ákveða eru óheimilar. 

S. gr. 

Kostnaður við störf gerðardóms, samkv. 1. gr. laga þessara, þar á meðal laun dómenda, 

eftir ákvörðun ráðherra, greiðist úr ríkissjóði. 

6. 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. 

1. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 31. desember 1986. Úrskurður gerðardóms, 

samkvæmt 1. gr. gildir til sama tíma nema nýir samningar hafi áður verið gerðir milli aðila. 

Eftir 15. desember 1986 er úrskurður gerðardóms uppsegjanlegur af aðilum hverjum 

um sig með 15 daga fyrirvara miðað við mánaðarmót. 
Eftir 31. desember 1986 gildir úrskurður gerðardóms á meðan honum er ekki sagt upp. 

Gjört í Reykjavík, 11. júlí 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

  

Stjórnartíðindi A 11, nr. 60. Útgáfudagur 11. júlí 1986.
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Nr. 61 166 23. apríl 1986 

LOG 

um breyting á lögum um almannatryggingar, 

nr. 67/1971, með síðari breytingum. 

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

1. gr. 

Við 3. tölul. 1. mgr. 32. gr. laganna bætist nýr stafliður er orðast svo: 
c. Ferðakostnað að % hlutum með áætlunarbíl eða strætisvagni, eða skv. kílómetragjaldi ef 

áætlunarferðir eða strætisvagnaferðir eru ekki fyrir hendi, þegar sjúklingur þarfnast 
ítrekaðrar meðferðar hjá lækni á sjúkrahúsi eða sjúkrastofnun, svo sem í endurhæfingu 
eða sjúkraþjálfun, með eða án innlagningar, þótt vegalengs sé skemmri en 15 km, enda 
séu ferðir fleiri en 30 á sex mánaða tímabili. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. apríl 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Ragnhildur Helgadóttir. 

  

Stjórnartíðindi A 12, nr. 61. Útgáfudagur 27. ágúst 1986. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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5. september 1986 167 Nr. 62 

LÖG 
um rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, húsameistara, 

húsgagna- og innanhússhönnuði, tæknifræðinga 

eða byggingafræðinga. 

Forseri ÍsLanDs 
gerir kunnugt: Að ég samkvæmt 4. gr. laga nr. 17 30. apríl 1986, um breyting á lögum nr. 73 

9. október 1968, um rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, húsameistara, tækni- 
fræðinga eða byggingafræðinga, hef látið fella meginmál hinna fyrst nefndu laga inn Í 

lög nr. 73 9. október 1968 og gef þau út svo breytt: 

1. gr. 

Rétt til að kalla sig verkfræðinga eða heiti, sem felur í sér orðið verkfræðingur (eivil- 
ingeniðr, diplom-ingeniðr), hafa þeir menn einir hér á landi, sem fengið hafa til þess leyfi 
ráðherra. 

2. gr. 

Engum má veita leyfi það, er um ræðir í Í. gr., nema hann hafi lokið fullnaðarpróti í 
verkfræði við fjöllistaskóla eða tekniskan háskóla, sem stéttarfélag verkfræðinga hér á landi 

viðurkennir sem fullgildan skóla í þeirri grein. 
Að fengnum meðmælum stéttarfélags verkfræðinga hér á landi má þó veita mönnum, 

sem stundað höfðu verkfræðistörf eigi skemur en sex ár, áður en lög nr. 24/1937 tóku gildi, 
leyfi til að kalla sig verkfræðinga, enda þótt þeir fullnægi eigi prófskilyrðum þeim, sem um 
ræðir í Í. mgr. þessarar greinar. 

Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í Í. mgr. þessarar greinar, eiga 

rétt á, að þeim sé veitt leyfi til að kalla sig verkfræðinga. 

3. gr. 
Rétt til að kalla sig húsameistara (arkitekt) hafa hér á landi þeir menn einir, sem hafa 

fengið til þess leyfi ráðherra. 

4. gr. 

Engum má veita leyfi það, sem um ræðir í 3. gr., nema hann hafi lokið fullnaðarprófi í 

byggingarlist við listaháskóla eða tekniskan háskóla, sem stéttarfélag húsameistara hér á 

landi viðurkennir sem fullgildan skóla í þeirri grein. 

Að fengnum meðmælum stéttarfélags húsameistara hér á landi má þó veita mönnum, 
sem stundað höfðu húsameistarastörf eigi skemur en 6 ár, áður en lög nr. 24/1937 tóku gildi, 

leyfi til að kalla sig húsameistara, enda þótt þeir fullnægi eigi prófskilyrðum þeim, sem um 

ræðir í 1. mgr. þessarar greinar. 

Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 1. mgr. þessarar greinar, eiga 

rétt á, að þeim sé veitt leyfi til að kalla sig húsameistara. 
Endurprentað blað. 
  

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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5. gr. 

Rétt til að kalla sig tæknifræðinga (ingeniör) eða heiti, sem felur í sér orðið 
tæknifræðingur, hafa þeir menn einir hér á landi, sem fengið hafa til þess leyfi ráðherra. 

6. gr. 
Engum má veita leyfi það, sem um ræðir Í 5. gr., nema hann hafi lokið fullnaðarprófi í 

tæknifræði frá tekniskum æðri skóla, sem Tæknifræðingafélag Íslands viðurkennir sem 

fullgildan skóla í þeirri grein. 

Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 1. mgr. þessarar greinar, eiga 
rétt á, að þeim sé veitt leyfi til að kalla sig tæknifræðinga. 

1. gr. 

Rétt til að kalla sig byggingafræðinga (bygningskonstruktör) hafa hér á landi þeir einir, 

sem hafa fengið til þess leyfi ráðherra. 

8. gr. 
Engum má veita leyfi það, sem um ræðir í 7. gr., nema hann hafi lokið fullnaðarpróti í 

byggingafræði frá byggingafræðilegum æðri skóla, sem Byggingafræðingafélag Íslands 
viðurkennir sem fullgildan skóla í þeirri grein. 

Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í Í. mgr. þessarar greinar, eiga 
rétt á, að þeim sé veitt leyfi til að kalla sig byggingafræðinga. 

9. gr. 
Ráðherra sker úr ágreiningi, sem rísa kann um notkun starfsheita, sem fela í sér orðið 

„ingeniör“. 

10. gr. 
Rétt til að kalla sig húsgagna- og innanhússhönnuði hafa þeir einir hér á landi sem 

fengið hafa til þess leyfi ráðherra. 

11. gr. 

Engum má veita leyfi það sem um getur í 10. gr. nema hann hafi stundað nám og lokið 

fullnaðarprófi við listiðnaðarskóla eða aðra sérskóla sem ráðherra viðurkennir sem 

fullgildan skóla í þeirri grein, að fenginni umsögn stéttarfélags húsgagna- og innanhúss- 
hönnuða. 

Þeir sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 1. mgr. þessarar greinar, eiga rétt á að 
þeim sé veitt leyfi til að kalla sig húsgagna- og innanhússhönnuði. 

12. gr. 

Hver, sem kallar sig heiti, er leyfi þarf til samkvæmt lögum þessum, án þess að hafa 
fengið slíkt leyfi, skal sæta sektum. Sektirnar renna í ríkissjóð. 

13. gr. 

Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal fara að hætti opinberra mála. 

14. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 73 9. október 1968, um rétt 
manna til að kalla sig verkfræðinga, húsameistara, tæknifræðinga eða byggingafræðinga. 

Gjört í Reykjavík, S. september 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L. 8.) Albert Guðmundsson. 
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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, 6. september 1986. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

27. júní 1986 Nr. 64 

AUGLÝSING 
um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 78/1979, 

fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 26. júní 1986 á tillögu menntamálaráðherra um að staðfesta 
eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum 
breytingum: 

1. gr. 

Í stað síðustu málsgreinar 20. greinar komi sex nýjar málsgreinar, svohljóðandi: 
Heimilt er að flytja kennara úr lektorsstöðu í dósentsstöðu. Deild eða námsbraut skal 

gera tillögu um slíka stöðuhækkun til háskólaráðs. Lektor, sem setið hefur í stöðu sinni í 

fimm ár, á rétt til þess að fjallað verði um stöðuhækkun honum til handa í háskólaráði. 

Háskóladeild eða námsbraut er heimilt að leggja til við háskólaráð, að kennari í fullu starfi 
verði fluttur úr dósentsstöðu í prófessorsembætti. Með tillögu um stöðuhækkun skal fylgja 

skriflegur rökstuðningur deildar eða námsbrautar svo og sams konar gögn og fylgja skulu 

umsóknum um lausar stöður. Slíka tillögu má bera fram þegar fimm ár eru liðin frá því að 

dósentinn var skipaður eða settur í heila dósentsstöðu, eða var fluttur úr lektorsstöðu. Við 

mat á starfstíma er heimilt að taka tillit til samsvarandi starfa dósentsins við aðra háskóla eða 

við rannsóknastofnanir. Háskólaráð skal meta hvort umsókn um færslu dósents telst 

uppfylla umrætt tímaákvæði. 
Háskólaráð skal hverju sinni skipa dómnefnd til að dæma um hæfi lektors eða dósents 

til að hljóta stöðuhækkun. Skal deild eða námsbraut tilnefna einn dómnefndarmanna og er 

hann formaður nefndarinnar, menntamálaráðherra tilnefnir annan og hinn þriðja skipar 

háskólaráð án tilnefningar. Um hæfi dómnefndarmanna gilda sömu reglur og við dómnefnd- 
arskipun við ráðstöfun á lausum stöðum. Háskólarektor skal auk þess tilnefna fulltrúa sinn í 

hverja dómnefnd og hafi hann tillögurétt í nefndinni en standi ekki að áliti nefndarinnar. 
Dómnefnd skal ljúka störfum innan tveggja mánaða frá skipun. Skal hún láta uppi rökstutt 

álit um það hvort af störfum kennarans við háskólann og af fyrra ferli hans megi ráða að 
hann sé hæfur til að gegna umræddri stöðu. 

Hafi dósent nýlega hlotið hæfnisdóm til að gegna prófessorsembætti er deild heimilt að 
meta hvort þörf sé nýrrar dómnefndar.
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Að fengnu áliti deildar eða námsbrautar gerir háskólaráð tillögu til menntamálaráð- 
herra um afgreiðslu málsins. Ekki er heimil færsla kennara í hærri stöðu nema dómnefnd 
segi berum orðum að hann sé til þess hæfur. 

Háskólaráði er heimilt að leggja til að forstöðumaður háskólastofnunar sé fluttur í 
prófessorsembætti. Skal þá farið eins að og um flutning dósents í prófessorsembætti að svo 
miklu leyti sem við getur átt. 

Háskólaráði er heimilt að setja starfsreglur fyrir dómnefndir er fjalla um færslu lektora í 
dósentsstöður eða flutning dósenta og forstöðumanna í prófessorsembætti. Reglur þessar 
skal birta starfsmönnum háskólans. 

2. gr. 
110. grein, málsliður a) verði svohljóðandi: 

Aðalgreinar til B. A.-prófs: Bókasafns- og upplýsingafræði, félagsfræði, mannfræði, 
sálarfræði, stjórnmálafræði, uppeldisfræði, félagsráðgjöf. 

3. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 27. júní 1986. 

Sverrir Hermannsson. 
  

Árni Gunnarsson. 

  

Stjórnartíðindi A 13, nr. 62—-64. Útgáfudagur 12. september 1986.
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11. september 1986 171 Nr. 65 

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. 

Í forsætisráðuneytinu, 11. september 1986. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Guðmundur Benediktsson 

2. október 1986 ð . Nr. 66 
BRAÐABIRGÐALOG 

um leigunám gistiherbergja o. fl. vegna fundar leiðtoga 

Bandaríkja Ameríku og Sovétríkjanna. 

Forseri ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér að til að tryggja nauðsynlega aðstöðu vegna 

fundar leiðtoga Bandaríkja Ameríku og Sovétríkjanna í Reykjavík dagana 11. og 12. 

október 1986 telji ríkisstjórnin brýna nauðsyn til að heimild fáist til að taka leigunámi 

gistiherbergi og funda- og veitingasali í Hótel Esju, Hótel Holti, Hótel Loftleiðum og 
Hótel Sögu í Reykjavík dagana 3.— 13. október 1986. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar á 

þessa leið: 
Í. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að taka leigunámi dagana 3.—13. október 1986 öll gisti- 
herbergi og funda- og veitingasali, ásamt tilheyrandi búnaði, í Hótel Esju, Hótel Holti, 

Hótel Loftleiðum og Hótel Sögu í Reykjavík vegna fundahalda leiðtoga Bandaríkja 
Ameríku og Sovétríkjanna. 

Um framkvæmd leigunámsins fer eftir lögum um framkvæmd eignarnáms, nr. 11 
6. apríl 1973. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. október 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Steingrímur Hermannsson. 

  

Stjórnartíðindi A 14, nr. 65—%66. Útgáfudagur 2. október 1986. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 67 172 8. október 1986 

BRÁÐABIRGÐALÖG 
um leigunám fasteigna vegna fundar leiðtoga 

Bandaríkja Ameríku og Sovétríkjanna. 

ForsEri ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér að til að tryggja öryggi þjóðarleiðtoga 

Bandaríkja Ameríku og Sovétríkjanna á fundi þeirra í Höfða við Borgartún í 
Reykjavík dagana 11. og 12. október 1986 telji ríkisstjórnin brýna nauðsyn til að 
heimild fáist til að taka leigunámi nánar tiltekin hús og lóðir þeirra við Borgartún, 

Höfðatún og Sætún í Reykjavík frá kl. 18.00 föstudaginn 10. október 1986 til kl. 18.00 
sunnudaginn 12. október 1986. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar á 

þessa leið: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að taka leigunámi frá kl. 18.00 föstudaginn 10. október 1986 

til kl. 18.00 sunnudaginn 12. október 1986, vegna fundahalda leiðtoga Bandaríkja Ameríku 

og Sovétríkjanna, eftirtaldar húseignir í Reykjavík, ásamt lóðum þeirra og öllum réttindum, 

sem þeim tilheyra, þar með talin leigu- og afnotaréttindi sem veitt hafa verið í fasteignum 
þessum og lóðarréttindum sem þeim fylgja, til fullrar og ótakmarkaðrar ráðstöfunar, til 

ótakmarkaðs aðgangs að öllum hlutum húsanna og til að hindra allan aðgang að þeim og 
lóðum þeirra nema með leyfi leigunámstaka: 

Borgartún 17, Borgartún 18, Borgartún 19, 

Borgartún 20, Borgartún 22, Höfðatún 2 og 
Sætún 8. 

Um framkvæmd leigunámsins fer eftir lögum um framkvæmd eignarnáms, nr. 11 

6. apríl 1973. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 8. október 1966. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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FORSETABRÉF 
um að Alþingi skuli koma saman til fundar 

miðvikudaginn 10. október 1986. 

Forseri ÍsLanps 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma saman til 
fundar föstudaginn 10. október 1986. 

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 

ki. 13.30. 

Gjört í Reykjavík, 15. september 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
  

Steingrímur Hermannsson. 

  
Stjórnartíðindi A 15, nr. 67—68. Útgáfudagur 9. október 1986.
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Nr.69 174 24. desember 1986 

LÖG 
um ábyrgð vegna norrænna fjárfestingarlána til verkefna. 

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

1. gr. 
Ríkisstjórninni er fyrir hönd ríkissjóðs heimilt að ábyrgjast hluta Íslands, allt að fjárhæð 

5350 000 SDR, gagnvart Norræna fjárfestingarbankanum vegna fjárfestingarlána og 
ábyrgða til verkefna utan Norðurlanda. 

2. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ganga frá samningi við Norræna fjárfestingarbankann um 

ábyrgð skv. 1. gr. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Þorsteinn Pálsson. 

Nr. 70 LÁN SFJ ÁRLÖ G 23. desember 1986 

fyrir árið 1987. 

ForsEri ÍsLaNnDs 
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 1987 að fjárhæð allt 
að 1 700 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Jafnframt er 
fjármálaráðherra heimilt að taka lán á innlendum lánsfjármarkaði að fjárhæð allt að 
4 450 000 þús. kr. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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2. gr. 

Lánsfé skv. 1. gr. skal ráðstafað í samræmi við ákvæði fjárlaga fyrir árið 1987 og þessara 
laga. 

3. gr. 
Landsvirkjun er heimilt að taka lán á árinu 1987 að fjárhæð allt að 400 000 þús. kr. eða 

jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til fjármögnunar á raforkuframkvæmdum 
fyrirtækisins. Gætt skal ákvæða 14. gr. laga nr. 42/1983 við þessar lántökur og teljast lán, 
sem Landsvirkjun er heimilt að taka samkvæmt þeirri grein án samþykkis eignaraðila, hluti 
af ofangreindri fjárhæð. 

4. gr. 
Þróunarfélagi Íslands hf. er heimilt að taka lán á árinu 1987 að fjárhæð allt að 100 000 

þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til að efla nýjungar í atvinnulífi. 

5. gr. 
Heimilt er að taka lán vegna framkvæmda og skuldbreytingar hitaveitna sem hér segir: 

1. Hitaveita Hveragerðis, lán á árinu 1987 að fjárhæð allt að 45 000 þús. kr. eða jafnvirði 
þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

2. Hitaveita Siglufjarðar, lán á árinu 1987 að fjárhæð allt að 12 000 þús. kr. eða jafnvirði 
þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

3. Hitaveita Egilsstaða og Fella, lán á árinu 1987 að fjárhæð allt að 9 000 þús. kr. eða 
jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

4. Hitaveita Eyra, lán á árinu 1987 að fjárhæð allt að 3 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar 
fjárhæðar í erlendri mynt. 

5. Aðrar hitaveitur, lán á árinu 1987 að fjárhæð allt að 281 000 þús. kr. eða jafnvirði 
þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt skv. nánari ákvörðun fjármálaráðherra. 

Fjármálaráðherra er fyrir hönd ríkissjóðs, og að fengnu samþykki fjárveitinga- 
nefndar, heimilt að semja við Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar, Hitaveitu 
Akureyrar og Fjarhitun Vestmannaeyja um ráðstafanir til að bæta fjárhag veitnanna í 
framtíðinni. 

6. gr. 
Byggðastofnun er heimilt að taka lán á árinu 1987 að fjárhæð allt að 520 000 þús. kr. 

eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

1. gr. 
Fiskveiðasjóði Íslands er heimilt að taka lán á árinu 1987 að fjárhæð allt að 620 000 þús. 

kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

8. gr. 

Iðnþróunarsjóði er heimilt að taka lán á árinu 1987 að fjárhæð 75 000 þús. kr. eða 
jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

so gr. 
Iðnlánasjóði er heimilt að taka lán á árinu 1987 að fjárhæð 320 000 þús. kr. eða 

jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

10. gr. 

Útflutningslánasjóði er heimilt að taka lán á árinu 1987 að fjárhæð allt að 30 000 þús. 
kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt.
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11. gr. 

Herjólfi hf., Vestmannaeyjum, er heimilt að tæka lán á árinu 1987 að fjárhæð 25 000 

þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til hönnunar og smíði ferju. 

12. gr. 

Baldri hf., Stykkishólmi, er heimilt að taka lán á árinu 1987 að fjárhæð allt að 35 000 

þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til smíði Breiðafjarðarferju. 

13. 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.-12. gr. með þeim kjörum sem og skilmálum sem fjármálaráðherra 

ákveður. 

II. KAFLI 

14. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. tölul. 5. gr. laga nr. 94/1984, um kvikmyndamál, skal framlag 

ríkissjóðs til Kvikmyndasjóðs eigi nema hærri fjárhæð en 55 000 þús. kr. á árinu 1987. 

15. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. og 5. tölul. 4. gr. laga nr. 45/1971, sbr. 1. gr. laga nr. 41/1982, um 

Stofnlánadeild landbúnaðarins, skal framlag ríkissjóðs til Stofnlánadeildar landbúnaðarins 

eigi nema hærri fjárhæð en 22 200 þús. kr. á árinu 1987 og er framlagið vegna Lífeyrissjóðs 

bænda. 

16. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði d-liðar 3. gr. laga nr. 44/1976, um Fiskveiðasjóð Íslands, skal framlag 

ríkissjóðs til Fiskveiðasjóðs falla niður á árinu 1987. 

17. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði c-liðar 5. gr. laga nr. 51/1972, um Bjargráðasjóð, sbr. lög nr. 57/1980, 

skal framlag ríkissjóðs til Bjargráðasjóðs eigi nema hærri fjárhæð en 4 700 þús. kr. á árinu 

1987. 

18. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. tölul. 35. gr. laga nr. 41/1983, um málefni fatlaðra, skal 

framlag ríkissjóðs til Framkvæmdasjóðs fatlaðra að meðtöldum tekjum af erfðafjárskatti 

eigi fara fram úr 130 000 þús. kr. á árinu 1987. Jafnframt falla niður óuppgerðar markaðar 

tekjur vegna ársins 1985 til Framkvæmdasjóðs fatlaðra skv. 2. tölul. 35. gr. laga nr. 41/1983. 

19. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. tölul. 2. gr. laga nr. 34/1979, um veðdeild Búnaðarbanka Íslands, 

skal framlag ríkissjóðs til veðdeildar Búnaðarbanka Íslands falla niður á árinu 1987. 

20. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. tölul. 31. gr. laga nr. 69/1984, hafnalaga, skal framlag ríkissjóðs til 

Hafnabótasjóðs eigi fara fram úr 15 000 þús. kr. á árinu 1987. 

21. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði c-liðar 3. gr. laga nr. 55/1984, um breytingu á lögum um Iðnlánasjóð, 

skal framlag ríkissjóðs eigi nema hærri fjárhæð en 25 000 þús. kr. á árinu 1987.
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22. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr. 8. gr. og 26. gr. laga nr. 79/1985, um skipulag ferðamála, 

skal framlag ríkissjóðs til Ferðamálasjóðs og til sérstakra verkefna Ferðamálaráðs sam- 
kvæmt fyrrnefndum lögum eigi nema hærri fjárhæð en 15 000 þús. kr. á árinu 1987. 

23. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 6. gr. laga nr. 58/1970, um skemmtanaskatt, skal framlag ríkissjóðs til 

Félagsheimilasjóðs eigi fara fram úr 12 000 þús. kr. á árinu 1987. 

24. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 2. og 3. gr. laga nr. 32/1979 um framlög ríkissjóðs til greiðslu 

kostnaðar af forfalla- og afleysingaþjónustu í sveitum falla þær greiðslur niður á árinu 1987 
og skulu þess í stað greiðast af tekjum Stofnlánadeildar landbúnaðarins skv. 2. tölul. 4. gr. 

laga nr. 45/1971. 

25. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. laga nr. 50/1957 um Menningarsjóð skal framlag ríkissjóðs til 

sjóðsins eigi fara fram úr 7 900 þús. kr. á árinu 1987. 

26. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði laga nr. 64/1981, sbr. lög nr. 10/1985 og lög nr. 55/1986, um 

atvinnuleysistryggingar, skal heildarframlag ríkissjóðs til Atvinnuleysistryggingasjóðs sam- 
kvæmt 4. gr. fjárlaga eigi fara fram úr 465 000 þús. kr. á árinu 1987. 

21. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 22. og 23. gr. laga nr. 68/1985, útvarpslaga, skulu tekjur á árinu 1987 
vegna aðflutningsgjalda af hljóðvarps- og sjónvarpstækjum ásamt fylgihlutum renna í 

ríkissjóð. 

28. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 9. gr. laga nr. 73/1980, um tekjustofna sveitarfélaga, og ákvæði 2. 

mgr. Í. gr. laga nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari breytingum, skulu greiðslur úr 
ríkissjóði til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga af söluskattstekjum á árinu 1987 eigi nema hærri 

fjárhæð en 820 000 þús. kr. 

111. KAFLI 

29. gr. 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að taka lán erlendis í því skyni að 
endurgreiða fyrir gjalddaga eftirstöðvar erlendra lána þegar hagstæðari kjör bjóðast. 

Nýti fjármálaráðherra lántökuheimildir laga þessara að hluta til töku skammtímalána 

og/eða veltilána er honum heimilt að nýta sömu heimildir til töku á nýju láni til 

endurgreiðslu veltiláns og/eða skammtímaláns að hluta eða öllu leyti án þess að 
lánssamningur um þau falli úr gildi, enda sé ekki dregið á slíka lánssamninga að nýju nema 

lagaheimild liggi fyrir. 
Jafnframt er fjármálaráðherra heimilt að selja skuldabréf að því marki sem þarf til að 

standa undir endurgreiðslu spariskírteina sem endurgreidd eru vegna uppsagnar fyrir 

eindaga. 

30. gr. 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að stofna til skulda- eða vaxtaskipta 

þar sem mótaðili ríkissjóðs í slíkum viðskiptum tekur á sig gjaldeyriskvaðir og/eða
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vaxtaskilmála í lánum sem ríkissjóður tekur eða hefur tekið með heimild í þessum eða 
öðrum lögum. Ríkissjóður tekur á sig samsvarandi gjaldeyriskvaðir og/eða vaxtaskilmála 
mótaðilans í hverjum slíkum skulda- og/eða vaxtaskiptum. 

Enn fremur er fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs heimilt að samþykkja slík skulda- 
og/eða vaxtaskipti lána sem tryggð eru með sjálfskuldarábyrgð ríkissjóðs enda séu að mati 
fjármálaráðherra nægar tryggingar fyrir ábyrgð ríkissjóðs þegar til slíkra samninga er 
stofnað. 

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

erlend lán þegar lánstími er talinn of stuttur miðað við eðlilegan afskriftatíma 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 höfuðstóli skal leitað samþykkis eignaraðila. 

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

ábyrgð að fjárhæð allt að 600 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt 
vegna sölu fjögurra fiskiskipa (raðsmíðaðra skipa) sem hafa verið í smíðum innanlands á 
árunum 1982-86. Skip þessi mega vera allt að 42,4 metra löng og með vélarafl allt að 1000 
hestöflum. 

Ríkissjóði er jafnframt heimilt að yfirtaka hluta fjármagnskostnaðar af lánum sem 
skipasmíðastöðvar hafa tekið með ríkisábyrgð vegna smíða skipanna til að greiða fyrir sölu 
þeirra. 

Ráðherra ákveður nánar um framkvæmd lagagreinar þessarar með reglugerð. 

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

ábyrgð að fjárhæð allt að 160 000 þús. kr., eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, 
sem tekin verða vegna togarans Merkúrs. 

34. gr. 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að ábyrgjast lán Stálvíkur hf. með 
sjálfskuldarábyrgð að fjárhæð allt að 20 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í 

erlendri mynt. 

35. gr. 
Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð 

innlent lán Hitaveitu Rangæinga að fjárhæð allt að 100 000 þús. kr. til skuldbreytingar hjá 
Lánasjóði sveitarfélaga. 

36. gr. 
Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð 

lán að fjárhæð allt að 1 300 000 þús. kr. sem Hitaveita Akureyrar kann að taka á árinu 1987 

til að skuldbreyta erlendum lánum. 

37. gr. 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að yfirtaka allt að 3 500 000 þús. kr. af 

langtímaskuldum Rafmagnsveitna ríkisins vegna niðurfellingar á verðjöfnunargjaldi af 

raforku enda gefi Rafmagnsveitur ríkisins þar á móti út skuldabréf til handa ríkissjóði að 

fjárhæð 600 000 þús. kr. og afhendi ríkissjóði tvö skuldabréf útgefin af Hitaveitu Suðurnesja 

að fjárhæð 990 000 þús. kr.
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Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að yfirtaka allt að 920 000 þús. kr. af 
langtímaskuldum Orkubús Vestfjarða vegna niðurfellingar á verðjöfnunargjaldi af raforku 
enda gefi Orkubú Vestfjarða þar á móti út skuldabréf til handa ríkissjóði að fjárhæð 400 000 
þús. kr. 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að yfirtaka allt að 30 000 þús. kr. af 
langtímaskuldum Rafveitu Siglufjarðar vegna niðurfellingar á verðjöfnunargjaldi á raforku 

enda gefi Rafveita Siglufjarðar þar á móti út skuldabréf til handa ríkissjóði að fjárhæð 
15 000 þús. kr. 

38. gr. 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að taka lán að fjárhæð allt að 700 000 
þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til að fjármagna greiðsluhalla 
ríkissjóðs á árinu 1986. 

Jafnframt er fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs heimilt að semja við Seðlabanka 
Íslands fyrir árslok 1986 um skuldbreytingu á umsömdum lánum ríkissjóðs í bankanum. 

39. gr. 
Lántökuheimildir samkvæmt I. kafla gilda á árinu 1987. Heimildir samkvæmt lögum 

þessum verða þó nýttar til 1. júlí 1988 standi sérstaklega á og samþykki fjármálaráðherra 
komi til. 

40. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Þorsteinn Pálsson. 

13. október 1986 Nr. 71 

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, 13. október 1986. 

Steingrímur Hermannsson.   
Guðmundur Benediktsson. 
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LOG 

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

eignarskatt, með síðari breytingum. 

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

1. gr. 
Eftirtaldar breytingar verða á 30. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 119/1984 og 1. gr. laga 

nr. 121/1984: 
1. Í stað „800 000 kr.“ í 2. málsl. 9. tölul. A-liðs 1. mgr. komi: 1 468 800 kr. 

2. Ístað „31 250 kr.“ og „62 500 kr.“ í 1. málsl. 2. tölul. B-liðs 1. mgr. komi: 57 375 kr. og 

114 750 kr. 
3. Í stað „25 000 kr.“ og „50 000 kr.“ í 2. málsl. 4. tölul. B-liðs 1. mgr. komi: 45 900 kr. og 

91 800 kr. 
4. Í stað „180 kr.“ í 1. málsl. 1. tölul. C-liðs 1. mgr. komi: 330 kr. 

5. Í stað „31 880 kr.“ í 1. málsl. 1. mgr. 3. tölul. C-liðs 1. mgr. komi: 58 530 kr. 
6. Í stað „19 500 kr.“ í 2. málsl. 4. tölul. C-liðs 1. mgr. komi: 35 800 kr. 

7. Í stað „4 210 kr.“ í 2. málsl. 3. tölul. D-liðs 1. mgr. komi: 7 730 kr. 

8. Í stað „159 380 kr.“ og „318 760 kr.“ í 1. málsl. 1. mgr. 1. tölul. E-liðs 1. mgr. komi: 
292 600 kr. og 585 200 kr. 

9. Í stað „630 kr.“ í 1. mgr. 2. tölul. E-liðs 1. mgr. komi: 1 160 kr. 
10. Í stað „35 000 kr.“ í 3. málsl. 2. mgr. komi: 64 260 kr. 

11. Í stað „5 000 000 kr.“ og „10 000 000 kr.“ í 3. málsl. 3. mgr. komi: 9 180 000 kr. og 

18 360 000 kr. 
2. gr. 

Í stað „45 000 kr.“ í 41. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 121/1984, komi: 82 600 kr. 

3. gr. 
1. mgr. 67. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 3/1986, 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. tölul. 62. gr. í þremur 
þrepum sem hér segir: 

1. þrep: Af þeim hluta tekjuskattsstofns, sem ekki er yfir 412 200 kr., skal reikna 18%. Sé 
tekjuskattsstofn annars hjóna, sem skattlagt er samkvæmt ákvæðum 63. gr., lægri 
en 412 200 kr. skal þó hækka þetta tekjumark hjá hinum makanum um þá 

upphæð sem á skortir að tekjuskattsstofn þess fyrrgreinda nái 412 200 kr. en þó 
ekki um hærri upphæð en 206 100 kr.
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2. þrep: Af þeim hluta tekjuskattsstofns, sem umfram er það tekjumark sem nefnt er í 1. 
þrepi en ekki er yfir 824 400 kr., skal reikna 28,5%. 

3. þrep: Af þeim hluta tekjuskattsstofns, sem er umfram 824 400 kr., skal reikna 38,5%. 

Frá þannig reiknuðum tekjuskatti skal síðan dreginn skattafsláttur skv. 68. gr. Sú fjárhæð, 
sem þannig fæst, telst tekjuskattur ársins. 

4. gr. 

Í stað „34 705 kr.“ í 1. mgr. 68. gr. laganna, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 47/1985 og 4. gr. 

laga nr. 3/1986, komi: 58 370 kr. 

5. gr. 
Eftirtaldar breytingar verða á 1. mgr. 69. gr. laganna, sbr. 1.-3. tölul. 5. gr. laga nr. 

121/1984: 
1. Í stað „7500 kr.“ og „11 250 kr.“ í 2. málsl. komi: 12 625 kr. og 18 910 kr. 

2. Í stað „15 000 kr.“ í 3. málsl. komi: 25 250 kr. 
3. Í stað „7500 kr.“ í 4. málsl. komi: 12 625 kr. 

6. gr. 
Við lögin bætist ný grein er verði 69. gr. A og hljóði svo: 
Vegna barna, sem um ræðir í 69. gr., skal ríkissjóður greiða framfæranda barns auk 

barnabóta sérstakan barnabótaauka enda séu skilyrði 3. og 4. mgr. uppfyllt. 
Sérstakur barnabótaauki skal óskertur nema 25 250 kr. 

Barnabótaauki skv. 2. mgr. vegna barna sem eru á framfæri hjóna, sbr. 63. gr., skal 
skerðast um 7% af því sem samanlagður útsvarsstofn hjónanna fer fram úr 505 000 kr. uns 
hann fellur niður er samanlagður útsvarsstofn hjóna nær 865 714 kr. Á sama hátt skal 
barnabótaauki vegna barna á framfæri einstæðra foreldra skerðast um 7% af því sem 
útsvarsstofn foreldris fer fram úr 344 250 kr. uns hann fellur niður er útsvarsstofn foreldris 
nær 704 964 kr. 

Barnabótaauki vegna barna á framfæri hjóna skerðist um 1,2% af því sem eignarskatts- 
stofn hvors hjóna um sig fer fram úr 1 568 250 kr. uns hann fellur niður er eignarskattsstofn 

hvors hjóna nær 2 589 084 kr. Á sama hátt skerðist barnabótaauki vegna barna á framfæri 
einstæðra foreldra um 2,4% af því sem eignarskattsstofn foreldris fer fram úr 2 091 000 kr. 
uns hann fellur niður er eignarskattsstofn foreldris nær 3 111 834 kr. 

Um barnabótaauka, þar á meðal um ráðstöfun hans, skulu að öðru leyti gilda ákvæði 

69. gr. 
1. gr. 

Í stað „312 500 kr.“ og „625 000 kr.“ í 2. málsl. 78. gr. laganna, sbr. 14. gr. laga nr. 

8/1984 og 6. gr. laga nr. 121/1984, komi: 573 700 kr. og 1 147 400 kr. 

8. gr. 
Í stað „917 647 kr.“ í 83. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 118/1985, komi: 1 525 000 kr. 

9. gr. 

121. gr. laganna orðist svo: 
Skylt er að hækka eða lækka fjárhæðir, sem um ræðir í 9. tölul. A-liðs, 2. og 4. tölul. B- 

liðs, 1., 3. og 4. tölul. C-liðs, 3. tölul. D-liðs og 1. og 2. tölul. E-liðs 1. mgr. 30. gr., 2. og 3. 

mgr. 30. gr., 41. gr., 1. mgr. 67. gr., 68. gr., 69. gr., 69. gr. A, 78. gr. og 83. gr., í samræmi 

við skattvísitölu sem ákveðin skal í fjárlögum ár hvert, í fyrsta sinn í fjárlögum fyrir árið 
1988.
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10. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu koma til framkvæmda við álagningu tekju- og 
eignarskatts á árinu 1987 vegna tekna ársins 1986 og eigna í lok þess árs. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Við álagningu tekjuskatts á árinu 1987 vegna tekna ársins 1986 skulu skattskyldum 

aðilum samkvæmt 1. mgr. 2. gr. heimil tillög í varasjóð í stað tillaga til fjárfestingarsjóðs 
samkvæmt 11. tölul. 31. gr. Hámark varasjóðstillags þessara aðila skal vera 25% af þeirri 
fjárhæð sem eftir stendur þegar frá tekjum samkvæmt 11. kafla hafa verið dregnar þær 

fjárhæðir sem um ræðir í 1.-10. tölul. 31. gr. Öll ákvæði laga nr. 75/1981 varðandi varasjóð 
skulu gilda varðandi þessi varasjóðstillög uns varasjóði hefur verið ráðstafað að fullu. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Þorsteinn Pálsson. 

Nr. 73 31. desember 1986 

LOG 

um stöðvun verkfalls félagsmanna í Skipstjórafélagi Íslands, svo og 

félagsmanna í Sjómannafélagi Reykjavíkur sem vinna á farskipum. 

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

1. gr. 
Hæstiréttur tilnefnir þrjá menn í gerðardóm sem ákveði fyrir 1. september 1986 kaup og 

kjör félagsmanna í Skipstjórafélagi Íslands og Sjómannafélagi Reykjavíkur sem vinna á 
farskipum. 

Hæstiréttur kveður á um hver hinna þriggja gerðardómsmanna skal vera formaður 
dómsins. 

Gerðardómurinn setur sér starfsreglur, aflar sér af sjálfsdáðum nauðsynlegra gagna og 

er rétt að krefjast skýrslna, munnlegra og skriflegra, af einstökum mönnum og opinberum 

aðilum. 

2. gr. 

Gerðardómurinn skal við ákvörðun kaups og kjara samkvæmt bráðabirgðalögum 
þessum hafa til viðmiðunar við úrskurð sinn síðastgildandi kjarasamninga aðila og almennar 

kaup- og kjarabreytingar sem samið hefur verið um frá því að þeir tóku gildi og þar til dómur 
gengur. 

3. gr. 
Ákvarðanir gerðardóms skv. 1. gr. skulu vera bindandi fyrir aðila frá gildistöku laga 

þessara.
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4. gr. 
Vinnustöðvanir þær, sem lög þessi taka til, svo og verkbönn, verkföll og aðrar aðgerðir 

sem ætlað er að knýja fram aðra skipan kjaramála en lög þessi ákveða, eru óheimilar. 

5. gr. 
Meðan lög þessi eru í gildi er óheimilt að segja þeim farmönnum, sem bráðabirgðalögin 

taka til, upp starfi nema þeir uppfylli ekki lágmarkskröfur sem gerðar eru til hæfni í starfi 
eða þeir hafi gerst sekir um brot í starfi. 

Nú þykir vafi leika á um réttmæti uppsagnar skv. 1. mgr. og sker þá félagsdómur úr 
ágreiningnum. 

6. gr. 
Kostnaður við störf gerðardóms skv. 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. desember 1986. Úrskurður gerðardóms skv. 

1. gr. gildir til sama tíma nema nýir samningar hafi áður verið gerðir milli aðila. 
Eftir 15. desember 1986 er úrskurður gerðardóms uppsegjanlegur af aðilum hverjum 

um sig með 15 daga fyrirvara miðað við mánaðamót. 
Eftir 31. desember 1986 gildir úrskurður gerðardóms á meðan honum er ekki sagt upp. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
# 

  

Matthías Bjarnason. 

31. desember 1986 L Ö G Nr. 74 

um framhald álagningar og innheimtu ýmissa tímabundinna skatta 

og gjalda á árinu 1987. 

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

I. KAFLI 

Um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði. 

1. gr. 

Eigendur fasteigna, sem nýttar eru við verslunarrekstur eða til skrifstofuhalds, skulu á 
árinu 1987 greiða sérstakan eignarskatt til ríkissjóðs. 

2. gr. 

Skattskylda hvílir á aðilum sem skattskyldir eru samkvæmt ákvæðum I. kafla laga nr. 

75(1981, um tekjuskatt og eignarskatt, auk þess bönkum og sparisjóðum og innlánsstofn- 
unum.



Nr. 74 184 31. desember 1986 

3. gr. 

Stofn til sérstaks eignarskatts skal vera fasteignamatsverð í árslok 1986 á 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 1986. 

Sé sama eignin notuð við verslunarrekstur eða til skrifstofuhalds, en einnig til annars, 

skal við ákvörðun á skattstofni skipta verðmæti eignarinnar hlutfallslega. 

S. gr. 
Með skattframtali 1987 skal fylgja skrá yfir eignir sem falla undir I. kafla laga þessara 

ásamt upplýsingum um heildarfasteignamatsverð þeirra, eða eftir atvikum kostnaðarverð, í 

árslok 1986. Enn fremur skal skrá þar upplýsingar um notkun þeirra svo og upplýsingar um 

rúmmál eigna sem um er getið í 2. mgr. 4. gr. 
Aðilar, sem skattskyldir eru skv. 2. gr. laga þessara en undanþegnir eru tekju- og 

eignarskattsskyldu, skulu fyrir 31. maí 1987 skila skrám skv. í. 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 3300 kr., skal fella niður við álagningu. 

7. gr. 
Ákvæði VIII.-XIV. kafla laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari 

breytingum, skulu gilda um álagningu og innheimtu sérstaks eignarskatts eftir því sem við á 
nema öðruvísi sé ákveðið í lögum þessum. 

8. gr. 
Skatt samkvæmt þessum kafla má draga frá tekjum rekstrarársins 1986 sem rekstrarút- 

gjöld við álagningu tekjuskatts og útsvars á árinu 1987. Þá er skatturinn til frádráttar eignum 
við ákvörðun eignarskatts samkvæmt lögum nr. 75/1981, eftir reglum lokaákvæðis 1. mgr. 
76. gr. þeirra laga. 

II. KAFLI 

Um húsnæðisgjald. 

9. gr. 
Á árinu 1987 skal leggja 1% húsnæðisgjald á söluskattsstofn allra þeirra aðila sem lög 

nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari breytingum, taka til. Gilda ákvæði þeirra laga og 
reglugerða settra samkvæmt þeim að fullu um álagningu og innheimtu þessa gjalds, svo og 
um aðra framkvæmd. Gjaldið rennur óskipt í ríkissjóð og skal því ráðstafað til útlána á 
vegum Byggingarsjóðs ríkisins.
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111. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 107 30. desember 1978, um sérstakt 

tímabundið vörugjald, með síðari breytingum. 

10. gr. 
1. gr. laga nr. 107/1978, um sérstakt tímabundið vörugjald, með síðari breytingum, sbr. 

1. gr. laga nr. 109/1985, breytist með svofelldum hætti: 
1. og 2. málsl. 1. gr. laganna orðist svo: 
Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald. Gjaldið skal greitt til og með 31. desember 

1987 í eftirfarandi tveimur gjaldflokkum: 

IV. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 110 31. desember 1985, um breyting 

á lögum nr. 120 31. desember 1976, um tollskrá o.fl., 

með áorðnum breytingum. 

11. gr. 

Úr 1. gr. laganna falli brott „31. desember 1986“ en í staðinn komi: 31. desember 1987. 

V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
12. gr. 

Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd laga þessara með reglugerð. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði I. kafla koma til framkvæmda við álagningu 

opinberra gjalda á árinu 1987. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Þorsteinn Pálsson. 

31. desember 1986 Nr. 75 

LOG 

um stöðvun verkfalls flugvirkja og flugvélstjóra í Flugvirkjafélagi 

Íslands sem starfa hjá Arnarflugi hf. 

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

1. gr. 

Hæstiréttur tilnefnir þrjá menn í gerðardóm sem ákveði fyrir 15. september 1986 kaup 
og kjör flugvirkja og flugvélstjóra í Flugvirkjafélagi Íslands sem starfa hjá Arnarflugi hf. 

Ákvörðun gerðardómsins skal ná til sérkjarasamninga vegna verkefna erlendis.



Nr. 75 | 186 31. desember 1986 

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 og skriflegra, af einstökum mönnum og opinberum 
aðilum. 

2. gr. 

Gerðardómurinn skal við ákvörðun kaups og kjara samkvæmt bráðabirgðalögum 
þessum hafa til viðmiðunar við úrskurð sinn síðastgildandi kjarasamninga aðila og almennar 
kaup- og kjarabreytingar sem samið hefur verið um frá því að þeir tóku gildi og þar til dómur 
gengur. 3. gr. 

Ákvarðanir gerðardóms skv. 1. gr. skulu vera bindandi fyrir aðila frá gildistöku laga 
þessara. 4. gr. 

Vinnustöðvanir þær, sem lög þessi taka til, svo og verkbönn, verkföll og aðrar aðgerðir 
sem ætlað er að knýja fram aðra skipan kjaramála en lög þessi ákveða, eru óheimilar. 

S. gr. 
Kostnaður við störf gerðardóms skv. 1. gr. laga þessara, þar á meðal laun dómnefnda 

eftir ákvörðun ráðherra, greiðist úr ríkissjóði. 

6. 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. 

7. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 31. desember 1986. Úrskurður gerðardóms skv. 
1. gr. gildir til sama tíma nema nýir samningar hafi áður verið gerðir milli aðila. 

Eftir 15. desember 1986 er úrskurður gerðardóms uppsegjanlegur af aðilum hverjum 

um sig með 15 daga fyrirvara miðað við mánaðamót. 
Eftir 31. desember 1986 gildir úrskurður gerðardóms á meðan honum er ekki sagt upp. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

Nr. 76 31. desember 1986 

LOG 

um breyting á lögum um Landhelgisgæslu Íslands, nr. 25 

22. apríl 1967. 

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

1. gr. 

12. gr. laganna orðast svo: 
Nú fær skip eða loftfar Landhelgisgæslunnar laun fyrir björgun verðmæta og fer þá um
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ráðstöfun björgunarlauna eftir ákvæðum laga, þó svo að hlutur áhafnar skiptist að réttri 
tiltölu miðað við föst mánaðarlaun hvers og eins. Hlutur Landhelgisgæslunnar af björgunar- 
launum rennur í Landhelgissjóð. 

2. gr. 

Ákvæði 1. gr. gilda um afgreiðslu björgunarmála eftir 15. september 1986. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) — 
Jón Helgason. 

31. desember 1986 Nr. 77 

LOG 

um breyting á lögum nr. 41 frá 18. maí 1978, um 

Iðntæknistofnun Íslands. 

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

1. gr. 
Á eftir 3. mgr. 2. gr. laganna komi ný mgr., svohljóðandi: 
Iðntæknistofnun Íslands skal heimilt með samþykki stjórnar stofnunarinnar og iðnaðar- 

ráðherra að eiga minnihlutaðild að rannsókna- og þróunarfyrirtækjum sem séu hlutafélög 
eða önnur félög með takmarkaða ábyrgð og hagnýti niðurstöður rannsókna- og þróunar- 
verkefna sem Iðntæknistofnun vinnur að hverju sinni. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Albert Guðmundsson.
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LOG 

um breytingu á lögum nr. 73 26. nóvember 1980, um tekjustofna 

sveitarfélaga, með síðari breytingum. 

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

1. gr. 

Eftirtaldar breytingar verða á 26. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 129/1984: 
1. Í stað „2250 kr.“ í 1. mgr. komi: 4131 kr. 
2. Í stað „450 kr.“ í 1. og 2. málsl. 2. mgr. komi: 826 kr. 

3. Í stað „650 kr.“ í 7. mgr. komi: 1193 kr. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu koma til framkvæmda við álagningu útsvara á árinu 

1987 vegna tekna á árinu 1986. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Alexander Stefánsson. 

Nr. 79 3 31. desember 1986 
; LÖG 

um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar, 

nr. 64/1981, sbr. lög nr. 10/1985. 

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

1. gr. 

2. mgr. 23. gr. laganna orðast svo: 
Að auki skal greiða bótaþegum, sem hafa börn sín yngri en 18 ára á framfæri á heimili 

sínu eða greiða sannanlega með þeim meðlag utan heimilis, 4% af framangreindum launum 
með hverju barni. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1987. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Ragnhildur Helgadóttir.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 94 19. júní 1933, um tékka. 

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

1. gr. 
54. grein laganna orðist svo: 
Orðið „banki“ merkir í lögum þessum banka, er stofnaðir eru með sérstökum lögum 

eða starfa samkvæmt sérstakri lagaheimild, sparisjóði, er fengið hafa staðfestingu á 
samþykktum sínum, svo og Lánastofnun sparisjóðanna. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 29. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

31. desember 1986 Nr. 81 

LOG 

um breytingu á lögum um fangelsi og vinnuhæli, nr. 38 

24. apríl 1973. 

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

1. gr. 

Við 12. gr. laganna bætast nýjar málsgreinar svohljóðandi: 

Fangaverðir mega hvorki gera verkfall né taka þátt í verkfallsboðun. 
Fangaverðir eiga rétt á bótum fyrir meiðsli og tjón sem þeir verða fyrir vegna starfs síns. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 

Jón Helgason.
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LÖG 
um breyting á lögum um lögreglumenn, nr. 56 29. maí 1972. 

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

1. gr. 

Við 4. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi: 
Lögreglumenn ríkisins, sbr. 1. mgr., mega hvorki gera verkfall né taka þátt í verkfalls- 

boðun. 
2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) — 
Jón Helgason. 

Nr. 83 31. desember 1986 

LOG 

um breytingu á lögum nr. 53 30. maí 1984, 

um Ríkismat sjávarafurða. 

ForsETi ÍsLANDS 

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

1. gr. 

1. mgr. 1. gr. laganna orðist svo: 
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 
fiski sem veiddur er úr sjó til manneldis, svo og eftirlit með meðferð, flutningi, geymslu og 
vinnslu hans sem og útflutningi fiskafurða. 

2. gr. 
1. mgr. 10. gr. laganna falli niður. 

3. gr. 

1. mgr. 11. gr. laganna orðist svo: 

Ferskfiskdeild skal hafa eftirlit með meðferð, löndun, geymslu og ástandi landaðs afla 
allt til þess að vinnsla hefst.
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4. gr. 
13. gr. laganna orðist svo: 
Rísi ágreiningur milli fiskkaupenda og seljenda um gæðaflokkun fisks má leita úrskurð- 

ar Ríkismats sjávarafurða um þann ágreining. 

Yfirfiskmatsmenn úrskurða um slíkan ágreining og greiðist kostnaður af slíku mati af 
fiskkaupendum og seljendum samkvæmt gjaldskrá Ríkismatsins. 

S. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1987. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Halldór Ásgrímsson. 

31. desember 1986 Nr. 84 

LOG 

um breyting á lögum nr. 108/1985, 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. 

1. gr. laga nr. 108/1985 orðist svo: 
Í Reykjavíkurlæknishéraði og heilsugæsluumdæminu í Garðabæ skal frestur þessi 

standa til ársloka 1987. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

  

(L. S.) 
Ragnhildur Helgadóttir.



Nr. 85 192 31. desember 1986 

LOG 

um breytingu á lögum nr. 95/1975, um breytingu á lögum um 

almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum. 

ForsETI ÍsLANDs 
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 1987 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 1987. 
3. Af fyrstu 544 100 kr. gjaldstofns sjúkratryggingagjalds greiðist ekkert gjald en af þeim 

hluta gjaldstofnsins, sem umfram er 544 100 kr., greiðast 2%. 
4. Um álagningu og innheimtu þess 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 1987 
vegna tekna ársins 1986 hjá mönnum sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga nr. 7$/1981 og 
vegna tekna ársins 1987 hjá mönnum sem skattskyldir eru skv. 1. tölul. 3. gr., sbr. 71. gr., 
sömu laga. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Ragnhildur Helgadóttir. 

Nr. 86 31. desember 1986 

LOG 

um breytingu á lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar, 

með síðari breytingum. 

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

1. gr. 

Við 15. gr. laganna bætist ný mgr. svohljóðandi: 

Tryggingaráði er heimilt að greiða mæðra- og feðralaun til maka elli- eða örorkulífeyris-
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þega, sbr. 52. gr., þegar bætur almannatrygginga falla niður vegna vistunar á stofnun, sbr. 
51. gr., eða þegar 60. gr. á við um hagi bótaþega, sbr. og 3. mgr. 14. gr. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Ragnhildur Helgadóttir. 

31. desember 1986 L Ö G Nr. 87 

um breytingu á lögum nr. 91/1982, um málefni aldraðra, 

með síðari breytingum. 

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

1. gr. 
Eftirtaldar breytingar verða á 10. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 116/1985. 

1. Í stað „735 kr.“ í 2. málsl. 1. tölul. 1. mgr. komi: 1500 kr. 

2. Í stað „122 058 kr.“ í 3. málsl. 1. tölul. 1. mgr. komi: 224 100 kr. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu gjalda á árinu 1987 

vegna tekna á árinu 1986. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Ragnhildur Helgadóttir. 

31. desember 1986 Nr. 88 

LOG 

um breyting á lögum nr. 9 30. mars 1984, um frádrátt frá 

skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar manna í atvinnurekstri, 

með síðari breytingum. 

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

1. gr. 

2. málsl. 1. mgr. 2. gr., sbr. 1. gr. laga nr. 131/1984, orðist svo: 

Frádráttur skal þó aldrei vera hærri en 45 900 kr. á ári hjá hverjum manni eða 91 800 

kr. hjá hjónum.
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2. gr. 
, Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts á 

árinu 1987 vegna tekna ársins 1986. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Þorsteinn Pálsson 

Nr. 89 31. desember 1986 

LOG 

um breytingu á lögum um listamannalaun, nr. 29 29. apríl 1967. 

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

1. gr. 

2. gr. laganna orðist svo: 
Hafi Alþingi veitt tilteknum listamönnum heiðurslaun skal upphæð þeirri, sem 

nefndinni er ætlað að skipta, varið þannig að jafnhá fjárhæð komi í hlut hvers þess 

listamanns sem valinn er. Nefndin ákveður hæð launanna áður en tillögur eru gerðar um 
hverjir skuli hljóta laun. 

Verði ekki samkomulag í nefndinni um það hverjir skuli hljóta listamannalaun skal 
gerður kjörseðill með nöfnum allra þeirra sem tillaga hefur komið fram um að hljóta skuli 
launin. Skulu nefndarmenn merkja leynilega við nöfn jafnmargra listamanna á kjörseðlinum 
og ákveðið var að hljóta skyldu laun. Er kjörseðillinn ógildur ef merkt er við fleiri nöfn eða 
færri. Skulu þeir listamenn hljóta launin sem flest atkvæði fá. 

Hafi Alþingi ekki veitt tilteknum listamönnum laun getur nefndin í upphafi starfs síns 
ákveðið að veita sérstök laun er séu hærri en laun þau sem hér er gert ráð fyrir og dregst þá 
heildarupphæð þeirra launa frá heildarfjárveitingu þeirri sem nefndin úthlutar samkvæmt 
reglum þessarar greinar. 

2. gr. 
Við lögin bætist ný grein er verði 4. gr., svohljóðandi: 
Laun samkvæmt lögum þessum skulu ekki skerða rétt elli- eða örorkulífeyrisþega til 

uppbótar á lífeyri skv. 19. gr. laga nr. 67 20. apríl 1971. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Sverrir Hermannsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 38 14. apríl 1954, um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins. 

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

1. gr. 

29. gr. laganna hljóði svo: 

Skylt er starfsmanni að hlýða löglegum fyrirskipunum yfirmanna um starf sitt. 
Þrátt fyrir ákvæði laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna er þeim er skipa 

eftirtalin störf óheimilt að gera verkfall: 
1 
2. 
3. 

4. 
S. 
6. 

7. 

Starfsmenn Alþingis og stjórnarráðs. 
Starfsmenn skrifstofu forseta Íslands og starfsmenn íslenskra sendiráða erlendis. 

Hæstaréttarritari og starfsmenn Hæstaréttar, héraðsdómarar, lögreglustjórar, fulltrúar 

lögreglustjórans í Reykjavík, tollstjóri og tollgæslustjóri. 

Starfsmenn ríkissáttasemjara, ríkissaksóknara og ríkislögmanns. 

Forstöðumenn stjórnsýslustofnana ríkisins og staðgenglar þeirra. 
Forstöðumenn atvinnurekstrar- og þjónustufyrirtækja ríkisins og staðgenglar þeirra 
nema þeir séu ráðnir sérstakri ráðningu. 
Aðrir þeir er gegna embættum sem öldungis verður jafnað til embætta þeirra manna 

sem getið er í 1.-6. tölul. 
Fyrir 1. febrúar ár hvert skal fjármálaráðherra birta lista yfir þá starfsmenn sem falla 

undir 5. og 6. tölul. þessarar greinar. 
Ágreiningur um það, hvort maður falli undir ákvæði 1.-7. tölul. þessarar greinar, skal 

lagður fyrir Félagsdóm sem sker úr honum til fullnustu. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.)   
Þorsteinn Pálsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 68 10. október 1967, um Iðnlánasjóð, sbr. 

lög nr. 19 S. 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, lög nr. 44 11. maí 1982, lög nr. 55 30. maí 1984 og lög 

nr. 52 7. maí 1986, um breyting á þeim lögum. 

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

1. gr. 

3. tölul. 8. gr. laganna orðist svo: 
Framlagi til Utflutningsráðs Íslands skv. 4. tölul. 9. gr. laga þessara. 

2. gr. 

4. tölul. 9. gr. laganna orðist svo: 
% hlutar af því gjaldi, sem innheimt er af iðnaðinum í landinu, sbr. 1. tölul. 5. gr. 

laganna, og skal þeim hlut ráðstafað óskiptum til Útflutningsráðs Íslands. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

4. gr. 

Þegar lög þessi hafa öðlast gildi skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 68 10. október 

1967, um Iðnlánasjóð, með síðari breytingum, og gefa þau út svo breytt. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Albert Guðmundsson. 

Nr. 92 31. desember 1986 

LÖG 
um Kjaradóm. 

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

1. gr. 

Kjaradómur skal skipaður fimm dómendum og jafnmörgum varadómendum. 

Hæstiréttur skipar þrjá dómendur. Skal einn þeirra vera lögfræðingur og formaður 
dómsins. Fjármálaráðherra skipar einn dómanda. Félagsmálaráðherra skipar einn dóm- 

anda. Sömu aðilar skipa varadómendur. Dómendur skulu skipaðir til fjögurra ára í senn. 
Kjaradómur setur sér sjálfur starfsreglur.
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2. gr. 

Kjaradómur ákveður launakjör þeirra sem hér greinir: 

Biskups Íslands, borgardómara, borgarfógeta, bæjarfógeta, flugmálastjóra, forstjóra 
ríkisspítala, héraðsdómara, hæstaréttardómara, landlæknis, lögreglustjórans á Keflavíkur- 

flugvelli, lögreglustjórans í Reykjavík, orkumálastjóra, póst- og símamálastjóra, rafmagns- 

veitustjóra ríkisins, rannsóknarlögreglustjóra, ráðherra, ráðuneytisstjóra, rektors Háskóla 

Íslands, rektors Kennaraháskóla Íslands, rektors Tækniskóla Íslands, ríkisendurskoðanda, 

ríkislögmanns, ríkisaksóknara, ríkisskattanefndarmanna í fullu starfi, ríkisskattstjóra, saka- 

dómara, sendiherra, skattrannsóknarstjóra, skrifstofustjóra Alþingis, sýslumanna, 

tollgæslustjóra, tollstjórans í Reykjavík, vegamálastjóra, verðlagsstjóra, yfirborgardómara, 

yfirborgarfógeta, yfirdýralæknis og yfirsakadómara. 

3. gr. 
Kjaradómur skal og ákveða um laun og starfskjör þeirra sem honum er falið með 

öðrum lögum. 

4. gr. 

Kjaradómur aflar sér af sjálfsdáðum nauðsynlegra gagna og upplýsinga og er honum 
rétt að krefjast skýrslna, munnlegra og skriflegra, af einstökum mönnum og embættis- 
mönnum. 

5. gr. 

Kjaradómur getur kvatt sérfróða menn til starfa í þágu dómsins og ráðuneytis um 

úrlausn mála. 

6. gr. 

Við úrlausn mála skal Kjaradómur gæta innbyrðis samræmis í launum þeim sem hann 
ákveður og að þau séu á hverjum tíma í samræmi við laun í þjóðfélaginu hjá þeim sem 

sambærilegir geta talist með tilliti til starfa og ábyrgðar. 

1. gr. 

Kostnaður við Kjaradóm, þar á meðal laun dómenda eftir ákvörðun fjármálaráðherra, 

greiðist úr ríkissjóði. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Sýslumenn, bæjarfógetar og aðrir uppboðshaldarar skulu, meðan þeir sitja í því embætti 

sem þeir eru nú skipaðir í, eiga rétta á, ef þeir óska þess, að halda áfram sömu lögkjörum og 

þeir nú njóta, þó ekki lengur en til ársloka 1990. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Þorsteinn Pálsson. 

A 14*
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LOG 

um Stofnfjársjóð fiskiskipa. 

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 sem nefnist Stofnfjársjóður 

fiskiskipa. 

2. gr. 

Hlutverk Stofnfjársjóðs er að tryggja að eigendur fiskiskipa greiði af stofnlánum sem á 
skipunum hvíla og þá fyrst og fremst með því að greiða afborganir og vexti af lánum þeim 

sem veitt hafa verið af Fiskveiðasjóði og tryggð með veði í skipunum. 

3. gr. 

Hvert fiskiskip skal hafa sérreikning hjá Stofnfjársjóði. Inn á reikning þennan skulu 
renna greiðslur sem nema 7% af samanlögðu hráefnisverði skipsins, sbr. 1. tölul. 7. gr. laga 
nr. 24/1986, um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins. 

Semji Fiskveiðasjóður Íslands og útgerðarmaður um hærri greiðslur inn á stofnfjár- 
sjóðsreikning skips skal greiðslan við það miðuð enda sé haldið eftir meira fé en 15%, sbr. 5. 
gr. laga nr. 24/1986. 

4. gr. 

Ef innstæða er á reikningi skips hjá Stofnfjársjóði og eigandi þess skuldar jafnframt 

Fiskveiðasjóði gjaldfallnar afborganir, verðbætur, vexti, dráttarvexti eða kostnað af lánum, 

sem tryggð eru með veði í skipinu, skal Fiskveiðasjóður taka fé af reikningi þessum til 
greiðslu hinna gjaldföllnu greiðslna að svo miklu leyti sem það hrekkur til þess. 

5. gr. 

Skuldi skipseigandi eigi gjaldfallnar greiðslur til Fiskveiðasjóðs, sbr. 4. gr., er sjóðnum 

heimilt að nota innstæðu skips á reikningi hjá Stofnfjársjóði til greiðslu gjaldfallinna 

afborgana og vaxta af stofnlánum vegna skipsins hjá Ríkisábyrgðasjóði og Byggðastofnun. 

6. gr. 

Skuldi skipseigandi eigi gjaldfallnar greiðslur til Fiskveiðasjóðs, Ríkisábyrgðasjóðs eða 
Byggðastofnunar skv. 4. og 5. gr. skal Fiskveiðasjóður greiða skipseiganda innstæðu 
skipsins hjá Stofnfjársjóði óski eigandinn þess. Þó er Fiskveiðasjóði heimilt að halda eftir 

fjárhæð sem á hverjum tíma má ekki nema hærra hlutfalli af næstu greiðslu afborgana og 
vaxta sem á skipinu hvílir hjá sjóðnum en svarar þeim tíma sem liðinn er frá síðasta 

gjalddaga í hlutfalli við allt tímabilið milli gjalddaganna. 

Nú hvílir ekki skuld á skipi hjá Fiskveiðasjóði og skal Stofnfjársjóður þá greiða 

skipseiganda, án sérstakrar greiðslubeiðni, það fé sem inn á reikning þess kemur. 

7. gr. 

Sé innstæða í Stofnfjársjóði á reikningi skips þegar greiðslur skv. 4. gr., 5. gr. og 1. 

málsl. 6. gr. hafa verið inntar af hendi skal Fiskveiðasjóður færa til tekna á reikninginn vexti 

sem hverju sinni eru ákveðnir með hliðsjón af fjármagnskostnaði skulda er á skipum hvíla 

hjá Fiskveiðasjóði.
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8. gr. 
Innstæða hjá Stofnfjársjóði er undanþegin löghaldi, fjárnámi og lögtaki enda þótt færð 

hafi verið til tekna á reikning skips. 

Skipseiganda er óheimilt að veðsetja slíka innstæðu eða vísa á hana til greiðslu. Framsal 

innstæðu er aðeins heimilt sem þáttur í sölu skips. 

9. gr. 

Innstæða hjá Stofnfjársjóði og réttur til fjár úr honum fylgir skipi við frjálsa sölu og sölu 
á nauðungaruppboði. 

Ef skip ferst eða verður dæmt ónýtt skal innstæða hjá Stofnfjársjóði falla til 
skipseiganda. 

10. gr. 

Sjávarútvegsráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd þessara 
laga. 

11. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1987. Jafnframt falla úr gildi lög um Stofnfjársjóð 
fiskiskipa, nr. 4/1976, og 12. gr. l. nr. 24/1986. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Halldór Ásgrímsson. 
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LÖG 
um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

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

I. KAFLI 

Gildissvið og samningsaðild. 

1. gr. 

Lög þessi gilda um alla starfsmenn sem eru félagar í stéttarfélögum sem skv. 4. og 5. gr. 

laganna hafa rétt til að gera kjarasamninga samkvæmt þeim og eru ráðnir hjá ríkinu, 

ríkisstofnunum, sveitarfélögum eða stofnunum þeirra með föstum tíma-, viku- eða 
mánaðarlaunum, enda verði starf þeirra talið aðalstarf. 

Ákvæði laganna taka ekki til: 
1. Biskups Íslands, borgardómara, borgarfógeta, bæjarfógeta, flugmálastjóra, forstjóra 

ríkisspítala, héraðsdómara, hæstaréttardómara, landlæknis, lögreglustjórans á Keflavík- 

urflugvelli, lögreglustjórans í Reykjavík, orkumálastjóra, póst- og símamálastjóra, 

rafmagnsveitustjóra ríkisins, rannsóknarlögreglustjóra, ráðherra, ráðuneytisstjóra, 

rektors Háskóla Íslands, rektors Kennaraháskóla Íslands, rektors Tækniskóla Íslands,
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ríkislögmanns, ríkissaksóknara, ríkisskattanefndarmanna í fullu starfi, ríkisskattstjóra, 

sakadómara, sendiherra, skattrannsóknarstjóra, sýslumanna, tollgæslustjóra, tollstjór- 

ans í Reykjavík, vegamálastjóra, verðlagsstjóra, yfirborgardómara, yfirborgarfógeta, 

yfirdýralæknis og yfirsakadómara, en starfskjör þeirra skulu ákveðin af Kjaradómi. 

2. Starfsmanna ríkisbanka né lánastofnana ríkisins. 
3. Starfsmanna stofnana og fyrirtækja ríkis og sveitarfélaga þegar um kaup þeirra og kjör 

fer eftir kjarasamningum stéttarfélaga þeirra og vinnuveitenda, sbr. lög nr. 80/1938, og 

lög nr. 19/1979. 
4. Þeirra sem skipa samninganefndir ríkis og sveitarfélaga. 
5. Forstöðumanna stofnana, sbr. 5. og 6. tölul. 29. gr. laga nr. 38/1954, sem óska að vera 

utan samningsumboðs stéttarfélaga og ákveður fjármálaráðherra þeim starfskjör án 
samninga. 

6. Þeirra starfsmanna sveitarfélaga sem getið er í 4.-6. tölul. 19. gr. þessara laga og eru 

utan samningsumboðs stéttarfélags samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar sem ákveður 
þeim starfskjör án samninga. 

Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd þessarar greinar. 

2. gr. 
Lög þessi taka einnig til starfsmanna sjálfseignarstofnana sem starfa í almannaþágu 

samkvæmt lögum, eru í fjárlögum eða njóta fjárframlaga til launagreiðslna úr ríkissjóði af 
daggjöldum eða úr sveitarfélagssjóði, enda komi til samþykki viðkomandi stofnana. 

3. gr. 

Fjármálaráðherra fer með fyrirsvar ríkissjóðs við gerð og framkvæmd kjarasamninga 

samkvæmt lögum þessum. Hann skipar nefnd manna til að annast samninga af sinni hendi 
og tilkynnir viðsemjendum sínum skipan hennar. 

Forsetar Alþingis gera kjarasamninga við starfsmenn Alþingis. 
Sveitarstjórnir fara með fyrirsvar sveitarfélags síns að því er varðar kjarasamninga við 

starfsmenn sína. Þær geta skipað nefnd til að annast samninga af sinni Kendi og skulu þá 
tilkynna viðsemjendum sínum skipan hennar. 

Sveitarstjórnir geta haft með sér samvinnu um samningsgerð og falið sameiginlegri 
samninganefnd samningsumboð sitt. Sama á við um samvinnu milli ríkis og sveitarfélaga, 

svo og þeirra og forráðaaðila stofnana skv. 2. gr. 

4. gr. 
Stéttarfélög starfsmanna ríkis og sveitarfélaga eða samtök slíkra félaga fara með 

fyrirsvar félagsmanna sinna um gerð kjarasamninga samkvæmt lögum þessum og aðrar 

ákvarðanir í sambandi við þá. 
Þau stéttarfélög, sem við gildistöku laga þessara hafa sérkjarasamninga við fjármála- 

ráðherra samkvæmt lögum nr. 29/1976 eða lögum nr. 62/1985 eða hafa kjarasamninga við 
sveitarfélög samkvæmt reglugerð nr. 236/1976, eiga rétt á að gera samninga við sama aðila 
samkvæmt lögum þessum óski þau eftir því innan árs frá gildistöku laganna. 

5. gr. 
Önnur stéttarfélög eða félagasamtök en um ræðir í 4. gr. öðlast rétt til að vera 

samningsaðili samkvæmt lögum þessum sé a.m.k. eitt eftirtalinna skilyrða uppfyllt, sbr. þó 

1. mgr. 6. gr.: 
1. Að félag taki til meiri hluta opinberra starfsmanna hjá ríki eða sveitarfélagi annarra en 

þeirra sem eru í stéttarfélögum sem eiga rétt til samninga skv. 2. og 3. tölul. þessarar 

greinar.
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2. Að félag taki til a.m.k. %44 hluta starfsmanna sem undir lögin heyra hjá tiltekinni stofnun 

og að þeir félagar séu 100 eða fleiri. 
3. Að félag taki til a.m.k. 74 hluta starfsmanna sem undir lögin heyra og eru í starfsstétt 

með lögformleg starfsréttindi eða uppfylla skilyrði um formlega menntun sem jafna má 
til slíkra starfsréttinda og að þeir félagsmenn séu 40 eða fleiri. 

6. gr. 
Eigi skal nema eitt stéttarfélag hafa rétt til samningsgerðar við sama vinnuveitanda fyrir 

sömu starfsstétt, sbr. 3. tölul. 5. gr. Þetta ákvæði takmarkar þó ekki þann rétt til samninga 
sem félög hafa skv. 2. mgr. 4. gr. að óbreyttri félagsskipan. 

Félög, sem skv. 4. gr. hafa samningsrétt við hluta vinnuveitenda og uppfylla jafnframt 
skilyrði 3. tölul. 5. gr. um lögformleg starfsréttindi eða ígildi þeirra, öðlast rétt til samninga 
við aðra vinnuveitendur með sama hætti og önnur félög sem falla undir S. gr., sbr. síðustu 

málsgrein þessarar greinar. 
Félög, sem rétt hafa til samningsgerðar skv. 4. og S. gr., geta tvö eða fleiri gert 

sameiginlegan kjarasamning er taki til allra samningsbundinna kjaraatriða eða hluta þeirra. 
Stofnun nýs félags, sem fer með samningsumboð skv. 5. gr., skal tilkynna a.m.k. 

þremur mánuðum fyrir lok samningstímabils þeirra kjarasamninga sem gilda fyrir félags- 

menn hins nýja félags. 

1. gr. 

Starfsmaður, sem lög þessi taka til, á rétt til þátttöku í stéttarfélagi sem fer með 
samningsumboð samkvæmt lögum þessum eftir því sem samþykktir viðkomandi félags segja. 

Aðeins eitt félag fer með umboð til samninga fyrir hann. 

Starfsmaður, sem lög þessi taka til og eigi er innan stéttarfélags samkvæmt lögum 
þessum, greiði til þess stéttarfélags, sem hann ætti að tilheyra, gjald jafnt því sem honum 
bæri að greiða væri hann í því, enda fari um laun hans og önnur starfskjör samkvæmt 
samningum þess samkvæmt nánari ákvörðun fjármálaráðherra eða sveitarstjórnar. Þá 
ákvörðun skal tilkynna viðkomandi stéttarfélagi. 

8. gr. 

Stéttarfélög eða samtök stéttarfélaga, sem rétt hafa til að gera samninga samkvæmt 
lögum þessum, skulu tilkynna viðsemjanda sínum eigi síðar en við upphaf samningavið- 
ræðna hverjir skipa samninganefndir þeirra. 

Stéttarfélög starfsmanna sveitarfélaga geta haft samvinnu um samningsgerð og kosið 
sameiginlega nefnd til að fara með samningsumboð sitt. Sama á við um samvinnu 
stéttarfélaga, starfsmanna hjá ríki og sveitarfélögum svo og stofnana skv. 2. gr. 

11. KAFLI 

Efni kjarasamninga, gildistími og ábyrgð. 

9. gr. 

Í kjarasamningi skal kveðið á um föst laun, vinnutíma, þar með talið vinnuvökur, laun 

fyrir yfirvinnu, orlof, ferðakostnað, fæðisaðstöðu, fæðiskostnað, tryggingar, starfsmenntun 

og Önnur atriði sem aðilar verða sammála um. 
Um aukatekjur og önnur hlunnindi ríkisstarfsmanna, sem líkt er farið, skal kveða á í 

reglugerð sem fjármálaráðherra setur. 

10. gr. 

Kjarasamningar skulu vera skriflegir. Kveðið skal á um lengd samningstímabils og 
uppsagnarfrest í kjarasamningi. 

Uppsögn skal vera skrifleg og kynnt viðtakanda á sannanlegan hátt.



Nr. 94 202 31. desember 1986 

11. gr. 

Kjarasamningur framlengist um sex mánuði í senn, með óbreyttum uppsagnarfresti, 
hafi honum eigi verið sagt upp réttilega. 

12. gr. 

Tilkynning um uppsögn kjarasamnings skal send ríkissáttasemjara samtímis og uppsögn 
er send gagnaðila. 

Nú rennur kjarasamningur út vegna uppsagnar og skal þó eftir honum farið uns nýr 
kjarasamningur hefur verið gerður. 

13. gr. 

Aðilar kjarasamnings bera fébótaábyrgð á samningsrofum sem þeir sjálfir eða fulltrúar 
þeirra gerast sekir um í störfum sínum fyrir þá. Á samningsrofum einstakra félagsmanna 
bera félög því aðeins ábyrgð að þeim verði gefin sök á samningsrofinu. 

Ekki er heimilt að gera aðför í fundarhúsum, sjúkrastyrktarsjóðum, orlofssjóðum, 

orlofsheimilum eða menningarsjóðum heildarsamtaka eða einstakra félaga vegna þessarar 

ábyrgðar enda séu eignir þessar skýrt aðgreindar frá öðrum eignum og óheimilt að verja 
þeim til almennra þarfa, svo sem styrkveitinga í verkföllum eða greiðslu samnings- eða 

verkfallskostnaðar. 

111. KAFLI 

Um verkföll. 

14. gr. 

Stéttarfélagi, sem er samningsaðili samkvæmt lögum þessum, er heimilt að gera verkfall 
í þeim tilgangi að stuðla að framgangi krafna sinna í deilu um kjarasamning með þeim 
skilyrðum og takmörkunum sem sett eru í lögum þessum. Ákvæði laga nr. 33/1915, um 
verkfall opinberra starfsmanna, ná ekki til þeirra sem heimilt er að gera verkfall samkvæmt 
lögum þessum. 

15. gr. 

Boðun verkfalls er því aðeins lögmæt að ákvörðun um hana hafi verið tekin í almennri 
leynilegri allsherjaratkvæðagreiðslu í hverju stéttarfélagi sem er samningsaðili. Til að 
samþykkja verkfallsboðun þarf a.m.k. helmingur þeirra félagsmanna, sem starfa hjá þeim 

sem verkfallið beinist gegn, að hafa tekið þátt í atkvæðagreiðslunni og meiri hluti þeirra 
samþykkt hana. 

16. gr. 

Ákvörðun um vinnustöðvun ber að tilkynna ríkissáttasemjara og þeim sem hún beinist 

gegn skemmst 15 sólarhringum áður en hún skal hefjast. 

Verkfallsboðun skal vera skrifleg og kynnt viðtakanda á sannanlegan hátt. 

17. gr. 

Óheimilt er að hefja vinnustöðvun: 
1. Ef ágreiningur er einungis um atriði sem Félagsdómur á úrskurðarvald um, nema til 

fullnægingar dómum hans. 
2. Ef tilgangur vinnustöðvunarinnar er að þvinga stjórnvöld til að framkvæma athafnir sem 

þeim lögum samkvæmt ber ekki að framkvæma eða framkvæma ekki athafnir sem þeim 

lögum samkvæmt er skylt að framkvæma, enda sé ekki um að ræða athafnir þar sem 
stjórnvöld eru aðili sem vinnuveitandi. 

3. Til styrktar ólögmætri vinnustöðvun.
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18. gr. 
Boðað verkfall tekur til allra starfsmanna í viðkomandi stéttarfélagi hjá þeim 

vinnuveitendum sem verkfall beinist gegn, annarra en þeirra sem óheimilt er að leggja niður 
störf samkvæmt lögum þessum. 

Þegar verkfall er löglega hafið er þeim sem það beinist gegn óheimilt að stuðla að því að 

afstýra því með aðstoð einstakra félagsmanna þess félags sem að verkfallinu stendur. 

19. gr. 

Heimild til verkfalls skv. 14. gr. nær eigi til eftirtalinna starfsmanna: 
Í. Þeirra sem skipa störf sem talin eru upp í 29. gr. laga nr. 38/1954, um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins, með síðari breytingum. 

2. Þeirra sem heyra undir lög nr. 56/1972, um lögreglumenn ríkisins, með síðari 
breytingum, og lög nr. 38/1973, um fangelsi og vinnuhæli, með síðari breytingum. 
Þeirra sem starfa við nauðsynlegustu öryggisgæslu og heilbrigðisþjónustu. 

4. Framkvæmdastjóra sveitarfélaga, borgar- og bæjarlögmanna, borgar- og bæjarritara, 

borgar- og bæjarverkfræðinga, skrifstofustjóra borgarstjórnar og starfsmanna launa- 
deilda. 
Forstöðumanna stærri atvinnu- og þjónustustofnana sveitarfélaga og staðgengla þeirra. 

Annarra þeirra er gegna störfum sem öldungis verður jafnað til þeirra starfa sem getið 
er í 4. og 5. tölul. 
Fyrir 1. febrúar ár hvert skulu fjármálaráðherra og sveitarfélög, að undangengnu 

samráði við viðkomandi stéttarfélög, birta skrár um störf þau sem falla undir ákvæði 3.-6. 
tölul. fyrri mgr. þessarar greinar. Ný skrá tekur gildi 15. febrúar næst eftir birtingu. Sé ný 
skrá ekki birt samkvæmt framangreindu framlengist síðast gildandi skrá um eitt ár. Andmæli 
gegn breytingum á skrám skulu borin fram fyrir 1. mars sama ár og skal ágreiningur um 

breytingar lagður fyrir Félagsdóm sem sker úr honum til fullnustu. 

al
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20. gr. 
Sé verkfall hafið er heimilt að kalla starfsmenn, sem eru í verkfalli, tímabundið til vinnu 

í þeim tilgangi að afstýra neyðarástandi. 

21. gr. 
Nefnd tveggja manna ákveður hverjir skulu kvaddir til starfa skv. 20. gr. Annar 

nefndarmanna skal tilnefndur af því stéttarfélagi sem á í verkfalli en hinn af viðsemjanda 
þess. Ákvarðanir um kvaðningu til vinnu skulu teknar með atkvæðum beggja nefndarmanna 

og eru þær endanlegar. 

22. gr. 
Um laun og önnur kjör þeirra manna, sem um ræðir í 19. gr., skal samið af 

samninganefnd þess stéttarfélags er þeir tilheyra. 

Náist ekki samningar um kjör þeirra starfsmanna sem tilgreindir eru í 1. og 2. svo og 4.— 
6. tölul. 19. gr. og falla undir lög þessi á stéttarfélagið rétt á að þriggja manna gerðardómur 
taki deiluna til úrlausnar. Takist ekki samkomulag um oddamann tilnefnir viðkomandi 
bæjarfógeti eða sýslumaður, í Reykjavík yfirborgardómarinn, hann en málsaðilar einn 
dómara hvor. 

23. gr. 

Ákvarðanir um samninga eða annað, er varðar kjör starfsmanna og fer eftir lögum 
þessum, verða aðeins teknar af þeim sem starfa hjá þeim vinnuveitanda eða vinnuveitendum 

sem samningurinn nær til. 

Enginn starfsmaður má taka þátt í atkvæðagreiðslu eða ákvörðun um kjaramál nema í 

einu stéttarfélagi sem er samningsaðili samkvæmt lögum þessum.
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24. gr. 
Ákvæði í ráðningarsamningi er ógilt ef það brýtur í bága við kjarasamning stéttarfélags 

starfsmanns samkvæmt lögum þessum starfsmanni í óhag. 

25. gr. 
Nú er sett á fót ný stofnun og skal þá ákveða kjör starfsmanna hennar með 

samkomulagi milli fjármálaráðherra eða hlutaðeigandi sveitarstjórnar og þeirra stéttarfé- 
laga sem í hlut eiga. 

Sama gildir ef stofnaðar eru nýjar stöður við stofnanir ríkis eða sveitarfélaga. 

IV. KAFLI 

Um Félagsdóm. 

26. gr. 
Félagsdómur dæmir í málum sem rísa á milli samningsaðila um: 

1. Samningsaðild einstakra stéttarfélaga og til hvaða starfsmanna samningsaðild þeirra 

nær. 
Lögmæti boðaðra eða þegar hafinna vinnustöðvana. 
Ágreining um skilning á kjarasamningi eða gildi hans. 
Hverjir falli undir ákvæði 29. gr. laga nr. 38/1954. 
Hverjir falli undir ákvæði 3.-6. tölul. 19. gr. þessara laga. 

Önnur atriði sem aðilar hafa samið um að leggja fyrir dóminn enda séu að minnsta kosti 
þrír af dómendunum því meðmealtir. 

Félagsdómur dæmir og um ágreining um félagsaðild þeirra sem undir lög þessi falla 
hvort sem ágreiningurinn er milli samningsaðila, stéttarfélaga eða einstakra starfsmanna og 
stéttarfélaga. 

Félagsdómi er heimilt að dæma í máli um atriði sem tilgreind eru í 1. mgr. sem 
ágreiningur er um milli fjármálaráðherra eða sveitarfélags annars vegar og hins vegar 

einstakra starfsmanna eða starfsmannahópa sem ekki falla undir 5. gr. þessara laga né lög 

nr. 80/1938, um stéttarfélög og vinnudeilur, enda sé um það samkomulag milli aðila og að 
minnsta kosti þrír af dómendunum séu því meðmæltir. 

d
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21. gr. 

Þegar Félagsdómur dæmir í málum sem greinir í 26. gr. nefna annars vegar viðkomandi 

heildarsamtök stéttarfélaga og hins vegar fjármálaráðherra eða Samband íslenskra sveitarfé- 
laga dómara til setu í dómnum í stað þeirra sem nefndir hafa verið af Alþýðusambandi 

Íslands og Vinnuveitendasambandi Íslands. Dómarar þessir skulu tilnefndir til þriggja ára í 
senn. 

Sé stéttarfélag utan heildarsamtaka aðili máls fyrir Félagsdómi nefnir það sjálft dómara 

í það mál. 

Tilnefni aðili ekki dómara til setu í Félagsdómi skal forseti dómsins tilnefna dómara í 
hans stað. 

Stéttarfélög reka mál sín og félagsmanna sinna fyrir Félagsdómi. 

Ef stéttarfélag neitar að höfða mál fyrir félagsmenn sína er aðila heimilt að höfða málið 

sjálfur fyrir Félagsdómi. En leggja skal hann fram sönnun um synjun viðkomandi félags fyrir 

forseta dómsins áður en stefna er gefin út. Í slíku máli tilnefnir forseti dómsins dómara í stað 

þess sem annars er tilnefndur af stéttarfélagi, sé það utan heildarsamtaka. Sama gildir í 
málum skv. 3. mgr. 26. gr. Í málum skv. 2. mgr. 26. gr. skal forseti dómsins tilnefna dómara í 
stað beggja þeirra sem annars eru tilnefndir af aðilum. 

Hinir tilnefndu dómarar skulu ekki eiga sæti í aðal- eða varastjórnum eða samninga- 

nefndum viðkomandi stéttarfélags né í samninganefndum ríkisins og viðkomandi sveitarfé- 
laga.
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V. KAFLI 

Um trúnaðarmenn á vinnustöðum. 

28. gr. 

Á hverri vinnustöð þar sem a.m.k. fimm menn vinna er starfsmönnum heimilt að kjósa 
úr sínum hópi einn trúnaðarmann. Á vinnustöð þar sem fimmtíu menn eða fleiri vinna má 
kjósa tvo trúnaðarmenn. Trúnaðarmenn skal kjósa til tveggja ára í senn. Val trúnaðar- 
manna skal tilkynna vinnuveitanda og stjórn stéttarfélags þegar í stað. 

Heimilt er að kjósa trúnaðarmenn fyrir félagssvæði eða hluta þess vegna starfsmanna á 
vinnustöðvum sem ekki uppfylla skilyrði um lágmarksfjölda. 

Heimilt er einstökum félögum að semja um aðra skipan á vali trúnaðarmanna en að 
framan greinir. 

29. gr. 

Trúnaðarmaður skal gæta þess að vinnuveitandi og fulltrúar hans haldi kjarasamning og 
réttur starfsmanna sé í hvívetna virtur, einkum um orlof, vinnuvernd, öryggi og hollustu- 
hætti. 

Starfsmönnum ber að snúa sér til trúnaðarmanns með umkvartanir sínar. Ber 
trúnaðarmanni að rannsaka málið þegar í stað er umkvartanir berast eða hann hefur ástæðu 
til að ætla að gengið sé á rétt starfsmanna eða stéttarfélags á vinnustöð hans af hálfu 
vinnuveitanda. Komist trúnaðarmaður að þeirri niðurstöðu að umkvartanir eða grunur hafi 
við rök að styðjast ber honum að krefja vinnuveitanda eða umboðsmann hans um 
lagfæringu. 

Trúnaðarmaður skal gefa starfsmönnum á vinnustöðinni svo og stéttarfélagi, er í hlut á, 
skýrslu um kvartanir starfsmanna jafnskjótt og við verður komið. Enn fremur gefur hann 
sömu aðilum skýrslu um hvað vinnuveitandi hafi brotið af sér við starfsmenn og stéttarfélag 
þeirra svo og hvaða lagfæringar hafi fengist fram. 

Trúnaðarmaður á rétt til að rækja skyldur sínar í vinnutíma enda geri hann yfirmanni 
sínum grein fyrir erindi sínu hverju sinni. 

Á vinnustaðnum skal honum veitt aðstaða til þess m.a. að eiga einkaviðræður við 
samstarfsmenn sína, halda með þeim fundi í kaffitímum eða við lok vinnudags, þar sem því 
verður við komið, veita honum aðgang að síma o.s.frv. 

30. gr. 

Gefa skal trúnaðarmanni upplýsingar um ef staða losnar á vinnustað hans eða í ráði er 
að bæta við starfsmanni. Jafnframt skal láta honum í té upplýsingar um ráðningarkjör og 
hverjir sækja um starfann. 

Trúnaðarmaður skal í engu gjalda þess í starfi eða á annan hátt að hann hefur valist til 
þessa trúnaðarstarfs. 

Óheimilt er að flytja trúnaðarmann í lægri launaflokk meðan hann gegnir starfi 
trúnaðarmanns. 

Sé trúnaðarmaður valinn úr hópi starfsmanna sem ráðnir eru með uppsagnarfresti skal 
hann að öðru jöfnu sitja fyrir um að halda vinnunni. 

VI. KAFLI 

Um atvinnuleysisbætur. 

31. gr. 
Opinberir starfsmenn, sem lög þessi taka til og ekki njóta ákvæða 14. gr. laga nr. 38 

1954, skulu njóta atvinnuleysisbóta sambærilegra við annað launafólk í samræmi við gildandi 
lög og framkvæmd þeirra á hverjum tíma, sbr. einkum IV. og V. kafla laga um 

atvinnuleysistryggingar. Bótaréttur skal m.a. háður því skilyrði að atvinnulaus starfsmaður 

hafi sannanlega ekki neitað annarri vinnu sem boðist hefur, sbr. 16. gr. laga um 
atvinnuleysistryggingar og túlkun hennar á liðnum árum. 

Ríkissjóður ábyrgist greiðslu atvinnuleysisbóta til starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana.
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32. gr. 

Sveitarfélög ábyrgjast útgjöld vegna atvinnuleysisbóta til starfsmanna sinna og starfs- 

manna stofnana sveitarfélaga, hvert fyrir sig eða fleiri sameiginlega eftir því sem þau sjálf 

ákveða. 
Um starfsmenn sameignarstofnana ríkis og sveitarfélaga gilda hliðstæðar reglur eftir því 

hvort starfsmenn eru ráðnir af ríki eða sveitarfélagi. 
Nánar skal kveða á um framkvæmd ákvæða þessarar greinar í reglugerð sem 

félagsmálaráðherra er heimilt að setja. Reglur um greiðslu atvinnuleysisbóta til fyrrverandi 

starfsmanna sveitarfélaga skulu settar að fengnum tillögum Sambands íslenskra sveitarfélaga 

og með hliðsjón af tillögum einstakra sveitarfélaga. Haft skal samráð við samtök opinberra 

starfsmanna um setningu reglugerðar um greiðslu atvinnuleysisbóta samkvæmt þessari 

grein. 
33. gr. 

Sérstök nefnd ákveður atvinnuleysisbætur og sker úr öðrum ágreiningi sem upp kann að 
koma. Nefndin skal skipuð til fjögurra ára í senn tveimur fulltrúum tilnefndum af 
viðkomandi heildarsamtökum opinberra starfsmanna, einum frá fjármálaráðuneyti, einum 
frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og einn skal skipaður af Hæstarétti. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
34. gr. 

Á vegum þeirra aðila, sem lög þessi taka til, starfi nefnd er annist kjararannsóknir og 
aðra upplýsingaöflun vegna kjarasamninga. 

Nefndin skal skipuð jafnmörgum fulltrúum stéttarfélaga og vinnuveitenda samkvæmt 

nánari ákvæðum í reglugerð sem sett skal að fengnum tillögum heildarsamtaka opinberra 
starfsmanna og Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

Nefndin setur sér starfsreglur, m.a. um starfssvið og starfshætti. 
Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði. 

35. gr. 
Brot á lögum þessum varða sektum. 

36. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 29/1976, um kjarasamninga 

Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, með síðari breytingum, og lög nr. 62/1985, um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Gildandi kjarasamningar aðila, sem falla undir lög þessi og gerðir hafa verið samkvæmt 

lögum nr. 29/1976, nr. 62/1985 eða reglugerð nr. 236/1976, skulu gilda fyrir viðkomandi 
félög og einstaklinga þar til gerðir hafa verið samningar samkvæmt lögum þessum. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Þorsteinn Pálsson. 
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FJARLOG 

ForsEri ÍsLaNnDs fyrir árið 1987. 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

A-HLUTI 

Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana 

1. gr. 

iðsluyfirlit ríkissjóðs 
Rekstrarreikningur Greiðsluy 3 Þús. kr. Þús. kr. 

Tekjur .........00000 00. 43 029 220 
Beinir skattar ...............0..0. 0000... 6 626 000 
Obeinirskattar ....................... AR 33 748 720 

Fjármagnstekjur, vextir ............00.. 0... 2 225 000 

Aðrartekjur ..............0 0000 429 500 

Gjöld: 

Rekstrarliðir ...............2000.. 00 40 295 437 

Samneysla ............0.000 00. 21 769 516 

Neyslu- og rekstrartilfærslur ......................... 16 799 O14 
— Sértekjurstofnana ..........0.......2 0000 —1 893 993 

Fjármagnsgjöld, vextir ..........0.0..0.0. 000. 3 620 000 

Jöfnuður ............0.00 0200 2 733 783 

Fjárfesting ..............0... 00... 5 576 970 

Stofnkostnaður ............02.02 000 HR 2552 678 
Fjármagnstilfærslur ................... 000... 3 024 292 

Tekjur umfram gjöld ...................0 00... —2 843 187 

Lánahreyfingar 

Afborganir .............00.2 0. 1 430 000 

Afborganir af teknum lánum ........................ 3 410 000 
— Innheimtar afborganir af veittum lánum ............ —1 980 000 

Veittlán .............00000 0. 1 420 000 
Til B-hluta ríkissjóðs ..............000 00. 1420 000 

Hluta- og stofnfjárframlög .................. 0... 00... 80 000 

Viðskiptareikningar ................0.0 000... 0... 300 000 
Útstreymi umfram innstreymi ...............0....... 300 000 

Lánsfjárþörf A-hluta ríkissjóðs ........................ 6 073 187 

Lántökur .............0.00. 002 6 150 000 
Innlend útgáfa verðbréfa .....................000... 4 450 000 
Erlend lántaka ríkissjóðs ...............0..0000..... 1 700 000 

Greiðslujöfnuður, sjóðsbreyting ......................... 76 813
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00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

2. gr. 

31. desember 1986 

Árið 1987 eru veittar til gjalda fjárhæðir sem tilgreindar eru á rekstrarreikningi í þessari 
grein, sbr. sundurliðun í 4. gr. 

Æðsta stjórn ríkisins ............................... 

Forsætisráðuneyti ..........................0..... 
101 Yfirstjórn ............0...0 0. 
102—902 Annað ...........0.00%0 0... 

Menntamálaráðuneyti.............................. 
101 Yfirstjórn ...............0. 0. 
201—885 Fræðslumál ............................. 
901—999 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi .... 

Utanríkisráðuneyti ................................ 
101—102 Yfirstjórn ...................0. 00 
201 Löggæsla á Keflavíkurflugvelli ............. 
301—313 Sendiráð .............0.00000000 000. 

Landbúnaðarráðuneyti............................. 
101—172 Yfirstjórn ....................0 00. 
201—299 Búnaðarmál ...................0...0..... 
501—503 Skólar ..............0.0.00 000... 

Sjávarútvegsráðuneyti .............................. 
101 Yfirstjórn .................0 0... 
201—299 Utvegsmál .....................00.... 
901 Annað .......00... 0 

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti ....................... 
101—102 Yfirstjórn ..........0.00.0.. 0... 
201—284 Dómgæsla, lögreglumálo. fl. .............. 
301—373 Þjóðkirkjan ............0.00.000.0000 0... 

Félagsmálaráðuneyti ............................... 
101 Yfirstjórn ..............2.000 00. 
271—272 Húsnæðismál ........................... 
301—999 Önnur félagsmál ........................ 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti ............... 
101 Yfirstjórn ............0..0... 
271—274 Tryggingamál ........................... 
301—399 Heilbrigðismál .......................... 
471—502 Annað ...........2.00.00 000. 

Rekstrar- 

Þús. kr. 

50 640 
112 132 

79 585 
6378 815 

658 759 

93 474 
95 392 

174 572 
109 858 

35 965 
1505 587 

102 487 

30 302 
1081 758 

36 758 

40 249 
1 980 647 

213 760 

29 139 
1 300 000 

804 139 

33 531 
11 413 202 

7 071 446 
29 846 

Þús. kr. 

353 148 

162 772 

7 117 159 

473 296 

1 644 039 

1 148 818 

2 234 656 

2 133 278 

18 548 025 

  

33 815 191
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3. gr. 

Nr. 95 

Árið 1987 er ætlast til að innheimtar tekjur verði þær sem tilgreindar eru á 
rekstrarreikningi samkvæmt þessari grein. 

reikningur 

dl 

411 
4110 
41101 
4111 
41111 
4116-7 
4118 

412 
4120 
4121-2 

4123 
4128 

413 
4130 

42-43 

420 
4200 
4201 
4202 

421 
4210 
4211 
4212 
4213 
4214 
42153 
4216 

422 
4220 

4221 

Tekjur: 

Beinir skattar 

Eignarskattar ................... 0000... 

Eignarskattur, einstaklingar .................... 

Eignarskattsauki, einstaklingar .................. 

Eignarskattur, félög ..........00000000 0... 

Eignarskattsauki, félög ...............0000000... 
Skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði ......... 
Erfðafjárskattur ............000000. 0... 

Tekjuskattar, nettó ...........0..0.0.0... 0... 

Tekjuskattur, einstaklingar, brúttó ............... 

Barnabætur, skattafsláttur til greiðslu eignarskatts, 
eignarskattsauka, sjúkratryggingagjalds og útsvars . 

Tekjuskattur, einstaklingar, nettó ................ 
Tekjuskattur, félög ...........0.0...0..0 0000... 

Sjúkratryggingagjald ................... 0000... 

Persónuskattar ............0....00 0000... 

Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra ............... 

Óbeinir skattar 

Gjöld af innflutningi, aðflutningsgjöld, almenn ..... 

Aðflutningsgjöld alls ..............000. 00... 
Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ............. 

Byggingariðnaðarsjóðsgjald .................... 

Gjöld afinnflutningi ........................... 

Gjald af bifreiðum og bifhjólum ................. 
Innflutningsgjald af bensíni ..................... 

Jöfnunargjald ..............000.. 0000. 
Jöfnunarálag á hús og húshluti ................... 
Tollafgreiðslugjald .......................00... 
Fóðurgjald, grunngjald, lög nr. 46/1985 ........... 

Hagnaður af sölu varnarliðseigna ................ 

Tekjur af sölu erlends gjaldeyris ................. 

Gjald af umboðsþóknun og gengismun innlánsstofn- 

ANDA ......... 0. 

Þús. kr. 

580 000 
61 000 

320 000 
85 000 

165 000 
60 000 

6 550 000 

2 900 000 
3 650 000 
1 200 000 

365 000 

140 000 

3 035 000 
151 500 

7 000 

245 000 
1 450 000 

315 000 
13 500 

155 000 
170 000 
25 000 

205 000 
98 000 

Þús. kr. 

1 271 000 

5 215 000 

140 000 

2 890 500 

2 373 500 

303 000 

  

12 193 000
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09 

10 

11 

12 

13 

15 

Fjármálaráðuneyti ................................. 

101—105 Yfirstjórn ..............0000 0000 

201—282 Toll-ogskattheimta ..................... 
381 Lífeyrissjóðir, styrktarféo.fl. ............. 

402—999 Annað .........00%%0 0000 

Samgönguráðuneyti .................0....0.. 0000... 

101 Yfirstjórn ................. 0 
102 Póst-ogsímamál ........................ 
211 Vegamál ..........00000. 00... 

321—672 Önnursamgöngumál..................... 

Iðnaðarráðuneyti .................................. 

101 Yfirstjórn ..............00 0000. 

201—299 Iðnaðarmál.................00...000.... 
301—399 Orkumál ............0...000 000. 

Viðskiptaráðuneyti ..........................0....... 

101 Yfirstjórn ...............0. 00 
201 Niðurgreiðslur .......................... 
202—-999 Annað ..........0.000 0000 

Hagstofa Íslands ..........................0. 0... 

Fjárlaga- og hagsýslustofnun ........................ 

101—182 Yfirstjórn ..........000..0 0000. 
991 Ymis lán ríkissjóðs, vextir ................. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

97 232 
443 484 
527 101 

1570 726 

23 658 
110 000 

2 150 000 
1 160 834 

22 671 
346 168 
138 372 

28 635 
1 090 000 

43 849 

36 380 
3 620 000 

Rekstrar- 

Þús. kr. 

33 815 191 

2 638 543 

3 444 492 

1 107 217 

1 162 484 

48 100 

3 656 380 

  

Flutt 45 872 407



reikningur 

423 
4230-1 
4232 
4233 
4239 

424 
4240-2 
4244 

426 
4261 

427 
4211 
4273 

428 
42801 
42802 
4281 

429 
4290 
4201 
4202 
4293 
420941 
42942 
42943 

430 
4301 
4302 
4303 
4305 

  

31. desember 1986 211 Nr. 95 

Tekjur: 

Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 12 193 000 
Skattar af framleiðslu og innflutningi ............. 2 308 000 

Vörugjald ...........0...2000 20 238 000 
Sérstakt vörugjald af innlendri framleiðslu ........ 225 000 

Sérstakt vörugjald afinnflutningi ................ 1 800 000 

Framleiðslugjald afáli ......................... 45 000 

Sölugjald .................. 0... 17 430 000 
Sölugjald, alls ............0.00.0 000. 18 250 000 

Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ............. 820 000 

Skattar aforku ............0..00...... 0. 37 000 

Rafmagnseftirlitsgjald ......................... 37 000 

Skattar af einkasöluvörum ...................... 2 651 500 

Hluti af rekstrarhagnaði ÁTVR ................. 2 650 000 

Gjald af einkasöluvörum ....................... 1500 

Sérstakir skattar af þjónustu ..................... 166 500 
Skemmtanaskattur ............000% 000... 43 000 

Miðagjald .............0000. 0000. 6 500 
Flugvallaskattur ...............0000 0000... 117 000 

Aðrir skattar af veittri þjónustu .................. 343 420 

Aukatekjur, almennar ...........0.....000.00... 170 000 
Prófgjöld ..........00.... 0000 4 400 
Skoðunargjaldökutækja ....................... 69 000 
Skráningargjaldökutækja ...................... 94 000 
Sérleyfisgjald ...............0... 0000. 3 000 

Samúðarskeyti Landssímans .................0... 3 000 
Gjald af eyðublöðum heillaskeyta ................ 20 

Skattar af launagreiðslum ....................... 3 290 000 

Launaskattur ...........0.0..0.00000 200. 1 700 000 

Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda ............ 1 250 000 

Slysatryggingagjald ............................ 185 000 
Iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs ............ 155 000 

Flutt 38 419 420
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Rekstrar- 

Gjöld: 

Þús. kr. 

Flutt 45 872 407 

  

Gjöld samtals 45 872 407 
 



reikningur 

431 
4310 
4311 
43121 
43122 
43131 
43132 
43133 
4314 
4316 
4317 
4318 

48 

481 

482 
4820 
48201 
48202 
48203 
48205 
4821 
4822 
4823 

49 

499 

4990 
4999 
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Tekjur 
Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 38 419 420 
Aðrir óbeinir skattar ........................... 1955 300 
Þinglýsingar ...........00... 00... 21 000 
Stimpilgjald ................ 0 970 000 
Þungaskattur af dísilbifreiðum, skv. ökumælum .... 540 000 
Þungaskattur af dísilbifreiðum, fast árgjald ........ 160 000 
Lestagjald ...............0000 00. 100 
Vitagjald ............000000 000 17 500 
Skipaskoðunargjald ............................ 9 200 

Skipulagsgjald .............0...000. 000. 30 000 
Áhættugjald ríkisábyrgða ....................... 45 000 
Einkaleyfisgjald Happdrættis HÍ ................. 22 500 
ICAO-tekjur ............ 0. 140 000 

Fjármunatekjur 

Vaxtatekjur og aðrar lánatekjur ................. 2 225 000 

Dráttarvextir og vextir af skammtímalánum ....... 800 000 
Vaxtatekjur af langtímalánum ................... 1425 000 

Arðgreiðslur ................0.0...00.000. 0. 369 500 

Frá fyrirtækjum og sjóðum í B-hluta: 
Afgjöld ríkisjarða ...................0000 4 500 
Fríhöfn Keflavíkurflugvelli ...................... 145 000 
Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli .............. 38 000 

Lyfjaverslun ríkisins ..................0...0... 12 000 

Sameignir ríkisins ..................00.0 0... 15 000 
Arður af hlutabréfum .......................... 5 000 
Hluti af hagnaði Seðlabanka Íslands .............. 150 000 

Aðrar tekjur 

Ýmsartekjur ................0.......0. 0... 60 000 

Sektir og upptækar vörur til ríkissjóðs ............ 50 000 
Óvissartekjur ............0...0... 000... 10 000 

Tekjur samtals ..............00. 0000. 43 029 220 

Gjöld umfram tekjur .................0.0...... 2 843 187 
  

Samtals 45 872 407 
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Sundurliðun útgjalda eftir ráðuneytum, stofnunum og tegundum útgjalda 

4. gr. 

00 Æðsta stjórn ríkisins 

00-101 Embætti forseta Íslands 

Viðfangsefni: Þús. kr. 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...........0%.. 0... 14 568 

130 Opinberar heimsóknir ............0..00..0 0... 4 266 
150 Fálkaorðan ................ 000... 381 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteignir á Bessastöðum ..............0........... 3 896 

Gjöld samtals .............0. 0020 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „00.00.0000... 8172 

52-58 Önnur gjöld ..............0.0 0000 14 939 

5 Gjöldsamtals ...........00000 0000 23 111 
4 Sértekjur ............... 000 328 

Mismunur .........0... 00. 

00-201 Alþingi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Þingfararkaup alþingismanna ...................... 71 676 
102 Starfskostnaður ..........0...%0.002 000 29 106 

104 Skrifstofu- og alþingiskostnaður ................... 65 569 

105  Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings .................. 691 

106 Útgáfukostnaður Alþingistíðinda .................. 13311 
107 Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka ................. 8 450 
120 Rekstrarkostnaður fasteigna ...................... 6 679 

121 HúsJónsSigurðssonar ...........200. 00... 2325 

130 ÞingmannasamtökNATO ......0.0..0%% 0000. 1184 
131 Þingmannanefndir Evrópuráðsins .................. 1 854 
132 Norðurlandaráð ............0...%.00. 0... nn. 7 081 
133 Þingmannafundir Fríverslunarsamtaka Evrópu ....... 1172 
134 Alþjóðaþingmannasamtökin ...................... 1524 

Þús. kr. 

19 215 

3 896 

23111 

22 783 

210 622
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Viðhaldsverkefni: 

520 Fasteignir ... 

Stofnkostnaður: 

215 

690 Ýmisstofnkostnaður ...........2...0..000 0. 

Gjöld samtals 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ....... 
52-58 Önnur gjöld .. 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
5 Gjöld samtals 

00-202 Ríkisendurskoðun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ... 

Stofnkostnaður: 

601 Tölvubúnaður 

Gjöld samtals 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ....... 
52-58 Önnur gjöld.. 

5 Gjöld samtals 
4 Sértekjur .... 

Mismunur ... 

00-301 Ríkisstjórn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkisstjórn .. 

Gjöld samtals 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ....... 

52-58 Önnur gjöld... 
5 Gjöld samtals 

Þús. kr. 

5 500 

18 000 
12 000 

117 782 
119 890 

8 450 

44 312 

500 

33 328 
11 484 

44 812 
19 

25 742 

20 409 
5333 

Nr. 95 

Þús. kr. 

5 500 

30 000 

246 122 

246 122 

44 312 

500 

44 812 

44 793 

25 742 

25 742 

25 742
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00-401 Hæstiréttur Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 13 708 

101 Hæstiréttur ...............000 0000. 13 708 

Gjöld samtals ...........0.000 000 13 708 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun NI 13 409 

52-58 Önnur gjöld ...........0.0.000 000 nennu 299 

5 Gjöldsamtals .........0.000000 enn 13 708 

Samtals 353 148
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01 Forsætisráðuneyti 

01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Yfirstjórn ................00. 0000 
120 Stjórnarráðshús ...............00.0 00... 
121  Ráðherrabústaður Tjarnargötu .................... 
122 Ráðherrabústaður Þingvöllum ..................... 
123 Hrafnseyri ................00.. 000 
130 Öryggismálanefnd ...................0 0. 0000. 
131 Skrifstofa Ráðherranefndar Norðurlandaráðs ........ 
140 GjöfJónsSigurðssonar ............0%.0.. 00... 

Viðhaldsverkefni: 

520 Stjórnarráðshús, viðhald .......................... 

521 Ráðherrabústaður Tjarnargötu, viðhald ............. 

Stofnkostnaður: 

601 Tölvukaup...............0%%0 00 

Gjöld samtals ............0..0.. 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „..........20 00 
52-58 Önnur gjöld ................... 0... 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
S Gjöldsamtals ..............%.00 0000. 

01-102 Þjóðhagsstofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Þjóðhagsstofnun .............0..000 0000. 

Stofnkostnaður: 

601 Endurnýjun skrifstofubúnaðar og húsgagna .......... 

Gjöld samtals .............00. 2000 

Þús. kr. 

20 550 
3392 
1201 

483 
677 

2572 
17 772 

851 

2254 
588 

300 

14 678 
16 662 

19 300 

30 548 

650 

Nr. 95 

Þús. kr. 

47 498 

2 842 

300 

50 640 

50 640 

30 548 

650 

31 198
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. 

S1 Laun ............000 000 23 486 
52-58 Önnur gjöld ...............0000 0000 1712 

5 Gjöldsamtals ..........0...00 0... 31 198 
4 Sértekjur ...........000002 0. 12 219 

Mismunur ............000 0020 

01-171 Byggðastofnun, framlag 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 
601 Byggðastofnun, framlag ..................00.0.... 80 000 

Gjöld samtals .................. AAN 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 80 000 
5 Gjöldsamtals .................. 000. 

01-901 Húsameistari ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...............000.0 000 5 389 
110 Teiknistofa ................0.000. 000... 16 543 

120 Byggingaeftirlit .............0...0.....00 00... 2 059 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0. HR 20 020 

52-58 Onnur gjöld ................00. 2000 3971 

5 Gjöldsamtals ...............0.. 0000. 23 991 

4 Sértekjur ...............00000 000. 23 864 

Mismunur ............0.0 0000 

01-902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd ....... 8 537 

Viðhaldsverkefni: 
501 Þingvallabæro.fl. ..........0.0.000..0.0 0000 1000 

Þús. kr. 

18 979 

80 000 

80 000 

80 000 

23 991 

23 991 

127 

8 537 

1000
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Þús. kr Þús. kr. 

Stofnkostnaður: 4 650 
601 Aðalskipulag, hönnun ............................ 2 000 
640 Lífríkisrannsóknir í Þingvallavatni .................. 1400 
690 Annarstofnkostnaður ............0..0.... 00... 1250 

Gjöld samtals ..........0000000 0. 14 187 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0..00.0000 nr 4 070 
52-58 Önnur gjöld ..................20000 0. nn 10 117 

5 Gjöldsamtals .............0000 0000. 14 187 
4 Sértekjur ...........0.00000 0000 1 161 

Mismunur ............0.. 002. 13 026 

Samtals 162 772
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02 Menntamálaráðuneyti 

02-101 Menntamálaráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Yfirstjórn ................. 0000. 

Gjöld samtals ............00..0 0000. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0...0000000 0000 

52-58 Önnur gjöld ...............00%0 0000 nn sr 
5 Gjöldsamtals ..............00000 00... 

02-201 Háskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ................00. 0000 

102 Sameiginlegútgjöld ..........................00.. 
103 Reksturfasteigna ...................... 0000... 
104 Rannsóknir í kvennafræðum ...................... 
105 Fjarkennsla ..................0.0 0000. 
106 Háskólakennsla á Akureyri ....................... 

110 Guðfræðideild ....................0........... 
111 Læknadeild ..................000000 000. 
112 Tannlæknadeild ..................00..0000 0000. 
113 Lyfjafræðilyfsala .............0.0...00. 000... 

114 Lagadeild .....................0.00 0... 
115 Viðskiptadeild ...............00000. 0000... 
116 Heimspekideild .....................0000. 0... 
117 Verkfræðideild ...................0... 00... 
118 Félagsvísindadeild ............................... 
119 Íþróttakennsla ...................... 0. 0... 

120 Háskólabókasafn ................00.0 0000... 0. 

121 Mannfræðistofnun ...............00... 0000... 

122 Reiknistofnun ...............0......0 000. 

123 Námsbraut í hjúkrunarfræðum ..................... 
124 Námsbrautí sjúkraþjálfun ........................ 
125 Raunvísindadeild .......................0...00... 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

79 585 

46 044 
33 541 

45 986 
60 372 
75 456 
1000 
1075 
5 105 
8 961 

72 822 
21 988 
7917 

11 987 
23 735 
55 875 
48 782 
30 060 

4 357 
23 924 

2 201 
20 822 
21 205 

7 980 
103 374 

Þús. kr. 

79 585 

19 585 

79 585 

654 984
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Þús. kr. 

Viðhaldsverkefni: 
550 Fasteignir ................00000 000 25 000 

Stofnkostnaður: 

650 Byggingarframkvæmdir ogtækjakaup ............... 75 000 

Gjöldsamtals ..................0 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........0...0000 00. 478 434 
52-58 ÖOnnurgjöld ...............000 0000 00 rr 275 550 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 1000 

5 Gjöldsamtals ............0.000 00... 754 984 
4 Sértekjur ...............000 000. 129 636 

Mismunur ............0000 000 

02-202 Tilraunastöð háskólans á Keldum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Tilraunastöð háskólans á Keldum .................. 43 864 
110 Rannsóknadeild fisksjúkdóma ..................... 4 803 

Viðhaldsverkefni: 
501 Fasteignir ......................0 0... 2 000 

Stofnkostnaður: 
601 Tækjabúnaður ...............0.0.0.00000000 00... 1000 
6 10 Tækjabúnaður rannsóknadeildar fisksjúkdóma ....... 600 

Gjöld samtals ..................0 0000. 

Tegundasundurliðun- 
51 Laun ......0.. HR 24 395 
52-58 Önnur gjöld .................. 0000 27 872 

5 Gjöldsamtals ................... 000. 52 267 

4 Sértekjur ...........0000 00 28 708 
Mismunur ............0.0 000 

Nr. 95 

Þús. kr. 

25 000 

75 000 

754 984 

625 348 

48 667 

2 000 

1600 

52 267 

23 559
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02-203 Raunvísindastofnun háskólans 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............000 0000. 
102 Reksturfasteigna ............000000000. 0000... 

120 Eðlisfræðistofa ...........0..00000 0000. 

130 Efnafræðistofa ............0.0.000 0000 

140 Jarðfræðistofa ............0.0000 0000. 

150 Jarðeðlisfræðistofa ............0000000. 000... 

160 Jarðeðlisfræðistofa, háloftadeild ................ 

170 Reiknifræðistofa ............0..000000 0000. 

180 Stærðfræðistofa ............0..0 0000 

Stofnkostnaður: 
602 Viðbygging ..........2.00%0 000. 
690 Tækjabúnaður .............00.00 0000... 000. 

Gjöld samtals ................2 0... 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .........0..0 0. nennt 

52-58 Önnur gjöld ............2022. 000. ann 

5 Gjöldsamtals ..........00.0. 0... 

4 Sértekjur .......00.00000 0 
Mismunur ........0...000 000. 

02-205 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............0.00 0... 
120 Bókaútgáfa ............00..00.00 00 n nn 

Stofnkostnaður: 
601 Tækjabúnaður .............0000... 0... nn... 

Gjöld samtals .............000 00... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0..00.00 0 
52-58 Önnur gjöld ................ 0. 

5 Gjöldsamtals ...........0.0.0 0000 
4 Sértekjur .........000%%%. nn 

Mismunur ...........00.00 00... 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

6 509 
4 003 

12 297 
12 300 

8 831 
11 193 
2 945 
5 005 
5 446 

6 300 
3 000 

48 430 
29 399 

71 829 
16 064 

17 369 
3 163 

2 000 

12 790 

9 742 

22 532 
1201 

Þús. kr. 

68 529 

9 300 

71 829 

61 765 

20 532 

2 000 

22 532 

21 331
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02-206 Orðabók háskólans 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Orðabók háskólans ...........00.0000 0000. 

Gjöld samtals ............00. 00. 

Tegundasundurliðun: 

$1 Laun 2... HR 

52-58 Önnur gjöld .............0..0.. 0. 
5 Gjöld samtals .............0000 000 

02-207 Íslensk málstöð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Íslenskmálstöð .........0000. 00 

Gjöld samtals ............000 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ...........0.0 000 

52-58 Önnur gjöld ...............0.... 0... 

RN) Gjöldsamtals ...........0..000000 0. 

4 Sértekjur ............00. 000 

Mismunur ..........0.00. 000 

02-208 Örnefnastofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Örnefnastofnun .........00.00. 0 

Gjöldsamtals ............000.000 00. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ......0.0..0 0000 

52-58 Önnur gjöld ..............00. 0... 

5 Gjöldsamtals .............%.00 0000 

4 Sértekjur „............00000 00 

Mismunur .............. 00. 

Þús. kr. 

7 536 

6 538 
998 

4 667 

2 909 
1758 

4 667 
252 

2217 

1 775 
442 

2217 
63 

Nr. 95 

Þús. kr. 

4 667 

4 667 

4 415 

2217 

2 217 

2154
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02-231 Náttúrufræðistofnun Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: , 

101 Náttúrufræðistofnun Íslands .......... 

Stofnkostnaður: 

601 Ymiseignakaup .................... 

Gjöld samtals ...................... 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun .....0..000.0 0 

52-58 Onnur gjöld .............0....0..... 

5 Gjöldsamtals ...................... 

4 Sértekjur .........0000.0 0... 
Mismunur ............... 0. 

02-232 Rannsóknaráð ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............0...0 0. 

102 Erlendsamskipti ................... 
120 Upplýsingamál ..................... 
130 Rannsóknir og þróunarstarfsemi ...... 

140 Skipulag á landi Keldna og Keldnaholts 

Gjöld samtals ..................... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........00.00 00. 

52-58 Önnur gjöld ........................ 

5 Gjöldsamtals ...................... 

4 Sértekjur ................ 00. 
Mismunur ..........0. 00. 

02-233 Rannsóknasjóður 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Rannsóknasjóður ................... 

Gjöld samtals ...................... 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

14 089 

2 500 

60 000 

Þús. kr. 

14 089 

2 500 

16 589 

14 695 

15 879 

15 879 

13 456 

60 000 

60 000
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Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 
5 Gjöldsamtals ..............0.0.% 2000. 

02-276 Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna 

Viðfangsefni: 
Stofnkostnaður: 
601 Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna ... 

Gjöld samtals ...............0.0.00 0. 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja ogsjóða ................ 

5 Gjöldsamtals .........0..0.0.0..000 00. 

02-301 Menntaskólinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn í Reykjavík ........................ 
102 Annaðenkennsla ...................00 0000... 

Viðhaldsverkefni: 

501 Endurbæturásal ...............0.00. 0000... 

Stofnkostnaður: 

601 Endurbætur .............0....0.00 0000 

Gjöldsamtals ................... 

Tegundasundurliðun: 

$1 Laun ............. 000. 

52-58 Önnur gjöld ...............0...0. 0... 
5 Gjöldsamtals ..........00000000 0000. 

02-302 Menntaskólinn á Akureyri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn á Akureyri ........................ 

102 Annaðenkennsla ..............000.000 000... 

Þús. kr. 

60 000 

22 500 

22 500 

46 005 
11 558 

500 

700 

Nr. 95 

Þús. kr. 

60 000 

22 500 

22 500 

22 500 

57 563 

500 

700 

58 763 

58 763 

56 452
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Stofnkostnaður: 

601 Endurbætur ...............0..002 0000. 

6 10 Heimavist,hönnun .............000.000.0.00... 

Gjöld samtals ..........0...00.. 200 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun „.......0. 0 

52-58 Önnur gjöld .........00..0000 0000 

5 Gjöldsamtals ..........000000 0000 
4 Sértekjur ................ 0000 

Mismunur ...........0...00 000 

02-303 Menntaskólinn á Laugarvatni 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn á Laugarvatni ................... 

102 Annaðenkennsla .............000000 0... 00... 

Stofnkostnaður: 

601 Endurbætur .............0..200. 00... 

Gjöldsamtals ...........00000 00. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .........00000 000 

52-58 Önnur gjöld ..............2..2 0. 

5 Gjöldsamtals .............0000 00 

4 Sértekjur .............000 000 

Mismunur ............020000 0. 

02-304 Menntaskólinn við Hamrahlíð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn við Hamrahlíð .................. 

102 Annaðenkennsla ............0.000%0. 0... 

Stofnkostnaður: 

601 Endurbætur ............0.00.00 000... 

Gjöld samtals ............0.000. 0000. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

3 500 
300 

48 448 
11 804 

60 252 
1010 

12 630 
7 600 

2 000 

16 363 
5 867 

22 230 
631 

63 722 
17 969 

1000 

Þús. kr. 

3 800 

60 252 

59 242 

20 230 

2 000 

22 230 

21 599 

81 691 

1000 

82 691
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Tegundasundurliðun: 
51 Lan 2... 

52-58 Önnur gjöld ...................0.0. 0. 

5 Gjöldsamtals ...............0000 0 

4 Sértekjur ............0000 0000 
Mismunur ................ 0. 

02-305 Menntaskólinn við Sund 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn viðSund .............0.0.0.0.... 

102 Annaðenkennsla ...........0..0.00000000 0. 

Stofnkostnaður: 

601 Endurbætur ...............0.0 0000 

Gjöld samtals ............00.. 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........0..0 00. 

52-58 Onnur gjöld ..............0..0 00... 

RN) Gjöldsamtals .............00000 0. 

4 Sértekjur .........0.0000 00 
Mismunur ..............000 000 

02-306 Menntaskólinn á Ísafirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn á Ísafirði ...............0........ 
102 Annaðenkennsla ...........00.0000.0 0000. 

Stofnkostnaður: 

601 Kennsluhúsnæði ................0.0.0... 0. 

Gjöld samtals ............... 0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „2... 
52-58 Önnur gjöld ................%0000 00... 

5 Gjöldsamtals ...........0.0... 000. 

4 Sértekjur ..............00 0000 

Mismunur ................ 0. 

Þús. kr. 

72 319 
10 372 

82 691 
4 040 

48 381 

10 765 

1500 

54 871 
5775 

60 646 
392 

12 877 
10 901 

4 000 

Nr. 95 

Þús. kr. 

78 651 

59 146 

1 500 

60 646 

60 254 

23 778 

26 158
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02-307 Menntaskólinn á Egilsstöðum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn á Egilsstöðum .................. 
102 Annaðenkennsla ..........00.0.0000. 0000. 

Stofnkostnaður: 

601 Kennsluhúsnæði ............0....0. 000... 

Gjöld samtals ............000. 0. 

Tegundasundurliðun: 

S1 Laun ...........20 0. 

5 Gjöldsamtals ..............00 0000 

4 Sértekjur ............000.22 000 

Mismunur ............00 000 

02-308 Menntaskólinn í Kópavogi, fjölbraut 

Viðfangsefni. 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn í Kópavogi, fjölbraut ............ 
102 Annaðenkennsla ...........0..00.00000 0... 

Stofnkostnaður: 

601 Endurbætur .............0..0..00 000... 

Gjöld samtals ........00.%..00 0 

Tegundasundurliðun: 

$1 Laun .........00.0 00 
52-58 Önnur gjöld ................0.0 000 
5 Gjöldsamtals ..........0...00. 000 

02-319 Framhaldsskólar, almennt 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Framhaldsskólar, almennt ..................... 

Viðhaldsverkefni: 

590  Viðhaldsfé, óskipt ..........0...00.. 00. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

17 074 
71 691 

11 000 

19 499 
16 266 

35 765 
416 

2 300 

43 891 

5 000 

Þús. kr. 

24 765 

11 000 

35 765 

35 349 

30 477 

2300 

21 

32 777 

43 891 

5 000
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Stofnkostnaður: 

601 Tölvubúnaður ..............0.00.00 000. n nr 

Gjöldsamtals ..........0000..0 0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .............00 020 
52-58 Önnur gjöld .................. 000... 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
5 Gjöldsamtals ...........00000 000. 

02-321 Kennaraháskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Kennaraháskóli Íslands ........................... 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteign ...........0....00. 0000 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaðuro.fl. ..........0.0.0.0.002 0000... 

Gjöld samtals .............00.2 000 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ......000000 0 

52-58 Önnur gjöld ................ 2222 

5 Gjöldsamtals ...........00000 0000 
4 Sértekjur ...........000000 0000 

Mismunur ............0. 000. 

02-322 Æfinga- og tilraunaskóli Kennaraháskóla Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Æfinga- ogtilraunaskóli Kennaraháskóla Íslands ..... 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteign .............0.200. 0000. 

Þús. kr. 

4 000 

37 369 
14 273 

1249 

103 899 

1250 

5 600 

87 261 
23 488 

110 749 
1894 

29 546 

1000 

Nr. 95 

Þús. kr. 

4 000 

52 891 

52 891 

103 899 

1250 

5 600 

110 749 

108 855 

29 546 

1 000
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Þús. kr. Þús. kr. 

Stofnkostnaður: 1175 

601 Lóðogtækjakaup ............0...0 0000. 1175 

Gjöld samtals ..............000 00 31 721 

Tegundasundurliðun: 

$1 Laun „00.00.0000. 26 380 

52-58 Önnur gjöld ..........0..0000 000 5341 

5 Gjöldsamtals ............0.. 000 31 721 

4 Sértekjur ............0000. 1197 

Mismunur ............00. 0000 24 524 

02-323 Rannsóknastofnun uppeldismála 

Viðfangsefni. 

Almennur rekstur: 2773 

101 Rannsóknastofnun uppeldismála ................... 2773 

Gjöld samtals .............0.00 2773 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .....0.00.. 00 1737 

52-58 Onnur gjöld ............... 0000. 1036 

RN) Gjöldsamtals ............... 0000 2773 

4 Sértekjur ...........000 00 76 

Mismunur ..........00.00 00. 2 697 

02-331 Íþróttakennaraskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: , 10 224 

101 Íþróttakennaraskóli Íslands ....................... 6 626 

102 Annaðenkennsla ..............00000 000... 3 598 

Viðhaldsverkefni: 800 

501 Viðhald ............0...00 0... 800 

Stofnkostnaður: 8 700 

6 50 Nýbygging ...........00000 0000 8 700 

Gjöld samtals ...............0 00... 19 724
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 
Sl Laun .............00 0000 8 300 
52-58 Önnur gjöld ......................0. 0 11 424 

5 Gjöld samtals ........ AAA 19 724 

4 Sértekjur ..........00.0.00 0 505 
Mismunur .............0....000 00 19 219 

02-336 Hússtjórnarkennaraskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 1799 

101 Hússtjórnarkennaraskóli Íslands ................... 1321 
102 Annaðenkennsla ...........00...0.00 00... 478 

Gjöldsamtals .........0000.. 00 1799 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ........... 0000 1 506 
52-58 Önnur gjöld ................... 0000. 293 
Í) Gjöldsamtals ............0000 0000 1 799 

02-351 Fjölbrautaskólar í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 141 288 

111 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, kennsla.............. 86 113 

112 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, annað en kennsla ..... 9 607 
121 Fjölbrautaskólinn Ármúla, kennsla ................. 40 315 

122 Fjölbrautaskólinn Ármúla, annað en kennsla ........ 5 253 

Stofnkostnaður: 4 000 
6 11 Fjölbrautarskólinn í Breiðholti, íþróttahús ........... 4 000 

Gjöld samtals ................0... 00 145 288 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „.........0.0 00 133 390 
52-58 Önnurgjöld .............0.0...0.0 0000 11 898 
5 Gjöldsamtals ...............00000. 0 145 288 

02-352 Flensborgarskóli, fjölbrautaskóli 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 36 059 

101 Flensborgarskóli, fjölbrautaskóli ................... 30 852 
102 Annaðenkennsla ...............0.0.0.. 0... 00. 5 207 

Gjöld samtals ............0..0 000 36 059
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Tegundasundurliðun: 
S1 Laun „.....0...0.20000 0000 

52-58 Önnur gjöld ..................0 0000. 
5 Gjöldsamtals ..............000. 0000. 

02-353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fjölbrautaskóli Suðurnesja ........................ 
102 Annaðenkennsla ...............00.. 0000. 0000... 

Stofnkostnaður: 

601 Uppgjör ............00..00 00. 

610 Viðbygging ...............00000 000. 

Gjöld samtals ............0...000 000. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ...........0000 
52-58 Önnur gjöld .............0..... 0... 
5 Gjöldsamtals .............0000 000. 

02-354 Fjölbrautaskólinn á Akranesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fjölbrautaskólinn á Akranesi ...................... 
102 Annaðenkennsla ............200.0 0000. 

Stofnkostnaður: 

601 Heimavist ..............0.0 00 

Gjöld samtals ............0...0 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .........00200.0 000 

52-58 Onnur gjöld ..............000. 0000. 0 nn 
5 Gjöldsamtals ...............0000 000. 

02-355 Framhaldsskóli í Vestmannaeyjum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Framhaldsskóli í Vestmannaeyjum ................. 
102 Annaðenkennsla ..............00..0000 0000... 

31. desember 1986 

6 000 

Þús. kr. 

36 059 

41 143 

4 000 

45 143 

45 143 

41 965 

6 000 

47 965 

47 965 

18 805
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Stofnkostnaður: 

601 Uppgjör ............... 000 
610 Verknámshús ..............0%. 00... 

Gjöld samtals ............0002 000 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ......0.000 0 
52-58 Önnur gjöld .............22.0.00 000 nn 
5 Gjöldsamtals ..........00.000 0000 

02-356 Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki ................ 

102 Annaðenkennsla ............000000 0000... 

Stofnkostnaður: 

601 Heimavist ...........0..0. 0000 

6 10 Loftræstibúnaður ............0..0.00.%. 0000... 

Gjöld samtals .............00. 0000 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .......0.2.0.00 00 

52-58 Önnur gjöld ...............00 0... 
5 Gjöld samtals ...............00 2000 

02-357 Fjölbrautaskólinn á Selfossi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fjölbrautaskólinn á Selfossi .................... 

102 Annaðenkennsla .............0..0..00.0. 0000... 

Stofnkostnaður: 

601 Kennsluhúsnæði ............0..0.00 000. 00 

Gjöld samtals .............0.. 000. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........... 00. 

52-58 Önnur gjöld ..............0.0.. 000. 
R) Gjöld samtals ..............00. 000 

Þús. kr. 

1500 
3 500 

17 050 
6 755 

19 563 
4 769 

10 000 
800 

20 972 
14 160 

31 213 

5831 

18 000 

32 943 
22 101 

Nr. 95 

Þús. kr. 

5 000 

23 805 

23 805 

24 332 

10 800 

35 132 

35 132 

37 044 

18 000 

55 044 

55 044
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02-358 Verkmenntaskóli Austurlands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Verkmenntaskóli Austurlands .................. 

102 Annaðenkennsla ..........0..0..00.00 0000. 

Stofnkostnaður: 

601 Heimavist ...........0...0. 000 

Gjöld samtals .............00.0 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........000000 000 
52-58 Önnur gjöld ...................0. 0... 
5 Gjöldsamtals ................ 00... 

02-359 Verkmenntaskóli á Akureyri 

Viðfangsefni- 

Almennur rekstur: 

101 Verkmenntaskóli á Akureyri ................... 

102 Annaðenkennsla .............0..00.0..0.0.0... 

Stofnkostnaður: 

601 Nýbygging .............000 0000 

Gjöld samtals .............0.0. 0. 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ...... ARNA 

52-58 Önnur gjöld ...............0. 0000... 
5 Gjöldsamtals „..............000 00. 

02-360 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ ................... 

102 Annaðenkennsla ..............00...0..0000.. 

Stofnkostnaður: 

601 Húsakaup ............000.0000 0. 

Gjöld samtals .............0000 000 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

8731 
1856 

6 000 

9 404 
1183 

48 546 
9 051 

18 000 

51 692 
23 905 

2 000 

Þús. kr. 

10 587 

6 000 

16 587 

16 587 

57 597 

18 000 

15 597 

75 597 

25 014 

2 000 

27 014
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. 
51 Lan .........0.. 000 20 680 
52-58 Önnur gjöld .................0.0. 000. 6334 
5 Gjöld samtals ..............0000 00. 

02-422 Námsgagnastofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skrifstofa ............0.. 020. 5258 

110 Afgreiðslu-ogsöludeild .......................... 28 569 
120 Framleiðsludeild ...................0..0.....0..... 72 650 

130 Fræðslumyndasafn ..............00.. 0000... 7 992 
140 Kennslumiðstöð ............00000. 00. 2 596 

160 Námsefnisgerð .............00.0. 0. 8 295 

Stofnkostnaður: 

640 Ýmistæki .............0......00 0. 450 

Gjöld samtals ..........00%.0. 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0.00.000 0000 26 395 

52-58 Önnur gjöld ............0.0.. 0000 99 415 

5 Gjöldsamtals ............0.00 00 125 810 

4 Sértekjur ...........00000 000 26 737 

Mismunur ..........0...022 00. 

02-423 Námsstjórn og þróunarverkefni 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Námsstjórn og þróunarverkefni .................... 14 939 

Gjöld samtals ..........0....... 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ..............0. 0000 10 839 

52-58 Önnur gjöld ....................... 00. 4 100 
RN) Gjöldsamtals ..............00. 0. 

02-431 Iðnfræðsluráð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Iðnfræðsluráð ...............00.00.0.. 000 10 117 

Gjöldsamtals ................2000 

27 014 

125 360 

450 

125 810 

99 073 

14 939 

14 939 

14 939 

10 117 

10 117
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Tegundasundurliðun: 
51 Laun ............ 

52-58 Önnur gjöld....... 

5 Gjöld samtals ..... 

4 Sértekjur ......... 
Mismunur ........ 

02-501 Tækniskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Tækniskóli Íslands . 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður o.fl. 

Gjöld samtals ..... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ............ 
52-58 Önnur gjöld ........ 

5 Gjöld samtals ..... 
4 Sértekjur ......... 

Mismunur ........ 

02-506 Vélskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Vélskóli Íslands ... 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður .... 

Gjöld samtals ..... 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ............ 

52-58 Önnur gjöld ....... 

5 Gjöld samtals ..... 
4 Sértekjur ......... 

Mismunur ........ 

236 31. desember 1986 

Þús. kr. Þús. kr. 

RIÐ 7 563 

UA 2554 

RA 10 117 

HR 177 

NI 9 940 

61 123 
FI 61 123 

6 400 
FR 6 400 

NR 67 523 

HIÐ 48 238 

HI 19 285 

RN 67 523 

NR 246 

or 67 277 

27 531 
HI 21 467 

FRI 6 064 

3 000 
FI IR 3000 

MI 30 531 

FR 24 017 

RN 6514 

HR 30 531 

RIÐ 227 

FR 30 304
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02-507 Stýrimannaskólinn í Reykjavík Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Stýrimannaskólinn í Reykjavík .................... 9 442 

102 Annaðenkennsla .............00000 0000. nn. 3022 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður .............%%%. 0. ann 1500 
610 Lóðaframkvæmdir .............0.2..00 00... 2 400 

Gjöldsamtals ............00.00 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .........00.0 0000 10 658 
52-58 Önnur gjöld ................00 0000 5 706 

5 Gjöldsamtals ..........0.0.0%.00 0000. 16 364 
4 Sértekjur ................00 0. 316 

Mismunur ............0.. 0000 

02-514 Iðnskólinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Iðnskólinn í Reykjavík ..........0..000.00 0000... 104 106 
102 Annaðenkennsla .............000.0.0 0000... 1550 

Viðhaldsverkefni: 
501 Fasteignir ...........0...00.0. 00. n nr 3 000 

Gjöld samtals ..............2.000 00. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ......0.0000.0 000 104 332 

52-58 Önnurgjöld ...........0....00 00. 00nn nn 4 324 

S Gjöldsamtals ..............000000 000 108 656 

4 Sértekjur .............222.00 rr 1136 
Mismunur .............0.00 0000 

02-515 Iðnskólar utan Reykjavíkur 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Iðnskólar utan Reykjavíkur ....................... 32 383 

Gjöld samtals ............000.2 000. 

Nr. 95 

Þús. kr. 

12 464 

3900 

16 364 

16 048 

105 656 

3 000 

108 656 

107 520 

32 383 

32 383
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 
S1 Laun .......0.0.0.0000 00 30 085 

52-58 Onnur gjöld .................00 000 2 298 
5 Gjöldsamtals .............0.0.0 00 32 383 

02-516 IÍðnskólar, almennt 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 7 900 

690 Tækjabúnaður ..................0.0.0.00000..0 0. 7 900 

Gjöldsamtals .................0.00 0. 7 900 

Tegundasundurliðun: 
52-58 Önnurgjöld ...................00 0... 7 900 
5 Gjöldsamtals ......................0 0. 7 900 

02-517 Hótel- og veitingaskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: , 10 828 
101 Hótel- og veitingaskóli Íslands ..................... 5 030 
102 Annaðenkennsla ................000.0...0.0 000. 5 798 

Stofnkostnaður: 1450 

601 Tækjabúnaðuro.fl. ..............0........ 1450 

Gjöldsamtals ............0.......0.. 12 278 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ..........0.0 0 5 890 
52-58 Onnur gjöld ...............0... 0000 6 388 

R) Gjöldsamtals ............00....0 00. 12 278 

4 Sértekjur .................. 000. 1010 
Mismunur .................. 00... 11 268 

02-518 Fiskvinnsluskólinn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 13 067 

101 Fiskvinnsluskólinn ..................0.0.......22.. 6 149 

102 Annaðenkennsla .............0.0.0000.0. 00. 6918
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Stofnkostnaður: 

601 Kennsluhúsnæði ...........0.%0. 000... 

Gjöld samtals ...........0000 00 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ......0.0.0. 0. 

52-58 Önnur gjöld ................ 000 

5 Gjöldsamtals .........0...00.. 0 
4 Sértekjur ............000. 00 

Mismunur ............02 000 

02-521 Hjúkrunarskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

102 Annaðenkennsla ...........0..%0. 000... 

Gjöld samtals „.........0000 00. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun „0... 
52-58 Önnur gjöld .............0000.. 0 
5 Gjöldsamtals ............0.00 00. 

02-522 Nýi hjúkrunarskólinn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Nýihjúkrunarskólinn .........000.00.00000.00.. 

102 Annaðenkennsla ............0000.. 000... 

Gjöld samtals ............00.0 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .........0... nr 

52-58 Önnur gjöld ............%%. 0000. nn 
5 Gjöld samtals ...........2%00 000. 

02-523 Fósturskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fósturskóli Íslands .........0...... 0... nn. 

102 Annaðenkennsla ..........000000 0... 

Þús. kr. 

26 500 

1 524 

1 084 
440 

4 098 
2102 

4 847 
1353 

Nr. 95 

Þús. kr. 

26 500 

39 567 

36 410 

1524 

1524 

1524 

6 200 

6 200 

6 200 

16 723
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Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteign ............00..000 000. 

Gjöld samtals .............0.000 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 2... 

52-58 Önnur gjöld ................00 00. 

5 Gjöldsamtals ...............0.2000 00 
4 Sértekjur ...........00.. 0000 

Mismunur ..............00 0000 

02-553 Hússtjórnarskólar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Hússtjórnarskólar .................0. 0000. 00... 

Viðhaldsverkefni: 

590  Viðhaldsfé, óskipt ............0000... 0000... 

Gjöld samtals ...............000 00. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .....0.0.00000 nr 
52-58 Önnur gjöld .................000 000 

5 Gjöldsamtals ............0...000 000 

4 Sértekjur .........000..22 2000 
Mismunur ...........0000 00 

02-561 Myndlista- og handíðaskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Myndlista- og handíðaskóli Íslands ................. 

102 Annaðenkennsla ..............0.... 00... nn 

Gjöld samtals ..............00. 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „00.00.0000. 

52-58 Önnurgjöld ..........00.0..0 0000 0 0 

R) Gjöldsamtals ..........0....00 000 

4 Sértekjur ...........0.20002 00 

Mismunur .............00.0. 0. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

1000 

14 772 
2951 

17 723 
492 

11 695 

3 800 

8 180 
7315 

15 495 
1263 

18 252 
11 886 

23 107 
7031 

30 138 
11 995 

Þús. kr. 

1000 

17 723 

17 231 

11 695 

3 800 

15 495 

14 232 

30 138 

30 138 

18 143
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02-562 Leiklistarskóli Íslands Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: , 

101 Leiklistarskólilslands ............................ 5301 

102 Annaðenkennsla ............0..0.0.20 000... nn. 4 563 

Stofnkostnaður: 

601 Innréttingo.fl. ...........0..0. 00... 3 000 

Gjöldsamtals ..............0. 00... 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ........0.0. 0 7 401 

52-58 Önnur gjöld ..............0000 0. n nn 5 463 

5 Gjöldsamtals ..............00. 000 12 864 

4 Sértekjur ................ 000 303 

Mismunur ................ 0000 

02-563 Tónlistarfræðsla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

1 10 Tónlistarskólinn í Reykjavík ...................... 13 361 
120 Aðrirtónlistarskólar ..............0..... 00... 116 027 

Stofnkostnaður: 

6 90 Tónlistarskólar, stofnkostnaðarstyrkir .............. 1400 

Gjöld samtals .............0.. 00. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ............ 0002 129 388 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ..............0000.. 0... 1400 
R) Gjöldsamtals ...............0. 000 

02-571 Sjómannaskólahúsið 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sjómannaskólahúsið .............0.000. 000... 10 439 

Nr. 95 

Þús. kr. 

9 864 

3 000 

12 864 

12 Sól 

129 388 

1400 

130 788 

130 788 

10 439
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Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteign ............0.02.0. 0000. 

Gjöld samtals ..............00. 0 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ......0.0000 00 

52-58 Önnur gjöld ...........0....200 0 

5 Gjöldsamtals ...........0...00 00 

4 Sértekjur ............000. 000. 
Mismunur .............00 00 

02-580 Samvinnuskólinn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Samvinnuskólinn ............0.0.0. 0000... 0 0 

102 Annaðenkennsla ..............00.00.. 000... 

Gjöld samtals ..........0000000 0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun URI 

52-58 Onnur gjöld ..................0 00 

5 Gjöldsamtals ...............00 0 
4 Sértekjur ............... 0200. 

Mismunur ............0.0000 0. 

02-581 Verslunarskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Verslunarskóli Íslands ...................0.0.0... 

Gjöld samtals .............0.000 000 

Tegundasundurliðun: 

S1 Laun ........0000 0 

52-58 Önnur gjöld ...........0...0.. 0000. 

5 Gjöldsamtals ............0000. 000 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

3 000 

67 246 

54 317 
12 929 

Þús. kr. 

3 000 

13 439 

13 212 

19 327 

19 327 

16 802 

67 246 

67 246 

67 246
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02-601 Héraðsskólinn Reykholti 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Héraðsskólinn Reykholti ................00..... 

102 Annaðenkennsla ............0.0.000%0. 0000... 

Gjöld samtals ..............00 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0.000 0 

52-58 Önnur gjöld ................. 20. 

R) Gjöldsamtals ..........0.0000 000. 
4 Sértekjur ............00. 0000. 

Mismunur ...........000 000 

02-602 Héraðsskólinn Núpi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 HéraðsskólinnNúpi .............0.0 00... 
102 Annaðenkennsla ..............0.00000 000... 

Gjöld samtals .............00000 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0.00.0 00 
52-58 Önnur gjöld .............2%..2 02... nn 

5 Gjöldsamtals .........000000 000 
4 Sértekjur ..............000 00 

Mismunur ...........2.000 000 

02-603 Héraðsskólinn Reykjanesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Héraðsskólinn Reykjanesi ..................... 
102 Annaðenkennsla ...........0..000..0 000... 

Gjöld samtals ..........0.... 0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „.....0.0000 0 

52-58 Önnur gjöld ..............000 000... n 

5 Gjöldsamtals ..............00. 000 

4 Sértekjur ..............0000 0 
Mismunur ............0..0 000. 

Þús. kr. 

3295 
4 583 

4 398 
3 480 

1878 
303 

4 966 
3877 

Nr. 95 

Þús. kr. 

12 924 

12 924 

12 709 

1878 

7878 

7575 

8 843 

8 843 

8 401
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02-604 Héraðsskólinn Reykjum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Héraðsskólinn Reykjum .............. 0000... 
102 Annaðenkennsla ...............0.0.0 000... 

Gjöld samtals ...............000 00. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „00.00.0000. 

52-58 Onnur gjöld .............. 0000... 

5 Gjöldsamtals ...........%.... 000 

4 Sértekjur ..............0 000 

Mismunur ............0..00 00. 

02-605 Alþýðuskólinn Eiðum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Alþýðuskólinn Eiðum ...............00 0000. 

102 Annaðenkennsla .............2.... 0... nn. 

Gjöld samtals .............. 0000. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0.0.0000 00 

52-58 Önnur gjöld .............2.000 000 

5 Gjöldsamtals ............... 000 

4 Sértekjur ...........0.. 000 HR 

Mismunur ...........0. 0000. 

02—606 Héraðsskólinn Skógum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Héraðsskólinn Skógum ...........0.... 0000... 0.. 

102 Annaðenkennsla .............0...0 0. 000 nn 

Gjöld samtals ..............000 0. 

Tegundasundurliðun: 

S1 Laun .........0.0.00 00 

52-58 Önnur gjöld ..............00000 0000 

5 Gjöld samtals ............20000 0 

4 Sértekjur ..........00.. 2000 

Mismunur .............. 0. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

8 632 
1715 

Þús. kr. 

9334 

9334 

9119 

16 347 

16 347 

15 211 

11 438 

11 438 

11 059
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02-607 Héraðsskólinn Laugarvatni Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Héraðsskólinn Laugarvatni ....................... 3579 
102 Annaðenkennsla ..........0.0.0.0..0000000 000. 2154 

Gjöld samtals .................00 0000. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0.2.0.00 00 4 529 
52-58 Önnurgjöld ...............0000 0000 1 204 

5 Gjöldsamtals ...........0000000 0000. 5733 
4 Sértekjur ..........0...0.000 00 404 

Mismunur ..............00. 0000 

02—609 Héraðsskólinn Laugum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 HéraðsskólinnLaugum ........................0... 10 143 
102 Annaðenkennsla ..............0.0%. 0... 0. nn 4 729 

Gjöld samtals ................0. 000 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .......0.0.00 0000 11 966 
52-58 Önnurgjöld ...............0000 0000 2 906 

5 Gjöldsamtals ..............0.. 000 14 872 

4 Sértekjur .........00000000 000 189 
Mismunur ..............0000 0000 

02—-610 Héraðsskólar, almennt 

Viðfangsefni. 

Viðhaldsverkefni: 
590  Viðhaldsfé, óskipt .............0... 0... 3 500 

Stofnkostnaður: 
690 Stofnkostnaður') ...........00....00 00. 14 400 

Gjöld samtals ..........0.....0 00. 

Nr. 95 

Þús. kr. 

5 733 

5733 

5 329 

14 872 

14 872 

14 683 

3 500 

14 400 

17 900 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 1.



Nr. 95 

Tegundasundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld ............ 
5 Gjöld samtals .......... 

02-621 Skálholtsskóli 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skálholtsskóli .......... 

102 Annaðenkennsla ...... 

Viðhaldsverkefni: 
501 Fasteignir ............. 

Gjöld samtals .......... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........0.0....... 
52-58 Önnurgjöld............ 
R) Gjöld samtals .......... 

02-700 Grunnskólar, Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Grunnskólar, Reykjavík. 

Gjöld samtals .......... 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .........0........ 

52-58 Onnur gjöld ............ 

R) Gjöld samtals .......... 

02-701 Grunnskólar, Reykjanesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Grunnskólar, Reykjanesi 

Gjöld samtals .......... 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ................. 

52-58 Önnur gjöld ............ 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ... 

5 Gjöld samtals .......... 

246 31. desember 1986 

Þús. kr. Þús. kr. 

17 900 

17 900 

4 248 
2812 

1436 

900 

900 

5148 

3047 

2101 

5 148 

560 990 

560 990 

560 990 

546 171 

14 819 

560 990 

430 403 

430 403 

430 403 

399 568 

29 136 

1699 

430 403
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02-703 Grunnskólar, Vesturlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Grunnskólar, Vesturlandi ......................... 

Gjöld samtals ...........0..00000 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .........0...00 0 
52-58 Önnur gjöld ................0.0. 00 nr 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ...............0000.0.0.0.0.0... 
5 Gjöldsamtals ............0.000 000 

02-704 Grunnskólar, Vestfjörðum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Grunnskólar, Vestfjörðum ...............00...0... 

Gjöld samtals ..............00. 0020 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .............00 000 

52-58 Önnur gjöld ................000 0000 n 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ................000000000... 
5 Gjöldsamtals ..............0000 0000 

02-705 Grunnskólar, Norðurlandi vestra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Grunnskólar, Norðurlandi vestra .................. 

Gjöld samtals .................0 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „............000 00 

52-58 Önnur gjöld ............0......0 0... 
59 Tilfærslur: 

5912 Til sveitarfélaga ................00...000... 

5 Gjöld samtals .............00000 00 

Þús. kr. 

180 745 

156 486 
23 384 

875 

122 527 

109 416 
12 423 

688 

137 206 

110 414 
26 044 

148 

Nr. 95 

Þús. kr. 

180 745 

180 745 

180 745 

122 527 

122 527 

122 527 

137 206 

137 206 

137 206
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02-706 Grunnskólar, Norðurlandi eystra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Grunnskólar, Norðurlandi eystra .................. 

Gjöld samtals .............0.... 0000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .........0..0 000 

52-58 Önnur gjöld ...............0...... 0... 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ............................ 
5 Gjöldsamtals .............0.0000 0 

02-707 Grunnskólar, Austurlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Grunnskólar, Austurlandi ........................ 

Gjöld samtals .............0...0 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ............000 000 
52-58 Önnur gjöld .............0...... 0... 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ............................ 
S Gjöldsamtals ............0...00 2. 

02-708 Grunnskólar, Suðurlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Grunnskólar, Suðurlandi ......................... 

Gjöld samtals ................... 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ............0020 00 

52-58 Önnur gjöld ...................... 0... 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ............................ 

5 Gjöldsamtals .............00000 0. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

262 987 

233 005 
28 906 

1076 

155 667 

139 184 
15 658 

825 

229 721 

188 601 
40 153 

967 

Þús. kr. 

262 987 

262 987 

262 987 

155 667 

155 667 

155 667 

229 721 

229 721 

229 721
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02-720 Grunnskólar, almennt 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 
112 
113 
114 
120 
121 
130 
140 
160 
170 
180 
190 

Framhaldsdeildir í grunnskólum ................... 

Umferðarfræðslaískólum ........................ 
Sundskyldaískólum ..........0...0.00 0000. 

Skíðakennsla í skólum ............0..0 0000... 
Kennsla á Landspítala og Landakotsspítala .......... 
Unglingaheimili, skóli ..............0.0000. 0... 
Safnakennsla ..............000 0000. 

Mötuneyti skyldunámsnema í héraðsskólum ......... 
Stjórnskipaðir prófdómarar ....................... 
Höfundagreiðslur samkvæmt gerðardómi............ 
Sérkennsla í grunnskólum, óskipt .................. 
Grunnskólar, Óskipt ...........0.%%.0 0000... 

Stofnkostnaður: 

690 Tölvuvæðing í grunnskólum ....................... 

Gjöld samtals ............000. 2000 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ............20 00 

52-58 Önnur gjöld ..............0..0.0 00. 
59 Tilfærslur: 

5912 Til sveitarfélaga ...........0.0..000. 0... 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

Gjöldsamtals ...........000000 0... 

02-730 Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

690 Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra') ....... 

Gjöld samtals ............000. 2000 

Tegundasundurliðun: 
52-58 Önnurgjöld ............2..0000 000. n nn 
5 Gjöld samtals ...........0..%000 000 

Þús. kr. 

29 711 
1317 

20 000 
249 

1 660 
2 097 
1074 
7 244 
5 978 
5 045 
5 103 
2 760 

5 000 

52 142 
9 737 

20 000 
5419 

209 205 

209 205 

Nr. 95 

Þús. kr. 

82 298 

5 000 

87 298 

87 298 

209 205 

209 205 

209 205 

  

" Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 2. 
—
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02-750 Skólar fyrir þroskaheft börn Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 157 712 

110 Öskjuhlíðarskóli ....................... 39 888 
121 Fjölskylduheimilið Reynilundi4 ................... 3410 
122 Skóladagheimilið Lindarflöt41 .................... 2931 
131 Þjálfunarskóli Kópavogshælis ..................... 16 162 
132 Þjálfunarskólinn Sólheimum ...................... 1618 
133 Þjálfunarskóli geðdeildar barnaspítala Hringsins ..... 7 285 
134 Þjálfunarskóli ríkisins Bjarkarási við Stjörnugróf ..... 6 490 
135 Þjálfunarskóli ríkisins Safamýri .................... 22 333 
136 Þjálfunarskóli Tjaldanesi ......................... 1401 
137 Þjálfunarskóli Akureyri (Sólborg) .................. 10 442 
140 Dagvistforskólabarna ...................0.....0... 19 705 
150 Sameiginleg þjónusta ................0.00. 0000... 23 905 
160 Almennt ..............0000 0000 2142 

Gjöld samtals ............0.0. 000. 157 712 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ..........00000 000 105 754 
52-58 Önnur gjöld ......................0. 0... 22 626 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ....................000.0... 19 105 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 10 227 

5 Gjöldsamtals .................. 000... 157 712 
4 Sértekjur ...........0000000 0000 1150 

Mismunur ...............2..000 00 156 562 

02-799 Heyrnleysingjaskólinn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 30 405 

101 Heyrnleysingjaskólinn..... ARI 20 090 

102 Annaðenkennsla ..............000.. 0... nn. 10 315 

Viðhaldsverkefni: 440 

S01 Fasteign ..............2.00000 00 440 

Stofnkostnaður: 100 

601 Símakerfi...............0 0... 100 

Gjöldsamtals ..........0000..0 0 30 945
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. 
$1 Laun .....0.0.0.0 000 25 820 
52-58 Onnur gjöld ................2..000. ða 5125 

5 Gjöldsamtals ............00000 0000 30 945 
4 Sértekjur ...........0.00.00 0000. 268 

Mismunur „..........00000 0. 

02-802 Vernd barna og ungmenna 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Barnaverndarráð Íslands ..........00.0..0.00.0.... 5 594 

130 Meðferðarheimili Torfastöðum .................... 3012 

Gjöld samtals .............00.. 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .........00.. 000 4 391 
52-58 Önnur gjöld ................0..... 0000. 1203 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 3012 
R) Gjöldsamtals ............0000 0000. 

02-803 Dagvistarheimili, stofnkostnaður 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 
6 90  Dagvistarheimili, stofnkostnaður!) ................. 43 195 

Gjöldsamtals ..........0000.0 0. 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ...............000.000000.. 43 195 
5 Gjöldsamtals ..........00%.000 000 

02-871 Unglingaheimili ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Unglingaheimili ríkisins .................0...0.... 7070 

Gjöld samtals ............00.2. 00 

Nr. 95 

Þús. kr. 

30 677 

8 606 

8 606 

8 606 

43 195 

43 195 

43 195 

7070 

7070 
  

!) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 3.
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Tegundasundurliðun: 

59 

5 

Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ................ 
Gjöldsamtals .............200000 00 

02-872 Lánasjóður íslenskra námsmanna 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Lánasjóður íslenskra námsmanna .................. 

Gjöld samtals ...........000..2 00 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ................ 
5 Gjöld samtals ...........0...00 0000 

02-881 Náms- og fræðimenn, framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 
114 

115 
119 
120 

Styrkur til erlendra námsmanna í íslenskum skólum ... 

Menningarstofnun Bandaríkjanna á Íslandi, 
námsstyrkir ............000.. 000... 

Styrkur til útgáfustarfa ........................... 

Safngripaviðgerðir, námsvistargjöld ................ 
Félagsstofnun stúdenta .....................0.0.... 

Viðhaldsverkefni: 

522 Stúdentagarðar ..............0...... 0000 

Stofnkostnaður: 

621 Stúdentagarðar, hönnun ...................0...0... 

Gjöld samtals ..............0. 0000. 

Tegundasundurliðun: 

52-58 Önnurgjöld ...............0000 0000 nn 
59 

5 

Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

Gjöld samtals ............0....0 0000 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

1070 

928 000 

928 000 

2 077 

125 
1400 

623 
3427 

7 000 

200 

7 000 

7 852 

Þús. kr. 

7 070 

928 000 

928 000 

928 000 

71 652 

7 000 

200 

14 852 

14 852
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02-883 Lektorar í íslensku við erlenda háskóla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Lektorar í íslensku við erlenda háskóla ............ 

Gjöld samtals .............0002 00 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ..............02 00 

R) Gjöldsamtals ...............0000 0 

02-884 Jöfnun á námskostnaði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Jöfnun á námskostnaði ...........0.0.0...0.0.00.. 

Gjöldsamtals ............000000 0. 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 
5 Gjöldsamtals ................00 000 

02-885 Fullorðinsfræðsla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

120 Bréfaskólinn ...............0.0.0.0 000... . 

130 Námsflokkar .................0. 000. 

140 Félagsmálanámskeið .....................000... 
160 Heimilisiðnaðarskólinn ..................0...... 
180 Námskeið fyrir ófaglærða bókaverði .............. 

Gjöld samtals ................2 0000 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ...............000000..... 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöldsamtals ..............00000 0 

02-901 Landsbókasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Landsbókasafn Íslands ............0.0..00...0.... 

Þús. kr. 

1364 

1364 

25 000 

25 000 

642 
175 
150 
292 
175 

175 
1084 

175 

18 231 

Nr. 95 

Þús. kr. 

1364 

1364 

1364 

25 000 

25 000 

25 000 

1434 

1434 

1434 

18 231
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Stofnkostnaður: 

601 Bókakaupo.fl. ...........000%%.00 0 

Gjöld samtals ...........000%0 0. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .....0.0.0.0 0 

52-58 Önnur gjöld ..........0.0.00 00. 

5 Gjöld samtals ........00...000 0 

4 Sértekjur .........0.0000 0000 
Mismunur ..........0..00 00 

02-902 Þjóðminjasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Þjóðminjasafn Íslands ......................... 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteign ..................0 000. 

Gjöldsamtals ............0000 000. 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ........000000 00 

52-58 Onnur gjöld ..............0000 000. 0 nn 

5 Gjöldsamtals ............0000 0000 
4 Sértekjur ..............002 000 

Mismunur ..............00 0000 

02-903 Þjóðskjalasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Þjóðskjalasafn Íslands ......................... 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður ............0.0000. 0000... 

6 10 Innréttingar ..............000.0 000. 

Gjöldsamtals ..........000.% 0 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

2 500 

15 165 
5 566 

20 731 
505 

19 280 

5 000 

15 080 
9 200 

24 280 
378 

13 091 

Þús. kr. 

2500 

20 731 

20 226 

19 280 

5 000 

24 280 

23 902 

13 091 

5 000 

18 091
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 
S1 Laun ...........000 0000 10 565 
52-58 Önnur gjöld ............0....0 00... 7 526 

5 Gjöldsamtals ............0... 0... 18 091 

4 Sértekjur .............0.00 00. 95 
Mismunur ............00 200 17 996 

02-904 Safnahúsið við Hverfisgötu 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 3014 

101 Safnahúsið við Hverfisgötu ..........0.........0.... 3014 

Viðhaldsverkefni: 500 

501 Fasteign ...........0..%000 0200 500 

Gjöld samtals .........00..... 0 3514 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ............ 0000 1761 

52-58 Önnur gjöld ............00.0...0 0000 1753 
5 Gjöld samtals ............0000 0. 3 514 

02-905 Listasafn Ásgríms Jónssonar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 1240 

101 Listasafn AsgrímsJónssonar ...................... 1240 

Stofnkostnaður: 260 

601 Viðvörunarkerfio.fl. ............0%.00 000. 260 

Gjöld samtals ...............2 00 1500 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ........0.000 00. 1 006 

52-58 Önnur gjöld ............2.0000 0000 494 

5 Gjöldsamtals ...........2.00.. 1500 

4 Sértekjur ...........0..2 0... 18 

Mismunur ...........00 0000. 1482
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02-906 Listasafn Einars Jónssonar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Listasafn EinarsJónssonar ..................... 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteign ...............02.000 0000. 

Gjöld samtals ................. 0... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun FRI 

52-58 Onnur gjöld ................. 0000... 

5 Gjöldsamtals .............00..0.0 0... 
4 Sértekjur ........0..0000 0000 

Mismunur .........0.. 0200 

02-907 Listasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 ListasafnÍslands.......................0...... 

Stofnkostnaður: 

601 Listaverkakaup ....................00 000... 
6 20 Nýbygging, Fríkirkjuvegi7 ..................... 

Gjöld samtals ..............0..0 00. 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ......0...00000 0 

52-58 Önnur gjöld ..................0. 00 

5 Gjöldsamtals ................0. 00... 
4 Sértekjur ...........2....000 0. 

Mismunur ................000 000. 

02-908 Kvikmyndasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Kvikmyndasafn Íslands ........................ 

Gjöld samtals .............0...0 0000. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

2013 

1000 

1 587 
1426 

3013 
152 

13 841 

3 000 
44 500 

7723 
53 618 

61 341 
884 

2776 

Þús. kr. 

2013 

1000 

3013 

2 861 

13 841 

47 500 

61 341 

60 457 

2776 

2776
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Tegundasundurliðun: 

51 Laun ......0..0000 0000 
52-58 Önnur gjöld ................ 000... 0. 

R) Gjöldsamtals ..........000000 00 
4 Sértekjur ..............0 0000 

Mismunur ............02 000. 

02-909 Blindrabókasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Blindrabókasafn Íslands ............00.0000...... 

Gjöld samtals ..............00 000 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ........0... 000 

52-58 Önnur gjöld ..............0.0.. 00... 
5 Gjöldsamtals ............000. 000. 

02-931 Náttúruverndarráð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Náttúruverndarráð.......................0..... 

102 Fræðslustarfsemi .................... 0... 

120 Friðlýsingarsjóður ................. 000... 

130 Eftirlit við Mývatnoglaxá ...............0...... 
131 Rannsóknastörf við Mývatn ..................... 

132 Þjóðgarðurinn Skaftafelli ...................... 
133 Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum ............... 

134 Friðlýst svæði, merkingar og eftirlit .............. 

Viðhaldsverkefni: 

532 Fasteignir,Óskipt ............0..000. 00... 

Stofnkostnaður: 

631 Framkvæmdir í þjóðgörðum .................... 

Gjöld samtals ............00. 2 

9 625 

5 815 
3810 

6 576 
508 
68 

651 
4 636 
3 591 
1 742 
2745 

800 

3 650 

Nr. 95 

Þús. kr. 

2 694 

9 625 

9 625 

9 625 

20 517 

800 

3 650 

24 967
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Tegundasundurliðun: 
S1 Laun „.......000000 000 

52-58 Onnur gjöld ..............0.% 0000... 

5 Gjöldsamtals ............0..... 0... 

4 Sértekjur ..............000. 00 
Mismunur ..........0....00. 000 

02-973 Þjóðleikhús 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Þjóðleikhús .................. 0000 

Stofnkostnaður: 

650 Húseign .................000 0000 

Gjöld samtals ...........0...0. 000. 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ............. 
5 Gjöldsamtals ............000000 0 

02-974 Sinfóníuhljómsveit Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sinfóníuhljómsveit Íslands ..................... 

Gjöldsamtals .............. 0. 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 TilB-hluta fyrirtækja og sjóða ............. 

R) Gjöldsamtals .........0....00 00 

02-975 Vísindasjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Vísindasjóður .............0.... 0000... 

Gjöld samtals ............00.00 00 

31. desember 1986 

Þús. kr. Þús. kr. 

7 081 

17 886 

24 967 

8 Sál 

16 406 

102 900 

102 900 

7 500 

7 500 

110 400 

110 400 

110 400 

36 870 

36 870 

36 870 

36 870 

36 870 

2 000 

2 000 

2 000
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Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 TilB-hluta fyrirtækja og sjóða .............. 
5 Gjöld samtals ...........0..0.0 0. 

02-976 Menningarsjóður, framlag 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Menningarsjóður, framlag ........00.0000........ 

Gjöld samtals ..........0.00.. 00 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða .............. 

5 Gjöldsamtals ............... 0000 

02-977 Þjóðarbókhlaða 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

6 01 Þjóðarbókhlaða ............0000.0 000... 

Gjöldsamtals .........00... 0. 

Tegundasundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld ..........0.0...0. 000. 
5 Gjöldsamtals .......000..0 0. 

02-980 Listskreytingasjóður ríkisins 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Listskreytingasjóður ríkisins .................... 

Gjöld samtals .............0.00 000 

Tegundasundurliðun: 

52—-58 Onnur gjöld 
5 Gjöld samtals 

7 900 

7 900 

45 000 

45 000 

4 000 

4 000 

Nr. 95 

Þús. kr. 

2 000 

7 900 

7 900 

7 900 

45 009 

4 000 

4 000 

4 000
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02-981 Kvikmyndasjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Kvikmyndasjóður ............0.. 0000. 

Gjöld samtals ............0.00 000 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
5 Gjöldsamtals ..............000 0 

02-982 Listir, framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
112 Starfslaunlistamanna ......................00.... 
113 Höfundagreiðslur skv. 21. gr. höfundalaga ........... 
114 Rithöfundasjóður Íslands ......................... 
115 Þýðingarsjóður .............00...0 00... 

120 Leikfélag Reykjavíkur ............................ 

121 Leikfélag Akureyrar ................0.0..0.0. 0. 
122 Leiklistarstarfsemi ..................... 
123 Bandalag íslenskra leikfélaga ...................... 
124 Önnurleiklistarstarfsemi ......................... 
125 Leiklistarráð ...............000000 0000. 
126 Alþýðuleikhúsið ...............00000000 
128 Kynning á íslenskri list erlendis .................... 
130 Íslenskaóperan ................... 00. 
131 Íslenski dansflokkurinn ........................... 
137 Tónlistarstarfsemi, styrkir ......................... 

141 Listasöfn, styrkir .................0 0000. 
142 Myndlistaskólinn í Reykjavík ...................... 

143 Myndlistaskólinn á Akureyri ...................... 
144 Samband íslenskra myndlistarmanna ............... 

145 Listasafn Sigurjóns Ólafssonar ..................... 
1 70  Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis!) ..... 
173 Bandalag íslenskra listamanna ..................... 
174 Listkynning, styrkir ................0 00... 

175 Lista- og menningarmál, ýmis ..................... 
181 Leikfélög, skuldagreiðslur ........................ 
182 Ferðaleikhúsið .....................0. 000. 

Gjöld samtals .............000. 00 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
5 Gjöldsamtals ..............000. 000 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

55 000 

55 000 

87 538 

Þús. kr. 

55 000 

55 000 

55 000 

87 538 

87 538 

87 538 
  

" Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 4.
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02-983 Vísindaleg starfsemi, styrkir Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 1105 
1100 Vísinda-ogfræðistörf .....................0...... 825 
112 Samstarfsnefnd um upplýsingamál ................. 280 

Gjöld samtals .............00.. 000 1105 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 1105 
5 Gjöldsamtals ..............0000 000 1105 

02-984 Norræn samvinna 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 9 759 
110 Norræntsamstarf ............00...0 00. 426 
111 Norrænafélagið .............00.% 0000... 324 
112 Samstarf á sviði menningarmála skv. samnorrænni 

fjárhagsáætlun ..............0..000.0 000. 1334 
115 Norræni sumarháskólinn .......................... 400 
117 Menningarsamskipti við Færeyinga ................. 292 
120 Þátttaka í framkvæmdastjórn UNESCO ............. 478 
121 Alþjóðleg rannsóknaáætlun um borun á hafsbotni .... 505 

Gjöldsamtals ...........00.000 2 9 759 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 9 759 
R) Gjöld samtals ..............20000 000 9 759 

02-985 Félagsheimilasjóður 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 12 000 

601 Félagsheimilasjóður ..................0.. 00... 12 000 

Gjöld samtals .............0.002. 00. 12 000 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 12 000 

5 Gjöldsamtals .............0.0000 000 12 000
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02-986 Íþróttasjóður Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 2222 

110 Rekstrarstyrkiro.fl. .................00.. 2222 

Stofnkostnaður: 37 589 

620 Bygging íþróttamannvirkja') ...................... 37 589 

Gjöld samtals .........0%.20 0 39 811 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 39 811 

5 Gjöldsamtals ............ 0000 39 s11 

02-988 Æskulýðsmál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 14 208 
110 Æskulýðsráð ríkisins ............000000000. 1 000 
111 Æskulýðssamband Íslands ........................ 187 
112 Ungmennafélag Íslands ........................... 7 000 
113 Bandalag íslenskraskáta ................00.....0... 3100 
114 Bandalag íslenskra skáta, vegna Úlfljótsvatns ........ 1751 
116 Íslenskir ungtemplarar .............0.............. 210 

117 Starfsemi KFUMOg KFUK ....................... 1050 

Gjöld samtals .........%.0.00. 0 14 208 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 14 298 

5 Gjöldsamtals ...........00000 0020 14 298 

02-989 Ýmis íþróttamál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 37 798 

110 Íþróttasamband Íslands ............0....0..0....... 26 258 

111 Ólympíunefnd Íslands ............................ 5 500 
112 Ólympíunefnd fatlaðra ............0............... 525 
113 Íþróttamálfatlaðra ...................0. 0... 2 000 
115 Íþróttastarfsemi, almenn .......................... 500 
121 SkáksambandÍslands ............................ 450 
122 Stórmeistararískák ...............00. 00... 2 250 

123 Skákmót,styrkir ..........0.02.0.0000 0 315 

Gjöld samtals .............0.. 000 37 798 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 5.
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Tegundasundurliðun: 
59 

5 

Tilfærslur: 

5914 Til einsta 

Gjöld samtals 

02-991 Húsfriðun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

150 Hið íslenska fornleifafélag ........................ 

Stofnkostnaður: 

Húsfriðunarsjóður ...............20000 00. 610 
6 20 
640 
6 60 

Nesstofa .... 

263 

klinga, samtaka og heimila ........... 

Byggða- og minjasöfn ............0..00. 0000... 
Sjóminjasafn Íslands .............000. 0000... 0... 

Gjöld samtals 

Tegundasundurliðun: 
59 

5 

Tilfærslur: 

5914 Til einsta 

Gjöld samtals 

02-999 Ýmislegt 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

129 
130 
131 
135 
142 
150 
151 

170 
171 
175 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 

Amtsbókasafn, 

Dimmuborgir í 

klinga, samtaka og heimila ........... 

vegna skilaskyldu .................. 
Mývatnssveit ............... HR 

Geysir í Haukadal ...........000... 0000... 
Náttúrugripasafnið í Vestmannaeyjum .............. 
Reykholtsstaður ...........0.0.0.0000 000. 

Landssamband 

Landssamband 

hjálparsveitaskáta ................. 
hjálparsveita skáta, 

björgunarnámskeið ..........000.. 0000... 
Landakotsskóli 

Hlíðardalsskóli 

„Tekstrarstyrkur .................... 

„tekstrarstyrkur .................... 
Til Cornell- og Manitobaháskóla ................... 

Söfn, styrkir . 

Tónlistarsaga Íslands ...................0........ 

Ýmis framlög 

Kvenfélagasam 
Iðnsaga Íslands 

band Íslands ........0... 

Fóstrufélag Íslands, samnorrænt námskeið ........... 
Útflutnings- og markaðsskólinn ............0........ 

Útvarpsréttarnefnd ...........0.0.0000 0... 
Félög, styrkir 

Þús. kr. 

37 798 

204 

2 000 
550 

7 400 
2 300 

12 454 

250 
900 
190 
300 
268 

1035 

400 
1875 
2 500 

105 
1050 
1 167 
3 700 

794 
2451 

500 
2 500 

700 
300 

Nr. 95 

Þús. kr. 

37 798 

204 

12 250 

12 454 

12 454 

21 545
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Þús. kr. Þús. kr. 

Viðhaldsverkefni: 300 

571 Hlíðardalsskóli, viðhald ......................0.... 300 

Stofnkostnaður: 1818 

6 24 Safnastofnun Austurlands ......................... 1500 

6 25 Norræna húsið, kaup á sýningarmunum ............. 318 

Gjöldsamtals ..........000...00 0. 23 663 

Tegundasundurliðun: 
52-58 Önnurgjöld ................00 0000 1800 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 21 863 
5 Gjöldsamtals .............0000000 0000. 23 663 

  

Samtals 7 117 159
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03 Utanríkisráðuneyti 

03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............ 
102 Staðgengill samstarfsráðherra Norðurlanda .......... 
110 Kjörræðismenn ....... 

120 Samningar við erlend ríki 
121 Alþjóðaráðstefnur ..... 
130 Upplýsinga- og kynningarstarfsemi ................. 

131 Kvikmyndir og myndbönd, landkynning............. 
132 Markaðsmál .......... 

Stofnkostnaður: 

601 Tölvubúnaður ......... 

Gjöld samtals ......... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ................ 

52-58 Önnur gjöld.......... 
5 Gjöld samtals ........ 

03-102 Varnarmálaskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Varnarmálaskrifstofa ... 

102 FulltrúiíBrussel....... 

Gjöld samtals ......... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ................ 
52-58 Onnur gjöld.......... 

5 Gjöld samtals ........ 

4 Sértekjur ............ 
Mismunur ............ 

Þús. kr. 

55 699 
3921 

585 
675 

9373 
2343 

878 
2138 

500 

25 854 
50 258 

14 921 
3 068 

11 721 
6 268 

17 989 
627 

Nr. 95 

Þús. kr. 

75 612 

500 

76 112 

76 112 

17 989 

17 989 

17 362
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03-201 Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ................00 000 
110 Tollgæsla á Keflavíkurflugvelli..................... 
120 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli ................. 
130  Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar ............ 

Stofnkostnaður: 

601 Símakerfi...............0.. 000 

620 Bifreið ogfjarskiptastöð ..................0....... 

Gjöld samtals ...............0..0 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0..0.000 0 

52-58 Onnur gjöld ............%%..0000 00. 

5 Gjöldsamtals ...............0000. 
4 Sértekjur ...........000000 0. 

Mismunur ................. 000 

03-301 Sendiráð Íslands í Bonn og fastanefnd hjá Evrópu- 

ráðinu 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sendiráð Íslands í Bonn og fastanefnd hjá 
Evrópuráðinu ..............0.00000 000... 

Gjöld samtals .............000 0... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .......0....0 0000 
52-58 Onnurgjöld .............0.0000 0000... 
5 Gjöldsamtals ................00 0 

03-302 Sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn ................. 

Gjöld samtals .............0.00. 000. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

9 043 
38 408 
57 862 

804 

500 
1900 

85 863 
22 654 

108 517 
13 125 

11 472 

8 196 
3276 

13 206 

Þús. kr. 

106 117 

2 400 

108 517 

95 392 

11 472 

11 472 

11 472 

13 206 

13 206
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. 

51 Lan „........0... 00 8 085 
52-58 Önnur gjöld ..................... 0... 5121 

5 Gjöldsamtals ..............0000 000. 

03-303 Sendiráð Íslands í London 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sendiráð Íslandsí London .............0%...00..... 13 505 

Gjöld samtals ..............0.. 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .............. 000 8238 

52-58 Önnur gjöld ..................... 000... 5 267 
5 Gjöldsamtals .................. 00... 

03-304 Sendiráð Íslands í Moskvu 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sendiráð Íslandsí Moskvu ..........0..0.......0... 12 650 

Gjöld samtals .............00. 0. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .......0.0.0 000 8 961 
52-58 Onnur gjöld ...................... nn 3 689 
5 Gjöldsamtals ............0.00 0000. 

03-305 Sendiráð Íslands í Ósló 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sendiráð Íslands í Ósló ..........0.0000000000 00 10 674 

Gjöld samtals ..........0..0000 0000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .............. 000 7 S6l 
52-58 Önnur gjöld ....................0 00... 3113 
S Gjöld samtals ..............0000 0 

Nr. 95 

Þús. kr. 

13 206 

13 505 

13 505 

13 505 

12 650 

12 650 

12 650 

10 674 

10 674 

10 674
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03-306 Sendiráð Íslands í París og fastanefnd hjá OECD og 

UNESCO 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Sendiráð Íslands í París og fastanefnd hjá OECD og 

UNESCO .......0%.000 0 

Gjöldsamtals ...........0.0...0.00 0... 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ..........0.000 000 
52-58 Önnur gjöld ............0..000 0000 
5 Gjöldsamtals .............0.000.. 00. 

03-307 Sendiráð Íslands í Stokkhólmi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Sendiráð Íslands í Stokkhólmi ...............0...... 

Gjöld samtals ..............000 00. 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ............000 0000 

52-58 Önnur gjöld ................. 0000 
5 Gjöldsamtals ..............00 000 

03-308 Sendiráð Íslands í Washington 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Sendiráð Íslands í Washington ..................... 

Gjöldsamtals ...............000 0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .............00 000 

52-58 Önnur gjöld ................0 0000. 
S Gjöldsamtals ...............000 0... 

03-309 Fastanefnd Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum og aðal- 

ræðismaður í New York 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Fastanefnd Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum og 

aðalræðismaður í New York .................... 

Gjöld samtals ............00.0 00 

31. desember 1986 

Þús. kr. Þús. kr. 

15 593 

15 593 

15 593 

9 135 

6458 

15 593 

10 015 

10 015 

10 015 

7 069 

2 946 
10 015 

16 826 

16 826 

16 826 

11 183 

5 643 

16 826 

21 842 

21 842 

21 842
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Tegundasundurliðun: 
$1 Laun .........%..020 00 
52-58 Önnur gjöld ................... 0000 nr. 
5 Gjöldsamtals ...........000000 0000 

03-310 Sendiráð Íslands í Brussel og hjá Evrópubandalaginu 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sendiráð Íslands í Brussel og hjá Evrópubandalaginu .. 

Gjöld samtals .........0...000 00. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ............. 0020. 

52-58 Önnur gjöld ............0.0...0 0000 
5 Gjöldsamtals ............0.00 0000. 

03-311 Fastanefnd Íslands hjá Norður-Atlantshafsbanda- 

laginu 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Fastanefnd Íslands hjá Norður-Atlantshafsbandalaginu 

Gjöld samtals .................0.. 00. 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun 

52-58 Önnur gjöld ....................... 0. 
5 Gjöldsamtals ................0.0. 0000. 

03-312 Fastanefnd Íslands hjá alþjóðastofnunum og EFTA í 
Genf 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fastanefnd Íslands hjá alþjóðastofnunum og EFTA 

Í Genf ..........0.00 0000. 

Gjöld samtals .............0........ 00. 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun 

52-58 Önnur gjöld ............0..........0 0000. 

5 Gjöldsamtals ...........0...000 000. 

Þús. kr. 

11 002 

10 840 

1 987 

5 165 
2822 

15 463 

10 285 
5178 

16 439 

9 408 
7031 

Nr. 95 

Þús. kr. 

21 842 

7987 

7987 

7987 

15 463 

15 463 

15 463 

16 439 

16 439 

16 439
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03-313 Sendiráð, almennt 

Viðfangsefni: 

Viðhaldsverkefni: 

590. Viðhaldsfé, óskipt ...........00.0......0.... 

Stofnkostnaður: 

6 90 Stofnkostnaður, óskipt .....................0.... 

Gjöldsamtals ..........000... 00 

Tegundasundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld ....................0. 00... 
5 Gjöldsamtals .............0000 00. 

03-390 Þróunarsamvinnustofnun Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Þróunarsamvinnustofnun Íslands ................. 

Gjöldsamtals ................0 000 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöldsamtals .............00.000 0... 

03-399 Ýmis utanríkismál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

130 Lögberg-Heimskringla ......................... 

140 Samskipti við Vestur-Íslendinga ................. 
1 60 Háskóli Sameinuðu þjóðanna ................... 

Gjöld samtals .............0%.0. 0 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöldsamtals ...............0.. 000... 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

6 200 

2 700 

8 900 

30 000 

30 000 

234 
163 

9 054 

9 451 

Þús. kr. 

6 200 

2 700 

8 900 

8 900 

30 000 

30 000 

30 000 

9 451 

9 451 

9 451
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03-401 Alþjóðastofnanir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 
111 
112 
113 

114 

115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
144 
145 

146 
147 
148 
149 
150 

Sameinuðu þjóðirnar, UN .........0............ 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO ............ 
Alþjóðavinnumálastofnunin,ILO .................. 
Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, 

UNESCO .........0.0 
Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna, 

FAO 2... 

GATT .....0.00.. 
Alþjóðaveðurfræðistofnunin, WMO ................ 

Alþjóðasiglingamálastofnunin,IMCO ......... BA 

Þróunaraðstoð Sameinuðu þjóðanna, UNDP ........ 
Alþjóðabarnahjálparsjóðurinn, UNICEF ........... 
Aðstoð við palestínska flóttamenn, UNRWA ........ 
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNHCR .. 
Gæslulið Sameinuðu þjóðanna á Kýpur, UNFICYP ... 
Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna, WFP.......... 

Eftirlitsnefnd með gin- og klaufaveiki, FAO ......... 
Sameinuðu þjóðirnar, ýmsir sérsjóðir ............... 
Alþjóðagerðardómurinn í Haag .................... 
Tollasamvinnuráðið, CCC .......0.0.0.0..0. 0. 

Alþjóðasjómælingastofnunin,IHB ................. 

Alþjóðahvalveiðiráðið,IWC ...................... 

Alþjóðahafrannsóknir (ICES, ICNAF, NEAFC) ..... 
Alþjóðastofnun til útgáfu tollalaga ................. 
Alþjóðalandfræðisambandið,IGU ................. 
Alþjóðajarðfræðisambandið,IUGS ................ 
Parísarsamþykktin um vernd á sviðiiðnaðar ......... 

Bernarsambandið ..............00000000 0. 
Alþjóðaráð Rauða krossins ....................... 

Alþjóðasamband sakamálalögreglu, INTERPOL..... 

Evrópuráðið ..................0. 00 

Efnahags- og framfarastofnunin, OECD ............ 

Atlantshafsbandalagið, NATO #.......0..0.0.. 

Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA #............... 
Alþjóðanáttúruverndarsambandið ................. 

Gæslulið Sameinuðu þjóðanna fyrir botni 

Miðjarðarhafs .............0....... 

Alþjóðasamband um byggingaskipulag .............. 

Óslóarsamningur um varnir gegn mengun ........... 

Alþjóðajarðeðlisfræðisambandið .................. 

Gæslulið Sameinuðu þjóðanna í Líbanon, UNIFIL 
Sameindalíffræðiþing Evrópu ...................... 

Þús. kr. 

9 019 
3 024 
1549 

2 091 

2 625 
1 640 
1 809 

958 
315 

6 000 
800 
390 

1291 
451 
566 
31 

430 
8 

584 
244 
702 

2770 
54 
13 
15 

544 
303 

1 199 
124 

3085 
4 318 

12 648 
4 945 

167 

464 
27 

243 
41 

2 604 
141 

Nr. 95 

Þús. kr. 

10 407 

A 19



Nr. 95 

151 
153 
154 
155 
156 
157 

272 

Neyðarhjálparstofnun Sameinuðu þjóðanna, UNDRO 
Parísarsamningur um varnir gegn mengun ........... 
Mannfjöldasjóður Sameinuðu þjóðanna, UNFPA .... 
Alþjóðamatvælabirgðasjóðurinn, IEFR ............. 
Sjóður Sameinuðu þjóðanna til fórnarlamba pyntinga . 
Norður-Atlantshafslaxveiðinefndin, NASCOQ ........ 

Gjöld samtals ............00..00 00 

Tegundasundurliðun: 
59 

5 

Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
Gjöldsamtals ............0.0000 0 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

243 

226 

107 

238 

82 

679 

70 407 

Þús. kr. 

10 407 

70 407 

  
473 296
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04 Landbúnaðarráðuneyti 

04-101 Landbúnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...........00000 00 

Gjöld samtals ............0000 20 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun... 

52-58 Önnur gjöld ................ 0000. 
5 Gjöldsamtals ...........0...00 0. 

04-171 Jarðeignir ríkisins, framlög 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 
6 01 Jarðeignir ríkisins, framlög ........................ 

Gjöld samtals ................ 0000 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ................ 

R) Gjöld samtals ............000000 0 

04-172 Jarðasjóður 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Jarðasjóður .............0...... 00 

Gjöld samtals .................. 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ................ 

R) Gjöldsamtals ............00.0 00. 

Þús. kr. 

21 179 

13 328 
7851 

10 786 

10 786 

4 000 

4 000 

Nr. 95 

Þús. kr. 
21 179 

21 179 

21 179 

10 786 

10 786 

10 786 

4 000 

4 000 

4 000
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04-201 Búnaðarfélag Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...............0.. 0000 

120 Ráðunautar ................0.... 000... 
130 Sérfræðileg aðstoð við landbúnaðinn ............. 
140 Ýmisframlög ...........0........0. 0. 
150 Landþurrkun') ..........0.00.0... 00. 

Gjöld samtals ...............0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .......0.000.0. 00 

52-58 Onnur gjöld ..............0... 000... 
59 Tilfærslur: 

5913 TIl fyrirtækja og atvinnuvega .............. 

R) Gjöldsamtals ............. 000. 

4 Sértekjur ......0.0.0.0000 0 
Mismunur ...........0.. 000 

04-205 Veiðistjóri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Veiðistjóri ...........2.000... 0. 

Gjöld samtals ..........0..0.. 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ............... SIÐ 

52-58 Önnur gjöld ................0.. 0... 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga .................0....... 

RN) Gjöldsamtals ..............00. 00 

4 Sértekjur .............0. 000 

Mismunur ..........000 0020 

04-206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............0. 0000. 

110 Rannsóknasvið ...........2.000.. 0... 
181 Korpa og Þormóðsdalur ....................... 
182 Stóra-Ármót ...............000 0. 

31. desember 1986 

Þús. kr. Þús. kr. 

50 731 
12 369 
21 142 
15 004 
1676 

540 

50 731 

48 SIA 

7058 
7058 

7058 

1 993 
1 444 

3 621 

7058 
183 

6 875 

72 458 
9 071 

49 448 
1790 
1188 

  

" Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 6.
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183 Tilraunabúið Hesti ................000 000... 

184 Tilraunastöðin Reykhólum ........................ 

185 Tilraunastöðin Möðruvöllum ............0..0..0... 

186 Tilraunastöðin Skriðuklaustri ...................... 

187 Tilraunastöðin Sámsstöðum ...........2000.0.0. 0. 

Viðhaldsverkefni: 

510 Hús bútæknideildar Hvanneyri .................... 
5 83 Tilraunabúið Hesti ...........0..0..0..00 00... 

5 86 Tilraunastöðin Skriðuklaustri ...................... 

587 Tilraunastöðin Sámsstöðum .............0.0.0.... 

Stofnkostnaður: 

6 10 Hús bútæknideildar Hvanneyri, nýbygging .......... 

682 Stóra-Armót, fjósbygging ...........0.. 00... 

6 85 Tilraunastöðin Möðruvöllum, fjósbygging ........... 
690 Tækjabúnaður .............0.%. 0000. n nn 

Gjöld samtals ...........00002 0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........... 

5 Gjöld samtals ... 
4 Sértekjur ....... 

Mismunur ..............0. 0. 

04-221 Áburðarverksmiðja ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Áburðarverksmiðja ríkisins 

Gjöld samtals ..........00%.. 02. 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða 
R) Gjöld samtals .............00000 0 

  

120 000 

120 000 

Nr. 95 

Þús. kr. 

1 800 

7 500 

81 758 

Tá 921 

120 000 

120 000 

120 000
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04-231 Skógrækt ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Almennurrekstur ..............00 0... 

150 Framkvæmdir í Fljótsdal .......................... 

180 Tilraunir með rótarskÓóga ...........0...0 000... 
181 Nytjaskógar ..........%.00..2 000 

182 Fimmtán ára áætlun um nytjaskógrækt .............. 

190 Skógrækt einstaklinga, styrkir ..................... 

Viðhaldsverkefni: 

530 Fasteignir .............0..000 0. 

Stofnkostnaður: 

601 Tölvubúnaður .............0.%. 0000. 
630 Vélarogtæki ...........2.....0 00. 

632 Fasteignir, Óskipt ..........0.....00. 0. 

Gjöld samtals ..............00 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .......... 00. 
52-58 Önnur gjöld ...........0.0.0 0... 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöldsamtals ................0 00. 

4 Sértekjur ............000 00 

Mismunur .............000 00 

04-235 Landgræðsla ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Yfirstjórn .............0.. 200 

120 Almennlandgræðsla ............0.0.02...0.. 000... 
130 Landgræðsluverðir ............0.0.0000 000... 

140 Reksturflugvéla ..........0.0%.00. 0... 

160 Búrekstur ............0000. 0020. 

Viðhaldsverkefni: 

520  Viðhaldsfé, óskipt .............%00 0000... 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

700 

250 
1750 
2 480 

39 484 
31 340 

2 780 
900 

74 504 

35 290 

2150 

Þús. kr. 

69 324 

700 

4 480 

74 504 

39 214 

38 323 

2150
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Þús. kr 

Stofnkostnaður: 
620 Stofnkostnaður, óskipt ..........0.0...00.. 0000... 1200 
660 Vélarogtæki ..............0..0. 0000... 1000 

Gjöld samtals ............00.. 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „.......0000.0 0 14 421 

52-58 Önnur gjöld ...............%..0.00n nan 28 252 

5 Gjöldsamtals ............0..00 000. 42 673 
4 Sértekjur ................. 0000 7 810 

Mismunur ............0.0000 00 

04-242 Mat á landbúnaðarafurðum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Mat á landbúnaðarafurðum ....................... 3335 

Gjöld samtals .........0....002 00. 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun .....2.000.000 00 1725 

52-58 Önnur gjöld ................000 2000 1610 

5 Gjöldsamtals ............00000 0000. 

04-243 Sauðfjárveikivarnir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sauðfjárveikivarmir ..............0... 000... 28 745 

Viðhaldsverkefni: 

501 Varnargirðingar ..............00... 000... 3150 

Gjöld samtals ..........2000.. 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0.0..0 0000 8 835 

52-58 Onnurgjöld ................0000 000 5 704 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 17 356 
5 Gjöld samtals ..............00.0 000 

Nr. 95 

Þús. kr. 

2 200 

42 673 

34 863 

3335 

3 335 

3335 

28 745 

3150 

31 895 

31 895
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04-244 Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða ................. 101 

Gjöld samtals ........00...00 0. 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun .... 

5258 Önnur gjöld ................0. 000... 
Gjöldsamtals ..........2...02 2 5 

04-246 Veiðimálastofnunin 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Veiðimálastofnunin ............0..02%.0 0000. 

140 Laxeldisstöðin í Kollafirði ......................... 

Stofnkostnaður: 
Vélarogtæki .............0...200. 0... 
Fasteign, Hólum í Hjaltadal ....................... 
Fiskræktarsjóður ...........00.02 000 
Laxeldisstöðin í Kollafirði ......................... 

6 01 
610 
630 
6 40 

Gjöld samtals ............00.. 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .... 

52-58 Önnur gjöld ..............0..0.0 00. 
59 

4 

Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ................ 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

Gjöld samtals ..............0.0 0 

Sértekjur 

Mismunur 

04-247 Yfirdýralæknir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 

120 

130 

151 

152 

Yfirstjórn 

Héraðsdýralæknar ..............00...0 0000... 
Dýralæknir fisksjúkdóma ....................00... 

Búfjársjúkdómar ..............0.00 0000. 
Eftirlit og eftirlitsferðir ........................... 

31. desember 1986 

Þús. kr. Þús. kr. 

4 128 

4 128 

4 128 

3883 

245 

4 128 

19 996 

18 196 

1800 

5100 

1150 

1900 

550 

1500 

25 096 

12372 

8 874 

3300 

550 

25 096 

2525 

25 

30 706 

1540 

26 885 

177 

263 

247
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Viðhaldsverkefni: 

590 Dýralæknabústaðir, óskipt ...... HI 

Stofnkostnaður: 

6 90  Dýralæknabústaðir, óskipt ............. 

Gjöld samtals ................. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ............. ARA ANRAAANARRÐRRR 

5 Gjöldsamtals ................ 

4 Sértekjur ...........00.. 0000. 
Mismunur ........0..0.0 0... 

04-270 Landgræðslu- og landverndaráætlun 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

6 20 Landgræðsluáætlun, RALA ............ 
630 Landgræðsluáætlun, Skógrækt ríkisins ... 
6 40 Landgræðsluáætlun, Landgræðsla ríkisins 
6 50 Landgræðsluáætlun, ýmis starfsemi ...... 
6 90 Fyrirhleðslur') ..............0..0..0.. 00. 
691 Sjóvarnargarðar?) ................2200 0000. 

Gjöld samtals ........................ 

Tegundasundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld ....................... 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ................. 
5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...... 

5 Gjöldsamtals ........................ 

04-271 Landgræðslusjóður 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Landgræðslusjóður ................... 

Gjöld samtals ........................ 

1400 

2 468 
12 500 

2 000 

Nr. 95 

Þús. kr. 

2 000 

1400 

34 106 

32 476 

60 121 

60 121 

60 121 

2 000 

2 000 

  

") Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 7. 
?) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 8.



Nr. 95 

Tegundasundurliðun: 

59 

5 

Tilfærslur: 

280 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
Gjöld samtals 

04-272 Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey ............... 

Tegundasundurliðun: 
59 

5 

Gjöld samtals 

Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ................ 
Gjöld samtals 

04-287 Stofnlánadeild landbúnaðarins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Stofnlánadeild landbúnaðarins ..................... 

Gjöld samtals 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5 Gjöld samtals 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 

04-288 Jarðræktarlög, framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110  Ráðunautar 

Stofnkostnaður: 

620 Jarðræktarframlögo.fl. ........................ 

Tegundasundurliðun: 

Laun ....... 51 
52-58 
59 

5 

Gjöld samtals 

Önnur gjöld. 
Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 

Gjöld samtals 

31. desember 1986 

Þús. kr. Þús. kr. 

2 000 

2 000 

905 

905 

905 

905 

905 

22 200 

22 200 

22 200 

22 200 

22 200 

22 816 

22 816 

130 000 

130 000 

152 816 

18 796 

4 020 

130 000 

152 816
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04-289 Jöfnunargjald 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Jöfnunargjald ..............0..%0 00... 

Gjöld samtals ...........20000 00 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila .......... 

5 Gjöldsamtals .............020 0... 

04-290 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir ........... 

110 Framleiðnisjóður landbúnaðarins ................. 

Gjöld samtals ............000. 0. 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 
5 Gjöldsamtals ............2..0. 000. 

04-291 Búfjárrækt, framlög skv. lögum nr. 31/1973 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Búfjárrækt, framlög skv. lögum nr. 31/1973 ......... 

Gjöld samtals ............000. 2. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ..........002 000 

59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 
5 Gjöldsamtals ...........20000 0 

04-299 Landbúnaðarmál, ýmis starfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

115 Tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands ........ 

116 Búnaðarsamband Austur-Skaftafellssýslu .......... 

118 Skógræktarfélag Íslands ......................... 
122 Ýmisverkefni ................0.... 0... 

Gjöld samtals ............00..000 0 

Þús. kr. 

18 200 

18 200 

533 000 
267 000 

800 000 

24 189 

12 189 

12 000 

292 
175 

1030 
4 870 

Nr. 95 

Þús. kr. 

18 200 

800 000 

800 000 

800 000 

24 189 

24 189 

24 189 

6 367 

6 367
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Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega .........0000.... 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöldsamtals .........0.00.0 0... 

04-501 Bændaskólinn á Hvanneyri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...........0.....0 000 
130 Reksturskóla ...........0..0.2.%.. 0... 

140 Rannsóknir ogtilraunastarfsemi ................... 
150 Búrekstur .................0 0... 0 renn 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteignir ..............00000. 0... 

Stofnkostnaður: 
6 01 Fasteignir oglóðamannvirki ....................... 
631 Rannsóknahús ...............0000. 0000. 00. 
640 Vélarogáhöld ................000.. 00... 
650 Tækjakaup vegna búreksturs ...................... 

Gjöld samtals ................00000 0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ...............2 0000 

R) Gjöldsamtals ..............00000 00. 

4 Sértekjur ...............0.0 00 
Mismunur ..............0000 0000 

04-502 Bændaskólinn á Hólum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Bændaskólinn á Hólum .............0.0..00 0000... 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteignir ..............00000.0 0... nr 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

467 
5 900 

2 000 

31 488 

3 900 

Þús. kr. 

6 367 

60 849 

2 000 

10 650 

73 499 

47 111 

31 488 

3900
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Þús. kr. Þús. kr. 

Stofnkostnaður: 5100 
601 Fasteignir oglóðamannvirki ....................... 4 050 
602 Vélarogáhöld .................0.... 0... 0. . 1050 

Gjöldsamtals ............0..0 000. 40 488 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .....0.0.0.0.. 000 15 527 
52-58 Önnur gjöld .................000..nnn 24 961 

5 Gjöldsamtals ..............000.. 20. 40 488 
4 Sértekjur ..................00 0 8 749 

Mismunur ...............0000 000 31 739 

04-503 Garðyrkjuskóli ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 19 129 
101 Garðyrkjuskóli ríkisins ........................... 17 710 
110 Tilraunir ogrannsóknastörf ....................... 1419 

Viðhaldsverkefni: 2 600 

501 Fasteignir, gróðurhús .......................0.0.... 2 600 

Stofnkostnaður: 3 800 

601 Fasteignir, Óskipt ................000 00... n 3 300 
610 Tækjakaup ............%..00.. 000 500 

Gjöld samtals ................. 00 25 529 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ......0.00.000 000 12 050 

52-58 Önnur gjöld ...............000 0000 13 479 

5 Gjöldsamtals ..............0000 0. 25 529 

4 Sértekjur ...........00000 000. 1892 

Mismunur ...............0 0. 23 637 

  
Samtals 1 644 039
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05 Sjávarútvegsráðuneyti 

05-101 Sjávarútvegsráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............00 000. 

Gjöldsamtals ..........000... 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 
52-58 
5 

Laun „2... 
Önnur gjöld ...............00 00 
Gjöldsamtals .............0000 0. 

05-201 Fiskifélag Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 
120 
130 
140 
150 

Yfirstjórn ..........2..000 00 
Hagdeild ..............000.. 00. 
Tæknideild og námskeið í meðferð fiskleitartækja .... 
Skýrsludeild „............00000 000. 
Fiskræktardeild ................00. 0... 

Gjöld samtals ................ 0... 

Tegundasundurliðun: 

S1 
52-58 

5 
4 

Laun ........00.00.0 0. 

Önnur gjöld .........0%...0 0000. 

Gjöldsamtals ...............000 000 

Sértekjur .............0000 00 

Mismunur ................0 00. 

05-202 Hafrannsóknastofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 

110 

111 

Yfirstjórn ............0..0 00 
Rannsóknasvið .........2.002% 000. 

Raftæknideild ...............0...0 000. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

30 302 

17 566 
12 736 

12 984 
3 872 
5352 
7 530 
2 168 

21 239 

10 667 

31 906 
1954 

Þús. kr. 

30 302 

30 302 

30 302 

31 906 

31 906 

29 952 

200 824
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119 
120 
121 
122 
123 
124 
131 
132 
133 
136 
139 
140 
141 
150 

Tímabundin verkefni ..................0. 00. 
Útibú á Húsavík ............000.. 000. 
Útibú á Höfn í Hornafirði ......................... 
Útibú á Ísafirði .................0..0... 0... 
Útibú í Ólafsvík .........0.0..0... 00. 
Útibú í Vestmannaeyjum .............0... 00... 
R/s Bjarni Sæmundsson ...........20000 0... 
R/s Árni Friðriksson .........0.0.0.. 0. 

R/sDröfn ...........0..0002 0000 

Veiðarfærakostnaður ...................0..0.... 

Annar skiparekstur .............0...0 00... 
Hvalarannsóknir ..............00.000 000... 

Lúðueldi á Reykjanesi ...........00... 000... 
Alþjóðlegt samstarfsverkefni á hafsvæðinu milli Íslands 

og Austur-Grænlands ..........00%.. 0000... 

Viðhaldsverkefni: 

531 
532 
533 
590 

R/s Bjarni Sæmundsson ............. 0000... 
R/s Árni Friðriksson ..........0..... 0... 
R/sDröfn ........0.0...00000 0020 

Viðhald, óskipt ...........00..000 00 

Stofnkostnaður: 

631 
632 
690 

Sveiflusjá í r/s Bjarna Sæmundsson ................. 
Tæki í r/s Árna Friðriksson ........................ 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........0.0.00 00 

52-58 Önnur gjöld ................000 000 

5 Gjöldsamtals ............00.000 00 
4 Sértekjur .............00.0 000 

Mismunur ...............000 00. 

05-203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins 

Viðfangsefni. 

Almennur rekstur: 

101 
110 
120 
121 
122 
123 

Yfirstjórn ............0.. 0000 
Rannsóknasvið ............00..2 000. 
Rannsóknastofa í Vestmannaeyjum ................ 
Útibú á Ísafirði ........................0..... 
Útibú í Neskaupstað ..........0.......0. 0... 
Útibú á Akureyri ..............0. 0 

Þús. kr. 

9 584 

1487 

1216 

1931 

1701 

1336 

29 641 

23 959 

14 650 

6 798 

17 120 

17 347 

1 605 

2 889 

4 500 
3 500 
3 000 
5 800 

330 
2 360 

11 320 

109 895 
121 739 

231 634 
34 492 

Nr. 95 

Þús. kr. 

16 800 

14 010 

231 634 

197 142 

51 231
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Stofnkostnaður: 

690 Tækjabúnaður ............0.0.00000 000... 

Gjöld samtals ..........0...000. 000 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ......0.000 000 

52-58 Onnur gjöld .............00.0 00... 0 0 

5 Gjöld samtals .............00000 0. 
4 Sértekjur .............0000 00 

Mismunur ..............0000 00 

05-216 Ríkismat sjávarafurða 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkismatsjávarafurða ......................... 

Stofnkostnaður: 
601 Tækjabúnaður ..............000.0. 00.00.0000 

Gjöld samtals ..............0000 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „.......0..000 0000 

52-58 Önnur gjöld ..................0 2. 

R) Gjöldsamtals .............0000 0 
4 Sértekjur ............... 000 

Mismunur ............. 00... 

05-221 Verðlagsráð sjávarútvegsins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Verðlagsráð sjávarútvegsins .................... 

Gjöld samtals ..........0.. 0000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .......0.00000 00 

52-58 Önnur gjöld ..............0.%. 0000. 00 

5 Gjöldsamtals ...........2000000 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

4 000 

37 222 
18 009 

55 231 
19 087 

59 507 

2 000 

35 S11 
25 996 

61 507 
11 995 

3 549 

2217 
1332 

Þús. kr. 

4 000 

55 231 

36 144 

59 507 

2 000 

61 507 

49 512 

3 549 

3 549 

3 549
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05-272 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins 

Stofnkostnaður: 

601 Húseign ..............0.0 00 

Gjöld samtals ............... 00. 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ....... 
5 Gjöldsamtals ..........2000. 0. 

05-280 Söluskattur í sjávarútvegi, endurgreiðsla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Söluskattur í sjávarútvegi, endurgreiðsla ............ 

110 Hlutur Utflutningsráðs Íslands ..................... 

Gjöld samtals ...............0 000 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ........ 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila .. 
5 Gjöldsamtals .............0.. 

05-290 Veiðieftirlit 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Veiðieftirlit .............0............ 

Stofnkostnaður: 

601 Bifreið .........0...0 0. 

Gjöld samtals ...........000. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ...........00 00 

52-58 Önnur gjöld ............0...... 0000 
5 Gjöldsamtals ...........000. 0. 

Þús. kr. 

437 

5 000 

5437 

675 000 
25 000 

675 000 
25 000 

23 061 

780 

16 301 
7 540 

5 437 

700 000 

700 000 

700 000 

23 061 

780 

23 841 

23 841 
A 20
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05-298 Fiskleit, markaðsöflun og tilraunir í útgerð og fisk- 

vinnslu 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fiskleit, markaðsöflun og tilraunir í útgerð og 
fiskvinnslu .............0.0 0000. 

Gjöld samtals ...........0..00 00. 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega .......... 
R) Gjöldsamtals ...........00.0 00 

05-299 Sjávarútvegsmál, ýmis starfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

121 Sjóvinnukennsla, sjóvinnu- og rannsóknabátur 
123 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum ............ 

131 Stjórnfiskveiða .......................... 

132 Námskeið fyrir fiskvinnslufólk .............. 

Gjöld samtals ..........0....000 000. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ...........000 0000 

52-58 Önnur gjöld ...............0.0.00 0... 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega .......... 
5 Gjöld samtals ........00.... 000 

05-901 Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............00.00 00. 
120 Skúlagatad ............0000..... 0... 
130 Keldnaholt .................0..00.0 000... 

Viðhaldsverkefni: 

530 Keldnaholt, viðhald ....................... 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

6 128 

6128 

7 098 
204 

4 668 
18 083 

3385 
3713 

22 955 

11 721 

1375 

15 073 

3 000 

Þús. kr. 

6 128 

6128 

6 128 

30 053 

30 053 

30 053 

34 169 

3 000
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Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður 

Gjöld samtals 

Tegundasundurliðun: 

Laun ............ 000 S1 

5 
4 

Gjöld samtals 

Sértekjur 

Mismunur 

Þús. kr. 

600 

Nr. 95 

Þús. kr. 

600 

37 769 

36 758 

  

Samtals 1148 813



Nr. 95 

06 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 

06-101 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .... 

Stofnkostnaður: 

601 Bifreið og húsbú 

Gjöld samtals . 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........ 

52-58 Önnur gjöld... 

5 Gjöld samtals . 
4 Sértekjur ..... 

Mismunur .... 

06-102 Stjórnartíðindi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Stjórnartíðindi 

Gjöld samtals . 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ........ 

52-58 Önnur gjöld ... 

5 Gjöld samtals . 

4 Sértekjur ..... 

Mismunur .... 

NMAÖUr ........0 00 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

31 577 

1080 

22 181 
10 476 

32 657 
180 

9 539 

1412 
8 127 

9 539 
1 767 

Þús. kr. 

31 577 

1 080 

32 657 

32 477 

9 539 

9 539 

1772
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06-201 Hæstiréttur 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...........0..0000 000... 

102 Utgáfa Hæstaréttardóma ...............0........ 
103 Ljósprentun Hæstaréttardóma ................... 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteign .................000 020 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaðuro.fl. ...........0.0....0...0.. 

Gjöld samtals ..............0. 0 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ........000.000 000 

52-58 Onnur gjöld ............200.02 020... 

S Gjöldsamtals ............0... 00... 

4 Sértekjur ..............0000 00 

Mismunur ............0. 0000. 

06-202 Ríkissaksóknari 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkissaksóknari .............0000.0 0000... 

Stofnkostnaður: 

601 Skrifstofubúnaðuro.fl. .........0.00020. 000. 

Gjöld samtals ............0..2 00. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........00 

52-58 Önnur gjöld ..............0200. 000 
5 Gjöldsamtals ...........20000 0. 

06-203 Borgardómarinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Borgardómarinn í Reykjavík .................... 

Nr. 95 

Þús. kr. Þús. kr. 

11 787 

6 675 

4 525 

587 

250 

250 

650 

650 

12 687 

4 749 
7938 

12 687 

1263 

11 424 

18 086 

18 086 

1700 

1700 

19 786 

13 717 

6 069 

19 786 

27 464 

27 464
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Stofnkostnaður: 

601 Tölvubúnaður ...........0..0.0.00.0 0000 0 

Gjöld samtals .........0..200 0. 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ......000 00 

52-58 Önnur gjöld ................. 220 

5 Gjöldsamtals .............. 0000 

4 Sértekjur ............000 02 

Mismunur ...........0. 0000 

06-204 Borgarfógetinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Borgarfógetinn í Reykjavík .................... 

Stofnkostnaður: 
601 Tölvubúnaður ...........0.00.0.0. 0000. 0 

Gjöld samtals .........0...00 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „....0.0.0.0 00 
52-58 Önnur gjöld ................2.00nn 
R) Gjöldsamtals ..............00. 00. 

06-205 Sakadómur Reykjavíkur 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sakadómur Reykjavíkur ....................... 

Stofnkostnaður: 
601 Símstöð ogtölvubúnaður ...................... 

Gjöld samtals .............00 2. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......00.0. 00 
52-58 Önnur gjöld ................0 0. 
5 Gjöldsamtals ...........00000 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

1 000 

22 585 
5879 

28 464 
253 

38 509 

900 

28 785 
10 624 

27 085 

1200 

Þús. kr. 

1000 

28 464 

28 211 

38 509 

900 

39 409 

39 409 

27 085 

1200 

28 285 

28 285
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06-206 Lögreglustjórinn í Reykjavík Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Yfirstjórn ..........00.0000 022 26 557 
102 Símiogfjarskipti ...........00..200 00. 4 023 
120 Almennlöggæsla .............0.0.00.. 00... 311 898 

121 Eftirlitávegum .................0 0 2436 
122 Fangaklefar...............00.0.00000 0000 1384 
124 Eftirlit með vínveitingahúsum ..................... 2391 
125 Lögregluskóli ............000.0000. 000 2554 
130 Útlendingaeftirlit ...........................0.... 5 836 
140 Mötuneyti .............002 000 7 186 
160 Aðallögreglustöð við Hverfisgötu .................. 15 964 

Viðhaldsverkefni: 
560.  Fasteign, aðalstöð .............0...... 000... 4 560 

Stofnkostnaður: 
601 Tölvuvinnsla ............00..%00 0000 500 
680 Bifreiðaro.fl. .............00%.00 000. 6 480 

Gjöld samtals ..........000000 00. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0.00.0 0000 291 411 
52-58 Önnur gjöld .............00000 000. 106 358 

5 Gjöldsamtals ..........000000 0000 397 769 
4 Sértekjur ...........000000 0000 32 865 

Mismunur ............ 0000. 

06-208 Rannsóknarlögregla ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Rannsóknarlögregla ríkisins ....................... 77 045 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteign ................00. 000 1300 

Stofnkostnaður: 

601 Bifreiða-ogtækjakaup ..........0.0.0)0.0. 000... 2910 

Gjöld samtals .............0..002 00 

Nr. 95 

Þús. kr. 

386 229 

4 560 

6 980 

397 769 

364 904 

77 045 

1300 

2910 

81 255
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Tegundasundurliðun: 
S1 Laun RN 

52-58 Onnur gjöld ................ 0000. 

5 Gjöld samtals ..........0000 00. 

4 Sértekjur ...........00.. 00. 

Mismunur ..............0 000 

06-211 Sýslumenn og bæjarfógetar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Sýslumenn ogbæjarfógetar ..................... 

Viðhaldsverkefni: 

5350 Fasteignir ...........0...00.2 0000 

Stofnkostnaður: 
6 10 Tækjabúnaður ............0...000. 0000... 

Gjöld samtals ...........2000 0 

Tegundasundurliðun: 

52-58 Önnurgjöld ........00.0...... 0. 
5 Gjöld samtals ............. 000 

06-212 Bæjarfógeti Akranesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............... 0000. 

120 Löggæsla .............0..0000 0000 

Gjöld samtals ..... HARA 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........00.2.0000 00 

52-58 Önnur gjöld ..............00% 00. 000 nn. 

5 Gjöld samtals ..........00..00.0 00 

4 Sértekjur ..........0..000. 000 

Mismunur ...........0.0.0. 0. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

62 246 

19 009 

81 255 
620 

6210 

6 500 

10 000 

22 710 

9 930 
15 902 

Þús. kr. 

80 635 

6210 

6 500 

10 000 

22 710 

22 710 

25 832 

25 832 

25 110
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06-213 Sýslumaður Borgarnesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ................ 0... 
120 Löggæsla ................20000 000 
130 Hreppstjórar ...........0%...0.. 00 

Stofnkostnaður: 

601 Bifreiðageymsla .............. 

Gjöld samtals ................ 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .......0.0.0000 00 

52-58 Önnur gjöld ..............2.22. 0 

5 Gjöldsamtals ...............0000 20. 
4 Sértekjur .................... 

Mismunur ................... 

06-214 Sýslumaður Stykkishólmi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ................... 
120 Löggæsla Stykkishólmi ........ 
121 Löggæsla Grundarfirði ........ 
124 Löggæsla Ólafsvík og Hellissandi 
130 Hreppstjórar ................. 

Gjöld samtals ................ 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „0... 
52-58 Önnurgjöld.................. 

5 Gjöld samtals ................ 
4 Sértekjur .................... 

Mismunur ................... 

06-215 Sýslumaður Búðardal 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ................... 

120 Löggæsla .................... 

130 Hreppstjórar ................. 

295 

Þús. kr. 

856 

14 855 
6 429 

21 284 
50 

Nr. 95 

Þús. kr. 

20 428 

856 

21 284 

21 234 

29 769 

29 769 

28 573 

6 342
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Þús. kr. Þús. kr. 

Stofnkostnaður: 2 680 

6 10 Embættisbústaður .............000.0.000 0000. 680 
650 Stjórnsýsluhús ...........00000%00 00... nn 2 000 

Gjöld samtals ..........0.0.0 00 9022 

Tegurdasundurliðun: 

51 Laun „......00.0 0 4 409 
52-58 Onnur gjöld ..................00222a 4 613 

5 Gjöldsamtals .............0000 0. 9 022 
4 Sértekjur .............0000 000 152 

Mismunur ............02.002 00 8 870 

06—-216 Sýslumaður Patreksfirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 15 401 
101 Yfirstjórn ......... AR 7 260 
120 Löggæsla ............0....20 0000 1670 
130 Hreppstjórar ...............00.000 000 471 

Viðhaldsverkefni: 3 000 
501 Endurbætur .............00.0000 0000 3 000 

Gjöld samtals ..............000.0 0. 18 401 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ........0..0 00 10 448 
52-58 Önnur gjöld .................0 000... nr 7953 

5 Gjöld samtals ............00000 00 18 401 

4 Sértekjur .............000000 0. 518 

Mismunur .......... RANA 17 883 

06-217 Bæjarfógeti Bolungarvík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 7 580 
101 Yfirstjórn ................ 000. 3 843 

120 Löggæsla ..................00. 0000 3731 

Gjöld samtals ..........0000.0 00 7 580



31. desember 1986 297 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .........0.0 000. 
52-58 Önnur gjöld ............0.000 0... 

5 Gjöld samtals .............000 000. 
4 Sértekjur .........0000.02 0. 

Mismunur .........0..2 0000 

06-218 Sýslumaður og bæjarfógeti Ísafirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Yfirstjórn ............00. 2000 

120 Löggæsla .............00%.0 00... 

130 Hreppstjórar ...........00... 0000... 

Gjöld samtals ............02. 0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .........00.00 00 
52-58 Önnurgjöld ...............00 0000. 0. 

5 Gjöldsamtals .............00000 00. 
4 Sértekjur ........0...%..2.0 00 

Mismunur ............000 000 

06-219 Sýslumaður Hólmavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............0.. 0000 
120 Löggæsla ...............0.0..00 0... 
130 Hreppstjórar ...........0.... 0... n nn 

Stofnkostnaður: 

6 10 Skrifstofuhúsnæði .............0..0.000 0000. 

Gjöldsamtals ............... 00. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun „.......0.00 00 ER 

52-58 Önnur gjöld .............. 000... nr. 

5 Gjöldsamtals .........0.00000 00 

4 Sértekjur ........000000 
Mismunur ...........0... 0000. 

3813 
1314 

335 

200 

3 620 
2 042 

5 662 
89 

Nr. 95 

Þús. kr. 

7 286 

34 214 

34 214 

33 170 

5 462 

200 

5 662 

5573
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06-221 Sýslumaður Blönduósi Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Yfirstjórn ................... BAÐI 9 233 
120 Löggæsla .................%.000. 0000 10 608 
130 Hreppstjórar ...........0.....000 00 760 

Gjöld samtals ............00.. 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0.0.000 0000 14 230 

52-58 Onnur gjöld ....................02 0. 6371 

R) Gjöldsamtals .............0.0000 00 20 601 
4 Sértekjur ...........000.00 00 379 

Mismunur ...............0 000. 

06-222 Sýslumaður og bæjarfógeti Sauðárkróki 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...............00. 0000. 9 749 

120 Löggæsla ............00.0... 0000 11 901 
130 Hreppstjórar ............0...... 000. 551 

Stofnkostnaður: 

601 Nýbygging ..............020000 000 3 000 

Gjöld samtals .............00.0 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .....00.00.0 0000 17 114 

52-58 Önnur gjöld .................0... 0000 0ð nr 8 087 

5 Gjöldsamtals ...............0.0 0000. 25 201 
4 Sértekjur ...............0. 000 226 

Mismunur ...............000 00 

06-223 Bæjarfógeti Siglufirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ..............0.0.00 000 5 926 

120 Löggæsla ..............0..2000000 000 1798 

Þús. kr. 

20 601 

20 601 

20 222 

22 201 

3 000 

25 201 

24 975 

13 724
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Þús. kr. Þús. kr. 

Stofnkostnaður: 5 000 
610 Lögreglustöð .................0.0.... 5 000 

Gjöld samtals ............0..00.. 0 18 724 

Tegundasundurliðun: 

S1 Laun ........00.0.0.0 0000. 10 746 

52-58 Önnur gjöld ................... 000 7978 

5 Gjöldsamtals ..............00.. 00. 18 724 
4 Sértekjur ...............0.0. 0000 94 

Mismunur .................. 0... 18 630 

06-224 Bæjarfógeti Ólafsfirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 7 004 

101 Yfirstjórn .................. 0... 3236 
120 Löggæsla ................... 0000. 3 768 

Stofnkostnaður: 230 
620 Uppgjör ................ 0. 230 

Gjöld samtals ..............0... 0. 7234 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 0... 5 297 
52-58 Önnurgjöld ................0...0... 0... 1937 

5 Gjöldsamtals „............0.... 0. 7234 
4 Sértekjur ............0.... 00... 121 

Mismunur .................. 7113 

06-225 Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 74 306 
101 Yfirstjórn ...........0......... 0. 28 445 
120 Löggæsla Akureyri................00..0.0..0 0 41 452 
121 LöggæslaDalvík...............0.0.0....0..00 00. 3 814 
130 Hreppstjórar .................... 0 595 

Stofnkostnaður: 4 989 
601 Skrifstofuhúsnæði ...............0... 0000... 2479 

650 Lögreglustöð ..............0.2....0. 0... 300 
651 Lögreglustöð Dalvík ....................0000.. 2 210 

Gjöld samtals .............0000 00 79 295
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Tegundasundurliðun: 
S1 Laun „00.00.0000... nn nar nn rr 

52-58 Önnurgjöld ..........2.00 0000. nn 

R) Gjöldsamtals ..........0.0.000. 00. 

4 Sértekjur ...........0.00 0000 

Mismunur .........0. 0000 

06-226 Sýslumaður og bæjarfógeti Húsavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Yfirstjórn .............00 0000 

120 Löggæsla Húsavík ............00000 0000... 

121 LöggæslaRaufarhöfn ...........0.....0..00.0... 
122 Löggæsla Þórshöfn ............0.0%. 0000... 

130 Hreppstjórar ............0..000 000... 

Stofnkostnaður: 
601 Skrifstofa oglögreglustöð .............0000.0.... 

Gjöld samtals ...........0..000 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .........0..0 000 nennt 

52-58 Önnur gjöld ...........0..0 0000. n nr 

5 Gjöldsamtals ........0....0.00 00 
4 Sértekjur .........0.... 00. 

Mismunur .........0..0.00 000 

06-227 Sýslumaður og bæjarfógeti Seyðisfirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...........2.000. 00. 

120 Löggæsla Seyðisfirði ...................0.... 
121 Löggæsla Vopnafirði ............0000.00.... 
130 Hreppstjórar ................ 0... 

Stofnkostnaður: 

620 Lóðarfrágangur ...........0...00. 000... 

Gjöld samtals .............0000 0. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

58 101 

21 194 

79 295 
563 

13 133 
12 494 

3 647 
2 852 

925 

14 000 

8 786 
5 146 
2 496 

534 

300 

Þús. kr. 

78 732 

33 051 

14 000 

47 051 

46 899 

16 962 

300 

17 262
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Tegundasundurliðun: Þús. kr 
51 Laun ........0...0 00. 11 971 
52-58 Önnurgjöld.................. ARNA 5 201 

5 Gjöldsamtals .................. 00. 17 262 
4 Sértekjur .............%00000 00. 221 

Mismunur .................00 0... 

06-228 Bæjarfógeti Neskaupstað 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...................0..0 0. 4 785 
120 Löggæsla ...................00. 0000. 3 987 

Gjöld samtals ................... 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ........0..0 0. 6 020 

52-58 Önnurgjöld ..............0..0... 0000... 2 752 

5 Gjöldsamtals „.................00 0. 8712 
4 Sértekjur ................0000 0. 120 

Mismunur ................... 0. 

06-229 Sýslumaður og bæjarfógeti Eskifirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ................000. 000. 9 742 

120 Löggæsla Eskifirði og Reyðarfirði .................. 5 009 

121 Löggæsla Egilsstöðum ............................ 5 592 

122 Löggæsla Fáskrúðsfirði ........................... 2754 
123 Löggæsla Suðurfjörðum ......................0... 172 
130 Hreppstjórar .................... 000. 812 

Stofnkostnaður: 

621 Lögreglustöð Egilsstöðum ........................ 7 000 

Gjöld samtals ................. 

Tegundasundurliðun: 

S1 Laun .....0..0.. 0 17 421 

52-58 Önnur gjöld ..................0... 0000... 14 260 

5 Gjöldsamtals ................... 00 31 681 
4 Sértekjur ...............00. 00. 450 

Mismunur ............00. 0. 

Nr. 95 

Þús. kr. 

17 041 

8772 

8772 

8 652 

24 681 

7 000 

31 ó81 

31 231
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06-230 Sýslumaður Höfn í Hornafirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...........0200.. 00. 

120 Löggæsla .............00000. 00... 
130 Hreppstjórar ............00.. 000. 

Gjöldsamtals .........000.. 0. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .........00.00 000 
52-58 Önnur gjöld ................ 0... 

R) Gjöld samtals .........0...00 0... 

4 Sértekjur ..........0000. 2000 

Mismunur ............ 0000 

06-231 Sýslumaður Vík í Mýrdal 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ..........000.000 000. 
120 Löggæsla .............00..% 000... 

130 Hreppstjórar ...........0.0.... 00... 

Stofnkostnaður: 

601 Bifreiðageymsla .................0 0000... 

602 Innréttingar ..............0000.0 000... 

Gjöld samtals .........000... 00. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ......000 0 

52-58 Önnurgjöld ..........0.0.0000 0000... 

5 Gjöldsamtals .........0000000 000. 

4 Sértekjur .........000.0 2000 

Mismunur ............0.0 00 

06-232 Sýslumaður Hvolsvelli 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............0. 00. 
120 Löggæsla ............0%)0. 0... 

130 Hreppstjórar ...........0.0..00 0... 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

12 267 

12 267 

11 934 

7 500 

2 100 

9 600 

9 445 

15 294
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Stofnkostnaður: 

620 Lögreglustöð ...........0.0.000000 00 

Gjöld samtals .............000 00. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun „00... 

52-58 Önnur gjöld ............0......0 00. 

5 Gjöldsamtals ...........0..0.0. 0. 

4 Sértekjur .......0.0...00 0 

Mismunur .............. 0000 

06-233 Bæjarfógeti Vestmannaeyjum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...............0 000 
120 Löggæsla ................0... 000 

Stofnkostnaður: 

610 Stjórnsýsluhús ...........0....000. 00... 

Gjöldsamtals ............00..0 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „02... 

52-58 Onnur gjöld ..........0.20.0.0.. 0. 

5 Gjöld samtals ..........0000.. 
4 Sértekjur ............. 000 

Mismunur .............0.. 00 

06-234 Sýslumaður og bæjarfógeti Selfossi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ........0....0. 0. 

120 Löggæsla ..........0..000.0 0. 
130 Hreppstjórar .............000 0... 

Stofnkostnaður: 

651 Lögreglustöð .........0..0.0000. 000. 

Gjöld samtals ............0... 0 

10 604 

16 473 

11 380 

20 205 
18 252 

38 457 
1 006 

17 263 

34 027 

790 

15 000 

Nr. 95 

Þús. kr. 

500 

15 794 

15 011 

27 077 

11 380 

38 457 

37 ás1 

52 080 

15 000 

67 080 

A?21
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Tegundasundurliðun: 

51 Laun .............. 00 

52-58 Önnur gjöld ............0.....0. 000. 

5 Gjöldsamtals .............000 00 

4 Sértekjur .............0.00 0000 
Mismunur ...............0 000 

06-235 Sýslumaður og bæjarfógeti Keflavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............0000 00. 
120 Löggæsla Keflavík og Njarðvík ................. 

121 Löggæsla Grindavík ..................0.0...... 
130 Hreppstjórar ..............000 0... 

Stofnkostnaður: 
601 Skrifstofuhúsnæði ......................0..... 

Gjöld samtals ..............000 00 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ........000.0. 00 

52-58 Onnur gjöld ................... 0. 

5 Gjöldsamtals ...............00.. 0 
4 Sértekjur .............0..000 00. 

Mismunur .............. 0000 

06-236 Sýslumaður og bæjarfógeti Hafnarfirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .........00.00000 0. 
120 Löggæsla Hafnarfirði .......................... 

121 LöggæslaSeltjarnarnesi ....................... 

130 Hreppstjórar ...........0....... 0. 

Stofnkostnaður: 

650 Lögreglustöð .............0000000 00. 

Gjöld samtals ...........0.0.000 0. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

37 427 
29 653 

67 080 
2727 

25 512 
42 391 

8 539 
223 

12 700 

57 214 
32 151 

89 365 
910 

7 000 

Þús. kr. 

64 353 

76 665 

12 700 

89 365 

88 455 

93 604 

7 000 

100 604
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. 

51 Lan „0... 1317 

52-58 Önnur gjöld ................0. 000. 29 287 

5 Gjöldsamtals ...........0.0.0 0... 100 604 
4 Sértekjur ..........00000 0 253 

Mismunur ..........20. 020 

06-237 Bæjarfógeti Kópavogi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............. 02. .nn nn 26 040 
120 Löggæsla ................%.. 000. nn 32 527 

Stofnkostnaður: 

650 Skrifstofuhúsnæði ..............0..0. 000. 2 500 

Gjöldsamtals ...........00..0 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .........00.0 00 45 601 
52-58 Önnur gjöld ...........%%...00 0. 15 466 
5 Gjöldsamtals ...........0.... 000... 

06-238 Dómstóll og rannsóknardeild í ávana- og fíkniefnamál- 

um 

Viðfangsefni. 

Almennur rekstur: 

101 Dómstóll og rannsóknardeild í ávana- og 
fíkniefnamálum ..............0.. 0. 5 084 

Gjöld samtals ...........00..0 00 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ......0.0.000 00. 4771 

52-58 Önnur gjöld ...........%%....0. 000 313 
R) Gjöldsamtals .............0.0 0... 

06-241 Hegningarhúsið í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Hegningarhúsið í Reykjavík .................. BA 20 992 

Gjöld samtals .........0....0. 0. 

Nr. 95 

Þús. kr. 

100 351 

58 567 

2500 

61 067 

61 067 

5 084 

5 084 

5 084 

20 992 

20 992
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 
S1 Laun ...........0 000 12 012 
52-58 Önnur gjöld .............0..00 0000 8 980 
5 Gjöldsamtals ..........2.00.000 00. 20 992 

06-242 Vinnuhælið Litla-Hrauni 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 66 963 

101 Vinnuhælið Litla-Hrauni ......................0.... 66 963 

Viðhaldsverkefni: 2 000 

501 Fasteign ................0. 000 2 000 

Stofnkostnaður: 3 900 

601 Tækjakaup og ýmisstofnbúnaður .................. 3 900 

Gjöld samtals .............00.2 20. 72 863 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun „........0 0000 44 075 
52-58 Önnur gjöld .............0000 0... 28 788 

5 Gjöldsamtals ...........0000000 0000 72 863 
4 Sértekjur ...........200200 000 10 063 

Mismunur ............0. 0000 62 800 

06-243 Vinnuhælið Kvíabryggju 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 13 999 

101 Vinnuhælið Kvíabryggju ........0000.% 0000... 13 999 

Gjöldsamtals ..........000.0 00. 13 999 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .....0.0.00. 020 8 964 

52-58 Önnur gjöld .................2. nl 5 035 

5 Gjöldsamtals ..........2.00. 0. 13 999 

4 Sértekjur ...........0.00 002. 3050 
Mismunur ...........0.0 00. 10 949
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06-244 Fangelsi við Síðumúla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Fangelsi við Síðumúla ..............0.0. 0000... 

Gjöldsamtals ..........02.000 000 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .........00.0. 00 arnar 

52-58 Önnur gjöld ..........%.....00 0... 
5 Gjöldsamtals ..........%..000. 0. 

06-247 Skilorðseftirlit ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skilorðseftirlit ríkisins ................. 000... 

Gjöld samtals ..........%...000 0. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ......0.000.0 000. 

52-58 Önnur gjöld ..........0.220 0... 
5 Gjöldsamtals ............%%.00. 00. 

06-251 Landhelgisgæsla Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 

121 

122 

123 

130 

131 

140 

Yfirstjórn ........%.222 0200. 

V/sÆgir ......00.00 0000 

V/sÓðinn ...............00 00 
V/s Týr .......0000 0000 
Fluggæsla ...........00.00 0000. 
Þyrluvaktlækna ............000 0000... 

Sjómælingar og sjókortagerð ........0000000.00 000... 

Viðhaldsverkefni: 

530 Viðhald flugskýlis ..............0... 00... 

Stofnkostnaður: 

690 Tækjabúnaður stofnunar ............0000.. 0000... 

Gjöld samtals ...............000 000. 

Þús. kr. 

2 857 

7 800 

15 696 

  

2857 

277 151 

11 245 

7 800 

296 196
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Tegundasundurliðun: 

Sl Laun ......0.0.00 000 

52-58 Önnur gjöld ................0.. 

5 Gjöldsamtals .............000 0... 
4 Sértekjur ............0.00 000 

Mismunur .............0. 0000 

06-252 Bifreiðaeftirlit ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Bifreiðaeftirlit ......................... 
110  Bifreiðastjóra- og ökukennaranámskeið .......... 

Stofnkostnaður: 
6 01 Innréttingar, tækjabúnaður .................... 

Gjöld samtals ..........%.... 0000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „2... 

52-58 Onnur gjöld ................0. 0. 

5 Gjöldsamtals ...........000.0. 0. 
4 Sértekjur .........000000 000 

Mismunur ...........0.00000 0 

06-253 Almannavarnir ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Almannavarnir ríkisins ........................ 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteign ............0... 0000 

Stofnkostnaður: 

6 01  Viðvörunarkerfi, neyðarbúnaðuro.fl. ........... 

Gjöld samtals .............0.. 00 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .....0..0.000 00 
52-58 Önnur gjöld .....................0 
5 Gjöldsamtals ..............00 00. 

31. desember 1986 

Þús. kr. Þús. kr. 

144 062 

152 134 

296 196 

3157 

293 039 

105 417 

95 960 

9 457 

20 530 

20 530 

125 947 

69 123 

56 824 

125 947 

26 738 

99 209 

9 873 

9 873 

500 

500 

1500 

1500 

11 873 

4 132 

7741 

11 873
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06-255 Umferðarráð Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Umferðarráð ...............0.. 00. 12 695 

Stofnkostnaður: 
601 Tölvuvinnsla ...........0.0.%0. 0000 rn 500 

Gjöldsamtals .............2...0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ...........0.0 0. 3142 

52-58 Önnur gjöld ..............2. 0. 10 053 

5 Gjöldsamtals ..............000. 0. 13 195 
4 Sértekjur ..........0....00 0. 4 537 

Mismunur ..............0. 00... 

06—-262 Löggildingarstofan 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Löggildingarstofan .............0.0.... 0000... 8 560 

Gjöldsamtals .........000.... 0. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun RA 4 363 

52-58 Önnurgjöld ............2.0000 0. n nn 4 197 

5 Gjöld samtals .............00 00 8 560 
4 Sértekjur ...........0000 0000 6 623 

Mismunur ...........0.00 000. 

06-281 Dómsmál, ýmis starfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Málskostnaður ............0.0.%... 00... 14 808 
111 Meðdómsmenn ............2.0.00 0... 3 064 
112 Setu-ogvaradómarar ............0.00. 0000... 1403 
113 Siglingadómur .............00%% 0... n rn 344 
114 Gjafsóknar- og málsvarnarlaun .................... 2011 
120 Próf málflytjenda ...........0.0.0...0 0000... 206 
121 Prófskjalaþýðenda ...........0.0..0... 0000 0... 275 

Nr. 95 

Þús. kr. 

12 695 

500 

13 195 

8 658 

8 560 

8 560 

1937 

28 528
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122 Prótfasteignasala ......................0....... 

130 Utgáfalagasafns ............0..0..0..0.0.0.0. 0... 
131 Útgáfa norræns dómasafns ........................ 
140 Tölvunefnd .............0...00. 0... 

141 Matsnefnd eignarnámsbóta ....................... 

180 Orator, almenn lögfræðiaðstoð .................... 

181 Norræn samvinna á sviði sakfræði .................. 

182 Aðgerðir gegn fíkniefnum ......................... 

Stofnkostnaður: 

6 90 Dómsmál, ýmis kostnaður ..............0......0... 

Gjöldsamtals ..............0.. 

Tegundasundurliðun: 

S1 Laun ............ 

52-58 Önnur gjöld ..........0........ 0... 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöldsamtals ...............0000 0 
4 Sértekjur .............0000 0... 

Mismunur ..............00. 0000 

06-282 Ýmis löggæslukostnaður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
120 Ymislöggæslukostnaður .......................... 
140 Kostnaður vegna lögregluskóla .................... 

Stofnkostnaður: 
6 10 Lögreglubifreiðir .......................... 

Gjöldsamtals ............... 00. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ..........0.. 00 

52-58 Önnur gjöld .................... 0... 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöldsamtals ............00.0. 0. 

4 Sértekjur ........0..0000 000 

Mismunur ............0.... 00 

31. desember 1986 

3 000 

  

15 000 

Þús. kr. 

3 000 

31 528 

25 787 

17 938 

15 000 

32 938 

28 938
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06-283 Fangamál, ýmis kostnaður Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Fangahjálp ...................0 00... 1 867 
111 Sjúkrakostnaður refsifanga ........................ 729 
112 Námskeiðfangavarða ............................ 1059 
113 Geðlækninga- og sálfræðiþjónusta við refsifanga ...... 1165 
114 Vistunkvenfanga .................... 0000... 1866 

Stofnkostnaður: 

630 Bygging ríkisfangelsa ........................00... 320 

Gjöldsamtals „................. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ..........0000000 0 1134 
52-58 Önnur gjöld ...................0. 0. 4 005 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 1867 
5 Gjöldsamtals ................0.0. 0. 

06-284 Áfengis- og fíkniefnamál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

1 10 Matsnefnd vínveitingahúsa ........................ 527 
111 Öleftirlit ................ 324 
120 Fíkniefnamál .........................00.. 346 

Gjöldsamtals ..............0.. 00. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .......0.0.0.. 0... 894 

52-58 Onnur gjöld ......................n nn 303 

5 Gjöldsamtals ................0.. 0 

06-301 Biskup Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ................0. 00. BI 1835 

102 Biskupsbústaður ..............0..0......... BAR 441 

110 Æskulýðsstarf ..................... 000. 4 003 

Nr. 95 

Þús. kr. 

6 686 

7 006 

1 197 

1197 

12 279
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Þús. kr. 

Viðhaldsverkefni: 
502 Biskupsbústaður, viðhald .........000000.0.00000... 250 

Gjöld samtals .............2..0 0000. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ......0..00 00. 1 396 

52-58 Önnur gjöld ...........%%20 0000. nan 5133 

5 Gjöld samtals ........2...0.00 000. 12 529 

4 Sértekjur ............0. 000. 997 

Mismunur .........00... 00... 

06-302 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............... 00... nn 2912 

110 Tónskóli þjóðkirkjunnar ............0.0.0000 0000... 2 637 

Stofnkostnaður: 
610 Fasteign ...........0..00%. 000 renna 950 

Gjöld samtals ..........200.0. 000. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ......000.0 00. 3 004 

52-58 Önnur gjöld .............. 0000. enn 3 495 

5 Gjöld samtals ............0.00 000 

06-303 Prestaköll og prófastsdæmi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

150 Byggingaeftirlit ..............0.00000 00... 292 

190 Prestarogprófastar .............000000 0... n nn... 131 579 

Viðhaldsverkefni. 
520 Embættisbústaðir ..........0.0.....0 00. 20 000 

Stofnkostnaður: 
620 Byggingar á prestssetrum ..........0000000 0... 7 000 

621 Kaupáeignum ............0..0 0000 n ner 1 600 

Gjöld samtals .............0000 00 

Þús. kr. 
280 AV 

12 529 

11 532 

5 549 

950 

6 499 

6 499 

131 871 

20 000 

8 600 

160 471
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 
51 Laun ........000000 000 106 995 
52-58 Önnur gjöld ................0.0. 0. 53 476 
5 Gjöldsamtals .............00000 0 160 471 

06-304 Ýmis kirkjuleg málefni 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 8470 
142 Húsmæðraskólinn á Löngumýri .................... 529 
158 Kirkjugarðaeftirlit ............................... 1 060 
190 Ýmislegt ..................0. 00... 6 881 

Stofnkostnaður: 13 800 

650 Skálholtsstaður .............0000.. 00... 800 
651 Hallgrímskirkja ...............0.... 0000... 8 000 
653 Hóladómkirkja ............000.%0 0... 5 000 

Gjöldsamtals ..........0...... 0. 22 270 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ............. 000 2312 
52-58 Önnur gjöld .............0..0. 0000... 3185 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja ogsjóða ................ 800 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 15 973 

5 Gjöldsamtals .............0.00. 000. 22 270 

06-371 Kirkjubyggingasjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 3 246 

101 Kirkjubyggingasjóður ...........0.000000... 0... 3 246 

Gjöldsamtals ............0..00. 0000 3246 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja ogsjóða ................ 3 246 
5 Gjöldsamtals .............0.0.0. 200. 3 246
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06-373 Kristnisjóður Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 9 742 

101 Kristnisjóður ...........0.0.00000 00... n nn 9 742 

Gjöld samtals ........0...2....0 0... 9 742 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 TilB-hluta fyrirtækja og sjóða ................ 9 742 

5 Gjöldsamtals ..........200.0.0.00 00. 9 742 

  

Samtals 2 234 656
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07 

07-101 Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ................0.. 0... 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður ..................... 0000. 

Gjöld samtals ...........0...0.. 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „.....0..0.. 00. 

52-58 Önnur gjöld ............0....0.0. 0000 
5 Gjöldsamtals ...............00. 0 

07-271 Byggingarsjóður ríkisins 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Byggingarsjóður ríkisins .......................... 

Gjöld samtals ................ 000. 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða 

5 Gjöldsamtals ...........200.00 

07-272 Byggingarsjóður verkamanna 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Byggingarsjóður verkamanna 

Gjöld samtals 

315 

Félagsmálaráðuneyti 

Þús. kr. 

28 139 

1000 

15 388 
13 751 

1 000 000 

1 000 000 

300 000 

Nr. 95 

Þús. kr. 

28 139 

1 000 

29 139 

29 139 

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

300 000 

300 000
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Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ............. 

5 Gjöldsamtals .............0.0. 00 

07-301 Skipulagsstjóri ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skipulagsstjóri ríkisins .................0.000... 

Gjöld samtals ............00000 0 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .........00.200 000 

52-58 Önnur gjöld .............0.0 000... 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ....................0.0... 

5 Gjöldsamtals .........0)..00 00... 

07-302 Ríkissáttasemjari 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Ríkissáttasemjari .............0000.. 0... 

Gjöld samtals .............0200 00. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .......0.0..0 0. 
52-58 Önnur gjöld ............%.0 0000 e nan 
5 Gjöldsamtals ............0..0.. 0... 

07-399 Vatnsveitur 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 
601 Vatnsveitur ...........00.0 00. 

Gjöld samtals ...............0 00 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga .............00.0..0.0.... 
R) Gjöldsamtals ............... 00. 

31. desember 1986 

Þús. kr. Þús. kr. 

300 000 

300 000 

25 228 

25 228 

25 228 

8245 

11 183 

5 800 

25 228 

8953 

8953 

8953 

6 108 

2845 

8953 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000
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07-700 Málefni fatlaðra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Stjórnarnefnd ................. 0000... 
102 Samráðsnefnd ..................00 000. 
103 Samráðsnefnd um ferlimál ........................ 
104 Kostnaðurskv. 10. gr. laga um málefni fatlaðra ....... 
105 Kostnaðurskv. 19. gr. laga um málefni fatlaðra ....... 

110 Vistamir ...............0.. 0000 

180 Starfsþjálfun ............0..2.00. 0000 

Gjöldsamtals ................0 00. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ..............000 000 

52-58 Önnur gjöld ...............0..0 0000 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
5 Gjöldsamtals .................. 000... 

07-701 Málefni fatlaðra, Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Svæðisstjórn ...........0.0.... 0000. 
120 Sambýli Drekavogi16 ...........00000000 0. 
121 Sambýli Akurgerði.................0...0... 0. 
122 Sambýli, leiguhúsnæði ............................ 
123 Sambýli Háteigsvegi6 ...............0......... 
124 Sambýli SigluvogiS ..............0.00000. 00. 

125 Sambýli Auðarstræti1S ........................... 
126 Sambýli Víðihlíð ll .................0.... 0... 
127 Sambýli Víðihlíð7 ................00000 00. 
128 Sambýli VíðihlíðS ..............0.0...00 0... 
129 Sambýli Sóleyjargötu .............0000000...0.. 
130 Vinnustofan Ás ............0..... 0000. 
131 Tæknivinnustofa Öryrkjabandalagsins .............. 
160 Dagvistun Lækjarási ..........................0... 
161 Dagvistun Bjarkarási .........................0.... 
162 Dagvistun Lyngási ..............0000000. 0... 

163 Skammtímavistun Víðihlíð9 ...................... 

164 Skammtímavistun Dalbraut ....................... 

170 Trönuhólarl1..............00... 0000... 

172 Sambýli einhverfra ...................0. 0000... 

173 Vistheimili við Holtaveg .............. BR 

174 Meðferðarheimili fyrir þroskahefta ................. 
180 Atvinnnuleit ................0.00 00. 

Þús. kr. 

171 
713 

1008 
44 738 
4273 
1290 
1672 

724 
1774 

51 973 

4 830 
3 203 
1 861 
1632 
1322 
2 163 
3428 
4 092 
2 530 
1949 
3446 
9 613 
2 669 
9873 

13 142 
18 056 

6 306 
4 951 

13 768 
3 664 
1812 
1070 
1541 

Nr. 95 

Þús. kr. 

54 471 

54 471 

54 471 

116 921
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Þús. kr. 

Viðhaldsverkefni: 

520 Sambýli Drekavogi16 ...........0..0....0. 000... 350 

Gjöld samtals ..............000 200 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .........0.. 200 80 104 

52-58 Önnur gjöld ..................0 000. 26 145 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga .................00......... 8353 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 2 669 

5 Gjöldsamtals ..........0...0000 00 117 271 
4 Sértekjur ................. 00 5 682 

Mismunur .............. 0000. 

07-702 Málefni fatlaðra, Reykjanesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Svæðisstjórn .............0.. 000. 3 857 

120 Sambýli Vallargerði 26, Kópavogi .................. 5409 
121 Sambýli Klettahrauni 17, Hafnarfirði ............... 3317 
122 SambýliGarðabæ..............0.00000 00. 3988 
123 Sambýlifyrirbörn ..........0...0.0 000... 3 285 
130 Verndaður vinnustaður, Örvi ...........0........... 9 994 
140 Leikfangasafn Keflavík „.......................... 461 
160 Skammtímavistun ...........00..0. 000 6 563 

161 Dagvistun Keflavík ............0..0.0.0 000... 4 596 

170  Vistheimilið Skálatúni .......................0.... 53 144 

171  Vistheimilið Tjaldanesi ........................... 19 328 

172 Gistiheimili Kópavogi ............0.00... 0... 1604 
180 Atvinnuleit ...............00. 00. 1409 

Gjöld samtals ............0..0 0... 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ............ 000 86 763 
52-58 Önnur gjöld ............0.... 000... 28 783 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ...............0....0.00... 1409 

5 Gjöld samtals .............0000 2. 116 955 
4 Sértekjur ...........0..0 0000 6 157 

Mismunur .............0. 0... 

Þús. kr. 

350 

117 271 

111 589 

116 955 

116 955 

110 798
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07-703 Málefni fatlaðra, Vesturlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Svæðisstjórn ..........0.0..00 0... 

120 Sambýli Akranesi .............00... 0... 
130 Verndaður vinnustaður Akranesi ............... 
140 Leikfangasafn Borgarnesi ...................... 
160 Dagvistun Akranesi .................000.0.... 
170 Sumarbúðir ................ 0000 

Gjöld samtals ...........0....0 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........0.0 00 

52-58 Önnurgjöld ..............000000 0000 

5 Gjöldsamtals ............000000 0 
4 Sértekjur ................ 000 

Mismunur ............00. 0 

07--704 Málefni fatlaðra, Vestfjörðum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Svæðisstjórn ................0 00 

150 Þjónustumiðstöð Bræðratungu .................. 

Gjöld samtals .............0.. 00. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun NR 

52-58 Önnur gjöld ..............0..0. 0000. 

5 Gjöldsamtals ...........0.000 000 
4 Sértekjur ...........0000 0000. 

Mismunur ............ 000. 

07-705 Málefni fatlaðra, Norðurlandi vestra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Svæðisstjórn .........2...0..0 0. 

120 Sambýli Siglufirði ................. 000... 0... 
121 Sambýli Sauðárkróki ............000. 000... 
140 Leikfangasafn Siglufirði ....................... 
141 Leikfangasafn Blönduósi ...................... 
142 Leikfangasafn Sauðárkróki ..................... 

170 Sumardvöl Egilsá ............0.0.0.0... 0. 000... 

Gjöldsamtals ............0.00 0. 

Þús. kr. 

2 659 

16 420 

Nr. 95 

Þús. kr. 

16 314 

16 314 

13 567 

19 079 

19 079 

18 336 

11 175 

11 175 

A 22
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Tegundasundurliðun: 
51 Laun ...... 

52-58 Önnur gjöld. 

5 Gjöld samtals 
4 Sértekjur ... 

Mismunur .. 

07-706 Málefni fatlaðra, Norðurlandi eystra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 
120 
121 
122 
123 
130 
131 
140 
170 
171 

Svæðisstjórn 

Sambýli Byggðavegi91 ............0.0.. 0000... 
Sambýli Borgarhlíð3 ................0 0000... 
Sambýli Vanabyggð4e ...........0000 0000... 
Sambýli Húsavík .............0000. 0000... 
Iðjulundur, verndaður vinnustaður ................. 
Verndaður vinnustaður Bjargi ..................... 
Leikfangasafn 
Vistheimilið S 

AkurEyri 0... 
ÓlbOrg .......00000 0 

SumarbúðiríBotni ...........0.000.00 000... 

Gjöld samtals 

Tegundasundurliðun: 
51 
52-58 
59 

Laun ...... 

Önnur gjöld. 
Tilfærslur: 

5914 Til einst 

Gjöld samtals 
Sértekjur ... 

Mismunur .. 

aklinga, samtaka og heimila ........... 

07-707 Málefni fatlaðra, Austurlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 
120 
130 
140 
150 

Svæðisstjórn 

Sambýli Egilsstöðum ............0... 0000... 
Verndaður vinnustaður Egilsstöðum ................ 

Leikfangasafn 

Þjónustumiðstöð Vonarlandi ...................... 

Gjöld samtals 

31. desember 1986 

Þús. kr. Þús. kr. 

8819 

2356 

11 175 
469 

10 706 

102 609 
4 866 
3357 
2 464 
2 614 
1072 

16 446 
5525 

566 
63 772 
1927 

102 609 

66 630 
30 454 

5525 

102 609 
8 619 

93 990 

26 100 
3 509 
3 465 
4 664 

608 
13 854 

26 100
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. 
$1 Laun 2... 19 394 
52-58 Önnur gjöld ............2..2. 222. 6 706 

5 Gjöldsamtals ............0.00 00 26 100 
4 Sértekjur ..........0000.00 000 2178 

Mismunur ........0...000 00 

07-708 Málefni fatlaðra, Suðurlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Svæðisstjórn ...........0.%2% 0000 2936 
120 Sambýli Árvegi8, Selfossi .........0....... 3 565 
130 Verndaður vinnustaður Selfossi .................... 2 729 

131 Verndaður vinnustaður Vestmannaeyjum ........... 6 496 

140 Leikfangasafn Vestmannaeyjum ................... 933 

170 Lambhagi ............00.%%. 02. 5453 
171 Sólheimar ............00... 02. 36 136 
172 Skaftholt .............0... 000 2311 

Stofnkostnaður: 

671 Sólheimar,bifreið ................. 0000. 900 

Gjöld samtals ..........0.....2 0. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ..........00. 0000 36 450 

52-58 Önnur gjöld ............0....0.0 00. 22 698 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 2311 

5 Gjöldsamtals ..............00 000. 61 459 
4 Sértekjur ............00000 0000 8220 

Mismunur .............0000 00 

07-750 Greiningarstöð ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............0.2 000 19 236 

Gjöld samtals ............000.2 00 

Nr. 95 

Þús. kr. 

23 922 

60 559 

900 

61 459 

53 239 

19 236 

19 236
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Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .......00.0000000 0 

52-58 Önnur gjöld ............... 00... 

5 Gjöldsamtals ...............0.2 20. 
4 Sértekjur ............00..22 2000 

Mismunur ............. 0000. 

07-795 Framkvæmdasjóður fatlaðra 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Framkvæmdasjóður fatlaðra ...................... 

Gjöld samtals ...............002 000. 

Tegundasundurliðun- 

52-58 Onnur gjöld ..............0.. 0000 

5 Gjöldsamtals ..............0..0 000 

07-951 Brunamálastofnun ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Brunamálastofnun ríkisins ........................ 

Gjöld samtals ...............002 00. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .......0.0000 000 
52-58 Önnur gjöld ..........000000 0000. 

5 Gjöldsamtals .........0..0.0. 0. 
4 Sértekjur ...........0...00 0000 

07-953 Jafnréttisráð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Jafnréttisráð ...........2.0.0.220. 0. 

Gjöld samtals ..............000 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......2..0.02200 0000 

52-58 Önnur gjöld ...........0....... 0000 
5 Gjöld samtals ..............0 0000 

31. desember 1986 

130 000 

130 000 

13 138 

  

3578 

Þús. kr. 

19 110 

130 000 

130 000 

130 000 

13 138 

13 138 

3578 

3578 

3578
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07-954 Vinnueftirlit ríkisins Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 46 197 
101 Vinnueftirlit ríkisins ................... 00... 46 197 

Stofnkostnaður: 6 440 
601 Fasteign og tækjabúnaður ......................... 6 440 

Gjöld samtals ..........0..000. 2. 52 637 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .......0000.0 0000 29 210 
52-58 Önnur gjöld ...........0.....0 000 23 427 

5 Gjöldsamtals ...........0200000 0 52 637 
4 Sértekjur .............0.0 0200 52 637 

07-972 Bjargráðasjóður Íslands 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: , 4 700 

601 Bjargráðasjóður Íslands .......................... 4 700 

Gjöld samtals ....... HI 4 700 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja ogsjóða ................ 4 700 
5 Gjöldsamtals ..............0.00. 0. 4 700 

07-981 Vinnumál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 23 024 

110 Félagsdómur .............0...0. 0000. 1019 

113 Sjómannasamtök, lögskráning ..................... 323 
151 Sjómannadagsráð ...............00000000 00... 128 
160 Orlofsheimili launþegasamtakanna ................. 3 688 

190 Ýmislegt ............2.......0.. 0. 17 866 

Gjöld samtals ..............000 0000 23 024
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Tegundasundurliðun: 
1 Laun ...........00 000 

52-58 Önnur gjöld .................0 000 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
5 Gjöldsamtals ........2.2.... 000. 

07-982 Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota ............. 

Gjöldsamtals ...........2.0000. 0 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöldsamtals ..............0 00. 

07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
110 Meðlögskv.21.,22. og 23. gr. framfærslulaga ........ 

111 Meðlögskv. lögum nr. 9/1981 .........0..00000... 
127 Slysavarnafélag Íslands ..................0........ 
128 Öryggisfræðsla sjómanna, námskeið ................ 
130 Sjómannastofur ...............0 000... 

131 Félagasamtök,styrkir ...........0.0.000000. 000... 
140 Kvennaathvarf í Reykjavík ........0.0.0.0.00000000... 
180 Snjóflóða- og skriðufallavarnir ..................... 
190 Ýmisframlög ..........0..0... 00. 

Stofnkostnaður: 
681 Varnargarður við Höfðabrekkujökul ............... 

6 82 Markarfljót, varnargarðar ..........0..0...00000... 

Gjöldsamtals .............. 0. 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 
5912 Til sveitarfélaga .........0.0.0.0.000 000... 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöldsamtals .............00. 00 

31. desember 1986 

  

Samtals 

Þús. kr. Þús. kr. 

594 

425 

4 139 

17 866 

23 024 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

67 828 

3193 

36 935 

5400 

8 000 

500 

5500 

3 500 

3000 

1800 

3100 

600 

2500 

70 928 

3 000 

67 928 

70 928 

2133 278
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08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti 

08-101 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: Þús. kr. 

Almennur rekstur: 
101 Yfirstjórn ............... 000... 33 5S1 

Stofnkostnaður: 

601 Tölvuvæðing ..............00.. 2000 1360 

Gjöld samtals ..............000 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „.....0.00 0. 19 839 

52-58 Onnur gjöld ...............0000 020 15 072 

5 Gjöldsamtals ..............0000 0000. 34 911 
4 Sértekjur ............200.2 000 1380 

Mismunur ............0.. 000. 

08-271 Tryggingastofnun ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Yfirstjórn .............0000. 00 148 739 
110 Lífeyristryggingar .............00.. 000... 6 360 185 
120 Sjúkratryggingar ............000.2 0000. 4 234 989 
130 Slysatryggingar ...............000 0000. 185 291 

Gjöld samtals ..............0. 000. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ............0 0000 92 866 

52-58 Önnur gjöld ...........0..0.0.000 0000 r a 55 873 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 10 780 465 

5 Gjöldsamtals ..............000 00... 10 929 204 
4 Sértekjur ..........0..0002 000 38 732 

Mismunur ...........0.200 000 

Nr. 95 

Þús. kr. 

33 551 

1360 

34 911 

3 531 

10 929 204 

10 929 204 

10 890 472
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08-273 Atvinnuleysistryggingasjóður, framlag 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Framlag til Atvinnuleysistryggingasjóðs 

Gjöld samtals ..................... 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ... 
5 Gjöld samtals ..................... 

08-274 Eftirlaunasjóður aldraðra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Eftirlaunasjóður aldraðra ......................... 

Gjöld samtals ............0.000 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ............0 0. 

5 Gjöldsamtals ................... 

08-301 Landlæknir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............... 0000 

102 Lækningaferðir sérfræðinga ....................... 

110 Læknaráð .............0..0. 0000. 

Gjöld samtals ..............000 00 

Tegundasundurliðun: 

S1 Laun .......0..000. 000 

52-58 Önnur gjöld ........................ 
R) Gjöldsamtals ................... 

08-323 Tryggingaeftirlitið 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Tryggingaeftirlitið ......................0 

Gjöld samtals ...........00..0. 000. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

465 000 

465 000 

57 730 

57 730 

10 816 
397 
639 

1072 
4 780 

8 987 

Þús. kr. 

465 000 

465 000 

465 000 

57 730 

57 730 

57 730 

11 852 

11 852 

11 852 

8 987 

8 987
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Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .........000 0000. 
52-58 Önnur gjöld ..........0.... 00... 

5 Gjöldsamtals ..............%20 00. 

4 Sértekjur .........000000 0000 

08-324 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands ................ 

Stofnkostnaður: 
601 Útibú Akureyri ...........00.%%0 00... 

Gjöld samtals ..........000.. 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......00.0.0. rr 

52-58 Önnur gjöld ............00.0 200. 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

>
 

A
 

08-325 Hollustuvernd ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Hollustuvernd ríkisins .............0.0.0....0... 

102 Heilbrigðiseftirlit .................0........ 

103 Rannsóknastofa ..........0.0000. 0000. 

104 Mengunarvarnir ..........0...0022 00... 

Stofnkostnaður: 

690 Stofnkostnaður,óskipt ..........00..0..0.0000.. 

Gjöld samtals .............00. 00. 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ........0.000 000 

52-58 Önnurgjöld ..............0.00 0000 00 

5 Gjöldsamtals ..........0000000 000. 
4 Sértekjur ..............0 000 

Mismunur ............00. 00 

Gjöldsamtals ................00 00... 

Sértekjur ...........0...00 00 

Mismunur ..............000 0000 

Þús. kr. 

4 570 
4 417 

8 987 
8 987 

35 851 

500 

13 872 
7495 

14 984 

36 351 
4 419 

Nr. 95 

Þús. kr. 

35 851 

500 

36 351 

31 932 

29 000 

500 

29 500 

26 975
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08-326 Sjónstöð Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Almennurrekstur ............000.0. 0000. 

Gjöld samtals ..............20... 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .......0.0 00 
52-58 Önnur gjöld ..............0. 000 

R) Gjöldsamtals ...............0 000 

4 Sértekjur ..........00000 0000 
Mismunur .............0. 00 

08-327 Geislavarnir ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Geislavarnir ............0..0 00. 

Stofnkostnaður: 

601 Ymistæki ................. 0... 

Gjöld samtals .........0...00 00. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ........000 00. 

52-58 Önnur gjöld ................2 000 

5 Gjöldsamtals ...............000 0 
4 Sértekjur „...........0.0 000 

Mismunur ...........00.00 0000 

08-340 Málefni fatlaðra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

1 10 Endurhæfingarstöð Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra . 
120 Sjálfsbjörg Akureyri .............00.. 000. 
130 Sumardvalarheimili í Reykjadal................. 
150 Endurhæfingarstöð Geðverndarfélags Íslands 
160 Gigtlækningastöð Gigtarfélags Íslands ........... 
170 MS-félagÍslands .............0....0. 0... 0. 
190 Önnurstarfsemi ...........0.0... 0... 

Gjöld samtals .............0.. 000 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

8 730 

5 039 
3 691 

8 730 
698 

5 865 

850 

3 469 
3 246 

6 715 
2525 

6118 
3871 
5 759 

936 
2 497 

202 
1167 

Þús. kr. 

8 730 

8 730 

8 032 

5 865 

850 

6715 

4 190 

20 640 

20 640
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Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 
5 Gjöldsamtals ............... 0... 

08-350 Sjúkrahúsið Akranesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sjúkrahúsið Akranesi ................... 

Viðhaldsverkefni: 

501 Viðhald húsnæðis ...........0..00......... 

Gjöld samtals .........0.0%00. 00. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „2... 

R) Gjöldsamtals ...........00.. 00. 

4 Sértekjur .........00.... 000 

Mismunur ..........00.0. 00 

08-352 Sjúkrahúsið Patreksfirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sjúkrahúsið Patreksfirði ................ 

Viðhaldsverkefni: 

501 Viðhald húsnæðis .............0......... 

Gjöldsamtals ...........0.000 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ........0.0.. 0. 

52-58 Onnur gjöld .........0...0.00000 0... 

5 Gjöldsamtals ...........00000. 

4 Sértekjur .........00.0 000. 

Mismunur ..........0..0 00 

Þús. kr. 

20 640 

208 371 

3 000 

136 491 
74 880 

211 371 
18 456 

35 035 

3 000 

20 318 
17 717 

38 035 
1010 

Nr. 95 

Þús. kr. 

20 640 

208 371 

3000 

211 371 

192 915 

35 035 

37 025
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08-353 Fjórðungssjúkrahúsið Ísafirði Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: , 69 788 

101 Fjórðungssjúkrahúsið Ísafirði ..................... 69 788 

Viðhaldsverkefni: 1500 
501 Viðhald húsnæðis ..................0 0000. 1500 

Gjöld samtals ...........000.0 00. 71 288 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0.00000 00 47 594 
52-58 Önnur gjöld ............0.0.0 0000. 23 694 

5 Gjöldsamtals ...............0000. 71 288 
4 Sértekjur ...........000.00 0000 6 538 

Mismunur ...........0.0000 000 64 750 

08-355 Héraðshæli Austur-Húnvetninga, Blönduósi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 61 057 
101 Héraðshæli Austur-Húnvetninga, Blönduósi ......... 61 057 

Viðhaldsverkefni: 1 000 
501 Viðhald húsnæðis ...........000000.. 20... 1000 

Gjöld samtals ............00.. 0000 62 057 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ............000 0000 42 493 
52-58 Önnur gjöld ............0.0.0.0. 0000 19 564 

5 Gjöldsamtals ..........0.0.000 000 62 057 
4 Sértekjur ............000. 0220 3372 

Mismunur ..............000 000 58 685 

08-356 Sjúkrahúsið Sauðárkróki 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 125 808 
101 Sjúkrahúsið Sauðárkróki ...............0.......... 125 808 

Gjöldsamtals .................0 125 808
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. 
S1 Laun ............000 00 86 770 

52-58 Önnur gjöld ..............0..... 0000... 39 038 

5 Gjöldsamtals .............000000 0 125 808 

4 Sértekjur ................00000 nn 5 139 
Mismunur ...............0000 000 

08-357 Sjúkrahúsið Siglufirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sjúkrahúsið Siglufirði ............................ 61 774 

Gjöld samtals ............000. 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........0.0 0000 41 110 
52-58 ÖOnnurgjöld ................0000 0000. 20 664 

5 Gjöldsamtals ..............22200 00. 61 774 
4 Sértekjur ...........0.000000 0000 2778 

Mismunur ............000... 20. 

08-358 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri .................... 512 081 

Viðhaldsverkefni: 

501 Viðhald húsnæðis ...........0.0.00.. 0202. 6 000 

Stofnkostnaður: 

6 01 Nýbygging ogtækjabúnaður ....................... 8 000 
6 50 Nýbygging ...............000 0000 20 000 

Gjöld samtals .............00. 000. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0.00.0000 00 334 970 

52-58 Onnurgjöld ..............0..000 0000 0 211 111 

5 Gjöldsamtals ...............00.00. 0 546 081 
4 Sértekjur ...............0. 0... 41 912 

Mismunur ..............0.00 00 

Nr. 95 

Þús. kr. 

120 669 

61 774 

61 774 

58 996 

512 081 

6 000 

28 000 

546 081 

504 169
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08-359 Sjúkrahúsið Húsavík Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 113 475 
101 Sjúkrahúsið Húsavík ............0.0000%.... 0... 113 475 

Viðhaldsverkefni: 1000 
501 Viðhald húsnæðis ..............0.....0 0000... 1000 

Gjöld samtals .............20200. 114 475 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ........0.000 rn 16 935 

52-58 Önnur gjöld ...............000 0... 0 nn 37 540 

R) Gjöldsamtals .............0.00 000. 114 475 
4 Sértekjur ..........000000 00 10 606 

Mismunur ............0.. 0000. 103 869 

08—-360 Sjúkrahúsið Seyðisfirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 34 793 

101 Sjúkrahúsið Seyðisfirði ..................0 00... 34 793 

Gjöld samtals ..........000... 00 34 793 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .........0.000 rr 21 126 

52-58 Önnur gjöld ...............2.2..n 13 667 

R) Gjöldsamtals ............200000 0 34 793 

4 Sértekjur ................ 0000 1 297 
Mismunur ...........00000 0000 33 496 

08-361 Fjórðungssjúkrahúsið Neskaupstað 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 80 181 

101 Fjórðungssjúkrahúsið Neskaupstað ................. 80 181 

Gjöldsamtals .............22...0. 80 181
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 
$1 Laun .........000 0... 51 067 
52-58 Önnur gjöld ............0....0 0000. 29 114 

5 Gjöldsamtals ............000. 000 80 181 
4 Sértekjur ...........00.0.2 2000 2812 

Mismunur ...........00.0 000 77 369 

08-363 Sjúkrahúsið Egilsstöðum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 45 912 
101 Sjúkrahúsið Egilsstöðum ......................... 45 912 

Gjöldsamtals ...........0.0000 00. 45 912 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .....000.0.0 00 31 642 
52-58 Önnur gjöld ................. 000 14 270 

5 Gjöldsamtals ............0000. 020 45 912 
4 Sértekjur ..........%%..0000 0. 821 

Mismunur ...........00.2 000 45 091 

08-365 Sjúkrahús Suðurlands, Selfossi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 110 035 

101 Sjúkrahús Suðurlands, Selfossi .................... 110 035 

Gjöldsamtals ..............0000 0. 110 035 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ......00.000 000 74 052 
52-58 Önnur gjöld ............0.00 00. 35 983 

5 Gjöldsamtals ...........000%% 2000 110 035 
4 Sértekjur .............0000 000. 10 440 

Mismunur ............00. 000 99 595 

08—-366 Sjúkrahúsið Vestmannaeyjum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 95 358 

101 Sjúkrahúsið Vestmannaeyjum ..................... 95 358 

Gjöldsamtals ...........0..00. 00 95 358
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Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .......00.0.. 0. 

52-58 Önnurgjöld ...............0 00... 

5 Gjöldsamtals ............000.. 00... 
4 Sértekjur .............2..0 0000... 

Mismunur .............0 000 

08-367 Sjúkrahúsið Keflavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Sjúkrahúsið Keflavík .............0......0..... 

Gjöld samtals .............0000. 0000. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .........0..0. 00 rann 

52-58 Önnur gjöld ..............0.0 0000 

5 Gjöldsamtals ..........0..2.00 00 
4 Sértekjur ..........00000 000. 

Mismunur ............00 000 

08—368 Sólvangur, Hafnarfirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Sólvangur, Hafnarfirði ........................ 

Viðhaldsverkefni: 
501 Viðhald húsnæðis ..........0.0....0. 000... 

Gjöld samtals ........%....0.2 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........0.00 00. 

52-58 Önnur gjöld ............%.00 0000. nn 

5 Gjöldsamtals „...........0..0. 00. 
4 Sértekjur ..........0%%2 00... 

Mismunur ...........00 0000. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

60 052 

35 306 

95 358 
9 552 

90 127 

59 080 
31 047 

90 127 
15 789 

106 619 

2 000 

78 017 
30 602 

108 619 
2 628 

Þús. kr. 

85 806 

90 127 

90 127 

74 338 

106 619 

2 000 

108 619 

105 991
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08-371 Ríkisspítalar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

335 

110 Legudeildir, svæfinga- og gjörgæsludeild ............ 
120 Geðdeild ........... 
130 Stofnanir öryrkja og þroskaheftra .................. 

140 Stoðdeildir, rannsóknastofur 

150 Þjónustudeildir 

Viðhaldsverkefni: 

560 Stjórnarnefnd, viðhald 

Stofnkostnaður: 

6 60  Stjórnarnefnd, stofnkostnaður 

6 70 Yfirstjórn mannvirkjagerðar á landspítalalóð ........ 
680 Ármúlila .......... 

Gjöld samtals ....... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .............. 

5 Gjöld samtals 
4 Sértekjur ........... 

Mismunur .......... 

08-372 Borgarspítalinn, Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Borgarspítalinn, Reykjavík 

Viðhaldsverkefni: 

501 Viðhald, óskipt 

Stofnkostnaður: 

601 Ýmis eignakaup 

Gjöld samtals ....... 

Þús. kr. Þús. kr. 

1 284 182 

449 245 

148 910 

373 792 

641 104 

35 000 

35 000 

196 300 

73 000 

13 300 

50 000 

3128 533 

1831 874 

1 206 659 

3128 533 
243 486 

2 885 047 

1 369 856 
1 369 856 

15 000 

15 000 

25 000 

1 409 856
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Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ......00.0000 00 

52-58 Önnur gjöld .............. 0000 

5 Gjöldsamtals ............0.00002 00 

4 Sértekjur ...........000.. 2000 

Mismunur .............00 02... 

08-373 St. Jósefsspítali, Landakoti 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 St. Jósefsspítali, Landakoti ........................ 

Viðhaldsverkefni: 

501 Viðhald húsnæðiso.fl. ...........000000 0000. 

Stofnkostnaður: 

601 Ymiseignakaup ............0..0000 0000. 

Gjöld samtals ............00.. 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .....02.00.0000 nr 

52-58 Önnur gjöld ................0 0. 

5 Gjöldsamtals ..............00000 00 
4 Sértekjur ..............000 000 

Mismunur ..........0. 002. 

08-378 Læknishéraðasjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Læknishéraðasjóður ............0..00000 000... 

Gjöld samtals ............0.020 00 

Tegundasundurliðun- 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ................ 
5 Gjöld samtals ..............000 0000 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

867 994 
541 862 

1409 856 
219 882 

626 387 

5 700 

10 000 

419 836 
222 251 

642 087 
64 187 

1000 

1000 

Þús. kr. 

1 189 974 

626 387 

5 700 

10 000 

642 087 

577 900 

1000 

1000 

1 000
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08—-381 Sjúkrahús og læknisbústaðir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

120 Heilsuverndarstöðvar, styrkur ..................... 

Stofnkostnaður: 

690 

691 
6 92 
693 

Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og 

læknisbústaða') .............0%.0.000 0... 
Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar í Stykkishólmi ... 

Skjól, byggingarstyrkur ........................ 
St. Jósefsspítali, Hafnarfirði, röntgentæki ........... 

Gjöld samtals ................ 00 

Tegundasundurliðun: 
52-58 Önnurgjöld .............0.%..000 000 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ............................ 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
Gjöldsamtals ...........00.00 0 

08-385 Framkvæmdasjóður aldraðra 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Framkvæmdasjóður aldraðra ...................... 

Gjöld samtals .............0.0 00 

Tegundasundurliðun: 
59 

5 

Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

Gjöldsamtals .............0.0.0 00 

08-391 Heilsugæslustöðvar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Heilsugæslustöðvar ............0..00.. 00... 

Viðhaldsverkefni: 

s01 Viðhaldsfé, óskipt .............0.. 00. 

Gjöld samtals .............000. 00 

Þús. kr. 

3 496 

177 280 
8 500 
4 500 
1500 

2871 

177 905 

14 500 

140 000 

140 000 

236 383 

9 000 

Nr. 95 

Þús. kr. 

3 496 

191 780 

195 276 

195 276 

140 000 

140 000 

140 000 

236 383 

9 000 

245 383 

  

) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 9.
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Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......00.0.00 0 

52-58 Onnur gjöld ...............2.. 02 
5 Gjöldsamtals ...............00 00 

08-395 Lyfjamál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Lyfjaeftirlitríkisins ...........0.0000...0 000... 
111 Lyfjaverðlagsnefnd ...........0.0.0...00 00... 

121 Lyfjanefnd ................ 0200 n nn 
131 Lyfsölusjóður ARI 

141 Utgáfalyfjaverðskrár ................0.....0...... 
151 Evrópskalyfjaskráin ...............0..0....00... 

161 Norræn samvinna í lyfsölumálum ................... 

Stofnkostnaður: 
621 Lyfjanefnd .............000. 0000 

Gjöld samtals ............200 0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „....0.00.0 0000 
52-58 Önnur gjöld ........0..%... 0000 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöldsamtals ..............00. 0 
4 Sértekjur ..........000.02 000 

Mismunur ..........00.0 000 

08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

122 

123 

126 

127 

130 

131 

132 

135 

137 

138 

140 

Eiturefnanefnd ............... 

Daggjaldanefnd .............. 

Manneldisráð ................ 

Áfengis- og fíkniefnanefnd ..... 

Brjóstakrabbamein ........... 

Krabbameinsfélag Íslands ...... 

Minningarsjóður Landspítalans . 

Hjartavernd, Mónica-rannsóknir 

Hjartavernd ................. 

Norrænt átak gegn krabbameini . 

Kostnaður vegna laga nr. 25/1975 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

209 073 

36 310 

3 062 
843 

6 007 
584 
673 
166 
154 

170 

7557 
3518 

584 

11 659 
8 470 

1190 
1456 

875 
235 

5 000 
18 000 

3 000 
1 000 
4 900 
1050 

826 

Þús. kr. 

245 383 

11 489 

170 

11 659 

3 189 

67 202
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141 Atvinnusjúkdómar ............00000. 0. 
142 Kostnaður skv. lögum um farsóttir, sóttvarnir og 

ÓNÆMI „........0.. 00 
150 Matvælarannsóknir ...........0.0.... 0000... 0. 

153 Tóbaksvarmir ...........0.0%.0.2 00. 

160 Ljósmæðralaun .................. HI 
185 Heilbrigðisáætlun ...................0...00. 0. 

190 Ýmisframlög ..........0....... 0... 
191 Kvartananefnd ................. 0000... 
195 Kynsjúkdómar, alnæmi ........................... 

Gjöld samtals ............00. 0000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ..........0.000 00 
52-58 Önnur gjöld ..........0.00.0... 00. 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
5 Gjöldsamtals ..............00. 00... 

08-471 Gæsluvistarsjóður, framlag 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

120 Vernd, félagasamtök ............000000. 000... 
130 Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið ......... 

Stofnkostnaður: 
610 Gæsluvistarsjóður ................00.00. 00. 

Gjöldsamtals ................ 00 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja ogsjóða ................ 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

Gjöldsamtals ..............0.. 000 

08-481 Bindindisstarfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 
120 
130 

Áfengisvarnir HR 

Stórstúka Íslands ................00.0 000... 

Norrænt bindindisþing ............................ 

Gjöld samtals ..............00 000 

Þús. kr. 

150 

8 560 
288 

4 000 
1900 
2334 
7002 

176 
5350 

4 992 
15 864 

46 436 

1000 
350 

4 500 

4 500 

1350 

3 887 
500 
300 

Nr. 95 

Þús. kr. 

67 292 

1350 

  

5 850 

4 687
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Tegundasundurliðun: 

51 Laun ............0 00. 

52-58 Önnur gjöld ..........0..0.0. 0. 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöldsamtals ........00..000 00. 

08—-501 Skólar heilbrigðisstétta 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Sjúkraliðaskóli Íslands ...............0000.0.0000.. 
130 Lyfjatæknaskóli Íslands ...............00.0..000... 

140 Ljósmæðraskóli Íslands ...........0...00 0... 000... 

Gjöld samtals ........00.0000 0... 

Tegundasundurliðun: 

Sl Laun 00... nnrnrrr 

52-58 Önnur gjöld ............0.0 0000. nn 

5 Gjöldsamtals ........00.0.0.0 00 

08-502 Þroskaþjálfaskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: , 

101 Þroskaþjálfaskóli Íslands .........00... 0... ..0... 

Gjöld samtals ..........00000 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „00... 

52-58 Önnur gjöld .............00 0000. 

5 Gjöldsamtals .......2..002000 0 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

2334 

1553 

800 

6 293 
3431 
1058 

8 185 
2597 

8 527 

5 018 
3509 

Þús. kr. 

4 687 

10 782 

10 782 

10 782 

8 527 

8 527 

8 527 

  

Samtals 18 548 025
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09 Fjármálaráðuneyti 

09—-101 Fjármálaráðuneyti, hið almenna ráðuneyti 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .... 

Gjöld samtals. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........ 
52-58 Önnur gjöld .. 

5 Gjöld samtals 

09—103 Ríkisbókhald 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkisbókhald . 

Gjöld samtals. 

Tegundasundurliðun: 

5 Gjöldsamtals ...........2%..000 0. 

51 Laun ........ 
52-58 Önnur gjöld .. 

4 Sértekjur .... 
Mismunur .... 

09—104 Ríkisfjárhirsla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkisfjárhirsla. 

Gjöld samtals . 

Þús. kr. 

45 240 

33 950 
11 290 

47 989 

25 837 
22 152 

47 989 
12 626 

11 748 

Nr. 95 

Þús. kr. 

45 240 

45 240 

45 240 

47 989 

47 989 

35 363 

11 748 

11 748
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. 
$1 Laun #0... 8214 

52-58 Önnur gjöld ...........0..000 00. 3534 
5 Gjöld samtals 20.02.0000... 000 

09—-105 Ríkislögmaður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkislögmaður ............0..0.0 00. 4 881 

Gjöld samtals ...........0000 020 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „00.00.0000 4 297 

52-58 Önnur gjöld ..............00 0000 584 

5 Gjöld samtals .........0...000 0 

09-201 Ríkisskattstjóri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkisskattstjóri .............00..0.0 00 57 946 

Gjöld samtals ........00%2 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .......2.000 00 46 083 

52-58 Onnur gjöld .........0%..0.2 000. 11 863 

5 Gjöld samtals ...........022 00 

09-202 Skattstofan í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofan í Reykjavík .............0.0.0...00 0. 63 915 

Gjöld samtals .........020000.0 0 

Tegundasundurliðun: 

  

51 Laun .........0. 000. 53 700 
52-58 Onnur gjöld ............%..02 000 10 215 

5 Gjöldsamtals ............200.0 0 63 915 

4 Sértekjur ...........0. 000 280 

Mismunur „............. 0. 

Þús. h 

11 748 

4 881 

4 881 

4 881 

57 946 

57 946 

57 946 

63 915 

63 915 

63 635
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09--203 Skattstofa Vesturlands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Vesturlands ......... 

Gjöld samtals ................. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „....... 

52-58 Onnurgjöld................... 

5 Gjöldsamtals ................. 
4 Sértekjur ..................... 

Mismunur .................... 

09-204 Skattstofa Vestfjarða 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Vestfjarða ........... 

Viðhaldsverkefni: 

501 Viðhald á embættisbústað ....... 

Gjöldsamtals ................. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun „00... 

52-58 Önnur gjöld ................... 

5 Gjöldsamtals ................. 
4 Sértekjur ................... 

Mismunur .................... 

09--205 Skattstofa Norðurlands vestra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Norðurlands vestra ... 

Gjöld samtals ................. 

Þús. kr. 

SR 10 029 

AAA 7155 

IR 300 

HAIR 5 844 
AR 1611 

AR 7455 
HI 278 

HAR 8 201 

Nr. 95 

Þús. kr. 

10 029 

10 029 

9 873 

7155 

300 

7455 

1177 

8 201 

8 201
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Tegundasundurliðun: 
$1 Laun „0... 
52-58 Önnur gjöld ...............0.00. ann 

5 Gjöldsamtals .............000.0 0. 
4 Sértekjur ............00000 000 

Mismunur .............. 0000 

09—206 Skattstofa Norðurlands eystra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Norðurlandseystra .................. 

Gjöld samtals .........0...0.00 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .....2.0.00 0 

52-58 Önnur gjöld ..........00..0. 000. 

5 Gjöldsamtals ..............00 0000 
4 Sértekjur ..........0000 0000 

Mismunur ............000 0000 

09—-207 Skattstofa Austurlands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Austurlands ...........0.0.0..0000... 

Gjöld samtals ............%.. 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........0.0000 rn 

52-58 Önnur gjöld ..............000. 00... 

5 Gjöldsamtals ..............000 0. 
4 Sértekjur ...........0000 00 

Mismunur .............00 0020 

09—208 Skattstofa Suðurlands 

Viðfangsefni. 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Suðurlands .............0..0....0..... 

Gjöld samtals ............... 0. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

6 896 
1305 

8 201 
95 

17 398 

14 545 
2853 

17 398 

177 

10 421 

8 400 
2021 

10 421 
101 

10 051 

Þús. kr. 

8 106 

17 221 

10 421 

10 421 

10 320 

10 051 

10 051
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Tegundasundurliðun: 
51 Laun „2... 

52-58 Önnurgjöld .................. 

5 Gjöld samtals ................ 

4 Sértekjur .................... 

Mismunur ................... 

09-—209 Skattstofa Vestmannaeyja 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Vestmannaeyja ..... 

Gjöld samtals ................ 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ......000.. 

52-58 Önnur gjöld .................. 

5 Gjöldsamtals ................ 
4 Sértekjur .................... 

Mismunur ................... 

09—-211 Skattstofa Reykjaness 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Reykjaness ......... 

Gjöld samtals ................ 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0.0.. 0. 

52-58 Onnurgjöld.................. 

5 Gjöld samtals ................ 

4 Sértekjur .................... 

Mismunur ................... 

09—-212 Skattstofur, sameiginleg útgjöld 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofur, sameiginleg útgjöld 

Stofnkostnaður: 
601 Tölvubúnaðurogtæki ......... 

Gjöld samtals ................ 

345 

4275 

25 792 

22 623 
3169 

25 792 
387 

38 748 

1000 

Nr. 95 

Þús. kr. 

9 856 

4 275 

4275 

4 258 

25 792 

25 792 

25 405 

38 748 

1000 

39 748
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Tegundasundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld ...........0..0..0..0.. 00... 
5 Gjöldsamtals ............0.200000 0. 

09—214 Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd .......... 

Gjöld samtals .........0.0.0..00 00. 

Tegundasundurliðun: 
51 Lan 0... 
52-58 Önnur gjöld ............0........0.0. 
5 Gjöldsamtals ............00000 00 

09-251 Gjaldheimtan í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Gjaldheimtan í Reykjavík ................... 

Gjöldsamtals ...........00...000 0. 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ........0.0.00 0. 

5 Gjöldsamtals ............000.0 0. 
4 Sértekjur ...........000 00 

Mismunur ............... 0. 

09—261 Tollstjórinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Tollstjórinn í Reykjavík .................... 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður ................0.....000.... 

Gjöld samtals ............0..0 000. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

39 748 

9515 

8 043 
1472 

66 092 

  

56 908 

900 

Þús. kr. 

39 748 

9 515 

9 515 

9515 

66 092 

66 092 

33 046 

56 908 

900 

57 808
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Tegundasundurliðun: 
51 Laun .......0....0. 0 
52-58 Onnur gjöld .................... 0 

R) Gjöldsamtals ................. 0. 
4 Sértekjur ..........0.0.0 000. 

Mismunur ...............0.00 0. 

09-—263 Tollgæsla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Tollgæsla .................0.0.. 0... 

Stofnkostnaður: 

601 Vélarogtæki ..............0..0.0.. 000 

Gjöldsamtals ................. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ........... 0. 

52-58 Onnur gjöld ..............%...0. 0000. 

5 Gjöldsamtals ............0.0.0000 00 

4 Sértekjur ..............0. 00... 
Mismunur ............0.0.0.. 0. 

09--282 Tollamál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Sameiginlegur kostnaður ...................... 

Stofnkostnaður: 

620 Tölvuvæðing ...................0... 00. 

Gjöldsamtals ...............0. 00. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .......0.. 

52-58 Onnurgjöld ...............0.00.. 0... 

5 Gjöldsamtals ..........0.0.0...... 

Þús. kr. 

41 970 
15 838 

57 808 
180 

80 916 

990 

66 275 
15 631 

81 906 
4 469 

6 663 

5 650 

482 

11 831 

Nr. 95 

Þús. kr. 

57 628 

80 916 

990 

81 906 

77 437 

6 663 

5 650 

12 313 

12 313
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09-381 Uppbætur á lífeyri Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 593 135 

101 Uppbæturálífeyri ............0.0.0.0000 000... 593 135 

Gjöld samtals ............000000 000. 593 135 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .............. 000 593 135 

5 Gjöldsamtals .............%000 00 593 135 
4 Sértekjur ...........02.200 0. 66 034 

Mismunur ..............0000 000 527 101 

09-402 Fasteignamat ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 41 259 

101 Fasteignamat ríkisins ................00 0000... 41 259 

Stofnkostnaður: 800 
601 Vélarogtæki ..............0.0.. 0. 800 

Gjöld samtals ............0000 0. 42 059 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0000.00 0000 26 108 

52-58 Önnur gjöld .............0.. 0000. 15 951 

5 Gjöldsamtals ...............0000 0. 42 059 
4 Sértekjur ...........000 00 18 308 

Mismunur ............0. 0000. 23 751 

09-481 Útgjöld skv. sérstökum lögum og heimildarlögum 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 120 000 

6 01 Útgjöldskv. sérstökum lögum og heimildarlögum .... 120 000 

Gjöld samtals ..............0.00 000 120 000 

Tegundasundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld ...............00 0000 120 000 

R) Gjöldsamtals ............%%.0000 0. 120 000
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09-901 Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins ....... 

Gjöld samtals ..............0.. 000 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun .............000 002 

52-58 Önnur gjöld ..................0. 0000 

N) Gjöldsamtals .............0.000 0. 
4 Sértekjur ............200.0 000 

09-971 Ríkisábyrgðasjóður 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Ríkisábyrgðasjóður ............000.000000 0000. 

Gjöld samtals ..............0. 0000. 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja ogsjóða ................ 
5 Gjöldsamtals ............000.00 0 

09-981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

610 Laugavegur166 ..............000.0.00 0000... 
620 Stjórnsýsluhús á Ísafirði .......................... 

Gjöld samtals ................. 000. 

Tegundasundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld .............0...... 0... 
5 Gjöldsamtals ............0.000 000 

Þús. kr. 

24 434 

14 929 
9 505 

24 434 
24 434 

100 000 

100 000 

5 500 
17 000 

22 500 

Nr. 95 

Þús. kr. 

24 434 

24 434 

100 000 

100 000 

100 000 

22 500 

22 500 

22 500
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09-989 Launa- og verðlagsmál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Launa- og verðlagsmál .............0000000. 

Gjöld samtals ................. 

Tegundasundurliðun: 
51 
5 

Laun ............00. 000 

Gjöldsamtals ............0.0000 00. 

09-999 Ýmislegt 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

130 
131 
140 
160 
161 
162 
163 
170 
190 

Símakostnaður og burðargjöld fyrir Stjórnarráðið .... 
Skýrsluvélakostnaður vegna launagreiðslna .......... 
Skýrsluvélakostnaður vegna tekjubókhalds .......... 

Kjarasamningar .................0 0000. 
Tryggingabætur skv. kjarasamningum .............. 
Kjararannsókmir ............... 0000... 

Bókhaldskerfi ríkisins ...........0.0.00..0. 0... 

Ýmis sameiginlegur kostnaður ..................... 
Til blaðanna, að fengnum tillögum stjórnskipaðrar 

nefndar .............00.0.22 
Lífeyrissjóðir sjómanna ............00.00. 00... 
Lífeyrissjóður bænda ...............00.000.. 0. 
Milliþinganefndir ................0... 00. 

Dómkröfur og málskostnaður ..................... 
Ýmisinnheimtukostnaður ........................ 
Þungaskattsálagning með ökumælum ............... 

Endurgreiðsla söluskatts vegna snjómoksturs ........ 

Til útgáfumála skv. ákvörðun þingflokka ............ 

Óviss útgjöld .........0...0.. 0... . nn 

Gjöld samtals .........0...00. 000 

Tegundasundurliðun: 
51 
52-58 
59 

5 
4 

Laun 0... 

Önnur gjöld .......0.0.0.0.. 0 
Tilfærslur: 
5912 Til sveitarfélaga .....................00.... 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

Gjöldsamtals ............0.00 

Sértekjur ................ 0000 

Mismunur ............%.02 000 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

1 100 000 

1 100 000 

19 927 
23 644 
30 697 
1534 

819 
233 

1757 
11 366 

21 840 
724 

33 843 
117 

5 859 
17 106 

1 502 
12 000 
11 760 
10 000 

2 682 
143 369 

12 000 
46 677 

204 728 

253 

Þús. kr. 

1 100 000 

1 100 000 

1 100 000 

204 728 

204 728 

204 475 

  

Samtals 2 638 543
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10 

351 

Samgönguráðuneyti 

10-101 Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............... 

Stofnkostnaður: 

601 Tölvubúnaður ............ 

Gjöld samtals ............ 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun ............... 

52-58 Önnur gjöld .............. 
5 Gjöld samtals ............ 

10-102 Póst- og símamálastofnunin 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101  Póst- og símamálastofnunin 

Gjöld samtals ............ 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja o 

10-211 Vegagerð ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............... 

Viðhaldsverkefni: 

510 Þjóðvegir............0..0. 0000 

BSjJÓðÐA .....0... 

5 Gjöldsamtals ............0.00.0 0. 

Þús. kr. 

23 358 

300 

13 929 
9 729 

110 000 

110 000 

135 000 

878 000 

Nr. 95 

Þús. kr. 

23 358 

300 

23 658 

23 658 

110 000 

110 000 

110 000 

135 000 

878 000 

A 24
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Stofnkostnaður: 

6 10  Þjóðvegir og brýr, nýframkvæmdir ............. 
630 Fjallvegir ................0.0 0000 

640 Tilraunir ................. 0000 
651 Sýsluvegafé ...........0.0.....00000 00. 
652 Þéttbýlisvegafé .................00000.. 

Gjöld samtals ..............00. 00 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ...........0.. 000 
52-58 Önnur gjöld ..................0. 000. 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ........................ 
5 Gjöldsamtals ..............00000 00. 

10-321 Strandferðir, framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Skipaútgerð ríkisins ....................0... 
120 Flóabátar og vöruflutningar') .................. 

Gjöldsamtals .............00.0 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ............ 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............. 
5 Gjöld samtals .........0%..0.00 0 

10-331 Vita- og hafnamálaskrifstofan 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Vita- og hafnamálaskrifstofan ................. 

Stofnkostnaður: 
601 Tölvubúnaður .............000000 0000 

610 Straumfræðistöð ..........000000 000. 

Gjöld samtals ............2000 0000. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .........00..0 000 ne arnar 

52-58 Önnur gjöld .............000 0000 nn 

5 Gjöldsamtals ............0.00 0000... 

4 Sértekjur .........0.0.0%00 00 
Mismunur ...........0002 00. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

913 000 
15 000 
10 000 
75 000 

124 000 

223 000 
1 728 000 

199 000 

143 000 
74 010 

143 000 
74 010 

33955 

400 
3 000 

24 899 
12 456 

37 355 
13 889 

Þús. kr. 

1137 000 

2 150 000 

2 150 000 

217 010 

217 010 

217 010 

33 955 

3400 

37 355 

23 466 
  

!) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 10.
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10-332 Vitastofnun Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Reksturvita .............0.0 000. 

120 Sjómerki ............00.. 000 

140 Rekstur vitaskips .............00. 0... 

Stofnkostnaður: 

630 Vitabyggingar ...........0....0..0 0000... 

Gjöld samtals .............. 2. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „2... 
52-58 Önnur gjöld ............0.%.. 0000 0 nn 

5 Gjöldsamtals ..........0...0 00 
4 Sértekjur .............000 000 

Mismunur .............0 0000 

10-333 Hafnamál 

Viðfangsefni. 

Almennur rekstur: 

110 Hafnarannsóknir og mælingar .................. 

Stofnkostnaður: 

620 Ferjubryggjur ...........0..0000. 0000. 
630 Hafnarmannvirki og lendingarbætur') ............ 

640 Sjóvarnargarðar?) ...........0.0... 0000. 
6 50 Landshafnir, endurgreiðslurlána ................ 
651 LandshöfnRifi ............0.%000 00... 
6 53 Landshöfn Þorlákshöfn ................0..0.... 
6 70  Hafnabótasjóður, framlag ..................... 

Gjöld samtals ..........00... 2. 

Tegundasundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld ...........0.0000 00. 00 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ............. 

5912 Tilsveitarfélaga ................0....0.0... 

5 Gjöldsamtals ...........0...000 000. 

Þús. kr. 

44 824 
2437 
8 162 

14 000 

31 162 
38 261 

69 423 
5133 

8 864 

5 300 

218 500 

18 032 

1734 

4 000 

4 400 

15 000 

8 864 

25 134 

241 832 

Nr. 95 

Þús. kr. 

55 423 

14 000 

69 423 

64 290 

8 864 

266 966 

275 830 

275 830 

  

"Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 11. 
?) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 8.
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10--341 Siglingamálastofnun ríkisins Þús. kr. Þús. kr. 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 43 345 

101 Siglingamálastofnun ríkisins ....................... 43 345 

Stofnkostnaður: 1510 

601 Ýmistæki ...........00.00.0 0. 1510 

Gjöld samtals ..............000 0 44 855 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .....0.0.000 0 28 990 
52-58 Onnur gjöld .............2.0000 00 15 865 

R) Gjöldsamtals ............22200000 44 855 
4 Sértekjur ...........00.2 00. 8 477 

Mismunur .............000 0000 36 378 

10-342 Rannsóknanefnd sjóslysa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 919 

101 Rannsóknanefnd sjóslysa .........0.00000. 0... 919 

Gjöldsamtals ...........000000 00 919 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........... 0200 919 

5 Gjöldsamtals ............0..00 0. 919 

10-471 Flugmálastjórn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 350 229 

101 Yfirstjórn ...........00000 00 26 535 
120 Loftferðaeftirlit ........................ 0. 8112 

130 Reykjavíkurflugvöllur ...................0.... 46 123 

140 Flugvalladeild .............0...0.. 0... 75 875 
150 Flugleiðsöguþjónusta ..............0....00000.. 43 825 
160 Flugumferðarþjónusta .............0. 0000... 58 829 

170 Alþjóðaflugþjónusta .............0..00000 00 90 930 

Stofnkostnaður: 79 400 

6 70 Ratsjártenging alþjóðaflugþjónustu ................ 10 000 

680 Flugvellir, framkvæmdir!) ......................... 69 400 

Gjöld samtals .........0...00. 200 429 629 
  

") Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 12.
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Tegundasundurliðun: 

$S1 Laun „00.00.0000. 

52-58 Önnur gjöld ...............2000 000 

5 Gjöldsamtals ............22000. 

4 Sértekjur ..............00.0 00 

Mismunur ...........0....0 00 

10-485 Ýmis framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

103 
110 
120 
122 
123 
124 
125 
126 
130 

Björgunarbúnaður Sigmunds ...................... 
Flugbjörgunarsveitir ..........0..0...0000 0... 

Tilkynningarskylda íslenskraskipa ................. 

Fræðsluefni um öryggismál sjómanna ............... 

Sjálfvirkt tilkynningarkerfi fyrir fiskiskip ............ 

Ferðamálasamtök ...........0.0.%.0.. 000. 
Samnorrænar jarðskjálftarannsóknir á Suðurlandi .... 
Ýmislegt ...........00...0 00. 
Rannsóknanefnd flugslysa ........................ 

Gjöldsamtals ..........00000 00 

Tegundasundurliðun: 
59 

5 

Tilfærslur: 
5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
Gjöldsamtals .............%.00. 00 

10-651 Ferðamálaráð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ferðamálaráð ..............00..000. 200. 

Stofnkostnaður: 
6 10 Ferðamálskv.8. gr. laga nr. 79/1985 ................ 

Gjöld samtals ............0... 0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .........00.2 000 
52-58 Önnur gjöld ..............0.0. 0000 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöldsamtals .............000. 
4 Sértekjur ...........0.0. 0000. 

Mismunur ...........00 0200 

Þús. kr. 

205 179 

224 450 

429 629 
61 015 

2500 
9575 

5275 

15 000 

Nr. 95 

Þús. kr. 

368 614 

12 075 

12 075 

12 075 

5 275 

15 000 

20 275 

19 959
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10-652 Veðurstofa Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ..........200. 00 

102 Bóka-ogskjalasafn ...........000000 0000... 
103 Síma- ogútvarpskostnaður ..........0.0........ 
110 Veðurspádeild ................. 00... nn 
111 Veðurfarsdeild ...........0......0 000... 

112 Veðurstöðvar .........0..0.0.00 00 

120 Jarðeðlisfræðideild...............0.... 00... 

140 Tölvudeild.............2%%.0. 0 
150 Tækni- og veðurathuganadeild .................. 

1 60 Hálendisathugamir ............00..0 000... 

161 Hafísrannsóknir ..............00. 000... 

162 Snjóflóðavarnir ............0000000 00... 
163 Veðurfræðirannsóknir ............0......0.0..... 
165 Alþjóðasamvinna ..........0.00000 0000. nn. 

1 70 Veðurþjónusta vegna millilandaflugs ............ 

Stofnkostnaður: 

6 90 Stofnkostnaður deilda ...............00.0.0...... 

Gjöld samtals ..........0.00.. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „00.00.0000... 

52-58 Önnur gjöld ..............00 0000 

5 Gjöldsamtals ...........0.000 0... 

4 Sértekjur .......0.0000222 2. 
Mismunur ............ 0000 

10-656 Landmælingar Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Landmælingar Íslands ......................... 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður .............0.... 0000. nn. 

Gjöld samtals ............00 00. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

14 204 
774 

11 876 
12 801 
4777 

16 136 
6245 
3 803 
9778 
2 394 
2 009 
1375 
1199 
1034 

30 829 

5 100 

76 645 
47 689 

124 334 
3 284 

49 180 

3 600 

Þús. kr. 

119 234 

5 100 

124 334 

121 050 

49 180 

3 600 

52 780
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 
S1 Laun .........0.0.00 000 19 441 
52-58 Önnur gjöld ..............20 000 33 339 

) Gjöldsamtals ...............0%0 nn 52 780 
4 Sértekjur .................0 000 34 537 

Mismunur .............. 0000. 18 243 

10-672 Sérleyfissjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 3 000 

101 Sérleyfissjóður .............0%%. 000... 3 000 

Gjöld samtals ..........000.% 00. 3 000 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ................ 3 000 
5 Gjöldsamtals ...............00 0. 3000 

Samtals 3 444 492



Nr. 95 

11 Iðnaðarráðuneyti 

11-101 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............0.. 0000 

Stofnkostnaður: 

620 Ymistæki ..........0..0.... 00. 

Gjöld samtals ..........0000.. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „00.00.0000. 

52-58 Onnur gjöld ...........00000.0 0 

5 Gjöldsamtals ..........0.00000 0. 

4 Sértekjur .........2.00.. 0 

Mismunur .............0 000 

11--201 Iðntæknistofnun Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...............000 00 

110 Iðntækniþjónusta ................0 0000. 

120 Nýiðnaðarrannsóknir ...................00. 0. 

141 Verkstjórnarnámskeið ..............000...... 

142 Námskeið í stjórn vinnuvéla ....................... 

143 Eftirmenntuníiðju ogiðnaði ...................... 

160 Vöruþróuníiðnaði ............0.000. 0000. 

Stofnkostnaður: 
690 Tækjabúnaður ............0.00000. 00... 

Gjöld samtals ...........0.000. 00 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

26 767 

500 

15 547 
11 720 

27 267 

4 590 

19 114 

42 533 

12 324 

3137 

3214 

8 225 

7557 

9 000 

Þús. kr. 

26 767 

500 

21 267 

22 677 

96 104 

9 000 

105 104
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Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........0.0.0 0 
2-58 Onnurgjöld .............%...00 000. 

5 Gjöldsamtals ..............000 0... 
4 Sértekjur .............0..0 000 

Mismunur .............00. 00. 

11--203 Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins .......... 

Stofnkostnaður: 
601 Tækjabúnaður „............0000... 0000... 

Gjöld samtals ...............0 00. 

Tegundasundurliðun: 

$1 Laun ..........0..0 000 

52-58 Önnur gjöld ..................000. 0. 

5 Gjöldsamtals .............0000 00... 
4 Sértekjur ..............00000 000. 

Mismunur ................. 000 

11--221 Lánasjóðir iðnaðarins 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

620 Iðnlánasjóður ....................0 0000. 

Gjöldsamtals .............0.... 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega .............. 
5 Gjöldsamtals .................. 00... 

11--240 Iðnaðarrannsóknir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Iðnaðarrannsóknir .............0.0.0.00.00... 

Gjöld samtals ................. 0. 

51 231 

52 333 

5 000 

37 154 
20 179 

57 333 
29 119 

25 000 

25 000 

14 000 

Nr. 95 

Þús. kr. 

53 873 

52 333 

5 000 

57 333 

28 214 

25 000 

25 000 

25 000 

14 000 

14 000
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 14 000 
5 Gjöldsamtals ............000000 0000 

11-289 Jöfnunargjald 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Jöfnunargjald ..................00 0000 210 000 

Gjöld samtals ............00..0 00 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 210 000 
5 Gjöld samtals ...............000. 00 

11--299 Iðja og iðnaður, framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
114 Iðnþróun ogtækninýjungar ....................... 4 522 
121 Byggingarþjónustan ................00 0000 000 578 
126 Iðnþróunarverkefni ....................00 00... 3151 
127 Iðnráðgjafar ................0.0...00. 00... 6 830 

Gjöld samtals ............00.. 000 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ............................ 6 830 
5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 1673 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 578 

) Gjöldsamtals .............000% 000... 

11-301 Orkustofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Orkustofnun .................. 0... sn 234 831 

110 Sérverkefnitengt fiskeldi ......................... 10 700 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður ...............000. 0000. n nr. 3 000 

Gjöld samtals ............00.. 000 

Þús. kr. 

14 000 

210 000 

210 000 

210 000 

15 081 

15 081 

15 081 

245 531 

3000 

248 531
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. 
51 Laun ......0..0.00 00 131 182 
52-58 Önnurgjöld ............2..000 00. s nn 117 349 

5 Gjöldsamtals ...........0..000 000. 248 531 
4 Sértekjur ...........000000 0000 89 987 

Mismunur .............02 000 

11-302 Rafmagnseftirlit ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Rafmagnseftirlit ríkisins .......................... 39 469 

Stofnkostnaður: 
601 Tækjabúnaður ...............%% 00... nn nn 2320 

Gjöld samtals ..........0....020 0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0..0.0 0000 23 507 

52-58 Önnur gjöld .................0.nass 18 282 

5 Gjöldsamtals ..........000000 000. 41 789 
4 Sértekjur ..........00%... 0000 351 

Mismunur ...........20. 00... 

11-371 Orkusjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Rekstur Orkusjóðs............20.0 0000 1000 
123 Notendurutan samveitna .........00.%.. 0. 0000... 1700 

Stofnkostnaður: 
6 14 Lánagreiðslur, framlög .....................0.0... 223 690 
6 15 Lántil jarðhitaleitar .............................. 10 000 
620 Sveitarafvæðing ..............00... 000... 10 000 
621 Styrkingdreifikerfisísveitum ...................... 50 000 
622 Lántileinkarafstöðva ...........0000000. 00... 3000 

Gjöld samtals ..........0...00 000. 

Tegundasundurliðun: 
59 

5 

Tilfærslur: 
5911 Til B-hluta fyrirtækja ogsjóða ................ 297 690 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 1700 
Gjöldsamtals ..............000 000 

Nr. 95 

Þús. kr. 

158 544 

39 469 

2320 

41 789 

41 438 

2700 

296 690 

299 390 

299 390
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11--399 Ýmis orkumál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

111 
113 
115 

Orkusparnaður ............0.0..0 00 .an nn 
Setlagarannsóknir ..............0.00 00. 00... 
Niðurgreiðsla á rafhitun .......................... 

Gjöld samtals ..............00000 000... 

Tegundasundurliðun: 
59 

5 

Tilfærslur: 
5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 
Gjöldsamtals ............0..0 00... 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

8 000 
1000 

230 000 

239 000 

Þús. kr. 

239 000 

239 000 

239 000 

  

Samtals 1107 217
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12  Viðskiptaráðuneyti 

12-101 Viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...........0... 0... 

Stofnkostnaður: 

601 Skrifstofubúnaður .............0.00.0 0000. 0. 

Gjöld samtals ............0.. 2000 

Tegundasundurliðun: 
S1 LAUN AR 

52-58 Önnur gjöld .... 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
5 Gjöld samtals .. 

12-201 Niðurgreiðslur á vöruverði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Niðurgreiðslur á vöruverði ........................ 

Gjöld samtals ...........2.00. 000 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 

5 Gjöld samtals .. 

12-902 Verðlagsstofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Verðlagsstofnun 

Þús. kr. 

28 235 

400 

14 764 
12 871 

1000 

1 090 000 

1 090 000 

31 020 

Nr. 95 

28 635 

1090 000 

1 090 000 

1 090 000 

31 020
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Viðhaldsverkefni: 

501 Skrifstofuhúsnæði ............0.0..0.00. 0000. 

Stofnkostnaður: 

601 Bifreiðo.fl. ............00 0. 

Gjöld samtals .............0.20 00 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun ........0.200200 000 
52-58 Önnur gjöld ................. 00. 
5 Gjöldsamtals .............0000. 0 

12-903 Skráning hlutafélaga 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skráninghlutafélaga .................0......00... 

Gjöld samtals .............0.. 000 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun „......0.00 0 

52-58 Önnur gjöld ............00.%00 0000 0 nn 

5 Gjöldsamtals .............200.0 0. 

4 Sértekjur ............... 0000 
Mismunur .............. 0000. 

12-910 Útflutningsráð Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Utflutningsráð Íslands .......................0.... 

Gjöld samtals ...........0..0. 000 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
5 Gjöldsamtals ............0.000 0000 

31. desember 1986 

  
Samtals 

Þús. kr. Þús. kr. 

800 

800 

800 

800 

32 620 

24 086 

8534 

32 620 

2 997 

2 997 

2 997 

2559 

438 

2 997 

1768 

1229 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

1 162 484
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13 Hagstofa Íslands 

13-101 Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: Þús. kr. Þús. kr. 

Almennur rekstur: 36 050 

101 Yfirstjórn .................0. 0. 36 050 

Stofnkostnaður: 1260 

601 Tölvubúnaðuro.fl.........0..00.00.0.00 0000... 1260 

Gjöldsamtals .................. 0 37 310 

Tegundasundurliðun: 
S1 Laun RN 23 078 

52-58 Önnur gjöld .................0. 000 14 232 

5 Gjöldsamtals .................0.. 000 37 310 
4 Sértekjur .................0 00. 1389 

Mismunur ............0.00 2. 35 921 

13-102 Þjóðskráin 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 18 806 

101 Þjóðskráin.................0..0..0 00. 18 806 

Stofnkostnaður: 1 060 

601 Tölvubúnaðuro.fl.............0.00.... 0000. 1 060 

Gjöldsamtals ..............0... 000 19 866 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun FRI 9 366 

52-58 Önnurgjöld ................... 000. s sr 10 500 

R) Gjöldsamtals .............0..00.00. 0. 19 866 

4 Sértekjur ...........0..000. 0000. 7 687 

Mismunur ..............0 00 12 179 

  

Samtals 48 100
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15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun 

15-101 Fjárlaga- og hagsýslustofnun, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............0000 0000. 
110 Hagræðingarverkefni................0 0... 

Gjöld samtals ..............0000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......00.0..0 0 
52-58 Önnur gjöld ..............20.0 nan 
R) Gjöldsamtals .............00.0.0 0000 

15-181 Ríkisbifreiðar, framlag 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 
690 Ríkisbifreiðar, framlag ..................000000... 

Gjöld samtals .........2%..000. 000 

Tegundasundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld ............00.0 0000. n nn 

5 Gjöldsamtals ........2..00.00 000 

15-182 Tölvumál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Tölvumál.............. 0 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður ...........00000000 0000 nn 

Gjöld samtals ............00.0 0000 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

22 077 
6 767 

15 742 

13 102 

1800 

1800 

1436 

4 300 

Þús. kr. 

28 844 

28 844 

28 844 

1 800 

1 800 

1800 

1436 

4 300 

5 736
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Tegundasundurliðun: Þús. kr. Þús. kr. 
51 Laun .....0..0.0 00 1078 

52-58 Onnur gjöld ..............0000 000 4 658 

S Gjöld samtals ...........0000000 00. 5 736 

15-991 Ýmis lán ríkissjóðs, vextir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 3 620 000 

101 Ymislán ríkissjóðs, vextir ....................... 3 620 000 

Gjöld samtals ............... 0 3 620 000 

Tegundasundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld ..............0..... 0. 3 620 000 
5 Gjöldsamtals ..........000000 000 3 620 000 

Samtals 3 656 380
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B-HLUTI 

Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign 

5. gr. 

Árið 1987 er ætlast til að rekstri og fjármunahreyfingum eftirtalinna ríkisfyrirtækja og 

sjóða í ríkiseign verði hagað samkvæmt áætlunum í þessari grein. 

22-201 
$1 
52-57 
52,53,8 

5,8 
43-46,7 
48 

4,7 

22 Menntamálaráðuneyti 

Happdrætti Háskóla Íslands Þús. kr. 

Laun ......00..000. 0. 14 800 
Önnur rekstrargjöld ............0.... 000... 46 130 

Hráefni og vörur tilendursölu ................... 404 460 

Gjöldsamtals ............00.0. 00. 465 390 
Seldar vörur og þjónusta ........0..20000000000.. 571 470 

Fjármunatekjur ...........0..20.0 0... 6420 

Tekjur samtals .............0.00 000. 577 890 
Mismunur ...........00.2 000 

Fjármunahreyfingar út: 
32 Annað, greitt í ríkissjóð ...........0..00000000.. 22 500 

32 Annað, greitt Háskóla Íslands ................... 90 000 

Fjármunahreyfingar inn: 
39 Ráðstöfun eigin fjár ...........0.0...0000. 0. 112 500 

22-202 Lyfjabúð Háskóla Íslands 
51 Laun ......00.0..0. annt 23 020 

52-57 Önnurrekstrargjöld .............0000. 0... 0... 6 800 

52,53,8 Hráefni og vörur tilendursölu ................... 38 080 

571 Fjármagnskostnaður ............00.0 0000... 50 

51-57 Viðhald .............0... 22. 1170 

593 Afskriftir ............0..0. 000 210 

5,8 Gjöldsamtals ............0..0.000r nn 69 330 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ...........0..000000.0... 82 320 

48 Fjármunatekjur ............%000 00... 840 

4,7 Tekjur samtals ............00000 000. 83 160 

Mismunur ..........0.000 0000 

Þús. kr. 

112 500 

13 830
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Fjármunahreyfingar út: Þús. kr. 

18 Fjárfestingar ................0.00. 00 8 960 
32 Afað .......... 5 080 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir 2... 210 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 13 830 

22-211 Háskólabíó 
51 Laun ..........0000 000 20 910 
52-57  Önnurrekstrargjöld ......................... 22 610 
52,53,8 Hráefni og vörurtil endursölu ................... 51 550 
571 Fjármagnskostnaður ..................0.0.0....... 1000 
51-57 Viðhald .............0...000 000. 2 930 
593 Afskriftir ...........0.0 5040 

5,8 Gjöldsamtals ............0.)....00 0 104 040 
43-46,7 Seldar vörurog þjónusta .................0...... 102 200 
48 Fjármunatekjur ...........0..000 0 1500 
49 Aðrartekjur ...........0..0... 120 

4,7 Tekjur samtals ...........000. 0000. 103 820 
Mismunur ................ 2. 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar ................0..0 000. 4 820 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir .............0. 5 040 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... -220 

22-276 Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna 

571 Fjármagnskostnaður ..............0.0000000. 2 799 

5,8 Gjöld samtals .............0.. 0000. 2 799 

4910 Framlög ríkissjóðs ..............000000 22 500 

4,7 Tekjur samtals ............00..000 000. 22 500 

Mismunur ..............000 0000 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ...............00.00000 0. 15 709 
26 Afborgun lána ...............0..0 000. 3 992 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár .......................0.. 19 701 

Nr. 95 

Þús. kr. 

-220 

19 701
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22-679 Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni 

51 Laun .............2 000 

52-57  Önnurrekstrargjöld ................0...0...... 
51-57 Viðhald ............0...000 0000. 

5,8 Gjöld samtals ............0000. 0... 
43-46,7 Seldar vörurog þjónusta .............0...0.0... 

4,7 Tekjur samtals ..........000.0. 000. 

22-871 Unglingaheimili ríkisins 

$1 Laun .......0.00.0. nn 

52-57  OÖnnurrekstrargjöld ............0...0.00 0000... 

5,8 Gjöld samtals ............0.0.. 00. 
43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ...........0......000... 

4910 Framlög ríkissjóðs ............0000 00... 

4,7 Tekjur samtals .........0...000 000 

22-872 Lánasjóður íslenskra námsmanna 

S1 Laun .......0.00.00 000 

52-57  Önnurrekstrargjöld ...............0... 00... 
571 Fjármagnskostnaður .........0.0000.. 0000... 

59 Yfirfærslur .............0.002 0000 

5,8 Gjöld samtals .............0000 0. 
48 Fjármunatekjur ..........0.0...20 000... 

4910 Framlög ríkissjóðs ..........02..00. 00... 

4,7 Tekjur samtals .........0...... 00 
Mismunur .............002 020 

Fjármunahreyfingar út: 
16 Veittlán ...........020000 00 
26 Afborgunlána ............00.. 000... 

Fjármunahreyfingar inn: 
16 Innheimtar afborganir ............0.......0.... 
26 Tekinlán ............0..00 0000 

39 Ráðstöfun eigin fjár ............0.000..00..... 

22-970 Ríkisútvarpið, framkvæmdasjóður 

52-57 Önnurrekstrargjöld ...........0..0..00.. 000... 
571 Fjármagnskostnaður ..............000000 0000... 

5,8 Gjöld samtals ..............0000 0. 
49 Aðrar tekjur ...........0... 0. 

4,7 Tekjur samtals ...........02.0220 000. 

Mismunur ...........0020 000. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

850 

2930 

290 

4 070 
4 070 

4 070 

20 870 
6910 

27 780 
20 710 
1070 

27 180 

20 700 
17 100 

137 099 
45 700 

220 599 
71 144 

928 000 

999 144 

1 460 245 
155 700 

37 400 
800 000 
718 545 

2340 
5 308 

7 648 
85 000 

85 000 

Þús. kr. 

778 545 

71 352
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Fjármunahreyfingar út: Þús. kr. Þús. kr. 
18 Fjárfestingar ............0...00 00. 7171 352 

Fjármunahreyfingar inn: 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 71 352 

22-971 Ríkisútvarpið, hljóðvarp 

51 Laun „2... 232 510 
52-57  Önnurrekstrargjöld ................0000....... 97 006 
571 Fjármagnskostnaður ................0.0.0.0..0.0.... 2 000 
593 Afskriftir 2... 64 446 
59 Yfirfærslur ..............00.0 000 37 000 

5,8 Gjöldsamtals ..........0..0000 000 432 962 
43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ....................... 378 326 
48 Fjármunatekjur .............0.000000. 7190 
49 Aðrartekjur .............0... 20 2 000 

4,7 Tekjur samtals ...........000.000 0. 387 516 
Mismunur ..............0. 00. -45 446 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar .................00.000 0... 19 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir ............0.. 0. 64 446 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... —-45 446 

22-972 Ríkisútvarpið, sjónvarp 

51 Laun ......0.0.0 000 202 780 
52-57 Önnurrekstrargjöld ......................00.. 176 940 
571 Fjármagnskostnaður ................000.0..0.0.. 6 073 
593 Afskriftir 0... 93 730 
59 Yfirfærslur .................0 0000. 48 000 

5,8 Gjöld samtals ............000000 0 527 523 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ....................... 461 983 

48 Fjármunatekjur ................ 000... 7190 

49 Aðrartekjur ...............0 000... 1180 

4,7 Tekjur samtals ............0...0.0. 200. 470 353 

Mismunur ...........0.0.0 000. —-57 170
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Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ..................... 

26 Afborgunlána .................... 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir „0... 

39 Ráðstöfun eigin fjár ............... 

22-973 Þjóðleikhúsið 
51 Laun „00.00.0000 
52-57 Önnurrekstrargjöld................ 

571 Fjármagnskostnaður ............... 
593 Afskriftir 2... 

5,8 Gjöldsamtals .................. 
43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ........... 

48 Fjármunatekjur ................... 
4910 Framlög ríkissjóðs ................. 

49 Aðrartekjur ..........0.0... 

4,7 Tekjur samtals .................... 

Mismunur ........... 0. 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar ..................... 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir 20... 
39 Ráðstöfun eigin fjár ................ 

22-974 Sinfóníuhljómsveit Íslands 

51 Laun .......0..0.0 00 

52-57 Önnurrekstrargjöld ................ 

5,8 Gjöld samtals ..................... 
43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ........... 
4910 Framlög ríkissjóðs ................. 
49 Aðrar tekjur .........0..0...... 

4,7 Tekjur samtals .................... 

22-975 Vísindasjóður 

52-57 Önnurrekstrargjöld................ 
59 Yfirfærslur .........0.0........... 

5,8 Gjöldsamtals ..............00..... 
48 Fjármunatekjur ................... 
4910 Framlög ríkissjóðs ................. 

49 Aðrar tekjur, arðsjóður Seðlabankans 

4,7 Tekjur samtals .................... 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

25 000 

11 560 

93 730 
-57 170 

116 090 
34 600 

300 
4 160 

155 150 
37 290 

200 
110 400 
10 600 

158 490 

7 500 

4 160 
3 340 

58 560 
17 280 

75 840 
11 300 
36 870 
27 670 

75 840 

640 
49 960 

50 600 
600 

2 000 
48 000 

50 600 

Þús. kr. 

3 340
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22-976 Menningarsjóður Þús. kr. Þús. kr. 
51 Laun ............ 0000 5 390 
52-57 — Önnurrekstrargjöld ............................ 3120 
52,53,8 Hráefni og vörur tilendursölu................... 15 110 

571 Fjármagnskostnaður ...............0..00 0... 300 
51-57 Viðhald .................. 0000 450 
59 Yfirfærslur ...............0000 0000 1500 

5,8 Gjöldsamtals „...........00000 0000 25 870 
43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ....................... 17 970 
4910 Framlög ríkissjóðs ..........0.0...000 0... 7 900 

4,7 Tekjursamtals .................. 0 25 870
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23 Utanríkisráðuneyti 

23-101 Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli Þús. kr. Þús. kr. 

S1 Laun ......00..0. rr 39 850 

52-57  Önnurrekstrargjöld .............0000000 000... 28 470 

52,53,8 Hráefni og vörur til endursölu ................... 257 760 

593 Afskriftir ...........2.2 0... 3 400 

5,8 Gjöld samtals ..........%0000.. 0. 329 480 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ..............0.....00.. 489 100 

48 Fjármunatekjur ............0.000 nan. 2 040 

49 Aðrartekjur .........00.0. 000 2340 

4,7 Tekjur samtals ..........%..00 000. 493 480 
Mismunur ..........0..00 0000 164 000 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar .............000 0000. 22 400 

32 Annað, greitt í ríkissjóð ...........00.00..000.... 145 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir ............00.. 0. 3 400 

39 Ráðstöfun eigin fjár ............0.0..00000 000... 164 000 

23-111 Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli 

51 Laun „......0..0. rann 47 860 

52-57  Önnurrekstrargjöld ............0.00..0.......... 9 180 

571 Fjármagnskostnaður ............0000 0000... 8 

51-57 Viðhald ................00 00. 1700 
593 Afskriftir .......0....00000 0000 1410 

5,8 Gjöld samtals ...........%%0.0. 0... 60 158 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ...............000000.. 90 823 

49 Aðrartekjur ..............200 0 6 250 

4,7 Tekjur samtals ............00.0.00 0... 97 073 

Mismunur ..........0000 00. 36 915 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborgunlána ..........0..2000 00... 325 

32 Annað, greitt í ríkissjóð ...............000000... 38 000
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Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir ............0.. 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 

23-114 Flugstöð á Keflavíkurflugvelli, rekstur 

52-57 Önnurrekstrargjöld............................ 

5,8 Gjöldsamtals ..............00000 00. 
43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ....................... 

4,7 Tekjursamtals ............0......0 0000. 
Mismunur ...............0.000 0 

Fjármunahreyfingar út: 
26 Afborgun lána ................00.000 000. 

Fjármunahreyfingar inn: 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 

23-115 Flugstöð á Keflavíkurflugvelli, nýbygging 

51 Laun ............0 0000 

52-57  Önnurrekstrargjöld ............................ 

5,8 Gjöldsamtals ..............000.. 0. 
Mismunur .............00 0000 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar ..................00.. 00. 

Fjármunahreyfingar inn: 
26 Tekinlán ...........0.0.0000 000 

39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 

32 Afað ..........000 00 

23-118  Ratsjárstöðvar, rekstur 

51 Laun „.....0.0.0.000 0000 
52-57 Önnurrekstrargjöld....................00...... 

5,8 Gjöld samtals ................0.. 00... 

49 Aðrartekjur ...........00...00 00... 

4,7 Tekjursamtals ..................... 0... 
Mismunur .............0002 00 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar .................0..00.. 0 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 

970 710 

520 000 
—15 290 
466 000 

10 550 
11 100 

21 650 
23 650 

23 650 

Nr. 95 

Þús. kr. 

33 016 

—15 290 

2 000
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23-121 Sala varnarliðseigna Þús. kr. Þús. kr. 

51 Laun ..........000000 00 8 650 

52-57  Önnurrekstrargjöld ................0...0...... 7 030 
52,53,8 Hráefni og vörur tilendursölu ................... 37 490 

51-57 Viðhald .............0..0. 0... 1050 

593 Afskriftir .............00 0000. 2 930 

5,8 Gjöld samtals ............0.0.00 0000. 57 150 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ...........00000000.0... 74 920 

48 Fjármunatekjur ............0%0.0 000... 4 790 

49 Aðrartekjur ............0.0 0... 290 

4,7 Tekjur samtals .............22000 0000... 80 000 

Mismunur .............00 0000 22 850 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar ................... 0000... 780 

32 Annað, greitt í ríkissjóð ................00000... 25 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir .........0.0200. 000 2930 

39 Ráðstöfun eigin fjár .....................000... 22 850
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24 

24-171 Jarðeignir ríkisins 

4910 Framlög ríkissjóðs .... 

4,7 Tekjur samtals ....... 

Mismunur ........... 

Fjármunahreyfingar út: 
26 Afborgun lána ....... 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár .. 

24-172 Jarðasjóður 

4910 Framlög ríkissjóðs .... 

4,7 Tekjur samtals ....... 

Mismunur ........... 

Fjármunahreyfingar út: 

377 

Landbúnaðarráðuneyti 

26 Afborgun lána ....... 

Fjármunahreyfingar inn: 
39 Ráðstöfun eigin fjár .. 

24-206 Tilraunabúið Hesti 

51 Laun ............... 

52-57 ÖOnnurrekstrargjöld... 
51-57 Viðhald ............. 

5,8 Gjöld samtals ........ 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta 

4,7 Tekjur samtals ....... 

24-207 Tilraunastöðin Reykhólum 

51 Laun ............... 

52-57 Önnurrekstrargjöld... 

51-57 Viðhald ............. 

5,8 Gjöld samtals ........ 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta 

4,7 Tekjur samtals ....... 

Þús. kr. 

10 786 

10 786 

10 786 

10 786 

4 000 

4 000 

4 000 

4 000 

1320 
2 460 

760 

4 540 
4 540 

4 540 

1320 
700 
590 

2 610 

2 610 

2 610 

Nr. 95 

Þús. kr. 

10 786 

4 000



Nr. 95 378 

24-211 Tilraunastöðin Sámsstöðum 

S1 Laun .........0.0.00 rr 

52-57  Önnurrekstrargjöld ..................0..0.... 

5,8 Gjöld samtals .............000 00. 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta .................... 

4,7 Tekjursamtals ............00.0.0 0... 

24-221 Áburðarverksmiðja ríkisins 
S1 Laun ..........0000 000 

52-57  Önnurrekstrargjöld......................... 
52,53,8 Hráefni og vörur til endursölu ................ 

571 Fjármagnskostnaður ...........0...00....... 
51-57 Viðhald .............000000 0000 
593 Afskriftir ............... 0. 

5,8 Gjöld samtals ...............0 0 
43-46,7 Seldar vörur og þjónusta .............0...... 

48 Fjármunatekjur „..........0000.. 0. 
4910 Framlög ríkissjóðs ...........00..000 0... 

4,7 Tekjur samtals ...........0..... 0000. 

Mismunur ............00 00 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar ................00000 0. 
26 Afborgun lána ..............0000 000 
32 Aað ..........000 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir „00.00.0000. 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................ 

24-236 Fóður- og fræframleiðsla Gunnarsholti 

51 Laun ..........0.00 000 

52-57  Önnurrekstrargjöld......................... 
571 Fjármagnskostnaður ........................ 
51-57 Viðhald ..............000% 0... 0 00 
593 Afskriftir ...............0 

5,8 Gjöldsamtals ........00000000 0 
43-46,7 Seldar vörur og þjónusta .................... 
48 Fjármunatekjur ..............0... 00. 

49 Aðrartekjur ..........00.0. 00. 

4,7 Tekjursamtals .................00. 00... 

Mismunur ............0.002 00 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

1000 

750 

1750 
1750 

1750 

187 540 
166 000 
225 000 
62 943 
30 000 

155 000 

826 483 
660 000 
25 900 

120 000 

805 900 

35 000 
63 426 
35 991 

155 000 
—20 583 

10 600 
29 080 
12 944 
2 760 
4 290 

59 674 
56 468 
1320 
1990 

59 778 

Þús. kr. 

—20 583 

104



31. desember 1986 379 Nr. 95 

Fjármunahreyfingar út: Þús. kr. Þús. kr. 
26 Afborgun lána .............0.000. 00... 4 394 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir ............... 0 4 290 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 104 

24-237 Stórólfsvallabúið 
51 Laun „.....0.0.0.0 0 8 630 
52-57 Önnurrekstrargjöld.......................0.0.... 20 500 
571 Fjármagnskostnaður .................0.. 8 696 
51-57 Viðhald ..............0000. 000 0000 2 340 
593 Afskriftir „0... 8 080 

5,8 Gjöld samtals .................. 00... 48 246 
43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ....................... 43 233 

48 Fjármunatekjur ..............000. 0... 3 240 
49 Aðrar tekjur .............220000 0 770 

4,7 Tekjur samtals .................0 0000. 47 243 

Mismunur .............0.0 0000 —1 003 

Fjármunahreyfingar út: 
26 Afborgunlána ............2000000 000 2457 
32 Affað ........00000. 4 620 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir 2... 8 080 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... —1 003 

24-238  Fóðuriðjan Ólafsdal 
$1 Laun ........0..0 000 5 880 
52-57 Önnurrekstrargjöld............................ 10 190 
571 Fjármagnskostnaður ................00.0.0.... 5138 
51-57 Viðhald ..............%0..0 0000 nn 1170 
593 Afskriftir „0... 5 040 

5,8 Gjöld samtals „.............0.00 000. 27 418 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta .................0.0..... 24 910 
48 Fjármunatekjur ............000.0. 0. 1560 
49 Aðrartekjur ............22000 00 410 

4,7 Tekjursamtals .............000000 000... 26 880 
Mismunur .................0 000 —-538 

Fjármunahreyfingar út: 
26 Afborgun lána ...............0.. 0000. 1392 

32 Afað .........0000 3110
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Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir .........00.000 0. 
39 Ráðstöfun eigin fjár ...............00..0....... 

24-239 Grænfóðurverksmiðjan Flatey, A-Skaftafellssýslu 

51 Laun ........20000 000 

52-57  Önnurrekstrargjöld .............000. 00... 0... 
571 Fjármagnskostnaður .........0000000 0. 
51-57 Viðhald ..............000.00 0000. 
593 Afskriftir ............... 000 

$,8 Gjöldsamtals ............0.. 00 
43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ...........00.....000.. 

48 Fjármunatekjur ............0.000. 2... 

4,7 Tekjur samtals ..........0....0. 0000 

Mismunur ............0..0 020 

Fjármunahreyfingar út: 
26 Afborgun lána ..............0.00 0000 
32 Affað .........0000 0 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir ............0. 00 

39 Ráðstöfun eigin fjár ............00..0000. 000... 

24-246 Laxeldisstöðin Kollafirði 

$1 Laun ........0.0000 000 

52-57  Önnurrekstrargjöld..............00......000.. 
52,53,8 Hráefni og vörur tilendursölu ................... 

571 Fjármagnskostnaður ...........0000000.0. 0... 
593 Afskriftir .............0. 00. 

5,8 Gjöld samtals ................ 00 
43-46,7 Seldar vörurog þjónusta .........0..00.. 0000... 

48 Fjármunatekjur ..........0.000.. 000. 

4910 Framlög ríkissjóðs ...........00%2. 000. 

4,7 Tekjur samtals .........0.0.%.202 000 
Mismunur .............002 020 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborgun lána ..............00000 0000. 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 
39 

Afskriftir ............0. 00 

Ráðstöfun eigin fjár ...............00.......... 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

5 040 

—-538 

7 800 
18 860 

6 524 
700 

7730 

41 614 
38 942 
1560 

40 502 

1108 
5510 

7 730 
—1 112 

4 300 
2 460 
1410 

615 
3050 

11 835 
6 099 

240 
3300 

9 639 

854 

3050 
—-2 196 

Þús. kr. 

-1112 

—2 196
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24-272 Einangrunarstöð holdanauta Hrísey 

$1 Laun ......0.0.0000 000 

52-57 Önnurrekstrargjöld ............................ 
$1-57 Viðhald ..............00%. 0... 00n 

5,8 Gjöld samtals ..............000 0000 
43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ....................... 

4910 Framlög ríkissjóðs ............00000 0... 

4,7 Tekjur samtals ...........0.%.20 0000 

Þús. kr. 

2170 

2 340 

120 

4 630 
3725 

905 

4 630 

Nr. 95 

Þús. kr.
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25 Sjávarútvegsráðuneyti 

25-211 Fiskimálasjóður Þús. kr. Þús. kr. 

$1 Laun .......0.0..0 00 1440 

52-57  Önnurrekstrargjöld .............0.00. 000... 450 

571 Fjármagnskostnaður .........0..0000 0000... 2348 

$,8 Gjöld samtals .........200.00 0... 4 238 

48 Fjármunatekjur ...............00 000. 3 620 

4,7 Tekjur samtals ..........0.0200 0... 3 620 

Mismunur ..........0000 002. .nn —-618 

Fjármunahreyfingar inn: 

16 Innheimtar afborganir ...........0.0.....00. 000... 540 

39 Ráðstöfun eigin fjár ...................0.000... —618 

32 Annað ..........0 000 78 

25-222 Síldarverksmiðjur ríkisins 

S1 Laun ............%000 000 157 820 

52-57  Önnurrekstrargjöld .......................... 468 660 

52,53,8 Hráefni og vörur tilendursölu ................... 702 990 

571 Fjármagnskostnaður .........0.0.0.0....... 0... 22 475 

51-57 Viðhald ............0.%%2 0... n nn 82 020 

593 Afskriftir .............000 0000 56 240 

5,8 Gjöld samtals .........2..0.0 00... 1490 205 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ........00000000000.000.. 1481 247 

48 Fjármunatekjur ...........0020. 0000... 3 600 

4,7 Tekjur samtals ...........00..000 0000. 1 484 847 

Mismunur ...........00. 000 —-5 358 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborgun lána ...........0.0000 00... 50 882 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir .............. 0002. 56 240 

39 Ráðstöfun eigin fjár .............0.....000000... —5 358
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25-272  Rannsóknastofnanir sjávarútvegsins, bygging 

51 
52-57 
51-57 

5,8 

43-46,7 

4910 

47 

Laun ........ 
Onnur rekstrargjöld 
Viðhald ..... 

Gjöld samtals 

Seldar vörur og þjónusta 

Framlög ríkissjóðs 

Tekjur samtals 

Þús. kr. 

650 

700 

11 060 

12 410 

6973 

5437 

12 410 

Nr. 95 

Þús. kr. 

A 26
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26 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 

26-101 Lögbirtingablað 
Laun ......00..0.00 nennt 

Önnur rekstrargjöld ..............0.0 0... 

Gjöld samtals ...........0000.. 000 

Seldar vörur og þjónusta .................0000.. 

Tekjur samtals ............0000 0000... 

Kirkjubyggingasjóður 

Yfirfærslur ..............020 0000 

Gjöld samtals ...........0%.0.0 00... 
Fjármunatekjur ............0....00 000... 

Framlög ríkissjóðs ............0000 00... 

Tekjur samtals ................00 0000... 

Mismunur ...........000 0000 

Fjármunahreyfingar út: 
Veittlán ..............0000 0 16 

Fjármunahreyfingar inn: 
Innheimtar afborganir ..............0... 0000... 
Ráðstöfun eigin fjár .............0...0 0000... 

16 
39 

26-372 

52-57 

59 

$,8 
48 
49 

4,7 

Kirkjugarðasjóður 

Önnur rekstrargjöld ................... 0... 

Yfirfærslur .............0.000 0000 

Gjöld samtals .........2..0000000 000 
Fjármunatekjur ..........000000 0000 
Aðrartekjur ...........0...00 000. 

Tekjur samtals ............000000 000... 

Mismunur .............00 000 

Fjármunahreyfingar út: 
Veittlán ...........0..00 000 16 

32 Annað 

31. desember 1986 

500 
3 280 

Þús. kr. 

3 906 

3 060
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Fjármunahreyfingar inn: 
16 Innheimtar afborganir ......................... 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 

26-373 Kristnisjóður 

571 Fjármagnskostnaður ........................... 
59 Yfirfærslur ..........00.000.0 00. 

5,8 Gjöld samtals .............0....0. 
4910 Framlög ríkissjóðs ..........00000 0... 

4,7 Tekjursamtals ...........0.0..00. 0 

Mismunur .............0 0. 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborgun lána ..........00000 0000. 

Fjármunahreyfingar inn: 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 1575 

Nr. 95 

Þús. kr. 

1575
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27 Félagsmálaráðuneyti 

27-271 Byggingarsjóður ríkisins 

$1 Laun ...........000 0000 

52-57 Önnur rekstrargjöld .............0...... 0... 

571 Fjármagnskostnaður ..........0.0.0.00 0000... 

5,8 Gjöldsamtals .........2...000. 000. 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ..........00000000.0... 

48 Fjármunatekjur .......2...00000 0000. 

4910 Framlög ríkissjóðs ...........00000 0... 

49 Aðrartekjur ..............00 00... 

4,7 Tekjur samtals ..........0.0000.0. 000. 

Mismunur ...........0.00 00 

Fjármunahreyfingar út: 
16 Veittlán ............00.00 000 

18 Fjárfestingar .........0...0000 0000... 

26 Afborgun lána ..........0%00 00 

Fjármunahreyfingar inn: 

16 Innheimtar afborganir ...........00..0000000.. 

26 Tekinlán ..........0.0..0. 00... 

39 Ráðstöfun eigin fjár ............000000000000.. 

27-272 Byggingarsjóður verkamanna 

52-57  Önnurrekstrargjöld ........0.0.0.0000..0. 0... 

571 Fjármagnskostnaður ..........0.000000 0000... 

5,8 Gjöld samtals ........2...0.00 00. 

48 Fjármunatekjur ..........22020... 00 

4910 Framlög ríkissjóðs ..........%000. a. 

49 Aðrartekjur ..........00... nn 

4,7 Tekjur samtals .............00.0 0000... 
Mismunur ..........0000 0000 

Fjármunahreyfingar út: 
16 Veittlán ............0.0 0000 

26 Afborgun lána ........2....000 0000. nn 

31. desember 1986 

893 535 

1 008 105 
15 000 

877 370 
1 000 000 

21 900 

1914 270 

3 882 068 
5 000 

536 667 

192 570 
3 325 000 

906 165 

24 880 
111 300 

136 180 
93 270 

300 000 
385 000 

178 270 

1175 021 
188 529 

Þús. kr. 

906 165 

642 090
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Fjármunahreyfingar inn: Þús. kr. Þús. kr. 

16 Innheimtar afborganir ......................... 51 460 
26 Tekinlán ..... AAA 490 000 

39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 642 090 
32 Afað „0... 180 000 

27-972 Bjargráðasjóður Íslands 
51 Laun ............0 0000 4 470 
52-57  Önnurrekstrargjöld .......................... 1050 

571 Fjármagnskostnaður .....................0...... 6 000 
59 Yfirfærslur ..............0.... 0... 41 820 

5,8 Gjöldsamtals ..............000 000 53 340 
4910 Framlög ríkissjóðs ..............0.00 00 4 700 

49 Aðrartekjur ............... 000 53 340 

4,7 Tekjursamtals ...........0..0.0.0 0. 58 040 
Mismunur ...............00. 00. 4 700 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborgun lána ...............0.000000 0. 4 700 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 4 700
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28 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti 

28-273 Atvinnuleysistryggingasjóður 

52-57 Önnurrekstrargjöld ...................0. 0... 
59 Yfirfærslur ............0.0.. 020. 

5,8 Gjöldsamtals ..........000...2 0 

48 Fjármunatekjur ................ 0 
4910 Framlög ríkissjóðs .........0..... 2. 
49 Aðrar tekjur .........0.. 00. 

4,7 Tekjur samtals ...........000000 0 

Mismunur ..........002 00 

Fjármunahreyfingar út: 
16 Veittlán ............ 000 
32 Afað .........00 

Fjármunahreyfingar inn: 
16 Innheimtar afborganir ......................... 
39 Ráðstöfun eigin fjár .........0...0.....0 0... 

28-311 Ríkisspítalar, þvottahús 

51 Laun .....0...0.0 00. 

52-57 Önnurrekstrargjöld ..............00 00... 000... 

5,8 Gjöld samtals .........00....0 000 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ........0.0...0...00.... 

4,7 Tekjur samtals ..........000%00 0... 
Mismunur ...........00 000 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ............00.. 000. 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár ..........0....... 00... 

Þús. kr. 

15 020 

472 330 

487 350 
148 120 
465 000 
155 000 

768 120 

30 000 

214 740 

23 970 
280 770 

41 890 

34 S10 

16 400 

84 400 

84 400 

Þús. kr. 

280 770 

8 000
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28-378  Læknishéraðasjóður Þús. kr. Þús. kr. 
59 Yfirfærslur ........................ 0. 1000 

5,8 Gjöldsamtals ..............00 0000. 1000 
4910 Framlög ríkissjóðs ..............0.0..00 0. 1000 

4,7 Tekjursamtals ..................... 0... 1000 

28-471 Gæsluvistarsjóður 

4910 Framlög ríkissjóðs ..................0........ 4 500 

4,7 Tekjur samtals .............000.0 000. 4 500 
Mismunur ..............00 000 4 500 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar .....................0. 0... 4 500 

Fjármunahreyfingar inn: 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 4 500



Nr. 95 

29-101 
51 
52-57 
52,53,8 
571 
51-57 
593 

5,8 
43-46,7 
48 
49 

4,7 

390 

29 Fjármálaráðuneyti 

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 

Laun ............0 0000 

Önnur rekstrargjöld ............0..0.. 
Hráefni og vörur tilendursölu ................... 

Fjármagnskostnaður ............00.....0 00... 
Viðhald .............0.00 0 
Afskriftir .........0.000 0 

Gjöldsamtals ................00 00... 

Seldar vörur og þjónusta .........0.0.00.000 0000... 
Fjármunatekjur .............0.00 00... 
Aðrar tekjur ...........0000 0. 

Tekjur samtals ..........000.0 22. 

Mismunur .............00. 00. 

Fjármunahreyfingar út: 

18 
26 
32 

Fjárfestingar ............0... 0... 
Afborgun lána ................0.0 0... 
Annað, greitt í ríkissjóð .......0..0000 0000... 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 
39 

29-102 
51 
52-57 
52,53,8 
571 
593 

5,8 
43-46,7 
48 

4,7 

Afskriftir ...........00 0000 
Ráðstöfun eigin fjár ...............0........... 

Lyfjaverslun ríkisins 

Laun ........0. 00 

Önnur rekstrargjöld ...........00..0.. 0... 
Hráefni og vörur tilendursölu ................... 
Fjármagnskostnaður .........00.... 0000... 

Afskriftir ........0000.. 000 

Gjöld samtals ............000 0 

Seldar vörur og þjónusta .........0000. 000... 
Fjármunatekjur .............0.00 

Tekjur samtals ...........0.0.0 00. 

Mismunur ...........0.00 00 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

122 150 

183 440 

1114 620 

660 

17 570 

17 570 

1 456 010 

4 147 423 

3 600 

470 

4 151 493 

54 000 
9 053 

2 650 000 

17 570 
2 695 483 

43 560 
28 190 

176 920 
26 319 

4 690 

279 679 
270 340 
29 960 

300 300 

Þús. kr. 

2 695 483 

20 621
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Fjármunahreyfingar út: Þús. kr. 
18 Fjárfestingar ...............0.0. 0. 10 000 
26 Afborgun lána ...........0....0 0000... 3311 
32 Annað, greitt í ríkissjóð ...............00...... 12 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir ...........0000 0. 4 690 
39 Ráðstöfun eigin fjár .......................0.... 20 621 

29—-103 Innkaupastofnun ríkisins 

S1 Lan .........00.2 00 20 520 

52-57  Önnurrekstrargjöld ............................ 11 010 
52,53,8 Hráefni og vörur tilendursölu ................... 702 990 

51-57 Viðhald ....................nnnn 820 
593 Afskriftir „0... 330 

5,8 Gjöld samtals ..........0.00.00 000 735 670 
43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ....................... 729 750 
48 Fjármunatekjur ............0...0.00 000. 600 

49 Aðrartekjur ................. 000 5270 

4,7 Tekjur samtals ..............0.0 00. 735 620 

Mismunur .............020 000 

Fjármunahreyfingar út: 
32 Affað „.......... 0 280 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir „0... 330 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... -50 

29-931 Arnarhvoll 

51 Laun „2... 8 960 
52-57  Önnurrekstrargjöld............................ 7 740 

5$1-57 Viðhald ................... nn 3 050 
593 Afskriftir „0... 1170 

5,8 Gjöld samtals ...... II AAA 20 92 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ..................0..... 20 750 

4,7 Tekjur samtals ...........0.0.0.....0 00 20 750 
Mismunur .............000 00 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ..............0.0....0 0000. 1000 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 
39 

Afskriftir .........0...000 1170 
Ráðstöfun eigin fjár ........................... -170 

Nr. 95 

Þús. kr. 

-50 

—170
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29-932 Borgartún 7 

51 Laun .....0... 0 

52-57  Önnurrekstrargjöld .....................0..0.... 

571 Fjármagnskostnaður ....................0....... 
51-57 Viðhald ........................ nn 

5,8 Gjöldsamtals ...........0....0 000. 
43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ....................... 

48 Fjármunatekjur ...............000. 0... 

4,7 Tekjur samtals ................00000 0. 

29-934 Tollstöðvarhús 

$1 Laun .....0.0.0.0.0 0 

52-57 Önnurrekstrargjöld ............................ 
51-57 Viðhald ................0.00 000. 

$,8 Gjöldsamtals ..............000 000. 
43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ....................... 

4,7 Tekjur samtals ...........00.... 0... 

29-971 Ríkisábyrgðasjóður 

51 Laun ......0.0..0 000. 

52-57 Önnurrekstrargjöld ............................ 

5,8 Gjöldsamtals ............0....0 0. 
48 Fjármunatekjur .............0.00.0.00.. 
4910 Framlög ríkissjóðs ...........0...0.0 00... 

4,7 Tekjursamtals ...............0.0 0 
Mismunur .................0 00 

Fjármunahreyfingar út: 

16 Veittlán .........000.0. 0... 

32 Anað ..........0 00 

Fjármunahreyfingar inn: 
16 Innheimtar afborganir ......................... 

39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 

29-981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs 

51 Laun .....00..0.00 00 

52-57 Onnurrekstrargjöld ........................0... 

51-57 Viðhald ..................0.0.0n 

5,8 Gjöldsamtals .............. 00. 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ....................... 

4,7 Tekjursamtals ................. 0. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

4 770 

3750 
7 

3510 

12 037 
11 987 

50 

12 037 

8 130 
8 100 
6 960 

23 190 
23 190 

23 190 

8510 
23 970 

100 000 

123 970 

105 000 

71 570 

67 110 
115 460 

Þús. kr. 

115 460
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30 Samgönguráðuneyti 

30-101  Póst- og símamálastofnunin 

51 Lan ........2000.2 0 
52-57 Önnurrekstrargjöld ............................ 
52,53,8 Hráefni og vörur tilendursölu ................... 
571 Fjármagnskostnaður .........00.......0.0. 
51-57 Viðhald .................. 2. 
593 Afskriftir .........0.... 2. 

5,8 Gjöld samtals ............00000 0 
43-46,7 Seldar vörurog þjónusta .............0...0..... 

48 Fjármunatekjur ...........002000 00 

4910 Framlög ríkissjóðs ........0..2000. 
49 Aðrartekjur ................ 0. 

4,7 Tekjur samtals ............00.0. 00. 
Mismunur ...........0..0 000 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar').............0...000 0... 
26 Afborgun lána ............00.2 000 
32 Annað ........... 20 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir 2... 
39 Ráðstöfun eigin fjár .......................0.... 

30-211 Vegagerð ríkisins, áhaldahús 

$1 Laun „20.00.0000... 

52-57 Önnurrekstrargjöld ..................0. 00... 

52,53,8 Hráefni og vörur tilendursölu ................... 

571 Fjármagnskostnaður ..........00.0..0. 00... 

51-57 Viðhald ...............0.000 00. 0n 
593 Afskriftir ..........0.... 2 

5,8 Gjöldsamtals ..........000.00 000 
43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ....................... 

4,7 Tekjur samtals .............000 000 

Mismunur .............0.0 00 

Þús. kr. 

1550 540 

1192 580 

177 080 

74 000 

38 000 

518 000 

3 550 200 
3 441 050 

107 150 
110 000 
140 000 

3 798 200 

462 000 
137 000 
167 000 

518 000 
248 000 

105 220 
105 450 
351 500 

857 
87 870 
29 290 

680 187 
683 156 

683 156 

Nr. 95 

Þús. kr. 

248 000 

2 969 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 13.
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Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ......................... 
26 Afborgunlána ...........0..0...0 0. 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir ..........00000 000 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................ 

30-321 Skipaútgerð ríkisins 

S1 Laun ............000. 20 

52-57 Önnurrekstrargjöld ......................... 
52,53,8 Hráefni og vörur til endursölu ................ 

571 Fjármagnskostnaður ........................ 
51-57 Viðhald ..............0.....0 0... 
593 Afskriftir 2... 

5,8 Gjöldsamtals ................0... 0... 
43-46,7 Seldar vörur og þjónusta .................... 
48 Fjármunatekjur ........................ 
4910 Framlög ríkissjóðs .......................... 

4,7 Tekjur samtals ..................... 0. 

Mismunur ..............000 00... 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ...............0.............. 
26 Afborgun lána ..................00.0... 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir „0... 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................ 

30-331  Vitamálastjórn, áhaldahús og Seljavegur 32 

S1 Laun ...........0.0 000 

52-57 Önnurrekstrargjöld ......................... 
52,53,8 Hráefni og vörur tilendursölu................ 

5,8 Gjöld samtals ...............0 00. 
43-46,7 Seldar vörurog þjónusta .................... 

4,7 Tekjursamtals ..................... 0. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

30 000 

2259 

29 290 
2 969 

132 830 
108 300 
23 050 
44 848 
20 270 
49 930 

379 228 
267 447 

5 550 
143 000 

415 997 

Þús. kr. 

36 769



31. desember 1986 395 

30-332 Hafnabótasjóður Þús. kr. 
52-57  Onnurrekstrargjöld...................0........ 1170 
571 Fjármagnskostnaður ...........0....0..00..... 6 155 
59 Yfirfærslur ..............00.. 000 12 000 

5,8 Gjöld samtals ..............0000 00. 19 325 
48 Fjármunatekjur ...............000000 00. 8 810 
4910 Framlög ríkissjóðs .........0..0.000 000. 15 000 

4,7 Tekjur samtals .............00.. 000. 23 810 

Mismunur .............002 00 

Fjármunahreyfingar út: 
16 Veittlán ............000000 00 10 791 
26 Afborgun lána ................. 0000. 14 304 

Fjármunahreyfingar inn: 
16 Innheimtar afborganir .....................0.... 20 610 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 4 485 

30-333 Landshöfn Þorlákshöfn 

51 Laun „2... 5480 
52-57 Önnurrekstrargjöld ...................0.0 00... 3750 
571 Fjármagnskostnaður ................ 000... 345 
51-57 Viðhald ....................n 6610 
593 Afskriftir .............0.0 1220 

5,8 Gjöld samtals ...........0..00. 000 17 405 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ............0........... 15 421 

48 Fjármunatekjur ............0.. 000. 660 
4910 Framlög ríkissjóðs .........0..0.000 00. 4 868 

4,7 Tekjur samtals .............0.. 0000 20 949 

Mismunur .............022 00 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar .............0.. 0000... 4 400 
26 Afborgun lána ...........0.0.02 0000 364 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir .............. 00. 1220 
39 Ráðstöfun eigin fjár .................... HR 3 544 

Nr. 95 

Þús. kr. 

4 485 

3 544



Nr. 95 396 

30-334 Landshöfn Keflavík-Njarðvík 

$1 Laun ..........000 00 

52-57  Önnurrekstrargjöld......................... 
571 Fjármagnskostnaður ........................ 
51-57 Viðhald .................... 0000. 
593 Afskriftir „0... 

5,8 Gjöld samtals ..............0.00. 00. 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta .................... 

4910 Framlög ríkissjóðs ..............00.0.... 

4,7 Tekjursamtals ................0.. 0. 
Mismunur ............... 0000. 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborgunlána .........0.0000.... 0... 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir „0... 

39 Ráðstöfun eigin fjár ........................ 

30-335 Landshöfn Rifi 

51 Laun ........0.00 00 
52-57 Onnurrekstrargjöld ......................... 
571 Fjármagnskostnaður ........................ 

593 Afskriftir 0... 

5,8 Gjöldsamtals ..............0.00 00. 
43-46,7 Seldar vörur og þjónusta .................... 

4910 Framlög ríkissjóðs ....................... 

4,7 Tekjur samtals .............0...00.. 
Mismunur ..........0.0.000. 0. 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ................00.0 0... 
26 Afborgun lána ..............0..00..00. 0. 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir 20... 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................ 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

8 550 
1170 

50 
5 860 
1760 

17 390 
15 637 

819 

16 456 

826 

1760 

—934 

1840 
1290 

27 
120 

3277 
3 161 
4 447 

7 608 

4 000 
451 

120 

431 

Þús. kr. 

-934 

4331
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30-672 Sérleyfissjóður Þús. kr. Þús. kr. 
S1 Laun ..........0.0000 000 1120 
52-57 Onnurrekstrargjöld.....................0...... 730 

5,8 Gjöldsamtals .............00.0. 0 1850 
4910 Framlög ríkissjóðs .................0.0. 0... 3 000 

4,7 Tekjur samtals .................0000.0.000.. 3 000 
Mismunur ...........00.. 2. 1150 

Fjármunahreyfingar út: 

16 Veittlán ..........0..00000 000 1150 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 1150 

30—-673 Ferðaskrifstofa ríkisins 

51 Laun ........0.0..0 00. 22 010 
52-57 Onnurrekstrargjöld............................ 13 660 
571 Fjármagnskostnaður ......................0.... 939 
51-57 Viðhald ...............00.. 0000 0 0. 990 
593 Afskriftir „0... 800 

$,8 Gjöld samtals ...............0..0. 38 399 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta .............0.0......... 37 389 
48 Fjármunatekjur .................00.0 00. 900 

4,7 Tekjur samtals ............0...0.. 0. 38 289 
Mismunur ................. 0. —110 

Fjármunahreyfingar út: 
32 Afað ........0.00 690 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir ............... 800 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... —110



Nr. 95 

31-231 
51 
52-57 
52,53,8 
571 
51-57 
593 

5,8 
43-46,7 
49 

4,7 

398 

31 Iðnaðarráðuneyti 

Sementsverksmiðja ríkisins 

Laun „0... 

Önnur rekstrargjöld ......... 

Hráefni og vörur til endursölu 
Fjármagnskostnaður ........ 
Viðhald ............... HR 
Afskriftir .................. 

Gjöld samtals .............. 

Seldar vörur og þjónusta .... 
Aðrartekjur ............... 

Tekjur samtals ............. 

Mismunur ................. 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar .............. 
26 Afborgunlána ............. 
32 Annað .......... 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir ................. 

39 Ráðstöfun eigin fjár ........ 

31-233 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg 

S1 Laun 2... 

52-57 Önnurrekstrargjöld......... 
52,53,8 Hráefni og vörur til endursölu 

571 Fjármagnskostnaður ........ 

51-57 Viðhald ................... 
593 Afskriftir „................. 

5,8 Gjöld samtals .............. 
43-46,7 Seldar vörur og þjónusta .... 

48 Fjármunatekjur ............ 

4,7 Tekjur samtals ............. 

Mismunur ................. 

Fjármunahreyfingar út: 

18 
26 
32 

Fjárfestingar .............. 
Afborgunlána ............. 
Anfað „0... 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

154 750 

144 850 

42 610 

38 497 

48 610 

60 450 

489 767 
499 995 

650 

500 645 

18 060 
48 948 

4 320 

60 450 
10 878 

53 990 

11 770 

24 550 

1029 

760 

9 140 

101 239 
104 737 

200 

104 937 

2 240 
5 008 
5 590 

Þús. kr. 

10 878 

3 698
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Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir 
39 Ráðstöfun eigin fjár ....................... 

31-321 Rafmagnsveitur ríkisins 

51 Laun 0... 

52-57  Önnurrekstrargjöld ........................ 
52,53,8 Hráefni og vörur tilendursölu ............... 

571 Fjármagnskostnaður ....................... 
593 Afskriftir 2... 

5,8 Gjöld samtals .......000.00 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ................... 

48 Fjármunatekjur ..................... 
49 Aðrar tekjur ............0 

4,7 Tekjur samtals ..............0... 

Mismunur ............0 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar'}..................0.... 
26 Afborgun lána ...........0... 00. 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir 
26 Tekinlán ........0.... 

39 Ráðstöfun eigin fjár ....................... 

32 Afiað „0... 

31-371 Orkusjóður 
52-57 Onnurrekstrargjöld ........................ 
571 Fjármagnskostnaður ...................... 

59 Yfirfærslur, sveitarafvæðing ................. 
59 Yfirfærslur, einkarafstöðvar ................ 

5,8 Gjöld samtals ...........0.00 0... 

48 Fjármunatekjur ...................... 

4910 Framlög ríkissjóðs ..............0..... 

47 Tekjur samtals ..............0.0.... 0. 

Mismunur .............. 

Fjármunahreyfingar út: 

16 Veitt lán, jarðhitaleit ...................... 
26 Afborgun lána .............00 00 
32 Annað, styrking dreifikerfa í sveitum ......... 

Fjármunahreyfingar inn: 

16 Innheimtar afborganir ..................... 

39 Ráðstöfun eigin fjár ....................... 

32 Aað ......... 

Þús. kr. 

9 140 

3 698 

271 580 

278 400 

972 000 

50 333 

265 000 

1837 313 

1 561 698 

22 000 

60 000 

1 643 698 

175 000 

11 385 

265 000 

100 000 

—193 615 

15 000 

1100 

97 824 

10 000 

3 000 

111 924 

16 730 

297 690 

314 420 

10 000 

180 432 

50 000 

37 930 

202 496 

6 

Nr. 95 

Þús. kr. 

—193 615 

202 496 
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1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

3.1 

3.2 

3.3 

3.5 

3.6 

6. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt: 
Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin ef lög verða staðfest frá Alþingi 1987 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 1987 hjá allt að 50 

blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindrafélagsins í Reykjavík. Menn þessir séu 
fyrirvinnur heimilis eða vinni einir á vinnustað. 

Að ákveða að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld síma árið 1987 hjá 
allt að 50 fötluðum mönnum, eftir tilnefningu Sjálfsbjargar, landssambands fatlaðra. 

Að greiða hlut Íslands í kostnaði vegna fyrirhugaðra sameiginlegra hafsbotns- 
rannsókna Íslendinga og Dana á Hatton-Rockall-svæðinu að jafnvirði allt að 500 

þúsund bandaríkjadölum. 

Fjármálaráðherra er heimilt: 

Að stofna til tímabundins yfirdráttar á aðalviðskiptareikningi ríkissjóðs í Seðlabankan- 
um á árinu 1987 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 er upp að kröfu Siglingamálastofnunar ríkisins: 

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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3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

3.16 

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 sérhannaðra snjósleða (dráttarsleða) og snjóbifreiða sem notaðar 

eru til sjúkraflutninga og eru í eigu björgunar- og hjálparsveita og rauðakrossdeilda. 

Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd 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 sérhæfðum tækjum, 
þ.e. hljóð- og sjónvarpstökubúnaði, senditækjum, viðtækjum og öðrum slíkum 

tækjum sem sérstaklega eru framleidd fyrir sjónvarps- og útvarpsstarfsemi, svo og 

filmum, myndböndum og hljóðböndum sem flutt er inn af aðiljum sem leyfi hafa til 

útvarpsrekstrar hér á landi í atvinnuskyni. Heimildin tekur einnig til búnaðar 
(decoder) sem nauðsynlegur er til móttöku á truflaðri útvarpssendingu slíkra leyfðra 
útvarpsstöðva. 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 1987. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd 

þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af vélum og tækjum til 

fóðuriðju, þar með talið af dráttarvélum. 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 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. 91/1982, 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 strönd- 

uðum skipum. 
d. Sérhönnuðum neyðarleifturljósum (strobe-lights) á björgunarvesti og björgunar- 

búninga. 

e. Sérhönnuðum björgunarbátum. 
Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.
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Að fella niður aðflutningsgjöld og sölugjald af farsímum. 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 undanþiggja sölugjaldi sölu Listasafns Íslands á 30 glermyndum eftir Leif 

Breiðfjörð. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af fjárfestingarvörum til 

nota við loðdýrarækt, loðkanínurækt, fiskeldi, hafbeit og fiskrækt. Enn fremur að fella 
niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af byggingarefni og sölugjald af 

jarðvinnu vegna framkvæmda við loðdýrarækt, loðkanínurækt, fiskeldi, hafbeit og 

fiskrækt. Ofangreind heimild nær ekki til bifreiða og gaffallyftara. Fjármálaráðuneytið 
setur nánari reglur um framkvæmd þessarar heimildar. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af tækjum og vélum til 

byggingar hveitimyllu á vegum Fóðurblöndunnar hf. Fjármálaráðuneytið setur nánari 
reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

) Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld af reiðhjólum í tollskrárnúmeri 

87.10.00 sem tollafgreidd verða á árinu 1987. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur 
um framkvæmd þessa ákvæðis. 

4 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 1987. 
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 1987. Fjármálaráðuneytið setur 
nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 
Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af flugleiðsögutækjum, 
aðflugsbúnaði, lýsingarbúnaði flugvalla, snjóhreinsi- og ísvarnarbúnaði og öðrum 
sérhæfðum öryggistækjum og fylgihlutum þeirra sem eingöngu eru ætluð til notkunar 
vegna þjónustu ríkisins við flugstarfsemi. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um 

framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af dælubúnaði fyrir 
Vatnsveitu Vestmannaeyja. 

8 Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af steindum gluggum sem 

setja á upp í Tjarnarkirkju í Svarfaðardal. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af línuhraðli sem keyptur 

verður vegna K-byggingar á landspítalalóð. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af snjótroðara sem keyptur hefur verið 

fyrir svonefnt Bláfjallasvæði svo og snjótroðara sem keyptur verður vegna skíðasvæð- 
isins í Skálafelli. 
Að endurgreiða björgunarsveitinni Víkverjum aðflutningsgjöld og sölugjald af vatna- 

bifreið sem hún hefur keypt til nota við björgunarstörf. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af borverkum og 

aðföngum til orkurannsóknaborana til vinnslu jarðvarma. Fjármálaráðherra setur 

nánari reglur um framkvæmd þessarar heimildar. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af sérhæfðum hjarta- og gjörgæslubún- 

aði fyrir Borgarspítalann. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af tækjum til hafnargerðar við Siglunes. 
Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.
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3.35 Að fella niður vexti og viðurlög vegna ógreiddra opinberra gjalda Arnarflugs hf. til 
þess tíma er gengið hefur verið frá samkomulagi um endurgreiðslu þessara gjalda, skv. 
2. gr. laga nr. 53/1986 (3. tölul.), um málefni Arnarflugs hf. Heimilt skal jafnframt að 
breyta í lán skattskuld félagsins frá gildistöku fyrrgreindra laga fram til þess tíma að 
ríkisábyrgð er afgreidd. 

3.36 Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af hreinsibúnaði fyrir 
Vatnsveitu Bolungarvíkur og Vatnsveitu Seyðisfjarðar. 

3.37 Að endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af ljósastjórnbúnaði fyrir Leiktélag 
Hveragerðis og Leikfélag Fáskrúðsfjarðar. 

3.38 Að endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af næturgleraugum til björgunarsveita. 
3.39 Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af slaghörpu fyrir 

Félagsheimili Stykkishólms. 
3.40 Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af borholumælingabíl og 

búnaði hans sem Orkustofnun hyggst kaupa. 

3.41 Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af eftirtöldum öryggis-, 
leitar- og björgunarbúnaði sem Slysavarnafélag Íslands hefur fengið að gjöf: 
a. Köfunarsímakerfi, nætursjónauki og ljósabúnaður fyrir kafara. 
b. Neðansjávarmyndavél. 
c. Fjarrita ásamt búnaði til notkunar í björgunarstöð félagsins. 

3.42 Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af sérbúnum bifreiðum í 
eigu sveitarfélaga sem notaðar eru til flutnings á fötluðu fólki. 

3.43 Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af uppskipunarkrana og 
gámalyftara sem Björn R. Alfreðsson, Kópavogi, og Samband ísl. samvinnufélaga hafa 
fest kaup á. Tæki þessi verða aðeins notuð á hafnarsvæðinu á Holtabakka í Reykjavík. 
Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Eftirgjöf annarra gjalda en aðflutningsgjalda og sölugjalds 

4.1 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 hjúkrun- 
arheimila aldraðra. 

4.2 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 og endurbóta 
hvers konar, þar með talin tækjakaup og vélaskipti. 

4.3 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 
5.1 Að selja húseignina Brautarholt 6, Reykjavík. 
5.2 Að selja fasteignina Skútuvog 7, Reykjavík, ásamt tilheyrandi lóðarréttindum. 
5.3 Að selja húseignina Kópavogsbraut 9, Kópavogi. 
5.4 Að selja fasteignina Tunguholt í Fáskrúðsfirði. 

5.5 Að selja íbúð á 1. hæð að Hörðuvöllum 6 og húseignina Hrísholi $, Selfossi. 
5.6 Að selja fasteignina Suðurgötu 8, Hafnarfirði. 
5.7 Að selja húseignina Lagarás 4, Egilsstöðum. 
5.8 Að selja eignarkluta ríkisins í fasteigninni Laugarásvegi |, Reykjavík.
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5.9 Að selja húseignina Ægisbraut 7, Búðardal. 

„10 Að selja húseignina Hvanneyrarbraut 27, Siglufirði. 

„11 Að selja húseignina Strandgötu 35, Eskifirði. 

„12 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. 
„13 Að selja húseign Ríkisútvarpsins að Norðurgötu 2b á Akureyri. 

„14 Að selja geymsluhúsnæði Rafmagnsveitna ríkisins að Lyngási á Egilsstöðum. 

„15 Að selja 1. hæð húseignar Póst- og símamálastofnunarinnar í Hafnarhvoli við 
Tryggvagötu. 

„16 Að selja eignarlóð Rafmagnsveitna ríkisins sem liggur að Gránufélagsgötu og 

Grímseyjargötu á hafnarsvæði Akureyrar. 

5.17 Að selja skrifstofuhúsnæði sýslumanns og bæjarfógeta á Húsavík. 

5.18 Að selja fasteignina Hafnargötu 11, Seyðisfirði. 

5.19 Að selja íbúðarhús í Flatey í Austur-Skaftatellssýslu. 

5.20 Að selja vitaskipið Árvakur og verja andvirðinu að hluta til kaupa á krana og 

tækjabúnaði til vitaþjónustu. 

5.21 Að selja Umferðarmiðstöðina að Vatnsmýrarvegi 10 í Reykjavík. 

5.22 Að selja fasteignir Grænmetisverslunar landbúnaðarins að Síðumúla 34 í Reykjavík og 
jarðhús í Ártúnsbrekku við Suðurlandsbraut í Reykjavík, enda séu fasteignirnar nýttar 

áfram í þágu samtaka framleiðenda matjurta. Söluandvirðið skal lagt í sjóð er 
stofnaður var með 4. mgr. 52. gr. laga nr. 46/1985. 

5.23 Að selja eignarhlut Kristnesspítala í fasteigninni Geislagötu 12, Akureyri. 

5.24 Að selja hluta af jörðinni Sölvholti í Hraungerðishreppi. 
5.25 Að selja húseignina Laugarbrekku 22 á Húsavík og verja andvirði hennar til kaupa á 

nýju húsnæði fyrir sóknarprest á Húsavík. 

5.26 Að selja jörðina Rauðamýri í Nauteyrarhreppi. 

5.27 Að selja bóknámsdeildarhús lÓnskólans í Hafnarfirði við Reykjavíkurveg. 
5.28 Að selja útihús (fjós og hlöðu með áföstum viðbyggingum) á Laugarvatni. Undanþegin 

sölunni skulu tilheyrandi lóðarleiguréttindi, 5500 m“ skv. skipulagi. 
5.29 Að selja húseignina Norðurbrún 9 í Seyluhreppi. 
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Fasteignakaup, lántökuheimildir o. fl. 
6.1 Að kaupa húsnæði fyrir heilsugæslustöð í Vatnsleysustrandarhreppi og taka til þess 

nauðsynleg lán. 

6.2 Að kaupa húsnæði fyrir heilsugæslustöð í Skútustaðahreppi og taka til þess nauðsynleg 

lán. 

6.3 Að kaupa eignir St. Jósefsspítala í Hafnarfirði og taka til þess nauðsynleg lán. 

6.4 Að kaupa5. hæð hússins Laugavegur 105, sem er í eigu Bjargráðasjóðs, og taka til þess 

nauðsynleg lán. 

6.5 Að kaupa húsnæði fyrir Skattstofu Norðurlands eystra og taka til þess nauðsynleg lán. 

6.6 Að kaupa jörðina Kvíabryggju í Eyrarsveit og þær fasteignir sem Reykjavíkurborg á 

þar og taka nauðsynleg lán í því sambandi. 

6.7 Að kaupa fasteignina Lyngás 7-9, Garðabæ, til skólahalds. 
6.8 Að kaupa húsnæði til að nota sem lögreglustöð á Egilsstöðum og taka nauðsynleg lán í 

því sambandi. 

6.9 Að kaupa húsnæði fyrir Fræðsluskrifstofu Vesturlandsumdæmis í Borgarnesi og taka til 

þess nauðsynleg lán. 

6.10 Að kaupa húsnæði að A-götu 6 á Hvanneyri og taka til þess nauðsynleg lán.
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6.11 Að kaupa húsnæði að Bíldshöfða 16 í Reykjavík og taka til þess nauðsynleg lán. 

6.12 Að kaupa húseignina Laugarholt 3a á Húsavík og taka til þess nauðsynleg lán. 

6.13 Að kaupa húseign Verslunarskóla Íslands að Þingholtsstræti 37 í Reykjavík og taka til 

þess nauðsynleg lán. 

6.14 Að kaupa hluta fasteignarinnar Glæsibæjar við Álfheima 74 í Reykjavík og taka til þess 

nauðsynleg lán. 
6.15 Að kaupa jörðina Gunnólfsvík Í og 1 í Skeggjastaðahreppi í Norður-Múlasýslu. 

6.16 Að taka lán til kaupa á hluta húseignar að Álfheimum 72, Reykjavík (98 m 

geymsluhúsnæði). 

6.17 Að kaupa húsnæði fyrir heilsugæslustöðvar á Flateyri og Borgarfirði eystra og taka til 

þess nauðsynleg lán. 

6.18 Að kaupa húsnæði fyrir heilsugæslulækni í Grundarfirði og á Höfn í Hornafirði og taka 
til þess nauðsynleg lán. 

6.19 Að kaupa húsnæði til nota fyrir lögreglustöð á Raufarhöfn og taka til þess nauðsynleg 

lán. 
6.20 Að kaupa húsnæði fyrir sóknarprest í Hvanneyrarprestakalli og taka til þess 

nauðsynleg lán. 
6.21 Að kaupa eða taka á leigu húsnæði fyrir lögreglustöð í Grindavík og taka til þess 

nauðsynleg lán. 

6.22 Að kaupa eða taka á leigu húsnæði til nota fyrir kvennafangelsi og taka til þess 
nauðsynleg lán. 

6.23 Að innrétta húsnæði fyrir Tækniskóla Íslands við Höfðabakka í Reykjavík og taka til 
þess nauðsynleg lán. 

6.24 Að kaupa skrifstofuhúsnæði fyrir sendiráð Íslands í Brussel og taka til þess nauðsynleg 

lán. 
6.25 Að kaupa skrifstofuhúsnæði fyrir sendiráð Íslands í Washington að höfðu samráði við 

fjárveitinganefnd og verja til þess andvirði íbúðarhúss og eldra skrifstofuhúsnæðis í 

eigu sendiráðsins. 

6.26 Að taka á leigu og innrétta húsnæði í Kópavogi til kennslu í matvælagreinum og fyrir 
Hótel- og veitingaskóla Íslands og taka til þess nauðsynleg lán. 

6.27 Að kaupa Hótel Valhöll á Þingvöllum og taka til þess nauðsynleg lán. 

7.1 Að hafa makaskipti á hluta ríkissjóðs í skólastjórabústað á Flateyri og sambærilegum 

hluta í fjölbýlishúsi. 
7.2 Að hafa makaskipti á 180 m* skemmu Vegagerðar ríkisins á Þórshöfn á Langanesi og 

100 m? skemmu Kaupfélags Langnesinga ásamt tilheyrandi lóðum. 

8.1 Að taka lán til kaupa á skrifstofuhúsnæði fyrir Stjórnarráð Íslands. 

8.2 Að kaupa húsnæði fyrir ríkisstofnanir og taka til þess nauðsynleg lán ef fullreynt þykir 

að ekki fáist fyrir þær leiguhúsnæði á viðunandi kjörum að mati Fjárlaga- og 
hagsýslustofnunar. 

8.3 Að taka lán til kaupa á húseignum í nágrenni Menntaskólans í Reykjavík. 

Ýmsar heimildir 
9.1 Að greiða í samráði við fjárveitinganefnd útgjöld til að bæta fjarskipti ef til fækkunar 

loftskeytamanna á stórum togurum kemur. 
9.2 Að ráðstafa upptækum hagnaði af sölu ávana- og fíkniefna til fyrirbyggjandi aðgerða 

gegn frekari dreifingu slíkra efna. 
9.3 Að semja um, bæta tjón og greiða kostnað að hluta með Framleiðnisjóði landbúnaðar- 

ins vegna sauðfjársjúkdóma.
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9.4 

9.7 

9.8 

9.9 
9.10 

9.11 

9.12 

9.13 

9.14 

9.15 

9.16 

Að kaupa dagblöð fyrir stofnanir ríkisins allt að 250 eintökum af hverju blaði umfram 

það sem veitt er til blaðanna í 4. gr. frumvarpsins. 

Að fella niður allt að 10 m. kr. af vanskilaskuld Grindavíkurhafnar að lokinni frekari 

athugun á fjármálum hennar og að fengnu samþykki fjárveitinganefndar Alþingis. 

Að ábyrgjast með einfaldri ábyrgð ríkissjóðs lán sem tekin kunna að verða til kaupa á 

dýpkunarskipi, enda liggi fyrir áætlanir samgönguráðuneytisins um líkleg verkefni fyrir 

slík skip, svo og áætlanir um rekstur þess. 

Að semja við fráfarandi þjóðgarðsvörð í Skaftafelli um húsnæðismál og önnur 

búseturéttindi þjóðgarðsvarðar. 

Að semja við Akraneskaupstað um byggingu stjórnsýsluhúss á Akranesi. 

Að semja við sóknarnefnd Nauteyrarkirkju um uppgjör vegna afhendingar kirkjunnar. 
Að falla frá innheimtu á skuldabréfi, útgefnu af Sportbátafélaginu Snarfara, 24. maí 
1985. 
Að ábyrgjast með einfaldri ábyrgð lán sem kann að verða tekið á árinu 1987 vegna 

bvggingar sjúkrahússins á Ísafirði til búnaðar- og tækjakaupa í þeim tilgangi að flýta 

fyrir því að legudeild spítalans verði tekin í notkun og starfsemi hætt í gamla 

sjúkrahúsinu. Ríkissjóður mun endurgreiða lánið á fjárlögum 1988-1990. 

Að greiða í samráði við fjárveitinganefnd og að höfðu samráði við samgönguráðuneyti 
allt að 3 millj. kr. til Ferðamálasjóðs vegna fjárhagsvanda Hótels Ólafsfjarðar enda 

fallist allir aðrir lánardrottnar á það skilyrði að gefa eftir tilsvarandi upphæð af kröfum 
sínum á hendur hótelinu. 

Að semja við Skallagrím hf. um uppgjör á lánum og vanskilaskuldum fyrirtækisins hjá 

Ríkisábyrgðasjóði, svo og um niðurfellingu vaxta og dráttarvaxta. 

Að ábyrgjast með einfaldri ábyrgð lán er Seyðisfjarðarkaupstaður kann að taka að 

upphæð allt að 16 millj. kr. til byggingar á dráttarbraut. 
Að heimila Ríkisábyrgðasjóði að veita afslátt af vöxtum sem til falla á árunum 1986 og 
1987 á erlend stofnlán sem tekin voru fyrir 1. janúar 1986 vegna skipakaupa. Afsláttur- 

inn verði miðaður við að lán til þessara skipakaupa verði með svipuðum kjörum og 
gilda um stofnlán úr Fiskveiðasjóði. 

Að taka lán ef þörf krefur, í samráði við fjárveitinganefnd, til að ljúka þeim 

byggingaráfanga, sem nauðsynlegur er til að taka á móti línuhraðli í K-byggingu 

Landspítalans á umsömdum tíma.
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SÉRSTÖK YFIRLIT 

1. Héraðsskólar (02-610 6.90). 

Reykholt ........0%..000 0. 

Núpur .........0...2 0000 

Reykjanes HANNAR ARA AARRRÐRRRRRNRR 

Skógar ..........0%.0000 00 

- > {=
 

(ti
) | = 

2. Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra, framlög 

(02-730 6.90). 
a. Bygging grunnskóla o.fl. 

1. Reykjavík: 

Hlíðaskóli, 4. áf. og íþróttahús .................... 

Hólabrekkuskóli,2.-3.áf. .......0.000. 0. 

Hvassaleitisskóli, 3. áf. íþróttahúss ................ 

Seljaskóli, 1.,2.0g3.áf. ........00... 00. 
Foldaskóli, 1.áf. .......0.0.00..0000 0 

Vesturbæjarskóli, 1. áf. ............0........... 
Ölduselsskóli,2. áf. „........0...0. 
Áttúnsskóli ..........0... 
Selásskóli, 1.áf. ..........0..0000 0 
Grandaskóli .............00%. 0000. 

2. Kópavogur: 

Hjallaskóli, 1. áf. .........0...000. 0000. 
Snælandsskóli, 1. og 2. áf. með íþróttasal ........... 

3. Hafnarfjörður: 
Sundlaug .............00.0 0000 

Víðistaðaskóli, 4. áf.,S.áf.aogb ................. 
Öldutúnsskóli,4. áf. .........00 

4. Seltjarnarnes: 

Sundlaug .............002 000. 

5. Garðabær: 
Sundlaugarhús ...........0..0 000... 

6. Keflavík: 

Íþróttahús,1. áf. ........0....... 
Sundlaug ............%002 000. 

1. Grindavík: 

Íþróttahús,1. áf. ..........0.0.... 0... 
Skóli, viðbygging ........0....0000 00. 

Þús. kr. 

8 000 

1200 

650 

1100 

900 

1100 

800 

650 

1282 
3 652 

533 
3 000 

14 000 
3384 
1710 

500 
500 
500 

6818 
5 182 

500 
3 200 
2 500 

500 

100 

400 
600 

2 300 
1300 

Nr. 95 

Þús. kr. 

14 400
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28. 

408 

Njarðvík: 

Íþróttahús, 2. og 3. áf. og viðbygging skóla 
. Bessastaðahreppur: 

Skóli og íþróttamannvirki .............. 
. Mosfellshreppur: 
Íþróttahús,1.áf. ..................... 
Varmárskóli,2.áf. .................... 

. Sandgerði: 

Stækkun skóla,2.áf. .................. 

Sundlaug og íþróttahús ................ 
. Gerðahreppur: 
Sundlaug og búningsklefar ............. 
Stækkun skóla ........................ 

. Vatnsleysustrandarhreppur: 

Sundlaug og baðklefar ................. 

. Kjalarnes: 
Stækkunskóla .........0.0.00.00 0000 

. Akranes: 

Grundaskóli, 1.og2.áf. ............... 
Brekkubæjarskóli, viðbygging .......... 

. Ólafsvík: 
Stækkun skóla .......0.0.00..0.0.00 0. 

- Andakílshreppur: 

Grunnskóli Hvanneyri ................. 

- Reykholtsdalshreppur: 
Sundlaug ...........0000... 00... 

- Stafholtstungnahreppur, Varmalandsskóli: 
Íþróttahús ....................... 
Viðbygging, 1. áf. ..................... 

. Borgarneshreppur: 
Grunnskóli, stækkun, breyting .......... 

. Eyjahreppur, Laugagerðisskóli: 
Íþróttahús og stækkun skóla ............ 

. Neshreppur utan Ennis, Hellissandur: 
Stækkun skóla,1.og2.áf. ............. 

„ Eyrarsveit, Grundarfjörður: 

Íþróttahús ............0.0.. 0... 
. Stykkishólmshreppur: 

Skóli og íþróttahús .................... 

- Laxárdalshreppur, Búðardalur: 
Skóli,2.áf. .....0.000%0 0. 

. Hvammshreppur, Laugaskóli: 

Íþróttahús ...............0..... 

Skuldaskil .........00...0 00. 
. Ísafjörður: 
SKÓM ....0.0... 000 

Bolungarvík: 
Íþróttahús,1.áf. ..................... 

Stækkun skóla og viðbygging, 1. áf. ...... 

31. desember 1986
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29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 1 
- Íþróttahúsogsundlaug ..................... 
Skólastjórabústaður ...................0.... 

50. 

$1. 

Geiradalshreppur: 

Íbúð, 1. áf., viðbygging við félagsheimili 
Barðastrandarhreppur: 
Skóli og jarðborun ..........0.. 0000... 
Patrekshreppur: 

Viðbyggingskóla ..........0.%000 0000. 

Tálknafjarðarhreppur: 

Íþróttahús og félagsheimili .................. 
Flateyrarhreppur: 
Sundlaug og íþróttahús ..................... 
Suðureyrarhreppur: 
Íþróttaaðstaða í félagsheimili ................ 
Súðavíkurhreppur: 
Skóli, nýbygging .........2....0 0000... 
Arneshreppur, Finnbogastaðir: 

Skólastjóraíbúð, stækkun ................... 

Kaldrananeshreppur: 

Endurbætur skóla á Drangsnesi og Klúku 
Hólmavíkurhreppur: 

Skóli,2.áf. .......0000 00 
Fells- og Óspakseyrarhreppur: 
Skóli Broddanesi .........0..00000 000... 

Siglufjörður: 
Íþróttahús ...........0..... 0... 
Sauðárkrókur: 

Íþróttahús,1.áf. .........0..0..0........ 
Barnaskóli, endurbætur ..................... 

Laugabakkaskóli: 

Íþróttahús ........0..0.....00. 0... 
Hvammstangahreppur: 
Skóli, nýbygging ...........0.0 000. 

Þverárhreppur: 
Íbúð .........0..... 00. 
Torfalækjarhreppur, Húnavallaskóli: 
Endurbæturo.fl. .........0.0.0.00000 
Íbúð .........0. 
Skagaströnd: 

Sundlaug ..........0%%00. 00 

Blönduóshreppur: 

Íþróttahús ................0.. 0. 
Seyluhreppur, Varmahlíð: 

Íþróttamannvirki ....................... 

Uppgjör vegnaskóla .......0...0000. 000... 

Lýtingsstaðahreppur: 

Akrahreppur: 
Skóli, viðbygging .........%0.2 000. 

Hólahreppur: 

Skóli, íbúðir og skólastjóraíbúð .............. 

Þús. kr. 

600 

100 

2 500 

750 

1500 

600 

600 

700 

800 

1000 

250 

2 200 

2 000 
1 000 

50 

2 500 

600 

500 
1 000 

500 

2 500 

2400 
100 

72 
200 

50 

50 

Nr. 95
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53. 

54. 

53. 

56. 

57. 

58. 

71. 

72. 

410 

2. Hofsóshreppur: 
Viðbygging skóla, 4. áf. bókasafns ............ 
Haganeshreppur: 
Skóli, nýbygging ..........0..0. 000. 

Akureyri: 

Glerárskóli ...........0...%..0 0000. 

Lundarskóli,2.áf. „..........000 0... 

Oddeyrarskóli, stækkun .................... 
Íþróttahús .........0....... 0. 
Síðuskóli, 1. áf. ........0.....0 00. 
Húsavík: 

Íþróttahús,1.áf. ........0.0..00..0.. 
Ólafsfjörður: 

Barnaskóli, endurbætur oglóð ............... 

Íþróttahús ...........0.0.00.0 0 

Dalvík: 

Mötuneyti í heimavist ...................... 
Skóli,stækkun ..........0..0.0..0 0... 

Grímseyjarhreppur: 
Skólastjórafbúð .........00)0..000. 
Sundlaug ..........00%002 00. 

Svarfaðardalshreppur: 
Sundskáli, endurbætur ...................... 

Kennaraíbúð .......0.0..000.0 
. Hríseyjarhreppur: 
Íþróttahús og skóli ............0..0........ 

. Glæsibæjarhreppur, Þelamerkurskóli: 

Uppgjör .......200 000 
. Hrafnagilshreppur: 

Sundlaug og íþróttahús,3.áf. ................ 
. Öngulsstaðahreppur, Laugaland: 
Endurbætur .........0.0.20 0... AR 

. Svalbarðsstrandarhreppur: 

Íþróttahús o.fl. ........0.0... 
. Grýtubakkahreppur, Grenivík: 

Skóli og íþróttaaðstaða ..................... 
. Bárðdælahreppur: 
Mötuneyti skóla ..........0..0000 00. 

- Skútustaðahreppur: 
Sundlaug ..........0.%.00 000. 

SKÓLI .....0....200 000 

Íbúð ........00... 
. Aðaldælahreppur, Hafralækjarskóli: 

Íbúðir .......0....... 
. Öxarfjarðarhreppur, Lundarskóli: 

Skóli, 1. áf. og mötuneyti ................... 
Presthólahreppur, Kópasker: 

Skóli, nýbygging .........00.0 0... 
Raufarhafnarhreppur: 
Sundlaug ........0.%.0%. 0000 
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1 600 

1 000 
2 000 

439 
2 000 
2 600 

5 200 

2 300 
200 

100 

700 

300 
1500 

400 
100 

1400 

100 

2100 

500 

300 

1200 

200 

50 
950 

400 

200 

1000



31. desember 1986 411 

73. 

74. 

78. 

76. 

71. 

78. 

79. 

80. 

S1. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 
96. 

Svalbarðshreppur: 
Skóli og íbúð ........0 22.00.0000 
Seyðisfjörður: 
Nýbygging skóla ..............0.0000 00. 

Neskaupstaður: 
Íþróttahús .........0....... 0. 
Eskifjörður: 
Skóli og íþróttahús, endurbætur .............. 
Skeggjastaðahreppur: 

Skóli, nýbygging ........0.0... 0000... 
Vopnafjarðarhreppur: 
Íþróttahús ..........0...0.0. 0... 
Jökuldalshreppur: 
Stækkun skóla, endurbætur og íþróttahús 

Hlíðarhreppur: 
Lóðaframkvæmdir .........0..0.0... 0. 

Egilsstaðahreppur: 
Íþróttahús, 1. og 2. áf. ...................... 
Sel í Fellahreppi .........00.... 00... 
Eiðahreppur: 
Viðbyggingskóla ............0....0...00... 
Mijóafjarðarhreppur: 
Skóli og endurbætur ........................ 
Reyðarfjörður: 

Stækkun skóla ...........0.000 00. 

Búðahreppur, Fáskrúðsfjörður: 
Endurbygging sundlaugar og íbúðar 
Íþróttahús .............0... 0. 
Stöðvarhreppur: 
Skóli og sundlaug ..................00000.. 
Breiðdalshreppur: 
SKÓli ............00. 000 
Búlandshreppur, Djúpivogur: 
Heimavist .........0...... 0. 

Geithellnahreppur: 
Skóli, nýbygging ..........0...00000 0 

Nesjahreppur: 
Skóli, uppgjör, íþróttaaðstaða o.fl. ........... 

Hafnarhreppur: 
Heppuskóli, lóð og viðgerð .................. 
Mýrahreppur: 

Íbúð 00.00.0000 NA 
Borgarhafnarhreppur: 

Hrollaugsstaðaskóli, viðbygging og endurbætur 

Hofshreppur: 

Nýbygging skóla í Öræfum .................. 
Fræðsluskrifstofan Austurlandi .............. 

Vestmannaeyjar 

Hamarsskóli, 1.áf. ........0.0.0.0.0. 0. 

Þús. kr. 

800 

2 000 

200 

2 500 

1500 

1800 

600 

200 

800 
1 500 

500 

200 

200 

1000 
200 

2 000 

2 000 

1800 

42 

2 000 

800 

600 

1200 

800 
10 

5 300 

Nr. 95
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97 

98 

99 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

b. Til undirbúnings framkvæmda við skólabyggingar: 
Reykjavík, sundlaug við Ölduselsskóla ............ 
Reykjavík, Suðurselásskóli ...................... 
Seltjarnarnes, Skóli ...........00....0 0000 0... 

Kópavogur, kennslusundlaug .................... 
Garðabær, Hofstaðaskóli ........................ mn

 
Þ
r
 

412 

. Selfoss: 

Gagnfræðaskóli og íþróttahús .................... 
Barnaskóli, viðgerð og endurbætur ............... 

. Kirkjubæjarhreppur: 
Stækkun skóla .........00.000 00. 

. Vík: 

Skólamannvirki ..........0...0.0. 0000 

Austur-Eyjafjallahreppur: 

Íþróttaaðstaða í félagsheimili .................... 

Vestur-Eyjafjallahreppur: 

Íþróttaaðstaða o.fl. í félagsheimili ................ 
Austur-Landeyjahreppur: 
Íbúð ......0.0000000 0 
Vestur-Landeyjahreppur: 
Stækkun skóla og íbúð .............00000000 0. 
Hvolhreppur: 
Skóli,2.áf. ......0.000000 00 
Sundlaug og búningsklefar ...................... 
Rangárvallahreppur: 

Sundlaug, íþróttaaðstaða oglóð .................. 

Stækkun grunnskóla ..............0... 0000 

Holtahreppur, Laugaland: 
Stækkun skóla, 1.áf. ...........0.0.00.0 0000... 

Gaulverjabæjarhreppur: 
Íþróttaaðstaða í félagsheimili .................... 
Stokkseyrarhreppur: 
Íþróttaaðstaða og sundlaug ...................... 
Eyrarbakkahreppur: 

Stækkun skóla ............%%0 0000. 

Hraungerðishreppur: 
Skóli,2.áf. ........00.2 000 

Skeiðahreppur: 
Viðbót við skóla ...........%%000 000 

Gnúpverjahreppur: 
Skóli, NÝDYÐBINg ............0. 0. 
Biskupstungnahreppur: 

SKÓLI .....0.%.0000 000 
Hveragerðishreppur: 
Skóli, viðbygging ..........0..000 0000 

Ölfushreppur, Þorlákshöfn: 
Stækkun skóla,1.áf. ............000...0 0000. 

Sundlaug ..........00.. 000. 

31. desember 1986 
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6. Garðabær, íþróttahús .............00..00000 000. 

1. Hafnarfjörður, skóli ...........0....0. 000... 

8. Keflavík, íþróttahús,2.áf. ........................ 

9. Keflavík,skóli ...............00.0.. 0000. 

10. Mosfellshreppur, gagnfræðaskóli, Brúará, stækkun .. 
11. Gerðahreppur, skóli, viðbygging .................. 
12. Akranes, sundlaug ........0.0...0.02 0000 
13. Heiðarskóli, endurbygging, hitaveita .............. 
14. Reykholtsdalshreppur, íþróttahús ................. 

15. Varmaland, hitaveita ............200.0. 0000... 

16. Ólafsvík, íþróttasalur ............................ 
17. Grundarfjörður, endurbætur á skólastjóraíbúð ...... 
18. Stykkishólmur, sundlaug .............0.. 0000... 

19. Búðardalur, íþróttahús ...................00...... 
20. Ólafsvík, endurbætur á skólastjóraíbúð ............ 
21. Reykhólar, íbúð ..........0.0....%0. 0000. 
22. Bíldudalur, íþróttahús ......................0..... 
23. Þingeyri, sundlaug .............00... 0000... 
24. Súgandafjörður, sundlaug ................000.0.... 
25. Bæjarhreppur, íbúð ...........0.0....0.0 0000. 
26. Siglufjörður, skóli, breytingar .................... 
21. Hvammstangi, íþróttahús ........................ 
28. Blönduós, stækkunskóla ......................... 

29. Skagaströnd, skólastjóraíbúð ..................... 

30. Hólahreppur, sundlaug ............0.0....0.. 000... 
31. Húnavellir, sundlaug .........0.0.00. 0000. 0 0... 
32. Akureyri, Lundarskóli,3.áf. ..................... 
33. Akureyri, sundlaug ..........0...000 0000 n nn. 
34. Akureyri, Oddeyrarskóli, stækkun ................ 

35. Húsavík, barnaskóli, stækkun .................... 

36. Húsavík, gagnfræðaskóli,3.áf. ................... 
37. Ólafsfjörður, endurbætur sundlaugar .............. 

38. Þelamörk, íþróttahús .............00.. 0000... 
39. Raufarhöfn, skóli, endurbætur .................... 

40. Árskógsskóli, viðbygging ........................ 

41. Eskifjörður, endurbætur á skólastjóraíbúð .......... 

42. Hlíðarhreppur, 2. áf. skóla, íbúð og heimavist ....... 

43. Hallormsstaður, íþróttahús, sundlaug, íbúð ......... 

44. Norðfjarðarhreppur,skóli ....................... 
45. Höfn í Hornafirði, stækkun Hafnarskóla ........... 

46. Vestmannaeyjar, breyting grunnskóla .............. 

47. Vík í Mýrdal,íbúð ..........000..... 000... 
48. Vík í Mýrdal, sundlaug ...........0..0..0..000... 

49. Ketilsstaðaskóli, stækkun ........................ 

50. Laugaland í Holtum, skóli,2.áf. .................. 
51. Djúpárhr., sundlaug og íþróttahús, Þykkvabæ ....... 

52. Gaulverjabæjarhreppur, kennaraíbúð .............. 

53. Stokkseyrarhreppur, laus kennslustofa ............. Un
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54. 
55. 
56. 

c. Orkusparandi aðgerðir 
d. Stofnbúnaður eldri skóla 

e. Hagræðing 

414 

Hrunamannahreppur, Flúðir, íþróttahús 

Mýrdalshreppur (Vík), endurbætur .... 
Ölfushreppur, Þorlákshöfn, íþróttahús . 

3. Dagvistarheimili, stofnkostnaður (02-803 6.90). 

a. Dagvistarheimili sem tekin eru til starfa: 

þ
a
 

a
 

Hellissandur, leikskóli 

Suðureyri 
Akureyri, Flúðir 

Reyðarfjörður 
Njarðvík 
Hafnarfjörður, Smárabraut, 1. og 2. áf. 

Garðabær, Hofstaðabraut 

Kópavogur, Grænatún 
Kópavogur, Marbakki 
Mosfellssveit ................... 

Reykjavíkurborg: 
Hraunberg, dagheimili, leikskóli .... 

Hraunberg, skóladagheimili 
Hálsasel (Tungusel), skóladagheimili, 
Eiðsgrandi 
Rofabær s

a
s
 

b. Dagvistarheimili sem enn eru í byggingu: 

á
 

Þingeyri, leikskóli 

Hólmavík, leikskóli .................. 

Akureyri (Fíladelfíusöfnuður), leikskóli 
Hella, Rangárvallasýslu 
Reykjavíkurborg: 

a. Stangarholt ...................... 

b. Rofabær 

leikskóli ... 

c. Dagheimili, nýbyggingar á undirbúningsstigi, 
teknar í fjárlög 1986 eða fyrr: 

N
O
N
 
Þ
r
 

Andakílshreppur, Borgarfirði ......... 
Hvammstangi ............0.. 

Breiðdalsvík ........................ 

Stokkseyri 

Keflavík, Heiðarbyggð ............... 

Vatnsleysuströnd .................... 

Hafnarfjörður, Staðarhvammur 

31. desember 1986 
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2 000 
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1100 

1 900 
1900 
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400 

1320 
10 
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d. Dagvistarheimili, viðbyggingar við hús sem tekin 
eru til starfa: 

n
r
 

Borgarnes,2.áf. ........0......... 

Blönduós,2. áf. ................ 

Skagaströnd,2.áf. ................... 

Dalvík,2.áf. 000... 

Egilsstaðir, 2. áf. ................... 

Höfn í Hornafirði, 2.áf. ............... 

Seltjarnarnes, 2. áf. ................... 

e. Gömul hús, breytingar og búnaður, tekin til 
starfa. 

1. 

þ
a
 

a
 

Stykkishólmur ................0....... 
Búðardalur ...............00.0.. 

Hofsós ..........00 00 

Hrísey ......0...0. 000 

Raufarhöfn ......................... 
Eskifjörður ................... 
Fáskrúðsfjörður ...................... 

Stöðvarfjörður ....................... 

Keflavík, Tjarnarsel .................. 

Kópavogur, skuld vegna Ástúns ........ 

Kjalarnes ........000.00 00. 

f. Dagheimili, nýbyggingar teknar í fjárlög 1986: 

1. Akranes, Víðigerði ................... 

2. Flateyri, leikskóli .................... 

3. Siglufjörður, dagheimili, leikskóli ...... 
4. Akureyri, Hamarskot ................. 

5. Vopnafjörður, leikskóli ............... 
6. Fellahreppur, leikskóli ................ 
7. Grindavík, leikskóli .................. 
8. Kópavogur, dagheimili í austurbæ ...... 

9. Reykjavíkurborg: 

a. Seljavegur .........000.... 0. 
b. Ártúnsholt, dagheimili, leikskóli ..... 

c. Rekagrandi, dagheimili, leikskóli .... 

d. Jöklasel, dagheimili, leikskóli ....... 

g. Dagheimili, nýbyggingar ekki teknar í fjárlög 

áður: 

1. Ólafsvík ........0.... 
2. Ísafjörður, við Hlíðarveg,lóð .......... 

3. Foreldrafélag Seyluhrepps, Varmahlíð .. 

4. Foreldrafélag Hólahrepps, Hjaltadal .... 
5. Foreldrafélagið, Löngumýri 16, Akureyri 

6. Djúpivogur .......0..0.... 00. 
1. Foreldrafélag Kirkjubæjarhrepps ....... 

8. Hvolsvöllur .............0. 

1 000 
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100 
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A 28
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h. Hönnun nýrra dagvistarheimila 

416 

9. Selfoss 22... 
0. Hveragerði, viðbygging ................ 

1. Gullvík, Grindavík .................... 

2. Hafnarfjörður, dagheimili.............. 
3. Bessastaðahreppur .................... 
4. Kópavogur, dagheimili, leikskóli ........ 
5. Kársnesbraut 121, Kópavogi ............ 

6. Foreldrafélagið Ós, Reykjavík .......... 

71. Reykjavíkurborg: 

a. Vegna breytinga á Fornhaga8 ........ 
b. Vegna breytinga á Njálsgötu ........ 

á. Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis. 

(02 982 1.70): 

Árni Kristjánsson ...................... 
Finnur Jónsson .........0..0.0.0 00... 

Guðmundur Daníelsson .................. 

Halldór Laxness .............00 00... 

Hannes Pétursson ............0..0.00.0... 

Indriði G. Þorsteinsson ............0...... 

Jóhann Briem 

Jón Nordal 

Jón úr Vör 

María Markan ............0..00 000... 

. Matthías Johannessen .................... 

. Ólafur Jóhann Sigurðsson ................ 

„ Snorri Hjartarson .............0. 0... 

. Stefán Íslandi .................0...... 

. Svavar Guðnason ..........00..0 00... 

. Valur Gíslason ............0000 0. 

5. Bygging íþróttamannvirkja (02-986 6.20). 

a. Ný íþróttamannvirki: 

þ
m
 

Íþróttafél. Höfrungur, Þingeyri, skíðalyfta 

a
 

Íþróttafélagið Leiknir, Rvík, vallarhús ... 

Ungtemplarafél. Hrönn, Rvík, snjótroðari 

Reykjavíkurborg, skíðalyftur fyrir börn .. 

Siglingasamband Íslands, bátur .......... 
Hafnarfjörður, sundlaug ............... 

Mosfellshreppur, íþróttaleikvangur ...... 
Ums. Dalamanna, skíðalyfta ............ 

Umf. Leiftur Ólafsfirði, snjótroðari ...... 
Húsavík, endurbætur á sundlaug ........ 
Þórshöfn, íþróttahús .................. 

31. desember 1986 
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12. Neskaupstaður, endurbætur á sundlaug ............ 10 
13. Neskaupstaður, stækkun íþróttahúss ............... 10 
14. Júdófélagið Kjarni Fellabæ, æfingadýna ............ 10 

15. TBR, íþróttahús ................ 0... 10 
16. Þór Vestmannaeyjum, íþróttavöllur ............... 10 
17. Týr Vestmannaeyjum, íþróttavöllur ............... 10 
18. Ölfushreppur, íþróttavöllur ...................... 10 

180 
b. Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1986 eða fyrr: 

1. Glímufélagið Ármann, íþróttahús ................. 100 

2. Glímufélagið Ármann, íþróttasvæði ................ 79 

3. Glímufélagið Ármann, skíðaskáli .................. 5 
4. Knattspyrnufélagið Fram, grasvöllur ............... 350 
5. Knattspyrnufélagið Fylkir, íþróttavöllur, 1.áf. ....... 400 
6. ÍR, íþróttasvæði ...........0....0..0.. 00. 200 
7. ÍR, skíðalyftalV .........0...0..0. 0... 100 
8. ÍR,troðari ............... 0... 204 
9. Íþróttafélag Rvíkur, skáli fyrirtroðara ............. 54 

10. Íþróttafélag fatlaðra, íþróttahús ................... 100 
11. Íþróttabandalag Rvíkur, íþróttabúðir .............. 200 

12. KR, þjónustumiðstöð .........0.... 0... 300 
13. KR, skíðalyfta .........0........ 300 
14. KR, íþróttahús lyftingamanna .................... 30 

15. Skotfélag Reykjavíkur, skotsvæði ................. 75 
16. TBR, tennisvellir ..............0.00 000 200 

17. Knattspyrnufélagið Valur, íþróttahús .............. 800 
18. Knattspyrnufélagið Valur, grasvöllur .............. 250 
19. Knattspyrnufélagið Víkingur, íþróttasvæði .......... 300 
20. Knattspyrnufélagið Víkingur, skíðalyfta ............ 200 
21. Sundlaug Laugardal, laugarhús ................... 5 000 

22. Laugardalsvöllur,3.áf. .........0..0..00.0 0. 120 

23. Þjónustumiðstöð í Bláfjöllum,2.áf. ............... 500 

24. Troðari og skemma í Bláfjöllum ................... 111 

25. Gervigras á Laugardalsvöll ....................... 3000 
26. Skíðalyfta í Bláfjöllum ........................... 900 
27. Kópavogur, íþróttahús ............000...00... 400 

28. Íþróttafélagið Gerpla, Kópavogi, íþróttahús ........ 1 691 
29. Hafnarfjörður, viðbygging við sundlaug ............ 350 

30. Hafnarfjörður, æfingasvæði Kaplakrika ............ 300 
31. FH, Hafnarfirði, áhorfendasvæði, búningsklefi ...... 800 

32. Hafnarfjörður, íþróttavöllur Hvaleyrarholti ......... 150 

33. Golfklúbburinn Keilir, stækkun golfvallar .......... 150 

34. Seltjarnarnes, íþróttavöllur ....................... 250 

35. Seltjarnarnes, sundlaug ................00000000.. 200 
36. Garðabær, íþróttavöllur ......................... 1100 

31. Keflavík, æfingasvæði ...........00.0 0... 50 

38. Keflavík, endurbætur á sundlaug .................. 200 

39. Keflavík, íþróttaleikvangur ....................... 250
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40. Keflavík, sundlaug ...........0..000. 0000... 45 
41. Keflavík, Heiðarbólsvöllur .............0.......... 250 

42. Njarðvík, búningsklefar við völl ................... 250 
43. Golfklúbbur Suðurnesja, Keflavík, golfskáli ........ 600 
44. Grindavík, vallarhús ..............0....0000 000 150 

45. Grindavík, íþróttasvæði ..........0........0... 100 
46. Grindavík, golfklúbbur, golfvöllur ................ 100 
47. Grindavík, íþróttahús ......................0..... 150 
48. Gerðahreppur, íþróttahús og sundlaug ............. 100 

49. Gerðahreppur, grasvöllur og vallarhús ............. 90 

50. Miðneshreppur, Sandgerði, íþróttahús ............. 4d 
51. Miðneshreppur, Sandgerði, sundlaug .............. 4 
52. Miðneshreppur, Sandgerði, grasvöllur ............. 80 
53. Golfklúbburinn Kjölur, Mosfellssveit .............. 400 
54. Akranes, grasvöllur,2.áf. ....................... 64 
55. Akranes, íþróttahúsÍA .......................... 1250 
56. Akranes, sundlaug (Opin) ........%...0.. 00... 300 
57. Golfklúbbur Borgarness, golfvöllur og skáli ......... 100 
58. Andakílshreppur, Borg., sundlaug ................ 50 
59. Ólafsvík, íþróttavöllur „........................ 150 
60. Golfklúbbur Ólafsvíkur, golfvöllur ................ 50 
61. Ólafsvík, troðari, skíðalyfta .............0........ 50 

62. Eyrarsveit, Snæf., malarvöllur .................... 2 

63. Stykkishólmur, Snæf., íþróttavöllur ............... 100 

64. Búðardalur, íþróttavöllur ........................ 10 
65. Patrekshreppur, V-Barð., malarvöllur ............. 200 
66. Tálknafjarðarhreppur, V-Barð., íþróttahús ......... 40 
67. Bíldudalur, V-Barð., íþróttavöllur ................ 100 
68. Bolungarvík, skíðalyfta .........00...0.0.00 100 
69. Ísafjörður, gras- og malarvöllur ................... 100 
70. Ísafjörður, sundlaug .............0.0... 0000... 150 
71. Ísafjörður,troðari ............0.00... 0... 72 

72. Ísafjörður, vallarhús ........................... 33 
73. Íþróttabandalag Ísafjarðar, skíðamannvirki ......... 50 

74. Íþróttafélagið Vestri, Ísafirði, tímatökutæki ......... 25 

75. Súðavíkurhr., N-Ís., malarvöllur, skíðamannvirki .... 100 
76. Kaldrananeshr., Strand., laugarhús ................ 100 
71. Hvammstangahr., V-Hún., malarvöllur ............ 50 

78. Hvammstangahr., V-Hún., sundlaug .............. 16 
79. Blönduóshr., A-Hún., íþróttavöllur ............... 35 

80. Blönduóshr., A-Hún., skíðatogbraut .............. 54 
81. Blönduóshr., íþróttahús ........................ 75 
82. Golfklúbbur Blönduóss, golfvöllur ................ 25 

83. Höfðahreppur, Skagastr., A-Hún., sundlaug ........ 50 
84. Höfðahreppur, Skagastr., A-Hún., skíðaskáli ....... 150 
85. Lýtingsstaðahr., Skag., íþróttavöllur ............... 25 

86. Seyluhreppur, Skag., íþróttavöllur ................ 50 
87, Engihlíðarhr., A-Hún., íþróttavöllur .............. 60 
88. Sauðárkrókur, íþróttahús ........................ 120
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89. Golfklúbbur Sauðárkróks, golfvöllur .............. 175 
90. Akrahreppur, Skag., íþróttavöllur ................. 50 
91. Siglufjörður, grasvöllur ......................... 400 
92. Íþróttabandalag Siglufjarðar, skíðamiðstöð Hóli ..... 150 
93. Siglufjörður, endurbætur á sundlaug ............... 100 
94. Siglufjörður, íþróttahús (4%} ......0.0.0.0.0....... 75 
95. Ólafsfjörður, malarvöllur ........................ 130 
96. Ólafsfjörður, sundlaug .......................... 100 
97. Umf. Vorboðinn, Reistará, Eyjaf., íþróttavöllur ..... 50 
98. Dalvík, grasvöllur, 1. áf. .......00.............. 320 

99. Dalvík,toglyfta ........000....... 00. 600 
100. Akureyri, áhaldahús í Hlíðarfjalli.................. 49 
101. Akureyri, skokkbraut .....0............ 75 
102. Akureyri, markhús í Hlíðarfjalli ................... 7 
103. Akureyri, íþróttahús ........0000........ 450 
104. KA, Akureyri, vallarhús ......................... 1150 

105. KA, Akureyri, grasvöllur ........................ 250 

106. Íþróttafélagið Þór, Ak., handbolta- og tennisvöllur .. 60 
107. Íþróttafélagið Þór, Ak., grasvöllur ................. 400 
108. Golfklúbbur Akureyrar, golfvöllur ................ 200 
109. Golfklúbbur Akureyrar, golfskáli .................. 80 
110. Skautafélag Akureyrar, skautasvæði ............... 250 
111. Grímsey, sundlaug ..............0..00. 0... 200 
112. Umf. Reynir, Ársskógsstr., íþróttavöllur ........... 50 
113. Umf. Bjarmi, Hálsahr., S-Þing., íþróttavöllur ....... 1 

114. Umf. Geisli, Aðaldal, S-Þing., íþróttavöllur ......... 100 

115. HSÞ, Laugum, S-Þing., stækkun íþróttavallar ....... 100 

116. Reykjahreppur, sundlaug ..............0......... 80 
* 117. Skútustaðahr., S-Þing., malarvöllur ................ 100 

118. Skútustaðahr., S-Þing., sundlaug, vallarhús ......... 75 
119. Húsavík, 2. áf. grasvallar ................0......... 169 
120. Húsavík, skíðalyfta ...........00.0..0.0. 0... 49 
121. Húsavík, íþróttahús ................0..0.......... 900 
122. Golfklúbbur Húsavíkur, golfvöllur ................. 60 
123. Presthólahreppur, Kópasker, íþróttavöllur .......... 60 
124. Umf. Austri, Raufarhöfn, íþróttavöllur ............ 200 

125. Umf. Borgarfjarðar, N-Múl., íþróttavöllur .......... 14 

126. UÍA, Eiðum, S-Múl., vallarhús ................... 129 
127. Egilsstaðahreppur, S-Máúl., íþróttavöllur ........... 65 
128. Egilsstaðahreppur, S-Múl., skíðalyfta .............. 80 
129. Fellahreppur, N-Múl., íþróttavöllur ................ 25 
130. Íþróttafél. Huginn, Seyðisf., skíðamannvirki ........ 200 
131. Vopnafjörður, íþróttavöllur ...................... 50 
132. Golfklúbbur Vopnafjarðar, golfvöllur .............. 40 
133. Umf. Jökuldæla, íþróttavöllur ..................... 40 
134. Golfkl. Fljótsdalshéraðs, golfvöllur ................ 35 
135. Seyðisfjörður, endurbætur á sundlaug .............. 80 
136. Seyðisfjörður, íþróttavöllur ...................... 34 
137. Neskaupstaður, íþróttasvæði ...................... 150 

Nr. 95
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138. Reyðarfjörður, íþróttavöllur ...................... 
139. Reyðarfjörður, toglyfta ...........2.0..0..0.0... 
140. Neskaupstaður, Eskifjörður og Reyðarfjörður, 

skíðamiðstöð í Oddsskarði ....................... 
141. Stöðvarhreppur, S-Múl., íþróttavöllur ............. 
142. Golfklúbbur Eskifjarðar, golfvöllur og skáli ......... 
143. Eskifjörður, íþróttavöllur ........................ 
144. Siglingafél. Sörvi, Egilsstöðum, siglingaaðstaða ..... 
145. Eskifjörður, baðlaugar .................0..000.... 
146. Djúpivogur, S-Múl., íþróttavöllur ................. 
147. Hafnarhr., A-Skatt., íþróttavöllur ................. 

148. Hafnarhreppur, sundlaug ................0...0.... 
149. Golfklúbbur Hornafjarðar, völlur ogskáli .......... 
150. Kirkjubæjarhr., V-Skaft., íþróttavöllur ............. 
151. Umf. Dyrhólaey, V-Skaftt., íþróttavöllur ........... 

152. Golfklúbbur Hvolsvallar, golfvöllur ................ 

153. Umf. Biskupstungna, íþróttavöllur ................ 
154. V-Eyjafjallahreppur, Rang., íþróttavöllur .......... 
155. Fljótshlíðarhreppur, íþróttavöllur ................. 
156. Umf. Hrunamanna, Árn., íþróttasvæði ............. 
157. Sólheimar í Grímsnesi, íþróttahús ................. 
158. Djúpárhreppur, Rang., íþróttavöllur ............... 
159. Skeiðahreppur, baðstofa ................0.00.... 
160. Vestmannaeyjar, grasvöllur ...................... 

161. ÍBV, Vestmannaeyjum, tímatökutæki .............. 
162. Golfklúbbur Vestmannaeyja, golfvöllur ............ 

163. Selfoss, búningsklefar við sundhöll................. 

164. Golfklúbbur Selfoss, golfvöllur .................... 
165. Stokkseyrarhreppur, Árn., íþróttasvæði ............ 
166. Hveragerðishreppur, Árn., sundlaug ............... 
167. Hveragerðishreppur, Árn., íþróttahús ............. 

c. Sérfræðileg aðstoð, eftirlit og leiðbeiningar ............. 

6. Landþurrkun (04-201 1.50). 

O
O
 
N
R
 

Djúpárhreppur 

Araós ........ 
Út-Hjaltastaðaþinghá ........................... 

Leiðvallarhreppur ............... 00 
Dyrhólaós .... 
Holtsós ....... 
Austur-Landeyjahreppur ..............0.....0 0. 
Vestur-Landeyjahreppur ..........00... 00... 
Rangárvallahreppur ................000 0000 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

3 
57 

300 
34 

110 
10 
25 
62 
80 

8 
80 
60 
80 
60 

100 
80 

5 
80 
11 

600 
5 

80 
70 
40 
50 

100 
300 
100 
53 
97 

20 
15 
45 

250 
60 
45 
45 
15 
45 

Þús. kr. 

37 059 
350 

37 589 

540
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7. Fyrirhleðslur (04-270 6.90). 

a. Til fyrirhleðslna gegn '4 kostnaðar annars staðar frá: 
Skaftá .........0.000.2 00. 
Kúðafljót ..........00.0..000 0 
Markarfljót ............0.0..00.0 0 
Norðurá ................0 

Hörgá .........0..00.. 000 

Eyjafjarðará .......0.00000000. 

Hornafjarðarfljót ..............0%. 0... 
Jökulsá á Dal ..........000000 00 
Þjórsá ........0..0000 02 

I
 

þ
a
r
i
 

b. Til fyrirhleðslna og viðhalds gegn '4 kostnaðar 

annars staðar frá: 
Vestur-Skaftafellssýsla ........................... 

Rangárvallasýsla ..........0.0.0%0. 0000 
Árnessýsla ..........0..0. 00. 
Borgarfjarðar- og Mýrasýsla ...................... 

Snæfellsnessýsla ............000000. 0 
Dalasýsla ..............000 0000 0 nn 
Múlasýsla ................ 000 

Austur-Skaftafellssýsla .........0...00.0.00........ F
n
 

c. Til fyrirhleðslna og viðhalds gegn “s kostnaðar 
annars staðar frá: 

Suðurlandskjördæmi ..................0........ 
Reykjaneskjördæmi ............0000. 0000. 
Vesturlandskjördæmi ........................ 

Vestfjarðakjördæmi ............0.0..0. 000. 

Norðurlandskjördæmi vestra ...................... 
Norðurlandskjördæmi eystra ...................... 
Austurlandskjördæmi .............00.00.. 0... N

N
A
 

d. Til fyrirhleðslna. 
Hoffellsá, greiðsla áskuld ...............0000 0000... 

8. Sjóvarnargarðar (04-270 6.91 og 10-333 6.40). 

. Akranes ..........0. 000 

„ Ólafsvík .........0... 0... 

Búðardalur ............0..... 000... 

Flateyri ...........22222000.nnn nn 

Bolungarvík ...........0.0..0000 000 
Blönduós ...........%.00 0000 

Sauðárkrókur ...........0000.%.0 20 0n nn 

Siglufjörður .........0.....0020 000 r nr 
Dalvík ..............00 000 

Hjalteyri ................. 0 S
Þ
 

=
 

Nr. 95 

Þús. kr. 

5 400 

3 200 

1400 

2500 

12 500
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11. Húsavík .........0.00000. 2. 
12. Stokkseyri .............0.00 00 

13. Eyrarbakki ................. 
14. Grindavík ..........00000000 0. 
15. Miðneshreppur .............00 00... 

16. Gerðahreppur .................0 00. 
17. Hafnahreppur ........00..00... 2. 
18. Vatnsleysustrandarhreppur ......................... 
19. Bessastaðahreppur ...........0..00..0. 0. 
20. Hafnarfjörður ..................... 0... 
21. Seltjarnarnes ..........0...... 0. 

9. Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða 

(08-381 6.90). 
a. Sjúkrahús og heilsugæslustöðvar: 

Reykjavík, Hraunberg H2 ........................ 
Reykjavík, Grensás ............0..000. 0. 

Akranes, H2 2... 

Borgarnes, H2 ...........0... 00. 

Ólafsvík, H2 ........0.000. 
Grundarfjörður, Hl ..................0.00...... 
Stykkishólmur, H2 ................ 00. 

Patreksfjörður, sjúkrahús ........................ 
Ísafjörður, sjúkrahús OR HA. 

Hvammstangi, sjúkrahúsog H2 ................... 
. Blönduós, sjúkrahúsog H2 ....................... 
Sauðárkrókur, sjúkrahúsog H2 ................... 

13. Siglufjörður, sjúkrahús .......................... 

14. Ólafsfjörður, H2 .........0.. 0. 
15. Dalvík, H2 .......0000000.. 0. 
16. Akureyri, H2 ...........000 000. 
17. Húsavík, sjúkrahúsog H2 ...............0......... 
18. Raufarhöfn, HI ........0.0...0. 0. 

19. Þórshöfn, Hl .........000.. 0... 

20. Bakkafjörður, H,tækjakaup ..................... 

21. Seyðisfjörður, sjúkrahúsog Hl ................... 
22. Egilsstaðir, sjúkrahúsog H2 ...................... 

23. Neskaupstaður, sjúkrahúsog H2 .................. 

24. Eskifjörður, H2 .............00... 0. 

25. Djúpivogur, Hl ................ 0... 
26. Kirkjubæjarklaustur, Hl ......................... 

21. Vík, HI, tækjakaupoglóð ..........00.0..00.. 
28. Vestmannaeyjar, sjúkrahús ...................... 

29. Laugarás, H2,hönnun ........................... 

30. Eyrarbakki, H ...............0.. 
31. Þorlákshöfn, Hi ...................0 00. 
32. Selfoss, sjúkrahús ...............0.. 0000... 

33. Keflavík, H2 ................0 0. 

o
m
 S
o
 

þe
 

þa
ð 

I
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1 000 
1 000 

500 
1000 

500 
1 000 
  

Þús. kr. 

20 500
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34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

Sandgerði, H...............%..... 00 
Grindavík, Hl, hönnun ...........0.00. 00... .. 

Vogar, H ............000 00 

Hafnarfjörður, H2 ...........0..... 00 

Seltjarnarnes, H2 .............0....000 00 

b. Húsaleiga: 

A
m
 

t
r
 Reykjavík ...........000 0000 

Aktr€yri .......0..0..0 00. 

Reyðarfjörður ..............00000.0 0... 
Þorlákshöfn ............00..000 000 

Hafnarfjörður ..............0..00 0. 
Mosfellssveit ...........0... 000 

c. Læknisbústaðir: 

1. 
2. 
3. 

Búðardalur ................0.. 0000. 

Siglufjörður .................0200 
Hvolsvöllur ...........0..00.. 020 

d. Hjúkrunarheimili aldraðra: 

á
 

Reykjavík, B-álma ..........0.0..... 0000. 
Egilsstaðir ...............0000 0 
Höfn ............000 
Hella ............00.0 000 

Keflavík, D-álma ..........0...0000 0000... 

Hafnarfjörður ..............000.. 00... 

10. Flóabátar og vöruflutningar (10-321 1.20). 

a. Flutningar á landi: 
. Til vetrarflutninga í Breiðavíkurhreppi og 
Neshreppi utan Ennis .............000000 0... 

„ Til vetrarflutninga á norðanverðu 
Snæfellsnesi ..............0002 000 

. Til vetrarflutninga Dalahéraði .................... 

- Snjóbifreið í A-Barðastrandarsýslu ................ 
Til mjólkurflutninga í V-Barðastrandarsýslu ......... 

. Til vetrarsamgangna í Rauðasandshreppi ........... 
„ Til vetrarsamgangna í Ketildalahreppi .............. 
. Til vetrarflutninga í Suðurfjarðahreppi ............. 
„ Til vetrarsamgangna í Auðkúluhreppi í 
V-Ísafjarðarsýslu ................... 00... 

„ Til vetrarsamgangna við Ingjaldssand .............. 
. Snjóbifreið í Önundarfirði ....................... 
. Snjóbifreið um Botnsheiði .............0.......0... 
Stofnstyrkur ..............0000. 000 

. Til mjólkurflutninga í Önundarfirði, Dýrafirði, 
Súgandafirði og Djúpi (Mjólkursamlag Ísfirðinga) .... 

Þús. kr. 

1500 
200 

2 000 
6 000 
1500 

1000 
4 750 

250 
550 
680 
350 

1000 
1100 
1000 
  

9 000 
4 000 
1000 
1700 
3000 
3000 
  

Nr. 95 

Þús. kr. 

144 900 

7 580 

3100 

21 700 

177 280
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Þús. kr 

14. Til vetrarflutninga í Álftafirði, N-Ísafjarðarsýslu ..... 75 
15. Til vetrarflutninga í Ögurhreppi ................... 45 

16. Til vetrarflutninga í Reykjafjarðarhreppi ........... 45 
17. Til vetrarflutninga í Nauteyrarhreppi .............. 45 
18. Til vetrarsamgangna í Snæfjallahreppi ............. 45 
19. Til vöruflutninga í Árneshreppi.................... 290 
20. Til vetrarsamgangna í Árneshreppi ................ 144 

Stofnstyrkur ............0000 00. 500 
21. Til vetrarsamgangna í Kaldrananeshreppi .......... 45 
22. Snjóbifreið á Hólmavík .....................0.. 50 
23. Fellshreppur ................0 0000 45 

24. Óspakseyrarhreppur ...........0........ 45 
25. Skefilsstaðahreppur ................. 0... 75 
26. Snjóbifreið í Skagafirði .......................... 95 
27. Til vetrarflutninga í Haganes- og Holtshreppi ....... 75 

28. Til vetrarsamgangna, Siglufjörður-Sauðárkrókur .... 250 
29. Til vetrarflutninga í Ólafsfirði ..................... 75 

Stofnstyrkur .............0000 0 500 
30. Snjóbifreið í Dalvíkurlæknishéraði ................ 30 

31. Til vetrarsamgangna í Svarfaðardal ................ 80 
32. Snjóbifreiðar á Akureyri ................0..... 60 

33. Snjóbifreið í Grýtubakkahreppi ................... 43 

34. Snjóbifreið í Hálshr., S-Þingeyjarsýslu ............. 47 

35. Norðausturleið, Vopnafjörður-Húsavík ............ 630 
36. Til vetrarsamgangna í Fjallahreppi ................ 230 

37. Snjóbifreið Öxarfjörður-Kópasker ................ 73 

38. Snjóbifreið á Þórshöfn ....................0.00.... 63 
39. Til vetrarflutninga á Bakkafirði ................... 127 

40. Til vetrarflutninga á Vopnafirði ................... 127 
41. Til vetrarsamgangna í Borgarfirði eystra ............ 144 
42. Til vetrarsamgangna í Hjaltastaðahreppi ........... 45 
43. Til póst- og vöruflutninga á Jökuldal ............... 44 
44. Til vetrarsamgangna á Jökuldal ................... 73 

Stofnstyrkur .............000. 00 150 

45. Til vetrarflutninga í Möðrudal .................... 92 
Stofnstyrkur ............00..2 000 104 

46. Snjóbifreið á Fljótsdalshéraði ..................... 40 
47. Snjóbifreið á Fjarðarheiði ........................ 506 
48. Snjóbifreið á Oddsskarði og Fagradal .............. 600 

Stofnstyrkur ..........0.0%.. 00. 575 
49. Snjóbifreið Stöðvarfjörður-Egilsstaðaflugvöllur ..... 83 
50. Til vetrarflutninga á Breiðdalsvík ................. 127 
51. Til vetrarflutninga Djúpivogur-Hornafjörður ....... 175 

Stofnstyrkur .............00.2 000 150 
52. SvínafellíNesjum ............0... 000... 47 

53. Til vöruflutninga á Suðurlandi .................... 450 

53. Óráðstafað ...........00000000. 0. 1 200 
10 635
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b. Flóabátar: 

1. Akraborg ............00.2. 00. 

2. Baldur ............... 0000. 

Stofnstyrkur .........0...000 00 
Hnúknesbátur ...............00.0 0000 

Mýrabátur .............00..0 00 

Fagranes ...........0..02000 00 

Dýrafjarðarbátur ..............000.. 0200. 

Stofnstyrkur .........0... 0000. 

7. Hríseyjarferja ..............0.. 000 

Stofnstyrkur .........0...0.0.0 0. 

8. Mjóafjarðarbátur .............0000000 0... 
9. Herjólfur ............2..00. 0000 

10. Eyjafjörður, Grímsey .........00.. 000. 

S
A
R
 

11. Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10-333 6.30). 

Akranes ............000 020 

Borgarnes ............00. 002. 

Arnarstapi ..........00 20 

Ólafsvík .........00... 0 
Grundarfjörður ..............0..0. 000 
Stykkishólmur ............%...2. 000 

Karlsey .............0 0000 
Brjánslækur ..............00.. 0000. 

Patreksfjörður ............0...00.0 000 

10. Tálknafjörður ............00.. 0000. 
11. Bíldudalur ...............002 00. 

12. Þingeyri ..............0.0 0 

13. Flateyri ...............00 00 

14. Suðureyri ...............0000 0 

15. Bolungarvík .............00002 000 

16. Ísafjörður ............0....0.. 0. 

17. Súðavík „..........0.00.2 0 

18. Norðurfjörður ..............0000 200 

19. Drangsnes ............... 0000. 

20. Hólmavík .............0000 000 

21. Hvammstangi ................ 0000. 

22. Blönduós ..............0%20. 000 
23. Skagaströnd ...............000. 00... 

24. Sauðárkrókur ................000 0000 

25. Hofsós ............200 0000 

26. Haganesvík ..........0.%...000 00 

27. Siglufjörður ................0000 000 
28. Ólafsfjörður ..........0.0.0.... 0. 

20. Dalvík .............00 000 
30. Hrísey ..........0.. 0000. 

So
 
0
 

Nr. 95 
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63 375 

74 010
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32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
43. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
Sl. 
52. 
53. 
54. 
539. 
56. 
57. 
58. 
59. 
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Hauganes .............0.00.0. 0. 300 
Hjalteyri ............00.0 100 
Akire€yri „..........000 00 5 300 
Svalbarðseyri ...............0.. 0000 100 

Grenivík .......0...0.....0 100 
Grímsey ...........0. 3100 

Húsavík ...........00000 0000 2100 
Raufarhöfn ................0.00.. 00 8 600 
Þórshöfn ............00.00..0 5 400 
Bakkafjörður .................00..00. 0. 7 500 
Vopnafjörður ...............0.0... 0. 13 500 
Borgarfjörður eystri .............0.0..... 500 
Seyðisfjörður ................00.000 0... 2 200 
Neskaupstaður ................0.00. 0... 2700 

Eskifjörður ................0000 0000 1 600 

Reyðarfjörður ...............0.00.00.0 0. 300 

Fáskrúðsfjörður ................00.0.0..00. 2 600 
Stöðvarfjörður ..............0.0.00... 2 500 
Breiðdalsvík ...........0.0....0.. 500 

Djúpivogur ..............0. 000 1400 
Höfn, Hornafirði .............0..00.. 00. 6 400 

Dyrhólaey ...........00000 0... 400 
Vestmannaeyjar ................... 0 9 500 
Stokkseyri .......0....0..0.0.0 00. 200 

Grindavík .............2.....00.. 00. 1800 
Sandgerði ...............000.00. 0. 5 300 
Hafnarfjörður ..............0.... 9 700 
Garðabær ............0....00 0 3 200 

12. Framkvæmdir á flugvöllum (10-471 6.80). 

1. Reykjavík: 
a. Girðing, Öryggissvæði ......................... 9 050 
b. Vörubifreið o.fl. .................. 1 500 

Stykkishólmur: 

Öryggissvæði ................ 0 
Kambsnes við Búðardal: 

Öryggissvæði, girðing ..................0... 0... 
. Reykhólar: 
Flugbraut ..............0...00 00 
Bíldudalur: 
Oryggissvæði ................0.0... 

. Flateyri: 

Farþegaskýli ...............000000 0... 
Reykjanes: 

Flugbraut ................000.0 00 

218 500
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8. 

9. 

17. 

18. 

19. 

Blönduós: 

Flugbrautarljós ............00000... 
Akureyri: 
a. Fjarskiptatæki ................... 
b. Ljósabúnaður ............2....... 

c. Snjóhreinsibúnaður ...............0. 00... 0... 

. Húsavík: 

Öryggissvæði ..........0.....0... 
. Egilsstaðir: 
Flugstöð, breyting ................000. 000. 

- Vopnafjörður: 

Flugstöð ......0.00.00 00 

. Borgarfjörður eystri: 
Snjóhreinsibúnaður ................. 

. Norðfjörður: 
a. Flugstöð ...............0......... 

b. Snjóhreinsibúnaður .............. 

. Breiðdalsvík: 

Öryggissvæði ....................... 
. Hornafjörður: 
Flugbraut ...................... 
Vestmannaeyjar: 
Vindmælir .........0.0..0.0. 

Sjúkraflugvellir: 

S
O
N
R
 

Flugleiðsögubúnaður og annað: 

- Viðhaldsaðstaða vegna ratsjárkaupa 

. Tækjabúnaður vegna veðurþjónustu 

- Flugstjórnarmiðstöð, tækjabúnaður 

5
0
0
 
Þ
 
0 
0
 

„ Mývatnssveit .................... 
Fáskrúðsfjörður .................. 
Kirkjubæjarklaustur .............. 
SElfOSs 20.00.0000 

. Radíóvitar, endurnýjun ........... 

. ATS-þjálfunarbúnaður ............ 
. Forathugun vegna Færeyjaratsjár ... 

- Flugstjórnarmiðstöð, segulbönd .... 

Tölvubúnaður fyrir NOTA M/kortadeild ............ 

Þús. kr. 

1000 
3 000 

2 600 
700 
200 
500 
350 
850 

1300 

1 600 
500 

2 000 
300 

1500 
1000 

600 
1500 

Nr. 95 

Þús. kr. 

1700 

2 500 

4 000 

2 800 

4 000 

650 

4 000 

750 

1200 

650 

6 500 

9 000 

69 400
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13. Fjárfestingar Póst- og símamálastofnunarinnar (30-101 18). 

I. Almenn fjárfesting. 

Sjálfvirkar símstöðvar: 
Stafrænar símstöðvar ...........0.0....000 0... 

Línukerfi fyrir símnotendur: 
Í bæjum og kauptúnum ......................0... 

Langlínusambönd: 

Jarðsímaleiðir ...........0.0%...0 000. 
Fjölsímaleiðir ........ ANAS 
Radíðleiðir ............00..... 0... 

Í. 
1.1 

Sjálfvirk farsímakerfi ............................ 
Bifreiðar og vélar ..........0...00..0 00... 

Fasteignir ..........00....0000 0 
Þráðlaus kallkerfi ........................... 

II. Fjárfesting 1987, sundurliðun: 

Almenn fjárfesting. 

Sjálfvirkar símstöðvar: 
Stafrænar símstöðvar: 

1. 

1.1 

o 
ao
 

gp
 Reykjavík .......0.0..00.0 00 

Múli .......0.00000 0 
Borgarnes .........0.000 0. 

Hvanneyri .............. 00 
Hreðavatn ..........00... 000 

Línukerfi fyrir símnotendur: 

Í bæjum og kauptúnum: 

Þ
0
A
0
 

Reykjavíkursvæði ....................... 

Umdæmil ............... 0... 

Umdæmi IV .............0 000 

Ljósleiðarakerfi í Reykjavík .................. 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

46 000 

102 000 

40 000 
62 000 
24 000 

8 000 
49 000 
20 000 
77 000 
1000 

33 000 

10 000 
10 000 
23 000 

2 000 
1000 

35 000 
22 000 

6 000 
16 000 

6 000 
17 000 

Þús. kr. 

462 000 

46 000 

102 000



31. desember 1986 

3.1 

3.2 

3.3 

9 

Langlínusambönd: 
Jarðsímaleiðir: 

429 

Fyrsti hluti norðurleiðar ......................... 
Fjölsímaleiðir: 

a. Stafræn fjölsímakerfi. 
a.1 Fyrsti hluti norðurleiðar ...................... 

a.2 Stafrænt samband við útlönd .................. 

b. Stafrænir fjölsímar: 
b.1 30 rásirí2Mbit ............0000000 00. 
b.2 Stafrænir notendafjölsímar ................... 

b.3 Stafrænn búnaður vegna einkasímstöðva ........ 

b.4 Ýmis búnaður 

b.5 2 Mbit leið á FOM-örbylgju ................... 

c. Annað....... 

Radíóleiðir: 

a. Stafrænkerfi. 

b. Hliðræn kerfi: 

Radíósendistöðvar: 

Gufunesradíó og aðrar stöðvar .................... 

Sjálfvirkt farsímakerfi: 

a. Sjálfvirk símstöð .........0....00 0... 

b. Radíómóðurstöðvar: 

b.1 Móðurstöðvar 

b.2 Möstur,loftnet .............0...0. 000. 

b.3 Hús, rafmagn 

Bifreiðar og vélar 
Fasteignir: 

a. Jörfi, Reykjavík ...........0.0.0000 000 

b. R-$, Reykjavík ..........0.0.000 0000. 

c. Keflavík/Njarðvík ...........000...00.. 
d. Blönduós ..........0%%000 000 

e. Egilsstaðir (birgðahús) ....................... 

f. Tækjahús ..........0.20.0 000 

aa
 

Þráðlaust kallkerfi 

Stafræn utanlandssí 

Kringlan, Reykjavík ........000%0 0000... 

MSÖÖ 0... 

Þús. kr. 

11 000 
5 000 

17 000 
10 000 
7000 
5 000 
5 000 
2 000 

11 000 

11 000 
2 000 

8 000 

10 000 

30 000 
4 000 
5 000 

11 500 
28 800 
15 000 

4 700 
2 300 
1900 

12 800 

Nr. 95 

Þús. kr. 

40 000 

62 000 

24 000 

8 000 

49 000 
20 000 

77 000 
1000 

33 000 

462 000
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14. Fjárfestingar Rafmagnsveitna ríkisins (31-321 18). 

Stofnlínur: 

Vogaskeið-Grundarfjörður .......................... 
Laxá-Kópasker ...................00 0 

Athuganir, endurbætur o.fl. .......................... 

Aðveitustöðvar: 
Grundarfjörður ................0.0 000. 

Vogaskeið ..............0.00 
Kópasker ............0.00000. 00. 
Þórshöfn (Brúarland) ..............0....00 0000... 
Fáskrúðsfjörður ...................... 0 
Raflínusími og fjargæsla ......................0000.. 

Athuganir o.fl. ...............0. 

Geymsluhús o.fl. .............0....00. 00. 

Innanbæjarkerfi ...........................0....00 0. 

Vélar ogtæki ...................... 0200. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1986. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 

31. desember 1986 

Þús. kr. 

15 100 
28 600 

2 000 

15 730 
15 500 

8 720 
11 050 

9 900 
5 200 

300 

Þús. kr. 

45 700 

66 400 
9 900 

35 000 
18 000 

175 000 

  
Þorsteinn Pálsson. 
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