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LÖG 
um breytingu á lögum nr. 74/1982, um brunavarnir og brunamál. 

FORSETI ISLANDS 

  

gjörir kunnugt Alþingi hefur fe i og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

  

   

Í. gr. 

I. mgr. 24. gr. lag orðist svo: 

Oll tryggingafélög a sem annast vá gar, skulu árlega innheimta með 

   

    

iðgjöldum sínum sérstakt brunavarnagjald fy yrir Bru inamálastofnun ríkisins. Brunavarna- 

jaldið má nema allt að 0,045 prómillum af vátrvggingarfjárhæð brunatr      

    

1 sem fel a í í sér brunatr 
   

  

lausafjár, svo og san g £ L Å 

þó e kki te >ljast gjaldskyld trygging í þessu efni, 1 BANN brunat rygging: ir skipa og ; flug 

Ráðherra ákveður hversu hátt fyrrgreint hlutf all skal vera og setur nánari reglur um 

innheimtu brunavarnagjaldsins í reglugerð. Þeir iði. ', sem innheimta brunavarnagjaldið, 

skulu hafa staðið Brunamálastofnun ríkisins skil á gjaldinu innan þriggja mánaða frá 

tíra vatryggInga 

      

innheimtu þess. Endanlegt uppgjör gjaldsins fyrir hvert ár fer fram þegar ársreikningar 

þeirra aðila, sem annast innheimtu brunavarnagjaldsins, hggja fyrir. 

Lög þessi öðlast gildi Í. Janúar 1988 

Akvæði til bráðabirgða. 

Endanlegt uppgjör á brunavarnagjá ldi vegna síðasta ðgja udatimat bils fyrir r gildistöku 

þessara laga skal fara fr 
við a-lið 1. mgr. 24. gr. | 

  

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 5. 

Jóhanna 

  

Ríkispr< in Gutenberg 
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LOG 

um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 60/1984, 

sbr. lög nr. 54/1986 og lög nr. 27/1987. 

FORSETI ISLANDS 

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

  

    sbr. 1. nr. 27/1987) komi ný málsgrein svohljóðan 

rúsnæðismálastjórn heimilt að skerða eða 1 synja um lán 

  

Á eftir 5. mgr. 12. gr. laganna 

Þrátt fyrir ákvæði 1.-5. mgr. er 

ef umsækjandi á fyrir fleiri en eina íbúð. Einnig er húsnæðismálastjórn heimilt, þrátt fyrir 

ákvæði 12., 13., 14. og 30. gr. laga þessara, að skerða lán og breyta kjörum á lánum 

umsækjenda sem eiga fyrir fullnægi jandi íbúðarhúsnæði, skuldlaust eða skuldlítið og stærra 

en 180 m“ brúttó. að frádregnum bílskúr. Um stærðarútreikning íbúða gilda sömu reglur og 

skv. c-lið 13. gr. Ef umsækjandi er í hjónabandi eða óvígðri sambúð skal miða við íbúðareign 

beggja. Ákvörðun húsnæðismálastjórnar um skerðingu eða synjun á láni skal vera rökstudd. 

Nánari reglur um framangreind atriði skal setja í reglugerð. 
É 

  

  

    

  

2. gr. 

Í stað 1. málsl. 6. mgr. (verður 7. mgr.) Í 

hljóði svo: 

Umsækjendur. sem uppfvlla skilyrði laga þessara um lánveitingu skv 13,, 14,, 18. og 

25. gr., skulu innan þriggja mánaða frá því að umsókn var lögð fram fá svar um hvort þeir 

eigi rétt á láni. Í svari Húsnæðisstofnunar til umsækjanda skal koma fram að lánið sé háð því 

að lífeyrissjóður eða sjóðir, sem umsækjandi er félagi í, hafi fullnægt samningi við 

Húsnæðisstofnun um ráðstöfunarfé til Byggingarsjóðs ríkisins. Endanleg svör um af- 

greiðslutíma láns og lánsupphæð berist eigi síðar en einu ári áður en fyrsti hluti láns kemur til 

afgreiðslu. 

2. gr. laganna komi þrír nýir málsliðir sem 

   

3. gr. 

7. mgr. (verður 8. mgr.) 12. gr. laganna hljóði svo: 

Uthl utun lána til þeirra sem eru að byggja eða kaupa íbúð í fyrsta sinn, svo og lána til 

meiri háttar viðbygginga, endurbóta eða orkusparnaðar, skal ganga fyrir úthlutun lána til 

þeirra sem eiga íbúð fyrir og skulu fyrrnefnd lån : ifgreidd i såmu röð og umsóknir berast 

þegar íbúðir verða veðhæfar. Á sama hátt er húsnæðismálastjórn heimilt að láta úthlutun 

lána til þeirra ganga fyrir sem eiga fyrir ófullnægjandi íbúð og þurfa að skipta um húsnæði af 

fjölskylduástæðum. Nánari reglur um framangreind atriði skulu settar Í reglugerð. Heimilt 

er að skipta láni í allt að þrjá hluta eftir nánari reglum sem húsnæðismálastjórn setur enda 

fylgi lánið eða lánshlutarnir að fullu ársfjórðungslegum breytingum á vísitölu byggingar- 

kostnaðar. 

  

d. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 2. og 3. gr. gilda um umsóknir sem borist hafa 

Húsnæðisstofnun ríkisins frá og með 13. mars 1987. 

  

Gjört í Reykjavík, 29. desember 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S. 
sigurðardóttir Jóhanna . 
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LOG 

um breyting á lögum nr. 46/1987, um gildistöku laga 

um staðgreiðslu opinberra gjalda. 

ForseTi ÍSLANDS 

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

l. gr. 

Við 5. gr. bætist ný málsgrein sem hljóði svo: 

Komi í ljós fyrir eða ettir álagningu að tekjur þessar hafi ekki verið rétt tilgreindar. sbr. 

á. gr. þessara laga, skal skattstjóri endurákvarða gjaldstofna og gjöld viðkomandi 

framteljanda. Um endurákvörðun slíkra gjaldstofna og álagningu gjalda gilda ákvæði IX.- 

XIV. kafla laga nr. 75/1981. um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, þar með 

talin ákvæðin um álag og refsingar, innheimtu og ábyrgð. 

  

0 gr 
gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu gjalda gjaldárið 

1988 á tekjur ársins 1987. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) BEEN 
Jón Baldvin Hannibalsson. 

28. desember 1987 Nr. 86 

um breyting á lögum nr. 95/1980, um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda. 

FORSETI ISLANDS 

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

6. gr. laganna orðist svo: 

Stjórn sjóðsins sér um ávöxtun á fé hans og skal það gert á eftirfarandi hátt: 

Í ríkisskuldabréfum og skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs. 

Í skuldabréfum bæjar- og sveitarfélaga. 

Í bönkum og sparisjóðum sem fullnægja ákvæðum laga nr. 86/1985 eða laga nr. 87/1985 

eða í skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ofangreindra aðila. 

4. Í skuldabréfum stofnlánasjóða atvinnuveganna, fjárfestingarstofnana eða annarra 

lánastofnana en þeirra sem áður er getið, enda starfi þær samkvæmt sérstökum lögum 

eða Seðlabanki Íslands hafi veitt þeim viðurkenningu í þessu skyni. 

{4
0 
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m
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674 28. desemb      

    fjármálaráðherra tin 

  

Akvæði til bráðabirgða. 

aga þessara til ársloka 1989 skal þrátt fyrir ákvæði 8. gi       sem hér segir: 

  

Hluti Hluti 

launþega atvinnurekanda 

    
   Reykjavík, 28. desember 1987. 

  

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 

  

NT. ö 

  

LOG 

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

með síðari breytingum. 

Forseti ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþi 

ba
 1 í ; (10 2 IQ Á ist gun: 

gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 5/19! 3/1986, orðist svo: o Ia
 A 

| js
 Q 

Leggja skal á launagreiðendur almennan launaskatt af greiddum vinnulaunum og hvers 

konar atvinnutekjum svo sem nánar er ákveðið í lögum þessum. 

Í aunaskattur skal   nema 1% af greiddum vinnulaunum og hvers | 

  

fyrir störf hjá aðilum er stunda starfsemi sem flokkast undir fiskveiðar eða iðnað skv. | 

eða 3. flokki í atvinnuvegaflokkun Hagstofu Íslands.
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Launaskattur af öðrum vinnulaunum og atvinnutekjum en um ræðir í 2. mgr. þessarar 

greinar og 3. mgr. 2. pr. skal nema 3,3%. 
Um hlutdeild opinberra byggingarsjóða í tekjum af Íaunaskatt fer eftir ákvæðum laga 

nr. 60/1984, um Húsnæðisstofnun ríkisins. svo og ákvæðum lánsfjárlaga og fjárlaga hverju 

sinni. 
2. gr. 

3. mgr. 2. gr. laganna, sbr. 6. gr. laga nr. 3/1986, orðist svo: 

Undanþegin skattskyldu eru vinnulaun og þóknanir 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 fiskræktarstöðvum. 
Vinna við skógrækt telst landbúnaðarstarf í þessu sambandi. Veiði í ám og vötnum. fiskrækt 
og gæsla veiðiréttar teljast hins vegar ekki landbúnaðarstörf. 

3. gr. 

1. og 2. mgr. 9. gr. laganna, sbr. 9. gr. laga nr. 3/1986. orðist svo: 
Reki aðili fjölþættan atvinnurekstur eða starfsemi sem ýmist skal greiða af 3,5%, 1% 

eða engan launaskatt, sbr. 2. og 3. mgr. Í. gr. og 3. mgr. 2. gr., skal hann aðgreina 

launagreiðslur í bókhaldi sínu þannig að séð verði hvað af þeim tilheyri hverjum þætti. 
Greiðslum fyrir yfirstjórn og Öðrum slíkum greiðslum, sem ekki eru beint tengdar 

ákveðnum þáttum starfseminnar, skal skipt upp í gjaldflokka launaskatts, sbr. 2. 0g 3. mgr. 

1. gr. og 3. mgr. 2. gr., í sömu hlutföllum og eru milli heildargreiðslna í hverjum gjaldflokki, 
sbr. Í. mgr., áður en umræddar yfirstjórnargreiðslur eru meðtaldar og reikna launaskatt at 
þeim í samræmi við það. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast gildi hinn 1. janúar 1988 og skal launaskattur samkvæmt þeim greiddur 

af Öllum launum vegna starfa sem unnin eru frá og með þeim tíma. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. 8.) BEER 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

28. desember 1987 Nr. 88 

LOG 

um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði. 

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

1. gr. 

Eigendur fasteigna, sem nýttar eru við verslunarrekstur eða til skrifstofuhalds, skulu á 

árinu 1988 greiða sérstakan eignarskatt til ríkissjóðs, 

2. gr. 

Skattskylda hvílir á aðilum sem skattskyldir eru samkvæmt ákvæðum 1. kafla laga nr. 

75(1981, um tekjuskatt og eignarskatt, auk þess bönkum og sparisjóðum og 
innlánsstofnunum.
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” 
ð. gr. 

  

Stofn til sérstaks eignarskatts skal vera fasteignamatsverð í árslok 1987 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 hy: 

    

>iganda hennar. 

Ef fasteignamatsverð er ekki fyrir hendi skal miða við kostnaðar- eða kaupverð eignar 

eða áætlað fasteignamatsverð. 

Á er 

  

Við ákvörðun á því hvaða eignir myndi stofn til sérstaks eignarskatts skal miða við 
raunverulega notkun fasteignanna í árslok 1987. 

Sé sama eignin notuð við verslunarrekstur eða til skrifstofuhalds, en einnig til annars 

skal við ákvörðun á skattstofni skipta verðmæti eignarinnar hlutfallslega. 

  

    Með skattframtali 1988 skal fylgja s yfir eignir sem falla undir Í. kafla laga þessara 

isamt upplýsingum um heildarfasteignam. itsverð þeirra, eða eftir atvikum kostnaðarverð, í 

Enn fremur skal skrá þar upplýsingar um notkun þeirra svo og upplýsingar um 

rúmmál eigna sem um er getið í 2. mgr. Í. í 

Aðilar, sem skattskyldir eru skv. 2. gr. laga þessara en undanþegnir eru tekjuskatts- og 

eignarskattsskyldu, skulu fyrir 31. maí 1988 skila skrám skv. 1. mgr. til skattstjóra í því 

umdæmi þar sem þeir eiga lögheimili. 

  

árslok 1987. 

    

  

   
0/ tíkur 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 4000 kr., skal fella niður við álagningu. 

Li 

  

Akvæði VIL—XIV. katla laga nr. 75/1961, um tekjuskatt og sign arskatt, með síðari 

breytingum, skulu gilda um álagningu og innheimtu sérstaks eignarskatts eftir því sem við á 

nema öðruvísi sé ákveðið í lögum þessum. 

8 

Skatt samkvæmt lögum þessum má draga frá tekjum rekstrarårsins 1987 sem 

rekstrarútgjöld við álagningu tekjuskatts og útsvars á árinu 1988. På er skatturinn til 

eignum við ákvörðun eignarskatts samkvæmt lögum nr. 75/1981, eftir reglum 

lokaákvæðis 1. mgr. 76. gr. þeirra laga. 

er.   

    

0. ør 

Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd laga þessara með reglugerð 

10. gr. 

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

árinu 1988.     

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
Jón Bal vin Hannibalsson.
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LÖG 
um breyting á lögum um kirkjugarða, nr. 21 23. apríl 1963. 

Forseti ÍSLANDS 

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

i. gr. 

26. gr. laganna orðist svo: 
Kirkjug rðsstjórnir skulu árlega semja áætlun um tekjur og gjöld þeirra kirkjugarða 

i 
i sem 1 pæ r hafa i umsjå sinni. Å sama h átt sku u þær semja reikning fyrir næst liðið á yfir 

  

. gr.). 

>ikningshald kirkjugarða gilda sömu reglur sem um reikningshald kirkna. 

Tekjur kirkjug arða. auk þeirra sem áður er getið, skulu vera 1'%% árlega reiknaðar af 

áðstöðugjöl lum á þv í svæði er rétt á til kirkjugarðsins. T kirkjugarða samkvæmt 

. gr. a nefnast einu nafni kirkjugarðsgjöld. 

Nú hr kva í eig í tekjur kirkjugarðs fyrir nauðsynlegum útgjöldum og er þá kirkjugarðs- 

stjórn heimilt að fengnu leyfi hlu taðeigandi sveitarstjórnar að hækka hundraðsgjaldið af 

aðstöðugjöldum fyrir eitt ár í senn, í allt ad 4%. 

Komi það í í ljós að tekjur kirkjugarðs skv. 3. mgr. að viðbættum öðrum tekjum mundu 

fara verul luðum gjöldum það á ge etur r kirkju: imålarå iduneytid he ”imilad 

hlutaðeigandi kirkj jugarðsstjórn fyrir eitt ár í s 

aðstöðugjöldum en í 3. mgr ir. 
Innheimtuaðilar aðstöðugjalda skulu innheimta þann hluta kirkjugarðsgjaldsins sem 

reiknast af aðstöðugjöldum og er þeim heimilt að taka 1% í innheimtulaun. Þeim ber að 

skila gjaldinu mánaðarlega til viðkomandi kirkjugarðsstjórnar. Heimilt er þó að greiða 

gjaldið sjaldnar til fámennari safnaða eftir samkomulagi 

Kirkjugarðsgjöld reiknuð af aðstöðugjöldum eru lög 

  

  

  

        

    

    

  

     

  

        

takskræt. 

2. gr. 

Við bætist ný grein er verði 26. gr. a svohljóðandi: 

Ríkissjóður skal skila 15. hvers mánaðar af óskiptum tekjuskatti fjárhæð er rennur til 

kirkjugarða landsins. Fjárhæð þessi reiknast þannig að fyrir hvern einstakling. sem er Í6 ára 

og eldri í lok næstliðins árs á undan gjaldári, greiðist ákveðin upphæð sem ákvarðast þannig: 

1. Á árinu 1988 skal gjaldið vera 69,50 kr. á einstakling á mánuði. að viðb: ætti fjárhæð er 

samsvarar þeirri hækkun er verður á meðaltekjuskattsstofni einstaklinga á öllu landinu 

milli tekjuáranna 1986 og 1987. Ríkissjóður skilar þessu gjaldi í fyrsta skipti 15. febrúar 

1988. 

  

   

2. Á árinu 1989 ákvarðast gjaldið á hvern einstakling á mánuði í samræmi við endanlega 

ákvörðun gjaldsins frá fyrra ári. að viðbættri hækkun er samsvarar þeirri hækkun er 

kann að verða á meðaltekjuskattsstofni einstaklinga á öllu landinu milli tekjuáranna 

1987 og 1988 þegar tekjuskattsstofn tekjuársins 1987 hefur verið reiknaður ettir sömu 

Slum og munu gilda við útreikning tekjuskattsstofns tekjuársins 1988 

3. Á 1 1990 og síðar ákvarðast gjaldið af endanlegri ákvörðun gjaldsins frá fyrra ári, að          

viðbættri hæ kkun er samsvarar þeirri hækkun er kann að verða á meðaltekjuskattsstofni 

einstaklinga á öllu landinu milli næstliðinna tekjuára á undan gjaldári  
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Nú verða gerðar breytingar á útreikningi tekjuskattsstofns og skal þá taka tillit til þess 
við ákvörðun gjaldsins hverju sinni. 

Hækkun á gjaldi samkvæmt þessari grein skal ákvarðast af kirkjumálaráðherra í 

samræmi við upplýsingar frá ríkisskattstjóra og Þjóðhagsstofnun eigi síðar en 1. ágúst ár 
hvert. Þar til ákvörðun þessi líggur fyrir skal ráðherra ákveða uppígreiðslu gjaldsins fyrir 
mánuðina janúar til Júlí ár hvert á grundvelli spár um tekjuþróun tveggja næstliðinna ára. 

Hver kirkjugarður á rétt á gjaldi skv. 1. mgr. fyrir hvern þann sem er 16 ára og eldri í 

lok næstliðins gjaldárs og býr á því svæði er rétt á til kirkjugarðsins, miðað við 1. desember 

næst á undan gjaldári. Ríkisbókhaldið annast skiptingu gjaldsins. 
Gjald vegna manna, sem eru óstaðsettir á landinu samkvæmi þjóðskrá, greiðist til 

Kirkjugarðasjóðs, sbr. 27. gr. 

3. gr. 

27. gr. laganna orðist svo: 
Stofna skal sjóð er nefnist Kirkjugarðasjóður. Tekjur sjóðsins eru 8% af kirkjugarðs- 

gjöldum. 
Ríkisbókhaldið og innheimtuaðilar aðstöðugjalda skulu standa stjórn sjóðsins skil á 

gjaldi þessu ársfjórðungslega eða eftir nánara samkomulagi. 

Kirkjugarðsstjórnir geta ávaxtað í sjóðnum það fé kirkjugarða, sem er umfram árlegar 

þarfir, með almennum innlánskjörum lánastofnana. 

Stjórn sjóðsins skipa þrír menn kjörnir til fjögurra ára í senn af kirkjuráði, þar af einn 

samkvæmt tilnefningu kirkjugarðsstjórnar Reykjavíkurprófastsdæmis. Varamenn skulu 

vera kjörnir með sama hætti. Kirkjuráð ákveður hver skuli vera formaður og varaformaður 

stjórnarinnar. Reikningshald sjóðsins annast skrifstofa biskups og gilda um það sömu reglur 
sem um reikningshald kirkna. Reikningar Kirkjugarðasjóðs skulu árlega birtir í Stjórnartíð- 
indum. 

Meginmarkmið Kirkjugarðasjóðs er að jafna aðstöðu kirkjugarða og veita aðstoð þar 

sem tekjur kirkjugarða hrökkva ekki fyrir nauðsynlegum útgjöldum. 

Ur sjóðnum er heimilt að veita lán og/eða styrki kirkjugarðsstjórnum til kirkjugarða og 
kirkna, svo og til þess að setja upp minnismerki þar sem verið hafa kirkjugarðar, kirkjur eða 

bænahús að fornu. 

Sjóðnum er heimilt að kosta viðhald og umhirðu kirkjugarða í sóknum sem eyðst hafa 
að tólki, sbr. 6. gr. laga nr. 25/1985. 

Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um starfsemi sjóðsins að fengnum tillögum 
stjórnar hans. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast gildi Í. janúar 1988. 

Gjört í Reykjavík, 29. desember 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
Jón Sigurðsson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda. 

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

Í. gr. 

Við 2. mgr. 8. gr. bætist svohljóðandi málsliður: 
Enn fremur getur fjármálaráðherra ákveðið að laun, þar með talin reiknuð laun, undir 

ákveðinni fjárhæð skuli ekki falla undir staðgreiðslu. 

2. gr. 

2. málsl. 1. mgr. 9. gr. falli niður. 

3. gr. 

2. málsl. 1. mgr. Í1. gr. orðist svo: 
Skattkort þessi skulu gerð samkvæmt þeim upplýsingum sem fyrir hendi eru við 

frumgerð þjóðskrár hinn Í. nóvember þess árs sem næst fer á undan staðgreiðsluári. 

4. gr. 

3. mgr. 11. gr. orðist svo: 
Á skattkorti skal, auk upplýsinga sem um getur í 1. og 2. mgr. koma fram 

staðgreiðsluhlutfall, sbr. 1. mgr. 9. gr., og upplýsingar um persónuafslátt viðkomandi 

launamanns sé um hann að ræða, sbr. 68. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. Ráðherra 

getur í reglugerð sett ákvæði um hlutfallslega skiptingu persónuafsláttar sem draga skal frá 

staðgreiðslu á hverju greiðslutímabili. 

5. gr. 

Við 11. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi: 
Ef launamaður, sem er móttakandi greiðslna frá eða á vegum Tryggingastofnunar 

ríkisins, Óskar ekki sérstaklega eftir öðru getur ríkisskattstjóri fyrir upphaf staðpreiðsluárs 

athent Tryggingastofnun ríkisins skattkort hans. Telst hún þá aðallaunagreiðandi viðkom- 
andi launamanns. Í slíkum tilvikum er ríkisskattstjóra enn fremur heimilt að gefa út 

aukaskattkort tillaunamanns vegna þess hluta persónuafsláttar sem fyrirsjáanlegt er að ekki 

nýtist á móti þeim greiðslum sem viðkomandi launamaður fær frá Tryggingastofnun ríkisins. 

Fjármálaráðherra getur sett nánari reglur um framkvæmd þessarar málsgreinar. 

6. gr. 

1. málsl. 1. mgr. 12. gr. orðist svo: 

Fyrir upphaf staðgreiðsluárs ber launamanni að afhenda launagreiðanda sínum 
skattkort sitt til vörslu og telst hann þá aðallaunagreiðandi hans. 

7. gr. 

Við 12. gr. bætast þrjár málsgreinar, sem verða 4., 5. og 6. mgr., svohljóðandi: 

Nýti launamaður, sem er annað hjóna eða aðili í sambúð, sbr. 1. mgr. 13. gr.. að jafnaði 

ekki persónuafslátt sinn að fullu hefur hann rétt til þess að krefjast útgáfu aukaskattkoris frá
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skat ára. Revnist krafa launamanns réttmæ að sofa út til hans skatt a. Reynist krafa launamanns réttmæt að gefa út til hans 

  

     aukaskattkort þí ar sem fil greina ska   þann persónuafslátt sem fyrirsjáanlegt er að launamað- 

ur nýtir ekki. 

cisskattstjóra er heimilt að gefa út skattkori til námsmanna sem stundað           

  

vormissiri eða ekkert hafa nýtt persónuafslátt sinn eða flutt yfir til maka, s „ mgr. 

13. gr., til nota samhliða aðalskattkorti skv. Í. mgr 1. „ Námsmannaskattkort skal gi da í 

þrjá mánuði 

  

       Ef launamaður hefur eigi nýtt 1 % af persónuna 

fram yfir mitt staðgreiðsluár eða flutt hann yfir til maka, sbr. 

heimilt að sækja um útgáfu skattkorts sem hefur uppsafnaðan versónuafslátt frá ársbyrjun 
    

  

  

staðgreiðsluárs til næsta mánaðar á undan útgáfudegi. Ríkisskattstjóri annast útgál 

fnuðum persónuafslætti 

  

skattkorts með uppsí 

3. gr. 

Við í. mgr. 13. gr. bætist nyr målslidur er ordist svo: 

Ákvæði þessarar greinar taka einnig til aukaskattkorta maka sem getin verða út skv. 4. 

5. og 6. mgr. Í2. gr. 
7 

1. málsl. 2. mgr. 14. gr. orðist svo: 

Greiðslutímabil reiknaðs endurgjalds, sbr. 2. tölul. 5. gr., til launamanns, sbr. ákvæði 

tölul. 4. gr., telst hver einstakur aln 

skattstjóra samkvæmt lokamálslið 2. 

  

anaksmánuður staðgreiðsluársins, sbr. þó heimild 

  

15. gr. orðist svo: 

rar ákvörðun launa launamanns fyrir hvert greiðslutímabil, að meðtöldu orlofsté, er 

1 skattskyldum hlurnindum samkvæmt mati ríkisskattstjóra, sbr. 116. 

Pe: 

  

lokið skal bætt við þ: 

gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. 

Af þannig ákvörðuðum launum greiðslutímabilsins ber launagreiðanda að reikna 

staðgreiðsl u launamanns vé greiðslutímabilsins að teknu tilliti til persónuatsláttar skv. - 

lið 68. gr. laga um tekjuskatt og ei ignarskatt og sjómannaafsláttar skv. 2. mgr. B-liðs sömu 

greinar þar sem hann á við. Staðgreiðsla skal dregin af launum launamanns og skilað til 

  

    

    

    
     

innheimtuaðila, sbr. 2. mgr. 20 er. 

A fdráttur af launum vegna staðgreiðslu skal ganga fyrir afdrætti af launum vegna eldri   

skattskulc da og gjalda sem innheimt eru skv. 35. gr. 

Afhendi launamaður ekki launagreiðanda skattkort sitt skal ekki tekið tillit til 

persónuafsláttar við ákvörðun staðgreiðslu, sbr. 68. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. 

  

ll. gr. 

Í stað 1. mgr. 16. gr. komi tvær málsgreinar svohljóðandi: 

Afdráttur opinberra gjalda af launum skal fara fram þegar laun eru borguð út eða tærð 
e 

launamanni til tekna vegna ákveðins greiðslutímabils. sbr. 14. gr. 

Þegar laun eða hluti launa, svo sem greiðslur fyrir yfirvinnu. ákvæðisvinnu, atlahlut og 

aflaverðlaun, koma ekki til uppgjörs fyrr en að loknu því greiðslutímabili sem krafa til 

þessara launa myndast að fullu eða hluta skulu þau talin til launa þess greiðslutím: abils. enda
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fart uppgi fram innan 14 daga frá lokum þess 

greiðslur þes: 

það tímabil. 

        ic 

  

hac rat Doltí > 1 tri 
pess grejðsinti er uppgjönð 

y 

Gre iðslur 

109. gr. laga um tekjuskatt og 

lögheimili f 

gerðu eyðublaði. Launagreiðandi skal s 

fylgi. . Skattstjóri getur heim 
tölul. 4. gr., að gera skil einu sinni á ári enda séu reiknuð laun undir tilteknu lágmarki 

mgr '. OTÖISt svo! 

    I. mgr. skal inna af hendi til g annars inn the imtuad ila, sbr. 

Með greiðslum skal 

  

   

  

Á 

ka sínum og börnum 

    
    sr. bætist nýn 

      
      

    

vanreik a launagreiðanda 

x år aftur í í tímann, 

        

r endurreikni     
irlögreglu 

í tímann, talið frá byrjun þess 
ar rannsókn h hófst. 

  

   

  

       

fla skal innheimt af innheimtuaðila, sbr. 

  

ví umdæmi 

Vanskilafé, álag og sektir 1 ital k I 

'. skal við skipti á þrotabúum og skuldafrå ingubúum skipað í skuldaröð 

    
kuldara. Vanskilafé c     

laga nr. 3/1878. 

  

Innheimtuaðili getur látið lögreglu stöðva atvinnurekstur | : 

gerir fullnægjandi skil á skilafé eða skv. 28. gr. innan 15 daga talið frá sindaga 
úrskurð ð1 skattyfirvalda um vanskil og 

útibú, tæki og vörur undir innsigli þar 

Innheimtuaðili skal senda ski 

    

  

   

    

  

g, með því m.a. að setja starfsstöðvar, skrifstofur, 
full skil eru gerð. 

grein til skattstjóra yfir fé er hann hefur móttekið 
samkvæmt ákvæðum þessa kafla. innheimtu vanskilafé og álagi skal haldið aðgreindu á 
sérstökum reikningi þar til sundurliðuð skilagrein | 

    

aunagreilð:        

  

31. gr. orðist svo: 

Sektir skv. 30. gr. skulu úrskurðaðar af sek 

ríkisskattstjóra og tveimur fulltrúum sem fjármálará ðuneytið tilnefnir, nema málinu sé vísað 

il opinberrar rannsóknar og dómsmeðferðar skv. 2. mgr. Ríkisskattstjóri sendir sekt: unefnd 

mál til úrskurðar. Við meðferð mála hjá sektarnefnd skal veita sakborningi færi á að halda 

uppi vörnum. Urskurðir sektarnefnda eru fullnaðarúrskurðir lgir þeim ekki vararefs- 

  

tarnefnd sem skipuð skal einum fulltrúa frá 

  

ør 
    

  

     

  

ing. 

Rannsóknarlögregla ríkisins fer með frumrannsókn opinberra mála vegna brota á 

sóknar af sjálfsdáðum svo 

reitt af sektarnefnd 

   ii þessum. Ríkisskattstjóri getur vísað máli til opin! 

ig1 hlíta því að mál han     verði í 

  

og eftir ósk sakbornings ef hann vill 

skv. 1. mgr.



Nr. 90 682 28. desember 1987 

Mál vegna brota á lögum þessum sæta meðferð opinberra mála og skulu rekin fyrir 

sakadómi. Greiðslukröfu má hafa uppi, rannsaka og dæma í slíkum málum, sbr. XVH. katla 

laga um meðferð opinberra mála, eftir því sem við á. 

Sektir fyrir brot gegn lögum þessum renna í ríkissjóð. Um innheimtu sekta, er 

sektarnefnd úrskurðar, gilda sömu reglur og um innheimtu vanskilafjár og álags eftir lögum 

þessum. Einnig má beita ákvæðum 3. mgr. 29. gr. eftir því sem við á. 

Sök skv. 30. gr. fyrnist á sex árum miðað við upphaf rannsóknar á vegum skattrann- 

sóknarstjóra eða Rannsóknarlögreglu ríkisins enda verði ekki óeðlilegar tafir á rannsókn 

máls eða ákvörðun refsingar. 

16. gr. 

Við 34. gr. bætist ný málsgrein er orðist svo: 

Skilafé vegna staðgreiðslu launamanns á tekjuári gengur einungis á móti álagningu 

tekjuskatts og útsvars á þær tekjur er staðgreiðslan nær til, sbr. Í. gr., óháð annarri 

greiðslustöðu launamanns hjá ríki, sveitarfélögum eða öðrum gjaldkrefjendum, sbr. þó 2. 

mgr. 36. gr. 
17. gr. 

35. gr. orðist svo: 

Ríkisskattstjóri gerir innheimtuskrá yfir þá gjaldendur sem reynast skulda opinber gjöld 

að lokinni álagningu skattstjóra. Skráin sýni skatta þeirra og gjöld eftir að tekið hefur verið 

tillit til skuldajöfnunar milli hjóna samkvæmt ákvæðum 114. gr. laga um tekjuskatt og 

eignarskatt, sbr. enn fremur 32. gr. laga um tekjustofna sveitarlélaga. Innheimtuskrá skal 

senda viðkomandi innheimtuaðila. 

Skattar er renna til ríkissjóðs nefnast þinggjöld en skattar til sveitarsjóða sveitarsjóðs- 

gjöld. Á innheimtuskrá skal taka þinggjöld og sveitarsjóðsgjöld sem skattstjórum ber að 

leggja á. 

ÍS. gr. 

36. gr. orðist svo: 

Ríkisskattstjóri gerir endurgreiðsluskrá yfir þá gjaldendur sem reynast eiga inni 

eftirstöðvar af staðgreiðslu að lokinni álagningu og skuldajöfnun milli hjóna samkvæmt 

ákvæðum 114. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. enn fremur 32. gr. laga um 

tekjustofna sveitarfélaga. 

Endurgreiðsluskrá skal send fjármálaráðuneyti sem sér um endurgreiðslu fyrir hönd 

ríkissjóðs og sveitarfélaga eftir að skuldajöfnun á móti gjaldföllnum þinggjöldum og 

sveitarsjóðsgjöldum hefur farið fram. 

19. gr. 

Í 2. mgr. 37. gr. komi í stað „3. mgr. 35. gr.“: 2. mgr. 35. gr. 

20. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi, sbr. 1. gr. laga nr. 46/1987. Þau ákvæði þeirra, er snerta 

framkvæmd eða undirbúning framkvæmdar á árinu 1987, koma til framkvæmdar á því ári, 

eftir því sem við á. 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
Jøn Baldvin Hannibalsson.
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LOG 

um sóknargjöld o.fi. 

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

1. KAFLI 

Um hlutdeild þjóðkirkjusafnaða, skráðra trúfélaga 

og Háskólasjóðs í tekjuskatti. 

l. gr. 

Þjóðkirkjusöfnuðir, skráð trúfélög samkvæmt lögum um trúfélög, nr. 18/1975, og 

Háskólasjóður skulu eiga ákveðna hlutdeild í tekjuskatti álögðum samkvæmt ákvæðum laga 

um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 75/1981, sbr. lög nr. 49/1987, eftir því sem lög þessi 

ákveða. 

2. gr. 

Ríkissjóður skal skila 15. hvers mánaðar, af óskiptum tekjuskatti, fjárhæð er rennur til 

þjóðkirkjusafnaða, skráðra trúfélaga og Háskóla Íslands. Fjárhæð þessi reiknast þannig að 

fyrir hvern einstakling, sem er 16 ára og eldri í lok næstliðins árs á undan gjaldári, greiðist 
ákveðin upphæð sem ákvarðast þannig: 

1. Á árinu 1988 skal gjaldið vera 141 kr. á einstakling á mánuði að viðbættri fjárhæð er 
samsvarar þeirri hækkun er verður á meðaltekjuskattsstofni einstaklinga á öllu landinu 

milli tekjuáranna 1986 og 1987. Ríkissjóður skilar þessu gjaldi í fyrsta skipti 15. febrúar 

1988. 
2. Á árinu 1989 ákvarðast gjaldið á hvern einstakling á mánuði í samræmi við endanlega 

ákvörðun gjaldsins frá fyrra ári að viðbættri hækkun er samsvarar þeirri hækkun er kann 
að verða á meðaltekjuskattsstofni einstaklinga á öllu landinu milli tekjuáranna 1987 og 

1988 þegar tekjuskattsstofn tekjuársins 1987 hefur verið reiknaður eftir sömu reglum og 
munu gilda við útreikning tekjuskattsstofns tekjuársins 1968. 

3. Á árinu 1990 og síðar ákvarðast gjaldið af endanlegri ákvörðun gjaldsins frá fyrra ári, að 
viðbættri hækkun er samsvarar þeirri hækkun er kann að verða á meðaltekjuskattsstofni 
einstaklinga á öllu landinu milli næstliðinna tekjuára á undan gjaldári. 

Nú verða gerðar breytingar á útreikningi tekjuskattsstofns og skal þá taka tillit til þess 

við ákvörðun gjaldsins hverju sinni. 
Hækkun á gjaldi samkvæmt þessari grein skal ákvarðast af kirkjumálaráðherra í 

samræmi við upplýsingar frá ríkisskattstjóra og Þjóðhagsstofnun eigi síðar en 1. ágúst ár 

hvert. Þar til ákvörðun þessi liggur fyrir skal ráðherra ákveða uppígreiðslu gjaldsins fyrir 
mánuðina janúar til júlí ár hvert á grundvelli spár um tekjubróun tveggja næstliðinna ára. 

3. gr. 

Gjald skv. 2. gr. skiptist þannig: 

Vegna einstaklings, sem skráður er í þjóðkirkjuna, greiðist til þess safnaðar sem hann 

tilheyrir og miðast við 1. des. næst á undan gjaldári. 

Vegna einstaklings, sem tilheyrir skráðu trúfélagi samkvæmt lögum nr. 18/1975. greiðist 
gjaldið til hlutaðeigandi trúfélags. 

Vegna einstaklings, sem hvorki er í þjóðkirkjunni né skráðu trúfélagi samkvæmt lögum 

nr. 18/1975. greiðist gjaldið til Háskóla Íslands.
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    sgna einstaklinga, sem eru í Í í 

þjóðskrá, greiðist gjaldið til Jöfnunarsjóðs sókna, sbr. 5. gr 

Trúfélag 

jóðkirkjunni og eru óstaðsettir á landinu samk kvæmt 
     

   
          
skráning miðast við Í. desember næst á undan gjaldári 

  

  kisbókhaldið annast skiptingu gjaldsins skv. 3 

Auk gjalds skv. 

öldum er renna til 

gr. ber ríkissjóði að s g 
a 
Z { 

5 
1 

  

af tekjuskatti gjaldi er nemur 18 

g þjóðkirkjusafnaða skv. 2. og 3. gr. i sj6d er nefnist Jofnunarsj6« 

sókna. Gjald þetta greiðist mánaðarlega. 

        

  

Hlutverk sjóðsins er: 

a. Að veita sy til beirra kirkna sem sérstöðu hafa umfram aðrar sóknarkirkjur. 
er A b. Að leitast við að jafna aðstöðu og styrkja sóknir þar sem lögmæltar tekjur skv 9 

laga þessara 1 rægja ekki fyrir nauðsynlegum útgjöldum að dómi sóknarnefndar og 

sóknarprests og að fenginni umsögn héraðsnefndar. 

c. Að auðvelda stofnun sókna í nýjum byggðahverfum. 

d. Að styrkja kirkjulega félags- og menningarstarfsemi. 

Heimilt er að veita héraðssjóðum styrki til verkefna er undir þá falla, sbr. 8. gr 

  

Kirkjuráð hinnar 

sókna og ber ábyrgð fy 

íslensku þjóðkirkju hefur á hendi umsjá og stjórn Jöfnunarsjóðs 

ir kirkjuþingi á stjórn hans. Kirkjuráð semur árlega fjárhagsáætlun 

fyrir sjóðinn er kynnt skal dóms- og kirkjumálaráðuneytinu fyrir lok mafmánaðar ár hvert. 

Áætlun skal einnig kynnt kirkjuþingi. 

  

Reikni ngshald sjóðsins skal vera í höndum biskupsstofu og reikningsleg endurskoðun 

framkvæmd at Ríkisendurskoðun. 

Hi. KAFLI 

Um héraðssjóði og framlög til þeirra. 
BD. gi 

Héraðstundi er heimilt að ákveða að allt að 5% af innheimtum sóknargjöldum skv. 1 

  
kafla laga þessara renni í sérstakan sjóð, héraðssjóð, í vörslu prófasts. Sjóðnum er ætlað að 

standa undir kostnaði af sameiginlegum kirkjulegum verkefnum innan prófastsdæmisins 

ettir ákvörðun héraðsfundar og héraðsnefndar. Jafnframt er heimilt að veita styrki úr 

sjóðnum til einstakra sókna. 

Ríkissjc 

áður en sóknargj 

     Y ber : 

  

greiða héraðssjóði bå fjårhæd er héradsfundur åkvedur, skv. 1. mgr. 

aldi er skipt milli sókna í hlutaðeigandi prófastsdæmi. 
  

  

  

Stjórn héraðssjóðs er í höndum héraðsnefndar sem skipuð er þremur mönnum 

Formaður hennar er prófastur, en héraðsfundur kýs tvo nefndarmenn, leikmann og prest, til 

fjögurra ára Í senn og varamenn með sama hætti. Héraðsfundur kýs enn fremur tvo 

endurskoðendur reikninga sjóðsins til fjögurra ára í senn og tvo til vara. 

Héraðsnefnd ákveður úthlutanir úr 

sér um reikningshald hans. Hún gerir grein 

þar fram endurskoðaða reikninga til samþy kktar. 

rundvelli samþykkta héraðsfunda og 

>mi sjóðsins á héraðsfundi og leggur 
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IV. KAFLI 

Stjórnvaldsreglur, gildistaka og brottfallin lög. 

að 

  

     
  

   

erra setur með ret 

biskups og kirkj 

Lög þessi öðlast gildi hinn Í Í. . 

Með lögum þessum eru fellc ar. 80 2. júlí 1985, um sóknargjö lö yi ld o.tl., svo og 

lög nr. 104 31. desember 1985, um breyting á þeim. 
      

  

  

Gjört í Reykjavík, 29. desember 1987 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 

Jøn Sigurdsson. 

28. desember 1987 Nr. 92 

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

með síðari breytingum, þar með talin breyting samkvæmt lögum 

nr. 49/1987 sem taka eiga gildi 1. janúar 1988. 

FORSETI ISLANDS 

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

Í. KAFLI 

Breytingar á einstökum greinum. 

1. gr 
5. tölul. 28. gr. laganna falli niður. 

2. gr. 

|. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. laganna orðist svo: IC 

Útgjöld að hámarki m óttekin , fjárhæð Ökutækjastyrka, dagpeninga eða hlíðstæðra 

endurgreiðslna á kostnaði sem sannað er að séu ferða- og dvalarkostnaður vegna 

atvinnurekanda og eru í samræmi við matsreglur ríkisskattstjóra. 

   

  

3. gr. 
3. mgr. 1. tölul. 1. mgr. 31. gr. orðist svo: 

Frá tekjum má enn fremur draga einstakar gjafir til menningarmála, vísindalegra 

rannsóknarstarfa, viðurkenndrar líknarstarfsemi og kirkjufélaga, þó ekki yfir 0,5% af 

aðstöðugjaldsstofni gefanda á því ári þegar gjöf er afhent, sbr. 37. gr. laga nr. 73/1980. Með 

stöðugjaldsstofni í þessu sambandi er átt við stofninn eins og hann er áður en verðmæti 

gjafarinnar er bætt við hann. Fjármálaráðherra ákveður með reglugerð hvaða málaflokkar 
og stofnanir falla undir þessa grein. 
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4. gr. 

Í stað orðsliðarins „69. gr.“ í 1. og 2. málsl. 3. mgr. 64. gr. komi: 69. gr. Á. 

5. gr. 

Í stad ordslidarins ,,69. gr.” í 1. mgr. 65. gr. komi: 69. gr. Á. 

6. gr. 

1. mgr. A-liðar 68. gr. orðist svo: 

Persónuafsláttur manna, sem um ræðir í 1. mgr. 67. gr., skal vera 158 820 kr. 

7. gr. 

Lokamálsliður 3. mgr. A-liðar 68. gr. orðist svo: 

Persónuafsláttur er ekki millifæranlegur milli mánaða en í reglugerðinni má heimila að 

ónotaður persónuafsláttur, sem safnast hefur upp á meðan launagreiðandi hefur haft 

skattkort launamanns undir höndum. nýtist við síðari launagreiðslur enda séu uppfyllt þau 

skilyrði um launabókhald og skilagreinar sem nánar verði ákveðin í henni. 

8. gr. 

B-liður 68. gr. orðist svo: 

Maður, sem lögskráður er á íslenskt skip eða skip sem gert er út af íslensku skipatélagi, 

skal njóta sérstaks afsláttar, sjómannaafsláttar, er dreginn skal frá tekjuskatti. Sjómanna- 

afsláttur skal vera 365 kr. fyrir hvern dag sem maður telst stunda sjómannsstörl. 

Heimilt er að ráðstafa sjómannaafslætti manna, sbr. 1. mgr. þessa stafliðar, á móti 

staðgreiðslu á tekjuári samkvæmt lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda. Sá 

sjómannaafsláttur, sem ráðstafað er samkvæmt þessari málsgrein á móti staðgreiðslu á 

tekjuári, skal koma til frádráttar sjómannaafslætti við álagningu tekjuskatts. Nánari reglur 

um framkvæmd samkvæmt þessum staflið, svo sem um ákvörðun dagafjölda, útreikning 

sjómannaafsláttar, skuldajöfnun á móti vangoldnum opinberum gjöldum o.fl., skulu settar í 

reglugerð. 

Hlutaráðnir sjómenn og landmenn, sem ekki eru lögskráðir, skulu njóta sjómanna- 

afsláttar. Óheimilt er að ráðstafa sjómannaafslætti þeirra á móti staðgreiðslu á tekjuári skv. 

2. mgr. þessa stafliðs. 

9. gr. 

69. gr. laganna orðist svo: 

A 
Barnabætur. 

Ríkissjóður skal greiða barnabætur vegna hvers barns innan 16 ára sem heimilistast er 

hér á landi og er á framfæri þeirra manna sem skattskyldir eru skv. 1. gr. Barnabætur skulu 

árlega nema 16 000 kr. með fyrsta barni en 24 000 kr. með hverju barni umfram eitt. 

Fyrir börn yngri en sjö ára skulu barnabætur vera 16 000 kr. hærri en framangreindar 

fjárhæðir. Barnabætur með börnum einstæðra foreldra skulu þó ávallt vera tvöfalt hærri en 

greinir í 1. mgr.. þó að lágmarki 48 000 kr. með hverju barni. Búi foreldrar barns saman í 

óvígðri sambúð skal hvorugt þeirra teljast einstætt foreldri í þessu sambandi. 

Fjárhæð barnabóta skal skerða um þær barnabætur eða hliðstæðar bætur sem 

framfærandi hefur fengið erlendis frá á sama ári vegna barnsins. 

Framfærandi samkvæmt þessum staflið telst sá aðili sem hefur barnið hjá sér og annast 

framfærslu þess. Sá er greiðir meðlag með barni telst ekki framfærandi í þessu sambandi. 

Hjón, sem skattlögð eru skv. 63. gr.. teljast bæði framfærendur og skiptast barnabætur



„0 8. desember 1987 687 Nr. 9 

  

milli þeirra til helminga. Hið sama gildir um sambýlisfólk sem uppfyllir skilyrði 3. mgr. 63. 

gr. enda þótt það óski ekki að vera skattlagt sam nkvæmt þeirri grein. 

Barnabætur greiðast frá og með fyrsta ársfjórðungi eftir að barn fæðist : 

heimilisfesti hér å landi til og med þeim ársfjórðungi að 16 ára aldri er náð eða he imiliste sti 

     

  

er slitid. 

Skattstjóri úrskurðar barnabætur samkvæmt þessum staflið og semur skrå um barna 

bætur hvers framfæranda. Skráin skal send fjármálaráðuneytinu. 

Barnabætur greiðast til framfæranda barns að því marki sem eftirstöðvum nemur þegar 

frá hafa verið dregin vangoldin þinggjöld og sveitarsjóðsgjöld frá fyrri árum svo og ógreidd 

álögð gjöld sama árs. 

Telji einhver barnabætur sínar eigi rétt ákvarðaðar getur hann leitað til skattstjó 

skriflega beiðni um leiðréttingu. Skal beiðnin lögð fram eigi síðar en 30 dögum eftir 

útborgun bótanna og studd nauðsynlegum gögnum. Ákvörðun skattstjóra skal ligg 

við upphaf næsta útborgunartímabils barnabóta og niðurstaða skal tilkynnt viðkomandi 

manni um leið og næsta greiðsla barnabóta fer fram 

Komi í ljós að maður hefur ranglega notið barnabóta eða að barnabætur hafa verið 

ákvarðaðar of hátt skal skattstjóri leiðrétta þær. Um slíka leiðréttingu gilda ákvæði 95. og 

96. gr. eftir því sem við getur átt 

i 

    

   

  

  

  

Nånari reglur, m.a. um útborgun ba irnabót a, mnheimtu ofgreiddra barnabóta 

ld: skuldajöfnun barnabóta á móti opinberum gjöldum, þar á meðal um forgangsröð, 

settar í reglugerð. 

      

B 
Barnabótaauki. 

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

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

barnabótaauka til framfæranda barnsins. 

Barnabótaauki skal óskertur nema 38 000 kr. en skerðist í hlutfalli við tekjuskattsstofn 

á tekjuárinu og eignarskattsstofn framfærenda í lok þess, sbr. 3. og 4. mgr. þessa stafliðar. 

Barnabótaauki skv. 2. mgr. skerðist í jöfnu hlutfalli við tekjuskattsstofn umfram 

600 000 kr. hjá hjónum og umfra 2 400 000 í kr. hjá einstæðu foreldri. Skerðingarhlutlallið 

skal vera 7% fyrir 1. barn, 6% fyrir 2. barn, 3% fyrir 3. barn og 4% fyrir börn umfram það. 

Barnabótaauki vegna hvers barns á framfæri hjóna skerðist um 1.5% af því sem 

eignarskattsstofn hvors hjóna fer fram úr 1 850 000 kr. uns hann er fallinn niður. Á sama 

hátt skerðist barnabótaauki vegna hvers barns á framfæri einstæðra foreldra um 3,0% at því 

sem eignarskattsstofn foreldris fer fram úr 2 475 000 kr. uns hann er fallinn niður 

Framfærandi samkvæmt þessum staflið telst sá aðili sem hefur barnið hjá sér og annast 

framfærslu þess í lok tekjuársins. Sá er greiðir meðlag með barni telst ekki framfærandi í 

þessu sambandi. 

Hjón, sem skattlögð eru skv. 63. gr., teljast bæði framfærendur og skiptist barn abóta- 

auki milli þeirra til helminga. Hið sama gildir um sambýlisfólk sem uppfyllir skilyrði 3. mer. 

63. gr. enda þótt það óski ekki að vera skattlagt samkvæmt þeirri grein. 

Fyrir barn sem öðlast heimilisfesti hér á landi á tekjuárinu skal einungis greiða 

barnabótaauka í hlutfalli við dvalartíma þess hér á landi á því ári. 

Barnabótaauki skal ákveðinn með álagningu, sbr. X. kafla, og greiðist þá til 

framfæranda barns að því marki sem eftirstöðvum nemur þegar frá hafa verið dre 

vangoldin þinggjöld og sveitarsjóðsgjöld frá fyrri árum svo og ógreidd álögð gjöld sama ár 

Nánari reglur, m.a. um útborgun barnabótaauka, innheimtu ofgreidds barnabótaauka 

og skuldajöfnun hans á móti opinberum gjöldum, þar á meðal forgangsröð, skulu settar í 

reglugerð. A 

  

   



  

Cc 

Maður, sem sk t á annan hátt í fyrsta 

sinn íbúðarhúsnæði Öisbótum. Rétt 

  

    húsnæðisbóta stofnast aðeins einu ramteljanda 

Húsnæðisbætui skulu era 38 000 kr. á ári fyrir hvern m m kaupir eða byggi 

  

íbúðarhúsnæði skv 

  

Réttur til húsnc    

    

eða það key 
sinn á rétt á húsnæðisbótum í sex át 

húsnæðisbóta áður. 

Húsnæðisbætur s 

rétthafi íbúð þá, sem v 

3. mgr. án þess Í 

til hans nur á t 

íbúðarhúsnæði og það selt á sama ári. Onyti 

rétthafinn hefur ngu eða kaupir íbúðarhúsnæði að nýju 

Slíti maður heimilisfesti hér á lan síknast húsnæðisbætur hans á brottfararárinu 

nt og varir Í sex ár frá og mer    
       

íbúð. Selyt 1 3 1 id St 
kulu bundnar við eignarhald rétthala 

eitti rétt ul húsnæðisbóta. innan sex ára ír greini í 

  

ólar dslur 
st ekki ef bv er keyf ist ekki ef byggt € eða key 

- réttur til húsnæðisbóta skal seymast þ þar til 

    eða festa kaup á öðru íbúðarhúsn 

   hóúsnæðichát tofn husnæðisDota storm:     

      

hlutfallslega miðað við þann tíma ársins sem hann var heimilisfastur hér á landi. 

Húsnæðisbætur reiknast hlutfallslega miðað við andlátsda 
1 

það ár sem maður deyr. 

átins maka á dánarári hans og á næsta ári eftir 

  

Eftirlifandi maki á rétt á húsnæðisbótum 

dánarár hans ef réttindi standa til | 

Húsnæðisbætur eru ákvarða 

      

umsókn til skattstjóra sem skal skilað með 

fyrsta framtali eftir að réttur til þeirri 

Skattstjóri semur skrá yfir réttha hana fjármálaráðunevtinu. 

Húsnæðisbætur greiðast rétthafa að því marki sem e tirstöði um nemur þegar frá hafa 

t 

ft; Håt: v Cr 
fa húsnæðisbóta og     

verið dregin vangoldin þinggjöld og sveitarsjóðsgjöld fyrri ára og ógreidd álögð gjöld sama 

árs. 

Nú kemur í ljós að maður hefur fengið greiddar húsnæðisbætur án þess að e iga rétt á 

þeim og skal honum þá gert að endurgreiða þær að viðbættu álagi. Al: ig å of hått åkvardadar 

  

      æ 

bætur skal nema 25%. Fella skal niður álag samkvæmt þessari málsgrein ef maður færir rök 

að því að honum verði eigi kennt um þá annmarka á framtali, eða umsókn um 

húsnæðisbætur, er leiddu til ákvörðunar skattstjóra. 

Nánari reglur, m.a. um hvað telst fyrsta íbúðarhúsnæði í eigu manns samkvæmt þessum 

staflið, um útborgun húsnæðisbóta og skuldajö 1 þeirra á móti opinberum gjöldum, þar á 

meðal forgangsröð. skulu settar Í reglugerð. 

    

   

  

A „ 
OISst svo: og 3. tölul. 1. mgr. 71. gr. Í: 

Fekjuskattur aðila, sem um ræðir í 2., 3. og 7. tölul. 3. gr., skal nema 20% at 

tekjuskattsstofni þeirra. Þessi hundraðshluti reiknast m.a. af launum eða þóknunum til 

listamanna og annarra þeirra sem fram koma í atvinnuskyni til skemmtunar eða í hvers 

konar keppni. en með launum og þóknunum teljast hvers konar hlunnindi, þar met 

talinn flutningur að og frá Í indinu hafi móttakandi ekki í greitt hann sjálfur. Eigi skiptir 

    

  

máli hvort aðili kemur fram á eigin vegum eða í nafni annars aðila eða hvort greiðsla er 

frá innlendum eða erlendum aðila. Sérreglur vilda | um eftirlaunaþega og lífeyrisþega 

skv. 3. mgr. þessa töluliðar. 
Sá aðili, sem kemur fram í atvinnuskyni til skemmtunar eða keppni, sbr. Í. mgr. 

þessa töluliðar, án ákveðinna launa eða þóknunar en nýtur í þess stað afraksturs af slíkri 

starfsemi. skal greiða 13% tekjuskatt af heildartekjum at slíku starfi án nokkurs 

frádráttar.
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= a 
ir í 2. tölul. 3. gr., skal 

ir. að teknu tilliti til 

Ivil einungis dreginn frá 

ónýttum hluta hans 

ersónuafsláttar sem þá 

  

Tekjuskattur ef 
reiknast 

  

   
   

    

     

      

persónu- 

r milli hjóna nema þau séu 

eði undir ákvæði þessarar 
málsgreinar. 

3. Tekjuskattur aðila, sem um ræðir í 4.. 5., 6. og 8. tölul. 3. gr., skal, ef um mann er að 
ræða, reiknast     , ; Sr me , 9 i tekinsl | ISK] 

  

     ekjuskattsstofni med skatthlutfalli skv tölul. 1. mgr. 67. án 

persónuafsláttar skv. A-lið 68. gr. Tekjuskatt lögaðila, sbr. 3. gr.. skal reikna skv. 72. 
gr. É 

  

Jans sem svar til    heilc lará ágó 

tekna af allri starfsemi þeirra 

yr 

Ur 2. mgr. 80. gr. falli niður orðin: „9. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. og“ 
> 

i gi 

Í stað orðsliðarins „69. gr.“ í 82. gr 

  

Önnur máls: 21. gr. orðist svo! 

Fy árhæðir þa ær, 

samræmi við mismun sem vé 

  

skulu breytast í fyrsta sinn hinn 1. desember 1987 í 

"á lánskjaravísttölu sem í gildi er hinn 1. júní 1987, þ.e. 1687 

I. desember 1987. 

  

stig, og þeirrar sem í gildi 

KAFLI 

Bráðabirgðaákvæði. 

1987 hljóði svo:    Akvæði til bráðabirgð: 

Maður, sem key    I al byggingu ibudarhusnædis til eigin nota å årinu 1987 

eða fyrr og nýtur því ekki húsnæðisbóta samkvæmt lögum þessum, sbr. þó ákvæði til 

bráðabirgða II, skal , Vvaxtaafslætti, i allt ad sex år talid frå 

og med FR 1 árum hefði haft vaxtafrádrátt samkvæmt 

heimila í í 1. tölul. E „ eins og þau ákvæði hljóðuðu fyrir samþykkt laga 

á því, hvort maður hefði notið vaxtafrádráttar á þessum 

   

   
iga rétt á sérstökum skattafslæ     

   Dei    
", 49 en zars 1987. í 

árum, fer eftir reglum 2. mgr. þessa ákvæðis 

Vaxtaafsláttur skv. l. mgr. skal nema 40% al frádráttarbærum vöxtum, sbr. 1. mgr.. 

þegar frá þeim hefur verið dres hæð er svarar til 7% af tekjuskattsstofni hvers manns. 

Sé um hjón að ræða skal framangreint hlutfall reiknast af samanlögðum tekjuskattsstofnum 

þeirra beggja. Frádráttarbærir vextir samkvæmt þessu bráðabirgða ákvæði geta aldrei verið 

hærri en 292 600 kr. hjá hverjum manni en 585 200 kr. hjá hjónum. Lan Breind hámörk 

vaxtafrádráttar skulu hækka eða lækka í samr 

Um ráðstöfun vaxtaafsláttar og millif: 

skulu ákvæði A-líðar 68 „gr. 

    

  

  in fjár 

    

  

    ræmi við skattvísttölu skv. 122. gr. 

erslu milli hjóna á álagningarárinu 1989 og síðar 

| 1 eftir bvi sem vid getur ått ad öðru leyti 

án skerðinga 

    

en því að Óráðstafaður vaxt; 
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c sláttur skal skipta ast til helming: 

og fer um útborgun hans á árinu 1988 að öðru a leyti eftir ákvæðum C-liðar 69. gr.    

  

því sem við getur átt. 

  

„gr. eiga við um vaxtaafslátt samkvæmt þessu bráðabirgðaákvæði. 

Ul 
Sá sem keypt hefur eða hafið byggingu íbúðarhúsnæðis í fyrsta sinn á árunum 1984-1987 

| ti skilyrði C-liðar 69. gr. og nýtur ekki vaxtafrádráttar í stað fasts 

skal, þrátt fyrir gildistökuákvæði laga þessara, njóta húsnæðisbóta í 

frá og með álagningarárinu 1988 í stað vaxtaafsláttar samkvæmt ákvæði til 

  

   
III 

sjalda, sem á hafa verið lögð fyrir gildistöku laga þessara, 

„ með síðari breytingum, eins og þau voru fyrir gildistöku    
Sama á við um innheimtu tekjuskatís og eignarskatts sem á verður lagður á 

L988 vegna tekna á árinu 1987 og ei þess árs, sbr. ákvæði laga um gildistöku 
I 4 Tal 

gna i lok          

  

lu opinberra gjalda. 

IV 

menn, sem dvalið hafa erlendis við störf en flytjast til landsins og byrja við 
heimkomuna að greiða tekjuskatt í staðgreiðslukerfi, geta sótt um lækkun tekjuskattsstofns 

til ríkisskattstjóra, mest fyrir næstu 12 mánuði eftir að þeir í flytjast til landsins, ef þeir eftir 

ár á landi af eðlilegum launatekjum í því 

ir gegndu hér á landi og til féllu á hæstu 12 mánuðum fyrir brottför af landinu og 

u jafnframt á sama tíma staðgreiðsluskatt í hinu erlenda ríki. Lækkun skattstofns 

emur því aðeins til greina að dvalartími erlendis hafi ekki verið lengri en 10 ár, talið frá 

fun næsta mánaðar eftir brottför af landinu 

   

Dre otti frá landinu þurftu að greiða 

    

    

  

      Skattstj ri skal við ákvörðun sína taka tillit til skattgreiðslna umsækjenda hér á 

eftir brottflutning héðan og jafnframt taka tillit til niðurfellingar á 

juskatts af launatekjum ársins 1987 hjá þeim er fluttust til landsins á því ári. 

  

    
KAFLI 

Gildistaka. 

IS. gr. 
A rir ákvæði 6. gr. laga nr. 46/1987 skulu ákvæði A-liðar 9. gr. laga þessara er 

>iðslu barnabóta taka gildi frá og með 1. janúar 1988.      
16. ør. 

Prått fyrir åkvædi 6. gr. laga nr. 46/1987 skulu åkvædi B-lida laga bessara er 

varða ákvörðun < og greiðslu Í sarnabótaauka koma til framkvæmda við álagningu opinberra 

| ið 1988 vegna barna, yngri en 16 ára í lok ársins 1987, á framfæri manna sem 

yldir e eru skv. 1. gr. í árslok 1987 

álagningu gjalda á árinu 1988 vegna tekna á árinu 1987 og eigna í lok þess árs skal 

1 á fjár arnabótaauka miðuð við útsvarsstofn og eignarskattsstofn álagningar- 

uskattsstofns og eignarskattsstofns eins og tilgreint er í 3. og 4. mgr. B- 
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17. gr 

Lög þessi öðlast gildi hinn Í. janúar 1988 1988 og koma til framkvæmda við staðgreiðslu á 

árinu 1988 og álagningu tekjuskatts og eignarskatts á árinu 1989 vegna tekna á árinu 1988 og 
eigna í lok þess árs. Þó skal ákvæði til bráðabirgða Í koma til framkvæmda við álagningu 

tekjuskatts og eignarskatts á árinu 1988 vegna tekna á árinu 1987 og eigna í lok þess árs 

Gjört í Reykjavík, 28. desember 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) BEER 

Jøn Baldvin Hannibalsson. 
  

21. desember 1987 Nr. 93 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að auka hlutafé Íslands í Nor 

fjárfestingarbankanum. 

ræna 

ForSETI ISLANDS 

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

1. 

að auka hlut tafé Íslands í Norræna fjárfestingarbankanum um 

7,2 milljónir sérstakra dráttarréttinda (SDR) og leggja fram 7,5% þeirrar fjárhæðar 

„
0
9
 r. í 

Ríkisstjórninni er heimilt 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 21. desember 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
Matthías - Á. . Mathiesen. 

26. nóvember 1987. Nr. 94 
ET N 7 AJ 

AUGLYSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, fór í dag til útlanda. 

Í fjarveru hennar fara forsætisr: íðherr a, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæsta- 
réttar með vald forseta Íslands, samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Forsætisráðuneytið, 26. nóvember 1987. 

Þorsteinn Pálsson.   
    Guðmundur Benediktsson.
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AUGLYSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, er komin úr för sinni til útlanda og hefur á ný 

tekið við stjórnarstörfum. 

Forsætisráðuneytið, 9. desember 1987. 

Þorsteinn Pálsson. 

ðardóttir. 

  

  

Stjórnartíðindi A 12, nr. 83—95. Útgáfudagur 31. desember 1987.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 55 30. mars 1987, tollalögum. 

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

1. gr. 
2. mgr. 4. gr. laganna orðist svo: 

Tollur skal lagður á tollverð vöru eða sendingar eins og það er ákveðið samkvæmt 
ákvæðum 8.-10. gr. og vera eins og fyrir er mælt í tollskrá í viðauka Í með lögum þessum sem 
hefur lagagildi. 

2 2. gr. 
2. málsl. 7. tölul. 5. gr. laganna orðist svo: Undanþágu samkvæmt þessum tölulið má að 

öðru leyti takmarka við notkun, vöruflokka eða hámarksverð og skal þá tekið tillit til 
dvalartíma erlendis, fjölskyldustærðar og annarra aðstæðna. 

3. gr. 
Við 1. tölul. 6. gr. laganna bætist nýr málsl. er orðist svo: Samningur Íslands við 

Efnahagsbandalag Evrópu vegna aðildar Portúgals og Spánar að bandalaginu skal með sama 
hætti og gildir um önnur aðildarríki þess koma að fullu til framkvæmda hinn 1. janúar 1988. 

á. gr. 

2. tölul. 6. gr. laganna orðist svo: 

Að ákveða að sameina megi í eitt tollskrárnúmer vörur sem falla í mismunandi 
tollskrárnúmer og fluttar eru til landsins í smásendingum. Undanþágu samkvæmt þessum 
tölulið má að öðru leyti takmarka við ákveðna vöruflokka eða hámarksverðmæti og að 
greidd verði af þeim gjöld miðuð við tolltaxta þess tollskrárnúmers sem verðmætasti hluti 
sendingarinnar fellur undir, eða ákveða fast gjald fyrir smásendingar, sem sendar eru í pósti, 
í stað reiknaðra aðflutningsgjalda. Undanþágu þessa má takmarka við sendingar sem fluttar 
eru inn til eigin nota. 

5. gr. 
Vid 12. gr. laganna bætist ny målsgrein er ordist svo: 
Ráðherra er heimilt í reglugerð að setja sérstakar reglur um mat á notuðum ökutækjum 

og vinnuvélum til tollverðs. Þar má m.a. ákveða að tollverðið miðist við verð þeirra nýrra að 
frádregnum hundraðshluta fyrir hvert ár eða hluta úr ári af aldri þeirra og má í því skyni 
krefja innflytjendur um upplýsingar um verð nýrra ökutækja eða vinnuvéla sem þeir hafa 
umboð fyrir hér á landi. 

A 45 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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20. gr. laganna orðist svo: 

  

Ráðherra getur með reglugerð heimilað að upplýsingar, sem um ræðir "i 14.—19 séu 

veittar með öðrum hætti en skriflega, t.d. með tölvumiðli eða fjarskiptun 

7. gr. 

Í. málsl. 100. gr. laganna orðist svo: 

Telji innflytjandi tollverð, tollflokkun eða aðflutningsg) í 

d eða tollfrjáls, skal hann, áður en úrskurðar er leitað skv. 101 gr., senda skriflega 

kæru, studda nauðsynlegum gögnum, til viðkomandi tollstjóra. 

    

  

ð. IT. tr 

„ mgr. 101. gr. laganna orðist svo: 

Úrskurði tollstjóra, sbr. 100. gr., og ákvörðun ríkistollstjóra skv. 3. mgr. 32. gr. má 
= 1 

/ ]. gr. Kærufrestur skal vera 30 dagar talið frá póstlagnin skjóta til ríkistollanefndar, sbr. 3 

úrskurðar tollstjóra. 

9. gr. 

Á eftir 1. mgr. 101. gr. laganna komi ný mgr. er orðist svo 

Ríkistollstjóra er heimilt að skjóta úrskurði tollstjóra til ríkistollanetndar á næstu 

þremur mánuðum eftir dagsetningu úrskurðar tollstjóra. 

     

10. gr 

I. mgr. 103. gr. laganna orðist svo: 

Soflutningsgjold, af öðrum vörum en þeim sem heimild hefur verið veitt til að settar 

séu í tollvörugeymslu eða fluttar á frísvæði. falla í gjalddaga þegar tollstjóra hefur verið 

afhent aðflutningsskýrsla yfir vöru ásamt tilskildum gögnum eða leyfi verið veitt úl 

afhendingar vöru enda hafi flutningsfar tekið höfn. Aðflutningsgjöld skulu þó falla í 

gjalddaga eigi síðar en einu ári talið frá komudegi flutningsfars til landsins. 

1. 

Síðari mgr. 105. gr. laganna orðist svo: 

Þegar atvik eru eins og um ræðir í 1. mgr. skulu aðflutningsgjöld af viðkomandi vöru 

reiknuð út samkvæmt þeim aðflutningsgjöldum og tollafgreiðslugengi sem í gildi 

komudegi flutningsfars til landsins hafi vara verið í vörslu farmflytjanda t eða innflytj ind. 1, 

hafi hún verið sett í tollvörugeymslu eða flutt á frísvæði skulu aðflutningsgjöld re iknuð í út 

samkvæmt þeim aðflutningsgjöldum og tollafgreiðslugengi sem í gildi var þegar tollstjóri 

veitti leyfi til flutnings vöru þangað, nema sannað sé á fullnægjandi hátt að mati tollstjóra að 

nefnd atvik séu síðar til komin. Reikna skal frá sama tíma dráttarvexti af aðflutningsgjöldum 

þannig útreiknuðum. Dráttarvextir skulu vera hinir sömu og Seðlabanki Íslands ákveður 

samkvæmt lögum nr. 36/1986. Að öðru leyti skal farið með mál þessi samkvæmt ákvæðum 

XIV. kafla. 

GG
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12. gr. 

Å eftir 150. gr. laganna komi vidauki I, sem er tollskrå, er ordist svo: 

Viðauki Í. 

Tollskrá. 

Dálkar merktir Á gilda fyrir allar innfluttar vörur, nema sérstaklega sé á annan hátt 

ákveðið í dálkum merktum E. Dálkar merktir E gilda fyrir vörur innfluttar til landsins 

samkvæmt ákvæðum um aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) og 

samkvæmt ákvæðum samnings Íslands við Evrópubandalagið (EB). Dálkar merktir E gilda 

þó ekki um vörur í eftirfarandi tollskrárnúmerum sem fluttar eru tl landsins frá 

Evrópubandalaginu (þ.e. Belgíu, Bretlandi, Danmörku, Frakklandi, Grikklandi, Hollandi, 
Írlandi, Ítalíu, Lúxemborg, Portúgal, Spáni og Vestur-Þýskalandi): 

1604.1101. C 1604.1109, 1604.1211.  1604.1212. O1604.1213, 

1604.1214, — 1604.1215, 1604.1216, 1604,1217,  1604.1219, 

1604.1221,. 1604,1222, 1604,1229,. 1604.1231, 1604.1239, 

1604.1301, 1604.,1309, 1604.1401, 1604.,1409,  1604,1501, 

1604.1509,  1604,1601, 1604,1609, 1604.,1901,  1604,1902, 

1604,1903,  1604.1904, 1604.1905,  1604.1906,  1604,1907, 

1604.1909,  1604.2001, 1604.2002, 1604.2003,  1604,2004, 

1604,2005,  1604.2006, 16004.2007. 1604.2008,  1604.2009, 

1604.3001,  1604.3002, 1604,3003,  1604.3004, — 1604,3009, 

1605.1001,. 1605.1009, 1605.2011, 1605,2012,. 1605.2019, 

1605.2021,. 1605.2029, 1605.3001, 1605.3009, 1605.4011, 

1605.4019, 1605,4021, 1605.4029, 1605.9011, 1605.9019, 

1605.9090,  1704,1000, 1704,9001, 1704,9003, — 1704.9004, 

1704.9005,  1704,9009, 1806.1000,  1806.2009,  1806.3100, 

1806.3201,. 1806.3209, 1806.9009,  1905.1000, — 1905.2000, 

1905.3000, — 1905.4000, 1905,9001,. 1905,9009,  2009.1109, 

2009.1909,… 2009.2009, 2009.3009, 2009.4009, 2009.5009, 

2009.6009,— 2009.7009, 2009,8009, 2009.9009, 2101.1001, 

2101.1009,. 2101.2001, 2101.2009,. 2101.3000., 2105.0001, 

2105.0009,. 2106.9019, 2106.9022,. 2106.9029,. 2106.9031, 

2201.1000, 2202.1001, 2202.1009,. 2202.9001,. 2202.9009, 

2203.0001,. 2203.0009. 

Almennar reglur um túlkun tollskrárinnar. 

Við tlokkun vara samkvæmt tollskránni skal fylgja eftirfarandi reglum: 

I. Fyrirsagnir á flokkum, köflum og undirköflum eru einungis til leiðbeiningar. Í lagalegu 

tilliti skal tollflokkun byggð á orðalagi vöruliða, athugasemda við tilheyrandi flokka eða 
kalla og brjóti það eigi í bága við orðalag vöruliða eða athugasemda skal fylgt 
eftirfarandi reglum: 

2. a. Þegar talað er um tilteknar vörur í vörulið tekur það einnig til ófullgerðra vara eða 

vara sem eitthvað vantar á, ef þær við framvísun að Öllu verulegu leyti líta út eins og 

hinar fullgerðu vörur. Enn fremur tekur það til þessara vara fullgerðra eða heilla 

(eða vara sem flokkast þannig samkvæmt þessum lid) þegar þeim er framvísað 

ósamsettum eða sundurteknum.



N 
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b. Þegar talað er um tiltekið efni í vörulið tekur það eigi einungis til efnisins óblandaðs, 

heldur einnig til þess í blöndum eða samböndum við önnur efni. Sérhver tilvísun til 

vara úr tilteknu efni tekur til vara sem að öllu eða nokkru leyti eru úr því efn. Um 

tollflokkun blandaðra og samsettra vara fer eftir reglum 3. töluliðar hér á ettir. 

Nú kemur til álita samkvæmt reglu 2. töluliðar, eða af öðrum ástæðum, að telja vörur til 

tveggja eða fleiri vöruliða og skal þá tollflokkunin fara eftir því sem hér segir: 

a. Vöruliður sem felur í sér nákvæmasta vörulýsingu skal tekinn fram yfir vörulið með 

almennri vörulýsingu. Þegar tveir eða fleiri vöruliðir hver um sig taka aðeins til hluta 

þeirra efna eða efnavara, sem eru í blöndum eða samsettum vörum, eða aðeins til 

hluta vara í vörusamstæðu í smásöluumbúðum, skulu þeir vöruliðir taldir koma að 

jöfnu til álita með tilliti til þessara vara, þótt einn þeirra gefi fyllri eða nákvæmari 

lýsingu á vörunum. 

b. Blöndur, samsettar vörur úr ýmsum efnum eða hlutum svo og vörusamstæður, sem 

eigi verður flokkað eftir reglu a-liðar 3. töluliðar, skal flokka eftir því efni eða þeim 

hluta sem helst einkennir vörurnar, enda verði slíku mati komið við. 

c. Ef eigi er unnt að flokka vörur eftir reglum a- eða b-liðar 3. töluliðar hér á undan 

skal telja þær til þess vöruliðar sem síðastur er þeirra vöruliða sem að jö öfnu koma til 

álita. 

Vörur sem ekki verða flokkaðar samkvæmt undanfarandi reglum skulu taldar til sama 

vöruliðar og þær vörur sem þeim eru líkastar. 

Auk undanfarandi ákvæða skulu eftirfarandi reglur gilda um þær vörur sem hér greinir: 

a. Myndavélahylki, hljóðfæratöskur, byssuhulstur, pennastokkar, skartgripaskrín og 

áþekk ílát sem sérstaklega eru löguð eða smíðuð undir ákveðnar vörur eða 

vörusamstæður, eru ætluð til langvarandi nota og framvísað með þeim vörum sem 

þær eru ætlaðar undir skal flokka með þessum hlutum. Ákvæði þetta tekur þó ekki 

til íláta sem eru einkennandi fyrir vöruna í heild. 

b. Leiði ekki annað af reglu a-liðar 3. töluliðar skal umbúðaefni og ílát til pökkunar, 

sem framvísað er með vörunum í, flokkað með vörunum, enda sé það venjulega 

notað til pökkunar á slíkum vörum. 

Í lagalegu tilliti skal flokkun vara í undirliði einstakra vöruliða byggð á orðalagi 

undirliðanna og sérhverri tilheyrandi athugasemda við undirliði og. að breyttu 

breytanda, framangreindum reglum, með því fororði að aðeins ja fnsettir undirliðir 

verða bornir saman. Viðkomandi athugasemdir við flokka og kafla gilda einnig með 

tilliti til reglunnar, nema annað leiði af orðalagi. 

  

  

 



31. desember 1987 697 Nr. 96 

FLOKKUR í 
Lifandi dýr; vörur úr dýraríkinu 

Athugasemdir: 

I. Með tiltekinni ættkvísl eða tegund dýra í þessum flokki er átt við afkvæmi þeirrar ættkvíslar eða 
tegundar leiði ekki annað af samhenginu. 

     

2. Hvarvetna í tollskránni tekur orðið þurrkað til vara sem hafa verið vatnssneyddar, eimaðar eða 
frostþurrkaðar leiði ekki annað af samhenginu. 

1. KAFLI 

Lifandi dýr 

Athugasemd: 

Til þessa kafla teljast öll lifandi dýr nema: 

a. Fiskur og krabbadýr, lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar í nr. 0301, 0306 eða 0307. 

b. Ræktaðar örverur og aðrar vörur í nr. 3002. 

c. Dýr í nr. 9508. 

  

A E 

0101 Lifandi hestar, asnar, múlasnar og múldýr: 

— Hestar: 

1100 —— Hreinræktuð dýr tilundaneldis ..............0........... . 0 

— Aðrir: 

1901 — - — Reiðhestar ..........000.... 0 0 

1902 — — — Tilslátrunar ...... HI BR 0 

1909 — — — Annars 2... une sne vvunevn nen 0 

2000 — Asnar, mulasnar og måldyr ..….....................…. a 0 

0102 Lifandi dýr af nautgripaætt: 

1000 — Hreinræktuð dýr til undaneldis ss. 0 

9000 — Önnur ses eee eeeeee sr 0 

0103 Lifandi svin: 

1000. — Hreinræktuð dýr til undaneldis ...... HI HR 0 
— Önnur: 

9100 — — Að þyngdminna en SOkg sees RA 0 
9200 — — Að þyngdSÖkgeðameira ..........00..00. 0. 0 

0104 Lifandi sauðfé og geitfé: 

1000 — Satiðfé ....0.0....0. IR 0 

2000 — Geitfé 0... eeennee IR 0 

0105 Lifandi alifuglar, þ.e. hænsni af tegundinni Gallus domesticus, 

endur, gæsir, kalkúnar og perluhænsni: 

— Að þyngd ekki meira en 185 g: 

1100 — — Hænsni af tegundinni Gallus domesticus ................... 0 

1900 — — Aðrir 0... keen 0 

— Aðrir: 

9100 — — Hænsni af tegundinni Gallus domesticus ................ … 0 

9900 — — Annars 2.............…… HI SR 0 

0106 Onnur lifandi dyr: 
0001 — Minkar ...........0000 000. ennen eeneee 0 

0002 — Refir 2... sr HA 0 

0003 — Kanínur ............ BR rrrseee 0 

0009 — Annars ......0..0. vennerne evnerne 0
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2. KAFLI 

Kjöt og ætir hlutar af dýrum 
Athugasemd: 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur sem lýst er í nr. 0201-0208 eða nr. 0210, óhæfar eða henta ekki til manneldis. 
Þarmar, blöðrur eða magar úr dýrum (nr. 0504) eða dýrablóð (nr. 0511 eða 3000}. 
Dýrateiti, þó ekki vörur í nr. 0209 (15. kafli). 

S 
oa 

  

A E 
% % 

0201 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, nýtt eða kælt: 

1000 — Skrokkar og hálfirskrokkar ..........000 00... 0 

2000 — Sneitt á annan hátt, með beini ............0.. 0... 0 

3000 — Beinlaust ...........00 00. kn kk k rn nr knne 0 
0202 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, frosið: 

1000 — Skrokkar og hálfir skrokkar ..........00 0... 0 

2000 = Sneitt á annan hátt, með beini ......0...000. 00. 0 

3000 — Beinlaust ...........00.0 00 k kk k nn n kr knkee 0 

9203 Svínakjöt, nýtt, kælt eða fryst: 

— Nýtt eða kælt: 
1100 = — Skrokkar og hálfir skrokkar ........0.......... 0 
1200 — — Læri, bógur og sneiðar af því, með beini ..................… 0 

1900 — — Annað 000... 0 

— Frosið: 

2100 — — Skrokkar og hálfir skrokkar .........00 00... 

2200 — — Læri, bógur og sneiðar af því, með beini ................... 0 
2900 — — Affað 2... n kk nnne 0 

0204 Kinda- eda geitakjåt, nytt,kælt eda fryst: 

1000 — Lambaskrokkar, heilir og hálfir, nýir eða kældir ............... 0 
— Annað kindakjöt, nýtt eða kælt: 

2100 — — Skrokkar og hálfir skrokkar ............ 0 

2200 — — Sneittá annan hátt, með beini ....0..0.0000.. 00. 0 

2300  — — Beinlaust.......0.... knr kk rn nn 0 

3000 — Lambaskrokkar, heilir og hålfir, frystir 2... 0 0 
— Annað kindakjöt, fryst: 

4100 — — Skrokkar og hálfir skrökkar ........0.00. 0... 0 
— — Sneitt å annan hått, med beini: 

4201 = — — Svid (svidahausar) .........2.0. kr er kkrre 0 

4209 = Annað 0... kr nne 0 
4300 — — Beinlaust.......0.....00.. 0 kk erkrkknre 0 

5000 — Geitakjöt ......0.000 0 0 
0205. 0000) Kjøt af hrossum, ósnum, múlösnum eða múldýrum. nýtt, kælt eða 

fryst 00.00.0020. kernens 0 

0206 Ætir hlutar af dýrum af nautgripakyni, svínum, kindum, geitum, 

hestum, ósnum, múlösnum eða múldýrum, nýtt, kælt eða fryst: 

1000  — Afdýrum af nautgripakyni, nýtteða kælt ......0000.00........ 0 
— Af dýrum af nautgripakyni, fryst: 

21000 — — Tunga 00.00.0200. kr ene 0 
2200 — — Lifur 0... ke krrrnnnee 0 
2900 = — Affað Lo... r rr rsee 0 

3000 — Af svínum, nýtt eða kælt ......0.0... 0000... nen 0 
— Af svínum, fryst: 

4100 = — Lifur 00... kknne 0
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4900 ANNAÐ 0... nens rnrnkse 0 

8000 Annad, nytt eða kælt .........0.0.0.00.0.0 0 0 

9000 Árinað, fryst 00.00.0000 uene 0 

0207 Kjöt og ætir hlutar af alifuglum í í nr. 0105. nýtt, kælt eða fryst: 

1000 Alifuglar ekki skornir í hluta, nýir eða kældir ........ 0 

- Alifuglar ekki skornir í hluta, frystir: 

2100 — — Hænsni af tegundinni Gallus domesticus .......... 0 

2200 — — Kaikånar sees eeeeeenevee never vseneene 0 

2300 — — Endur, gæsir og perluh ænsni AÐ 0 

- Sneidar og hlutar af alifuglum (einnig lifur), nýtt eða kælt 

3101 - Fitulifur gæsa oganda ............ 0 

390 Annað ............ re. 0 

— Sneidar og hlutar af ali lifuglum annað en lifur, fryst: 

4100 — — Af hænsnum af tegundinni Gallus domesticus .............. 0 

4200 — - Afkalkúnum ................. 0 

4300 Af öndum, gæsum eða perluhænsnum ............. 0 

5000 A lifuglalifur, fryst ........0.... eeeeeeeernee 0 

0208 Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, nýtt, kælt eða fryst: 

1900 Af kanínum eða hérum .........0...... 0. 0 

2000 Froskafætur ...........0..... 0. 0 

Annað: 

9001 Hvalkjöt ....00.0.. 0 

9002 Hvalafurðir,Ót.a. .........0....... 0 0 

9003 - Rjúpur, frystar ........00....... 0 0 

9005 — — Selkjötfryst .......00..00 eeeeeeeeerreee 0 

9006 — — Hreindýrakjöt, fryst „....0.0... 0000 0 

9009 — Annars „2... 0 

0209 0000 Svínafita án magurs kjöts og alifuglafita (6brædd), ny, „ kæld, fryst, 

söltuð, í saltlegi, þurrkuð eða reykt ..................... 00... 0 

0210 Kjöt og ætir hlutar af dýrum, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt; 

ætt mjöl, einnig fínmalað, úr kjöti eða hlutum af dýrum: 

Svínakjöt: 

1100 — — Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini ....... A 0 

1200 - Slög og sneiðar af þeim ..........00. 00 0 

1900 Annad 0... eeeeereree a 0 

000 — Kjåt af dýrum afn autgripakyni 2... HI 0 

Annað, þar með talið ætt mjöl, einnig fínmalað. úr kjöti eða 

hlutum af dýrum: 
9001 - Alifuglalifur, þurrkuð eða reykt ............... BR 0 

9002 Kindakjöt, saltað ........ AAA HAIR 0 

9003 — — Kindakjöt, reykt (hangikjöt) .......00.00.0000.... … 0 

9004 — — Hvalkjöt, saltað .........2.0..200.. 0. 0 

9009 ANNAFS 0... . MI 0
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3. KAFLI 
Fiskur og krabbadýr, lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar 

Athugasemd: 
Til þessa kafla telst ekki: 

a. Sjávarspendýr (nr. 0106) eða kjöt af þeim (nr. 0208 eða 0210). 

b. Fiskur (þar með talið lifur og hrogn), krabbadýr. lindýr eða aðrir vatnahryggleysingjar, dauti og 

óhæft eða hentar ekki til manneldis vegna tegundar eða ástands (5. kafli); mjöl, einnig fínmalað, 

eða kögglar úr fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vafnahryggleysingjum, óhæft tl 

manneldis (nr. 230). 
c. Kavíar eða kavíarlíki unnið úr hrognum (nr. 1604). 

  

A E 

0301 Lifandi fiskur: 

1000 — Skrautfiskur .........0...0..0. 2. 0 

— Adrir lifandi fiskar: 

- — Silungur (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo 

aguabonita, Salmo gilae): 

9101  — — — Eldisfiskur, b.m.t. seidi .........00.00.. 0. 0 

9109 — — — Afar... kr re nnkk nes 0 

9200 — — All (Anguilla spp.) sssssssssseeeeeeeeeeeeeernrrknrrnne 0 
9300  — — Vatnakarfi ..........200...0 0 kk nr rr k kk ren 0 

— — Annar: 

— — — Lax: 
9911) — — — — Eldisfiskur, b.m.t. seiði ......0.0.... 0 

9919 —— — — Annar ssssseeeeeeeeeeeeeuseveeenkk nere nest nnnree 0 

9990 = = — Annars 0. 0 

0302 Fiskur, nýr eða kældur, þó ekki fiskflök og annað fiskkjöt í nr. 0304: 

— Laxfiskur, þó ekki hífur og hrogn: 

— — Silungur (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo 

aguabonita, Salmo gilae) : 
1101 = = — Eldisfiskur ......0....0.. 00 0 
1109) — — — Ánnar 2... 0 

— — Kyrrahafslax (Oncorhynchus spp.), Atlantshafslax (Salmo sal- 
ar) og Dónárlax (Hucho hucho}: 

1201 — — — Eldisfiskur ........0000.0. k kernen krree 0 

1209 Apar rr rn kkrrnn 0 

1900 — — Annar .......00.... k kk kk rnee 0 

— Flatfiskur (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 

Scophthalmidae og Citharidae}, þó ekki lifur og hrogn: 

— — Lúða (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippogloss- 

us, Hippoglossus stenalepis}: 

2101 = — — Grálúða .....02..00.0 0. nen kknnne 0 
2102 — — — Lúða 00... kernerne kr kr rne 0 
2109 — — ARNA ssssssssseeeseenseeeeeeenneken enker nkr rn knrnne 0 

2200 — — Skarkoli (Pleuronectes platessa) ......00..00... 0... 0 

2300 — — Sólflúra (Soleaspp.) .............. 0. kr kn nn 0 
2900 — — Annar 00... 0 

— Túnfiskur (af ættkvíslinni Thunnus), töndótti túnfiskur eða 

randmagi (Euthynnus (Katsuwonus} pelamis), þó ekki lifur og 

hrogn: 

3100 — — Hvíti túnfiskur eða langugga túnfiskur (Thunnus alalunga) .... 0 

3200 — — Gulugga túnfiskur (Thunnus albacares) 20000 0
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3300 — — Röndótti tånfiskur eda randmagt 22... 0 

3900 = — Annað ......00.. 00 ennen knevenknnnee 0 
4000 — Síld (Clupea harengus, Clupea pallasit), bå ekki lifur og hrogn .. 0 
5000 — Porskur (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), þó 

ekki lifur og hrogn ........0..... 0 0 
— Annar fiskur, bå ekki lifur og hrogn: 

6100 — — Sardínur (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellur (Sar- 

dinella spp.}, brislingur eða spratti (Sprattus sprattus) ........ 0 
6200 — — Ýsa (Melanogrammus aeglefinus) „.......00..0. 0 
6300 — — Ufsi (Pollachius virens) .....0..... 0 0 
6400 — — Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

JAPORIONS) LL. 0 
6500 — — Háfur og aðrir háfiskar ..........0.0........... 0 

6600 — — All (Anguilla spp.) 2... 0 
— — Annars: 

6901 — — — Lodna 0... enken kernerne 0 
6902 —— — Langa ............ ns eenenrnkene 0 
6903 Kaffi rnenne 0 
6904 —— — Kéila 0... ersenne 0 
6905 — — — Steinbítur 20.00.0000... venn knreee 0 
6906 ——-— Skata ...........0..000 00 rnknnne 0 
6909 ——— Annar 0... rn ennen 0 

— Lifur og hrogn: 
7010 = — Lifur ss.sssssssssessenenennseeneeee uken nnn kernens 0 

— - Hrogn: 

7021 — — — Laxa-ogsilungshrogn .........0.. 0 
7029 ——— Ønnur s.sssssssssseseeeeene ne nneeeeeneveerrnreeee 0 

0303 Fiskur, frystur, þó ekki fiskflåk og annað fiskkjöt í nr. 0304: 

1000  — Kyrrahafslax (Oncorhynchus spp.), bó ekki lifur og hrogn ...... 0 
— Ánnar laxfiskur, þó ekki lifur og hrogn: 

— — Silungur (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo 
aguabonita, Salmo gilae): 

2101 —— — Eldisfiskur ......0.000.. 0 
2109 —— — Afar eesesseeeeeeeveeveeeeeeveeveenenne 0 

— — Atlantshafslax (Salmo salar) og Dånårlax (Hucho hucho): 
2201 — — — Eldisfiskur .......00... 0. 0 
2209 —— — AnMar 00... 0 
2900 — — AÐNAFS 22... 0 

— Flatfiskur (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 

Scophthalmidae og Citharidae), på ekki lifur og hrogn: 
- — Luda (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippogloss- 

us, Hippoglossus stenolepis): 

3101 — — — Grálúða „.....0...0.0 00. rervnennnnne 0 
3102 —— — Lúða 0... ne evnen 0 
3109 —— — Önnur sees. AAA 0 
3200 — — Skarkoli (Pleuronectes platessa) .....0000.000. 0 
3300 — — Sålflåra (Solea spp.) 2....00..0 0 
3900 —— Annar 2... ene eve evnerne vennee 0 

— Túnfiskur (af ættkvíslinni Thunnus), röndótti túnfiskur eða 

randmagi (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), þó ekki lifur og 
hrogn:
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4100 — — Hvíti túnfiskur eða langupga túnfiskur (Thunnus alalunga) .... 0 

4200 — — Gulugga túnfiskur (Thunnus albacares) .................…… 0 
4300 — — Röndótti túnfiskur eda randmagi ........0..... 0... 0 
4900 — — Annar .......... 00. eks rrnrree 0 
5000 — Síld (Clupea harengus, Clupea pallasii), þó ekki lifur og hrogn .. 0 
6000 — Þorskur (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), bå 

ekkilifur og hrogn .........2000.0 enn kkrnne 0 

— Annar fiskur, þó ekki lifur og hrogn: 
7100 — — Sardínur (Sardina pilchardus, Sardinops spp.}, sardínellur (Sar- 

dinella spp.), brislingur eða spratti (Sprattus sprattus) ........ 
7200 — — Ýsa (Melanogrammus a€glefinus) .......0.0.... 

7300 — — Ufsi (Pollachius virens)} 00.00.0000... 
7400 — — Makríll (Scomber scombrus, Scomber australasicus. Scomber 

JAPONICUS) L.0.0...00 kk k kr knne 
7500 — — Háfur og aðrir háfiskar ................0 0000... 
7600 — — Ål (Anguilla spp.) 20.00.0000 eeeeeeeeeerrennnnrrnrne 
7700 — — Sjévartari (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) …. 
7800 — — Lysingur (Merluccius spp., Urophycis spp.) 20.00.0000... 

— — Annars: 

7901  — — — Lodna .....00..... 
7902  — — — Langa ......0......... 0. ke ner k ere kknnne 
1903 —— — Kaffi .......0..0....0 0 
7904 ——— Keila ................ 0000 kk kr kr ek krskkknnnee 

7905 — — — Steinbítur .......2.000... 00 kk kr rnknren 

1906 — — — Skáta 0... kknne 
1909 = — — Afar 00... kernens r ser nrrrkrnre 

— Lifur og hrogn: 
8001 — — Porskhrogn til idnadar (kramin, sprungin) .................. 

8002 — — Önnur hrogn tiliðnaðar ......0.00.00...0.0. 0. 
8003 — — Loðnuhrogn ............00.. 00... nr nrknee 
8004 — — Valin borskhrogn .........000000 0... nen krnree 

8005 — Önnur valin matarhrogn .......0..000. 0 
8006 — Lifur ......0.00000.00 kkrknes 
8009 — — Annað ......00000. nerne kr kr rn kkr nes 

6304 Fiskflök og annað fiskkjöt (einnig hakkað), nýtt, kælt eða fryst: 

— Nýtt eða kælt: 
1011 = Ýsa 200. ere enken terne knee 
1012 — — Þoskur ..........00. 000 ere kreere kr skr rrrrree 

1013 — — Ufsi ......0.00.. 0 r enke tek ek rnnrenes 
1014 — — Sild s.ssssueseeeeueeeeeveene sense ken rn ker k kr nene 
1015 — — Loðna .......0.... 00 

1016 = — Karfi 20... k sene 
1017 = — Langa 20.00.0000 k rens kk k rer ret 

1018 —— Keila ...........00.. 00 kr rnrrnnnes 

1019 — — Annar fiskur, kældur, bå ekki flatfiskur 2... 
— — Flatfiskur: 

1021 —— — Grálúða .....0..%...000 00. 
1022 — — — Lúða ........0.0.0 0 n en kkrknne 
1029 —— — Annar „0... enken 
1030 — — Annar ...........002 0 kr rer knrrrrrree 

> 
>
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— Fryst flök: 

2011 — — Sild ......sssssseneeneveeveenevnn een never e nerverne 
2012 — — Lodna .......0... 0. 
2013 — — Flatfiskur, blokkfrystur ........00..... 

2014 — — Flatfiskur,Önnurflök ......0..0.00..0 

2015 — — Háfur, blokkfrystar ........0...0... eeeeeveneeeeree 
2016 — — Háfur,Önnurflök (00.00.0000 eeeerreee 

2017 — — Hámeri, blokkfryst .........0... 0... 
2018 — — Hámeri,Önnurflök „........0.0.00.. 0 
2019 — — Karfi, blokkfrystur .....000.0..... neneeeeeee ennen 

2021 — — Karfi, Önnurflök .......0....0..0 0... 
2022 — — Langa, blokkfryst .......0..0.00. 0 
2023 — — Langa, Öninurflök .........0.0..00.. 0 
2024 — — Keila, blokkfryst .....0.0.0..0. seen neeeeenereenne 
2025 — — Keila, Önnurflök (00.00.0000 neeeeeeeerneree 

2026 — — Skata, blokkfryst 20.00.0000... 
2027 — — Skáta, Önnurflök 000. senere 

2028 — — Steinbítur, blokkfrystur ........0.0..0.. 0 
2029 — — Steinbítur, Önnur flök 00.00.0000... eeesevevereee 
2031 — — Ufsi, blokkfrystur .......0..0.0.. 00. 
2032 — — Ufsi, Önnurflök ......0.0...00.. 0 
2033 —— Ýsa, blokkfryst 20.00.0000. reree 

2034 — — Ýsa,önnurflök .........0....0........ 
2035 — — Porskur, blokkfrystur 2... eee esserne 

2036 — — Porskur, &nnur flåk .....00..0 00 

2037 — — Adrar tegundir, blokkfrystar 2... 
2039 — — ØOnnur sees ene eee eee eeeneeene 

— Annad: 
9011 — — Karfahakk (marningur) ......0.0.0)0.00.. 00 
9012 — — Lönguhakk (marningur) .....0.0.0000. 0 
9013 — — Keiluhakk (marningur) ........0.... 0 
9014 — — Steinbítshakk (marningur) ........0.0.00.. 00... 
9015 — — Ufsahakk (marningur) ......00.0)0.. 000. 
9016 — — Ýsuhakk (marningur) 00.00.0000 ses 

9017 — — Þorskhakk (marningur) .......0...0. 0 
9019 — — Aðrar tegundir (Marningur) .....0.0...00.. 0 
9021 — — Gellur 20... een eevense 

9022 — — Kinnar usus see neeeee never eee v ren nrnee 
9023 — — Fiskfés (gellur og kinnar) .......00.. 00 
9024 — — Úrgangur,Óta. ..000...000. 
9029 —— Annars ssssssssususeuuueuennuevevenee ennen ever eveee 

0305 Fiskur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi; revktur fiskur, einnig 

soðinn á undan eða jafnhliða reykingu; fiskimjöl hæft til manneldis: 

1000  — Fiskimjöl hæft til manneldis ........0.00000.. 0. 
— Lifur og hrogn, þurrkað, reykt, saltað eða í saltlegi: 

2001  — — Grásleppuhrogn, söltuð ........0.00.. 00 
2002 — Þorskhrogn, syktirsöltuð ......0..0..00 
2003 — — Önnurhrogn, sykursöltuð (....0000.00. 
2004 — — Þorskhrogn, grófsöltuð 00.00.0000... eeeeeeeverenee 

2005 — — Loðnuhrogn, grófsöltuð ......0.00000.0 0 
2006 — — Önnurbrogn, grófsöltuð ...0.00.00..0 
2009 — — Afnað .......0... 0 en ne rennene 

I
 

0
 

>
 

0
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6201 

6209 

6300 

6901 

6902 

6903 

6904 

6905 

6906 

6907 

6908 

6909 

1100 

    

- Fiskflök, þurrkuð, söltuð, í saltlegi en ekki reykt: 

-— U fsaflök vere a a 

- — Þorskflök, söltuð, í smásöluumbúðum HR . 

- Þorskflök, Ót.a. .....0....0 IR 

— Onnur 2... een eee ener rrernee 

- Reyktur fiskur, bar med talin flåk: 

- — Kyrrahafslax (Oncorhynchus spp.), Atlantshafslax (Salmo sal- 

ar) og Dónárlax (Hucho hucho) .............0 000... 

— Síld (Clupea harengus, Clupea pallasii) ......... 

Annað: 

-—— Silungur ................. 00. 

Ál. SANNAR ener rrrners 
— — ÅAnnafrs ...........0.. 00. 

- Purrkadur fiskur, einnig saltadur en ekki reyktur: 

— — Porskur (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): 

- — Þorskhausar, hertir ............... AR 

- — Saltaður, í smásöluumbúðum ....................0.0.. 

-— — Áffað ............. 02. kreennnse 

- — Annar: 

      

== Ýsa lo... HI 

-— — Skeið ...............0 000 
— Léttpækilsaltaður, húsþurrkaður fiskur NR 

- — — Annars .........0.00. 0000 kreere knsnenen 

  

- Fiskur, saltadur en ekki burrkadur eda reyktur og fiskur í saltlegi: 

- — Síld (Clupea harengus, Clupea pallasii): 

-— — Heil, söltuð ...........0....... HI 

-— — Hausskorin, söltuð .........0.0..0....2 00 

-— — Flök,söltuð ............... IR 

- Önnur 2... enneee even ere rr vree 
— — Porskur (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): 

- — — fsmåsåluumbidum .................0.... 0. 

— — — Annar 22.00.0000... nnennse 

— — Ansjósa (Engraulisspp.) .........00.0000 00 

— — Annar: 

== Ýsa ........... 

—-—— Ufsi, heill ..........0..0.0.0000 0000 

-—— Ufsi,annar .............0.... 0000 

-—- Langa ................. 00 vennerne nnrene 

-— — Keila .................. 000. ennen ennen nnnee 

— — — Punnildi ................0..0 0... 

-—— Gellur ................. 

- — — Fiskfés(gellurogkinnar) ..............0.0 0000... 

——— Annars .........0...0000 00 

Krabbadýr, einnig í skel, lifandi, ný, kæld, fryst, þurrkuð, söltuð 

eða í saltlegi; krabbadýr, í skel, soðin í gufu eða vatni, einnig kæld, 

fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi: 

- Fryst: 

— — Svipuhumar (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasusspp.) ...... 

— — Humar (Homarus spp.) Evrópu- og Ameríkuhumar: 

>
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0307 

1309 

1400 

1900 

1000 

2100 

2901 

2909 

3100 

3900 

5100 

5900 

6000 

9101 

9102 

9103 

9104 

9105 

9106 

9109 

9900 

- Skelflettur „................... AR . 

—— — Ånnar 2... eenee 

- - Rækja og leturhumar: 

-—— Skelflett ................... 0. 

—-—— Annað............... HR IR 

— — Krabbar ............... FR … 

—— Önnur ............. RNA nvenee 
— Ófryst 

- Svipuhumar (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) ...... 

— -— Humar (Homarus spp.) (Evrópu- og Ameríkuhumar) ........ 

- — - Rækja < og leturhumar: 

    

- Annað. HAIR BR . 

- -  Krabbar BR 

— — Önnur 0... eeeee evnen er eeeeernne 

Lindýr, einnig í skel, lifandi, fersk, kæld, fryst, þurrkuð, söltuð eða í 

saltlegi; vatna- og sjávarhryggleysingjar, þó ekki krabbadýr og 

lindýr, lifandi, fersk, kæld, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi: 

- Ostrur .......0...0... 0000... nerne eeneee 
- Diskur, einnig drottningard Jiskur, af ætt ttkvísl lunum Pecten, 

Chlamys eða Placopecten: 

— — Lifandi, ferskur eða kældur ...............0............. 

- — Annar: 

——— Frystur .........00.00000... 

—-——- Annar... NNA ARNRR 

— Kræklingur (Mytilus spp., Perna spp. 
— — Lifandi, ferskur eða kældur ...... FR 

- AÅnnar 0... 0000 kknnee 

— Pokasmokkfiskur (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola 

spp.) og beitusmokkfiskur (Ommastrephes spp., Loligo spp.. 

Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 

— — Lifandi, ferskureðakældur ................ 

- Annar „0... BR HR 

— Kolkrabbi (Octopus spp.): 
—- — Lifandi, ferskur eðakældur ............ HR 

—-— Annar ................. ARNA R 

Sniglar, aðrir en sæsniglar .. BR HR 

—- Annað: 

- — Lifandi, ferskt eða kælt 

  

- om Ígulker (Echmoidea) .............. FA 

-— - {gulkerjahrogn HA NANNA 
- Sæbjúgu (Holothuroidea) ........... AA RRR 

-— — Slöngustjörnur (Ophiuroidea) ............... HA 

-- — Krossfiskur (Asteroidea) ............... HAR SR 

- - — Kúfiskur (Cyprinaislandica) ...................0........ 
-—— Annað............. FI BIN 

— Annars ................ FR



Nr. 96 706 31. desember 1987 

4, KAFLI 

Mjolkurafuråir; fuglaegg; nåtturlegt hunang; ætar vörur úr dýraríkinu, ót.a. 

Athugasemdir: 

1. Sem mjólk telst nýmjólk eða fleytt mjólk að hluta eða öllu leyti. 

2. Vörur sem fengnar eru með þykkingu mysu og með íblöndun mjólkur eða mjólkurfitu skulu 

flokkaðar sem ostur í nr. 0406 enda sé eftirfarandi þrennt einkennandi fyrir þær: 

a. Fituinnihald sem er 5% eða meira miðað við þyngd þurrefnisins. 

b. Þurrefnisinnihald sem er miðað við þyngd að minnsta kosti 70% en ekki meira en 85%. 

c. Þær séu mótaðar eða mótanlegar. 

  

A E 
% % 

0401 Mjólk og rjómi, þó ekki kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru 

sætiefni: 

1000 — Með fituinnihaldi sem er ekki meira en 1 % miðað við þyngd .... 0 

2000 — Med fituinnihaldi sem er meira en 1% en ekki meira en 6% midad 

vid pyngd .........000reeeeeereeer ek srrk rn renerne n enten 0 

3000  — Med fituinnihaldi sem er meira en 6% miðað við þyngd ........ 0 

0402 Mjólk og rjómi, kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni: 

1000 — Í formi dufts, korns eða í Öðru föstu formi, með fituinnihaldi sem 

er ekki meira en 1,5% miðað við þyngd ...........000....0... 0 

— Í formi dufts, korns eða í öðru föstu formi, með fituinnihaldi sem 

er meira en 1,5% miðað við þyngd: 

2100 — — Án viðbætts sykurs eða annars sættefnis ...........0.0.0..... 0 

2900 = = Aflnað 0... rn krnee 0 

— Annað: 
9100 — — Án viðbætts sykurs eða annars sætiefnis .......0...0.0..... 0 

9900 — — Annars ..........0. 00 kk rkrsrrgr 0 

0403 Áfir, hleypt mjólk og rjómi, jógúrt, kefír og önnur gerjuð eða sýrð 

mjólk og rjómi, einnig kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru 

sætiefni, eða bragðbætt eða með ávöxtum eða kakaói: 

— Jógúrt: 

1001 — — Kakaóblandað ............20... 0. kk rr rn rr kk knes 0 

1002 — — Blandað með ávöxtum eða hnetum „................ 0 

1003 — — Drykkjarjågårt ..........0.0.. 000... kk rnnrre 0 

1009 — — Annað ........... 00 kreere kr kk rens nes 0 

— Annað: 

9001 — — Kakaóblandað ..........0..%..... 00. kk kk k retn kkrns 0 

9002 — — Blandað með ávöxtum eða hnetum .............0... 0 

9003 — — Drykkjarvara 00.00.0002... 0... k rr rene 0 

9009 — — AnNarS ..........0 00 kr kkrer 0 

0404 Mysa, einnig kjörnuð eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni; 

vörur úr náttúrlegum efnisþáttum mjólkur, einnig með viðbættum 

sykri eða öðru sætiefni, ót.a.: 

1000 — Mysa, einnig kjörnuð eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni 0 

9000 — Annað ........00000 kk nes 0 

0405 0000 Smjör og önnur fita og olía fengið úr mjólk ...................... 0 

0406 Ostur og ystingur: 

1000 — Nýr ostur (einnig mysuostur), Ógerjaður og ystingur ........... 0 

2000 — Hvers konar rifinn eða mulinn Ostur ..........0. 000... 0 

3000 — Fullunninn ostur, órifinn eða Ómulinn .................... 0
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A E 

% % 

4000 — Gráðostur ............0 0... renee 0 

9000 — Annar ostur .......0.00000 00 renen 0 

0407 0000 Fuglsegg, í skurn, ný, varin skemmdum eða soðin ................ 0 

0408 Fuglsegg, skurnlaus og eggjarauða, nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða 

vatni, mótað, fryst eða varið skemmdum með öðrum hætti, einnig 

með viðbættum sykri eða öðru sætiefni: 
— Eggjarauða: 

1100 — — Þurrkuð .............. 0 

1900 — — Önnur ss eeeeee ennen ennen 0 
— Annað: 

900 — — Þurrkað .........0.0000. 0. keen ene nerennrnee 0 
9900 — — Ånnarfs 000... 0 

0409 0000. Nåttårlegt hunang ..................00 00... 0 

0410 0000. Ætar vårur úr dýraríkinu, ót.a. ........0....0.....0...0..... 0



Nr. 96 
1007 
198     

KAFLI 

Vörur úr dýraríkinu, ót.a. 

Athugasemdir 

1. Í þessa kafla telst ekki: 

“tar vörur (þó ekki þarmar, blö 

Í eða þurrkað). 

eða skinn (þar með talin loðskin 

gangur Úr óunnum Í 

     
   

  

   

  

   
       

     

      

   

   
ðum e 

lá ftir lengd. 

verið raðað saman) 

Hvarvetna í tollskránni 

villisvínum, hb 

Hvarve 

  

I ánni €1 

teljast til hrossa- eða 

    

     

     

    

    

          

      

    

  

   

  

A F 

0501 0000 Mannshár, óunnið, einnig þvegið eða hreinsað, úrgangur úr manns- 

hári . . 

0502 Burstir eða hár at grísumm, alisvínum eða villisvinum 

annad hår til burstagerdar; 

1000 — Burstir hår af grisum 

bess ' 

Annað . BR 6 

0503 Hrosshár og hrosshársúrgangur, und 

stodefnis me . . . . 0 

0504 Þarmar, blöðrur og magar úr 3 ár fiski), heilt og í 

stykkjum: 
1001 Garnir 

0002 — Gi arnir ' 
( An . 

0505 Hamir og aðrir 

fjaðrir og hlutar a 

ekki frekar unnið en hreinsað, sófth 

1001 a 0 
1002 — Ædardunn, hreinsadur a 

1009 Annað 

9000 — Annað HR AR 

0506 Bein og hornsló, óunn fitusneytt, lausl 

tilskorið), sýrumeðfarið eða gelatinsneyt 

þessum vörum: 

000 Beinmyndanir sýrur ) 

9000 — Annad 

0507 Fílabein, skjaldbökuskelj 

horn, hófar og klaufir. neglur 

forunnið en ekki tilskorið; duft og úrgangur úr þessum vörum: 

Fílabein; duft og > Dens 

1001 - Hvaltennui NR . )   
09 — — Annað ......... . AR . . 0
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A E 

—- Annað: 

9001 — — Hvalskíði .............0.000... ree enn nee 0 

9002 — — Fuglaklær ..............0.0 0000... nr ennnee 0 

9003 —— Kindahorn ...........00 000... HA 0 

9004 — — Nautgripahorn ....... HR HR 0 

9009 — — Annars ........... 0. 0 

0508 0000 Kórallar og áþekk efni, óunnið eða lauslega forunnið en ekki frekar 

unnið; skeljar lindýra, krabbadýra eða skrápdýra og kolkrabbabein, 

óunnið eða lauslega forunnið en ekki tilskorið, duft og úrgangur úr 

þessum vörum ................... 00 0 

0509 0000. Náttúrlegir svampar úr dýraríkinu ............................ 0 

0510 0000. Ambra, bifurbelgur, desmerkattardeig og moskus; spanskflugur; 

gall, einnig þurrkað; kirtlar og aðrar vörur úr dýraríkinu sem 

notaðar eru við framleiðslu á vörum til lækninga, nýjar, kældar, 

frystar eða á annan hátt varðar til bráðabirgða gegn skemmdum ... 0 

0511 Vörur úr dýraríkinu, ót.a.; dauð dýr í 1. eða 3. kafla, óhæf til 

manneldis: 

1000 — Nautgripasæði ..........00.00 00... 0 

— Annad: 
—-— Vörur úr fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahrygg- 

leysingjum; dauð dýr í 3. kafla: 

9111 — - — Nýr eðaísvarinn fiskur,til bræðslu,ót.a. ................. 0 

9112 — — — Beitusild ...............0.0.0.. 0 se 0 

9113 — - — Loðnatilbeitu .............).. 0... 0 

9114 — — — Salthrogn ................ 0. 0 
9115 — — — Fiskúrgangurtil fóðurs, frystur .................. 0 

9116 — — — Fiskhreistur ................. 0000. 0 
9117 — — — Fiskgall................ 00 en ene knrnenee 0 

9118 —— — Sundmagi, þurrkaður ..............00 00. 0 

9119 — — — Sundmagi, saltaður ........................ HR 0 

9121 — — — Fiskinnyfli, &t. a. .........2.ssseueeeeveeneeevsrrknere 0 

9122 — — — Dýrablóð ................... ANNAR 0 

9123 — — — Fiskúrgangur,Ót.a. .......0.....00 0000... 0 

9129 — — — Affað.........0..%. 00 enrnne 0 0 

9900 — — Annars .......0..... errnese 0
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Athugasemd: 

Sem kögglar í þessum flokki teljast vörur sem 

710 31. 

FLOKKUR |l 
Vörur úr jurtaríkinu 

íblöndun bindiefnis í þeim mæli að það sé að þyngd ekki meira en 3%. 

6. KAFLI 

desember 1987 

hafa verið mótaðar beint með þjöppun eða 

Lifandi tré og aðrar plöntur; blómlaukar, rætur og þess háttar; afskorin blóm og lauf 

til skrauts 

Athugasemdir: 
Í. Leiði ekki annað af orðalagi síðari hluta nr. 0601 teljast aðeins til þessa kafla lifandi tré og vörur 

(þar með taldir græðlingar) sem gróðrarstöðvar eða blómaverslanir hafa venjulega á boðstólum til 

gróðursetningar eða skreytingar. Til kaflans teljast þó ekki kartöflur, matlaukur, skalottlaukur, 

hvítlaukur eða aðrar vörur í 7. kafla. 

Sem hvers konar vörur í nr. 0603 eða 0604 teljast einnig vendir, blómakörfur, kransar og áþekkar 

vörur, sem gerðar eru að öllu leyti eða að hluta úr þeim vörum, án tillits til fylgihluta úr öðrum 

efnum. Til þessara vöruliða teljast þó ekki klippimyndir og áþekkar veggskreytingar í nr. 9701. 

  

0601 

1000 

2001 
2002 
2009 

0602 

1000 

2000 

3000 

4000 

9100 

9900 

0603 

1000 

9000 

0604 

1000 

9101 

9109 

9900 

Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar, í 

dvala, vexti eða blóma; síkoríuplöntur og síkoríurætur, þó ekki 

síkoríurætur í nr. 1212: 

— Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar, í 
dvala ............0 0 rr rr skr rkege 

— Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar, í 

vexti eða blóma; síkoríuplöntur og síkoríurætur: 

— — Síkoríurætur .............00. 0000 keen nkkkknnnn 

— — Pottaplöntur .........000000 0. nr 

—- — Afað ........... 000 

Aðrar lifandi plöntur (þ.m.t. rætur), græðlingar og gróðurkvistir; 

sveppagró: 
— Græðlingar og gróðurkvistir, án róta .......000.000. 00... 0... 

— Tré, runnar og búskar sem bera æta ávexti eða hnetur, einnig 

Ágrætt 20.00.0000... rrgrn 

— Alparósir og glóðarrósir, einnig ágræddar ........ 

— Rósir, einnig ágræddar .................0000 000... 

- Annað: 
- Sveppagró ............00 00. s ns kk kk kr nkree 

— — Annars ............0 000 errrrkrnrge 

Afskorin blóm og blómknappar sem notað er í vendi eða til skrauts, 

lifandi, þurrkað, litað, bleikt, gegndreypt eða unnið á annan hátt: 

— Nýtt .........000 0000 kk sk ener kr sk rree 

— Anað ........... 0 eknne 

Lauf, greinar og aðrir plöntuhlutar, án blóma eða blómknappa og 

grös, mosi og skófir, sem notað er í vendi eða til skrauts, nýtt, 

þurrkað, litað, bleikt, gegndreypt eða unnið á annan hátt: 

- Mosiogskófir ..........0...00 0000 rr kk enken 

— Annað: 

— — Nýtt: 

— — — Jólatré, án rótar; jólatrésgreinar ..................0..... 

-—— Annað .........200. 000 ks rrnen 

— — Annars .........0.00. 000 rn esnr eres rrnee 

A E 
o, c 

30 
30 

30 

0 

30 

30 

30
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7. KAFLI 

Matjurtir og tilteknar rætur og hnýði 

í nr. 1214. 

og 0712 teljast einnig ætir sveppir, tröfflur, ólívur, kapa 

,„ sykurmaís (Zea mays var. saccharata), ávextir af ættinni Capsicum ed 

steinselja, kerfill, tarragon, kars, sætt majoran (Majorana hortensis eda 

   

                  

I “ þurrkaðar matjurtir sem teljast til nr. 0701—0711, aðrar en: 

„ afhýddir (nr. 0713). 

  

í því formi sem tilgreint er í nr, 1102—-1104. 
t, og flögur úr kartöflum (nr. 1105). 

ft, úr þurrkuðum belgávöxtum í nr. 0713 (nr. 1106). 

t malaðir ávextir af ættinni Capsicum eða ættinni Pimenta teljast þó ekki til 

   
þessa katla (nr 

  

  

  

    

  

N i 

0701 Kartöflur, nýjar eða kældar: 

1000 = ÚtSæði oo... . 30 
9000 — Aðrar 2... eeese 30 

0702 0000 Tómatar, nýir eða kældir BR 30 

0703 Laukur, skalottlaukur, hvítlaukur, blaðlaukur og aðrar laukkennd- 

ar matjurtir, nýtt eða kælt: 

1000 — Laukurogskalottlaukur ..........0.0.... esreeee BAR 30 

2000 — Hvítlaukur ...........0.0...0 0. 30 

9000 Blaðlaukur og aðrar laukkenndar matjurtir ................... 30 

0704 Hvítkál, blómkál, hnúðkál, fóðurmergkál og áþekkt ætt kál, nýtt eða 

kælt: 

1000  — Blómkál og hnappað spergilkál .........0.00..... 30 

2000 — Rosakål 000. 30 
9000 — Annað. ERNI ensnes 30 

0705 Salat (Lactuca sativa) og síkoría (Cichorium spp.), nýtt eða kælt: 

— Salat: 

1100 - Salat, kálhausar (salathöfuð) ............00. 0. 30 

1900 - AÐNAð 20... nen 30 

Síkoría: 

2100 — Kaftifífilsblöð (Cichorium intybus var. foliosum) ............ 30 

2900 Annað sr 30 

0706 Gulrætur, næpur, rauðrófur, hafursrót, blaðselja, radísur og áþekk- 

ar ætar rætur, nýtt eða kælt: 

Gulrætur og næpur ...... A 30 

Annað .. BAR 30 

0707 Gúrkur og reitagúrkur SIR 30 

0708 Belgåvextir, med eda ån hydis, nyir eda kældir: 

1000 — Gulertur ( (Pist 1m sativum) .............. IR 30 

2000 — Belgaldin (Vigna spp., Phaseolusspp.) .....0..0.... 30 

9000 — Aðrir belgávextir „......0.000.0.0 000 30 
0709 Aðrar matjurtir, nýjar eða kældar: 

1000 — Jarðartískokka ......... HR HI 30 

2000 — Spergill .......... ARENA sr nrrrnnee 30 

3000 Eggaldinjurtir ..........0..... 30
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4000 — Selja, önnur enblaðselja .............0...%00 0000. e nan. 30 

— Sveppir og tröfflur: 

5100 —— Sveppir .............20 nr ekrrekrnes 30 
5200 — — Tröfflur ................ 0002. 00 30 

— Aldin Capsicumættarinnar eða Pimentaættarinnar: 

6001 — — Allrahanda (pimento) .........00.0. 000. ðnnn nn 30 

6009 — — Annað ...........000. 00 kknrrrknrnsrrnnkre 30 

7000 — Spínat, Nýja-Sjálandsspínat og hrímblaðka (garðspínat) ........ 30 
— Annað: 

9001 — — Sykurmaís ..........0...0 0000 00 30 

9009 —— Annars ........0.0.00. 000 ken rr enn nkne 30 

0710 Matjurtir (ósoðnar eða soðnar með gufu eða í vatni), frystar: 

1000 — Kartöflur ...........0.0000 0. 30 
— Belgávextir, með eða án hýðis: 

2100 — — Gulertur (Pisum sativum) .........%%. 0... 30 

2200 — — Belgaldin (Vigna spp., Phaseolusspp.) .......00.00.00000.. 30 

2900 —— Aðrir .............00 000 kkrsnrnee 30 

3000 — Spínat, Nýja-Sjálandsspínat og hrímblaðka (garðspínat) ........ 30 

4000 — Sykurmaís .........00%%..0.n rr kkete 30 

8000 — Aðrar matjurtir .........0...2%..... 0. 30 

9000 — Matjurtablöndur ............0..00.0 000 0n nr nn kk knknee 30 
0711 Matjurtir, varðar skemmdum til bráðabirgða (t.d. með brenni- 

steinstvíildisgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi 

upplausnum), en óhæfar í því ástandi til manneldis: 

1000 — Laukur ...............0.0 0000 rers nr rnernnnne 30 

2000 — Ólívur ..........00.00 000 rr 30 
3000 — Kapar .............%.000.. nn n nr sekret ernne 30 

4000 — Gúrkur ogreitagúrkur ............022000 nanna 30 

— Aðrar matjurtir; matjurtablöndur: 

9001 —— Kartöflur .............0..0. 000 ener rerrkkneee 30 

9009 —— Annað ............0 000 30 

0712 Þurrkaðar matjurtir, heilar, skornar, sneiddar, muldar eða steyttar í 

duft, en ekki frekar unnar: 

1000 — Kartöflur, einnig skornar eða sneiddar en ekki frekar unnar ..... 30 

2000 — Laukur ...............000 000 rn kerner rrrnnne 30 

3000 — Sveppirogtröfflur ............00..0 0000. krrknknnee 30 

— Aðrar matjurtir; matjurtablöndur: 

9001 — — Sykurmaís ............00 00 30 

9009 —— Annað .........0..000 nn rnnnen 30 

0713 Þurrkaðir belgávextir, afhýddir, einnig flysjaðir eða klofnir: 

1000 — Gulertur (Pisum sativum) ..............0 0000 30 

2000 — Hænsnabaunir (garbanzos) .............0%%. 00. n sn nn 30 

— Belgbaunir (Vigna spp., Phaseolus spp.): 

3100 — — Belgbaunir af tegundinni Vigna mungo (L.) Hepper eða Vigna 

radiata (L.) Wilczek .............%.0. 000. 30 
3200 — - Litlar rauðar (Adzuki) baunir (Phaseolus eða Vigna angularis) 30 
3300 — — Nýrnabaunir, þar með taldar hvítar belgbaunir (Phaseolus 

vulgaris) ........%...00. 0. ke rr rener errnrrene 30 
3900 — — Aðrar ............. 000. eke ener genes 30 

4000 — Linsubaunir ...........0..0000 00. 30
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0714 

5000 — Breiðbaunir (Vicia faba var. major) og hestabaunir (Vicia faba 

var. equina, Vicia faba var. minor) ......................0... 
9000 — Aðrir .......0...00%.0 0. ee evnerne 

1000 
2000 
9000 

Maníókarót, örvarrót, saleprót, jarðartískokka, sæthnúður og 

áþekkar rætur og hnýði sem innihalda mikið af sterkju eða inúlíni, 

nýtt eða þurrkað, einnig sneytt eða í kögglum; sagópálmamergur: 

— Maníókarót (cassava) ..................0000 00 venerne 

— Sæthnúður 2... ennen ener ennee 

— Affað ........2..0....0 0 ener 
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8. KAFLI 
Ætir ávextir og rætur; hýði af sítrusávöxtum eða melónum 

thugasemdir: 

il þessa kafla teljast ekki óætar hnetur eða ávextir. 

          

  

      

  

    

>. Kælda ávexti og ka etur skal flokka í sömu vöruliði og tilsvara vexti í 

A ! 

0801 Kókoshnetur, parahnetur og kasúhnetur, nýjar eða þurrkaðar, 

einnig afhýddar eða flysjaðar: 

Kókoshnetur: 

- Kókosmjöl .............. 0 

— Affað „0... 0 

2000 — Parahnetur ..........0.......... 0 

3000 Kasúhnetur ..........0.000.0 0. 0 

0802 Aðrar hnetur, nýjar eða þurrkaðar, einnig afhýddar eða flysjaðar: 

Möndlur: 

1100) — = Í hýði 20.00.0000 0 
1200 — Afhýddar ...................… 0 

Heslihnetur (Corylus spp.): 

— — Í hýði 00.00.0000. 0 

- Afhýddar ........... 0 

- Valhnetur: 
3100 = = Í hýði 00.00.0000... SRA 0 
3200 — — Afhýddar ................. 0 

4000 — Kastaníuhnetur (Castanea spp.) .. 0 

5000 — Hjartaaldin ............... 0 
9000 ANNAFS 2... . 0 

0803 0000 Bananar, þar með taldir mjölbananar, nýir eða þurrkaðir 0 

0804 Döðlur, fíkjur, ananas, lárperur (avocado), guavaber, mangóaldin 

og mangóstínaldin, nýtt eða þurrkað: 

Döðlur: 

1001 — — Nýjar l...... U 

1009 - Aðrar 2... 0 

2000 — Fíkjur ........ NA 0 

3000 — Ananas ............... U 

1000 — Lárperur ...........0. 0 G 

Guavaber, mangóaldin og mar róstínaldin 0 

0805 Sítrusávextir, nýir eða þurrkaðir: 

1000 Appelsfnur „0... FE 0 

2000 — Mandarínur (þar með taldar tangarínur og satsúmur); klementin- 

ur, wilkingávextir og áþekkir blendingar sítrustegunda 0 

Sítrónur (Citrus limon. Citrus limonum) og suraldi 

aurantifolia): 

— — Sítrónur................ HR 0 

- Aflað 0... 0 

Greipaldin ........0...... 0... 0 

API ........... 00 0 

0806 Vínber, ný eða þurrkuð: 

1000 — NY o0l 

- Þurrkuð: 
2001 — — Rúsínur .................. AR 0 

2009 — — Onnur 2... 0



31. desember 1987 715 

  

0807 

0808 

0809 

0810 

0811 

0812 

0813 

0814 

1000 

2000 

1000 

2000 

1000 

2000 

3000 

4000 

1000 

2000 

3000 

4000 

9000 

1009 

2001 

2009 

9001 

9009 

1000 

2000 

9000 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

0000 

Melónur (þar með taldar vafnsmelónur) og pápáaldin (papayas), 

nýtt: 

— Melónur (þar með taldar vatnsmelónur) ..................... 

- Pápáaldin (papayas) ...........%0.. 0000. 

Epli, perur og kveður, nýtt: 

— Epli ........000000 00 

— Perur og kvedur .............000..0 000. 
Apríkósur, kirsuber, ferskjur (þar með taldar nektarínur), plómur 

og þyrniplómur, nýtt: 

— ApríkÓsur ..........000.. 00. nn kknne 

— Kirsuber ................ 0002. 0 

- Ferskjur, þar með taldar nektarínur ......................... 

— Plómur og þyrniplómur ................0 0... 

Aðrir ávextir, nýir: 

— Jarðarber ............0..00.0 00 vene kneneskknnnee 
— Hindber, brómber, mórber og lóganber ...................... 

- Sólber, hvítar eða rauðar kúrennur og garðaber ............... 

-- Trönuber, aðalbláber og aðrir ávextir af ættinni Vaccinium ..... 

Annars „00... neuen kerner rrrrnne 

Ávextir og hnetur, ósoðið eða soðið í gufu eða vatni, fryst, einnig 

með viðbættum sykri eða öðru sætiefni: 

- Jarðarber: 
— — Með viðbættum sykri eða öðru sættefni .................... 

- Önnur .......... 0000. 

kúrennur og garðaber: 

— — Með viðbættum sykri eða öðru sætiefni .................... 

— — Aflfað ..........0 0000 nkne 

— Annað: 

- Með viðbættum sykri eða öðru sætiefni .................... 

— — Annars ........... 00 

Ávextir og hnetur varið skemmdum til bráðabirgða (t.d. með 

brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum 

verndandi upplausnum), en óhæfar í því ástandi til manneldis: 

— Kirsuber ...............00. 0000 

— Jarðarber ..............0. 0000. ek enn knkkkkee 

— Áffað ...........0.0. 00 kknknse 

Ávextir, þurrkaðir, aðrir en í nr. 0801—0806; blöndur af hnetum 

eða þurrkuðum ávöxtum í þessum kafla: 

—- Apríkósur ...............0.2 000 kk k erne rkkeee 

— Sveskjur ...............00. 00 rnskree 

Í 2 0) FR . 

— Adriråvextir ..........0.002 000 

- Blöndur af hnetum eða þurrkuðum ávöxtum í þessum kafla ..... 

Hýði af sítrusávöxtum eða melónum (þar með talið af vatnsmelón- 

um), nýtt, fryst, þurrkað eða varið skemmdum til bráðabirgða með 

saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum 

>
 
>
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9. KAFLI 

Kaffi, te, maté og krydd 

Athugasemdir: 

1. Blöndur af vörum í nr. 0904--0910 flokkast þannig: 

a. Blöndur af tveimur eða fleiri vörum í sama vörulið flokkast í þann vörulið. 

b. Blöndur af tveimur eða fleiri vörum í mismunandi vöruliðum flokkast í nr. 0910. 

Hafi verið bætt öðrum efnivörum í vörur sem teljast til nr. 0904—0910 (eða í blöndur sem 

um getur í a- eða b-lið að ofan) hefur það ekki áhrif á flokkun þeirra ef blöndur sem þannig 

verða til halda að öllu eða verulegu leyti einkennum þeirra vara sem teljast til nefndra 

vöruliða. Að öðrum kosti flokkast slíkar blöndur ekki í þennan kafla. Þannig blönduð 

bragðefni eða blönduð bragðbætiefni flokkast í nr. 2103. 

2. Til þessa kafla telst ekki sætpipar (Piper cubeba) eða aðrar vörur í nr. 1211. 

  

0901 

0902 

0903 

0904 

0905 

0906 

0907 

2201 

2209 

3000 

4000 

4000 

0000 

1100 

1200 

2001 

2009 

0000 

1000 

2000 

0000 

Kaffi, einnig brennt eða koffeínsneytt; kaffiskurn og kaffihýði; 

kaffilíki sem inniheldur eitthvað af kaffi: 

—- Kaffi, óbrennt: 
— — Ekki koffeínsneytt ........0.0..000 0000 keen 

— — Koffeínsneytt ...............0000 rr n kreere 

— Katfi, brennt: 

— — Ekki koffeínsneytt: 

- — — Malað eða Ómalað, í smásöluumbúðum 2 kgeða minna .... 

— — — Annað ......... 00 

- — Kotfeínsneytt: 

— — - Malað eða Ómalað, í smásöluumbúðum 2 kgeða minna .... 

—-— — Apfað ........0.0 00 e nr ner krkkskekrerrrer 

— Kaffiskurn og kaffihýði ..........0.00.00 00. 

— Kaffilíki sem inniheldur kaffi ............0.0%020 0000... 

Te: 

— Grænt te (ógerjað) í skyndiumbúðum sem innihalda ekki meira 

en3kg .........0.. 00 ktr ek rese kr kr ee 

- Annad grænt te (6gerjad) ........0.0000%0 0000. nn knen 

- Svart te (gerjað) og te gerjað að hluta, í skyndiumbúðum sem 

innihalda ekki meira€n3kg .....0..00.0%20 0000... 

— Annað svart te (gerjað) og annað te gerjað að hluta ............ 

Maté .......0.0000.0 00 kerner rsrngns 

Pipar af ættinni Piper; þurrkaðir, pressaðir eða malaðir ávextir af 

ættinni Capsicum eða af ættinni Pimenta: 

— Pipar: 

— — Hvorki pressaður némulinn ..........0000 000. 0... 

— — Pressaður eða mulinn ..............00 000 nn 

— Ávextir af ættinni Capsicum eða af ættinni Pimenta, þurrkaðir, 

pressaðir eða malaðir: 

— — Ómulin paprika (sweet peppers) ......00.000 0... 

-— AÖFIF ..........0 000 

Vanilla .................0. 000 r nere kk kkkkknnne 

Kanill og kanilblóm: 

— Hvorki pressað né mulið .........000..00 00. kr 

— Pressað eða mulið ...........%00.. 00. r en 

Negull (heill, negulnaglar og negulstilkar) ...............0..0.0... 

DR
 

Q
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0908 

0909 

0910 

1000 

2000 

3000 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

9100 

9900 

Múskat, múskathýði og kardamómur: 

— Múskat .................0.0 0. 

— Múskathýði .............0.......0.0 0 
— Kardamómur ..................0.. 000 

Fræ aníss, badians, finkuls, sveipjurtar, ostakúmens, kúmens eða 

einis: 

— Anís- eða badianfræ .................. 0000. 

— Sveipjurtarfræ .................... 

— Ostakúmenfræ .................... 000. 

— Kúmenfræ .................0..00. 0. 

Engifer, safran, túrmerík (curcuma), tímían, lárviðarlauf, karrí og 

annað krydd: 

— Engifer ........0...0..0. 0... nen nnrnse 

— Safran ............000 0. enenee 

— Túrmerík (curcuma) ................. 0000 

— Tímían;lárviðarlauf ................0.... 0 

— Karrí ................. 0. 

— Annað krydd: 

— — Blöndur sem vísað er til í b-lið 1. athugasemdar við þennan 

kafla ............. 00 keen nnenee
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10. KAFLI 

Korn 

  

öruliðum þessa kafla skulu því : á vöruliði     
einni 

  

kornin á axi eða stilk. 

b. Til þessa kafla telst ekki korn sem hefur verið afhýtt eða unnið á anr 
þó rís, afhýddur, slípaður (milled}, fægður, gljáhúðaður, forsoðinn 

eða brotinn 

il nr. 1005 telst ekki svkurmaís (7. kafli) 

gasemd við undirlið 

Sem harðhveiti telst hveiti af tegundinni Triticum durum og blendingar frá kynblöndun innan 

     
    1006 flokkas 

efnabættur 
    

  

  

    

nda Triticum durum sem hafa sömu htningatölu (28) og sú tegund     

  

1001 Hveiti og meslín: 

1000 — Hardhveiti ..... HR AR 0 

Annað: 

9001 — Heilhveiti ............. FR BR 0 

9009 — — Annars .............. a … 0 

1002 0000 Rúgur ............. IR FR . 0 

1003 0000 Bygg ......... … IR MI AR 0 

1004 0000 Hafrar HR . … AÐ HR 0 

1005 Maís: 

1000 — Fræ ........ HA HR BR 0 

9000 — Annar ....... . HI . HR . 0 

1006 Ris: 

Ris med ytra hydi ( 

  

eda hråris) 

    

1001 — — I småsåluumbudum 5 kg eda minna AR 0 

1009 — AÅnnar ............. HR HR . 0 

Afhyddur (brånn) ris: 

2001 — — Ismásöluumbúðum $ Í Ja minna .. HI 0 

  

2009 —— Annar .......... HR . vers 0 

Hålf- eða fullslípaður inni 

3001 smásöluumbúðum 

2009 — - Annar . BR . 0 

Brotinn ris: 

  

4001 — Í smásöluumbúðum 5 kgeðaminna ....... U 

4000 — — Annar .......... RN AÐ 0 

1007 0000 Darra .................... IR REI 0 

1008 Bókhveiti, hirsi og  kanarífræ; annað korn: 

1000  — Bókhveiti a REI . . 0 

2000 — Hirsi ....ssseseseeeeeeeeeee NR - 0 

- Kanarífræ .........00..0.... BR . sn 0 

Annað korn ................. FR Ll 0 
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11. KAFLI 

Malaðar vörur; malt; sterkja; inúlín; hveitiglúten 

Athugasemdir 

    
   

i 

e. Vorur til læk 

f. Sterkja sem I 

2. A. Malaðar vörur úr 

þær innih: 

a. Sterkju {sem 

Á ki dål 

  

IK 

    

burrar, midad vid 5 bunga 

    vörðuð er samkvæmt Fwersaðtc 

  

gni sem tilor 

  

b. Osku (að frádregnum viðbættum steinefnum) í 

  

Ann 

       
         

    

    

       

B t áð iningu flokkast í nr. 1101 

| 2 sem fer i gegnum sigti med be il 

tilgreindur er í 4. 5 dálki minna, bunsa, en sá hund 

tilgreindur er fyrir Í 

Annars flokkast 

Korntegund 

(1) 

Hveiti og rúgur 

45 3,09 80% - 

Hafrar ........ 15% 5,09 80' 

, a E€ 3 0 one, 
Maís og dúrra 45% 2,0% — 20% 

Ris 1, 80' 

3. Sem grjón og mjöl í nr. 1103 teljast í    
a. Að 95 hundraðshlutum miðað við bu nga fer í gegnum síu úr ofnum vírdúk með 

þegar um maís er að ræða 

b. Að 95 hundraðshlutum miðað við þunga fer í gegnum síu úr 

þéttleika þegar um að 

    

sember 1987 119 Nr. 96 
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1101 Hveiti eða meslínmjöl, fínmalað: 

0001 — Í smásöluumbúðum5 kgeða minna ..........0..00..0....0... 0 

0009 — Annað ...........2.. 000. renere enenne 0 

1102 Mjöl úr korni, fínmalað, annað en úr hveiti eða meslíni: 

— Rúgmjöl: 
1001 — — Í smásöluumbúðum 5 kgeða minna ....................... 0 
1009 —— Annað ............00.. 000 0 

2000 — Maísmjöl........00..... 000 0 

— Rísmjöl: 

3001 — — Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ..........0...00.00.0... 0 

3009 — — Annað .............000 000 ekrrkrrregree 0 

— Annað: 

9001 —— Byggmjöl .............00000 00 ener renrsrnnne 0 
9009 — — Annars ...........00. 000 0 

1103 Klíðislaust korn, mjöl og kögglar: 

— Klíðislaust korn og mjöl: 

1100 —— Úrhveiti ...........00..00 0... 0 
1200 ——- Úrhöfrum ................. 0... 0 

— — Úr maís: 

1301 —-— Kurl.............000 0000. nere ker nnnne 0 
1309 — — — Annað ........0...0000 00 ek rr kkrnngee 0 

1400 — — Úrrís ..........0..0.0 0. kk rn rntrnnnee 0 
1900 — — Úröðrukorni ................. 0... krrner 0 

— Kögglar: 
2100 — - Úrhvéiti .............00. 000. 0 
2900 — — Úröðrukorni ........0.....00.00 0. 0 

1104 Korn unnið á annan hátt (t.d. afhýtt, valsað, flagað, perlað, sneitt 

eða kurlað), þó ekki rís í nr. 1006; kornfrjóangar, heilir, valsaðir, 

flagaðir eða malaðir: 

— Valsað eða flagað korn: 
1100 — — Urbyggi ........0..0..... 0000 0 

— — Úr höfrum: 

1201 — — — Ísmásöluumbúðum5 kgeða minna ...................... 0 
1209 —— — Annað .............. 0000 ener krrkrrenrkes 0 

1900 — — Úröðrukorni .............00.... 0. 0 
— Annað unnið korn (t.d. afhýtt, perlað, sneitt eða kurlað): 

2100 — — Úrbyggi ........0.0.0... 000. 0 
— — Úr höfrum: 

2201 — — - Í smásöluumbúðum 5 kgeða minna ...................... 0 
2209 — — — Annað...........0.0.0 000 n nn 0 

2300 — — Úrmaís .............0..00 0. rr nnenen 0 
2900 — — Ur &dru korni ............sssssseeeeeeeeen even rerkrereer 0 

3000 — Kornfrjóangar, heilir, valsaðir, flagaðir eða malaðir ........... 0 
1105 Mjöl, fín- eða grófmalað, og flögur úr kartöflum: 

— Mjöl, fín- eða grófmalað: 
1001 — — Í smásöluumbúðum 5 kgeða minna ...................0.... 0 

1009 —— Annað ...........0%. 0000 0 

— Flögur: 

2001 — — Í smásöluumbúðumókgeða minna ....................... 0 
2009 —— Aðrar ...........00.. 5000 0



  

  

31. desember 1987 721 Nr. 96 

A E 

1106 Mjöl, fín- eða grófmalað, úr þurrkuðum belgávöxtum í nr. 0713, úr 

sagó eða rótum eða hnýðum í nr. 0714; mjöl, fín- eða grófmalað, og 

duft, úr vörum í 8. kafla: 

1000 — Mjöl, fín- eða grófmalað, úr þurrkuðum belgávöxtum í nr. 0713 0 

— Mjöl, fín- eða grófmalað, úr sagó, rótum eða hnýðum í nr. 0714: 

2001 — — Maníókamjöltilskepnufóðurs .....................00.... 0 
2009 — — Annað ...........00%. 000. n ener nevnvee 0 

3000 — M;j6ål, fin- eda gråfmalad, og duft, år vårum 18. kafla .......…. 0 

1107 Malt, einnig brennt: 

1000 — Óbrennt ..............0.00 rr 0 
2000 — Brennt..........00....0 0... 0 

1108 Sterkja; inúlín: 

— Sterkja: 
— — Hveitisterkja: 

1101 — — — f småsåluumbidum 5 kg eda minna 0 
1109 — — — Önnur ............... 0. 0 

— — Maissterkja: 
01 — — — I småsåluumbiådum 5 kg eda minna 0 

209 — — — Önnur ......0..0..... 0. 0 
— — Kartoflusterkja: 

1301 — — — I småsåluumbidum 5 kg eda minna 0 
1309 — — — Onnur 2... seeeee eee eeeeevee ev nrnennene 0 

— — Manidkasterkja (cassava): 

1401 — — — f småsåluumbidum 5 kg eda minna 0 

1409 —— — Önnur ......0.....0. 0 0 
— — Önnur sterkja: 

1901 — — — Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ...................... 0 
1909 — — — Annars ...........0.00000 00 0 

— Inúlín: 

2001 — — f småsåluumbådum 5 kg eda minna 0 

2009 — — Önnur .........0..0..0... 000. ever veer vevevnnee 0 
1109 0000 Hveitiglåten, einnig purrkad 2... 0



    

12. KAFLI 

Olíufræ og olíurík aldin; ýmiss konar sáðkorn, fræ og aldin; plöntur til notkunar í 

iðnaði og til lyfja; hálmur og fóður 

    

   

    

   
   

      
    
    

   
   

   

    

   

    

baðmullarf 

Til þessa vörulíðar teli as 

ýfmalað, 

itusney 
r teljast þó ekki leif: ) 

g annað grænfóðurfræ, skrautblómafræ, 

  

3. Í sanihgar £ 

, trjåfræ zrasi (på ekki 

aunum 

SC 

d. r plöntur og plöntuhlutar: Basilíkum, borasurt, ginseng, Ísópur 

ntu, rósmarín, rúturunni, salvía og malurt. 

ætisvörur í 33. kafla. mvörur, snyrtivörur og hre 

fni til varnar gegr itrýmingar á skordýrum, illgresi og til sótthreinsunar eða 

  

a. í Dauð. 
1 > aðar í arr b. RKæktadar orverur i 

c. Aburdur i nr. 310 

  

  

1201 0000 Sojabaunir, einnig sundurskornar 

    

1202 Jarðhnetur, ekki steiktar eða soðnar á annan hátt, einnig afhýddar 

eða sundurskornar: 

— Íhýði ... … FRI . . - A … FR U 

Afhyddar, einnig sunc Jurskorn: ar Lo . 0 

1203 Kópra AR renses 0 

1204 Línfræ, einnig sundurskorið . AR IR AR 0 

1205 Repju- eða kolsafræ, einnig sundurskorin NR NA 0 

1206 Sólrósarfræ, einnig sundurskorið .............. HI 0 

1207 Onnur oliufræ og oliurik aldin, einnig sundurskorin: 

1000 Pålmahnetur eda pålmakjarnar ..................…… SA 0 

2000 — Baðmullarfræ ....... . HR HR IR 0 

3000 — Rísínusfræ ... AR eee BR AR 0 

4000 — Sesamfræ ..... a SIR AÐ 0 

5000 - Musta Osfræ suse enken nnnen 0 

6000 — Safaskessufræ .... . …… . FER HR . 0 

Annað: 

9100 — — Valmúafræ .... AR enen en ennne 0 

9200 — — Sheafræ ..........0.0 000 0 

9900 — — Annars 0... RIÐ 0



, 
di. desember 1987 

  

  

1208 

1209 

1210 

1211 

1212 

1000 

9000 

1901 

1909 

2301 

2309 

2901 

2909 

3000 

9100 

9900 

1000 

2000 

1000 

2000 

9000 

Mjol, fin- eða grófmalað, úr olíufræum eða olíuríkum aldinum, þó 

ekki mustarði: 

- Ursojabaunum ........ . HR 

ÁRNNAð „00 es FRIÐ 

Fræ, aldin og sporar FE såningar: 

Rófufræ: 

kV 

  

- Í 10 kg umbúðum eða stærri . AÐ HR 

- Annað. FI HR 

Önnur: 

— Í 10 kg umbúðum eða stærri 

    

Fóður plöntufr. e, þó ekki rófufræ: 

Ref snarað e (alfalfa): 

: umbúðum eða stærri .. FR a HR 

Annað HR 

— — Smårafræ (Trifolium 1 spp.): 

Í 10 kg umbúðum eða stærri 

   

    

   

Annað .... SA 

— — Túnvingulfræ: 

- — — [10 kg umbådum eda stærri .......0..00.0.00.0.. 

—— Ánnað............... HR HR 

Vallarsveifgrasfræ (Poa pratensis L.): 

- — — Í 10 kg umbúðum eðastærri ... HAIR 

„ Annað HR HR HIÐ . 

-— Rýgrasfræ (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.): 

— — Í l0kgumbúðum eðastærri .......0...0..... 00. 
Annað 0... 

Vallartoxgrasfræ: 

-— — Í 10 kg umbúðum eðastærri ....... a 

- Annað ..... IR HI 

— — Önnur: 
- — Annað grasfræ í 10 kg umbúðum e 

      

Annars . 

- Fræ jurta sem 1: æktaða ir eru aða allega ve 1 

Annað: 

Matjurtafræ .... IR FR 

Ann: ars 

Humall, nýr eða þurrkaður, einnig mulinn, sem duft eða kögglar; 

humalmjöl (lúpulín): 

Humall, hvorki mulinn né sem duft eða köy 

Humall, mulinn eða sem duft eða ké 

Plöntur eða plöntuhlutar (þar með talin fræ og aldin) sem aðallega er 

notað í ilmvörur, lyf eða til varnar gegn eða útrýmingar á skordýr- 

um, sveppum eða þess háttar, nýtt eða þurrkað, einnig sneitt, mulið 

eða sem duft: 

Lakkrísrót BAR a A HR 

Ginsengrót ........ HI a 

Annað ..... AR esnnenese 

Fuglatrésbaunir, sjáv ávargróður og aðrir þörungar, sy kurrófur og 

sykurreyr, nýtt eða þurrkað, einnig mulið; aldinsteinar og -kjarnar 
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og aðrar vörur úr jurtaríkinu (þar með taldar óbrenndar síkoríuræt- 

ur af afbrigðinu Cichorium intybus sativum) sem aðallega er notað til 

manneldis, ót.a: 

1000 — Fuglatrésbaunir, þar með talið fuglatrésfræ ...........0......- 0 

— Sjávargróður og aðrir þörungar: 

2001 — — Einkum til nota í ilmvörur, lyf eða til varnar gegn eða 

útrýmingar á skordýrum, sveppum eða þess háttar, nýtt eða 

þurrkað, einnig sneitt, mulið eða sem duft .................. 0 

2009 — — Annað .........0..0 0000 kk rkkrrsnne 0 

3000 — Apríkósu-, ferskju- eða plómusteinar og -kjarnar .........2.... 0 

— Annað: 

9100 — — Sykurrófur .........000.0 0000. n nn k rr k rr kkrnnes 0 

9200 — — Sykurr€yr ......0....00 000 nere k rer rkrrnee 0 

9900 — — Annars ...........00 000 0 

1213 Strá og hýði af korni, óunnið, einnig saxað, mulið, pressað eða i 

kögglum: 

0001 — Mulið, pressað eða kögglað .........2..00... 0000... 0 

0009 — Annað ..........0000 00 rr rr k rer krrres 0 

1214 Fóðurnæpur, beðjur, fóðurrófur, hey, refasmári (alfalfa), smári, 

esparsettur, fóðurkál, úlfabaunir, umfeðmingsgras og áþekkar fóð- 

urvörur, einnig í kögglum: 

1000 — Mjöl og kögglar úr refasmára (alfalfa) ........0...00000.000.0.. 0 

9000 — Annað ...........0. 0. erne kk rkknnne 0



tj
a ber 1987 

  

w- .
 

a sem h 

13. KAFLI 

Kvoðulakk; gumkvodur og resín og aðrir jurtasafar og jurtakjarnar 

Athuga isemd:    (3 
1302 telst m.a. lakkrískjarni, prestafífilskjarni, humlakjarni, alóekjarni og ópíum. 

EN þessa vörulíðar telst ekki: 
a. Lakkrískjarni sem inniheldur meira en 10% súkrósa, miðað við þung: 

) /ara (nr. 1704) 

faltkjarni (nr. 1901). 

jarnar úr kaffi, tei 

d. Jurtasafar eða ju 

tilreiddur      

    

    

    

   

      

    

   
  

e. Kamfóra, KAN 

f. Lyf i nr. 3003 eda 30 

g. Sútunar- < eða litunark 

h. Rokgjarnar olíur, f 

kafli). 

  

1 vatnsupplausnir úr rok 

  

blöndur 

sem 

til 

  

t gúmmí, balata, gúttaperka, guayule, chicle eða áþekkar náttúrlegar gsúmkvoður 

  

      

    

    

  

  

  

    

     

Kvoðulakk; náttúrlegar gúmkvoður; resín, gúmkvoðuresín og bals- 

amínilmkvoða: 

1000 — Kvoðulakk ........%...00. 0 0 

2000  — Akasíulím 2 Cc) .……. NR . 0 

9000 — Annad .....sssseeeeseeeeeeeeereverrrne a 0 

1302 Jurtasafar og jurtakjarnar; pektinefni, pektínöt 0 og pektöt: agar og 

önnur jurtaslím og hleypiefni, einnig umbreytt, unnið úr vörum úr 

jurtaríkinu: 

- Jurtasafar og jurtakjarnar 

1100 — - Ópíum ........ HR ARNA HA 0 
— — Ur lakkrísplöntu 

1201 - Í rm í á kg blokkum eða stærri og Hjótandi lakkrís- 

nt eða lakkrísduft, í 3 lítra ur ðum eða stærri ....... 0 

1209 — — AÖfir 00... 0 

1300 — — Urhummli.......0.0. enerrrnee 0 

1400 — — Úr 2 nón 0 

1900 — — Aðrir 0... RN AIR 0 

2000 — Pektínefni, pektínöt o ktöt ......... . HR . 0 

— Jurtaslím og hleypie einnig umbreytt, unnið úr vörum úr 

jurtaríkinu: 

- — Agar: 

—- — Umbreytt ......0.0..0.00.0 0 

— — Annad ............…. FI AR 0 

— — Jurtaslim og I , einnig umbreytt, unnið úr 

baunum, -fræi eða gúarlræi 

301 —-—-— Umbreytt ................. AR 0 

3209 — —-— Annað....... AR HR A 0 

— — Annað: 

3901 — - — Umbreytt .........0.0.0.... HR rreee 0 

3909 — — — Affars ....00.. AR 0
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14. KAFLI 

Fléttiefni úr jurtaríkinu; vörur úr jurtaríkinu, ót.a. 

Athugasemdir: 

1. desember 1987 

1. Til þessa kafla teljast ekki eftirtaldar vörur sem skulu flokkast í flokk XI: Jurtaefni eða trefjar úr 

jurtaefnum á hvaða vinnslustigi sem er, aðallega notað til framleiðslu á spunaefnum, eða önnur 

jurtaefni sem hafa sætt þeirri meðferð að þau verða aðeins notuð sem spunaefni. 

2. Til nr. 1401 teljast m.a. bambus (einnig klofinn, sagaður eftir endilöngu eða í lengdir, ávalaður á 

endum, bleiktur, gerður óeldfimur, fágaður eða litaður), klofinn körfuviður, reyr og þess háttar, 

spanskreyrskjarni og flysjaður eða klofinn spanskreyrspálmi. Flöguviður flokkast ekki í þennan 

vörurlið (nr. 4404). 

in
 Til nr. 1402 telst ekki vidarull (nr. 4405). 

4. Til nr. 1403 teljast ekki tilbúin knippi eða vöndlar til framleiðslu á sópum eða burstum (nr. 9603). 

  

1401 

1402 

1403 

1404 

1000 
2000 
9000 

1000 

9100 

9900 

1000 

9000 

1000 

2000 

9001 

9009 

Jurtaefni notud adallega til fléttunar (t.d. bambus, spanskreyrpålmi, 

reyr, sef, körfuviður, raffíutrefjar, hreinsuð, bleikt eða lituð korn- 

strá, og linditrefjar): 

— Bambus ............%0.00 0. 

— Spanskr€yr ...........0000 000. rkrknenes 
— Affað ...........00 0 regn rrrrnee 

Jurtaefni notuð aðallega sem tróð eða til bólstrunar (t.d. glansull 

(kapok), viðarhár og marhálmur), einnig í lögum með eða án 

stoðefnis: 
— Glansull ...............000 00. 

- Annað: 

—— Viðarhár ............0..000 0. 

— — Annars ..........00.0 0. ernee 

Jurtaefni notuð aðallega í sópa eða bursta (t.d. sópdúrra, píassava, 

húsapuntur og agavetrefjar), einnig í búntum eða hönkum: 

— Sópdúrra (Sorghum vulgare var. technicum) .................. 

— Afffað ............. 0. rrrnne 

Vörur úr jurtaríkinu, ót.a: 

— Óunnin jurtaefni notuð aðallega til litunar eða sútunar ......... 
— Baðmullardúnn (linters) ..........2...0.. ann 

- Aðrar: 
-— Ýfingakönglar .........0...0....0.. 00... 

— — Annars ........... 0000 rr nnne
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FLOKKUR lil 

Feiti og olíur úr dýra- og jurtaríkinu og klofningsefni þeirra; 

unnin matarfeiti; vax úr dýra- eða jurtaríkinu 

15. KAFLI 
Feiti og olíur úr dýra- og jurtaríkinu og klofningsefni þeirra; unnin matarfeiti; vax úr 

dýra- eða jurtaríkinu 
Athugasemdir: 

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Svínafita eða alifuglafita í nr. 0209. 

b. Kakaósmjör, feiti eða olía (nr. 1804). 

c. Ætar blöndur sem innihalda miðað við þunga meira en 15% af vörum í nr. 0405 (v enjulega 21 
kafli). 

d. Hamsar (nr. 2301) eða leifar í nr. 2304—-2306. 

e. Einangraðar feitisýrur, unnið vax, lyf, málning, lökk, sápa, ilmvörur, snyrtivörur eða 
hreinlætisvörur, súlfóneraðar olíur eða aðrar vörur í flokki VI. 

f. Faktis, unnið úr olíum (nr. 4002). 
2. Til nr. 1509 teljast ekki olíur sem unnar eru úr ólívum með upplausn (nr. 1510). 
3. Til nr. 1518 telst ekki feiti eða olíur eða þættir þeirra, sem aðeins hefur verið mengað, og flokka 

skal í sama vörulið og samsvarandi Ómenguð feiti og olíur og þættir þeirra. 
4. Sápufótur, olíufótur og -dreggjar, sterínbik, glyserólbik og ullarfeitibik telst til nr. 1522. 

A F 

1501 Hreinsuð svínafeiti (Lard); önnur svína- og alifuglafeiti, brædd, 
einnig pressuð eða vökvaúrdregin: 

0001 — Beinafeiti og úrgangsefnafeiti „...........0.0.0..0000... 0. 0 
0009 — Onnur ss ereee 0 

1502 Fita af dýrum af nautgripaætt. kindum eða geitum, hrá eða brædd, 
einnig pressuð eða vökvaúrdregin: 

0001 — Beinafeiti og úrgangsefnafeiti ...............0..0..0..0.0 0 
0009 — Önnur 2... sssssseeeeeeeeeeeeeree serverer rverene 0 

1503 0000 Svínafeitisterín, svínaolía, tólgarsterín, oleóolía og tólgarolía, ekki 
gert að fleyti, eða unnið á annan hátt ........................... 0 

1504 Feiti og olíur og þættir þeirra, úr fiski eða sjávarspendýrum, einnig 
hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt: 

- - si úr fisklifur og þættir þess: 
1001 - Þorskalýsi, kaldhreinsað ........0.0.0....... 0 0 
1002 — — Þorskalýsi, Ókaldhreinsað ........0.0.0.0..0.. 00 0 
1003 — — Iðnaðarlýsi (aðeins lifrarlýsi) .........0.0..0... 0. 0 
1004 — — Lýsi úr fisklifur, Ót.a. ......0...0....... 00. 0 
1005 — — Tylgi 2..0..0.. eeg 0 
1009 = — Annad ......0... evnen rerree 0 

- Feiti og lýsi og þættir þeirra úr fiski, þó ekki lifrarlýsi: 

2001 — — Síldaflýsi ......0.0..0.0.. 0 AR 0 
2002 — — . Loðnulýsi ANAS ereee 0 
2003 — — Karfalýsi .......0..0.00.00.. 0 een ener ereee 0 
2004 — — Búklýsi,Ót.a. .....0...00.. 00. ennen eeereee 0 
2005 — — Tylgi .....0.0..0 e ever vener rree 0 
2009 — — Afnað .......00.. 0 0
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— Feiti og lýsi og þættir þeirra, úr sjávarspendýrum: 

3001 — — Hvallýsi.......0..0..00 0000 0 
3002 — — Olíur, þéttar á vélrænan hátt ................000 0000... 0 

3009 — — Annað ............. 0 ker ek rrkenre 0 

1505 Ullarfeiti og feitiefni unnin úr henni (þar með talið lanólín): 

1000 — Ullarfeiti,hrá .............0..0. 0... nenerenee 0 

9000 — Annað ............... 0. 0 

1506 Önnur dýrafeiti og -olíur og þættir þeirra, einnig hreinsað en ekki 

efnafræðilega umbreytt: 

0001 — Dýraolíur og efnisþættir þeirra ...........0....0000 000... 0 

0009 — Annað .........%.00 00 reeks esnnne 0 

1507 Sojabaunaolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræði- 

lega umbreytt: 

1000 — Hrá olía, einnig aflímuð ...........0.00.0.0 0... 0 

9000 — Annað ............2. 000 nr nkee 0 

1508 Jarðhnetuolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræði- 

lega umbreytt: 

1000 — Hráolía ............0.. 0000 0 

9000 — Annað ..........%..00 00 nerne knnee 0 

1509 Ólívuolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega 

umbreytt: 

1000 — Hráolía ..............%00 000... kk rr knennse . 0 

9000 — Annað ........0..00. 0 e uken knnee 0 

1510 0000 Aðrar olíur og þættir þeirra, unnar eingöngu úr ólívum, einnig 

hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt, þar með taldar blöndur 

þessara olía eða þátta og olía og þáttaínr. 1509 .................. 0 

1511 Pálmaolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega 

umbreytt: 

1000 — Hráolía ................ 0000. kk r enker rngenn 0 

9000 — Annað .........%... 0 knrkne 0 

1512 Olía úr fræi sólblóma, körfublóma eða baðmullar og þættir hennar, 

einnig hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt: 

— Olía úr fræi sólblóma eða körfublóma og þættir hennar: 

1100 —— Hráolía ................ 0... 0 

1900 — — Annað .........2.. 000. ene nkn skeer skr ernne 0 

- Olfa úr fræi badmullar og bættir hennar: 

2100 — — Hrá olía, einnig án gossypÓls .............%000 00... 0 

2900 — — Annað ..........0000 00 ek kerne nknnnkee 0 

1513 Kókoshnetu-, pálmakjarna- eða babassúolía og þættir hennar, einnig 

hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt: 

— Kókoshnetuolía og þættir hennar: 
1100 — — Hráolía ...........2...000 000 kue k rr rnnen 0 

1900 — — Annað ........0.0.20 00 0 

— Pálmakjarna- eða babassúolía og þættir hennar: 

2100 — — Hráolía .............0%. 0000 knnree 0 

2900 — — Afnað ..........000 000 0 

1514 Repju-, kolsa- eða mustarðsolía og þættir hennar, einnig hreinsað en 

ekki efnafræðilega umbreytt: 

1000 — Hráolía ............0... 0... 0 

9000 — Annað ...........0.. k nn kerner kkknene 0
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1515 Önnur órokgjörn jurtafeiti og -olía (þar með talin jójóbaolía) og 

þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt: 

— Línolía og þættir hennar: 
1100 — — Hráolía ................. 00 nvnne 0 
1900 — - Annad 0... ennen nnrnnnee 0 

— Maísolía og þættir hennar: 

2100 — — Hráolía ........0.....000 000. erreee 0 

2900 — — Annað „........0.... 0 0 

3000 — Laxerolía og þættir hennar .............0.0.0.0....00.0.... 0 
4000 — Tungolía og þættir hennar ..............0.0. 00... 0 

5000 — Sesamolía og þættir hennar ........................ 00 0 

6000 — Jójóbaolía og þættir hennar ..............0.0..00.000 00. 00... 0 
9000 — Annað ...........0.0 00. ene k ener rneene 0 

1516 Feiti og olíur úr dýra- eða jurtaríkinu og þættir þeirra, hert að fullu 

eða hluta, víxlesterað, enduresterað eða elaídínerað, einnig hreinsað 

en ekki efnafræðilega umbreytt: 

— Dýrafeiti og -olíur og þættir þeirra: 

1001 — — Feiti og olíur úr fiski og sjávarspendýrum og efnisþættir þeirra, 

enduresterad ...........0..00. 00. 0 

1002 — — Önnur dýrafeiti og olíur, enduresterað ..................... 0 
1009 — — Annað .......0.....0 00 kk een nknnee 0 

— Jurtafeiti og -olíur og þættir þeirra: 

2001 — - Sojabaunaolía .............0..2000..0 000 0 

2002 — - Baðmullarfræsolía .................... 00... 0 

2003 - Vetnaðar olíur (með vaxeinkenni, t.d. ópalvax} ............. 0 

2009 — — Afffað ............... enee 0 

1517 Smjörlíki; blöndur eða framleiðsla til manneldis úr jurtafeiti eða - 

olíum eða þáttum úr mismunandi fitu eða olíum þessa kafla, þó ekki 

feiti eða olíur til manneldis eða þættir þeirra í nr. 1516: 

1000 — Smjörlíki, þó ekki fljótandi smjörlíki ........................ 0 
— Annað: 

9001 — — Blöndur og laganir með 15% eða minna að þunga úr smjöri eða 
annari mjólkurfeiti ...........00...000. 0000 0 

9002 — — Neysluhæfar blöndur úr fljótandi sojabaunaolíu og baðmullar- 

fræsolíu ...............00 0. eneernnee 0 

9003 — — Neysluhæfar blöndur úr öðrum fljótandi matjurtaolíum ...... 0 

9004 — — Neysluhæfar blöndur úr dýra- eða matjurtafeiti og olíum, 
lagaðar sem smurefni í mót .............000 000. 0 

9009 — - Annars ............0.. 0 0 

1518 0000 Feiti og olíur úr dýra- eða jurtaríkinu og þættir þeirra, soðið, oxað, 

vatnssneytt, brennisteinsborið, blásið, fjölliðað með hita í lofttómi 

eða í eðalgasi eða umbreytt með öðrum hætti, þó ekki það sem er í 

nr. 1516; blöndur eða framleiðsla, ekki til manneldis, úr feiti eða 

olíum dýra- eða jurtaríkisins eða úr þáttum úr mismunandi feiti eða 

olíum þessa kafla, óf.a. .............0..... 0... 0 

1519 Einbasískar karboxyfitusýrur frá iðnaði; sýruolía frá hreinsun; 

feitialkóhól frá iðnaði: 
— Einbasískar karboxyfitusýrur frá iðnaði: 

1100 — — Sterínsýra ................0 0000 nerne kr eeernnee 0 

1200 — — Oleicsýra ................00 00 nere erngeene 0 

1300 — — Fitusýrurtallolíu ............0......0 00 0 

1900 — — Aðrar .......0...00 0000 0 
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2000 — Sýruolíur frá hreinsun .................000 0000... 0 
3000 — Feitialkóhól fráiðnaði .............0.00. 0... 0 

1520 Glýseról (glýserín), einnig hreint; glýserólvatfn og glýseróllútur: 

1000 — Glýseról (glýserín), hrátt; gýserólvatn og glýseróllútur ...... 0 

9000 — Annað, þar með talið syntetískt p glýseról ................. 0 

1521 Jurtav ax (annað en tríglýseríð), býflugnavax, annað skordýravax og 

hvalaraf, einnig hreinsað eða litað: 

1000 — Jurtavax ...........00 000 enken nee 0 

9000 — Annað .........0... 0 senere ner ennen rnrnne 0 

1522 0000 Degras; leifar sem falla til við meðferð á feitiefnum eða dýra- eða 

jurtavaxi ............0...0 00 kreeres 0 
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FLOKKUR IV 
Unnin matvæli; drykkjarvörur, áfengir vökvar og edik; tóbak og framleitt tóbakslíki 

Athugasemd: 

Sem kögglar í þessum flokki teljast vörur sem mótaðar hafa verið annað hvort beint með þjöppun 

eða blöndun bindiefnis sem að magni er ekki meira en 3% miðað við þunga. 

16. KAFLI 

Framleiðsla úr kjöti, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahrygg- 

leysingjum 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki kjöt, hlutar af dýrum, fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum 

vatnahryggleysingjum sem hefur verið unnið eða varið skemmdum á þann hátt er um getur í 2. eða 

3. kafla. 
2. Matvæli teljast til þessa kafla ef þau innihalda meira en 20%, miðað við þunga, af pylsum, kjöti, 

hlutum af dýrum, blóði, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum, eða 

hverskonar samsetningu þeirra. Þegar í lögun eru tvær eða fleiri framangreindra vara skal flokka 

hana í þann vörulið 16. kafla sem svarar til þess efnisþáttar eða efnisþátta sem mest er af miðað við 

þunga. Þessar reglur gilda ekki um fylltar vörur í nr. 1902 eða framleiðslu í nr. 2103 eða 2104. 

Athugasemdir við undirliði: 

1. Sem jafnblönduð matvæli í nr. 1602.1000 telst framleiðsla úr kjöti, hlutum af dýrum eða blóði, 

fínlega jafnblandað, umbúið til smásölu til nota sem fæða fyrir börn eða sjúka, í umbúðum með 
innihaldi að nettóþyngd ekki meira en 250 g. Þegar skýrgreiningu þessari er beitt skal ekkert tillit 
taka til efnisþátta sem kunna að hafa verið settir í litlu magni í blönduna til bragðbætis, varnar 

skemmdum eða í öðrum tilgangi. Í matvælum þessum mega vera sýnilegar agnir í litlum mæli af 

kjöti eða hlutum af dýrum. Undirliður þessi gengur fyrir öllum öðrum undirliðum í nr. 1602. 
2. Fiskur og krabbadýr sem aðeins eru tilgreind í undirliðum nr. 1604 eða 1605 undir sínum almennu 

heitum, eru af sömu tegund og þau sem nefnd eru undir sömu heitum í 3. kafla. 

  

A E 

1601 Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti, hlutum af dýrum eða blóði; 

matvæli gerð aðallega úr þessum vörum: 

0001 — Blóðmör oglifrarpylsa ............0....0 0000. 0 

0009 — Anað ........000. 0 eee er snes 0 

1602 Annað kjöt, hlutar af dýrum eða blóð, unnið eða varið skemmdum: 

1000 — Jafnblönduð matvæli .................. 0... 0 

2000 — Úrdýralifur ..........0...0...00. 000. 0 

- Úr alifuglum í nr. 0105: 

3100 — — Úrkalkún .........00.0.. 000. 0 
3900 — — Annað .......000.00 0000 rrereee 0 

- Úr svínum: 

4100 — — Læri oglærissneiðar ...........0.....0. 0... 0 

4200 —-- Bógur og bógsneiðar ...............000. 0000. 0 

4900 — - Annað, þar með taldar blöndur .......................00.. 0 

5000 — Úrnautgripum ................ 0. 0 

9000 — Annars, þar með taldin framleiðsla úr hvers konar dýrabióði .... 0 

1603 Kjarnar og safar úr kjöti, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða 

öðrum vatnahryggleysingjum: 

0001 — Kjötkraftur (hvalaafurð) ...............0.20000 00. 0 

0002 — Fiskisafar ..........000000000 0000. 0
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1604') 

3 

    

Kjarnar og safar úr Í 

hryggleysingjum FR BR 

AGrir snuse ennen kunnen ssrnne 

  

abbadyrum, 

    

Fiskur, lagadur eda varinn skemmdum; styr juhr ogn og ; eftirlíking zar 

þeirra: 

1101 
1109 

    

ba
 

  

Tollur í E-dálki 

  

    Fiskur, im en ekki hakkað 

  

— = Í loftþéttum umbúðum 

  

  

    

  

- — — Niðurlögð síld, gaffalbitar HR 

Niðursoðin síldarflök í sósum ... UR HR 

- — — Niðursoðin. léttreykt síldarflö 

- Í sóst Eða Olu Lo seeren …. 

-— - rfiok 0... 

- Niðursoðin 

— Flök,ót.a. .....0.... 

— Reykt síld (kippers), Ót.a. ............ HR 

- ÖnNNUr 

- Í öðrum umbúðum 

-—— Flök ........00 0. nnnee 

Önnur Lo ARA 

Sardínur, sardínellur og brislingur eða spratti 

— — Í loftþéttum umbúðum ..... HA 

Affað 2... ee nen e never renesene 
        

  

- nfiskur, röndótti túnfiskur og rákungur (Sarda spp.): 

- Í loftþóttum umbúðum ............. HI 

- — Í loftþéttum umbúðum .......0.00.00 00 

- ÁRNAR 20... eene 

— Ansjósur 

— — Í loftþéttum umbúðum ................. 0... 

AFAR 200. 

Annar: 

- Niðurlögð loðna ... 

     

  

ursoði n na FR 

  

   — - (ðurlögð. ufsafld Dk (sjólag) 2... 

- - Silur igur (murta), niðursoðinn eða niðu 

- — Niðursoðinn saltfiskur .......0...... 00. 

- — Niðursoðinn smokkfiskur .............0 00. 

— — Ånnars .......... 0 k kernerne 

adur eda varinn skemmdum: 

  

r fiskur lag 

  

Niðursoðnar fiskbollur .........0.0..0000 0. 

—- Niðursoðinn fiskbúðingur .........000.0.00 0 
— Niðursoðinn fiskur, Ót.a. ........%.0.00 000 

— Niðursoðin fisklifur ..............000. 00. 

—- Niðursoðin reyksíldarpasta ...............0.... 

   gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFT A-löndum. 
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2006 

2007 

2008 

2009 

3001 

3002 

3003 

3004 

3009 

1605') 

2029 

3001 

3009 

9011 

9019 

9090 

  

— — Niðursoðin þ 

  

- Niðursoðin síldar: 

-— Annars ..... IN 

- Styrjuhrogn og eftirlíkingar þeirra: 

- - Niðursoðinloðnuhrogn ........00.0000000 0. 

— Niðurlögð grásleppuhrogn (kavíar) .................. 

— — Niðursoðin þorskhrogn ..........000. 0. 

gð þorskhrogn ..........0..0 0000 
   

  

- — Niður 

skemmdum: 

- Krabbi: 

— — Íloftþéttum umbúðum .......00.%.0.. 0. 

— — Apar 2... 

eturhumar: 

im umbúðum: 

  

- Rækja c 
Í loft! iCili        
    
    

ækja ses eee een nnee 

fi tækjupasta 0... 

-—-—- Rækja 0... IR 

— — ApNað ......0.. 0. 

— Humar: 

— — Í llottþéttum umbúðum ..........0..... 000 

- Ånnar 0... serveren 

— Onnur krabbadyr: 

Í loftþéttum umbúðum: 

-— Kræklingur ........... HARA 

—- — — Annað... 

— — Í öðrum umbú 

— — — Kræ 

— Annað 2... 

-- Annað: 

— Í loftþéttum umbúc 

— — — Niðursoðinn hör 

-——-— Annað........ 

- — Annars 

      

  

        

" Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum. 
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Athugase 
  

2940. 

c. Lyf eða aðrar vörur í 30. kafla 

Athugasemd við undirlið: 

    

Sem hrár 

17. KAFLI 

Sykur og sætindi 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Sætindi sem í er kakaó (nr. 18 

b. Kemískt hreinn sykur (þó ekki súkrósi, laktósi, maltósi, glúkósi og frúktósi) e 

    

     
99,5" af þunga þurrefnisins     

1701.1200 telst sykur með súkrósainni 

desember 19! 

aðrar vörur 

haldi 

& 

  nr. 

sem við 

  

1701 

1702 

1100 

1200 

9101 
91 1 102 

  

9906 

9907 

9909 

4001 

  

Hrár sykur sem inniheldur hvorki viðbætt 

  

  

- Reyrsykur .........0.. 0... 

- — Rófusyktr 00.02.0022... kknee 

- Annar: 

— — Sem inniheldur viðbætt bragðefni eða litarefni: 

- — Molasykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........... 

Molasykur í öðrum umbúðum ............. HA 

— — — Strásykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ......... 

— — — Strásykur í öðrum umbúðum ... NANNA 

— — — Púðursykur ................. a 

- — — Sallasykur (flórsykur) ........ 

- — — Steinsykur(kandís) ..........00000.. 0... 

Annar ....sss0sssseekeseeee ANNANN rsnee 

- Annars: 

- — — Molasykur í smásöluumbúðum $ kgeða minna ............ 

— — Molasykur í öðrum umbúðum ................. 

— — — Strásykur í smásöluumbúðum S kg eða minna ......... 

— — — Strásykur í öðrum umbúðum ...... AIR 

— — Púðursykur ........ sr AR 

-— — Sallasykur (flórsykur) .................0..... HR 

— — — Steinsykur (kandis) ..................0.0.. 

— — — Annar 2... 

Annar sykur, þar með talinn kemískt hreinn laktósi, maltósi, glúkósi 

og frúktósi, í föstu formi; sykursíróp sem inniheldur hvorki bragðefni 

né litarefni; gervihunang, einnig blandað náttúrlegu hunangi; 

karamel: 

Laktósi og laktósasíróp ................ AAA 

—- Hlynsykur og hlynsíróp ............02 0000... rr rnrns 

— Glúkósi og glukósasíróp sem inniheldur hvorki frúktósa né 

inniheldur sem þurrefni minna en 20% af frúktósa miðað við 

þunga: 

   

— — Drúfusykur (glúkósi), án bragðefna eða litarefna ............ 

— — Sfrép 2.....00. 

ANNAÐ „2... 

  

   
— Glúkósi og glúkósasíróp sem innheldur se 

kosti 20% en þó minna en 50% af frúktósa 

Drúfusykur (glúkósi), án bragðefna eð: 
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4002 — — Sirép .................. AIR 0 

4009 — - Annað #0... nen ener knenene 0 

5000 — Kemískt hreinn frúktósi .............0.0...... 000. 0 

6000 Annar frúktósi og frúktósasíróp sem inniheldur sem þurrefni 

meira en 50% af frúktósa miðað við þunga ................... 0 
— Annað, þar með taldar einsykrur (invertsugar): 

9001 — — Hunangslíki, einnig blandað náttúrulegu hunangi ........... 0 

9002 — — Síróp ........00%. 0000 0 

9003 — — Litarefni til matvælaframleiðslu (caramel) ................ 0 

9004 — Kemískt hreinn maltsykur (maltósi) ....................... 0 

9009 - Annars 20... nrrenne 0 

1703 Melassi unninn með kjörnun eða hreinsun sykurs: 

— Reyrmelassi: 

1001 —— Tilfóðurs ................. 00. 0 

1002 — — Með bragðefnum eðalitarefnum .......................... 0 

1009 ANNA „0. rn kene 0 

— Annar: 

9001 — - Tilfóðurs .......0.0......0.. 0. 0 
9009 — — Annars „00.00.0000 0 

1704 Sætindi (þar með talið hvítt súkkulaði) án kakaóinnihalds: 

1000') — Tyggigúmmií, einnig sykurhúðað ........0.0.0.0...00. 0000. 20 0 

— Annað: 

9001') — — Lakkrís, sykraður og lakkrísvörur ......................... 20 0 

9002 — — Möndlumassi, blandaður sykri og persipan (eftirlíking möndlu- 

massa), í5 kgblokkumogstærri .............0... 0 

9003') — — Brjóstsykur, sælgætistöflur (pastillur),ót.a. ................ 20 0 

9004) — — Karamellur ..........0..% 00... een erne 20 0 

9005!) — — Vörur úr akasíulími (gum Arabic) ........................ 20 0 

9000) — — Annars .......0... 20 0 

') Tollur øf E-dålki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum.
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18. KAFLI 
Kakaó og framleiðsla úr kakaói 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki framleiðsla í nr. 0403, 1901. 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 eða 3004. 

2. Tilnr. 1806 teljast sætindi sem innihalda kakaó svo og önnur matvæli sem innihalda kakaó, leiði 

ekki annað af 1. athugasemd við þennan kafla. 

  

A E 

1801 0000 Kakaóbaunir, heilar eða muldar, hráar eða brenndar ............ 0 

1802 0000 Kakaóskurn, kakaóhýði, kakaóskæni og annar kakaóúrgangur .... 0 

1803 Kakaódeig, einnig fitusneytt: 
1000 — Ekki fitusneytt .........0....00 00. kk ret 0 

2000 — Fitusneytt að hluta eða öllu leyti ...........000000 000... 0 

1804 0000 Kakaósmjör, kakaófeiti og kakaóolía ........................... 0 

1805 Kakaóduft, án viðbætts sykurs eða annarra sætiefna: 

0001 — Í smásöluumbúðumS kg eða minna ................0..... AR 0 
0009 — Annað ...........0.2 000 0 

1806 Súkkulaði eða önnur matvæli sem inniheldur kakaó: 

1000') - Kakaóduft sem inniheldur viðbættan sykur eða annað sætiefni . 20 0 

— Önnur framleiðsla í blokkum eða plötum sem eru 2 kg eða meira 

að þyngd eða sem lögur, deig, duft, korn eða önnur heild í 
umbúðum sem innihalda meira en 2 kg: 

2001 — - Núggatmassi í 5 kg blokkum ogstærri ...................... 0 

2002 — — Búðingsduft ............000000 02... n nn rr kkrnee 0 

2009) - — Annað ............0.0 nn kkeee 20 0 
— Annað í blokkum, plötum eða stöngum: 

3100) — — Fyllt ......000000 0000 kr kernen kr nkee 20 0 

— — Ófyllt: 
3201') - - - Suðusúkkulaði í stöngum og plötum, þ.e. súkkulaði sem í eru 

einungis kakaóbaunir, sykur og ekki yfir 30% af kakaósmjöri 20 0 

3209) —- - — Afað .........00000 00 ker kreeres kreere 20 0 

— Annað: 

9001 — — Búðingsduft ...........0....0. 00. n nn ( 

9002  — — Fæda sérstaklega tilreidd fyrir sjuka ................... … 0 

9009") — — Annars .........20.0 0. rngne . 20 0 

0 Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum.
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19. KAFLI 

Framleiðsla úr korni, fínmöluðu mjöli, sterkju eða mjólk; sætabrauð 
Athugasemdir: 

Til þessa kafla telst ekki: 

d. 

b. 

C. 

Matvæli sem innihalda meira en 20%, miðað við þunga, af pylsum. kjöti, hlutum af dýrum, 
blóði. fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum eða hvers konar 
samsetning þeirra (16. kafli), að undanskildum vörum með fyllingu í nr. 1902. 
Kex eða aðrar vörur úr fínmöluðu mjöli eða sterkju. sérstaklega tilreitt sem skepnufóður (nr. 
2309). 

Lyf eða aðrar vörur í 30. kafla. 

  

2. Sem mjöl, fín- eða grófmalað í þessum kafla telst mjöl, fín- eða grófmalað, í 11. kafla og annað 
mjöl, fín- eða grófmalað. og duft af jurtauppruna úr hvaða kafla sem er. 

3. Til nr. 1904 telst ekki framleiðsla sem inniheldur meira en 8%, miðað við þunga, af kakaódutti 
eða er hjúpuð með súkkulaði eða öðrum matvælum sem innihalda kakað í nr. 1806 (nr. 1806). 

4. Með orðunum unnið á annan hátt í nr. 1904 er átt við unnið eða meðhöndlað frekar en gert er ráð 
fyrir í vöruliðum eða athugasemdum 10. eða 11. kafla 

  

1901 

1902 

1903 

1904 

  

A I 

Maltkjarni; framleiðsla úr mjöli, fín- eða grófmöluðu, sterkju eða 

maltkjarna, sem ekki inniheldur kakaóduft eða inniheldur kakaóduft 

sem að magni til er innan við 50% miðað við þunga, ót.a.: matvæli 

úr vörum í nr. 0401—0404 sem ekki innihalda kakaóduft eða 

innihalda kakaóduft sem að magni til er innan við 10% miðað við 

þunga, ót.a.: 

1000  — Barnamatur, í smásöluumbúðum BR FR 0 

2000 — Blöndur og deig til framleiðslu á brauðvörum ínr. 1905 ..... … 0 
9000 — Annad 20... 0 

Pasta, einnig soðin eða fyllt (með kjöti eða öðrum efnum) eða unnin á 

annan hátt svo sem spaghettí, makkarónur, núðlur, lasagne, gnocchi, 

ravíólí, kannellóní; couscous, einnig unnið: 

- Ósoðin pasta, ekki fyllt eða unnin á annan hátt: 
1100 — — Með egg} jainnihaldi RA kunnen erne ereeeuveerrnee 0 
1900 = — Önnur ses eee eeeeeerreeene 2. 0 

Fyllt pasta, einnig sodin eda unnin å annan hått: 

2001 — — Með fyllingu. sem að magni til er meira en 20% miðað við 

þunga úr fiski, krabbadýrum, lindýrum og öðrum sjávar- eða 

vatnahryggleysingjum ...........0..0. reen 0 

2002 — — Með fyllingu úr kjötafurðum sem að magni til eru meira en 

20% miðað við þunga ......0.00000. 0 0 

2009 — — Onnur 0. 0 

3000 — Önnur PASTA 0 HR 0 
4000 — Couscous suse een ennen reee 0 

Tapíókamjöl og tapíókalíki úr sterkju, sem flögur, grjón, perlur, 
sáldur eða í áþekkri mynd: 

0001  — Ismásöluumbúðum 5 kg eða minni ..................... BR 0 
0009 — Annad ....0.... . 0 

Matvæli úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum (t.d. korn- 

flögur); korn, annað en maís, sem grjón, forsoðið eða unnið á annan 

hátt: 

1000  — Matvæli úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum ........... 20 
9000 — Önnur 20
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1905 Brauð, sætabrauð, kökur, kex og aðrar brauðvörur, einnig með 

kakaói; altarisbrauð, lyfjahylki, innsiglunaroblátur, rísþynnur og 

áþekkar vörur: 

1000") — Hrökkbrauð ses eee 20 0 

2000!) — Piparkökur og þess háttar .............. HR 20 0 

3000') — Sætakex; våfflur og kexbynnur ..................... HR 20 0 

4000'} — Tvíbökur, ristað brauð og áþekkar ristaðar vörur .............. 20 0 

- Annað: 

9001} — — Brauð, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðun- 

eytisins L.0l ssesssessseeenerrnnne RA 20 0 

9000) — — Annars 2... 20 0 

Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum.
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20. KAFLI 
Framleiðsla úr matjurtum, ávöxtum, hnetum eða öðrum plöntuhlutum 

ugasemdir: 

Til þessa kafla telst el 

a. Matjurtir, 

getur í 7., 8. eða 11. kafla. 

b. Matvæli sem innihalda meira en 2 

blóði, fiski eða krabb 
samsetningu þeirra (16. kafli) 

c. Jafnblönduð samsett ma 

Til nr. 2007 og 

sem sætindi (nr. 1704) eða súk kulaðisælgæti 

Til nr. 2001, 2004 og 2005 teljast, eftir því þær vörur 7. kafla eða nr. 1105 eða 1106 

(annað en mjöl, fín- eða grófmalað, og duft úr vörum 8. kafla) sem hafa verið unnar eða 

meðhöndlaðar með öðrum hætti en þeim sem um ræðir í a-lið 1. athugasemdar. 

Tómatsafi sem í er 7% eða meira þurrefni miðað við þunga telst til nr. 2002 

Sem safi, ógerjaður og án viðbætts áfengis í 009 telst safi með 0,5% alkóhólstyrkleika eða 

minna miðað við rúmmál. 

    

   

        

vextir eða hnetur sem hefur verið unnið eða varið skemmdum á þann hátt sem um    
„ miðað 

lindýrum eða öðr 

þunga, af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum, 

m vatnahryggleysingjum eða hvers konar 
    

  

       
1 I 

    

     >kki ávaxtah ig, sykurhúðaðar möndlur eða þess háttar 

  

4 

   

        

   

  

    

Athugasemdir við undirliði: 

Sem jafnblandaðar matjurtir í nr. 2005.10 telst framleiðsla úr matjurtum, úr fínlegri } 

umbúið til smásölu sem barnamatur eða sjúkara 

minna. Þegar skýrgreiningu þessari er beitt skal 

verið settir í blönduna til b 

mega vera sýnilegar a; 

undirliðum í nr. 2005. 

í jafnblöndu, 

í umbúðum með nettóinniha di 250 g eða 

c illit tekið til efnisþátta sem kunna að hafa 

agðbætis, varnar skemmdum e öðrum tilgangi. Í framleiðslu þessari 

ir af matjurtum í litlu magni. 2005.10 gengur fyrir öllum öðrum 

  

         

     

      

  

  

2. Sem jafnblönduð framleiðsla í nr. 2007.10 telst framleiðsla úr ávöxtum, úr fínlegri jafnblöndu, 

umbúið til smásölu sem barnamatur eða sjúkrafæða, í umbúðum með nettóinnihaldi 250 g eða 

minna. Þegar skýrgreiningu þessari er beitt skal ekkert tillit tekið til efnisþátta sem kunna að hafa 

verið settir í blönduna til bragðbætis, varnar skemmdum eða í öðrum tilgangi. Í framleiðslu þessari 

mega vera sýnilegar agnir af ávöxtum í litlu magni. Nr. 2007.10 gengur fyrir öllum öðrum 

undirliðum í nr. 2007. 

E 

2001 Matjurtir, ávextir, hnetur og aðrir plöntuhlutar til manneldis, unnið 

eða varið skemmdum með ediki eða ediksýru: 

1000 — Gúrkurogreitagúrkur ............0....... 30 

2000 — Laukur ..........000 00. 30 

— Annað 

9001 — — Kartöflur og vörurúr þeim ..... AR HR 30 
9009 — — Annars ............ 0. rnnnnne 30 

2002 Tómatar, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt en með ediki eða 

ediksýru: 

1000 — Tómatar, heilir eða hlutaðir ............... HR 30 

- Aðrir: 

9001 — — Mauk (pufré) ........000000. 30 
9009 — — Annars .......00%.0 0... 30 

2003 Sveppir og jarðsveppir, unnir eða varðir skemmdum á á annan hátt en 

með ediki eða ediksýru: 

1000 — Sveppir ......00%%02 000 enernekennnne . 30 

2000 — Jarðsveppir .....
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2004 

2006 

2007 

2008 

1000 

9000 

1000 

2000 

3000 

4000 

5100 

5900 

6000 

7000 

8000 

9000 

0000 

1000 

9100 

9900 

2001 

2009 

4001 

4009 

6001 

6009 

7001 

7009 

8001 

8009 

Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með 

ediki eða ediksýru, frystar: 

— Kartöflur ...............00 00. 
— Aðrar matjurtir og matjurtablöndur .........0.0....0.0....000.. 

Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með 

ediki eða ediksýru, ófrystar: 

— Jafnblandaðar matjurtir ....................2... A 

— Kartöflur .........0.00.. 0000 HI 

— Súrkál ................ a 

— Gulertur (Pisum sativum) ...........00 000 

— Belgaldin (Vigna spp., Phaseolus spp.): 

- — Belgaldin, afhýdðd ...........0022 0000. 

2 Öfnur 2... ener erennnn 
- Sperglar ........0..002200. knee AÐ 

— Ólívur oo. HR 

— Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) .............0..... 

— Aðrar matjurtir og matjurtablöndur ...................... 

Á vextir, hnetur, ávaxtahýði og aðrir plöntuhlutar, varið skemmdum 

með sykri (húðað, gljásykrað eða kristallað) ......... 

Sulta, ávaxtahlaup, mauk, ávaxta- eða hnetudeig, soðið, einnig ; með 

viðbættum sykri eða öðru sætiefni: 

— Jafnblönduð framleiðsla ........... ARNA 

—- Annað: 

— — Sítrusávextir ..........0.000. 0 HI 

— — Annars ..........0.0. 0 

Á vextir, hnetur og aðrir ætir plöntuhlutar, unnið eða varið skemmd- 

um á annan hátt, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni eða 

áfengi, ót.a.: 
— Hnetur, jarðhnetur og önnur fræ, einnig blandað saman: 
—— Jarðhnetur ................0 000. enkrennes 

— Annað, þar með taldar blöndur .....................00.. 

- Ananas: 
— — Avaxtasúpur og -grautar ...... FR 

- — ARNAr 0... IR 

— Sítrusávextir: 

— — Åvaxtastpur og -grautar .................. BR 

—-— Aðrir 2... sr 

— Perur: 

- — Ávaxtasúpur og -grautar .......0..00.0 0. 

—— ÁÖfar ..........2. 0000 ne keen 

- Apríkósur: 

- — Ávaxtasúpur Og -graUtar ........0..000. 0. 

AÖFAr 22... een kk nnne 

- Kirsuber: 
- — Åvaxtastpur og -grautar ............... BI 

- Önnur „0... NA 
— Ferskjur: 

- — ÁvaxtaSÚpUr Og -$rAUtAr .......0..00. 0 

— Jarðarber: 

- — Ávaxtasúpur Og -grautar ...........0.... 0. 

— — Önnur 2... eeeeeeeeeeeerrrree HI 

0 

0
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— Annað, þar með talið blöndur aðrar en í nr. 2008.19 0 TT 

9100 — — Pálmákjarmi .......0...0.0.000 000. 0 

- — Blöndur: 

9201 — — — Åvaxtasipur og -grautar 2... sees ssseeeeeee 0 

9209 — — — Aðrar .......00.0..0.0 0 0 

— — Annars: 

9901 — — — Åvaxtasupur og -grautar sees eeeeeeeeereee 0 

9909 ——— Annað ......00000000 00 0 

2009 Á vaxtasafi (bar með talið þrúguþykkni) og matjurtasafi, ógerjaður 

og án viðbætts áfengis, einnig með viðbættum sykri eða öðru 

sætiefni: 

- Appelsínusafi: 

- — Frystur: 

1101 — — — Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum ogstærri ....... 0 

1109) — —— Afar ............. 0 neee nr ken enenee 20 0 

— Annar: 

1901 — — — Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum ogstærri ....... 0 

1900) — - — Annars .......... NR 20 0 

— Greipaldinsafi: 

2001 — — Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum ogstærri ......... 0 

2009) —— Annar ............ IR 20 0 

— Safi úr hvers konar öðrum sítrusávöxtum: 

3001 — — Ógerjaður og ósykraður í 50 kg umbúðum og stærri .......... 0 

3009) — — Annar 2....000 0 HR BR 20 0 

- Ananassafi: 

4001 — — Ógerjaðurc 0 
4009') — — Annar 20 0 

— Tómatsafi: 

5001 — — Ógerjaður og ósykraður í 50 kg umbúðum og stærri .......... 0 

5009") — — Annar .......00. 0. een kernen enrknnse 20 0 

— Þrúgusafi (þar með talið þrúguþykkni): 

6001 — — Ógerjaður og ósykraður í 50 kg umbúðum eða stærri ......... 0 

6009') — — Annar ........000 20 0 

— Eplasafi: 

7001 — — Ógerjaður og Ósykraður í 50 kg umbúðum eðastærri ......... 0 

7009) — — Annar ......0.0.. 00. 20 0 

— Safi ur hvers konar öðrum ávaxta- eða matjurtasafa: 

8001 — — Ógerjaður og ósykraður í 50 kg umbúðum eðastærri ......... 0 

8009") — — Annar ........ FR 20 0 

— Safablöndur: 

9001 — — Ógerjaðar og ósykraðar í 30 kg umbúðum og stærri .......... 0 

9009!) — — Aðrar ........ HR 20 0 

S Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum. 
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21. KAFLI 
Ýmis matvælaframleiðsla 

Athugasemdir 

. Til bessa kafla telst ekki: 

a. 
b. 
c. 
d. 

f. 

8- 

Blandadar matjurtir i nr. 0712. 
Brennt kaffilíki sem inniheldur eitthvað af katfi (nr. 0901). 

Krydd eða aðrar vörur í nr. 0904—0910. 

Matvæli, önnur en vörur sem lýst er í nr. 2103 eða 2104, sem innihalda meira en 20%, miðað 

við þunga, af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum, blóði, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða 

öðrum vatnahryggleysingjum, eða hvers konar samsetningu þeirra (16. kafli). 
Áfengisblöndur sem notaðar eru til framleiðslu á drykkjarvörum að áfengisstyrkleika yfir 

0,5% miðað við rúmmál (sjá 2. athugasemd við 22. kafla) (nr. 2208). 
Ger, tilreitt sem lyf, eða aðrar vörur í nr. 3003 eða 3004. 

Unnin ensím í nr. 3507. 

2. Kjarni úr kaffilíki því sem um getur í b-lið 1. athugasemdar hér á undan flokkast í nr. 2101. 

3. Sem jafnblönduð samsett matvæli í nr. 2104 telst framleiðsla úr fínlegri jafnblöndu tveggja eða 

fleiri undirstöðuefnisþátta, t.d. kjöts, fisks, matjurta eða ávaxta, í smásöluumbúðum til nota sem 
barnamatur eða sjúkrafæða, í umbúðum að nettóinnihaldi 250 g eða minna. Þegar skýrgreiningu 

þessari er beitt skal ekkert tillit taka til efnisþátta sem settir eru í litlu magni í blönduna til 
bragðbætis, varnar skemmdum eða í öðrum tilgangi. Í slíkri framleiðslu mega einnig vera sýnilegar 

agnir efnisþátta í litlu magni. 

  

2101 

2102 

A E 

Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi, tei eða maté og framleiðsla að stofni 

til úr þessum vörum eða að stofni til úr kaffi, tei eða maté; brenndar 

síkóríurætur og annað brennt kaffilíki, og kjarni, kraftur og seyði úr 

þeim: 

— Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi, og framleiðsla að stofni til úr 

þessum kjarna, krafti eða seyði eða að stofni til úr kaffi: 

001) — — Kaffiþykkni sem inniheldur blöndur úr möluðu brenndu kaffi, 
ásamt matjurtafeiti og stundum Önnurefni ................. 20 0 

1009 — — Annað ........0%...00. 0 rnnsee 20 0 

— Kjarni, kraftur og seyði úr tei eða maté, og framleiðsla að stofni 

til úr þessum kjarna, krafti eða seyði eða að stofni til úr tei eða 
maté: 

2001') — — Blöndur úr tilreiddu tei með mjólkurdufti og sykri ........... 20 0 

2009) - — Annað ............00 0000 reen nr nnnee 20 0 

3000") — Brenndar sikårfurætur og annad brennt kaffiliki, og kjarni, 

kraftur eða seyði úr þeim ............... 0000... 20 0 

Ger (lifandi eða dautt); aðrar einfruma örverur, dauðar (þó ekki 

bóluefni í nr. 3002); unnið bökunarduft: 

1000 — Lifandiger ............0. 0000... kr kkrrnnnre 0 
— Dautt ger; aðrar einfruma örverur, dauðar: 

2001 — - Dauttger ............0. 0000. rrnnee 0 

2002 — — Dauðir einfruma þörungar .............0..0.0 000 0 
2009 — — Annað ...........0. 000 rr ersrnnne 0 
3000 — Unnið bökunarduft.................... 0000 ne krrnenne 0 

5 Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum.
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2103 Sósur og framleiðsla í þær; blönduð bragðefni og blönduð bragð- 

bætiefni; mustarðsmjöl, fín- eða grófmalað, og unninn mustarður: 

1000. — Sojasósa .......0%%0. 0. ennen krkskkrree 0 

2000 — Tómatsósur .............0. 0020. 0 

3000 — Mustarðsmjöl, fín- eða grófmalað, og unninn mustardur (sinnep) 0 

— Annað: 

9001 — — Tilreiddar matjurtasósur sem aðallega innihalda mjöl, sterkju 

eða maltkjarna .........%..0200 02 rknnee 0 

9002 — — Olíusósur (t.d. majones og remúlaði) ...................... 0 

9009 — — Annars „22.00.2000... kk kkkkrrrskrenkrnse 0 

2104 Súpur og seyði og framleiðsla í það, jafnblönduð samsett matvæli: 

— Súpur og seyði og framleiðsla í það: 

1001 — — Tilreiddar matjurtasúpur aðallega úr mjöli, sterkju eða malt- 

kjörna .........0... 0. keen 0 

1002 - — Annað súpuduft í 5 kg umbúðum eðastærri ................. 0 

1003 — — Niðursoðnar fisksúpur ...........%.0.0.0. 0000 0 

1004 — — Aðrarsúpur .........0..0..20 00 0 

1009 — — Annad ........0.. renerne rrnnnen 0 

- Jafnblönduð samsett matvæli: 

2001 — — Seminnihalda kjöt eða kjötúrgang ..........000... 0... 0 

2002 — — Sem innihalda fisk, krabbadýr, skeldýr eða aðra sjávar- eða 

vatnahryggleysingja ............. 0000 0 

2009 — — Önnur ........0.. 00. en ve er rvnnee 0 

2105 Rjómaís og annar ís til manneldis, einnig með kakaóinnihaldi: 

0001'} — Seminniheldurkakaó ...........0.0.%%%. 0000. 20 0 

0009')— Annar 2... nunne ennen ennen ernee 20 0 

2106 Matvæli, ót.a.: 

1000 — Próteínseyði og textúruð próteínefni ........0.000.02...0... 0 

— Önnur: 
Á vaxtasafi tilreiddur og blandaður umfram það sem tilgreint er 
í nr. 2009: 

9011 — — — Ógerjaður og ósykraður í 50 kg umbúðum eðastærri ....... 0 

9019) - — - Íöðrum umbúðum .........0...0.. 0000 20 0 

— — Efni til framleiðslu á drykkjarvörum: 

9021 — — — Áfengislaus efni (vatnssneyddir kjarnar) ................. 0 

9022') — — — Síróp með bragðefnum eða htarefnum ................... 20 0 

9029!) — - — Önnur .....0....0 2... eee eevee eee eernrnnen 20 0 
9031) — — Sælgæti sem hvorki inniheldur sykur né kakad .............. 20 0 

2 — — Búðingsduft ............0... 000 000 0 krrkrnne 0 

9033 — — Åvaxtastipur og -grautar ............0..0.. seneereee. 0 
9039 — — Annað.. 0 

) Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFT A-löndum.
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22. KAFLI 

Drykkjarvörur, áfengir vökvar og edik 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Sjór (nr. 2501). 

b. Eimað vatn eða vatn til mælingar á rafmagnsmótstöðu eða vatn af áþekkum hreinleika (nr. 

2851). 
. Ediksýra með meira en 10% sýrustyrkleika miðað við þunga (nr. 2915). 

. Lyf í nr. 3003 eða 3004. 

Ilmvörur eða hreinlætisvörur (33. kafli). 

2. Í þessum kafla og 20. og 21. kafla skal alkóhólstyrkleiki miðað við rúmmál ákvarðaður við 20 *C. 

3. Sem óáfengar drykkjarvörur í nr. 2202 teljast drykkjarvörur með 0,5% alkóhólstyrkleika eða 

minna miðað við rúmmál. Áfengar drykkjarvörur flokkast í nr. 2203—2206 eða nr. 2208 eftir því 

sem við á. 

Athugasemd við undirlið: 
Sem freyðivín í nr. 2204.10 telst vín sem hefur að minnsta kosti þriggja bara yfirþrýsting í lokuðu 

íláti við 20 *C. 

1
0
 
a
a
 

  

A E 

2201 Vatn, þar með talið náttúrlegt eða gerviölkelduvatn og loftblandað 

vatn, ekki með viðbættum sykri eða öðru sætiefni eða bragðbætt; ís 

og snjór: 
1000') —- Ölkelduvatn og loftblandað vatn .........00000.0. 00... 20 0 

— Annað: 
9001 — — Neysluvatn .........02.%2.. nr 0 

9009 — — Annað ..........0.0 0000 0 

2202 Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, með viðbættum 

sykri eða öðru sætiefni eða bragðbætt, og aðrar óáfengar drykkjar- 

vörur, þó ekki ávaxtasafar eða matjurtasafar í nr. 2009: 

— Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, með 

viðbættum sykri eða öðru sætiefni eða bragðbætt: 
1001') - — Gosdrykkir ........0....00.2 0... 20 0 

1009") — — Annað ........00.00000 0 20 0 

— Annað: 
9001') — —- Úr mjólkurafurðum og öðrum efnisþáttum, enda séu mjólkur- 

afurðir 75% eða meira af þyngd vörunnar án umbúða ........ 20 0 

9009) - — Annars ..........00.000 00. ker rrnnnee 20 0 

2203 Öl gert úr malti: 
0001') — Öl gert úr malti og annað yfirgerjað öl sem inniheldur minnst 8% 

af maltkjarna og minna en 2% af vínanda miðað við rúmmál .... 20 0 

0009') — Annað ...........0000. nn nere esr rr snnnee 20 0 
2204 Vín úr nýjum þrúgum, einnig vín blönduð vínanda; þrúguþykkni 

annað en í nr. 2009: 
1000 — Freyðivín ...........000000 000 nr nr 0 

— Annað vín; þrúguþykkni sem gerjun hefur verið hindruð eða 
stöðvuð í með íblöndun alkóhóls: 

— — Í tveggja lítra umbúðum eða minni: 

2101 — — — Vínandabætt þrúguþykkni.............0.0.00 000... nn. 20 0 

2102 —— — Hvítvín, annað enrínarvín ............0.000 000. 0 nn nn. 0 

/ Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum.
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2103 — — - Rauðvín .............. 00 0 

2104 — — — Rinarvin ..........0.... 00... 0 
2105 ——-— Sherty ........0...0.0..0 00 keen eeveveenene 0 
2109 ——-— Afihað.........0...00.. 0 vre vevsene 0 

— — Annars: 

2901 — — — Vínandabætt þrúguþykkni .........00)....00.0..... 20 0 

2902 — — — Hvítvín annað en rínarvín .........0........0.0..0 000 0 

2903 — — — Rauðvín .............0.000. 000. 0 

2904 — — — Rinarvin ...........0.0..00 00 0 

2905 ——-— Sh€tty ..........0.0 000 enne 0 

2909 —-—-— Afinað...........0...0 0000 0 

3000 — Annað þrúguþykkni .............0....00. 0000 20 0 

2205 Vermút og annað vín úr nýjum þrúgum bragðbætt með plöntum eða 

ilmefnum: 

1000 — Í tveggja lítra umbúðum eða Minni ...........0.)....0.000...... 0 

9000 — Annað .......0.0..... 0 envnene 0 

2206 0000 Aðrar gerjaðar drykkjarvörur (t.d. eplavín, peruvín, mjöður) ..... 0 

2207 Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika 80% eða meira miðað við 

rúmmál; etylalkóhól og aðrir áfengir vökvar, mengað, að hvaða 

styrkleika sem er: 

1000 — Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika 80% eða meira miðað 
vid råmmål ................ 0. ennvnee 0 

2000 — Etylalkóhól og aðrir áfengir vökvar, mengað, að hvaða styrkleika 
SEMEF ..........0000 0 ennen eere 0 

2208 Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika minna en 80% miðað við 

rúmmál; áfengir vökvar, líkjörar og aðrar áfengar drykkjarvörur; 

áfengisblöndur sem notaðar eru til framleiðslu á drykkjarvörum: 

1000 — Áfengisblöndur sem notaðar eru til framleiðslu á drykkjarvörum 20 0 
— Áfengir vökvar eimaðir úr þrúguvíni eða þrúguhrati: 

2001 — — Koníak ..............0... 0 ennen vreeee 0 
2009 — — Aðrir ......0..00... 0 0 
3000 — Viskí ......0.0.0....0... reee 0 
4000 — Romm ogtafía ..........0........... 0. 0 

— Gin og genever: 

5001 ——- Gin .........0 000. nen re er vere 0 
5002 — — Genever .......0.....0... 0 0 

— Annað: 

9001 — — Ómengaður vínandi, að alkóhólstyrkleika minna en 80% miðað 
við rúmmál ................. 00... 0 

9002 — — Brennivín sees reen 0 
9003 —— Vodka ........0%.0.0.. vere 0 
9009 — — Annars .......0%... ennen reen 20 0 

2209 0000 Edikogedikslíki fengið úr ediksýru ............................ 20 0 
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23. KAFLI 

31. desember 1987 

Leifar og úrgangur frá matvælaframleiðslu; unnið skepnufóður 

Athugasemd: 
Til nr. 2309 teljast vörur notaðar til dýraeldis, ót.a., sem fengnar eru með vinnslu efna úr jurta- 

eða dýraríkinu að því marki að þær hafa glatað megineinkennum hins upprunalega efnis, þó ekki 

jurtaúrgangur, jurtaleifar og aukaafurðir slíkrar vinnslu. 

  

2301 

2303 

2304 
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2306 

1001 

1002 

1009 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

1000 

2000 

3000 

0000 

0000 

Mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, úr kjöti, hlutum úr dýrum, 

fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum, 

óhæft til manneldis; hamsar: 

— Mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, 

dýrum; hamsar: 

- Hvalmjöl 

— — Mjöl úr kjöti, ót.a. 

— — Annað... 

- Mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, úr fiski eða krabbadýrum, 

lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum: 

Spærlingsmjöl 

- — Kolmunnamjöl 

Þorskamjöl 

Síldarmjöl 

— — Síldarsoðkjarnamjöl . 

Síldarsoðkjarni, óþurrkaður 

- — Loðnumjöl 

Karfamjöl 

Steinbítsmjöl 

- — Lifrarmjöl 

Humarmjöl 

- Kækjumjöl 

- Aað „0. 

Klíð, hrat og aðrar leifar, einnig í kögglum, sem fellur til við sáldun, 

mölun eða vinnslu korns eða belgjurta: 

úr kjöti eða hlutum úr 

- Úr rís 

- Úr hveiti 
- Úr öðru korni 
- Úr belgjurtum . 

Leifar frå sterkjugerd og åpekkar leifar, rófudeig, bagasse ( og annar 

úrgangur frá sykurframleiðslu, dreggjar og úrgangur frá bruggun 

eða eimingu, einnig í kögglum: 

— Leifar frá sterkjugerð og áþekkar leifar 

- Rófudeig, bagasse og annar úrgangur frá sy kurframleiðslu 

- Dreggj: ir og úrgangur frá bruggun eða eimingu .... 

Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í kögglum, 

kjörnun sojabaunaolíu 
Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í kögglum, 

kjörnun jarðhnetuolíu 

Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í kögglum, frá 

kjörnun jurtafeiti eða jurtaolíu, þó ekki í nr. 2304 eða 2305: 

— Úr baðmullarfræi 
— Úrlínfræi
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3000 — Úrsólrósarfræi .................... 0 

4000 — Úr repjufræi eða kolsafræi ..........0.....0... 00. 0 

5000 — Úr kókoshnetum eða kópra ...............0..0 00. 0 
6000 — Úr pálmahnetum eða pálmakjörnum ........................ 0 

9000 — Annað ...........000 00 enes nnrrnnnee 0 

2307 0000 Víndreggjar; óhreinsaður vínsteinn ............................ 0 

2308 Jurtaefni og jurtaúrgangur, jurtaleifar og aukaafurðir, einnig í 

kögglum, sem notað er til dýraeldis, ót.a.: 

1000 — Akarn og hestakastaníuhnetur .............................. 0 

— Annað: 

9001 — — Jurtaefni tilskepnufóðurs ...........00000 0000 0 
9000 — — Annars ..........00 0 0 

2309 Framleidsla til dyraeldis: 

1000 — Hunda- og kattafóður í smásöluumbúðum .................... 0 

— Önnur: 
9001 — — Fiskmeltatildýrafóðurs ...............000 0000. 0 

9002 — — Þangmjölog þaramjöl ............... 000... 0 

9003 — — Fóðursölt, snefilefni, bætiefni, steinefnablöndur o.þ.h., tilreitt 

sem skepnufóður ............0.0 0000. 0 

9004 — — Fiskafóður,ót.a ........0.%.00.. 0000 0 

9009 — — Annars .........%000 00 0 
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24. KAFLI 

Tóbak og framleitt tóbakslíki 

Til þessa kafla teljast ekki lyfjavindlingar (30. kafli). 
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2401 Óunnið tóbak; tóbaksúrgangur: 

1000 — Tóbak, ekki afstilkað/strípað ..........00000.. 0. 

2000 — Tóbak, að öllu eða nokkru leyti afstilkað/strípað .............. 

3000 — Tóbaksúrgangtr ........0.0.0.0.0.0.0000 0. 

2402 Vindlar, einnig endaskornir, smávindlar og vindlingar, úr tóbaki eða 

tóbakslíki: 

1000 — Vindlar, einnig endaskornir, og smávindlar, með tóbaksinnihaldi 

2000 — Vindlingar með tóbaksinnihaldi ............0..0...0... 0... 

— Annað: 

9001 - Vindlar og smávindlar úr tóbakslíki .................. 

9000 — — Annars ......... 0. 

2403 Önnur framleiðsla úr tóbaki og framleitt tóbakslíki; jafnblandað eða 

endurunnið tóbak; tóbakskjarnar og tóbaksseyði: 

1000 — Reyktóbak, einnig með einhverju tóbakslíki .................. 

— Annað: 

9100  — — Jafnblandad eda endurunnid tåbak ...................... 

— — Annars: 

9901) -— — Neftóbak........2..... 0000 

9909 - Annað „0... neuen nerne 

) Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFT A-löndum. 
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FLOKKUR V 

Vörur úr steinaríkinu 

25. KAFLI 

Salt; brennisteinn; mold og steintegundir; gipsefni, kalk og sement 

Athugasemdir: 

1. Leiði ekki annað af 4. athugasemd við þennan kafla eða af orðalagi vöruliða þessa kafla teljast til 

þeirra aðeins óunnar vörur r eða vörur sem hafa verið þvegnar (einnig með enskum efnum til 

þess að ná burtu óhreinindum án þess að vörurnar breyti eðli sínu), muldar, malaðar, í duftformi, 

rifnar, Jar, sigtaðar, kjarnaðar með fleytingu, segulgreiningu eða öðrum vélrænum eða 

fysískum aðferðum (þó kristöllun}, en ekki vörur sem hafa verið ristaðar, brenndar, 

blandaðar eða meðfarnar frekar en tilgreint er í einstökum vöruliðum. 

Í vörum í þessum kafla mega vera viðbætt rykvarnarefni, enda leiði slík íblöndun ekki til þess að 

varan verði fremur til sérstakra en almennra nota 
2. Til þessa kafla telst i 

a. Brennisteinn, þurreir „ felldur eða slaupkenndur (nr. 2802). 

b. Jarðlitir sem innih: da á rnsambönd að jafngildi minnst 70% miðað við þunga af Fe,O; (nr. 
2821). 

c. Lyf eða aðrar vörur í 30. kafla. 

d. Hmvörur, snyrtivörur - eða Í hreinlætisvörur (33. kafli). 

e. Steinar og hellur til gatna- og gangstéttargerðar (nr. 6801}; mósaíkteningar eða þess háttar (nr. 

6802); þak-, vegg- og rennuefni úr Abgusteini (nr. 6803) 

f. Eðalsteinar og hálfeðalsteinar (nr. 7102 eða 7103). 

g. Ræktaðir kristallar (þó ekki optískar vörur) úr natríumklóríði eða magnesíumoxíði, í nr. 3823, 

2,5 g að þyngd eða meira hver einstakur kristall; optískar vörur úr natríumklóríði eða 

magnesíumoxíði (nr. 9001). 

h. Knattborðskrít (nr. 9504). 
ij. Rit- eða teiknikrít eða klæðskerakrít (nr. 9609). 

3. Vörur sem flokkanlegar 2517 og einhvern annan vörulið kaflans skulu flokkaðar í nr. 

2517. 
4. Tilnr. 2530 teljast m.a.: Vert inn og klórít, óþanið; jarðlitir, einnig brenndir eða 

blandaðir innbyrðis; náttúrlegur isteinn; merskúm (einnig í slípuðum stykkjum); raf; 

plötur, stengur, stafir o.þ.h. ser er úr mótuðu en ekki frekar unnu merskúmi eða rafi; 

svartaraf (jet); strontíanít (einnig b 1t), þó ekki strontíumoxíð; brotin leirvara. 

A E 
6 6 

2501 Salt (þar með talið matarsalt og mengað salt) og hreint natríumklór- 

íð, einnig í vatnsupplausn; sjór: 

0001 — Matarsalt (steinsalt, salt unnið úr sjó og borðsalt) í smásöluum- 

búðum S kgeða minna ............2000. 0000 0 

0002  — Fóðursalt .........0..0.20000 00 0 

0009 — Afinað ..........000 k ener keree 0 

2502 0000 Brennisteinskís, óbrenndur .................0 0000... 0 

2503 Brennisteinn hvers konar, þó ekki þurreimdur, felldur eða 

hlaupkenndur: 

1000 — Hrár eða óhreinsaður brennisteinn ................0......... 0 

9000 — Annar .....000eeseeeenenueeees ennen een enkne 0
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2504 Náttúrlegt grafít: 

1000 — Dufteðaflögur ............000..00. nn 0 

9000 = Annað ........ 0 k eks ekrnrsk renee, 0 

2505 Náttúrlegur sandur hvers konar, einnig litaður, þó ekki málmsandur 

í 26. kafla: 

1000 — Kísilsandur og kvartssandur ...........00000 0000. nn. 0 

9000 — Annar ........... 00 krnk enker rnkkre 0 

2506 Kvarts (þó ekki náttúrlegur sandur); kv artsít, einnig grófhöggvið eða 

einungis sagað eða hlutað sundur með öðrum hætti í rétthyrnings- 

laga (þar með talið ferningslaga) blokkir eða hellur: 

1000 — Kvarts ........00000. 0 enn rkknne 0 

— Kvartsít: 

2100 — Óunnið eða grófhöggvið ......... AR 0 

2900 — — Annað ..........00 0 HR 0 

2507 0000 Kaólín og annar postulínsleir, einnig brenndur .................. 0 

2508 Annar leir (þó ekki þaninn leir í nr. 6806), andalúsít, kyanít og 

sillímanít, einnig brennt; múllít; chamotte eða dínasmold: 

1000 Bentonít ........0...0000. 0 grrneee 0 

2000 Aflitandi leir og þófaraleir ............0.0.0..000 0... 0 

3000 — Eldtrausturleir ........0.000. 0... IR 0 

4000 — Annarleir .............0. 0... ken errrrrsknee 0 

5000 — Andalúsít, kvanít og sillímanít ............000. 0000... 0 

6000 Múllít ......0...0..0. 0000 kk en kk knes 0 
7000 C hamotte eða dínasmold ........00..00 00. a 0 

2509 0000 Krít ..... ANNARRA rnsrnee 0 

2510 Náttúrleg kalsíumfosföt, náttúrleg álkalsíumfosföt og fosfatrík krít: 

1000 — Omulid .......0.0.. 00. AR 0 

2000 — Mulid .............. 00 rkr kst 0 

2511 Nåtturlegt baríumsúlfat (barit); náttúrlegt baríumkarbónat (withe- 

rít), einnig brennt, þó ekki baríumoxíð í nr. 2816: 
1000 Náttúrlegt baríumsúlfat (barít) .........0.00.0.000 0000... 0 

2000 — Nåtturlegt bariumkarbånat (witherit) ..........0.0...000000... 0 

2512 Kísilsalli (t.d. kísilgúr, trípolít og díatómít) og áþekk kísilsýrurík 

jarðefni, einnig brennt, með eðlisþyngd 1 eða minna: 

0001 — Kísilgúr, þó ekki tilölgerðar .............000. 00... 0 

0009 — Annað ........2200 0 kk kernens rg ne 0 

2513 Vikur; smergill; nåttårlegt kórund, náttúrlegt granat og önnur 

náttúrleg slípiefni, einnig hitameðfarin: 

- Vikur: 
1100 — — Óunninn í óreglulegum hlutum, þar með talinn mulinn víkur 

(bimskies) ..........00.0 000 knee 0 

900 ANNAr 20... enken ner keen kn ennen 0 

- Smergill, náttúrlegt kórund, náttúrlegt granat og önnur náttúrleg 

slípiefni: 

2100 — - Óunnið eða í óreglulegum stykkjum ..... IR 0 

2900 — — Annað .........%0.0 00. kerner r rr rrree 0 

2514 0000 Flögusteinn, einnig grófhöggvinn eða einungis sagaður eða hlutaður 

sundur með öðrum hætti í rétthyrningslaga (þar með talið fernings- 

laga) blokkir eða hellur ................0.00 000. 0 

2515 Marmari, travertín, ekussín og annar kalksteinn til höggmyndagerð- 

ar eða bygginga með eðlisþyngd 2,5 eða meira og mjólkursteinn, 

einnig grófhöggvið eða einungis sagað eða hlutað sundur með öðrum
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hætti í rétthyrningslaga (þar með talið ferningslaga) blokkir eða 

    
      

         

   

     

    

   

          

hellur: 

Marmari eða travertín: 

1100 — — Óunnið eða grófhöggvið „......0.0.00 00. A 0 
1200 - Einungis sagað eða hlutað sundur með öðrum hætti í rétthyrn- 

ingslaga (bar með talið ferningsl re <a hellur ..... 0 

2000 — Ekussín og annar kalksteini eða bygging 

mjólkursteinn .........0...... 0... 0 

2516 Granít, porfyr, basalt, sandsteinn og annar steinn til höggmynda- 

gerðar eða bygginga, einnig grófhöggvið eða einungis sagað eða 

hlutað sundur með öðrum hætti í rétthyrningslaga (þar með talið 

ferningslaga) blokkir eða hellur: 

- Granít: 

1100 Óunnið eða 0 

1200 — — Einungis sagað eð: 

ingslaga (þar með ta ið fe 0 

— Sandsteinn: 

2100 — - Óunninn eð: grófhöggvinn ........ IR …… 0 

2200 — — Einungis sagaður eða hlutaður sundur með 1 Í 

rétthyrningslaga (þar með talið ferningslag 0 

9000 — Aðrir steinar til höggmyndagerðar eða bygging 0 

2517 Steinvölur, möl, brotinn eða mulinn steinn, sem venjulega er notað 

sem íblöndunarefni í steinsteypu, slitlag á vegi eða fyrir járnbrautir 

eða annað undirlag, fjörumöl og tinna, einnig hitameðfarið; muln- 

ingur úr gjalli, sindri eða öðrum áþekkum iðnaðarúrgangi, einnig 

blandað efnum þeim sem nefnd eru í upphafi vöruliðarins; tjörubor- 

inn mulningur; korn, flísar og duft úr steinum í nr. 2515 eða 2516, 

einnig hitameðfarið: 

- Steinvölur, möl, brotinn eða mulinn steinn sem 

notað sem íblöndunarefni í steinsteypu, 

járnbrautir eða annað undirlag, fjörum 

meðfarið 

1001 — — Möl, sem venjulega notuð Í steinsteypu, til vega- eða 

járnbrautarlagningar o.þ.h. ..... AÐ 0 

1002 — — Raudamdl BA HA 0 
1009 — — Anfað .....0.0.. AR 0 

2000 — Mulningur úr gjalli, sindri eða öðrum áþekk i 

einnig blandað efnum sem nefnd eru í nr. í 0 

3000 — Tjöruborinn mulningur .......... 0 

- Korn, flisar og duft úr steinum í 

hitameðfarið: 

4100 — — Úrmarmara ......... BAR HR HA 0 

- — Annað: 

4901 - Hrafntinna ................ NR 0 

4909 — — — Annars .........0 0. 0 

2518 Dólómít, einnig brennt; dólómít grófhöggvið eða einungis ; sagað eða 

hlutað sundur með öðrum hætti í rétthyrningslaga (þar með talið 

ferningslaga) blokkir eða hellur; mótað dólómít (einnig fjöruborið 

dólómít): 

1000 — Óbrennt dólómít „....0.00... AA RRRARRR … 0 
2000 — Brennt dólómít ...........0.... 000 AR 0 

3000 — Måtad dólómit (einnig tjöruborið dólómít) ............... a 0
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2519 Náttúrlegt magnesíumkarbónat (magnesít); brædd magnesía; glædd 

magnesía, einnig blönduð litlu magni af öðru oxíði fyrir glæðingu; 

annað magnesíumoxíð, einnig hreint: 

1000 — Náttúrlegt magnesíumkarbónat (magnesít) ..............0..... 0 
9000 — Annað ...........0.0 000 kkerrrrteee 0 

2520 Gips; anhydrít; gipsefni (úr brenndu gipsi eða kalsíumsúlfati), einnig 

litað, með eða án hvata eða lata í litlu magni: 

— Gips; anhydrít: 
1001 - — Gips, óunnið einnig málað ...............000.0 0. 0000 0.. 0 
1009 — — Annað ............. 0002 0 

— Gipsefni: 

2001 - — Gipssement (plaster), til tannsmíða eða tannlækninga ........ 0 
2009 —— Annað ..........0...0. nn 0 

2521 Kalksteinsflux; kalksteinn og annar kalkkenndur steinn sem notaður 

er til framleiðslu á kalki eða sementi: 

0001 — Kalkáburður ................000 0... 0 

0009 — Annað ............0.000 000 nrkenee 0 

2522 Brennt kalk, leskjað kalk og hydrólískt kalk, þó ekki kalsíumoxíð og 

kalsíumhydroxíð í nr. 2825: 

1000 — Brenntkalk .............00%. 0000. 0 

2000 — Leskjaðkalk..............0.0% 0. ser 0 

3000 — Hydrólísktkalk ............2.00.00 2... ek knrennrnne 0 

2523 Portlandsement, álsement (ciment fondu), slaggsement, súpersúlfat- 

sement og áþekkt hydrólískt sement, einnig litað eða sem sements- 

gjall: 

1000 — Sementsgjall............0.0..22 000 rer krkrknnnes 0 

— Portlandsement: 

2100 — — Hvítsement, einnig litað gerviefnum ....................... 0 

2900 — — Annað ...........00000 00 nes 0 

3000 — Álsement (ciment fondu) ...........0.0.. 0000. 0 
9000 — Annað hydrólískt sement ..............00 0000... 0 

2524 0000 Asbest ............0..00. 000 0 

2525 Gljásteinn, þar með taldar gljásteinsflögur; gljásteinsúrgangur: 

1000 — Óunninn gljásteinn og gljásteinn klofinn í blöð eða þynnur ...... 0 

2000 — Gljásteinsduft ...................200 00. 0 

3000 — Gljásteinsúrgangur ...............2.. 0... renn 0 

2526 Náttúrlegt steatít, einnig grófhöggvið eða einungis sagað eða hlutað 

sundur á annan hátt í rétthyrningslaga (þar með talið ferningslaga) 

blokkir eða hellur; talk: 

1000 — Ómulið, ekki í duftformi .................... 0. 0 
2000 — Mulið eða í duftformi ................ 000... 0 

2527 0000 Náttúrlegt krýólít; náttúrlegt kíólít ............................ 0 

2528 Náttúrleg bóröt og kirni þeirra (einnig brennd), þó ekki bóröt unnin 

úr náttúrlegum saltupplausnum; náttúrleg bórsýra sem í er 85% eða 

minna af HBO; miðað við þurrefnið: 

1000 — Náttúrlegtbórax ............0.02.... 00. nnn nr rrnnnnen 0 

9000 — Annað ...........0... 000 reskrkkrsrrrerreree 0 

2529 Feldspat; levsít; nefelín og nefelínsýenít; flússpat: 

1000 — Feldspat .............0200 0000 kkrrek ennen 0 
— Flússpat: 

2100 — — Sem í er 97% eða minna af kalsíumflúoríði miðað við þunga .. 0 
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2200 — — Sem í er meira en 97% af kalsíumflúoríði miðað við bunga .... 0 

3000 — Levsít; nefelín og nefelínsýenít ...............0000000 0... 0 

2530 Jarðefni, ót.a.: 

— Vermikúlít, perlusteinn og klórít, óþanið: 

1001 — — Náttúrulegur perlusteinn, óunninn eða mulinn og sigtaður 

(flokkaður) ................0 0. 0 
1009 —— Annað .........00000000 0 0 
2000 — Kíserít, epsomiít (náttúrleg magnesíumsúlföt) ................. 0 

3000 — Jarðlitir ..........0...00 0000 0 
4000 — Náttúrleg gljásteinsjárnoxíð ................00 0000. 0 

9000 — Önnur .............. 0. 0
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26. KAFLI 

Málmgrýti, gjall og aska 

  

Athug: 1sem 

  

    
   

    

1. Til bessa kafla telst ekki: 

a. G jall eða áþe kkur iðnaðar úrgar ngur, unninn sem mulningur (n 

b einnig brennt (nr. 

d. Í eða önnur áþekk ull úr steinefnum (nr. 6806). 

e. Ku eða rusl úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi (nr. 7112). 

' „ nikkil- eða kóbaltsteinn framleiddur við hvers konar ! {flokkur XV) 

  

í nr. 2601—-2617 teljast steinefni sem notuð eru í málmiðnaði til vinnslu á 

  

     kas „ málmum í nr. 2844 ílmum í flokki XIV ig þótt þau séu til annars en 

málmvinnslu. Nr. 2601—-2617 taka hins vegar ekki til steinefna sem hafa sætt meðferð sem ekki 

ou talist venjuleg í málmiðnaði. 

3. 2620 tekur aðeins til ösku og leifa sem notað er í iðnaði annaðhvort til málmvinnslu eða til 

fr amleiðslu á kemískum málmsamböndum. 

2 
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2601 Járngrýti og járnkirni, þar með talið brennt járnkís: 

- Járngrýti, þó ekki brennt járnkís: 

1100 — — Ómótað ......0..0.00. 0. AAN 0 
1200 — - Mótað ..... NI 0 

2000 — Brennt járnkís .........00. 0. 0 

2602 0000 Mangangrýti og mangankirni, þar með talið manganblandað járn- 

grýti og járnkirni sem inniheldur 20% eða meira af mangan miðað 

við þunga þurrefnis .................... NR … 0 

2603 0000 Kopargrýti og koparkirni ...... IR HR 0 

2604 0000 Nikkilgrýti og nikkilkirni ................. a 0 

2605 0000 Kóbaltgrýti og kóbaltkirmi ................0.... 0000... … 0 

2606 0000 Álgrýtiogálkirni ................... HRNANANNRNRN 0 
2607 0000 Blýgrýti og blýkirmi ..............0...00. 00... ure 0 

2608 0000 Sinkgryti og sinkkirni .......... AIR AR 0 

2609 0000 Tingrýti og tinkirni ANNA IR 0 

2610 0000 Krómgrýti og krómkirni ........ AR I HR 0 

2611 0000 Wolframgrýti og wolframkirni ..... HI AR 0 

2612 U órangrýti eða þóríumgrýti og kirni þeirra: 

1000 — Úrangrýti og úrankirni ................... NA AR 0 

2000 — Þóríumgrýti og þóríumkirni .............0...0..00... a 0 

2613 Mólýbdengrýti og mólýbdenkirni: 
1000 — Brennt ........%.000 000 ene nknkkes NI 0 

9000 — Annað ....... NA RIR HR … 0 

2614 0000 Títangrýti og títankirni ARNA AR 0 

2615 Níóbíum-, tantal-, vanadín- eða sírkongrýti 0 og kirni þeirra: 

1000 — Sírkongrýti og sírkonkirni ....... NANNA 0 

9000 — Afinað ..........00 vere 0 

2616 Góðmálmsgrýti og góðmálmskirni: 
1000 — Silfurgrýti og silfurkirni ........0.2022000 000. 0 

9000 — Annað .......%.2.0 0 HI 0 

2617 Annað málmgrýti og málmkirni: 

1000 — Antímongrýti og antímonkirni ............00. 000. 00... BR 0 

9000 — Annars 20... ARI 0
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2618 

2619 

2620 

2621 

0000 

0000 

1100 

1900 

2000 

3000 

4000 

5000 

9000 

0000 

Kvarnað gjall (gjallsandur) frá járn- eða stálframleiðslu .......... 

Gjall, sindur (þó ekki kvarnað gjall), hrúður og annar úrgangur frá 

járn- eða stálframleiðslu .................0.0.0.0 0... 

Aska og leifar (þó ekki frá járn- eða stálframleiðslu) sem Í eru 

málmar eða málmsambönd: 

— Aðallega með sinkinnihaldi: 

— — Smástangir harðsinks .................0...0. . 

— — Annað ............ IR MR 

— Aðallega með blýinnihaldi BR 

— Aðallega með koparinnihaldi ............ AR 

— Aðallega með álinnihaldi ........ NN NRRRRRR 
— Aðallega með vanadíninnihaldi ............................ 

- Annað unsere neuen kunne renerne
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27. KAFLI 

Eldsneyti úr steinaríkinu, jarðolíur og efni eimd ur þeim; jarðbiksefni; jarðvax 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Aðgreind kemískt skýrgreind lífræn efnasambönd, önnur en hreint metan og própan sem 

flokkast í nr. 2711. 

b. Lyf sem teljast til nr. 3003 eða 3004. 

c. Blönduð, ómettuð kolvatnsefni í nr. 3301, 3302 eða 3805. 

Sem jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum í nr. 2710 teljast ekki aðeins jarðolíur 

„g olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, heldur einnig áþekkar olíur, auk þeirra sem eru 

aðallega úr blönduðum ómettuðum kolvatnsefnum, án tillits til framleiðsluaðferðar, ef þungi 

óarómatísku efnisþáttanna er meiri en n þungi hinna arómatísku. 

Skýrgreiningin tekur þó ekki til fljótandi syntetískra pólíólefína sem minna en 60% miðað við 

rúmmál eimast við 300 *C eftir breytingu í í 1013 millibör þegar þétt er við lækkun þrýstings (39. 

kafli). 

Athugasemdir við undirliði: 
1. Sem gljákol í nr. 2701.11 teljast kol með mörk rokgjarnra efna (miðað við steinefnalaust 

þurrefnisinníhald) 14% eða minna. 

Sem bikkennd steinkol í nr. 2701.12 teljast kol með mörk rokgjarnra efna (miðað við 

steinefnalaust þurrefnisinnihald) meira en 14% og varmagæfni (miðað við steinefnalaust rakt 

innihald) er svari til meira en 5,833 kcal/kg. 

3. Orðin bensól, tólúól, xylól, naftalín og fenól í nr. 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40, 2707.60 taka 

til vara sem innihalda meira en 50% af bensen, tólúól. xylól „etta n eða fenól. 

DO
 

   

DR
 

  

A E 

2701 Steinkol; töflur, völur og áþekkt fast eldsneyti unnið úr steinkolum: 

— Steinkol, einnig mulin en ómótuð: 

1100 — — Gljákol ................… ANNAN 0 

1200 — — Bikkennd steinkol ........0.0.%.0. 0000. ARA 0 

1900 — — Ønnursteinkol ...................... sr 0 

2000 — Töflur, völur og åbekkt fast eldsneyti ................... 0 
2702 Brúnkol, einnig mótuð, þó ekki svartaraf: 

1000 — Brúnkol, einnig mulin en Ómótuð ......00)000000 000... 0 

2000 — Mótuðbrúnkol............0 00... SR . 0 

2703 0000 Mór (þar með talin mómylsna), einnig mótaður .................. 0 

2704 0000 Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó, einnig mótað; 

gaskoks ............%..00 0000 n kr kk kk skeerne 0 

2705 0000 Kolagas, koksgas, iðnaðargas og áþekkt g gas, annað en jarðolíugas og 

annað loftkennt kolvatnsefni ................0..... 00... 0 

2706 0000 Tjara eimuð úr steinkolum, brúnkolum eða mó, og önnur jarðtjara, 

einnig vatnssneydd eða eimuð að hluta, þar með talin endurunnin 

tjara ...........0..2 0... kk ks ek ener kr rr nen 0 

2707 Olíur og aðrar vörur framleiddar með eimingu úr háhitaðri koltjöru; 

áþekkar vörur þar sem þungi arómatískra efnisþátta er meiri en 

óarómatískra efnisþátta: 
1000 — BensÓl.........%.. 0. sr SR sr 0 

2000 — Tólúól .............. 0000 AÐ 0 

3000 = Kýlól ....0..0000. 0000 k sek kn rr k ennen 0 

4000 — Naftalin ...........00. 0000 kr esnsnkk nen 0 

5000 — Aðrar arómatískar kolvatnsefnisblöndur sem af eimast meira en 

65% miðað við þunga (þar með talið tap) við 250 *C með ASTM 

D 86-aðferðinni ...............0. 00. kernen 0
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6000 — FenÓl............00 00. reenee 0 

— Annað: 

9100 — — KreÓsótolíur .........0.0.00.. 000. rrrvese 0 

9900 Annars 2... 0 

2708 Bik og bikkoks, fengið úr koltjöru eða annarri jarðtjöru: 

1000 — Bik 0... FI SR 0 

2000 — Bikkoks.......2..0 000 ennen never 0 

2709 0000. Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, óunnar ... 0 

2710 Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, þó ekki 

óunnar; framleiðsla sem í er miðað við þunga 70% eða meira af 

Jarðolíum eða olíum fengnum úr tjörukenndum steinefnum, ót.a 

enda séu þessar olíur grunnþáttur framleiðslunnar: 

- Bensín, þar með talið flugvélabensín: 

011 Flugvélabensín ............000.2 00. 0 

0019 Annad „0... 50 

0020 — Bensínkennt þotueldsneyti ..................... HR 0 

— Aðrar þunnar olíur og blöndur 

0031 — — Lakkbensín (white spirit) ............... FR 0 

0039 — ANNAÐ 0... ener enernnnne 0 

— Steinolía, þar með talið steinolíukennt þotueldsneyti: 

0041 — — Steinolía, hreinsuð til ljósa (ljósasteinolía), kerósín ........ 0 

0042 — — Þotueldsneyti (jet fuel} ........0.0..0.. 0 0 

0049 — — Annað ......0..0..0 0 enker ener rsnne 0 

0050  — Allar milliþykkar olíur ogblöndur ..........0....000..0...... 0 

0060 — Gasolíur ............. HR 0 

0070 — Brennsluðlíur .........0....00.. 0. 0 

— Smurolíur, aðrar þykkar olíur og blöndur: 

0081 — — Smurolíaogsmurfeiti 20.20.0000... 00. 0 

0082 — Rydvarnarefni o.b.h. ................. FAR 5 0 

0089 — — Aðrar ..... . IR HI 0 

2711 Jarðolíugas og annað loftkennt kolvetni: 

- Fljótandi: 

1100 — Jarðgas ......0... venvnnee HR 0 

— — Própan: 

1201 - — Ílkgumbúðumogstærri .......0.....0.. 0. 0 

1209 ——-— Annað ............ RFI 0 

— — Butan: 

1301 — — — [1 kg umbidum og stærri 2... HIN 0 

1309 —— — Annað .........0.. 00 rrkeneneee 0 

1400 — — Etýlen, própýlen, bútýlen og bútadíen ...... sr 0 

1900 —— Annað .........00. 000 0 

— Lottkennt: 

2100. — — Jarðgas ........0..0.000 0 AIR 0 

2900 —— Annað .....0..0.0 00 enene 0 

2712 Vaselin; parafin, örkristallað jarðolíuvax, kolavax, ósókerít, brún- 

kolavax, móvax, annað jarðefnavax, og áþekkar vörur fengnar með 

efnasmíð eða öðrum aðferðum, einnig litað: 

1000 — Vaselín .........20.. 00. 0 

2000 — Parafín sem í er minna en 0,75% af olíu miðað við þunga ..... 0 

9000 0 — Annað .........%.0. 00 ennen sneen 0 

A 40
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2713 

2714 

2715 

2716 

1100 

1200 

2000 

9000 

1000 

9000 

0000 

0000 

Jarðolíukoks, jarðolíubítumen og aðrar leifar úr jarðolíum eða olíum 

úr bikkenndum steinefnum: 

— Jarðolíukoks: 

— — Óbrennt ............0. 0 kr nrrrkknre 

— — Brennt.............. 0000 senere nenet 

— Jarðolíubítúmen .............0.. 0000 n nn nnrr 

— Aðrar leifar úr jarðolíum eða olíum úr bikkenndum steinefnum 

Jarðbik og asfalt, náttúrlegt; bítúmen- eða olíuleir og tjörusandur; 

asfaltít og asfaltsteinn: 

— Bítúmen- eða olíuleir og tjörusandur .............0.00....0... 

— Annað ...........0 00. renees rrnke 

Bítúmenblöndur að meginstofni úr náttúrlegu asfalti, náttúrlegu 

bítúmeni, jarðolíubítúmeni, jarðtjöru eða jarðtjörubiki (t.d. bik- 

kenndri kvoðu, „cut backs“) ..............000 00. 

Rafmagn ................ 0000 0 rn kk rsrr ternene
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FLOKKUR VI 

Vörur til efnaiðnaðar eða tengds iðnaðar 
Athugasemdir: 

I. a. Vörur (aðrar en geislavirkt málmgrýti) sem svara til skýrgreininga við nr. 2844 eða 2845 skulu 

flokkast undantekningarlaust í þessa vöruliði. 

b. Leiði ekki annað af a-lið hér að ofan skulu vörur sem svara til skýrgreininga við nr. 2843 eða 

2846 flokkast undantekningarlaust í þessa vöruliði. 

2. Leiði ekki annað af Í. athugasemd hér að ofan skulu vörur sem flokkast geta í nr. 3004—3006, 

3212, 3303—-3307, 3506, 3707 eða 3808, vegna þess að þær eru í afmældum skömmtum eða til 

smásölu, flokkast undantekningarlaust í þessa vöruliði. 

3. Vörusamstæður (sett) úr tveimur eða fleiri aðskildum efnisþáttum sem sumir eða allir teljast til 

þessa flokks og ætlast er til að blandað sé saman svo að úr verði framleiðsluvara sem telst til flokks 

VI eða VII skulu flokkast í þann vörulið sem sú vara fellur undir, enda uppfylli efnisþættirnir 

eftirtalin skilyrði: 

a. Augljóst sé af frágangi þeirra að nota eigi þá saman án undanfarandi endurpökkunar. 

b. Þeim sé framvísað saman. 

c. Ljóst sé að þeir eigi fyllilega saman, annað hvort vegna eðlis þeirra eða magnhlutfalls þeirra 

innbyrðis. 

  

28. KAFLI 
Olífræn efni; lífræn eða ólífræn sambönd góðmálma, sjaldgæfra jarðmálma, geisla- 

virkra frumefna eða samsætna 
Athugasemdir: 

1. Leiði ekki annað af orðalagi skal til vöruliða þessa kafla einungis telja eftirfarandi: 

a. Adgreind kemisk frumefni og aðgreind kemískt skýrgreind sambönd, einnig með óhreinindum 

b. Vatnsupplausnir þeirra efna sem nefnd eru í a-lið hér að ofan. 

c. Aðrar upplausnir þeirra efna sem nefnd eru í a-lið hér að ofan, enda sé vanalegt og nauðsynlegt 

að hafa efni þessi í uppleystu formi af öryggisástæðum eða vegna flutnings og upplausnarefnið 

geri efnið sjálft ekki hæfara til notkunar í sérstöku skyni en hinna almennu nota. 

d. Efni sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan og blönduð hafa verið nauðsynlegum efnum til 

að halda þeim í óbreyttu ástandi í geymslu eða flutningi. 

e. Efni sem nefnd eru í a-, b-, c- eða d-lið hér að ofan og blönduð hafa verið rykvarnar- eða 

litarefni til auðkennis eða af öryggisástæðum, enda verði efnin sjálf ekki við þá blöndun hæfari 

til notkunar í sérstöku skyni en hinna almennu nota. 

2. Auk díþíoníta og súlfoxylata, sem haldið er í óbreyttu ástandi með lífrænum efnum (nr. 2831), 

karbónata og peroxókarbónata ólífrænna basa (nr. 2836), cyaníða, cvaníðoxíða og komplexra 

cyaníða ólífrænna basa (nr. 2837), fúlmínata, cyanata og þíócynata ólífrænna basa (nr. 2838), 

lífrænna efna sem teljast til nr. 2843—-2846 og karbíða (nr. 2849), flokkast einungis eftirtalin 

kolefnasambönd til þessa kafla: 
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a. Oxíð kolefnis, blásýra og fúlmín-, ísócyan-, þíócyan- og aðrar einfaldar eða komplexar 

cyanósýrur (nr. 2811). 
b. Haloxíð kolefnis (nr. 2812). 

c. Dísúlfíð kolefnis (nr. 2813). 

d. Þíókarbónöt, selenókarbónöt, tellúrókarbónöt, selenócyanöt, tellúrócyanöt,  tetra- 

þíócyanatódíammínókrómöt (reinecköt) og önnur komplex cyanöt ólífrænna basa (nr. 2842). 

e. Vatnsefnisperoxíð fastmyndað með þvagefni (nr. 2847), kolefnisoxysúlfíð, þíókarbónylhalíð, 

cyanógen. cyanógenhalíð og cyanamíð og málmafleiður þeirra (nr. 2851) önnur en kalsíumey- 

anamíð, einnig hrein (31. kafli). 

Leiði ekki annað af ákvæðum 1. athugasemdar við flokk VI telst ekki til þessa kafla: 

a. Natríumklóríð eða magnesíumoxíð, einnig hrein, eða aðrar vörur í flokki V. 

b. Lífræn-ólífræn sambönd, önnur en þau sem talin eru í 2. athugasemd hér að framan. 

c. Vörur sem nefndar eru í 2., 3., 4. eða 5. athugasemd við 31. kafla. 

d. Ólífræn efni, notuð sem ljóm (luminophores) sem teljast til nr. 3206. 
e. Gervigrafít (nr. 3801); efni umbúin sem hleðslur fyrir slökkvitæki eða sem slökkvihylki í nr. 

3813; blekeyðandi efni í smásöluumbúðum í nr. 3823; ræktaðir kristallar (þó ekki optískar 
vörur) úr halíðum alkalí- eða jarðalkalímálma, 2,5 g að þyngd eða meira hver einstakur 

kristall, í nr. 3823. 

f. Eðalsteinar eða hálfeðalsteinar (náttúrlegir, syntetískir eða endurgerðir) eða dust eða duft 

slíkra steina (nr. 7102—-7105) eða góðmálmar eða góðmálmsblendi í 71. kafla. 

g. Málmar, einnig hreinir, eða málmblendi í flokki XV. 

h. Optískar vörur, t.d. úr halíðum alkalí- eða jarðalkalímálma (nr. 9001). 

Kemískt skýrgreindar komplexar sýrur myndaðar úr sýru málmleysingja í undirkafla II og 

málmsýru úr undirkafla IV skulu flokkaðar í nr. 2811. 

Til nr. 2826—2842 teljast einungis sölt eða peroxysölt málma eða ammóníums. 

Leiði ekki annað af orðalagi flokkast tvöföld eða komplex sölt í nr. 2842. 

Til nr. 2844 telst einungis: 
a. Teknitín (sætistala 43), prómeþín (sætistala 61), pólon (sætistala 84) og öll frumefni sem hafa 

hærri sætistölu en 84. 

b. Náttúrlegar eða efnasmíðaðar geislavirkar samsætur (þar með taldar samsætur góðmálma eða 

ódýrra málma í flokki XIV og XV), einnig blandaðar. 

c. Ólífræn eða lífræn sambönd þessara frumefna eða samsætna, einnig kemískt skýrgreind eða 

blönduð. 

d. Blendi, dreifur (dispersions) (þar með talið keramíkmelmi (cermet)), leirvörur og blöndur sem 

í eru þessi frumefni eða samsætur eða ólífræn eða lífræn sambönd þeirra með tiltekna 

geislavirkni sem er meiri en 0,002 míkrócurie í grammi. 
e. Notaðir (geislaðir) orkugjafar (hleðslur) úr kjarnakljúfum. 
f. Geislavirkar leifar, einnig nothæfar. 

Sem samsæta í þessari athugasemd og í texta við nr. 2844 og 2845 telst: 

— Einstakir atómkjarnar, þó ekki þeir sem finnast í náttúrunni sem mono-samsætur. 

— Blöndur samsætna úr einu og sama frumefninu, að viðbættri einni eða nokkrum nefndra 

samsætna, þ.e. frumefni þar sem hinni náttúrlegu samsætusamsetningu hefur verið breytt 

með efnasmíði. 
Til nr. 2848 telst koparfostíð (fosfórkopar) sem inniheldur 15% eða meira af fosfór miðað við 

þunga. 

Kemiísk frumefni (t.d. kísill og selen) efnabætt til nota í rafeindatækni teljast til þessa kafla ef þau 

eru í Óunnu formi sem dregin, eða formuð sem hólkar eða stengur. Formuð sem skífur, þynnur og í 

áþekka lögun teljast þau til nr. 3818.
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2801 

2802 

2803 

2804 

2805 

2806 

2807 

2808 

2809 

2810 

1000 

2000 

3000 

0000 

0000 

1000 

2100 

2900 

3000 

4000 

5000 

6100 

6900 

7000 

8000 

9000 

1100 

1900 

2100 

2200 

3000 

4000 

1000 

2000 

0000 

0000 

1000 

2000 

0000 

Í Kemísk frumefni 

Flúor, klór, bróm og joð: 

—- Klór........ IR 

— JOð ..........0 00 neee 

— Flúor;bróm ............0... 0000 enneee 

Brennisteinn, þurreimaður eða útfelldur; hlaupkenndur brenni- 

steinn ................. 000 ennee 

Kolefni einnig kolefnissverta og aðrar gerðir kolefnis, ót.a. ........ 

Vatnsefni, eðalgös og aðrir málmleysingjar: 

— Vatnsefni ............. 0000 eee ker rnnee 

— Eðalgös: 

-— ÁFgON ...........22 0000 ennen e nerne rnngee 

-— Önnur 2... 
— Köfnunarefni ................20.. 0000. 

— Súr€fni ............0.00 000 ennen nnknnse 

— Bórstellúr ............0....00. 0020 rnrenee 

— Kísill: 

— — Sem inniheldur meira en 99,99% af kísil miðað við þunga ..... 

— — Affað ..........%..0 0000 er evnerne ssnnee 

— Fosfór .............000. 000 

— AFSEN ..........0 0000 zm—m—m—m 

— Selen ...........00.. reen nerne 

Alkalí- eða jarðalkalímálmar; sjaldgæfir jarðmálmar, skandín og 

yttrín, einnig innbyrðis blöndur þeirra eða málmblendi; kvikasilfur: 

— Alkalímálmar: 

—— Natrín ..............0.0 0000 venerne ensnneee 

—— Aðrir ............ 00 

— Jarðalkalímálmar: 

—-— Kalsín ...............0000 000 

— — Strontín ogbarín .................. 0000 

— Sjaldgæfir jarðalkalímálmar, skandín og yttrín einnig innbyrðis 

blöndur þeirra eða málmblendi ............000000. 0. 
— Kvikasilfur ................00 000. errnnnne 

ll Ólífrænar sýrur og ólífræn súrefnissambönd málmleysingja 

Vatnsefnisklóríð (saltsýra); klórsúlforsýra: 

-- Vatnsefnisklóríð (saltsýra) .............0000 000... 

— Klórsúlforsýra ................. 0000 0. 

Brennisteinssýra;oleum ................... 000... 

Saltpéturssýra; brennisteinssaltpéturssýra ...................... 

Dífosfórpentaoxíð; fosfórsýra og fjölfostórsýrur: 

— Dífosfórpentaoxíð ............02000000 0000 

- Fostórsýra og fjölfosfórsýrur ............0....0.000. 

Bóroxíð;bórsýra .............0..0.00 00. 
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2811 

1100 

1900 

2100 

2200 

  

2900 

Aðrar  ólífrænar sýrur og önnur ólífræn  sårefnissambånd 

málmleysingja: 

— Aðrar ólífrænar sýrur: 

— — Vatnsefnisflúóríð (flúorsýra) ...... AAA 

— — Annars 2. . 

- Önnur ólífræn súrefnissambönd málmleysingja: 

—- — Kolsýra .............00 000. kk kkknne 

—— Kísildíoxíð ........0...0..0 0000 r nn krnnnene 

- - Brennisteinsdíoxíð ........0.00... 0... 

— — ANNAFS ........02 00 k kk k nn rkns 
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lll Halógen eða brennisteinssambönd málmleysingja 

2812 Halíð og haloxíð málmleysingja: 

1000 — Klóríð og klóroxíð ...............00 00. 0 

9000 — Önnur .........0.. ene een even errrsene 0 

2813 Súlfíð málmleysingja, fosfórtrísúlfíð sem verslunarvara: 

1000 — Kolefnisdísúlfíð ............0...0. 0000. ke nrnnee 0 

9000 — Annad ...........0 0 knesnnnnne 0 

IV Olífrænir basar og oxíð, hydroxíð og peroxíð málma 

2814 Ammoníak, vatnsfrítt eða í vatnslausn: 

1000 — Vatnsfrítt ammoníak ..............00.. 000 0 

2000 — Ammoníak í vatnslausn ...........0.%.000 0000 0 

2815 Natríumhydroxíð (vítissódi); kalíum hydroxíð (caustic potash); perox- 

íð natríns og kalíns: 

— Natríumhydroxíð (vítissódi): 

1100 — — Íföstu formi ............0...00. 00 eeveeveevereeereee 0 
1200 — — Í vatnslausn (sódalútur eða sódi í vökvaformi) .............. 0 

2000 — Kalíumhydroxíð (causticpotash) ........00..0.0..0 000 0 

3000 - Peroxíð natríns eða kalíns ...............00 00. 0 

2816 Hydroxíð og peroxíð magnesíns; oxíð, eða hydroxíð og peroxíð 

strontíns eða baríns: 

1000 — Hydroxíð og peroxíð magnesíns ........00..0 000 0 

2000 — Okxíð, hydroxíð og peroxíð strontíns ...........0..0.000 0 

3000 — Okxíð, hydroxíð og peroxíð baríns .............0....00 0. 0 

2817 0000 Sinkoxíð; sinkperoxíð .............0....0. 000. 0 

2818 Áloxíð (þar með talið gervikórund); álhydroxíð: 

1000 — Gervikórund „...........0..0 00 0 

2000 — Önnur áloxíð ...........0.0.. 00. 0 

3000 — ÁlhYdFOKÍÐ ........0.. 0 
2819 Krómoxíð og krómhydroxíð: 

1000 — Krómtríoxíð ...........00.0. 0 rereee 0 

9000 — ØOnnur 0. 0 

2820 Manganoxíð: 

1000 — Mangandíoxíð ...........0..000 0. 0 

9000 — Önnur ...........0.. 0 eee ren renee 0 

2821 Járnoxíð og hydroxíð; leirlitir sem innihalda 70% eða meira miðað 

við þunga, af járnsamböndum, reiknað sem Fe,0;3: 

1000 — Járnoxíð og járnhydroxíð .......0....00... 0000 0 

2000 — Leirlitir ............... 00 0 

2822 0000 Kóbaltoxíð og kóbalthydroxíð; kóbaltoxíð sem verslunarvara ...... 0 

2823 0000 Titanoxíð ................. 0000 ener nennnnee 0 

2824 Blyoxid; blymenja og gul menja: 

1000 — Blýmónóxíð (litharge, massicot) ..........00000 0. 0 

2000 — Blýmenja og gulmenja .............0.. 0 

9000  — Annað ........%.000 nnekkne 0 

2825 Hydrasín og hydroxylamín og ólífræn sölt þeirra; aðrir ólífrænir 

basar, önnur málmoxíð, hydroxíð og peroxíð: 

1000  — Hydrasín og hydroxylamín og lífræn sölt þeirra ................ 0
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2000  — Liþínoxíð og liþínhydroxíð ........0.0.0.0. 000 0 

3000 — Vanadíumoxíð og vanadíumhydroxíð ........%.. 0. } 

4000 — Nikkiloxíð og nikkilhydroxíð .............0.000 00. 0 

5000 — Koparoxíð og koparhydroxíð .......0....0.000. 0. 0 

6000 Germaniumoxid og sirkoniumdioxid .................. 0 

7000) — Mólybdenoxíð og molybdenhydroxíð ................ 0 

8000 ANEIMONOKXÍð .........00 0. 0 

9000 0 — Annað ........... ennen ennen kreere 0 

V Sölt og peroxysölt ólífrænna sýrna og málma 

2826 Flúoríð; fiúorsíliköt, flúorálöt og önnur komplex flúorsölt: 

— Flúoríð: 

1100 — — Ammoníumseða natríns ..........0.0. 0. AÐ 0 

1200 EN SEE HR 0 

1900 — — Önnur „0... HR HI 0 

2000 — Flúorsíliköt natríns eða kalíns ...............0........ 0 

3000 — Natríumhexaflúorálat (syntetískt kryolít) ................. AN 0 

9000 — Annað ........0..00. 0 0 

2827 Klóríð, klóroxíð og klórhyroxíð; brómíð og brómoxíð; joðíð og 

joðoxíð: 

1000 ÁlklÓrÍð 2... 0 

2000 Kalíumklóríð ..........0.0.. 00... nere nennene 0 

— Önnur klóríð: 

3100 — — Magnesíns........0.00.0 0 kernerne 0 

3200 — — Á 0 
3300 — — 0 

3400 — — 0 

3500 — - 0 

3600 — 0 

3700. — — Tins ........ 000 ) 

3800 — — Baríns ..........0 0. neennne 0 

3900 — — Annars .........0 0. ee nere nnee 0 

- Klóroxíð og klórhydroxíð: 

4100 —— Kopars .......0000 seernes 0 

4900 — — Önnur „00.00.0000 0 
— Brómíð natríns og kalíns: 

5100 — — Brómíð og brómoxið .....0..00000. 00 0 

5900 — — Önnur 0... 0 

6000 — Jodid og jodoxid ......2..0. 0 enerrnne 0 

2828 Hypóklórít; kalsíumhypóklórít sem verslunarvara; klórít; hypó- 

brómít: 

1000  — Kalsíum hypóklórít sem verslunarvara og önnur kalsíumhypókló- 

FÍL 00.00.0000. SEERE 0 

9000 Annad 0... 0 

2829 Klóröt og perklóröt; brómöt og perbrómöt; joðöt og perjoðöt: 

— Klóröt: 

1100 — — Natrins 20... nnennknee 0 

1900 — — Önnur ......... 0... eres eren nerne 0 

9000 — Annað ...........0 0. vennerne nennnnee 0 
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1000 
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Súlfíð; Þ súlfíð: 

  

   

- Kadmíumsúlfí ÍÐ lo. ERE 

— ÖfMUr 2... 
Díþíonít og súlfoxylöt: 

— Natríns .........0....0 0. 

— Önnur 0... reee 

Súlfít; þíósúlfö 

— Natrífumsúlfít .....0.0.0..0.0...00. 0. 

- Onnur súlfít ......0.0.000...00.. 0 

— Þíósúlföt . NR 

Súlföt; álún, pero oxósúlföt (persúlföt): 

— Natríumsúlföt: 

- — Dina 

— Önn 
— Önnur 

          

   
  

   

    

—-— Magnesíns .........0.....00 000 eenee 

— — ÁlS 
—— Króms .......... 000. 

— — Nikkils.............. 000. 

—-— Kopars ..............0 00 EEEEEz”—m—mmEn 

- — SINkS ............. 0 reee 

—— Baríns ...............0 00. nerve 

— — ARNArS ........... eenne 

- Ålin 2... rerees 
— Peroxósúlföt (persúlföt) ........0.0.000..... 00. 

Nitrit; nitråt: 

— Nitrit ..............0 00 

— Niítröt: 

— — Kalíns ...0......... RA 

— — Bismúts. 2. un nneune nere rssee 

- — Onnur . . 

Fosfínöt (hypófosfít), í fo (fosfit), fosfot og fjölfosföt: 

— Fosfínöt (hypófostit) o osfonåét (fosfit) ...................... 

— Fosföt: 

—— Tríammoníums .............0.0. 00. 

— — Mono- eða dínatríns .............0. 00. 

—— Trínatríns ..............0.... 0... renene 

—— Kalíns „.............0.00 000 

—-— Kalsíumvetnisortófosfat (díkalsíumfosfat) .................. 

— — Önnur kalsíumfosföt ..........0.0.0.0.. eeeeeeeee 

—— Önnur ss 
— Fjölfosföt: 

— — Natríumtrífosfat (natríumtrífjölfosfat) ..................... 

— — Ønnur .......... erveve 

Karbónöt; peroxokarbónöt (perkarbónöt); ammóníum karbónat sem 

verslunarvara sem einnig inniheldur ammoníum karbamat: 

— Ammoníumkarbónat sem verslunarvara og önnur ammoníumkar- 

båndt .........%.000 00 ernene
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3000 — Natríumvetniskarbónat (natríumbíkarbónat (natrón)) ......... 0 

4000 — Kalíumkarbónöt ..........%0. 0000 AR 0 

5000 — Kalsíumkarbónat ......... Lo … 0 

6000 — Bariumkarbånat ....... a IR 0 

7000 — Blýkarbónat ........00.00.. 0000 enn krkree HAIR 0 

— Önnur 
9100 — — Líþíumkarbónöt .......0.00.. 000... SI 0 

9200 — — Strontíumkarbónat ............. IR 0 

9300 — — Bismútkarbónat .............0. 0000 0 

9900 = — Önnur 20... FI … 0 

2837 Cyanid, cyanidoxid og komplex cyanid: 

— Cyanid og cyanidoxid: 

1100 — — Natrins .... FI 0 

1900 — — Önnur 2... 0 

2000 — Komplex cyanid ...........0 00. 0 

2838 0000 Fúlmínöt, cyanöt og þíócyanöt ........0...0..0.00.. 0000. 0 

2839 Silíköt; alkalímálmsilíköt sem verslunarvara: 

- Natríns: 

1100 — — Natríummetasilíköt ................. HR 0 

1900 — — Annað .........2. 0 serene nengns IR 0 

2000 — Kalíns .......00000.0. AR HAR 0 

9000 — Önnur ........... HR sr HR 0 

2840 Bóröt; peroxobóröt (perbóröt): 

— Dínatríumtetrabórat (hreinsað bórax): 

1100 — -— Vatnsfrítt IR HR 0 

1900 - ANNAð Lo NR … 0 

2000 — Onnur båråt ...…. AI HR 0 

3000 — Peroxóbóröt (pe rbórðt) . ARA ANNARRI 0 

2841 Sölt oxómálmsýrna eða peroxómálmsýrna: 

1000 = Álöt 00... HR HA BR 0 
2000 — Sinkkrómöt eða blýkrómöt ...........200.... 000. 0 

3000 — Natríumdíkrómat .....................… BR … 0 

4000 — Kalíumdíkrómat ........ AA III 0 

5000 — Önnur krómöt og díkrómöt; peroxókrómöt AR RR ( 

6000 — Manganít, manganöt og permanganöt ..... a HR 0 

7000 — Mólybdenðt ................ ARA eskrensere HI 0 

8000 — Tungstenöt (wolframöt) ............. 000. HA 0 

9000 — Önnur 0... krn en knnen 0 

2842 Önnur sölt ólífrænna sýrna eða peroxósýrna, þó ekki asíð: 

1000 — Tvöföld eða komplexsilíköt .........%..0000 000 nnrees 0 

9000 — Annars ........... 00 nen keen kk eessrsrnne 0 

VI Ymislegt 

2843 Hlaupkenndir góðmálmar; ólífræn eða lífræn sambönd góðmálma. 

einnig kemískt skýrgreind; amalgöm góðmálma: 

1000 — Hlaupkenndir góðmálmar .........0000000 00... 0 

- Silfursambönd: 

2100 - Silfurmítrat 2......0.... RA 0
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2900 Önnur . 0 

3000 — Gullsambönd .....0....00.000. 0. 0 

9000 — Önnur sambönd; amalgöm .....0.0.00.000... 00 0 

2844 Geislavirk frumefni og geislavirkar samsætur (bar með talið kleyf 

eða auðganleg kemísk frumefni og samsætur) og sambönd þeirra; 

blöndur og leifar sem innihalda þessi efni: 

1000 — Náttúrlegt úran og sambönd þess: málmblendi, dreifur (þar með 

talið keramíkmelmi), leirvörur og blöndur sem innihalda náttúr- 

legt úran eða náttúrleg úransambönd SIR 0 

2000 — Uran audgad | af U 235 og sambönd þess: plúton og sambönd þess: 

málmblendi; dreifur (þar með talið keramík melmi), leirvörur og 

blöndur sem innihalda úran auðgað af U 235, plúton eða 

sambönd þessara efna HI IR 0 

3000 — Úran snautt af U 235 og efnasambönd þess: þórín og efnasam- 

bönd þess; málmblendi, dreifur (bar með talið keramíkmelmi), 

leirvörur og blöndur sem innihalda úran snautt af U 235, þórín 

eða sambönd þessara efna ............. BR . 0 

4000 — Geislavirk frumefni og samsætur, þó ekki sambönd í nr. 

2844.10—-30; málmblendi, dreifur (þar með talið keramíkmelmi), 

leirvörur og blöndur sem innihalda þessi frumefni, samsætur eða 
sambönd; geislavirkar leifar ........ IR 0 

5000  — Notadir (geisladir) orkugjafar (hledslur) år kjarnakljufum 0 

2845 Samsætur sem ekki teljast til nr. 2844, lífræn og ólífræn sambönd 

slíkra samsætna, einnig kemískt skýrgreind: 

1000 Þungt vatn (tvívetmisoxíð) ...... HAR 0 

9000 — Annað. 0 

2846 Ólífræn eða lífræn sambönd 

skandíns, eða blandna þeirra: 

1000 Seríumsambönd ......00.00.0 000 0 

9000 — Annad .....0.00. . … 0 

2847 0000 Vatnsefnisperoxíð, einnig bundið þvagefni .......... 0 

2848 Fosfid, einnig kemískt skýrgreint, þó ekki járnfosfór: 

sarfostíð (sjálflýsandi fosfórkopar) sem inniheldur yfir 15% af 

fór miðað við þyngd .............. … 0 

90( - Fosfid annarra målma eda målmleysingja ..........…. 0 

2849 Karbid, einnig kemiskt skyrgreind: 

1000 Kalsiumkarbid . a BR 0 

2000 — Kisilkarbid ...... HI 0 

9000 Önnur karbíð .........0..... 0. 0 

2850 0000 Hydríð, nítríð, asíð, silísíð og bóríð, einnig kemískt skýrgreind 0 

2851 (0000 Önnur ólífræn sambönd (þar með talið eimað vatn, vatn til mælinga 

á rafmagnsmótstöðu og vatni af áþekkum hreinleika); fljótandi 

andrúmsloft (einnig sneytt eðalgasi); samanþjappað andrúmsloft; 
0 amalgöm þó ekki amalgöm góðmálma IR
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29. KAFLI 

Lífræn efni 

Athugasemdir: 
1. Leiði ekki annað af orðalagi skal til vöruliða þessa kafla einungis telja eftirfarandi: 

a. Aðgreind kemískt skýrgreind lífræn sambönd, einnig með óhreinindum. 
b. Blöndur af tveimur eða fleiri myndbrigðum (ísomers) hins sama lífræna samb ands (einnig með 

óhreinindum), þó ekki blöndur af myndbrigðum raðtengdra (acyclic) kolvatnsefna þó ekki 

(myndbrigðaspegilmyndum), einnig mettuð (27. kafli). 
ifni í nr. 2936—-2939 eða sykureterar og sykuresterar og sölt þeirra í nr. 2940 eða efni í nr. 

)41, einnig kemískt skýrgreind. 

  

  

    

  

d. Efni sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan uppleyst í vatni. 

e. Efni sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan leyst upp í öðru upplausnarefni en vatni, enda 

sé vanalegt og nauðsynlegt að hafa efni þessi í uppleystu formi af öryggisástæðum eða vegn: 

flutnings og upplausnarefnið geri efnið sjálft ekki hæfara til notkunar í sérstöku skyni en hinna 

almennu nota. 

f. Efni sem nefnd eru í a-, b-, c-, d- eða e-lið hér að ofan og blönduð hafa verið efnum 

nauðsynlegum til að hal da þeim í óbreyttu ástandi í geymslu eða flutningi. 

g. Efni sem nefnd eru í a-, b-, c-, d-, e- eða f-lið hér að ofan og blönduð hafa verið rykvarnar-, 

litar- eða ilmefni til auðkennis eða af öryggisástæðum, enda verði efnin sjálf við þá blöndun 
ekki hæfari til notkunar í sérstöku skyni en hinna almennu nota. 

h. Eftirtalin efni, þynnt í staðal Istyrkleika til framleiðslu asóleysilitum: Díasóníumsölt, tengilefni 

þeirra og díasóteranleg amín og sölt þeirra. 

il þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur sem teljast til nr. 1504 eða glyseról (nr. 1520). 

b. Etylalkóhól (nr. 2207 eða 2208). 

Metan eða própan (nr. 2711). 

Kolefnissambönd nefnd í 2. athugasemd við 28. kafla 

e. Þvagefni (nr. 3102 eða 3105). 

  

nn == 

f. Litunarefni úr jurta- eða dýraríkinu (nr. 3203); syntetisk lífræn litunarefni, syntetisk lífræn efni 

notuð sem flúrbirtugjafi eða ljóm (luminophores) (nr. 3204) eða leysilitir eða önnur litunarefni 

í þeirri mynd eða umbúðum sem ætlað er til smásölu (nr. 3212). 

g. Ensím (nr. 3507). 

h. Metaldehyð, hexametylentetramín eða áþekk efni mótuð (t.d. töflur, stafir eða þess konar) til 

notkunar sem eldsneyti, eða fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas í umbúðum sem notaðar eru 

til fyllingar eða endurfyllingar á vindlinga- eða áþekka kveikjara og ekki taka meira en 300 cm“ 

(nr. 3606). 
ij. Efni umbúin sem hleðslur fyrir slökkvitæki eða sem slökkvihylki í nr. 3813; blekeyðandi efni í 

smásöluumbúðum í nr. 3823. 

k. Optískar vörur, t.d. etylendíamíntartrat (nr. 9001). 

3. Vörur sem flokka má í tvo eða fleiri vöruliði þessa kafla skulu flokkaðar í síðasta vöruliðinn. 

4. Sem halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður í nr. 2904—-2906, 2908—2911 og 2913—2920 teljast 

einnig sambönd þessara afleiðna eins og súlfóhalógen-, nítróhalógen-, nítrósúlfó- og nítrósúlfóhal- 

ógenafleiðna. 
Nítró- eða nítrósóhópar skoðast ekki sem köfnunarefnisvirkir í nr. 2929. 

Súrefnisvirkni í nr. 2911, 2912, 2914, 2918 og 2922 takmarkast við þau virkni sem getið er í nr. 

2905—-2920 (einkennandi lífrænir hópar með súrefni). 

a. Esterar sýruvirkra lífrænna sambanda sem teljast til undirkafla I-VII med lífrænum sam- 

böndum í þessum undirköflum skulu flokkast með því sambandi sem flokkað er í þann vörulið sem 

síðastur er í undirköflunum. 

b. Esterar etylalkóhóls eða glyceróls með sýruvirkum lífrænum samböndum sem teljast til 

undirkafla I-VII skulu flokkast í sama vörulið og samsvarandi sýruvirk sambönd. 

c. Leiði ekki annað af 1. athugasemd við flokk VI og 2. athugasemd við 28. kafla skulu: 

1. Ólífræn sölt lífrænna sambanda, svo sem sýru-, fenól- eða enólvirk sambönd í undirköflum I- 

X eða í nr. 2042, flokkast í þann vörulið sem lífræna sambandið telst til. 

nm
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2. Sölt mynduð með lífrænum samböndum í undirköflum 1-X eða nr. 2942 flokkast í þann 

vörulið sem á við basann eða sýruna (þ. m. t. fenól- eða enólvirk sambönd) sem þau eru 

mynduð úr og síðast er talið í kaflanum. 

d. Málmalkóhólöt skulu flokkast í sama vörulið og tilsvarandi alkóhól nema um sé að ræða etanól 

og glyseról (nr. 2905). 

e. Halíð karboxylsýrna skulu flokkast í sama vörulið og tilsvarandi sýrur. 

Til nr. 2930 og 2931 teljast lífræn sambönd því aðeins að sameindir þeirra séu, auk vatnsefnis, 

súrefnis og köfnunarefnis, mynduð úr frumeind annarra málma eða málmleysingja (t.d. 

brennisteini, arseni, kvikasilfri eða blýi) sem séu í beinum tengslum við kolefnisatómin. 

Nr. 2930 (lífræn brennisteinssambönd) og 2931 (önnur lífræn-ólífræn sambönd) taka ekki til 

súlfó- eða halógenafleiðna (hér með talin samsettar afleiður) sem, að frátöldu vatnsefni, súrefni 

og köfnunarefni, eru einungis mynduð úr brennisteins- eða halógenfrumeindum með þess konar 

tengslum við kolefnisfrumeindir að samböndin beri einkennandi súlfó- eða halógenafleiðna (eða 
samsettra afleiðna). 

Nr. 2932, 2933 og 2934 taka ekki til epoxíða með þríliðuðum hringjum, ketonperoxíða, hringliða 

fjölliða aldehyða eða höaldehyða, anhydríða marggildra karboxylsýrna, hringliða estera af 

margliðuðu alkóhóli eða fenóla marggildra sýrna og imíða marggildra sýrna. 

Þessi ákvæði eiga aðeins við þegar hringstöðuheterofrumeindirnar stafa einungis af 
hringliðunarvirkni eða virkni sem hér eru getið. 

  

Athugasemd við undirlið: 

Innan sérhvers vöruliðar í þessum kafla skulu afleiður kemískra sambanda (eða hópa kemískra 

sambanda) flokkuð í sömu undirliði og það samband (eða hópur sambanda) að því tilskildu að þau séu 

ekki nánar tilgreind í einhverjum öðrum undirlið og enginn lokaundirliður nefndur „Annað“ sé meðal 

þeirra undirliða sem til greina koma. 

  

2901 

2902 

A E 

| Kolvetnissambönd og halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrpósóúrefnum þeirra 

Raðtengd kolvatnsefni: 

1000 — Mettuð .........0000000 00 0 
— Ómettuð: 

2100 —— Etylen ......0.00... 000. 0 
2200 — — Própen (própylen) ...........%.0.00. 000 … 0 

2300 — 7— Buten (butylen) og myndbrigdi bess .....................…… 0 

2400 — — Buta-1,3-dien og isåpren .......0.0... 0 

- — Onnur: 
2901  — — — Logsudugas (acetylen) ............0000000 00... 0 

2909 — — — Annars ......sssseseeeeeneenen ennen kreere nerne 0 

Hringlaga kolvatnsefni: 

— Cyclan, cyclen og cyclóterpen: 

1100 — — Cyclóhexan ...........0.0. 0000. nn ereneneee 0 

1900 — — Önnur ........0.. 0... even erevv eee eneee 0 

2000 — Bensen (bensól) ..........0.0.....0. 0. 0 

3000 — Tólúen .........000 0000... nrenknee 0 

— Xylen: 

4100 — — o-xylen .......0.. reen ek nneee 0 

4200 — — Mexylen ........0... 0000 kernerne 0 

4300 — — pexylen 22... enkese 0 

4400 — — Blönduð myndbrigði xylens .......000.00..00 00 0 

5000 — Styren .......0..000000 0000 0
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6000 E sr u en vn ennen ges 0 

7000 — Cumen ...........0 000 0 

9000 — Önnur … 0 

2903 Halógenafleiður kolvatnsefna: 

Mettuð klórafleiðna raðtengdra kolvatnsefna: 

1100 - K C klóretan (etylklóríð) .. 0 

1200 — — Díklórmetan (metylenklårid) ................. 0 
1300 Klórótorm ( 0 

1400 — Kolefnistetraklóríð ..............0.0 00. rs nr skrnen 0 

1500 1,2-dik 0 

1601 1 2-díkló 0 
1900 — — Onnur 20... 0 

Omettud klórafleiður 1 raðteng 

2100 Vinylklóríð (klóretylen)} .................... 0 

2200 - Tríklóretylen HR 0 

2300 Etakføretylen (perklóretylen) HA IR 4. 0 

2900 Önnur ...........00. 0 ken ennen rr krknnsee 0 

3000 — Flúor-, brótn. eða joðafleiðu raðt engdra kol lvatnsefna ......... 0 

4000 Halógenafleiður raðtengdra kol atnsefna með tveimur eða fleiri 

mismunandi halógenum .................. RN . 0 

Halógenafleiður cyclan-, eyclen- e iða í cycloterpenkolvatnsetna: 

5100 1,2,3.4.5.6--hexaklórcyclohexan ..... MR 0 

5900 Aðrar 2... NANNA SR 0 
- Halógenafleiður arómatí ískra kolvatnsefna: 

6100 — Klórbensen, o-díklórbensen og p-díklórbensen HR 0 

6200 - Hexaklórbensen og DDT (1,1,1,-tríklór-2,2-bis (p-klórtenyl} 

etan) ........... HIÐ 0 

6900 Aðrar 2... kernen rss kernerne 0 

2904 Súlfó- nítró- eða nítrósóafleiður kolvatnsefna, e einnig halógenmy nd- 

aðar: 

1000 Urefni sem innihalda aðeins súlfóhópa, sölt þeirra og etylestera 0 

2000 Afleiður sem innihalda aðeins nítróhópa eða aðeins nítrósóhópa 0 

9000 Aðrar ..... 0 

Il Alkóhól og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður 

þeirra 

2905 Raðtengd alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiðum 

þeirra: 

— Mettuð monohydrisk alkóhól: 

1100 — Metanól (metylalkóhól) ......0.20000. 000 . 0 

1200 - Própan-ól (própylalkóhól) og própan-2-ól (ísóprópylalkóhól) 0 

1300 — Bútan-1-ól (#-bútylalkóhól} ........... IR 0 

1400 Önnur bútanÓl ...........000 0000 0 

1500 — — Pentan&l (amylalkóhól) og myndbrigði þess ...............… 0 

1600 — — Oktanól (oktylalkóhól) og myndbrigði þess 0 

1700 — - Dódekan-1-ól (laurylalkóhól), hexadekan-|1 

og oktadekan-1-ól (stearylalkóhól} ......00....00.. 0... 0 

1900. - Önnur 2... 0 
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- Ómettuð mononydrisk alkóhól: 

2100 —— Allylalkóhól ........... HI A 0 

2200 — — Raðtengd terpenalkóhól.......... HR 0 

2900 — — Önnur .....0...0.0.. 0 rnrneee 0 

- Díól: 
3100 — — Etvlenglykol (etandíól) ......... FR 0 

3200 — - Própylengly kól (própan-1,2-díól) .... BAR 0 

3900 —— Önnur ............ IR 0 

— Önnur polyhydrisk alkóhól: 

4100 — — 2-etýl-2-(hydroxymetyl)propan-1 ,3-díól (trímetylólprópan) 0 

4200 — — Pentaeryþrítól ............0000000 0. 0 

4300 — — Mannitól........... Be HR 0 
4400 — — D-glúkitól(sorbitól) ........00....0.. 0... HR 0 

4900 —— Annars .......0.0. nn 0 

5000 — Halógen-, súlfó-, nitró- eða nítrósóafleiður raðtengdra alkóhóla 0 

2906 Hringliða alkólhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiðum 

þeirra: 

— Cyclan, cyclen eða eycloterpen: 

1100 — — Mentól ...........00.. 0 … 0 

1200 — — Cvclohexanól, metylcyclóhexanól og dímetylcyclóhexanól .... 0 

1300 - Steróloginosttól ............0.... 000. 0 

1400 — — Tefpinól .......0..000. 0. FR 0 

1900 — — Önnur .......00.0 0... 0 
— Arómatísk: 

2100 — — Bensylalkóhól ....................… AAA 0 

2900 —— Önnur ............ FI RAI 0 

lll Fenól, fenólalkóhól og halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrósóafleiður þeirra 

2907 Fenól; fenólalkóhól: 

— Monofenól: 

1100 — — Fenól (hydroxybensen) og sölt þeirra ........ HR 0 

1200 — — Kresólogsölt þeirra ...........0..0.0. 000. … 0 

1300 — — Oktylfenól, nonylfenól ásamt myndbrigðum þeirra; einnig sölt 

þeirra ........... IR 0 

1400 — — Xylenólogsölt þeirra .............0... 000. 0 

1500 — — Nattólogsölt þeirra ....... IR HR 0 

1900 — — Önnur 20... 0 

— Pólyfenól: 

2100 -- Resorsínól og sölt þess .........0.000.... 0 

2200 — — Hydrókínon (kínól) og sölt þess ...........00.0..... … 0 

2300 — — 4,4'-ísópropylidendítenól (bisfenól A, dífenylólprópan) og sölt 

þess 2000... e enken skeerne erne 0 

2900 — — Onnur suse seeeneeeeeee eee errenee 0 

3000 — Fenólalkóhól ..........)0.00 00... venne 0 

2908 Halógen-, sulfó-, nítró- eða nítrósóafleiður fenóla eða fenólalkóhóla: 

1000 — Afleiður með aðeins halógen útskiptihópa (substituents) og sölt 

þeirra ................ vene nerne kk kerne 0 

2000 — Afleiður með aðeins súlfóhópa. sölt þeirra ogestera ........... 0 

9000 — Önnur ..........0. vere een 0
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IV Eterar, alkóhólperoxíð, eterperoxíð, netonperoxid, epoxíð með þríliðuðum hring, 

og hemiasetöl, og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra 

2909 

2910 

2911 

2912 

asetöl 

1100 

1900 

2000 

3000 

4100 

4200 

4300 

4400 

4900 

5000 

6000 

1000 

2000 

3000 

9000 

0000 

1100 

1200 

1309 

1900 

2100 

2900 

3000 

4100 

Eterar, eteralkóhól, eterfenól, eteralkóhólfenól, alkóhólperoxíð, et- 

erperoxíð, ketonperoxíð (einnig kemískt skýrgreind), og halógen-, 

súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 

— Raðtengdir eterar og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítróafleiður 

þeirra: 

—— Díetyleter ..............20 000. 

- — Önnur ANNARRA 

— Cyclan-, cyclen- eða cycloterpeneterar og halógen-, súlfó-, nítró- 

eða nítrósóafleiður þeirra ..................0. 0... 

— Aromatískir eterar og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður 

þeirra .........0. 00... rr n rss rr rnknee 

— Eteralkéh6l og halågen-, sulf6-, nitrå- eda nitrås« safleidur beirra: 

— — 2,2-oxydíetanól (díetylglykól, dígól} ....... NNA 
— — Monometyleterar etylenglykóls eða díetylglykóls ............ 

— — Monobútyleterar etylenglykóls eða díetylenglykóls ....... . 

— — Aðrir monoalkyleterar etylenglykóls eða díetýlenglýkóls ..... 

— — Annað .........%.2 000 rrsnrrnnee 

— Eterfenól, eteralkóhótfenól og halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrósóafleiður þeirra ..............0... 000. . 

— Alkóhólperoxíð, eterperoxíð, ketonperoxíð og halógen-, súlfó-, 

nítró- eða nítrósóafleiður þeirra ...........0.0000. 00... 

Epoxíð, epoxvyalkóhól, epoxyfenól og epoxyeterar, með þríliðuðum 

hringjum, og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 

— Okxíran (etylenoxíð) .......0...%..... 0. kk nknnes 

— Metyloxíran (própylenoxíð) 2..................… HAR 

- 1-klór-2,3-epoxyprópan (epiklórhydrín) ................... 

- Annad ......0...0.0 00 sen kernerne ker kr knknkre 

Asetöl og hemiasetöl, einnig með annari súrefnisvirkni, og halógen-, 

súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra .................... 

V Sambönd með aldehyðvirk samönd 

Aldehyð, einnig með annari súrefnisvirkni; hringliða fjölliður alde- 

hyða; paraformaldehyð: 

— Raðtengd aldehyð án annarrar súrefnisvirkni: 

— — Metanal (formaldehyd) ............0000 00. 
— — Etanal (asetaldehyd) ..............%%0 00. n nr neee 

— — Bútanal (bútyraldehyð, venjuleg myndbrigði) .............. 

— — Önnur ......0...... 0 

— Hringliða aldehyð án annarrar súrefnisvirkni: 

-— Bensaldehýð................... AAA 

— — Önnur... sseeeeeeeveveeereve reen krnrre 

— Aldehyðalkóhól .............2.. 00. er rkrrnee 

—- Aldehyðeterar, aldehyðfenól og aldehyd með annarri súrefnis- 

virkni: 

— — Vanillín (4-hydroxy-3-metoxybensaldehyð) ................



   

  

        

     

  

    
    

  

     

    

    

    
  

  

Etylvanillín (3 0 

—- — Annað 0 

- 0 

— Paraformaldehyd ..........0...0 00... AÐ 0 

2913 Halógen-, súlfó-, nítró- „eða n ítrósóafleiður efnaínr.2912 ......... 0 

VI Ketonvirk og kínonsambönd 

2914 Keton og kínon, einnig með annari súrefnisvirkni og halógen-, súlfó-, 

nítró-, eða nítrósóafleiður þeirra: 

st keton án annarrar súref 
- 0 

0 

— - 1-2-0n 0 

-— Annað .......... 0 

- Cyclan il án annarrar Súi I 

2100 — — Kamfóra ...........0...2 0. 0 

2200 — KANON 00. 0 

2300 — — Jónon og metyljónon i.e 0 

2900 — — Afnað 00.00.0000 0 

3000 0 

- Ketonall 

4100 — - Ah ydroxy- 0 

0 

0 

6100 — — Anbrakinon .......0..0..0. rrnene 0 

6900 — — Önnur .........0. 0 

7000 0 

Vil Karboxylsyrur og anhydrids ahliå, peroxid og peroxysyrur beirra 

og halogen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra 

2915 Mettuð raðtengd monokarboxylsýrur og anhydríð, halíð, peroxíð og 

peroxyðsýrur þeirra; halógen-, sulfó-, nítró- eða nítrósóafleiður 

þeirra: 

- Maurasýra t hennar 0; 

  

C anhy 'drid    t hennar: isedik 

  

iltacetat ..................… ennen evnerne . 0 

— — Ísedik AR …… 

— — Ånnad seen eee 0 

ar ediksýru: 

    

    >
 vlacetat 220 e nens eskkee
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3200 —— Vinylacetat .........00.02.00nnnn nn rr k ere krnnnne 0 

3300 — — n-bútylacetat ........0..0. 00. 0nr ner ke rr ktr k tr kr rr 0 

3400 — — Ísóbútylacetat ........00000.0...00.. AIR 0 

3500 — — Z-etoxyetylacetat ...........200000 000 0 

3900 — — Aðrir ..........000 r kerner 0 

4000 -- Mono-, dí-, eða tríklórediksýrur, sölt og esterar þeirra ......... 0 

5000 — Propionsýra, sölt og esterar hennar ..........0..00.00..0.... 0 

6000 — Bútansýrur, valerínsýrur, og sölt og esterar þeirra ............. 0 

7000 — Palmitín sýra, sterínsýra, og sölt og esterar þeirra .............. 0 

9000 — Annað ............0. 000 kk k skr rkrne 0 

2916 Ómettaðar raðtengdar monokarboxylsýrur, hringliða monókarbox- 

ylsýrur, einnig anhydrið, halíð, peroxíð og peroxysyrur þeirra; og 

halogen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 

— Ómettaðar raðtengdar monokarboxylsýrur, anhydríð þeirra, hal- 

íð, peroxíð, peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra: 

1100 — — Akrylsýraogsölthennar ...........%%%. 00. nn n nn 0 

1200 — — Esterar akrylsýru ...........0.... 0... 0 ner kk rene 0 

1300 — — Metakrylsýra og sölt hennar .........0..000 0000... rene 0 

1400 — — Esterar metakrylsýru ............0000000 0000 0 

1500 — — Olíu, línól eða línólensýrur, og sölt og esterar þeirra ......... 0 

1900 — — Annað ...........%.00 nn rnkrk kr knkkne 0 

2000 — Cyclan-, cyclen- eda cycloterpenmónókarboxylsýrur, anhydríð 

þeirra, halíð, peroxíð, peroxsýrur þeirra og afleiður þeirra ...... 0 

— Arómatískar monokarboxylsýrur andhydríð, halíð, peroxíð, per- 

oxysýrur þeirra og afleiður þeirra: 

3100 — — Bensósýra, sölt og esterar hennar ..........00000..0.... 0... 0 

3200 — — Bensóylperoxíð og bensóylklóríð ......0.0.00.0000000. 00... 0 
3300 — — Fenylediksýra, sölt og esterar hennar ...............0.0..... 0 
3900 — Annað ............0. 0 0 

2917 Pólykarboxylsýrur, anhydríð, halíð, peroxíð og peroxysýrur þeirra; 

halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 

— Raðtengdar pólykarboxylsýrur, anhydríð, halíð, peroxíð, peroxy- 

sýrur þeirra og afleiður þeirra: 

1100 — — Oxalsýra, og sölt og esterar hennar ..............0...0.0.... 0 

1200 — — Adipsýra, og söltogesterar hennar ...........0.0.....0.... 0 

1300 — — Azelasyra, sebaksyra, sålt og esterar beirrå ................. 0 

1400 — — Malínkanhydríð ............20200 0000 kreere 0 

1900 - Annad .......00. 000 rener ernsrrnree 0 

2000 — Cyclan, cyclen- eða cycloterpenpólykarboxylsýrur, anhydríð, hal- 

íð, peroxíð, peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra .............. 0 

— Arómatískar pólykarboxylsýrur, anhydríð, halíð, peroxíð, 

peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra: 

3100 — — Dibútyl ortophthalöt ...........0.... 0000 0 nr 0 

3200 — Dioctyl ortophthalöt ...............00. 0000 0 

3300 — — Dinonyl eða didecyl ortophthalöt ..........0.000000 000... 0 

3400 — — Aðrir esterar ortophthaliksýru .........00.0000000 0000... 0 

3500 — — Phthalanhydríð ...........22200.. 0... 0n rn 0 

3600 — — Terephthalsýra og sölt hennar ........00.0000%. 0... 0... 0 

3700 — — Dimetylterephthalat ............0..002 0000. rn rnee 0 

3900 — — Annað ............00 00. es errkerngnrne 0
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2918 Karboxylsýrur með auka súrefnisvirkni og anhydríð, halíð, peroxíð 

og peroxysýrur þeirra; halógen-, súlfó-, nítró-, eða nítrósóafleiður 

efni þeirra: 

— með alkóhólvirkni en án annarrar súrefnisvirkni, 

peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra: 

Öltogesterar hennar ........00..0000...... 0 

HR uvenue rener rernne 0 

"ar VINSYTU 2... eneeeeeen enes ee nesker kene 0 

ennen enken ennen enker nsees 0 

rar SitrOnsyTu ..........0.. 0 

ýra togesterar hennar ....................... 0 

Slsýra (mandelsýra), sölt og esterar hennar ........ 0 

  

    

    

     

1900 - Ånnad susan ene e eee reeee 

Karboxy i 

anhydríð, halíð, peroxíð, peroxýsýrur þeirra og afleiður þeirra: 

a og sölt hennar ..........00... 0. 

Ýra, sölt og esterar hennar .................. 

  

- Aðrir esterar salisvlsýru og sölt þeirra ...........0.......... 

= Annað 0... ennen 

   3000 — Karboxylsýrur með aldehyð- eða ketonvirkni en án annarrar 

súrefnisvirkni. 

ður þeirra ............0 0... 

    

9000 

  

Afað 2... nenee 

Vil Esterar ólífrænna sýrna og sölt þeirra, og halógen-, 

súlfó-, nítró eða nítrósóafleiður þeirra 

2919 0000 Fosfóresterar og sölt þeirra, þar með talið laktófosföt; halógen-, 

súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra ......................... 

2920 Aðrir esterar ólífrænna sýrna (þó ekki esterar vatnsefnishalíða) og 

sölt þeirra; halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 

1000. — Þíófostóresterar (fosfórþíóöt) og sölt þeirra; halógen-, súlfó-,   
       

  

   
    

  

Ja nítrósóafleiður þeirra .......... FRI 

9000 — Annað 22... ennen ennen nen nere reerene 

IX Köfnunarefnisvirk sambönd 

2921 Amínvirk sambönd: 

Raðtengd monoamín og afleiður þeirra; sölt þeirra: 

- — Metylamín, dí- eða trímetylamín og sölt þeirra .............. 

— Díetylamín og sölt þess 00.00.0000... 

1900 — — Onnur 00... even 

- Raðtengd pólvamín og afleiður þeirra; sölt þeirra: 

2100 — — Etylendíamín og sölt þess 00.00.0000... 

00 — — Hexametylendíamín og sölt þess ....000.0... 

00 —— Annað 00... 

3000 — Cvclan-, cyclen- eða cycloterpen- mono- eða pólyamín og afleiður 

þeirra; sölt þeirra .............0..
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2922 

2923 

2924 

2925 

4100 

4200 

4300 

4400 

4500 

4900 

1100 

1200 

1300 

1900 

2100 

2200 

2900 

3000 

4100 

4200 

4900 

5000 

1000 

2000 

9000 

1000 

2100 

2900 

1100 

1900 

2000 

— Arómatísk monoamín og afleiður þeirra; sölt þeirra: 

— — Anilínogsöltþess ........00.%00 0. nens 
— — Anilínafleiður og sölt þeirra ...........0.....0 000... 
— — Tóluidín og afleiður þeirra, sölt þeirra ..................... 

— — Dífenylamín og afleiður þess; sölt þeirra ................... 

— — 1-naftylamín (alfa-naftylamín), 2-naftylamín (beta-naftylamín) 

og afleiður þeirra; sölt þeirra .............000 00... 

— — Afað ..........%2 000 kerrkree 

— Arómatísk polyamín og afleiður þeirra; sölt þeirra: 

— — o-, m-, p-fenylendíamín, díamínotólúen, og afleiður þeirra: sölt 

þeirra .............0 00 krknnrrreknngee 

— — Affað ........0.0.0.00 00 kk nk enke ennne 

Súrefnisvirk amínósambönd: 

— Amínóalkóhól eterar og esterar þeirra þó ekki nema með einni 

súrefnisvirkni; sölt þeirra: 

— — Monoetanolamín og sölt þess ..........00.0. 0 

— — Díetanólamín og sölt þess ..........%%..0 000 nen 

Tríetanólamín og sölt þess . 

— — Annað ............. 0. kkeekrkrnkknse 

- Amínónaftól og önnur amínófenól, eterar og esterar þeirra, þó 

ekki nema með einni súrefnisvirkni, sölt þeirra: 

— — Amínóhydroxynaftalensúlfónsýrur og sölt þeirra ............ 
— — Anisidín, díanisidín, fenetidín og sölt þeirra ................ 

— — Afinað ...........002 0 kk rrrnnee 

— Amínóaldenhyð, amínóketon og amínókínon, þó ekki nema með 

einni súrefnisvirkni; sölt þeirra ............0.00.0. 0... … 

Í Amínósýrur og esterar þeirra, þó ekki nema með einni súrefnis- 

virkni; sölt þeirra: 

— — Lysín og ester þess; sölt þeirra .................. 00... 

— — Glútamínsýra ogsölthennar ...........0..%.. 0000... 

— — Afinað ..........0. 000 kk knk ener krnkken 

— Amínóalkóhólfenól, amínósýrufenól og önnur amínósambönd 

með súrefnisvirkni .............0... 0000. 

Kvatern ammóníumsölt og hydroxíð; lesitín og önnur fosfóramínól- 

ípíð: 
—- Kólínogsölt þess .........2.....000 0000 

— Lesitín og önnur fosfóraminólípíð ..............0... 0000... 

— Annað .......0..00 0. 

Karboxyamíðvirksambönd; amíðvirk kolsýrusambönd: 

— Raðtengd amíð (þ.m.t. raðtengd karbamöt) og afleiður þeirra; 

sölt þeirra ............0.000 0 

— Hringliða amíð (þ.m.t. hringlaga karbamöt) og afleiður þeirra; 

sölt þeirra: 

- — Ureín og afleiður þeirra; sölt þeirra ....................... 

—— Annað ...........0000 0 erkkrrkee 

Karboxyimíðvirk sambönd (þ.m.t. sakkarín og sölt þess) og imímvirk 

sambönd: 

— Imíð og afleiður þess; sölt þeirra: 

— — Sakkarín og sölt þess ........0%%00000 0. 

— — Aflað .........%.000 000 ksr kgn 
— Imín og afleiður þeirra; sölt þeirra .........0.00....0.00.... 

m
a
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2926 Nítrílvirk sambönd: 

1000 — Akrylmítril .........0.0. 0... 0 
2000 — 1-cyanoguanidin (dicyandiamid) ..........000000 00... 0 

9000 — Annad ................. eur essensen rrrnsese 0 

2927 0900 Díasó-, asó- eða asoxysambönd .............0.....000. 0... 0 

2928 0000 Lífrænar afleiður hydrasíns eða hydroxylamíns ............. 0 

2929 Sambönd með annarri köfnunarefnisvirkni: 

1000 — Ísóeyanöt ...........0.00. 0. even 0 
9000 — Annað .......... 00 k ennen keen krnee 0 

X Lífræn-ólífræn sambönd, heterohringiða sambönd, kjarnasýrur og 

sölt þeirra, og súlfó amíð 

2930 Lífræn brennisteinssambönd: 

1000 — Díþíókarbónöt (xanþöt) ..........00.0000. 000 0 

2000 — Þíókarbamöt og díþíókarbamöt ........0...0...00..0. 00. 0 

3000 — Þíuram mono-, dí- eða tetrasúlfíð „.................0.0..0...... 0 

4000 — Meþíónin ............0.0 0000. 0 
9000 — Onnur sees ennen eee ennen 0 

2931 0000 Onnur llífræn-ólífræn sambönd .................000.0.0.. 0 

2932 Heterohringliða sambönd einungis með súrefnisheterofrumeindum: 

- Sambönd með ósamrunninn furanhring í byggingu sinni (einnig 

afoxaðar): 

1100 — — Tetróhydrofuran ..........0.)0.0. 0... 0 

1200 — — 2-Furaldehyð (furfuraldehýð) ....................... 0 

1300 — — Furfurylalkóhól og tetrahydrófurfurylalkóhól ............... 0 

1900 — — Affað ...........0 0. 0 

— Lakton: 

2100 — — Kúmarin, metylkúmarin og etylkúmarin ............... 0 

2900 — — Önnurlakton .........0.2....0.. 00. 0 

9000 — Annad .......0.0.. 0. ennen nerverne 0 

2933 Heterohringliða sambönd einungis með köfnunarefnisheterofrum- 

eindum; kjarnasýrur og sölt þeirra: 

— Sambönd með ósamrunninn pyrasólhring í byggingu sinni (einnig 

afoxaðan): 

1100 — — Fenason (antipyrin) og afleiður þess ..................... 0 

1900 — - Önnur .......0..0... ener ereren . 0 

— Sambönd með ósamrunninn imíðasólhring í byggingu sinni 

(einnig afoxaðan): 
2100 — — Hydantoin ogafleiður þess ..............0.00.0 00. 0 

2900 — — Onnur Gees eee eerereren 0 

— Sambånd með ósamrunninn pyridínhring í byggingu sinni (einnig 

afoxaðan): 

3100 — — Pyridínogsöltþess .............0.0.2... 0 

3900 — — Önnur ........0.. 0... eee 0 

4000 — Sambönd með kínólín eða ísókínólínhringjakerfi í byggingu sinni 

(einnig afoxað), en ekki frekar samrunnið „................... 0 

- Sambönd með pyrimídínhring í byggingu sinni (einnig afoxaðan) 

eða píperasínhring í byggingu sinni; kjarnasýrur og sölt þeirra: 

5100 — — Malonylþvagefni (barbitúrsýra) og afleiður þeirra; sölt af þeim 0



    

  

    
9900 

  

   

  

     

  

    

-— Afnað „0... 

5900 — Afnað .......0.0 0 BR . 0 

- Sambönd með ósamrunninn tríasínhring í byggingu sinni (einnig 

afoxaðan): 

6100 Melamin .......%.00 0. 0 

6900 — Onnur „0... 0 
Laktom: 

7100 — — 6-Hexanlaktam (epsilon-caprolaktam) 0 

7900 - Önnurlaktöm ............... FR 0 

9000 ANNAÐ 2... G 

2934 Önnur heteróhringliða sambönd: 

1000 — Sambönd með ósamrunninn þíasólhring í by: ggingu sinni (einnig 

afoxadan) ............. . . IR . 0 

2000 Sambönd með bensóþíasolhringj: kerfi (einni }, en ekki 

frekar samrunnið 0 
3000 — Sambönd með fend 

frekar samrunnid ...................…… AR 0 

9000 Annars .......... FR 0 

2935 (0000 SúlfÓónamíð ..............0...000 00. 0 

XI Provitamin, vitamin og hormån 

2936 Próvítamín og vítamín, náttúrleg eða efnasmíðuð (þar með taldir 

náttúrlegir kjarnar), afleiður af þeim sem aðallega eru notaðar sem 

vítamín, og innbyrðis blöndur þessara efna, einnig í hvers konar 

lausn: 

000 Óblönduð pråvitamin ....................... 0 

Óblönduð vítamín og afleiður þeirra: 

— Á vítamín og afleiður þeirra G 

B, vítamín og afleiður þess ............. 0 

B> vítamín og afleiður þess ..........0.00. 0 

- — D eða DL-pantóþensýra (B? vítamín eða B vítamín) og afle 

hennar ............... HI 0 

- — Ba vítamín og afleiður þess ..... 

Bs vítamín og afleiður þess 0 

- C vítamín og afleiður þess .......... 0 

— — E vítamín ogafleiður þess ...... 0 

Önnur vítamín og afleiður þeirra .. 0 

9000 — Annað, þar með taldir náttúrlegir kjarnar 0 

2937 Hormón, náttúrleg eða efnasmíðuð, afleiður þeirra, notaðar aðallega 

sem hormón; aðrir sterar (steroids) notaðir aðallega sem hormón: 

1000  — Hormón úr framhluta heiladinguls eða áþekk hormón og afleiður 

þeirra .........0.. 0 0 

Barksterar (nýrnaberkjuhormón) og afleiður þeirra. 

2100 — — Kortisón, hydrokortisón. prednisón (dehydrokortisón) og - 

dnisólon (dehydrohydrokortísón) ............. 0 

2200 — - 7 Halogenafleidur barkstera HR FI 0 

2900 Annad ......s00seseeeeeeeeerevnrsne IR 0 

Önnur hormón og afleiður þeirra; aðrir sterar sem rt 

aðallega sem hormón: 

— Insúlín og sölt þess....... AR 0 

Estrógen og prógestógen ........0...000000 00 0



  

  

31. desember 1987 719 Nr. 96 

A E 

Xll Glýkósíð og jurtaalkólíð, náttúrleg eða efnasmíðuð, 

og sölt, eterar, esterar og aðrar afleiður þeirra 

2938 Glúkósíð, náttúrleg eða efnasmíðuð, og sölt, eterar, esterar og aðrar 

afleiður þeirra: 

1000 — Rutosíð (rutin) og afleiður þess ..............00. 0... 0 

9000 — Annað ............000 00 kk kkrkkre 0 
2939 Jurtaalkalóíð, náttúrleg eða efnasmíðuð, og sölt, eterar, esterar og 

aðrar afleiður þeirra: 

1000 — Opíumalkalóíð og afleiður þeirra; sölt þeirra ................. 0 
- Kínabarkaralkalóið og afleiður þeirra; sölt þeirra: 

2100 — — Kínínogsöltþess........0.2..... 000. kernerne 0 

2900 — — Annað ...........%..2 kknrkkeknnrnnee 0 
3000 — Kaffín ogsölt þess .......0...0..2.00 0 0 

4000 — Efedrín og sölt þeirra ...............%00.0. 00 0 

5000 — Þeófyllín og amínófyllín (þeófyllínetylendíamín) og afleiður 

þeirra, sölt þeirra ..............0.. 0000 rkknnee 0 

6000 — Alkalóíð grasdrjólasvepps og afleiður þeirra, sölt þeirra ........ 0 

7000 — Nikótín og sölt þess ........2..00. 0000 krkkrnnee 0 
9000 — Annað .............2 0 erne kk kr rrkne 0 

Xill Onnur lifræn sambånd 

2940 0000 Sykur, kemískt hreinar, þó ekki súkrósi, laktósi, maltósi, glúkósi og 

frúktósi, sykrueterar og sykruesterer, og sölt þeirra, þó ekki vörur í 

nr. 2937—2939 „........0.0020 0 kernerne kreeret 0 
2941 Fukalyf: 

1000 — Penisillin og afleidur þeirra með byggingu penisillínsýru, sölt 

þeirra ..............0 0. 0 

2000 — Steptómysín og afleiður þeirra, sölt þeirra .................... 0 

3000 — Tetrasyklín og afleiður þeirra, sölt þeirra ..................... 0 

4000 — Klóramfeníkól og afleiður þess, sölt þeirra ................... 0 

5000 — Eryþrómysín og afleiður þess, sölt þeirra ..................... 0 

9000 — Annað ...........0. 00 ennen eskkeksee 0 

2942 0000 Önnurlífræn sambönd ...................00... 0... 0
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30. KAFLI 
Vörur til lækninga 

Ath ugase mdir: 

B. 

Til 

  

Mats æli 

   

   
   

  

drykkjarvörur {eins og sjúkra-, sykursjúklinga- eða vítamínstyrkt 

elduvatn) (flokkur IV) 

mulin til nota við 

  

    kjarvörur og í 

fín 

bætiefni, stvrkjandi dry 

Gipsefni sérstaklega brennd eða 

Eimað vatn eða vatnsupplausnir 

Fri amleidsla í nr. 3303 

pa eða aðrar v 

Framleiðsla að s g 

Blóðalbi úmín ekki unnið til | við lækningar eða varnar sjúkc 

ndi nr. 3003 og 3004 og í ifla telst eftirfarandi: 

Sem óblönduð 

I. Óblönduð framleiðsla leyst upp Í vatni 

2. Allar vörur sem teljast til 28. eða 29. kafla. 

3. Einfaldir löntukjarnar sem teljast til nr. 1: 

einhverju upplausnarefni. 

Sem blönduð framleiðsla: 

Ll. Hlaupkenndar upplausnir og jafndreifur (suspensions) (þó ekki hlaupkenndur brenni- 

steinn). 

2. Jurtakjarnar fengnir við vinnslu á efnablöndum úr 

3. Sölt og kirni fengið með þurrkun náttúrlegs ölkelduvatns. 

ar. 3006 telst einungis eftirtalið sem flokka skal undantekningarla í þann vörulið 

  

   

  

    
Ími 
Krnga 

    

    

   

  

ða varnar gegn sjúkdómum. 

  

(nr. 3407). 

lómum. 

nlækning      

   
a ka 

     nleiðsla: 

  is staðlaðir eða uppleystir með 

  

  

  

tollskrárinnar: 

d. 

g 

Dauðhreinsað girni til skurðlækninga, áþekkt dauðhreinsað seymi og dauðbreinsað veljalím til 

skurðlækninga. 

Dauðhreinsað laminaria og dauðhreinsað laminariastifti. 

Dauðhreinsuð skurð- eða tannlækningaefni til að stöðva 

Efni til skvggingar við röntgenrannsóknir og prótefni sem gefin eru 

sjúklingum, enda sé um að ræða óblönduð efni í mældum skömmtum eða vörur úr tveim eða 

fleiri efnisþáttum sem blandað hefur verið saman ul slíkra nota 

Prótefni til blóðflokkunar. 

Tannsement og annað tannfyllingarefni; beinmyndunarsement 

Sjúkrakassar og -töskur til skyndihj 

Kemiísk getnaðarvarnarefni að stof 

  

      

  

        

  

3001 

3002 

  

Kirtlar og önnur líffæri til lækninga, þurrkað, einnig í duftformi; 

kjarnar til lækninga, úr kirtlum eða öðrum líffærum eða úr seyti 

þeirra; heparin og sölt þess; önnur efni úr mönnum eða dýrum 

framleidd til lækninga eða varnar gegn sj júkdómum, ót.a.: 

1000 — Kirtlar eða nnur líffæri, þurrkað, ein luftformi ........... 0 

2000 — Kjarnar úr kirtlum eða öðrum líffærum eða seyti þeirra ... AR 0 

Annad: 

9001 — — Heparín ogsöltþess .....0000. 00 BI 0 

9009 — — Annars ......00. 0 0 

Mannsblóð; dýrablóð framleitt til lækninga, varnar gegn sjúkdóm- 

um eða sjúkdómsgreiningar; mótsermi og aðrir blóðþættir; bóluefni, 

toxín, ræktaðar örverur (þó ekki ger) og áþekkar vörur: 

— Mótsermi og aðrir blóðþættir: 

 



  

3004 

  

2000 

3100 

3900 

9000 

1001 

1002 

1003 

1009 

2001     
20 ( 9 

3901 
3902 

3903 

3909 

4001 

4002 

4003 

4009 

9001 

9002 

9003 

9004 

9009 

    mn Í Tut 
„ umbúin semlyf L......... 0. 

i 

uefni Í gegn gin- €     

  

Lyf þe ekki vörur í nr. 3002, 3005 eða 3006) gerð úr tveimur eða 

fleiri efnisþáttum sem blandað hefur verið saman til lækninga eða 

varnar gegn sjúkdómum, ekki í afmældum skömmtum, formuð eða í 

umbáðum til smásölu: 

„enisillín eða afleiður þeirra þeim, með byggingu 

ða streptómýsín eða afleiður þeirra: 

     
  

- - Lögbókarlyf ........ ANAS 

-— Önnur ........... 

  

— Sem innihalda Í 

ekki fúkalyf: 

- — Sem innihalda insúlín: 

— — — Skráð sérlyf ................... 0 ne nen ennnen 

— — — Óskráð sérlyf HR NR 

-- — Lögsbókarlyf ...... 

-—-—- Önnur ........... HI 

'món eða 

          

-- - Óskráð. i 

— — — Lögbókarly 
———- Annars ..... 

- Sem innihalda lýtinga eða sfleiður beirra, en innihalda ekki 

hormón eða aðrar vörur í nr. 2937 eða fúkalvf: 

—— Skráð sérlyf .............000.00 0 ennen ene nnnee 

- - Óskráð sérlyf .........0.0....0. 00. 
- — Lögbókarlyf ....... FERRARI 

—— Önnur 0... never verveenee 

— Önnur: 

— — Skráð sérlyf ............0.000.00 0. 

— — Óskráð sérlyf .........0..0... 
- — Lögbókarlyf ...........0.0...0000 00... 

— Sælgæti (medicated sweets) .............00.000 0 

— Annars ..........0. 000 

Lyf (þó ekki vörur í nr. 3002, 3005 eða 3006) gerð úr blönduðum eða 

óblönduðum vörum til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í 

afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu: 

- Sem innihalda penisillín eða afleiður þeirra, með byggingu 

penisillínsýru, eða streptómýsín eða afleiður þeirra: 
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5003 

5004 

5009 

      

Önm if 

  

— Sem innihalda hormón eða að 

ekki fúkal f: 

     
    

— L ögbókarlyf FRA . … . 0 

-— — Önnur 

  

I 

| Lögbókarlv 

  

- Önnur: 

— — Skráð sérlyf 20... RANA 0 

  

= ANNARS ss ssssssseeese eee eeeeeeererene serveres 0 

Vatt, grisjur, bindi og áþekkar vörur (t.d. sáraumbúðir, heftiplástur 

og bakstrar), gegndreyptar eða húðaðar með efnum til lækninga eða 

Á öluumbúðir til lyf-, skurð-, tann- eða dýralækninga: 

Örar vörur, með límlagi ........... AÐ 5 

Annað. HI A HI 5 

    

t 

 



  

  

3006 

1000 

  

an 
6000 

Vörur til lækninga sem tilgreindar eru í 3. athugasemd við þennan 

kafla: 

— Dauðhreinsað 

    

   

    

   

  

  ; dauðhreinsað 

laminaria og d einsað la tifti: dauð insað skurð- 

eða tannlækningae l ð 

— Prótefni til blóðflokku 

— Efni tilsky insóknir; prófefni til læknisskoð- 

  

i HR 
Tannsement og annað tannfyllingarefni; beinmyndunarseme 

Beinmyndunarsemeir 

- Silfuramalgam til t 

- Annað 

      

   

==
 

    

- Kemísk getnaðarvarnarefi 
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31. KAFLI 

Áburður 

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Dýrablóð í nr. 0S11 

b. Aðgreind kemískt skýrgreind sambönd (þó eki 

asemd hér á eftir. 

c. Ræktaðir kalífumklóríðkristallar (þó ekki optísk efni), minnst 2,5 g að 

3823: optískar vörur úr kalíumklóríði (nr. 9001) 

> 

  

sem lýst er í A-lið 2 v A-lið 3., A-lið 4 eða 5. 

    

  

    
hr har breta í þyngd hver kristall, í nr. 

     

  

  

  

        

2. Tilnr. 3102 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki í því formi eða umbúðum sem 

lýst er í nr. 31 

A. Vörur sem einhver eftirfarandi lýsing á við: 

1. Natríumnítrat, einnig hreint. 

2. Ammóníumnítrat, ein - 

3. Tvísölt ammoníumsúlfats og ammoníumnítrats, einnig hrein eða blöndur kalsíumsúlfats og 

ammoníumnítrats. 

4. Ammóníumsúlfat, einnig hre 

5. Tvísölt (einnig hrein) eða blö adur kalsíumnítrats og ammóníumnítrats. 

6. Tvísölt (einnig hrein) eða blöndur kalsíumnítrats og magnesíumniítrats. 

7. Kalsíumcyanamiíð (tröllamjöl), einnig hreint eða olíumeðfarið. 

8. Þvagefni, einnig hreint. 

B. Áburður blandaður úr einhverjum þeirra efna sem lýst er í A-lið hér að ofan. 

C. Áburður úr A eða einhverjum þeim vörum sem nefndar eru í A- eða B-lið hér 

að ofan blönduðum kalki, gipsi eða öðrum ólífrænum efnum sem ekki eru áburður. 

D. Fljótandi áburður úr 7. og 8. tölulið A-liðar að ofan, eða blöndum þessara vara í vatns- eða 

ammóníaklausn. 

3. Til nr. 3103 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki í þeirri mynd eða umbúðum 

ýst er í nr. 3105: 

örur sem einhver eftirfarandi lýsing á við: 

I. Tómasgjall. 

2. Náttúrleg kalsíumfosföt í nr. 2510, brennd eða meira hitameðfarin en til að fjarlægja 

óhreinindi. 

3. Súperfosföt (ein-, tví- eða þrígild 

4. Kalsíumorþóvatnsefnisfosfat sem " inniheldur a.m.k. 0,2% af flúor miðað við þunga 

þurrefnisins. 

B. Áburður blandaður úr einhverjum þeirra efna sem lýst er í A-lið hér að ofan, án tillits til 

takmörkunar á flúorinnihaldi. 

C. Áburður úr einhverjum þeirra vara sem lýst er í A- eða B-lið hér að ofan, án tillits til 

takmörkunar á flúorinnihaldi, blandaður kalki, gipsi eða öðrum ólífrænum efnum sem ekki eru 

áburður. 

4. Til nr. 3104 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki í þeirri mynd eða umbúðum 

sem lýst er í nr. 3105: 

A. Vörur sem einhver eftirfarandi lýsing á við: 

Óhreinsuð náttúrleg kalsíumsölt (t.d. karnallít, kainít, silvít). 

Kalíumklóríð, einnig hreint, sbr. þó c-lið Í. athugasemdar hér að ofan. 

3. Kalíumsúlfat, einnig hreint. 
4. Magnesíumkalíumsúlfat, einnig hreint. 

B. Áburður blandaður úr einhverjum þeirra efna sem nefnd eru í A-lið hér að ofan. 

5. Ammoníum díhýdrógenorþófosfat (einhliða mónóammoníumfosfat) og díammoníumhýdrógenor- 

þótosfat (díammoníumfosfat), einnig hrein, og blöndur þeirra innbyrðis flokkast í nr. 3105. 

6. Sem annar áburður í nr. 3105 teljast einungis vörur, sem notaðar eru sem áburður og innihalda 

sem aðalefnisþátt að minnsta kosti eitt af áburðarefnunum köfnunarefni, fosfór eða kalíum. 

1



  

  

31. desember 1987 785 Nr. 96 

A E 

3101 0000 Áburður úr dýra- eða jurtaríkinu, einnig blandaður saman eða 

kemískt unninn; áburður framleiddur með blöndun eða kemískri 

vinnslu afurða úr dýra- eða jurtaríkinu ......................... 0 

3102 Köfnunarefnisáburður, úr steinaríkinu eða kemískur: 

1000 Þvagefni, einnig í vatnslausn ...............0..0. 0... 0 

— Ammoníumsúlfat; tvísölt og blöndur ammoníumsúlfats og amm- 

oníumnítrats: 

2100 — — Ammoníumsúlfat ...........0...0 00. 0 

2900 — — Annað ......0000. 0 

3000 — Ammoníumnítrat, einnig í vatnslausn ............0.....0.0.... 0 

4000 — Blöndur ammoníumnítrats og kalsíumkarbónats eða annarra 

ólífrænna efna sem ekki eru áburður .............0..... ( 

5000 — Natríumnítrat ..........2.000000 0 ennr ennen 0 

6000 Tvísölt og blöndur kalsíumnítrats og ammoníumnítrats ......... 0 

7000 — Kalsíum Cýanamíð ..........0...... 0. 0 

8000 — Blöndur þvagefnis og ammoníumnítrats í vatns- eða ammoníak- 

lausn ............ 0 rkn vens rnnennnns 0 

9000 Annar, þar með taldar blöndur sem ekki er að finna í undanfar- 

andi undirliðum .............20002 2000 0 

3103 Fosféråburdur, år steinarikinu eda kemiskur: 

1000 — Súperfosfat .......0....... NR 0 
2000 — Tómasgjall .........0.0.. 0000 0 
9000 — Annar .........02 00 erne nsee 0 

3104 Kalíáburður, úr steinaríkinu eða kemískur: 

1000 — Karnallít, silvít og önnur óhrein náttúrleg kalíumsölt ..... HR 0 

2000 — Kalíumklóríð ...........0.. seeeveree HR 0 

3000 — Kalíumsúlfat...............0... HR ( 

9000 — Annar ......... 0. nes enennes 0 

3105 Áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, sem inniheldur tvö eða þrjú 

af áburðarefnunum köfnunarefni, fosfór og kalíum; annar áburður; 

vörur sem teljast til þessa kafla í töflum eða áþekku formi eða í 10 kg 

umbúðum eða minni brúttó: 

1000 — Vörur sem teljast til þessa kafla í töflum eða áþekku formi í 10 kg 

umbúðum eða minni brúttó ..........0000... 0000. 0 

2000 — Áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, sem inniheldur áburðar- 

efnin þrjú, köfnunarefni, fosfór og kalíum ................... 0 

3000 — Díammoníumhydrógenorþófosfat (díammoníumfosfat) ........ 0 

4000 — Ammoníumdíhydrógenorþófosfat (mónóammoníumfosfat) og 

blöndur þess við díammoníumhvdrógenorþófosfat (díammoníum- 

fosfat) .......... nn even nes knene 0 

— Ánnar áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, sem inniheldur 

áburðarefnin tvö, köfnunarefni og fosfór: 

5100 — — Seminniheldurnítrötog fosföt .......0000.0... 000. 0 

5900 — — Annars ........... 0. 0 

6000 — Áburður, úr steinaríkinu eda kemiskur, sem innil heldur áburðar- 

efnin tvö, fosfór og kalíum ............0..00 000. 0 

9000 — Affað „00... MI 0
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32. KAFLI 

Sútunar- eða litakjarnar; tannín og afleiður þeirra; leysilitir (dyes), dreifulitir (pig- 

ment) og önnur litunarefni; málning og lökk; kítti og önnur þéttiefni; blek 

At hugase mdir: 

    

     

    
   

        

   

    

    

  

    

    

      

    

   

       
  

   

      

' r sambönd 

2. íumsalta sem haldið er í óbreyttu ástandi og te 

3 3206 telst e 

til nota við litun I 

taka i po ekki til dreifulita sem € framleiðslu. Í 

lið s 3209, 3210 

4. þeirra efna sem tilgreind eru í nr. 3901 í 

um, enda sé upplausnarefnið meira en 50% lat innar miðað við 

5. " ekki til efna sem notud eru sem iblåndunarefm (extenders) i 

i ) nota þau til lítunar á vatnsmálni (distemper). 

6. teljast þynnur sem notaðar eru til prentunar, t.d. á 

öld eða hattbönd, og eru úr: 

málmdufti (þ.m.t. góðmálmsdutt) e lið er saman með lími, gelatíni eða öðru 

bindiefni; i 

b. målmi góðmálmur) eða dr ' hvaða efni sem er. 

Á E 

3201 Sútunarkjarnar úr jurtaríkinu; tannín og sölt þess, eterar, esterar og 

aðrar afleiður: 
I Kúbrakókirni 0 

2 Wattlek 0 

3000 — Eikar- eda heslihnetukirni 0 

Annað ...... . A 0 

3202 Syntetísk lífræn sútunarefni; ólífræn sútunarefni; framleiðsla til 

sútunar, einnig þótt hún innihaldi náttúrleg sútunarefni; ensímfram- 

leiðsla til forsútunar: 
1000 — Syntetísk lífræn sútunarefni .................. 0 

9000 Annad 0... 

3203 0000. Litunarefni ør jurta- eða dy rarikinu (par med taldir litunarkjarnar, 

þó ekki dýrasverta), einnig kemískt skýrgreint; framleiðsla að 

meginstofni úr litunarefnum úr jurta- eða dýraríkinu sem tilgreind er 

í 3. athugasemd við þennan kafla ......... IR 0 

3204 Syntetísk lífræn litunarefni, einnig kemískt skýrgreind: framleiðsla 

  

að meginstofni úr syntetískum lífrænum litarefnum sem tilgreind eru 

í 3. athugasemd við þennan kafla; syntetísk lífræn efni til nota sem 

Marinus ad eda ljóm, einnig kemískt skýrgreind: 

Syntetísk lífræn litarefni og framleiðsla að meginstofni úr þeim 

eins og tilgr reint er í 3. athugasemd við þennan kat 
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1100 — — Dreifuleysilitir og framleiðsla að me 0 
1200 — Syruleysilitir, formåln 

stofni úr þei >stil ey stlitir 

þeim 0 

1300. — — Grunnleysilitir og framleiðsla að 0 

1400 - Jafnleysilitir og framleiðsla ad me 0 

1500 — — Kerleysilitir (þar 1 með taldir þeii 

dreifulitir) og fr I i 0 

1600 — — Hvarfgjarnir leysilit 0 

1700 — — Dre . 0 
1900 í 

2000 f itil nota sem f 0 

9000 — Annað ..... IR . 0 

3205 0000 Litlögur (colour lake }; framleiðsla sem að ; meginstofni er úr litlegi « og 

tilgreind er í athugasemd við þennan kafla ........... 0 

3206 Önnur litunarefni; framleiðsla sem tilgreind er í 3. athugasemd við 

þennan kafla, þó ekki framleiðsla í nr. 3203, 3204 eða 3205; ólífræn 

efni notuð sem ljóm, einnig kemískt skýrgreind: 

1000 Dreitfulitir og framleiðsla að meginstc í (Gi ........ 0 

2000 — Dreifulitir o i istofni ur I adum 0 

3000 — Dreifulitir og f ramleiðsl i, ne ginstolm úr kadmíumblöndu 0 

Önnur litunarefni og 

4100 — — Djúpblámi og framleiðsla úr honum 2... 0. 0 

4200 — — Hvíta og aðrir dreifulitir og framl ið meginstofni úir 
sinksulfidi ................ 0 

4300 — — Dreifulitir f im 
0 

4900 - Ss... . . 0 

5000 Ólítr fræn efni notuð semljóm ............... AÐ AR 0 

3207 Unnir dreifulitir, unnin gruggunarefni og unnir litir, bræðsluhæft 

smelt og glerungur, engób (slips), fljótandi gljáefni og áþekk 

framleiðsla til nota við leirmunagerð, smeltun eða gleriðn; glerfrit og 

annað gler sem duft, korn eða flögur: 

1000 Unnir dreifulitir, unnin gruggunarefni, unnir litir og áþekk 

framleiðsla ............ HR 0 

2000 Brædsluhæft smelt og gl 

leiðsla .. . . 0 

3000 — Fljó tandi g gljåefni og åbe kl . 0 

4000 — Glerfrit og annað gler sem duft, korn flögur .............. 0 

3208 Målning og lökk (þar með talið smeltlakk og lakkmálning) að 

meginstofni úr syntetískum fjölliðum (polymers) eða kemískt um- 

breyttum náttúrlegum fjölliðum, dreifðum eða uppleystum í vatns- 

snauðum miðli; lausnir skilgreindar í 4. athugasemd við þennan 

kafla: 

Að meginstofni úr pólvesterum: 

1001 — Lökk með dreifu- eðaleysilit ........... HR 5 0 

1002. — — ØOnnur låkk FRRANRARARRARARARANARNRNRR 5 0 
1003 - Oliumålning ............... 5 0 

1004 Alkýðmálning ............ BR 5 0 

1009 — — Annað sees. BI 5 0
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Að meginstofni úr akryl- eða vinylfjölliðum: 

2001 — -- Lökk með dreifu- eðaleysilit ................. HA 5 0 

2002 — — Önnurlökk ........00000 0. a 5 0 

2003 — Olíumálning ............... ANNARRA 5 0 

2009 Annad: Lo. AR 5 0 

Annað: 

9001 — — Lökk með dreifu- eða leysilit ................. IR 5 0 

9002 — — Onnur låkk ................... AR 5 0 

9003 — Olfumålning .......... II . 5 0 

9004 — — Upplausnir sem skyrgreindar eru i 4. athugasemd vi n 

kafla ...... MIR HR 5 0 

9009 Annars 2... venner kkknee 5 0 

3209 Målning og lökk (þ.n m.t. smeltlakk og lakkmálning) að meginstofni úr 

syntetískum fjölliðum eða kemískt umbreyttum náttúrlegum fjöllið- 

um, dreifðum eða uppleystum í vatnskenndum miðli: 

— Að meginstofni úr akrýl- eða vinýlfjölliðum: 

1001 — — Lituðlökk .........0.0 0000 r kernerne 5 0 

1002 — Önnurlökk 00.00.0000... HR HR 5 0 

1009 ANNAÐ 0... HR 5 0 

Annað: 

9001 — LituðlÖökk ......0000. 5 0 

9002 — — Onnurløkk 2... 5 0 

9009 - ANNAFS 2... . … 5 0 

3210 Önnur málning og lökk (þar með talið smeltllökk, lakkm álning og 

vatnsmálning (distemper); unnir vatnsdreifulitir notaðir við ioka- 

vinnslu á leðri: 

— Lökk: 
0011 Blakkfernis HR 5 0 

012 - Önnur lökk dreifu- eða ley silituð . AR 5 0 

0019 — Önnurlökk 00.00.0000. AR 5 0 

- Ánnars: 

0021  — — Bæs 2... a IR 5 0 

0029 — — Annað 000... HR 5 0 

3211 0000 Unnin þurrkefni ..................0. 2... 5 0 

3212 Dreifulitir (þar með talið málmduft og málmflögur) dreifð í í vatns- 

snauðum miðli, fljótandi eða sem deig, notað til framleiðslu á 

málningu (þar með talið smeltlakk); prentþynnur; leysilitir og önnur 

litunarefni í þeirri mynd eða umbúðum sem ætlað er til smásölu: 

1000 Prentþynnur ............. HI . 0 

— Annad: 

9001 — — Áldeig ....000.. kkrknnen 5 0 
9009 — -— Annars MI 5 0 

3213 Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, blæbrigða, dægradvalar 

og þess háttar, í töflum, skálpum, krukkum, flöskum, skálum eða í 

áþekkri mynd eða umbúðum: 

1000 — Litir í samstæðum ......... a 5 0 

9000 API 2... ennen . 5 0 

3214 Gluggakitti, ågrædslukvoda, resinsement, péttiefni o og ; annað kít ti; 

      

     

spartl; óeldföst efni til yfirborðslagningar á byggingar eða innanhúss 

á veggi, gólf, loft eða þess hátíar: 

— Kítti; spartl:
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1001 — — Ínnsiglislakk .........00000.0. 5 0 
1009 — — Annað 20.00.0000. enes 5 0 

9000 = Afnað 000 reeee 5 0 

3215 Prentlitir, rit- eda teikniblek og annad blek, einnig kjarnað eða í 

föstu formi: 

— Prentlitir: 

1100 — — Svartir 00. 0 

1900 = — Aðrir... 0 

9000 AÅnnad susan 5 0
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33. KAFLI 

Rokgjarnar olíur og resinóíð; ilmvörur, snyrtivörur eða hreinlætisvörur 

Athugasemdir: 

  

    

  

     
    

  

        

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Áfengisblöndur til framleiðslu á drykkjarvörum í nr. 2208. 

b. Sápa eða aðrar vörur í nr. 3401 

c. Gúmr, viðar- eða súlfíðterpentína eða aðrar vörur í nr. 3805. 

2. Til nr. 3303--3307 telst m.a. framleiðsla sem nothæf er sem vörur í þessum vöruliðum og 

umbúðum til smásölu til þeirra nota, einnig blandaðar (þó ekki vatnskennt eimi og vatn 

lausnir úr rokgjörnum olíum). 

3. Sem ilm-, snyrti- eða hreinlætisvörur í nr. 3307 teljast m.a. eftirtaldar vörur: Í 

sem virka við bruna; ilmpappír og pappír gegndreyptur eða húðaður 

fyrir snertilinsur eða gerviaugu; vatt. flóki og vefleysur, gegndreypt. húc 

snyrtivörum; hreinlætisvörur fyrir dýr. 

A i 

3301 Rokgjarnar oliur (einnig terpensnaudar), einnig fastar eða fljótandi; 

resinóíð; kjarnar úr rokgjörnum olíum í feiti, Órokgjörnum olíum eða 

vaxi eða þess háttar, fengnir með „enfleurage“ eða „maceration““; 

terpenríkar aukaafurðir frá terpensneyðingu rokgjarnra olía; vatns- 

kennt eimi og vatnsupplausnir úr rokgjörnum olíum: 

Rokgjarnar olíur sítrusávaxta: 

1100 — — Ur bergamot 00.00.0000... NR 0 

1200 Úr appelsínum .......0.0.0 00... AR 0 

1300 Úr sítrónum ............ HR HIÐ 0 

1400 Ur súraldinum ............. IR HR 0 

1900 Aðrar 2... AI I NR 0 

2100 — — Úrblágresi 22.00.0000... 0 

2200 — Úrjasmínum .............. ANNARRA 0 

2300 - Úr lofnarblómum eða lavandínum essere A . 0 

2400 — — Úr piparmentum (Mentha piperita) ...... AR 0 

2500 — — Úröðrummentum 20.00.0000... BR 0 

2600 — Úr vetíver ..............…… IR HI 4 0 

2900 — — Aðrar 22... NR 0 

3000 — Resinóíð ......... ANNARRA gesrnee 0 

- Annað: 

9001 — — Vatn frá eimingu rokgjarnra olía og vatnsupplausnir olía „einnig 

þótt nota megi tillækninga ............. IR 0 

9009 — Ånnars 22... kres 0 

3302 Blöndur af ilmandi efnum og blöndum (þar með taldar alkóhólupp- 

lausnir) að meginstofni úr einu eða fleiri þessara efna, til nota sem 

hráefni til iðnaðar: 

Til nota í matvæla- eða drykkjarvöruiðnaði: 

1001 - Tilmatvælaiðnaðar ..........%...00 00. . 0 

1002 — — Tildrykkjarvöruiðnaðar ........0..00.. 000... r rr rrer 0 

— Aðrar: 

9001 — — Tililmvöruiðnaðar .......00.0. 0. . . … 0 

9009 — — Annars 2... ANNAÐ HR 0 

3303 Ilmvötn og snyrtivötn: 

0001 — Imvötn 2... ANNAR 0 0 i 

0002 — Snyrtivötn ......0000 000 NR 40 10 0
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3304 Fegrunar- eða förðunarvörur og framleiðsla til að vernda húðina (þó 

ekki lyf), þar með taldar sólvarnar- eða sólbrúnkuvörur; vörur til 

hand- eða fótsnyrtingar: 

1000 — Varafarði ................. 000 enke nenenee 10 0 

2000 — Aupnfarði 20... nerne 10 0 

3000 — Hand- eða fótsnyrtivörur .........0.0..00000 00 10 0 
— Annað: 

9100 — — Duft, einnig steypt ........0.0 2 10 0 

9900) — — ÁÐNárs ennene 10 0 

3305 Vörur fyrir hár: 

— Hárþvottalögur: 

1001 — — Í setti ásamt öðrum snyrti- eða hreinlætisvörum ............. 10 0 

1009 — — Annar .............0 00. 10 0 
2000 — Framleiðsla tilað líða eðaleggja hár ...........0......... 10 0 

3000 = Hárlakk 20.00.0000... ek enn knnse 10 0 
9000 = Aðrar 2... 10 0 

3306 Vörur til munn- eða tannhirðu, þar með talið deig og duft til að festa 

gervigoma: 

1000 — Tannsnyrtiefni 200... 10 0 

9000 — Adrar 2... errknrnese 10 0 

3307 Vörur til nota fyrir, við eða eftir rakstur, lvktareyðir fyrir menn, 

baðvörur, háreyðingarefni og aðrar ilm-, snyrti- eða hreinlætis- 

vörur, ót.a.; lyktareyðir fyrir vistarverur, einnig ilmandi eða sótt- 

hreinsandi: 

1090 — Vörur til nota fyrir, við eða eftir rakstur ................ 10 0 

2000 — Lvktareyðir og svitalyktareyðir fyrirmenn ................... 10 0 

3000  — Imandi badsålt og adrar badvårur ......00.0.0. 0... 10 0 

— Vörur til ad fylla vistarverur ilmi eda eyda lykt, einnig lyktarefni 

notuð við trúarlegar athafnir 

4100 — — „Agarbatti og Önnur lyktarefni sem virka viðbruna ......... 10 0 

4900 — — Adrar ssssssssssesseeseueeeeeeen une n revne vennerne 10 0 
— Annad: 

9001) — — Upplausnir fyrir augnlinsur 09% gerviaugu ................... 10 0 

9002 — — Pappír, vatt, flóki og vefley í gegndreypt. húðað eða hjúpað 

með ilm- eda snyrtiefnum ........... sssseseeeneerrkeee 10 0 

9009 — — Annars 20... 10 0
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34. KAFLI 
Sápa, lífræn yfirborðsvirk efni, þvottaefni, smurefni, gervivax, unnið vax, fægi- eða 

ræstiefni, kerti og áþekkar vörur, mótunarefni, tannvax og tannlækningavörur að 

meginstofni úr gipsefnum 

Athugasemdh: 
. Til bessa kafla telst ekki: 

a. Ætar blöndur eða framleiðsla úr dýra- eða jurtafeiti eða olíum til nota sem losunarefni fyrir 

mót (nr. 1517) 
b. Aðgreind kemískt skýrgreind sambönd. 

Hárþvottalögur tannsnyrtiefni, rakkrem og rakfroða, eða baðvörur, sem innihalda sápu eða 

önnur lífræn yfirborðsvirk efni (nr. 3305, 3306 eða 3307) 

2. Sem sápa í nr. 3401 telst einungis sápa sem leysist upp í vatni. Sápa og aðrar vörur í nr. 3401 geta 

verið blandaðar öðrum efnum (t.d sótthreinsandi efnum, slípiefnum, fylliefnum eða lyfjum). 

Vörur sem innihalda slípiefni flokkast aðeins í nr. 0! 1 ef þær eru í stöngum, kökum eða mótuðum 

stykkjum eða myndum. Í öðru formi flokkast þær í nr. 3405 sem ræstiduft og íþekk framleiðsla. 

Sem lífræn yfirborðsvirk efni í nr. 3402 teljast jól sem, blandaðar vatni v ið 0,5% þéttingu við 

20 *C og látnar standa við sama hitastig í eina klukkustund, 

a. mynda gagnsæja eða hálfglæra vökva- eða óhvarfgjarna þeytu án þess að óuppleysanleg efni 

  

   

    

    

  

      

u
s
 

skilji sig, 

b. minnka yfirborðsspennu vatns í 4,5x10—2 N/m (45 dyne/cm) eða minna. 

4. Sem jarðolíur eða olíur fengnar úr tjöruke indum steinefnum í nr. 3403 teljast vörur þær sem 

skýrgreindar eru í 2. athugasemd við 27 kafla. 

5. Sem gervivax og unnið vax í nr. 3404 telst aðeins, með þeim undantekningum sem að neðan 

greinir: 
A. Kemiískt framleidd vaxkennd lífræn efni, einnig uppleysanleg í vatni. 

B. Vörur fengnar með blöndun mismunandi vaxtegunda. 

C. Vaxkenndar vörur sem að meginstofni eru gerðar úr einni eða flei 

feiti, resín, steinefni eða Önnur efni 

Til þessa vöruliðar telst ekki: 

a. Vörur í nr. 1516. 1519 eða 3402 þótt þær séu vaxkenndar. 

b. Óblandað vax úr dýra- eða jurtaríkinu, einnig litað, í nr. 1521. 

c. Steinefnavax eða áþekk framleiðsla í nr. 2712, einnig blandað innbyrðis eða aðeins litað. 

d. Vax, blandað, dreift eða uppleyst í vökva (nr. 3809 o.s.frv.)}. 

  

    

  

    1 vaxtegundum og innil 

  

  

  

  

  

3401 Sápa; lífrænar yfirborðsvirkar vörur og framleiðsla til notkunar sem 

sápa, Í stöngum, kökum, mótuðum stykkjum eða myndum, einnig 

með sápuinnihaldi; pappír, vatt, flóki og vefleysur, gegndreypt, 

húðað eða hjúpað sápu eða hreinsiefni: 

- Sápa og lífrænar yfirborðsvirkar vörur og framleiðsla í stöngum, 

kökum, mótuðum stykkjum eða myndum, og pappír, vatt, flóki 

og vefleysur, gegndreypt, húðað eða hjúpað sápu eða hreinsiefni: 

Til snyrtingar (þar með talið til lækninga): 

1101 — — — Handsåpa ...........0..2 0... ktr kr knnnnne 10 0 

1102 — - — Raksápa ........0%. 000. 10 0 

1103 — - — Pappír, vatt, flóki eða vefleysur, gegndreypt, húðað eða 

hjúpað sápu eða þvottaefni ...........0...0.0..... 10 0 

1100 — — — Annað............ ANNARRA 10 0 

— — Annad: 

1901 — — — Pappir, vatt, Floki eda vefleysur gegndreypt, hudad eda 

hjupad såpu eda bvottaefni ...........%000 000... . 10 0
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Nr. 

  

3404 

1909 

2001 
02 
     

1101 

1109 

1201 

1209 

Ww 
De
 

Dø
 

D
ø
 

  

— — — Annad 

— Sápa í annarri myr 

— — Blautsápa 
    

- Sápuspænir og sápuðuft ................ 0000. 

-— Onnur ...........0 00 erne eren 

Lífræn yfirborðsvirk efni (önnur en sápa); yfirborðsvirk framleiðsla, 

þvottaefni (þar með talin hjálparefni til þvotta) og hreinsiefni, einnig 

með sápuinnihaldi, annað en í nr. 3401: 

— Lífræn yfirborðsvirk efni, einnig í smásöluumbúðum: 

— Anjónvirk: 

—— — Hrein, Óblönduð ............0.%%. 00. 0 sr nerverne 

— — — Önnur 2... 

— — Katjónvirk: 
— — Hrein, óblönduð ..................... NR 

— — — Önnur „00... ner eerekrnene 

- — Ekki-jónvirk: 

— — — Hrein, óblönduð ............0..2..0 000. n nr 

Önnur... seeeeeeeeeeeeevev veere rrrveneee 

— — Önnur: 

-— — Hrein, óblönduð ..........0..%. 000... nerne 

— — — Annars 20... ennen ennen eresnese 

- F eiðsla í smásöluumbúðum: 

  

— — Þvottaefni: 

— — — Fljótandi, íSlumbúðum eða minni ..................... 

— — — Föst, í l0kgumbúðumeðaminni ..................... 
-— — Annað ......000. 0 ANNAN rens nse 
— — Afað .......... 0 ken n sek n kk enernnnnee 

- Annad 20... kknee 

Smurefni (bar med talin skurdaroliuefni, leysiefni fyrir bolta og rær, 

rydvarnar- eda tæringarvarnarefni og måtaleysiefni ad meginstofni 

úr smurefnum) og framleiðsla notuð við olíu- og fitumeðferð 

spunaefna, leðurs, loðskinna eða annarra efna, þó ekki framleiðsla 

sem inniheldur sem meginefni 70% eða meira miðað við þunga af 

jarðolíum eða olíum fengnum úr tjörukenndum steinefnum: 

— Sem innihalda jarðolíur eða olíur sem fengnar eru úr tjörukennd- 

um steinefnum: 

— — Framleiðsla notuð við meðferð á spunaefni, leðri, loðskinnum 

eðaöÖðrum efnum .............2 0... 

— — Annað: 

-— — Ryðva 

-—— Annars ............. BI HI 

— Annað: 

— — Framleiðsla notuð við meðferð á spunaefni, leðri, loðskinnum 

eða öðrum efnum ...........000 00 

— — ÅAnnars ......0..... 0 FRIÐI 

Gervivax og unnið vax: 

— Úr kemískt umbreyttum brúnkolum ........... HR 

— Úr pólyetýlenglýkóli .........0.0..000.0. 0. 

— Annað: 

— — Innsiglislakk ............0002 000 

— — Ånnars ........0.0 00 erkkknes 

'nar- eda tæringarvarnarefni .....................… 

  

10 

10 

10 

OG
 

Mw
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3405 Fægiefni og áburður fyrir skófatnað, húsgögn, gólf, vagna, gler eða 

málm, ræstideig og -duft og áþekk framleiðsla (einnig í formi 

pappírs, vatts, flóka, vefleysu, gropplasts eða gropgúmmís, gegn- 

dreypt, húðað eða hjúpað þess háttar framleiðslu), þó ekki vax í nr. 

3404: 
1000 — Fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla fyrir skófatnað eða leður 10 0 

— Fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla til viðhalds viðarhús- 

gögnum, viðargólfi eða öðru tréverki: 
2001 = Bón 20... 10 0 

2009 — — Annad 2... nsnne 10 0 

3000 — Fægiefni og åbekk framleiðsla fyrir ökutæki, þó ekki målmfægi- 

efni 00... k rr nkrknknne 10 0 

— Ræstideig og -duft og önnur ræstiefni: 

4001 — — Ræstiðuft ........0..00.. 0 10 0 

4009 — — Annad „2... kr kkknrnee 10 0 

— Annað: 

9001 = — Slípiefni 00.00.0000 rr nr krrrne 0 

9009 = — Annars 20... skr ks nee 10 0 

3406 Kerti, kertakveikjur (taper) og bess háttar: 

0001) — Kerti 200... enken nn 10 0 

0009 — Annað 0000... nen kk rnns 10 0 

3407 Mótunarefni, þar með talin mótunarefni fyrir börn til dægradvalar; 

framleiðsla sem nefnd er tannvax (dental vax) eða tannmátefni 

{dental impression compounds), í vörusamstæðum, í smásöluum- 

búðum eða í plötum, skeifulaga, staflaga eða í áþekkri mynd; önnur 

framleiðsla til nota við tannlækningar, að meginstofni úr gipsefnum 

{úr brenndu gipsi eða kalsíumsúlfati): 

0001 — Blönduð mótunarefni til tannsmíða eða tannlækninga, að stofni til 

ÚF BIPSSEMEN 20.00.0000 rr nkrre 0 

0009 — Annad ........0000 0 kk k kk ner 10 0



> 1097 OK Nr Of 
31. desember 1987 795 Nr. 96 

  

35. KAFLI 
Albuminkennd efni; umbreytt sterkja; lim; ensim 

   | fla telst ekki: 

a. Ger (nr. í ) 

b. Blóðefni ( blóðalbúmín sem ekki þefur 1 verið unnið til nota við lækningar eða varnar 

túkdómum), lyf eða aðrar vörur í 30. kafla 

  

     

  

   
c. Í mleiðsla til forsútunar (nr. 3202). 

d. Er ramleiðsla til skolunar eða þvotta eða aðrar vörur í 34. kafla. 

e. Hert próteín (nr. 3913). 

f. Gelatínvörur frá prentiðnaði (49. kafli). 

2. Sem dextrín í nr. 3505 teljast vörur úr sterkjuúrgangi með lækkandi 

sem í þurru formi nefnast dextrósi. 

Slíkar vörur með lækkandi svkurinnihaldi meira en 10% teljast til nr. 1702. 

sykurinnihaldi 10% eða minna 

  

  

  

      

  

3501 Kaseín, kaseínöt og aðrar kaseínafleiður; kaseínlím: 

1000 — Kasefn ...........0. 00 nesker keen 0 

9000 ANNAÐ 0000... 0 

3502 Albúmín, albúmínöt og aðrar albúmínafleiður: 

1000 — Eggalbúmín .....0....0... 0 HR AR 0 

9000 — Annað FRI U 

3503 Gelatin (bar med talid gelatin i  rétthy rndum (þar með talið fernings- 

laga) þynnum, einnig yfirborðsunnið eða litað) og gelatínafleiður; 

fiskilím; annað lím úr dýraríkinu, þó ekki kaseínlím í nr. 3501: 

Gelatin 00. FRA 0 

ANNAÐ „0... ennen ner ss 5 0 

3504 00 00 Peptón og afleiður þeir ra; önnur próteínefni og afleiður þeirra, ót.a.; 

duft úr húðum, einnig krómunmin ........................... 0 

3505 Dextrín og önnur umbreytt sterkja (t.d. forgelatíner uð eða esteruð 

sterkja); lím að meginstofni úr sterkju eða dextríni eða annarri 

umbreyttri sterkju: 

1000 Dextrín og önnur umbreytt sterkja ...........00.... BR 0 

2000 — Lim .… I 0 

3506 Unnið lím og önnur  heftiefni. ót.a.; vörur nothæfar sem lím eða 

heftiefni, umbúnar til smásölu sem lím eða heftiefni í í kg umbúðum 

eða minni nettó: 

1000 Vörur nothæfar sem lím eða heftiefni, umbúnar til smásölu sem 

lím eða heftiefni í 1 kg umbúðum eða minni nettó ........ … 5 0 

- Annað: 

9100 — — Límefni að meginstofn úr gúmmí eða plasti (þar með talið 

gerviresín) HI rrnens 5 0 

9900 — - nnars 2... nene never nere nesnns rue S 0 

3507 Ensim; unnin ensím, ót.a. í 

1000  — Rennetogkirmi þess .....0..%000 00 0 

9000 — Annað .... BE II 0



      

36. KAFLI 

iefni; flugeldavörur; eldspýtur; kveikiblen 

tiltekin eldfim framleiðsla 

7 

  

í)
 

3
 = ð (ga
 DD 

  

    

  

    

      

       

   

  

    

  

3601 Þúður - . - U 

3602 Unnið sprengiefni, þó ekki púður . me eres 5 { 

3603 Kveikiþráður; sprengiþráður; hvell- eða sprengihettur; kveikibún- 

aður (ignitors); rafbnallar (defonators) . AR 5 0 

3604 Flugeldar, merkjablys, regnrakettur, þokublys og aðrar flugelda- 

vörur: 

1000 10 0 

af Siglingamålastofnun rikisins 10 0 

Annars a 10 ( 
3605 „ýtur, þó ekki fiugeldavörur ínr. 3604 ........ . 10 0 

3606 Ferró-ceríum og hvers konar kveikiblendi; vorur úr eldfimum efnum 

sem tilgreindar eru í 2. athugasemd við þennan kafla: 

1000 l yti 1 fljótandi í umbúðum sem notaðar eru 

' á vindlinga- eða áþekka kve 

10 0 

 



  

3701 

  

A Ýstar, úr hvers konar efni öðru 
en pappír, pappa eða spunaefni; filmur til skyndiframköllunar. 

star, næ í ir, einnig samlokur (pac 

     
   

itiðnaðar 

   Ljósnæmar filmur í rúllum, ólýstar, úr 

  

rar, með silfurhal 

  

   4200 - Meira en 

litljósmyndunar 

  

4300 — Meira en 610 mm að breidd og 200 m að leng 

    

    

ci meira en lá m að lengd 

1eira en 14 m ad lengd 

ten 16 mm að breidd til og með 35 mm og ekki meira en 
30 m að lengd, fyrir skyggnur 

  

dogn 

  

5400 — — Meira en 16 mm að breidd til og með 35 mm og ekki meira en 
30 m að lengd. þó ekki fyrirskyggnur ................ 

- Meira en 16 mm að breidd til og með 35 mm og meira en 30 m 

  

- and 
að le ng 

    

sýnilegrar
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5600 — — Meira en 35 mm aðbreiðd ...............0 00... 20 

— Aðrar: 
9100 — — Ekki meira en 16 mm að breidd og ekki meira en 14 m að lengd 20 

9200 — — Ekki meira en 16 mm að breidd og meira en lá maðlengd .... 20 

9300 = — Meira en 16 mm að breidd til og með 35 mm og ekki meira en 

30 maðlengd ............0 00. 20 

9400 — — Meira en 16 mm að breidd til og með 35 mm og meira en 300 m 
aðlengd ..............0 0. rr k kt kk 20 

9500 — — Meiraen35 mmaðbreiðd .......0..0000.0 0. 20 

3703 Ljósmyndapappír, -pappi og -spunaefni, næmi, ólýst: 

1000 — Í rúllum meira en 610 mm að breidd ......0...0... 0 

2000 — Annað til litljósmyndunar (fjöllita} 00.00.0000... 0 

— Annað: 

9001 — — Ljóssetningarpappír ............22. 0000 0 

9002 — — Ljósnæmur pappír tilljósritumar 00.00.0000... ekkknnee 0 

9009 = — Annars 22... ker kr nn rr kgn rne 0 

3704 Ljósmyndaplötur, -filmur, -pappír, -pappi og -spunaefni, lýst en ekki 

framkallað: 

0001  — Pråffilmur 2... nrrnree 0 
0009 — Annað ........2...0 0 uren erne nnkee 0 

3765 Ljósmyndaplötur og -filmur, lýstar og framkallaðar, þó ekki kvík- 

myndafilmur: 

1000 — Tiloffsetprentunar .............. ns 0 

2000 — Orfilmur Lo... ssees esse eueneeeeevene ne rkerkknnnnne 0 
— Aðrar: 

9001 — — Meðlesmáli ............. 0. 0 
9002 — — Tilprentiðnaðar ...........%%%00 00. 0 

9000 — — Annars ssssssseeeeueeeeeeeevvne ere k enker kerner rne 10 0 

3706 Kvikmyndafilmur, lýstar og framkallaðar, einnig með hljóðrás eða 

eingöngu sem hljóðrás: 

1000 — Meira en 35 mm ad breidd .........0.00.000 0. 0 

9000 — Adrar ........... nn kk kk kk r ener nerne 0 

3797 Kemísk framleiðsla til ljósmyndunar (þó ekki lökk, lim, heftiefni og 

áþekk framleiðsla); óblandaðar vörur til ljósmyndunar í afmældum 

skömmtum eða smásölnumbúðum tilbúnar til notkunar: 

1000 — Næmar þeytur ............... 0. skkkkrre 0 

9000 — Annað 2... ene k kernen kn ren 0
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38. KAFLI 
Ýmsar kemískar vörur 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
a. Aðgreind kemískt skýrgreind frumefni eða sambönd með þeim undantekningum er nú greinir: 

b. 

C. 

1. Gervigrafít (nr. 3801). 

2. Efni til varnar gegn eða útrýmingar á skordýrum, rottum, sveppum og illgresi, efni til að 
hindra spírun, efni til að stjórna plöntuvexti, sótthreinsandi efni og áþekkar vörur í því formi 

sem lýst er í nr. 3808. 

3. Efni umbúin sem hleðslur fyrir slökkvitæki eða sem slökkvihylki (nr. 3813). 

4. Vörur tilgreindar í a- eða c-lið 2. athugasemdar hér að neðan. 
Blöndur kemískra efna og fæðu eða annarra efna sem hafa næringargildi og notaðar eru við 
framleiðslu matvæla (yfirleitt nr. 2106). 
Lyf (nr. 3003 eða 3004). 

2. Eftirtaldar vörur teljast undantekningarlaust til nr. 3823: 

  

  

a. Ræktaðir kristallar (þó ekki optískar vörur) úr magnesíumoxíði eða úr halíðum alkalímálma 
eða jarðalkalímálma, 2,5 g að þyngd eða meira hver einstakur kristall. 

b. Fúsilolía; Dippelolía. 
c. Blekeyðandi efni í smásöluumbúðum. 

d. Efni í smásöluumbúðum til leiðréttingar á stenslum og aðrir leiðréttingarvökvar. 
e. Hitakeilur úr leir (ceramic firing testers), bræðanlegar (t.d. Seger-keilur). 

A E 

3801 Gervigrafít; hlaupkennt eða hálfhlanpkenni grafít; framleiðsla að 

meginstofni úr grafít eða öðru kolefni, sem deig, blokkir, plötur eða 

hálfunnið að öðru leyti: 

1000 — Gervigrafít ......00.000.0.0 0 
2000 — Hlaupkennt eda hålfhlaupkennt grafit 2.2... 0 

3000 — Kolefniskennt deig í rafskaut og áþekkt deig í ofnklæðningu ..... 0 

9000 — Annað „........000. 00 ne renen ennne 0 
3802 Ávirk kol; ávirk náftúrleg steinefni; dýrasverta, einnig notuð: 

1000 — Avirk kol 0... 0 
9000 — Annað „..........0 0 sv nn evr enke 

3883 0000 Tallolía, einnig hreinsuð ...........000.......0.00... 0 

3804 (0000 Úrgangslútur frá framleiðslu viðardeigs, einnig kjarnaður, sykur- 

sneyddur eða kemískt meðhöndlaður, þar með talin Hgnínsúlfónöt, 

þó ekki tallolía í mr. 3803 „0000... 0 

3805 Gúmkvoðu-, viðar. eða súlfatterpentína og aðrar terpenolíur fram- 

leiddar úr viði barrtrjáa með eimingu eða annarri aðferð; óhreinsað 

dípenten; súlfítterpentína og önnur óhreinsuð parakýmen; furnolía 

sem að meginstofni inniheldur alfa- terpenól: 

1000. — Gúmkvoður-, viðar- eða súlfatterpenolíur ..................... 0 
2000 — Furuolfa .............0 00 0 

9000 — AÁfað 20.00.0000 0 

3806 Råsin og resínsýrur, og afleiður beirra; rosinkjarni og råsinoliur; 

uppleysanleg fúmkvoða (run gums): 

1000 — Råsin .......... 00. kk keen renerne nrnne 

2000 — Rósínsölt eða resínsýrusölt ........0.... 
3000 — Estergúmkvoða ......0.......0 0 knnrnnee 

9000 — Ánfnað ............ 0
0
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3807 

3808 

3809 

3810 

3811 

3812 

0000 ÁR 

1000 

2001 
2 M JO 

3000 

4000 

9000 

9100 

9200 

9900 

9000 

1100 

1900 

2100 

2900 

9000 

1000 

2000 

3000 

0000 

Viðartjara; viðartjöruolía; viðarkreósót; viðarnafta (wood naphtha); 

bik úr jurtaríkinu; bruggarabik og áþekk framleiðsla að stofni til úr 

rósíni, resínsýru eða biki úr jurtaríkinu .... NR 

Efni til varnar gegn eða útrýmingar á skor -dýrum, nagdýrum, 

sveppum og illgresi, efni til að hindra spírun og efni til að stjórna 

plöntuvexti, sótthreinsandi efni og áþekkar vörur í formi eða 

umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða hlutir (t.d. brenni- 

steinsunnin bönd, kveikir og kerti, og flugnaveiðarar): 

Skordýraeyðir ...... A HI 

— Sveppaeydir: 

  

— — Fiavarnarefni IR a 

PAVEL LE Te ER Ezzm—m—m—m 

— Illgresiseydir, spírunareyðir og ef ni til að stjórna plöntuvexti 
— Sótthreinsandi efni ............0.. 0... MI 

- ANNAÐ .......... 0 kr eknrrknrnne 

Fágunarefni, litberar til að hraða litun eða festingu litunarefna og 

aðrar vörur og blöndur (t.d. fyllir og litfestir) sem notað er í spuna-, 

pappírs-, leður- eða skyldum iðnaði, ót.a. : 

Að stofni til úr amýlkenndum efnum ...... IR 

  

— Annað: 

Til nota í spunalðnaði 20.20.2000)... 0... 

— — Til nota í pappírsiðnaði ................0 0000. 0... knrnen 

Annars ........... 0 enken kk nere reen krres 

Unnin sýruböð til yfirborðsmeðferðar á málmum; bræðsluefni og 

önnur hjálparefni til notkunar við lóðun, bras eða logsuðu; duft og 

deig til að lóða, brasa og logsjóða, úr málmi og öðrum efnum; efni til 

nota sem kjarni eða hjúpur fyrir rafskaut og stangir til logsuðu: 

— Unnin sýruböð til yf firbordsmedfe rå: ar å målmum; duft og deig til 

að lóða, brasa og logsjóða 

— Annað ............. 

Efni til varnar vélabanki, oxunartálmi, harpixtálmi, smurbætiefni, 

efni fyrir jarðolíur (þar með talið bensín) eða fyrir aðra vökva sem 

notaðir eru í sama tilgangi og jarðolía: 

Efni til varnar vélabanki: 

— — Að stofni til úr blysambondum eres sr esrrrvrrnre 

- — Önnur ..... AR 

- Íblöndunarefni fyrir smurolíur: 

- Sem innihalda jarðolíur eða olíur fengnar úr tjörukenndum 

steinefnum .......00.00 00 HI 

-— Önnur ......0...... AR RII 4. 

Annað ..........0. 2. nnnn 

Unnir gúmmíhvatar (rubber accelerators); samsett mýkiefni fyrir 

gúmmí eða plast, ót.a.; mótoxunarefni og önnur samsett varðveislu- 

efni (stabilisers) fyrir gúmmí eða plast: 
— Unnir gúmmíhvatar ................... MIR 

— Samsett mýkiefni fyrir gúmmí eða plast ............0...00.0.. 

— Mótoxunarefni og önnur samsett varðveisluefni fyrir gúmmí eða 

plast „0000... eneeeeeer nerne rr k ker kk rr erne HR 

Blöndur og hleðslur fyrir slökkvitæki; hlaðin slökkvihykki ......... 
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A E 

3814 0000 Lífræn samsett upplausnarefni og þynnar, ót.a.; unninn málningar- 

eða lakkeyðir ...... . HA 5 0 

3815 Kveikjar og hvatar fyrir efnahvörf < og unnir hvatar, í ót.a 

— Stoðhvatar: 

1100 — — Með nikkli eða 0 

1200 — — Með góðmálm …… 0 

1900 — — Adrir 20... 0 

9000 — Aðrir 20.00.0000. 0 

3816 0000 Eldfast lím, steinlím, s einsteyp pa og áþekkar samsettar vörur, bóg ekki 

vörur fnr. 3801 .................... Ú 

3817 Blönduð alkylbensen og blönduð alkylnaftalín, þó ekki þau : sem eru í 

nr. 2707 eða 2902: 

1000 — Blönduð alkylbensen 0 

2000 — Blönduð alkylnaftal 0 

3818 0000 Kemisk frumefni efnabætt til nota Í rafeindatækni, | sem | diskar, 

þynnur eða í áþekku formi; kemísk sambönd efnabætt til að nota í 

rafeindatækni ..............0.0.0.0.0........ 0 0 

3819 0000 Hemlavökvi og annar unninn vökvi fyr rir vökvaskiptingu s sem inni- 

heldur ekki eða inniheldur minna en 70% af jarðolíu eða olíu úr 

tjörukenndum steinefnum miðað við þunga .... HR 5 

ni 

  

  

          

      

    

    

  

3820 0000. Frostlågur og unninn afisingarvåkvi ..... FR HR 5 

3821 0000 Tilbúin gróðrarstía fyrir örverur .............................. 0 

3822 0000 Samsett prófefni til greininga eða fyrir rannsókna astofur, þó ekki þau 

sem eru í nr. 3002 eða 3006. HR HI 0 

3823 Tilbúin bindiefni fyrir málmstey pumót eða málmstey 'pukjarna; kem- 

ískar vörur og framleiðsla kemísks eða skylds iðnaðar (þar með 

taldar blöndur úr náttúrlegum efnum), ót.a.: úrgangsefni kemísks 

eða skylds iðnaðar, ót.a. : 

1000 Tilbúin bindiefni fyrir málmsteypumót eða málmsteypukjarna .. 0 

2000 Naftansýrur, sölt þeirra óuppleysanleg 0 

3000 — Oméåtud målmkar >m blandad hefur verid s: 

málmbindiefni ........ HR 0 

4000 — Tilbúin íblöndunarefni fyrir sement, ste 5 0 

5000 — Oeldfas og steinsteypa . FR BR 5 0 

6000  — Sorbitól, annað en i nr. 2905.44 ses HA 0 

Annað 
9001 — — arefni tiliðnc 0 
9002 HR BR 0 

9003 — — Ólífræn upplausnarefni og þynar ......00.0..0000.0. 0. 0 
9004 — — Rydvarnarefni ..........0000. 00... 5 0 
9005 - Kælimidlar FI 0 
9006 — — Urgangsefni kemísks eða skylds iðnaðar, ót.a. 0 
9009 — — Annad sees. 10 0



Nr. 96 802 31. desember 1987 

FLOKKUR Vil 
Plast og vörur úr því; gúmmí og vörur úr því 

Athugasemdir: 

1. 

2. 

Vörusamstæður úr tveimur eða fleiri aðskildum efnisþáttum, sem sumir eða allir teljast til þessa 

flokks og ætlast er til að blandað sé saman svo að úr verði framleiðsluvara í flokki VI eða VII, 

skulu flokkast í þann vörulið sem sú vara fellur undir, enda uppfylli efnisþættirnir eftirtalin 

skilyrði: 

a. Að augljóst sé af frágangi þeirra að nota eigi þá saman án undanfarandi endurpökkunar. 

b. Að þeim sé framvísað saman. 

c. Að ljóst sé, annaðhvort vegna eðlis þeirra eða magnhlutfalls innbyrðis, að þeir eigi fyllilega 

saman. 
Að undanskildum vörum sem flokkast í nr. 3918 eða 3919, flokkast í 49. kafla plast, gúmmí og 

vörur úr því með áprentuðu mynstri, táknum eða myndum sem ekki eru aðeins aukaatriði með 

tilliti til meginnotkunar varanna. 

39. KAFLI 

Plast og vörur úr því 

Athugasemdir: 
1. 

2. 

Hvarvetna í tollskránni tekur plast til þeirra efna í nr. 3901—-3914 sem hægt er eða hefur verið, 

annað hvort við fjölliðun (polymerisation) eða á síðari stigum, að forma við ytri áhrif (venjulega 

hita og þrýsting, með upplausnarefnum eða mýkiefnum sé það nauðsynlegt) með mótun, 

steypusmíði, útdrætti, völsun eða annarri aðferð í þá lögun sem helst þegar virt áhrifum léttir. 

Hvarvetna í tollskránni tekur plast einnig til vúlkaníseraðra trefja. Hugtakið tekur þó ekki til 

efna sem teljast spunaefni í flokki XI. 

Til þessa kafla telst ekki: 

. Vax í nr. 2712 eða 3404. 

. Aðgreind kemískt skýrgreind lífræn sambönd (29. kafli). 

. Heparín eða sölt þess (nr. 3001). 

. Prentþynnur í nr. 3212. 

Lífræn yfirborðsvirk efni eða framleiðsla í nr. 3402. 
. Uppleysanleg gúmkvoða eða estergúmkvoða (nr. 3806). 
. Syntetískt gúmmí eins og það er skýrgreint í 40. kafla eða vörur úr því. 

. Reiðtygi eða aktygi (nr. 4201) eða koffort. ferðatöskur, handtöskur eða aðrar hirslur í nr. 

4202. 
. Fléttur, tágasmíði eða aðrar vörur í 46. kafla. 

. Veggfóður í nr. 4814. 

. Vörur í flokki XI (spunaefni og spunavörur). 

. Vörur í flokki XH (t.d. skófatnaður, höfuðfatnaður, regnhlífar, sólhlífar, göngustafir, svipur, 

keyri eða hlutar til þeirra). 

. Glysvarningur í nr. 7117. 

. Vörur í flokki XVI (vélar og vélræn eða rafknúin tæki). 

. Hlutar til loftfara eða ökutækja í flokki XVII. 

. Vörur í 90. kafla (t.d. optískar vörur, gleraugnaumgjarðir, teikniáhöld). 

. Vörur í 91. kafla (t.d. klukku- eða úrkassar). 

. Vörur í 92. kafla (t.d. hljóðfæri eða hlutar til þeirra). 

Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn. lampar og ljósabúnaður, ljósaskilti, forsmíðaðar byggingar). 

. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil. íþróttabúnaður). 

. Vörur í 96. kafla (t.d. burstar, hnappar, rennilásar, greiður, pípumunnstykki, vindlingamunn- 

stykki eða þess háttar, hlutar til hitabrúsa eða þess háttar. pennar, skrúfblýantar)}. 
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3. 

10. 

ll. 

Til nr. 3901—-3911 teljast einungis vörur sem framleiddar hafa verið með kemískri samsetningu og 
falla undir neðangreinda flokka: 
a. Fljótandi syntetísk pólvólefín sem minna en 60% miðað við rúmmál þéttist við 300 "C eftir 

breytingu í 1013 millibör þegar þétt er við lækkaðan þrýsting (nr. 3901 og 3902). 
Resín, ekki háfjölliðuð, af kúmaronindengerð (nr. 3911). 
Aðrar syntetískar fjölliður með a.m.k. S einliðum að meðaltali. 

Silíkon (nr. 3910). 
e. Resól (nr. 3909) og aðrar forfjölliður. 

Leiði ekki annað af orðalagi í þessum kafla skulu samfjölliður (þ.m.t. samfjölþéttur, samfjö- 
laukar, blokksamfjölliður og grósamfjölliður) og fjölliðublendi flokkast í þann vörulið sem tekur 

til fjölliða þeirrar sameinliðu sem mest er af miðað við þunga sérhverrar annarrar einstakrar 

sameinliðu, enda skulu í því tilviki sameinliður með fjölliðum sínum í sama vörulið taldar mynda 

eina sameinliðu. 
Ef engin ein sameinliða ríkir skulu samfjölliður eða fjölliðublendi, eftir því sem við á, flokkast í 

þann vörulið sem síðastur er í röð þeirra sem að jöfnu koma til greina. 

Sem samfjölliður teljast allar fjölliður ef engin ein einliða í þeim er 95% eða meira af 

heildarinnihaldinu miðað við þunga. 

Kemískt umbreyttar fjölliður, þ.e. bær sem aðeins eru liður í aðalfjölliðukeðjunni og hefur verið 

breytt með kemísku hvarfi, skulu flokkast í þann vörulið sem á við óumbreyttu fjölliðuna. Þetta 

ákvæði tekur ekki til grósamfjölliða. 

Sem frumgerðir í nr. 3901—-3914 telst aðeins eftirfarandi: 

a. Vökvar og deig, þ.m.t. dreifur (þeytur og sviflausnir) og lausnir. 

b. Blokkir óreglulegrar lögunar, klumpar, duft (þ.m.t. mótaduft), korn, flögur og í áþekku lausu 

formi. 
Tilnr. 3915 telst ekki úrgangur, afklippur og rusl úr einu hitadeigu (thermoplastic) efni sem breytt 

hefur verið í frumgerðir (nr. 3901-—-3914). 
Sem slöngur, pípur og hosur í nr. 3917 teljast holar vörur, einnig hálfunnar eða fullunnar, sem 
almennt eru notaðar tl að flytja, leiða eða dreifa lofttegundum eða vökva (t.d. tifflaðar 

garðslöngur, gataðar slöngur}. Þetta orð tekur einnig til pylsuhólka og flathólka. Þeir sem hafa 
annað innra þversnið en hringlaga, sporðskjulaga, rétthyrningslaga (þar sem lengdin er ekki meiri 

en 1,5 föld breiddin) eða eru í lögun sem reglulegir fjölhliðungar, aðrar en síðastnefndir hólkar, 

skulu þó ekki teljast slöngur, pípur og hosur heldur prófílar. 
Sem veggfóður úr plasti í nr. 3918 teljast vörur í rúllum, ekki minna en 45 cm að breidd, til vegg- 

eða loftskreytinga, úr plasti sem fest er varanlega á bakgrunn úr hvers konar efni Öðru en pappír, 

enda sé plastlagið (á yfirborði) æðótt, upphleypt, líðað, mynsturprentað eða skreytt á annan hátt. 

Sem plötur, blöð, himnur, þynnur og ræmur í nr. 3920 og 3921 teljast einungis plötur, blöð, 
himnur, þynnur og ræmur (þó ekki í 54. kafla) og blokkir reglulegrar rúmfræðilegrar lögunar, 
einnig prentað eða yfirborðsunnið á annan hátt, ósniðið eða sniðið í rétthyrnda lögun (þar með 

talið ferningar) en ekki frekar unnið (einnig þótt vörurnar verði þannig sniðnar að vörum sem 
tilbúnar eru til notkunar). 

Nr. 3925 tekur einungis til neðangreindra vara sem ekki eru vörur í einhverjum fyrri vörulið í 

undirkafla ll: 

Geymar, tankar (þar með taldar rotþrær), ker og áþekk ílát, með meira en 300 1 rúmtaki. 

Mannvirkjahlutar til nota t.d. í gólf, veggi, þil, loft eða þök. 

Rennur og hlutar til þeirra. 

Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í dyr. 

Svalir, brjóstrið, girðingar, hlið og áþekkir tálmar. 

Hlerar, gluggahlerar (þar með talin rímlatjöld) og áþekkar vörur og hlutar og tengi til þeirra. 

Stórhillur tl samsetningar og varanlegrar uppsetningar, t.d. í verslanir, verkstæði, vöru- 

geymslur. 

h. Byggingahlutar til skreytingar, t.d. rifflasúlur, þakhjálmar, fuglaskjól. 

ij. Tengihlutir og undirstöður ætlað til varanlegrar uppsetningar í eða á dyr, glugga, tröppur, 
veggi eða aðra byggingarhluta, t.d. hnúðar, handföng, krókar, knegti, handklæðaslár, 

rofaplötur og aðrar plötur til verndar. 
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Athugasemd vid undirlidi: 
Í sérhverju númeri þessa kafla skulu samfjölliður (þ.m.t. samfjölþéttur, samfjölaukar, blokksam- 

fjölliður og grósamfjölliður) flokkast í sama undirlið og einfjölliður, úr ríkjandi sameinliðu og 
kemískt umbrevttar fjölliður sem tilgreindar eru í 5. athugasemd við kaflann skulu flokkast í sama 
undirlið og óumbreytta fjölliðan, að því tilskildu að slíkar samfjölliður eða kemískt umbreyttar 

fjölliður séu ekki tilgreindar nánar í einhverjum öðrum undirlið og enginn lokaundirliður nefndur 

annað sé í röð þeirra undirliða sem við eiga. Fjölliðublendi flokkast í sama undirlið og 

samfjölliður (eða einfjölliður eftir því sem við á) úr sömu einliðum í sama mæli. 

Í Frumgerðir 

31. desember 1987 

  

3901 

3902 

3903 

1001 
1009 

2001 
2009 

3001 
3009 

9001 
9009 

1001 
1009 

2001 
2009 

3001 
3009 

9001 
9009 

1100 

1901 
1909 

2001 
2009 

3001 
3009 

9001 
9009 

Fjollidur etylens, i frumgerdum: 

— Pólvetylen að eðlisþyngd minna en 0,94: 

— — Upplausnir, þeytur og deig .....0.0...000000. 

— — Afihað 20.00.0002... kk ens nn r kk kk nnee 

— Pólvetylen að eðlisþyngd 0.94 eða meira: 

— — Upplausnir, þeytur og deig .....0...000. 0... 

— — ÁNNA 200... knnne 

— Samfjölliður etylen-vinylacetats: 
— - Upplausnir, þeytur og deig ........000000 00... 

= — Aðrar 0... 

— Aðrar: 

— — Upplausnir, þeytur og deig .......0..0. 00... 
— — Ånnars 200... ree 

Fjollidur propylens eda annarra ólefína, í frumgerðum: 

— Pólyprópylen: 

— — Upplausnir, þeytur og deig ....0...0.. 00... 

= — ÁNNAð 0... k rr rnne 

— Þólvísóbútylen: 

— - Upplausnir, þeytur og deig .......0.00 000... 

— — Áað 22... ere nkkrknrrrnne 
— Samfjölliður própylens: 
— — Upplausnir, þeytur og deig .....0.0...00 0... 
— — Aðrar 2... 

— Aðrar: 
—— Upplausnir, þeytur og deig .....00...0 0... 
— — Ånnars 2000... rer rr kknee 

Fjölliður styrens, í frumgerðum: 

— Pólystyren: 

— — Penjanleg ....000.0000.00. 00... tre krrre 

— — Onnur: 
— — — Upplausnir, beytur og deig .......000....... 

—-— ÁÐDAFS 20.00.0200 en r ks kk k rr rr kk kr nee 

— Samfjollidur styren-akrylonitrils (SAN): 

- — Upplausnir, þeyturog deig ......0.0....00. 0... 

= — Adrar 2... 

— Samfjölliður akrylonítril-bútadíenstyrens (ABS): 
— - Upplausnir, þeytur og deig ........0........0..... 

— — AÓtar 20... 

— Aðrar: 

— — Upplausnir, þeytur og deig ......0....00. 

— — Ånnars 2... 

  

BI 0 

BAR 0 

russ 0 

D
O



  

3904 

3905 

3906 

1001 

1009 

2101 

2109 

1901 

1909 

9001 

9009 

001 

1009 

900 

9006 

=
 

Fjölliður vinyiklóríðs eða önnur halógenólefín, í frumgerðum: 

— Pólvvinylklóríð, ekki blönduð öðrum efnum: 
       

—— Upplausnir, þeyturog deig .................. AR 

— Örn UP FRI 

  

Óplestin: 

— — Upplausnir, þeyturogdeig ..........0........ 

-— Aað 2... 

Plestin: 

- - — Upplausnir, þeyturog deig .......... 000. 

— Annað ...... AR 

Samfjölliður vinylklóríðvinylacetats: 

— Upplausnir, þeytur og deig ................. 

Aðrar s.sseseeeeeseevevevevevesnrnne HR 

Aðrar samfjölliður viny vik lóríð JS: 

Upplausnir, beytur og deig ....... IR 

-— Annars ......... HR 

  

   

    

  

  

    — Fjölliður vinylídenkloríð 

— — Upplausnir. þeytur ogogdeig ...... 

— — Adrar 2... ek nerne vere senrese 

Flúorfjölliður: 

Pólytetraflúoretylen: 

Upplausnir, þeytur ogdeig .......... BR 

ANNAÐ 22... nn krnnnne 

— Aðrar 

Upplausnir, þeytur ox 

— — — Annars .......... HR AR 

— Aðrar: 

Upplausnir, beytur og delg . HI 

ANNAFS 2... en evnen venerne nennne 

Fjollidur vinylacetats eða annarra  vinylestera, í frumgerðum; aðrar 

fjölliður vinvls í frumgerðum: 

Fjölliður vinylacetats: 

— — Í vatnsdreifum: 

— — Pólyvynilacetat 

JS. 

        

— — — Upplausnir, peytur ogdeig ................. HR 

= ÁNNA 0... nn ennen enke ereke 

Fólyvinylalkóhól, einnig með óvatnsrofnum acetatflokkum: 

pplausnir, þeyturogdeig ........... HI 

- — nad ses ee eee ervene 

Aðrar 

    

- Upplausnir, þeytur og deig ......0...0.%..0 0... 

—— Annars 2... HIÐ 

Fjölliður akryls í frumgerðum: 

- Pólymetylmetakr 

- — Upplausnir, þeytur ogdeig ..... IR 

— — Annað ......... 

—- Aðrar: 

    

Upplausnir, þeytur og deig .................... HI 

= — Ånnarfs 20... nen ken n ken ere ennknne 
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3907 

3908 

3909 

1001 

1009 

2001 

2009 

9901 

9909 

1001 
1009 

9001 

9009 

1001 

1009 

2001 

2009 

3001 

3009 

4001 

4009 

001 

002 

5009 

5 

5 

Pólyacetöl, aðrir polyeterar og epoxíðresín, í frumgerðum; pólykar- 

bónöt, alkyðresín, pólvailylesterar og aðrir pólyesterar, í frum- 

gerðum: 

— Pólyacetöl: 

-— Upplausnir, þeyturogdeig ...........00 00... 0 nn 

— — Önnur .....0...0 0... ek k enn ks nknnknnne 

— Aðrir pólyeterar: 

— — Upplausnir, þeytur og deig ........0.0..%0 0000. 0... 

- — ANAS ........02 020 enker sneen erne rrkkrnnkee 

— Epoxíðresín: 

- — Upplausnir, þeyturog deig .........%.0.000 0000... 

— — Önnur 0... enkkkk ktr rnnne 
— Pólykarbónöt: 

- — Upplausnir, þeyturog deig ..........00. 000... 

-— Onnur 0... krrnnkk nere 
— Alkydresin: 

- — Upplausnir, beytur og deig .........%0.0.0 0000... 

— — Onnur 2... nnrnne 
- Pólvetylentereftalat: 

- Upplausnir, þeytur og deig .........%%%0 000... 

— — Annað ..........0. ks kkee 

-- Aðrir pólyesterar: 
- — Ómettaðir .........0..00..00 0 kr tnkrnnknne 

— — Annars: 
-— — Upplausnir, þeytur og deig .......0000..0 000... 
— — — ÅAOrir ..............… NANNA r skr snere 

Polyamid i frumgerdum: 

— Pólyamíð-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eda 6,12: 

— — Upplausnir, þeytur Og deig .........%%..00 00... 

— — Önnur 2... seeeeeverereree 

— Önnur: 
— — Upplausnir, þeytur og deig .......020000. 000. kr nnee 

— — Ånnars ........0.0 00 ek ene nr ere kkgnnee 

Amínó-resín, fenólresín og pólyúretön, í frumgerðum: 

— Úrearesín; tíðúrearesín: 

- — Upplausnir, þeytur og deig .........000000 000... … 

— — Onnur 2... enker kk rnnre 
— Melaminresin: 

— — Upplausnir, peytur og deig .........0......000... 

- — Onnur „0... kr kkr enken nen 

— Önnur aminóresín: 

— — Upplausnir, þeyturog deig ........00.00..00 000... 

— — Annars .......00.00 kr r kreeres rrngee 

— Fenólresín: 
- Upplausnir, þeytur og deig .......200000.. 0000 

- — Önnur „2... ene HAR 

— Pólvúretön: 
— — Upplausnir, þeyturog deig ........0000.. 0... 0... 

— — Blokkir, blásnar ogóskornar ................... HR 

— — Onnur 2...
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3910 Silikon í frumgerðum: 

0001 Upplausnir, beytur og deig ss. 0 
0009 — Önnur 2... 0 

3911 Jardoliuresin, kúmarónindenresín, pólyterpen, pólysúlfíð, pólysúlfón 

og aðrar vörur tilgreindar í 3. athugasemd við þennan kafla, í 
frumgerðum, ót.a: 

- Jarðolíuresín, kúmarón-. inden- eða kúmarónindenresín og pólyt- 

erpen: 

1001 — — Upplausnir, þeytur o Bor 0 
1009) — — Annad sees erene 0 

Annað: 

9001 Upplausnir, þeytur og tg HR 0 
9009 Annars RNA 0 

3912 Sellulósi og kemískar afleiður hans, ót.a., Í í frumgerðum: 

Sellulósac öt: 

Óplestin: 

1101 — — — Upplausnir, þeyturogdeig .......0.0..0.00.. 0... 0 
1109 - Annad ...........…. IR a 0 

Plestin: 

1201 Upplausnir, þeyturogdeig ........... HR 0 
1209 ANNAð 2... 0 

- Sellulósanítröt (þar með talin kollodíum): 

2001 — Upplausnir, þeytur og deig ................0.0.. 0 

2 Kollódíum, kollodíumull og skotbómull......... HI 0 

AfiMað IR usesueessknnee 0 
Sellulósaeterar: 

Karboxymetylsellulósi og sölt hans: 
101 — — — Upplausnir, þeyturog deig ........0.......... 0 
3109 ANNAÐ oo HIN FIRIR 0 

- Aðrir: 

3901 — — — Upplausnir, þeytur Og deig ......0.0.00.. 0 0 
3909 Annars 0... IR BR 0 

Annað: 

9001 — — Upplausnir, þeytur ogdeig ..... RNS 0 
9009 Annars ....... BR ersse 0 

3913 Náttúrlegar fjölliður (t. d. algínsýra) og umbreyttar náttúrlegar 

fjölliður (t.d. hert prótein, kemískar afleiður náttúrlegs gúmmiís), 
ót.a., í frumgerðum: 

1000 — Alginsyra, sålt hennar og esterar 22... ss. … 0 
9000 Aðrar .. ARENA ennen rrreve 0 

3914 0000. Jonskiptar að meginstofni úr fjölliðum í nr. 3901—-3913, í frumgerð- 

UMM 000 ner renvvvse Ú
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3915 Úrgangur, afklippur og rusl, úr plasti: 

1000 — Úretylenfjölliðum ..........0....0.000 0 0 
2000 - Úrstýrenfjölliðum ............0.00.00. 0000. 0 
3000 — Úr vinylklóríðfjölliðum .............0.0.0 000... n 0 

9000 — Úröðruplasti .........0.0..0.0.0 0000 0 
3916 Einpåttungar sem hvarvetna eru yfir 1 mm i bvermål, stengur, stafir 

og prófílar, einnig yfirborðsunnið en ekki unnið á annan hátt, úr 

plasti: 

1000 — Úretylenfjölliðum ............0.0.0.0 000 0 
2000 — Úr vinylklóríðfjölliðum .........0..0..0.. 000. 0 
9000 — Úröðruplasti ..........0..0 0... 0 

3917 Slöngur, pípur og hosur og tengihlutar til þeirra (t.d. tengi, hné, 

flansar), úr plasti: 

1000 — Gervigarnir (pylsuhólkar) úr hertu próteini eða sellulósaefnum 0 

— Slöngur, pípur og hosur, stift: 

2100 — — Ur etylenfjållidum sees eee ee venerne 0 
2200 — — Úrprópylenfjölliðum ................. 0000. 0 
2300 — — Úr vinylklóríðfjölliðum ...........000.0.0 00... 0 
2900 —— Úröðruplasti ..........000..00 00 0 

— Aðrar slöngur, pípur og hosur: 

3100 — — Sveigjanlegar slöngur, pípur og hosur, með lágmarks sprengi- 

þrýsting við 27,6 MPa ........0..0 0000. nan 0 

3200 — — Aðrar, ekki styrktar eða á annan hátt í sambandi við önnur 

efni, ántengihluta ...........00..000 0000 nn. 0 

3300 — — Aðrar, ekki styrktar eða á annan hátt í sambandi við önnur 

efni, með tengihlutum ...............00000 000. 0 
3900 — — Annars ..........00 00 k kk kr 0 

4000 — Tengihlutar ............... 000... 0 0 k rr rrkrrrkree 0 

3918 Gólfefni úr plasti, einnig sjålflimandi, í rúllum eða sem flísar; 

veggfóður úr plasti, eins og það er skýrgreint í 9. athugasemd við 

þennan kafla: 

— Úr vinylklóríðfjölliðum: 

— — Úr pólyvinylklóríði og samfjölliðum vinylkloríðs: 

1001 ——- — Gólfefni .............0. 20 n nr ken rernnee 5 0 
1002 — — — Veggfóður .............02000 000 nn 5 0 

— Úr öðru plasti: 
9001 - Gólfefni .............0.000 00 5 0 
9002 —- - Veggfóður ANNARRA 5 0 

3919 Sjálflímandi plötur, blöð, filmur, himnur, bönd, ræmur og annað 

flatt, úr plasti, einnig í rúllum: 

1000 — Í rúllum ekki yfir 20 cm að breidd ..................0....... 5 0 

— Annað: 
9001 — — Vegg- ogloftklæðning ..............%% 00... n nn. 5 0 
9009 —— Annað ........0...00 0. ker k kk kkr erne r nn knee 5 0



  

31. desember 1987 809 Nr. 96 

A E 

3920 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr plasti, ekki með 

1001 

1002 

1009 

2001 

2009 

3001 

3009 

4101 

4109 

4201 

4202 

4209 

5100 

5900 

6101 

6109 

6201 

6209 

6301 

6309 

6901 

6909 

7101 

7109 

7200 

7301 

7309 

7901 

7909 

holrúmi, styrkingu, lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í 

sambandi við önnur efni: 

— Ur etylenfjölliðum: 

—- — Áprentað umbúðaplast fyrir matvæli .,.................... 

— — Klæðningarefni tilbygginga ......................0..00..... 

— — Annað ........0...00 0 nerne 

— Úr própylenfjölliðum: 
— — Klæðningarefni tilbygginga ...................... 00 

- — Afað ........00000.0 0 enen ennen veere 

— Úr styrenfjölliðum: 
— — Klæðningarefni tilbygginga .....................0.0.0.0.0... 

— — Afað ..........0 00 veenee 

— Úr vinylklóríðfjölliðum: 
— — Stift: 

— — — Klædningarefni til bygginga .....................0.00. 

— — — Affað....0..00.00 ener een ennen 

— — Sveigjanlegt: 

-—— Færibönd ................00. 000 

— — — Klæðningarefnitilbygginga .................... 00. 

—-—— Annað ..........0..00 0 

— Úr akrylfjölliðum: 
— — Úr pólymetylmetakryl ............0..... seere. 

— — Annað ......0.0. 0 reknneee 

— Úr pólykarbónötum, alkyðresínum. pólyallylesterum eða öðrum 

pólyesterum: 

— — Úr pólvkarbónötum: 
— — — Klæðningarefnitilbygginga .....................00... 

—— — Afað.......... 0. een ennen venerne 

— — Úr pólvetylenterefþalati: 

- — — Klæðningarefnitilbygginga ............0.0...0.00..00. 

-— — — Áfnað..........0 eee ener esseeee 

— — Úr ómettuðum pólyesterum: 

— — — Klæðningarefnitilbygginga ..............000000.0 0. 

-— — Afað........0.0 0 ener vnveee 

- — Úr öðrum pólyesterum: 

— — — Klæðningarefni til bygginga 
——-— Affað..........0.... 00 

— — Úr endurunnum sellulósa eða kemískum afleiðum hans: 

— — — Klæðningarefnitilbygginga ............................ 

-— — Annað .........0... rr 

— — Úr vúlkanfíber ........0.00..0..0. eee, 

— — Úr sellulósaacetati: 

— - — Klæðningarefni til bygginga 

-—- — Annað ..........0.0.. 0. 

— — Úr öðrum afleiðum sellulósa: 

— — — Klæðningarefni tilbygginga ............................ 

—-— — Afffað ..........0... 0 
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Úr öðru plasti: 
Úr pólyvinylbútyrali: 

9101 Klæðningarefni tilbygginga .......))0. 0... 5 0 

2109 - — Annað ......0. HR 5 0 

- — Ur pålyamidum: 

9201 — — — Klæðningarefmtilbygginga .........000%..0 0... . 5 0 

9209 Annað a HANNAR 5 0 
— — Úr amínóresínum: 

9301 Klæðningarefni tilbygginga ........... 5 0 

9309 — — — Annað... IR 5 0 

— Úr fenólresíni: 

9401 - — Klæðningarefni tilbygginga .................... AR 5 0 

9409 — — Afhað 00.00.0000 AIR 5 0 

- — Úr öðru plasti: 

Til og með 1 mm að þykkt: 

9901 ——— — Færibönd ............. MR 0 

9902 Klæðningarefni til bygginga ..... HR 5 0 

9909 Annars 0. IR 5 0 

3921 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr plasti: 

Ur holplasti: 

1100 Úr styrenfjölliðum .............0.0 5 0 

— — Ur vinylklóríðfjölliðum: 

1201 Klæðningarefni til mannvirkjagerðar ............... 5 0 

1202 Einangrunarplötur ..... HAR HR 5 0 

1209 ANað 0... 5 0 

1300 - Ur pólyúretani 00.00.0000. 5 0 
1400 Úr endurunnum sellulósa ........ IR HI 5 0 

— — Úr öðru plasti: 

1901 — — — Þéttilistar úr blásnu pólyester ................... HA 5 0 

1909 — — — Annað .....0000 AA 5 0 

— Annars: 
9001 - Færibönd .............. AI 0 

9002 Tilmyndamótagerðar ...... BR 0 

9003 Klædningarefni til bygginga ....... HEAR … 5 0 
9009 Annað 0... 5 0 

3922 Baðker. sturtubaðker, handlaugar, skolskálar, salernisskálar. „setur 

og -lok, vatnsgeymar til að skola niður og áþekk hreinlætistæki, úr 

plasti: 
1000 Baðker, sturtubaðker og handlaugar ........... 10 0 

2000 Salerni og salernislok ............. 10 0 

Annad: 

9001 — — Plasthylki fyrir handþurrkupappír í rúllum. sa 

såpulådg 2... 10 0 

9009 — — Annars 22... nn nk rene 10 0 

3923 Varningur til flutnings eða pökkunar á vörum, úr plasti; tappar, lok, 

hettur og annar lokunarbúnaður, úr plasti: 

Box, kassar, öskjur, grindur og áþekkur varningur 

1001 Fiskkassar .....0... 0. IR SI 5 0 

1009 — Annað ....... HR HR 5 0 

    

Sekkir og pokar (þ.m.t. kram: irhús): 

Úr etylenfjölliðum:
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2101 — — — Með viðeigandi áletrun til útflutnings .................... 0 

2109 —- — Annað .......0000. nen ennen 5 0 

— — Ur 6dru plasti: 
2901 — Með viðeigandi áletrun til útflutnings .................... 0 

2909 — — — Annað ....0000 0 net 5 0 

3000 — Körfukútar, flöskur, pelar og áþekkur varningur HR 5 0 

4000 — Spólur, snældur, kefli og áþekkar uppistöður ................. 5 0 

5000  — Tappar, lok, hettur og annar lokunarbúnaður ................. 5 0 

— Annað: 

9001 — — Fiskikörfur oglínubalar .............0.0...00 0 . 0 

9009 — — Annars ..........0 0. reen r kr enenee 5 0 

3924 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og baðbúnaður, úr 

plasti: 

1000 — Borðbúnaður og eldhúsbúnaður .........0.2.0.0.000...0 0 10 0 

9000 — Aað ........... 10 0 

3925 Smíðavörur til bygginga, úr plasti, ót.a: 

1000 — Geymar, tankar, ker og áþekk ílát með meira en 300 | rúmtaki 5 0 

2000 — Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldarídyr ........ 5 0 

3000 — Hlerar, gluggahlerar (bar med talin rimlagluggatjöld) og áþekkar 

vörur og hlutar til þeirra ............2. 0... 5 0 

9000 — Annað .........%.0 0 neneee 5 0 

3926 Aðrar vörur úr plasti og vorur år efnum i nr. 3901—3914: 

— Skrifstofu- eda skålavarningur: 

1001 — Stenslaro.þ.h. ......0.0%0... 0 ene kreneee 0 

1009 - Aflað „0... nerne krnee 10 0 

2000 — Fatnaður og hlutar til hans (þar með taldir hanskar) ........... 15 0 

3000  — Smávarningur til að búa, slá og leggja með ýmsa hluti svo sem 

húsgögn, vagna o.þ.h .................. HR 0 

4000 — Styttur og aðrar vörur tilskreytinga ................... 10 0 
— Annars: 

9011 - Spennur, rammar, sylgjur, krókar, lykkjur, hringir o.þ.h. 

almennt notað til fatnaðar, ferðabúnaðar, handtaskna eða 

annarra vara úr leðri eða spunavöru; perlur og pallíettur. U 

9012 — — Naglar, stifti, heftur, lykkjur, kengir, kassakrækjur, spíkarar og 

teiknibólur ...... sr nrne 0 

9013 — — Boltar og rær, hnoð. fleinar. splitti og áþekkar vörur; skífur ... 0 

9014 — — Þéttingar, listar og áþekkar vörur ...................... 0 

9015 — — Vörur sem almennt eru notaðar í vélbúnaði eða verksmiðjum 0 

9016 — — Belti eða reimar fyrir vélbúnað, færibönd eða lyftur .......... 0 

9017 — — Verkfæri, verkfærahlutar, verkfærahandföng, leistar og blokkir 

fyrir stígvél og skó;burstabök ......0.0000.... 0 

9018 — — Bunadur fyrir rannsåknarstofur, einnig med rúmmálsmerkjum 

eða rúmmálsréttingum ...............0. 0... 0 

9019 — — Vörur, sérstaklega hannaðar til smíði skipa og báta 0 

9021 — — Vörur til veiðarfæra (t.d. netakúlur, flotholt, hringir og lóða- 

belgir) 2... ennen ererree 0 

9022 - Tengikassar fyrir raflagnir .................. MIR 5 0 

9029 ae ET SEE 10 0
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40. KAFLI 
Gúmmí og vörur úr því 

Athugasemdir: 

1. Leiði ekki annað af orðalagi tollskrárinnar er með gúmmíi átt við eftirtald: 

vúlkaníseraðar eða hertar: Náttúrlegt gúmmí, balata, gúttaperka, guayule, chicle og áþekkar 

náttúrlegar gúmkvoður, syntetískt gúmmí, faktis unnið úr olíum. og þessi efni endurunninn. 

Til þessa kafla telst e 

a. Vörur í flokki XI (spunaefni og spunavörur). 

b. Skófatnaður og hlutar til hans í 64. kafla 

c. Höfuðfatnaður og hlutar til hans (þar með taldar baðhettur)} í 65. kafla. 

d. Vélræn eða rafknúin tæki eða hlutar til þeirra í flokki XVI (þar með taldar hvers konar 

rafmagnsvörur) úr harðgúmmíi. 

Vörur í 90., 92.. 94. eða 96. kafla. 

Vörur í 95. kafla (þó ekki íþróttahanskar og vörur í nr. 4011—-4013). 

Sem frumgerðir í nr. 4001—-4003 og 4005 teljast eingði vörur Í neðangreindu ástandi: 

'ökvar og deig (þar með talið latex, einnig forvúlkaníserað og aðrar dreifur og upplausnir}. 

b. Blokkir óreglulegrar lögunar, klumpar, ballar, duft, grjón, í mylsna og í áþekkri lausri mynd. 

4. Sem syntetískt gúmmí í 1. athugasemd við þennan kafla og í nr. 4002 telst: 

a. Ómettuð syntetísk efni sem með vúlkaníseringu með brennisteini má óumvendanlega breyta í 

ósveigjanleg efni sem við 18—-29 *C má teygja í þrefalda uppruna lengd sína án þess að þau 

slitni og eftir að þau hafa verið teygð í tvöfalda uppruna lengd sína, gast saman innan fimm 

mínútna þannig að þau verði ekki yfir ein og hálf upphafleg lengd sín. V egna prófana þessara 

má bæta í efnum sem nauðsynleg eru til þverbindingar. eins og 1 til vúlkaníseringar eða 

hvata; Einnig mega vera til staðar efni eins og kveðið er á um í 2. og 3.tölulið b-liðar 5. 

athugasemdar. Þó mega ekki vera til staðar nein efni sem ekki eru nauðsynleg til 

þverbindingar, eins og þynnir, mýkiefni og fylliefni. 

b. Tíóplast (TM). 
c. Náttúrlegt gúmmí ummyndað með ágræðslu eða blöndun við plastefni, affjölliðað náttúrlegt 

gúmmí og blöndur af ómettuðum syntetískum efnum með mettuðum syntetískum háfjölliðum. 

enda uppfylli allar framangreindar vörur þau skilyrði varðandi vúlkaníseringu, teygjanleika og 

samdráttarhæfni sem um getur í a-lið að ofan. 

5. a. Til nr. 4001 og 4002 telst ekki gúmmí eða gúmmíblöndur sem hafa verið blandaðar, fyrir eða 

eftir storknun, með: 
í. vúlkaníserandi efnum, hvötum. lötum eða vökum (þó ekki íblöndunarefnum til framleiðslu 

ir vörur, einnig 
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å forvulkaniserudu gummilatexi); 
dreifulitum eða öðrum litarefnum, þó ekki efnum sem eingöngu er bætt í til auðkenningar; 

mýkiefnum eða þynnum (nema jarðolíu þegar um er að ræða olíuþynnt gúmmí). fyllum, 

styrkingarefnum., lífrænum leysiefnum eða hvaða öðrum efnum en þeim sem leyfð eru 

samkvæmt b-lið. 

b. Þrátt fyrir að neðangreind efni sé að finna í gúmmít eða gúmmíblöndum hefur það ekki áhrif á 

flokkun þess í nr. 4001 eða 4002, eftir því sem við á, enda haldi slíkt gúmmí eða gúmmíblöndur 

megineinkennum sínum sem hráefni: 

Yruefni (emulsifiers) eða hrindiefni (anti-tack agents). 

Smáskammtar af leysiefnum úr ýruefnum 
Mjög litlir skammtar af eftirfarandi: Hitanæm efni (venjulega til að fá hitanæmt súmmií- 

latex), bakskauts-yfirborðsvirkt efni (venjulega til að fá raf-jákvætt gúmmílatex), mótoxari 

(anti-oxidant), hleypiefni, myljuefni, frostvari, mettiefni, varnarefni, varðveisluefni, 

seigjustýriefni eða áþekk íbætiefni til sérstakra nota. 

    

      
| 

  

6. Sem úrgangur, afskurður og rusl í nr. 4004 telst gúmmíúrgangur, -fráskurður og -rusl frá 

framleiðslu eða vinnslu úr gúmmíi og gúmmívörum sem öÖldungis er ónothæft sem slíkt vegna 

skurðar, slits eða af öðrum ástæðum. 
Þráður að öllu leyti úr vúlkaníseruðu gúmmíi með hvers konar þverskurðarmáli yfir 5 mm flokkast 

sem ræma, stöng eða prófíll í nr. 4008.
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8. Til nr. 4010 teljast belti eða reimar fyrir færibönd eða drifbúnað úr spunadúk sem er 

gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður með gúmmíi, eða úr spunagarni eða spuna- 
snúru, gegndreypt, húðað, hjúpað eða klætt gúmmíi. 

9. Sem plötur, blöð og ræmur í nr. 4001, 4002, 4003, 4005 og 4008 as einungis plötur, blöð og 

ræmur og blokkir reglulegt að lögun, óskorið eða aðeins skorið í rétthyrnda lögun (þar með talið 

ferningslaga), einnig að gerð sem tilbúnar vörur, og einnig áprenta( ið eða yfirborðsunnið á annan 

hátt, en ekki skorið í aðra lögun eða frekar unnið. 

Sem stengur og prófílar í nr. 4008 teljast einungis slíkar vörur, einnig skornar í lengdir eða 

yfirborðsunnar en ekki unnar á annan hátt. 

A 

4001 Náttúrlegt gúmmí, balata, gúttaperka, guayule, chicle og áþekkar 

náttúrlegar gúmkvoður, í frumgerðum eða í plötum, blöðum eða 

ræmum: 

1000. — Nåtturle egt gåmmilatex, einnig forvúlkaníserað ................ 0 

legt gúmmí í annarri mynd: 

geð blöð Í 0 

0 

2900 — — . 0 

3000 Jalata, gtttaj | 
kvOðÐUr 2... 0 

4002 Syntetískt gúmmí og faktis fengið úr olíum, í frumgerðum eða í 

plötum, blöðum eða ræmum; hvers konar blöndur vara í nr. 4001 við 

hvaða vöru sem er í þessum vörulið, í frumgerðum eða í plötum, 

blöðum eða ræmum: 

- Styren-bútadíen gúmmí (SBR): karboxyl styrenbútadíen gúmmí 

(XSBR): 

1100. — — Latex ......0... 00 reennse 0 

1900 — — Aflað ......0.... 0. nn ken e kernen 0 

2000 — Bútadíen gúmmí (BR) .... 0 

— Ísóbúten-ísópren (bútýl) gúi 

gúmmí (ClIR eða BIIR): 

3100 — — Ísóbúten-ísópren (bútyl) súmmí (ER) 20.00.0000 . 0 

3900 — — Annað ........ HR 0 

— Klórópren (klóróbútadien) gúmmí (CR): 

4100 — — Latex .......... HR IR HI 0 

4900 —— Annað ........... 0 

- Akrylónítríl-bútadíen gúmmí í 

5100 — — Latex ................ HR 0 

5900 —— Annað .......... 0 

6000 — Ísópren gummi (IR) 0 

7000 — Etylen-pråpylen-åtengtdien gåmmi (EPDM) ................. 0 

8000 — Hvers konar blöndur vara í nr. 4001 við hvaða vöru sem er í 

þessum vörulið .......... HR 0 

- Annað: 

9100 — — Later ..........0.00. ennene 0 

9900 — — Annars „......0.. 0000 vene veere 0 

4003. 0000. Endurunnid gåmmi, i frumgerdum eda i plåtum, blöðum eda ræmum 0 

4004 0000 Úrgangur, afskurður og rusl úr gúmmíi (þó ekki harðgúmmiíi) og 

duft og korn Úr því ...............00. 200 0
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4005 Blandað (compounded) gúmmí, óvúlkaníserað, i frumgerdum eda i 

plötum, blöðum eða ræmum: 

1000 — Blandað með kolefnissvertu eða kísil ................... HR 0 

2000 — Lausnir; dreifur, þó ekki í nr. 4005.1000 .......... HR 0 

- Annað: 

9100 - Plötur, blöð og ræmur ........ rr a 0 

9900 — — Annars .....0.0..00 0 0 

4006 Annað form (t.d. stengur, pípur og prófílar) og vörur (t.d. skífur og 

hringir), úr óvúlkaníseruðu gúmmíi: 

1000 — „Camel-back“ — ræmur til sólunar á gúmmíhjólbörðum ......... 0 
9000 — Afnað ......0.. 0 rnene HR 0 

4007 0000 Þræðir og snúrur úr vúlkaníseruðu gúmmíi .............. U 

4008 Plötur, blöð, ræmur, stengur og prófílar, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, 

þó ekki harðgúmmiíi: 

Úr holgúmmíi: 

- Plötur, blöð og ræmur: 

1101  — — Plöturogþynnur .........0.... 00... 5 0 

1109 — - Bönd .......000 0. HI 0 

1900 — — Annað ........... 0. kk rnnne 0 

— Ur 6åru en holgåmmii: 

— — Pl&tur, blöð og ræmur: 

2101 — — — Gålfdukur ........ AAN AR 5 0 

2109 = — — Annað .....0.0.0 een ekrkkkknrnee 0 

2900 — — Annað .......00%.. 0 0 

4009 Slöngur, pípur og hosur, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, þó ekki harð- 

gúmmíi, með eða án tengihluta (t.d. tengi, hné, múffur): 

1000 — Ekki styrkt eða á annan hátt í sambandi við önnur efni, án 

tengihluta .........0.0.000 nan HI 0 

- Styrkt eða á annan hátt í samba indi við málm eingöngu, án 

tengihluta: 

2001 — — Með sprengiboli 50 kg/em' eða meira .................... 0 

2009 — — Afað .........0.00 00 rgee 0 

- Styrkt eða á annan hátt í sambandi við spunaefni eingöngu, án 

tengihluta: 

3001 — — Með sprengiþoli 50 kg/em eða meira ................0... . 0 
)09 Anfað „0... n kernen krnrn 0 

4000 — Styrkt eða á annan hátt í sambandi við önnur efni, án tengihluta a 0 

5000 — Meðtengihlutum .......0.... 0... AIR … 0 

4010 Belti eða reimar fyrir færibönd eða drifbúnað. úr vúlkaníseruðu 

gúmmíi: 
1000 - Með trapisulaga þverskurði (V-belti og V- reimar) ............. 0 

Annad: 

9100 — — Yfir 20 cm ad breidd ............... . . … ……. 0 

9900 — — Annars Lo. AR BR HI 0 

4011 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi: 

1000 — Fyrir bifreiðar (þar með taldir skutbílar og kappakstursbílar) .... 10 

2000 Fyrir almenningsvagna og vörubifreiðar .. IR 10 

3000 — Fyrir flugvélar ... rr … 0 

4000 — Fyrir bifhjól .......0.00 0. AR HR FI 10
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5000  — Fyrir reiðhjól 10 

— Aðrir: 

9100 „Síldarbeins-teinóttir“ eða með áþekku mynstri 10 

9900 AÅnnars 20... enken e veer knnkns 10 

4012 Sólaðir eða notaðir lofthjólbarðar úr gúmmíi; í; gegnheilir eða púða- 

hjólbarðar, skiptanlegir hjólbarðaslitfletir og -felgubönd, úr gúmmíi: 

- Sólaðir hjólbarðar IR a 10 

Notaðir lofthjólbarðar ..... 10 

- ÁNNAð ......... 0. 10 

4013 Hjólbarðaslöngur, úr gúmmíi: 

1000 Fyrir bifreiðar (þar með talda skutbíla og kappakstursb 

almenningsvagna eða vörubifreiðar 10 

2000 Fyrir reiðhjól AR 0 … sn AR 10 

9000 AFA 00. ken n never enken 10 

4014 Vörur til heilsuverndar eda lækninga (þar með taldar túttur) úr 

vúlkaníseruðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi, einnig með tengihlutum 

úr harðpúmmíi: 

1000 Smokkar ............. ER A 0 

9000 Aðrar ........... ER 10 0 

4015 Fatnadur og hlutar til hans ( (bar med taldir hanskar), til hvers konar 

nota, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmiíi: 

Hanskar: 

1100 — — Tilskurðlækninga ..... HR HR 0 

1900 Aðrir .... IR BR ] 0 

9000 ANað 0. 15 0 

4016 Aðrar vörur úr vúlkaníseruðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi: 

- Ur holgúmmíi: 

1001 Þéttingar og mótaðir þéttilistar ....... 0 

1002 Til tækninota ............. HI 0 

1009 — — Annað ........... 10 0 

Aðrar: 

— — Góltábreiður og mottur .......00.0000 00 10 0 

Strokledur ........... BR HI 10 0 

— — Þéttingar. skinnur a 0 

Båta- eda bryggjuf Ehe einnig uppblásanleg ...... 5 0 

- — Aðrar uppblásanlegar vörur 

9501 Björgunar- og slysavarnartæki ......... HR 0 
9509 Annad ................ 10 0 

Annars: 

9911  — — — Vörur sem almennt eru notaðar í vélbúnaði eða verksmiðjum 0 

9912 — — — Kefli, spólur, snældur og áþekkar vörur . 0 

9913 Verkfæri, verkfærahlutar, se rana og burstabök 0 

9914 - Búnaður fyrir 1 einnig með  rúm- 

málsmerkingum eða rúmtaksréttingum 0 

9915 Vörur sérstaklega hannaðar til smíði skipa og báta 0 

9916 jorgunar slysavarnartæki 0 

9917 

  

ur til veidarfæra (t.d. botnrullur trollpo kí hlífa ir. flotholt 

  

og lóðabelgir}.
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9918 — — — Plötur, ræmur, stengur, prófílar, leiðslur, hlutar o.þ.h., 

tilsniðið til notkunar í mannvirki .......0000.......000.. 5 0 

9919 — — — Plötur. flísar o.þ.h., m.a. úr mótuðu gúmmíi .............. 5 0 

9921 — - — Búsáhöldoghlutar til þeirra .........0000000. 00... 10 0 

9922 ——— Mottur ...........000 00. ek k ker kr krnee 30 

9929 ——— Afað ...........0 0000 r kk r rer rrren 10 0 

4017 Harðgúmmí (t.d. ebónít) í öllum myndum, einnig úrgangur og rusl; 

vörur úr harðgúmmiíi: 

0001 — Vörur úr harðgúmmíi .............000 0000 nn rs ree 10 0 

0009 — Annað 10 0
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FLOKKUR VIII 
Óunnar húðir og skinn, leður, loðskinn og vörur úr þeim; 

reiðtygi og aktygi; ferðabúnaður, handtöskur og áþekkar 

hirslur; vörur úr dýraþörmum (þó ekki silkiormaþörmum) 

41. KAFLI 

Óunnar húðir og skinn (þó ekki loðskinn) og leður 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Afklippur eða áþekkur úrgangur úr óunnum húðum eða skinnum (nr. 0511). 
b. Fugishamir eða hlutar af fuglshömum með tilheyrandi fjöðrum eða dún í nr. 0505 eða 6701. 
c. Húðir eða skinn, með hárum eða ull, óunnið, sútað eða verkað (43. kafli). Til 41. kafla teljast 

þó óunnar húðir og skinn, með hárum eða ull, af nautgripum (þar með taldir vísundar), af 
dýrum af hrossaætt, af sauðfé (þó ekki astrakan, breiðdindla, karakúl, persían og áþekk 
lambaskinn, indversk, kínversk, mongólsk eða tíbesk lambaskinn), af geitum og kiðlingum (þó 
ekki yemensk, mongólsk, og tíbesk geita- og kiðlingaskinn), af svínum (þar með talin 
moskussvín), gemsum, gasellum, hreindýrum, elgum, dádýrum, krónhjörtum og hundum. 

2. Hvarvetna í tollskránni er með samsettu leðri einungis átt við vörur þær sem nefndar eru í nr. 4111 

  

4101 

4102 

  

A E 

Óunnar húðir og skinn af dýrum nautgripa- eða hrossaættar (nýtt, 

eða saltað, þurrkað, kalkað, pæklað eða varið skemmdum á annan 

hátt til geymslu, en ekki sútað, verkað sem bókfell eða frekar unnið), 

einnig afhárað eða klofið: 

1000 — Heilar húðir eða skinn af nautgripum, hvert skinn ekki yfir 8 kg 
að þyngd eftir einfalda þurrkun, 10 kg þurrsaltað eða 14 kg nýtt, 
blautsaltað eða varið skemmdum á annan hátt ................ 5 0 

- Aðrar húðir og skinn af nautgripum, nýtt eða blautsaltað: 

— — Heilar: 

2101 — — — Nautshúðir í botnvörpur .............0....0... 0. 0 
2109 ——-— Afað ..........0... 00 ener rveee 5 0 
2200 — — Bak-ooglendastykki .........0...0.0.00.. 00... 5 0 
2900 — — Annars .......0...0 00. evner ee ennen 5 0 

— Aðrar húðir og skinn af nautgripum varið skemmdum á annan 
hátt: 

3001 — — Nautshúðir í botnvörpur, óunnar en saltaðar og blásteinslitaðar 0 
3009 — — Annars ......00... 0 5 0 

— Húðir og skinn af dýrum hrossaættar: 
4001 — — Hrosshúðir ............0.... 0. ereee 5 0 
4009 — — Affað .......0...00 0. ennen ennen erne 5 0 

Óunnin skinn af sauðfé (nýtt, eða saltað, þurrkað, kalkað, pæklað 

eða varið skemmdum á annan hátt, en ekki sútað, verkað sem bókfell 

eða frekar unnið), einnig með ull eða klofið, þó ekki það sem undan 

er skilið samkvæmt c-lið 1. athugasemdar við þennan kafla: 
— Með ull: 

1001 — — Gærursáltaðar ...........0.......0 0... 5 0 
1002 — — Gærusneplar saltaðir .................0....0... 0 5 ( 
1003 — — Gærusneplar þurrkaðir ...............0....... 0 5 0 

A
 1009 — — Annað .......0%. eee ren í 0
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Ån ullar: 

2100 — — Pæklad ...... ANNARRA nnrre . 5 0 

Annad: 

2901 —- — Gærur afullaðar og saltaðar ............0000... BR 5 0 

2909  — — — ÅAnnars sees en kk rs uken es kk kk rnnne 5 0 

4103 Aðrar óunnar húðir og skinn (nýtt, eða saltað, þurrkað, kalkað, 

pæklað eða varið skemmdum á annan hátt, en ekki sútað, verkað 

sem bókfell eða frekar unnið), einnig afhárað eða klofið, þó ekki það 

sem undan er skilið samkvæmt b- eða c-lið 1. athugasemdar við 

þennan kafla: 

— Af geitum eða kiðlingum: 

1001 — — Geitaskinnsöltuð ........... 5 0 

1002 — Geitaskinn hert .......0.0%.. 000... HR 5 0 

1009 — — Annad ...... IR HR 5 0 

2000 Af skriddyrum ............ HAR NANNA 5 0 

Annars: 

9001 = — Urgangsgærur ...........2. 0... S 0 

9002 - Hrei indýrahúðir saltaðar „............. HR 5 0 

9003 — — Hreindýraskinn hert ............. HR HAR 5 0 

9004 — — Selskinn söltuð 5 0 

9005 - Selskinn hert .................… rr eevenrrnse . 5 0 

9009 — — Annað ....... NANNA ss ener nn 5 0 

4104 Ledur år nautgripa- eða hrosshúðum, ; án  hára, þó ekki leður í nr. 

4108 eða 4109: 

1000 Leður úr heilli nautgripahúð, ekki meira en 28 ferfet (2,6 m') að 

stærð ........ RAI . HR 5 0 

Annað leður úr 1 nautgripa- eða hrosshúð, sútað eða endursútað 

>kki frekar unnið, einnig klofið: 

autgrípaleður forsútað með jurtaefnum: 

2101 - HHsleður ............0 RN 5 0 

2109 Annars 2... a MR 0 

Nautg gripaledur, forsútað á annan hátt: 

Kálfsleður „00... … . NR 5 0 

ANNAÐ 0... rnee . 0 

Annars: 

2901 - Kålfsledur . HR HR IR 5 0 

2909 — — Afað 0... a …… 0 

Annad nautgripa- eda hrossaledur, verkad sem be skfell eða unnið 

eftir sútun 

Óklofið og ysta klofningslag: 

3101 — — — Kálfsleður ...........%.0 000 rn nene 5 0 

3109 - Annað ........ AR II 0 

Ánnars: 

Kálfsleður .. HR HI 5 0 

AÐNAð 000. 0 

4105 Leður úr sauðfjárskinnum, án | ullar þó ekki leður í nr. 4108 eða 

4109: 
Sútað eða endursútað en ekki frekar unnið, einnig klofið: 

1100 - Forsútað með jurtaefnum ........... IR . 5 0 

1200 Forsútað á annan hátt ........... IR 5 0 

1900 - Annað ..... AR HR 5 0 

2000 — Verkað sem bókfell eða unnið eftir SÚLUN „00. … 5 0
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4106 Leður úr geita- og kiðlingaskinnum, án hára, þó ekki leður í nr. 4108 

eða 4109: 

- Sútað eða endursútað en ekki frekar unnið, einnig klofið: 

1100 - Forsútað með jurtaæfnum ................. HR 5 0 

1200 — — Forsútað á annan hátt ............... 5 0 

1900 — — Afað „00.00.0000 ennen nerne 5 0 

2000 — Verkað sem bókfell eða unnið eftir sútun ............... BR 5 0 

4107 Annað dýraleður, án hára, þó ekki leður í nr. 4108 eða 4109: 

1000 — Afsvínum ........... HR a 5 0 

—- Af skriðdýrum: 

2100 — — Forsútað með jurta€fnum ........0...0..0 00 5 Q 

2900 — — Annad ...........…. HR 5 0 

— Af öðrum dýrum: 

9001 — — Fiskroðfryst ........... HR S 0 
9002 - Fiskroð söltuð S 0 
9003 - Fiskroð sútuð 2... 5 0 

9009 - Aflfað 2... a 5 0 

4108 0000 Þvottaskinn (þar með talið hvítt í þvottaskinn) BR 5 0 

4109 0000 Lakkleður og lagskipað lakkleður; málmhúðað leður IA . 0 

4110 0000. Afklippur og annar årgangur ledurs eda samsetts ledurs, óhæft til 

framleiðslu á leðurvörum; leðurdust, leðurduft og leðurmjöl ..... 5 0 

4111 0000 Samsett leður að meginstofni úr leðri eða leðurtrefjum, í spjöldum. 

blöðum eða ræmum, einnig í rúllum . I 0
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42. KAFLI 

Vörur úr leðri; reiðtygi og aktygi; ferðabúnaður, handtöskur og áþekkar hirslur; vörur 

úr dýraþörmum (þó ekki silkiormaþörmum) 

Athugasemdir: 

      

    

  

     
   

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Dauðhreinsað girni til læknisaðgerða eða áþekkt dauðhreinsað seymi (nr. 3006). 

b. Fatnaður og hlutir sem honum heyra til (þó ekki hanskar), fóðrað með loðskinni eða 

loðskinnsgervi eða með loðskinni eða loðskinnsgervi á ytra byrði, þó ekki aðeins sem leggingai 

til skrauts (nr. 4303 eða 4304). 

c. Uppsettar vörur úr neti (nr. 5608). 

d. Vörur í 64. kafla 

e. Höfuðfatnaður eða hlutar til hans í 65. kafla. 

f. Svipur, keyri eða aðrar vörur í nr. 6602. 

g. Ermahnappar, armbönd eða glysvarningur (nr. 7117). 

h. Búnaður eða leggingar til skrauts á aktygi, eins og ístað, mél, skildir og sylgjur, framvísað 

aðskildu (venjulega flokkur XV). 

ij. Strengir, skinn fyrir trumbur eða þess háttar eða aðrir hljóðfærahlutar (nr. 9209). 

k. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður). 

I. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 

m. Hnappar, þrýstitölur, smellur, smelluhnappar, hnappamót eða önnur efni og hlutar til þessara 

vara, hnappaefni, í nr. 9801 eða 71. kafla. 

2. Auk þess sem leiðir af 1. athugasemd hér að framan tekur nr. 4202 ekki til eftirfarandi: 

a. Skjóður úr plastþynnum. einnig áprentaðar, með höldum, ekki hannaðar til lengri nota (nr. 

3923). 
b. Vörur úr fléttiefnum (nr. 4602). 

c. Vörur úr góðmálmi, málmi klæddum góðmálmi, náttúrlegum eða ræktuðum perlum eða 

eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endurgerðum) (71. katli). 

3. Sem fatnaður og fylgihluti í nr. 4203 teljast m.a. hanskar (þar með taldir íþróttahanskar), svuntur 

og önnur hlífðarföt, axlabönd, belti, axlarólar og armbönd, þó ekki úrarmbönd (nr. 9113). 

A I 

4201 Reiðtygi og aktygi fyrir hvers konar dýr (þar með talið dráttarólar, 

ólar, hnéhlífar, mýli, söðulklæði, hnakktöskur, hundaklæði og þess 

háttar), úr hvers konar efni: 

0001 — Reiðtygi og aktygi ....... NR uk snes 10 0 

0009 — Afnað 0... ANNARRA 10 0 

4202 Ferðakoffort, ferðatöskur, snyrtitöskur, skjalatöskur, skjalaveski, 

skólatöskur, gleraugnahulstur, sjónaukahylki, myndavélatöskur, 

hljóðfæratöskur, byssuhylki, byssuhulstur og áþekkar vörur; ferða- 

skjóður, snyrtiveski, bakpokar, handtöskur, innkaupatöskur, veski, 

pyngjur, kortaveski, vindlingaveski, tóbakspungar, verkfæratöskur, 

íþróttatöskur, flöskuhylki, skartgripaskrín, púðurdósir, hnífapara- 

öskjur og áþekkar vörur, úr leðri eða samsettu leðri, plastþynnum, 

spunaefni, vúlkaníseruðum trefjum eða pappa eða að öllu leyti eða 

aðallega hjúpað slíkum efnum: 

— Ferðakoffort, ferðatöskur, snyrtitöskur, skjalatöskur, skjala- 

veski, skólatöskur, og áþekkar vörur: 

i100 — - Með ytra byrði úr leðri, samsettu leðri eða lakkleðri ......... 10 0 

1200 — — Med ytra byrdi tr plasti eda spunaefni .....00.0.00.0000000.. 10 0 

1900 — — Annað .........200 0. k kk rer r rr rrrrnee AA 10 0 

— Handtöskur, einnig með axlaról, þ.m.t. höldulausar:
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2100 — —- Með ytra byrði úr leðri, samsettu leðri eða lakkleðri „........ 10 0 

2200 — — Með ytra byrði úr plastþynnu eða spunaefni ................ 10 0 
2900 — — Aðrar 22... rsee 10 0 

— Vörur sem venjulega eru bornar í vasa eða handtösku 

3100 — — Með ytra byrði úr leðri, samsettu leðri eða lakkleðri 10 0 
3200 - Með ytra byrði úr plastþynnu eða spunaefni IR 10 0 
3900 — — Aðrar 200. HR 10 0 

— Annað: 

9100 - Með vitra byrði úr leðri, samsettu leðri eða lakkleðri ......... 10 0 

9200 — — Með ytra byrði úr plastþynnu eða spunefni ................. 10 0 
9900 — — Annars sense ee ennen ener 10 0 

4203 Fatnaður og fylgihlutir, úr leðri eða samsettu leðri: 

— Fatnaður: 

1001 — — Hlífðarsvuntur og hlífðarermar ...........0......... 0 
1009 — — Annar 20... HA enrnrese 15 0 

Hanskar, belgvettlingar og vettlingar: 

2100 — — Sérstaklega hannaðir til nota í íþróttum ...........0........ 15 0 
- — Aðrir: 

2901 — — — Röntgen- ografsuðuhanskar .............0........ 0 
2909 — — — Annars ............. HR 15 0 
3000  — Beltiogaxlardlar .......0.0.0.000000... 0 15 0 

4000 — Aðrirhlutartilfatnaðar ............0.... 00... 15 0 

4204 0000 Vårur år ledri eða samsettu leðri til notkunar í vélbúnaði eða 

vélrænum tækjum eða annarra tækninota ....................... 0 

4205 Aðrar vörur úr leðri eða samsettu leðri: 

0001  — TilskóÓgerðar ............00. er eee nernse 0 

0002  — Handföng .............00 0000 reen eres 0 

0009 — Annars 2... nnnee 10 0 

4206 Vörur úr þörmum (þó ekki silkiormaþörmum), gullsláttarhimnum, 

blöðrum eða sinum: 

1000 — Girni úr þörmum .....00......0 0 0 

9000 — Aðrar 2... rerernee 10 0 
Fi "0
3
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43. KAFLI 

Loðskinn og loðskinnsgervi; framleiðsla úr þeim 

Athugasemdir: 
1 
i. Hvarvetna í tollskránni er með loðskinnum, þó ekki óunnum loðskinnum í nr. 4301, átt við hvers 

konar dýrahúðir eða dýraskinn sem hafa verið sútuð eða verkuð með hárum á. 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Fuglshamir eða hlutar af fuglshömum með tilhey rand! fjöðrum eða dún (nr. 0505 eða 6701). 

b. Óunnar húðir eða skinn. með hárum á, í 41. kafla (sbr. c-lið 1. athugasemdar við þann kafla). 

  

c. Hanskar úr leðri og loðskinni eða úr leðri og loðskinnsgervi (nr. 4203). 

d. Vörur í 64. kafla. 

e. Höfuðfatnaður eða hlutar til hans í 65. kafla. 

f. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 

3. Nr. 4303 tekur til loðskinna og hluta af þeim, samsett og bætt við öðrum efnum, og loðskinna og 

hluta af þeim, saumað saman sem fatnaður eða hlutar eða fylgihlutir fatnaðar eða í formi annarra 

vara. 
4. Fatnaður og fylgihlutir (þó ekki það sem frávísað er í 2. athugasemd), fóðrað með loðskinni eða 

loðskinnssgervi, eða með loðskinni eða loðskinnsgervi á ytra by rði, þó ekki aðeins sem leggingar 

til skrauts, skal flokkað í nr. 4303 eða 4304 eftir atvikum. 

5. Hvarvetna í tollskránni er með loðskinnsgervi átt við sérhverja eftirlíkingu loðskinns úr ul il, hári 

eða öðrum trefjum sem eru límdar eða saumaðar á leður, ofinn dúk eða annað efni, en tekur ekki 

til loðskinnslíkis sem framleitt er með vefnaði eða prjóni (venjulega nr. 5801 eða 6001). 

A E 

4301 Óunnin loðskinn (þar með talið hausar, skott, skæklar og aðrir 

hlutar eða afskurður, nothætt til feldskurðar), þó ekki óunnar húðir 

eða skinn í nr. 4101, 4102 eða 4103: 

1000 — Minkaskinn. heil, einnig með haus, skotti eðaskæklum ....... 5 0 

2000 — Kanínu- eða héraskinn, heil, einnig með haus. skotti eða skæklum 5 0 

3000 — Eftirtalin lambaskinn: astrakan, breiddindil, karakul, persian og 

åbekk lambaskinn, skinn af indverskum, kinverskum, mongål- 

skum eda tibeskum låmbum, heil, einnig med haus, dindli eda 

skæklum .........0...0 0000 rnkee 5 0 

4000 — Bifurskinn, heil, einnig með haus, skotti eða skæklum .......... 5 0 

5000 — Bísamrottuskinn, heil, einnig með haus, skotti eða skæklum 5 0 

6000 — Refaskinn, heil, einnig með haus, skotti eða skæklum .......... 5 0 

7000 — Selaskinn, heil, einnig með haus, dindli eða hreyfum ........... 5 0 

8000 — Önnur loðskinn, heil, einnig með haus, skotti eða skæklum 5 0 

— Hausar, skott, skæklar og adrir hlutar eda afskurdur, nothæft til 

feldskurðar: 

9001 — — Minkaskinn ...........0%. 0... sn 5 0 

9009 — — Annad ........00. 0 kk kk k kr kk rnnne 5 0 

4302 Sútuð eða verkuð loðskinn (þar með talið hausar, skott, skæklar og 

aðrir hlutar eða afskurður), ósamansett eða samsett (án annarra 

viðbótarefna), þó ekki vörur í nr. 4303: 

— Heil skinn, einnig með haus, skotti eða skæklum, ósamansett: 

1100 — - Minkaskinn .........0000. 0... HR 5 0 

1200 — — Kanínu- eða héraskinn .........0...000 0000 5 0 

1300 — — Eftirtalin lambaskinn: astrakan, breiðdindil, karakúl, persían 

og áþekk lambaskinn, skinn af indverskum, kínverskum, mong- 

ólskum eða tíbeskum lömbum ..........%..0. 000. . 5 0 PR
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4304 

Í 

l 

19 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

2001 

2002 

2009 

3001 

3009 

1000 

9000 

0001 

0009 

- Önnur: 

- — — Gærur, forsútaðar (hálfsútaðar) ........000.0.0.00000 

——— Gærur, fullsútaðar ..........0...0.00.0 0. 

—- - — Pelsgærur (mokkaskinnsgærur) 

- - Ká 
   

—— — Nautgripahúðir ..........0.....000... 00 

- — — Hrosshudir .......0...0.0.... 0 

- — — Geitaskinn ......0.0..0..0.0.0 0... eeeeeeeenenee 

-—— Hreindýraskinn ........0..0....... eeeeeeeeeeenenee 

— — — Áfað.......0.. 0 verne 

— Hausar, skott, skæklar og aðrir hlutar eða afskurður, ósamansett: 

— — Minkaskinn ......0....00...0 0. 

- — Gærusneplar, sútaðir ..........00..0.0..... ll . 

= Affað 0... ener erreereee 

- Heil skinn og hlutar eða afskurður af því, samansett: 

— — Minkaskinn ...........0.0.0.0 00. 

- — Önnurloðskinn ......0......000 0 

Fatnaður, fylgihlutir og aðrar vörur úr loðskinni: 

- Fatnaður og fylgihlutir .........000....0... 0 

— Annað ......... SENSE skeerne nunne renerne 

Loðskinnsgervi og vörur úr því: 

- Loðskinnsgervi 20.00.0000... 

Annad „0... eee 

A 

$ 0 

5 0 

5 0 

5 0 

5 0 

5 0 

5 0 

5 0 
5 0 

5 0 

5 0 

5 0 

5 0 

5 0 
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FLOKKUR IX 

Viður og vörur úr viði; viðarkol; korkur og vörur úr korki; framleiðsla úr strái, úr 

espartó eða öðrum fléttiefnum; körfugerðarvörur og tágasmíði 

44. KAFLI 

Viður og vörur úr viði; viðarkol 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

to
 

>
 

nm 

a. Viður, sem spænir eða flísar, malaður, mulinn eða í duftformi, sem aðallega er notaður til 

framleiðslu á ilmvörum, lyfjum eða efnum til varnar gegn eða útrýmingar á skordýrum, 

sveppum o.þ.h. (nr. 1211). 

b. Bambus eða önnur fléttiefni í nr. 1401. 

c. Viður, sem spænir eða flísar, malaður, mulinn eða í duftformi, sem aðallega er notaður til 

litunar eða sútunar (nr. 1404). 

d. Ávirk viðarkol (nr. 3802). 
. Vörur í nr. 4202. 

. Vörur í 46. kafla. 

Skófatnaður eða hlutar til hans í 64. kafla. 
Vörur í 66. kafla (t.d. regnhlífar og göngustafir og hlutar til þeirra). 

. Vörur í nr. 6808. 

Glysvarningur í nr. 7117. 

Vörur í flokki XVI eða XVII (t.d. vélahlutar, kassar, hlífar, hús fyrir vélar og tæki og 

vagnasmíði). 

m. Vörur í flokki XVIH (t.d. klukkukassar og hljóðfæri og hlutar til þeirra). 

n. Hlutar til skotvopna (nr. 9305). 

o. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður, forsmíðaðar byggingar). 

p. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 

. Vörur í 96. kafla (t.d. reykjapípur og hlutar til þeirra, hnappar, blýantar). þó ekki burstatré og 

burstasköft, úr viði, til vara í nr. 9603. 
r. Vörur í 97. kafla (t.d. listaverk). 

Sem hertur unninn viður (densified wood) í þessum kafla telst trjáviður sem fyrir tilstilli kemískrar 

meðferðar, vinnslu með vélum eða öðrum tækjum hefur fengið aukinn þéttleika eða hörku ásamt 

auknum styrkleika eða að hann stenst betur kemísk áhrif eða áhrif frá rafmagni (sé um að ræða 

samanlímd lög verður vinnslan að vera önnur og meiri en traust líming). 

F
S
 

„
0
 

Ne
 

Til nr. 4414—4421 teljast vörur sem þar eru tilgreindar, úr spónaplötum eða áþekkum plötum, 

trefjaplötum, lagskipuðum viði, eða hertum viði, eftir því sem við á. 

Vörur í nr. 4410, 4411 eða 4412 geta verið unnar í þá lögun sem á við um vörur í nr. 4409, sveigðar, 

báraðar, gataðar, skornar eða gefin önnur lögun en ferningslaga eða rétthyrnd eða unnar á 

einhvern annan hátt, enda fái þær ekki við það svipmót vara í öðrum vöruliðum. 

Nr. 4417 tekur ekki til verkfæra ef blöð þeirra, brúnir, yfirborð eða aðrir vinnandi hlutir er gert úr 

einhverju þeirra efna sem tilgreind eru í 1. athugasemd við 82. kafla. 

. Leiði ekki annað af b- og f-lið 1. athugasemdar hér að framan er í þessum kafla hvarvetna með 

orðinu viður jafnframt átt við bambus og önnur efni viðarkyns. 

  

4401 Eldiviður í bolum, bútum, greinum, hrísknippum eða áþekkri mynd; 

viður sem spænir eða agnir; sag og viðarúrgangur og viðarrusl, 

einnig mótað í boli, kubba, köggla eða áþekka mynd: 

1000 — Eldiviður í bolum, bútum, greinum, hrísknippum eða áþekkri 

mynd ........000 0. eks kk skr ek k tree kk kst res 0
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— Viður sem spænir eða agnir: 

2100 — — Barrvidur ...........0.0.0 0... 0 

2200 — — Annar vidur ...........00 0000. 0 

3000 — Sag og viðarúrgangur og viðarrusl, einnig mótað í boli, köggla, 

kubba eða áþekka mynd ........%0.0.0.. 0 0 

4402 0000 Viðarkol (þar með talin viðarkol úr skurn eða hnetum), einnig 

MÓLUð .............0000. 0. keen nnee 0 

4403 Trjábolir óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða 

gróflega tilhöggnir: 

1000 — Málaðir, steindir, bornir kreósóti eða öðrum fúavara ........... 0 

2000 — Aðrir, úr bárrviði ........0.0.0..0. 0. 0 

— Aðrir, úr neðangreindum hitabeltisviði: 

3100 — — Dökkrauður Meranti, ljósrauður Meranti og Meranti Bakau 0 
3200 — — Hvítur Lauan, hvítur Meranti, hvítur Seraya, gulur Meranti og 

Alan 2... keen rvnee 0 

3300 — — Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong 

og Kempas ............20 0000 0 

3400 — — Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré 

og Iroko ..........0 0 0 

3500 — — Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba og Azobé ....... 0 

— Adrir: 

9100 —— Ureik 20.00.0000... 0 
9200 — — Úrbeyki .......0.0..0.000. 0 eee vene veere 0 
9900 — — Annars ............0 0000 r ne enevevee 0 

4404 Viður í tunnubönd; klofnir staurar; stólpar, rimlar og stikur úr viði, 

yddað en ekki sagað eftir endilöngu; stafir úr viði, grófunnir en ekki 

renndir, sveigðir eða unnir á annan hátt, nothæfir til framleiðslu á 

göngustöfum, regnhlífahandföngum, verkfærahandföngum og þess 

háttar; flöguviður (chipwood) og þess háttar: 

1000 — Ur barrvidi 00.00.0000... eveveeeeee ver eerrnene 0 
2000 — Úröðrum viði .............00 000 0 

4405 0000 Viðarull; viðarmjöl ...................00... 0 0 

4406 Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr viði: 

1000 — Ekki gegndreyptir ...........00. 0. 0 

9000 — Adrir ......... reeeee 0 

4407 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, 

einnig heflaður, slípaður eða fingurskeyttur, yfir 6 mm að þykkt: 

— Úr barrviði: 

1001 — — Gólfklæðning .............00. 000 5 0 

1009 — — Annar .......... 00. ever vnnee 0 

— Úr neðangreindum hitabeltisvidi: 

—— Dökkrauðum Meranti, ljósrauðum Meranti, Meranti Bakau, 

hvítum Lauan, hvítum Meranti, hvítum Seraya, gulum Mer- 

anti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, 

Jelutong og Kempas: 

101 ——— Gólfklæðning ..........0...... 00. 5 0 

2100 ——-— Annar ........... 0 evner evereee 0 

- - Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré. 

Iroko, Tiama, Mansonia, Homba, Dibétou, Limba og Azobé: 

2201 ——— Gólfklæðning .............00. 0... 5 0
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2209 Annar s....ssssseereeereee HR 0 

Baboen, Mahogany (Swietenta spp. „ Imbuia og Balsa: 

2301 Gólfklæðning .......... HI 5 0 

2309 Annar s....s00sseseeevervvree BI 0 

Annar: 

- — Ur eik: 

9101 Gólfklæðning .....0 5 0 

109 ÁNNA s...s00snseeveseeseenene ener nnnnee 0 

- Ur beyki: 

9201 Gålfklædning ......... 0. 5 0 

9209 ÁRNAR 0 

Annars: 

9901 Gólfklæðning 2... eeerreknee S 0 

9909 Annar s..000ssseeeseeuueeeeeeeekeevernsenee . 0 

4408 Spónaþynnur og þynnur í krossvið (einnig splæstar) og annar viður 

sagaður eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig heflaður, 

slípaður eða fingurskeyttur, ekki yfir 6 mm að þykkt: 

1000 Urbarrviði 00. SR 0 

2000 — Úr eftirtöldum hitabeltisviði: Dökkrauðum Merai anti, i Tjøsraudum 

Meranti, hvitum Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obeche, Acajou 

d'Afrique, Sapelli, Baboen, Mahogagny (Swietenia spp.), Palis- 

sandre du Brésil og Bois de Rose femelle ............. 0 

9000 ANNAÐ „000 0 
4409 Vidur (par med taldar lengjur og myndræmur i parketgólf, ósaman- 

sett) unninn til samfellu (plægður, grópaður, fasaður, sniðheflaður, 

v-skeyttur, skrautheflaður, mótaður, rúnnaður eða þess háttar) á 

hvaða brún eða hlið sem er, einnig heflaður, slípaður eða fingur- 

skeyttur: 

1000 = ÚrDárrviði oo. 5 0 

2000 Úr öðrum viði ........... BR 5 0 

4410 Spónaplötur og áþekkar plötur úr viði eða öðrum viðarkenndum 

efnum, einnig mótaðar með resínum eða öðrum lífrænum bindi- 

efnum: 

Úr viði: 
1001 Unnar til samfellu sem klædningarefni, listar hvers konar 5 0 

1009 AOrar sssssseesueueseevenenenen even enker erene 0 

Úr öðrum viðarkenndum efnum: 

9001 — — Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 5 0 

9009 AJrar 2. 0 

4411 Trefjaplötur og áþekkar plötur úr viði eða öðrum viðarkenndum 

efnum, einnig límdar saman með resíni eða öðrum lífrænum efnum: 

- Trefjaplötur yfir 0,8 g/em að þéttleika: 

Ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar: 

1101 Unnar til samfellu sem klædningarefni, listår hvers konar 5 0 

1109 Aðrar 2... nnee 0 

— — Aðrar: 

1901 Unnar til samfellu sem Klædningaretni, listar hvers konar 5 0 

1909 — — — Annars 2... 0 

- Trefjaplåtur yfir 0,5 g/cm" ad béttleika en ekki yfir ( 0.8 gem: 

- Ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar:



31. desember 1987 827 

  

4412 

4413 

4414 

2901 

2909 

3101 

3109 

3901 

3909 

9901 

9909 

2101 

2109 

2901 

2909 

9101 

9109 

9901 

9909 

0001 

0009 

0000 

— — — Unnar til samfellu sem klædningarefni, listar hvers konar 

— — — Adrar 2... rnnenee 

— — Aðrar: 

- — Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 

— — — Annars 0... enker kk kknee 

- Trefjaplötur yfir 0,35 g/em að þéttleika en ekki yfir 0,5 g/em: 

— — Ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar: 

— — — Unnartil samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 

— — — AÖfar 2... ene ener nrene 

— — Aðrar: 

- — — Unnar til samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 

-— — ANAS 2... HR 

— Aðrar: 

— Ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar: 

— — — Unnartil samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar ... 

—— — Adrar 2... 

— — Annars: 

- — — Unnartil samfellu sem klædningarefni, listar hvers konar ... 

— — = Aðrar 2... kernen kr nkenekrnknn 

Krossviður, spónlagðar plötur og áþekkur lagskiptur viður: 

— Krossviður eingöngu úr viðarþynnum, hvert lag ekki yfir 6 mm að 

þykkt: 

— - Með að minnsta kosti eitt ytra lag úr neðangreindum hitabeltis- 

svæði: Dökkrauðum Meranti, ljósrauðum Meranti, hvítum 

Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obeche, Acajou d Afrique. 

Sapelli, Baboen, Mahoganv (Swietenia spp.), Palissandre du 

Brésil eða Bois de Rose femelle: 

— — — Unnartil samfellu sem klæðningarefni, lístar hvers konar 

  

— — — Unnartil samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 

—-— — Annars .........0. 0 en ennen kesknns 

— — Annar: 

- — — Unnar til samtellu sem klæðningaretni. listar hvers konar 

— — Með að minnsta kosti einu lagi úr spónaplötu: 

— — — Unnartil samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 

—— — Annað ......... ekrkknke rr 

— — Annars: 

— — — Unnartil samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 

— — — Afað .......00 0. 

— Annað: 

— — Með að minnsta kosti einu lagi úr spónaplötu: 

—- — — Unnartil samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 

-- — Annað ........0 0 enken ek kk ernkknee 

- — Annars: 

— — — Unnartil samfellu sem klæðningarefni, listar hvers konar 

—-— — Anað ......0.0.0 00 

Hertur viður, í blokkum, plötum, ræmum eða prófíllaga: 

- Unnar til samtellu sem klæðningarefni, listar hverskonar ...... 

— Annar 2... erne krkee 

Viðarrammar fyrir málverk, ljósmyndir, spegla eða áþekka hluti ... 

M
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A i 

4415 Umbúðakassar, öskjur, grindur, hylki og áþekkar umbúðir, úr viði; 

kapalkefli úr viði, vörubretti, kassabretti og önnur farmbretti, úr 

viði: 

1000 — Kassar, öskjur, grindur, hylki og áþekkar umbúðir; kapalkefli ... 5 0 

2000 — Vörubretti, kassabretti og Önnur farmbretti .................. 5 0 

4416 Ámur, tunnur, ker, balar og aðrar beykisvörur og hlutar til þeirra, 

úr viði, þar með taldir tunnustafir: 

0001 — Tunnuroghlutartil þeirra ...........%..0.. 0... 0 

0009 — Annað ............ 0 5 0 

4417 Verkfæri, verkfærahlutar, verkfærahandföng, burstatré og hand- 

föng fyrir sópa og bursta, úr viði; leistar og blokkir fyrir stígvél og 

skó, úr viði: 

0001  — Burstatré ......00..0. 0 HI 0 

0002 — Skósmíðaleistar ........0..%..2.0.0 0 nnse 0 

0003 — Sköftoghandföng ...........%%.0..2. 00. 0 

0009 = Annað ........0. 00 rkne rn kne 0 

4418 Trésmíðavörur til bygginga, þar með talið holviðarþiljur, samsett 

parketgólfborð og þakspónn: 

1000 — Gluggar, hurðargluggar og karmar til þeirra .............. 5 0 

2000  —— Hurðir og karmar og þröskuldar til þeirra ..................... 5 0 

3000 — Parketgóltborð ........0..0.0. HR 5 0 

4000 — Steypumót .........0002 000 5 0 

5000 — Pakspénn ........00.0 00 AR 5 0 

- Annad: 

9001 — — Þök, veggir, gólf, sperrur og tilbúnir hlutar, til bygginga í nr. 

9900 2... 5 0 

9009 = — Annars 22... 5 0 

4419 0000. Borðbúnaður og eldhúsbúnaður, úr viði ........................ 10 0 

4420 Myndfelldur viður og innlagður viður; skrín og kassar undir 

skartgripi eða hnífapör og áþekkar vörur, úr viði; styttur og annað 

skraut, úr víði; viðarhúsgögn sem teljast ekki til 94. kafla: 

1000 - Styttur og annað skraut, Úr Viði .......000.0..0 0... 10 0 

- Annad: 

9001 — — Myndfelldur viður oginnlagður viður ...........00.......... 0 

9009 — — Annars 2. HR HI 10 0 

4421 Aðrar vörur úr viði: 
1000 Herðatré ............... k ener kenknrne 10 0 

— Annars: 

9011 — — Tappar og annar lokunarbúnaður ............... 00... 0 

9012 — — Vörur sem almennt eru notaðar í vélbúnaði eða verksmiðjum 0 

9013 — — Spólur, snældur, kefli og áþekkar uppistöður ............... 0 

9014 — — Vörur sérstaklega hannaðar tilskipa ogbáta .........0...... 0 

9015 — — Bjorgunar— og slysavarnartæki ..............0 00... 0 

9016 - Hefilbekkir o.þ.h. búnaður ..........%00. 0000. 0 

9017 — — Vörurtil veiðarfæra .........0.20. 0000. 0 

9018 — — Smávarningur og útbúnaður fyrir húsgögn, hurðir, stiga. 

glugga, ferðabúnað og aðrar vörur úr leðri eða spunavörum 

o.b.h. sssseeseeseueseeeeesen nens rn k nen ener nne 0 

9019 — — Pípur og pípuhlutarót.a. ..........%00.. 0000 0 

9021 — — Bað- oghreinlætisbúnaður ...............0....0 0... … 10 0 

9029 — — Annað ........0 000 een 10 0
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45. KAFLI 

Korkur og vörur úr korki 

Athugasemd: 

Til þessa katla telst ekki: 

a. Skófatnaður eða hlutar til skófatnaðar í 64. kafla. 

b. Höfuðfatnaður eða hlutar til höfuðfatnaðar í 65. kafla. 

c. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil. íþróttabúnaður). 

A E 

4501 Náttúrlegur korkur, óunninn eða aðeins forunninn; korkúrgangur; 

brotinn, kurlaður eða malaður korkur: 

1000 — Náttúrlegur korkur, óunninn eða aðeins forunninn ............ 0 

9000 — Annar ARI NR 0 

4502 0000 Náttúrlegur korkur, birktur eða gróflega tilhöggvinn, eða Í 

rétthyrndum (þar með talið ferningslaga) blokkum, plötum, þynnum 

eða ræmum (þar með talið tilsniðið efni í tappa eðalok) ........... 0 

4503 Vörur úr náttúrlegum korki: 

1000 0 

- Aðrar: 

9001 — a-ognótakorkur 20.00.0000... 0000 k ken rrkrres 0 

9002 jörgunar- og slysavarnaráhöld ........00000 0... 00... 0 

9009 — — Annars .........0. 00 k kr k ker sker kres 10 0 

4504 Mótaður korkur (með eða án bindiefna) og vörur úr mótuðum korki: 

— Blokkir. plötur, þynnur og ræmur: flísar að hvaða lögun sem er; 

gegnheilir sívalningar, þar með taldir diskar: 

1001 — — Þéttingar og þess háttar vörur ........... A RÐR 0 

1002 - — Klæðning á gólfeða veggi .......0.00 0000 unun 5 0 

1009 — — Annað ............ 0 nen r senere kr rer 10 0 

— Annað: 

9001 — — Stengur, prófílar og pipur .........000 nn 0 

9002 —- Þéttingar lr evereestseveser vener skr eee 0 

9009 — — Annars sees ere nere ere rkrrr rr rr rres 10 0



    

46. KAFLI 

Framleiðsla úr strái, espartó eða öðrum fléttiefnum; 

körfugerðarvörur og tágasmíði 

Athugasem dir: 

      
             

     

       
     

   
    
          

       

    

         
    

  

      

I. Se í þessum kafla telst efni í ástandi eða mynd sem hentar til að flétta, bregð 

ål -kkrar vinnslu. Til beirra telst strå, vidja eda tågar, bambus, s r, vidarræmur, ræmur ur 

öðrum jurtaefnum (t.d. raffia, mjó lauf eða ræmur skornar úr breið ufi) eða berki, óspunnar 

tr ', einþáttungar og ræmur og þess háttar úr plasti og ræmu úr pappír, en 

ðri eða samsettu leðri eða flóka eða vefleysum, mannshár, hrosshár, spunaþráður 

, „eða einþáttungar og ræmur og þess háttar í 54. kafla 

2. Íst ekki: 

a. ðning í nr. 4814. 

b , snæri, reipi eða kaðlar, einnig flétta að (nr. 5607). 

c. í 64. eða 65. kafla. 

d. Ökutæki eða yfirbyggingar fyrir ökutæki úr körf fugerðarvörum (87. kafli) 

e. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður). 

3. Sem fléttie i, fléttur og áþekk framleic úr fléttiefnum, bundnum saman í samhliða þætti í nr. 

4601 telst fléttiefni, fléttur og áþekk framleiðsla úr fléttiefnum, lögð hlið við hlið og bundin 

saman, í plötum, einnig þótt bindiefnin séu úr spunnu spunae€ >fni. 

A F 

4601 Fléttur og åbekk framleidsla år fléttiefnum, einnig sett saman i 

ræmur; fléttiefni, fléttur og áþekk framleiðsla úr fléttiefnum, bundin 

saman Í samhliða þætti eða ofin, í plötum, einnig sem fullgerðar 

vörur (t.d. mottur, ábreiður, skermar): 

1000 Fléttur og áþekk framleiðsla úr fléttiefnum, einnig sett saman Í 

ræmur ...... HR NR 10 0 

2000 — Mottur, ábreiður og skermar úr jurtaefnum ............... . 10 0 

— Annað: 

9100 — — Úr jurta€fnum .......0.... 00. HR 10 0 

9900 — — Annars 2... 10 0 

4602 Körfugerðarvörur, tágasmíði og aðrar. vörur, unnið beint í  endan- 

lega lögun úr fléttiefnum eða gerðar úr vörum í nr. 4601; vörur úr 

lúffu (loofah): 

Úr jurtaefnum: 

1001 — — Varningurtil flutnings e( 5kkunar á vörum .............. 0 

1009 — — Annad sees IR 10 0 

Annad: 

9001 — — Va ur til flutnings eða pökkunar á vörum .............. 0 

9002 og höldur úr fle éttiefnum ......... . … NR 0 

9009 — — Annars .......... AR 10 0
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Athugasemd: 

Sem kemiskt vidardeig, i upplausr narstigum í nr. 4702 telst kemískt viðar 

þunga óuppleysanlegan þátt se 

eða meira að því er varðar súlfítviðardeig eftir eina klukkustund í vít 

18% natríumhydroxíð (NaOH) við 20 % 
us
 

FLOKKUR X 

Deig úr viði eða öðru trefjakenndu sellulósaefni; 

úrgangur og rusi úr pappír eða pappa; pappír og pappi og vörur úr honum 

47. KAFLI 

Deig úr viði eða öðru trefjakenndu sellulósaefni; 

úrgangur og rusl úr pappír eða pappa 

m er 92% eða meira     
   

yfir 0,15% miðað við þunga. 

    

að því er varðar sóta eða súlfatvið: 

. 96 

1 hefur midad vid 

irdeig eda 88% 
ssótaupplausn sem inniheldur 

"og að því er varðar súlfítviðardeig öskuinnihald sem ekki fer 

  

4701 

4702 

703 

4704 

4705 

4706 

4707 

0000 

0000 

2100 

2900 

1100 

1900 

2100 

2900 

0000 

1000 

9100 

9200 

9300 

1000 

9000 

Vélunnið viðardeig .......... HR 

Kemískt viðardeig, í upplausnarstigum NR … 

Kemískt viðardeig, sóta eða súlfat, þó ekki í upplausnarstigum: 

- Óbleikt: 

— — Úr barrviði HR 

- — Uröðrumviði ..... I 

- Hálfbleikt eða bleikt: 

- — Úr barrviði HR HR 

— Úröðrum viði ....0.00 

Kemískt viðardeig, súlfít, þó ekki í í upplausnarstigum: 

- Óbleikt: 

- „Úr barrviði 20... IR 

- Ur öðrum viði 

— Hálfbleikt eða ble 

- — Úrbarrviði ........ … HI 

-— Uröðrumviði ............ HR … HA 

Hálfkemískt viðardeig ...................... sr rnnse 

Deig úr öðrum trefjakenndum sellulósaefnum: 

— Deig úr baðmullardún .. HR 

— Annað: 

- — Vélumnið ........... 0 A 

— Kemískt ......0..0..... 

Hálfkemískt .........0.0. BR 

Úrgangur og rusl úr pappír eða pappa: 

Ur óbleiktum kraftpappír eða kraftpappa eða bylgjupappír eða 

bylgjupappa .........00 00. 

- Úr öðrum pappír 

kemísku deigi. ekki g 
Úr pappí 

fréttablöð, < dagblöð og 2 åbekkar | prer 

Annað, þar með talið óflokkaður úrx 
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48. KAFLI 

Pappír og pappi; vörur úr pappírsdeigi, pappír eða pappa 

Athugasemdir: 
1 
i. 

t
Þ
 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur í 30. kafla. 

b. Prentþynnur í nr. 3212. 

c. Timpappír eða pappír gegndreyptur eða húðaður með snyrtivörum ( kafli). 

d. Pappír eða sellulósavatt gegndreypt, húðað eða hjúpað sápu eða hreinsiefni (nr. 3401), eða 

fægiefnum, áburði eða áþekkri framleiðslu (nr. 3405). 
e. Ljósnæmur pappír eða pappi í nr. 3701—-3704. 

f. Pappírsstyrktar, lagfelldar plastþynnur eða eitt lag af pappír eða pappa húðað eða hjúpað 

plastlagi, enda sé síðarnefnda lagið meira en helmingur heildarþykktarinnar, eða vörur úr 

slíkum efnum, þó ekki veggfóður í nr. 4814 (39. katli). 

g. Vörur í nr. 4202 (t.d. ferðabúnaður). 

h. Vörur í 46. kafla (framleiðsla úr fléttiefnum). 

ij. Pappírsgarn eða spunavörur úr pappírsgarni (flokkur XI). 

k. Vörur í 64. eða 65. kafla. 

I. Slípipappír eða slípipappi (nr. 6805) eða gljásteinsflögur á pappírs- eða pappaundirlagi (nr. 

6814) (pappír og pappi húðaður gljásteinsdufti flokkast þó í þennan kafla). 

m. Málmþynnur á pappírs- eða pappaundirlagi (flokkur XV). 

n. Vörur í nr. 9209. 

o. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður) eða 96. kafla (t.d. hnappar). 

Leiði ekki annað af 6. athugasemd taka nr. 4801—-4805 til pappírs og pappa sem við vinnslu hefur 

verið sléttaður, gljásléttaður, gljápressaður eða þess háttar, búinn óekta vatnsmerki eða þakinn 

límvatni á yfirborði, og einnig til pappírs, pappa, sellulósavatts og vefs úr sellulósatrefjum sem er 

litað eða marmararákað í gegn með hvers konar aðferð. Þessir vöruliðir taka ekki til pappírs, 

pappa. sellulósavatts eða vefs úr sellulósatrefjum sem hefur verið unnið á annan hátt, t.d. húðað 

eða gegndreypt, nema annað leiði af nr. 4803. 

Sem dagblaðapappír í þessum kafla telst óhúðaður pappír sem notaður er til dagblaðaprentunar og 

í er ekki minna en 65% af viðartrefjum, miðað við þunga trefjainnihaldsins í heild, unninn með 

vélrænum hætti, ólitaður eða mjög lítið litaður, með áferð á hvorri hlið sem ekki er yfir 200 

Bekksekúndur á Bekk-mælikvarða, vegur ekki minna en 40 g hver fermetri og ekki meira en 57 g 

hver fermetri og ekki með yfir 8% öskuinnihald miðað við þunga. 

Auk handgerðs pappírs og pappa tekur nr. 4802 aðeins til pappírs og pappa sem aðallega er gerður 

úr bleiktu deigi eða deigi sem búið er til á vélrænan hátt og uppfyllir einhver neðangreindra 

skilyrða: 

Að því er varðar pappír eða pappa sem ekki er meira en 150 g/m' að þyngd: 

a. Inniheldur 10% eða meira af trefjum sem gerðar eru með vélrænum hætti og 

1. vegur ekki meira en 80 g/m', eða 

2. er gegnlitaður. 

b. Inniheldur meira en 8% af ösku, og 

1 
„ 

    

. vegur ekki meira en 80 g/m', eða 

er gegnlitaður. 

c. Inniheldur meira en 3% af ösku og hefur 60% skærleika eða meira.“ 

d. Inniheldur meira en 3% en ekki yfir 8% af ösku og er með minna en 60% skærleika“, og 

rifstuðul sem er jafn eða minni en 2,5 kPa/g/m'. 

e. Inniheldur 3% eða minna af ösku og hefur 60% skærleika eða meira“ og rifstuðul sem er jafn 

eða minni en 2,5 kPa/g/m'.
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Að því er varðar pappír eða pappa sem er meira en 150 g/m' að þyngd: 

a. Er gegnlitaður, eða 

b. hefur 60% skærleika eða meira“, og 
1. er 225 míkrómetrar (míkron) eða minna að þykkt, eða 

2. er meira en 225 míkrómetrar (míkron) að þykkt en ekki meira en 508 míkrometrar (míkron) 
og með meira en 3% öskuinnihald. 

Hefur minna en 60% skærleika*, er 254 míkrómetrar (míkron) eða minna að þykkt og með 

meira en $% öskuinnihald. 

Til nr. 4802 telst þó ekki umbúðasíupappír eða -pappi (þ.m.t. tepokapappír) eða filtpappír eða - 
pappi. 

Sem krafipappír og kraftpappi í þessum kafla telst pappír og pappi sem í er ekki minna miðað við 
þunga en 80% af trefjum sem fengnar eru með kemískri vinnslu súlfats eða sóta miðað við 
trefjainnihald í heild. 

Pappír, pappi, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum sem svarar til vörulýsingar í tveimur eða 
fleiri af nr. 4801—-4811 flokkast í þann vörulið sem síðastur er í töluröð í tollskránni. 
Til nr. 4801, 4802, 4804—4808, 4810 og 4811 telst aðeins pappír, pappi, sellulósavatt og vefir úr 
sellulósatrefjum: 

a. Í ræmum eða rúllum yfir 15 cm að breidd. 

b. Í rétthyrndum örkum (einnig ferningslaga) með einni hlið yfir 36 cm og annarri yfir 15 cm 
ósamanbrotnum. 

Í númer 4802 flokkast þó handgerður pappír af hvers konar stærð og lögun, sem fæst beint við 
gerð hans og er með alla jaðra ójafna (deckled), nema annað leiði af 6. athugasemd. 

Sem veggfóður og áþekk veggklæðning í nr. 4814 telst einungis: 
a. Pappír í rúllum, að minnsta kosti 45 em að breidd en ekki yfir 160 cm, hæfur til vegg- eða 

loftskreytinga, og er: 

1. æðóttur, upphleyptur, yfirborðslitaður, mynsturprentaður eða yfirborðsskreyttur á annan 
hátt (t.d. með spunaflóka), einnig húðaður eða hjúpaður glæru plasti til hlífðar; 
með ójöfnu yfirborði sem stafar af ísettum ögnum úr viði, stráum 0.s.frv.; 
húðaður eða hjúpaður á framhlið með plasti, plastlagið æðótt, upphleypt, litað, mynstur- 
prentað eða skreytt á annan hátt; eða 

4. hjúpaður á framhlið með fléttiefnum, einnig sett saman úr samsíða þáttum eða ofinn. 
b. Bryddingar og skrautræmur, úr pappír, unnar eins og lýst er hér að framan, einnig í rúllum, til 

vegg- eða loftskreytinga. 
c. Veggklæðning úr pappír gerð úr nokkrum reitum, í rúllum eða örkum. prentuð þannig að 

útbúa má sviðsmynd, mynstur eða mótíf þegar hún er sett á vegg. 
Vörur á undirlagi úr pappír eða pappa, nothæfar bæði sem gólf- og veggklæðning, skulu 

flokkaðar í nr. 4815. 

Til nr. 4820 telst ekki arkir eða spjöld í lausu, tilskorið, einnig áprentað, upphleypt eða gatað. 
Til nr. 4823 telst m.a. götuð pappírs- eða pappaspjöld í Jaquardvélar eða áþekkar vélar og 
pappírsblúndur. 

Pappír, pappi, sellulósavatt og vörur úr þeim, með áprentuðum mótífum, táknum eða myndrænni 
framsetningu, sem ekki er hreint aukaatriði með tilliti til meginnotkunar varanna, falla undir 49. 
kafla, nema vörur í nr. 4814 eða 4821. 

  

a 

W
I
N
 

Athugasemdir vid undirlidi: 

l. Sem kraftpappir i nr. 4804.11 og 4804.19 telst pappir eda pappi sem fengid hefur glans- eda 
gljááferð í vélum, sem í er ekki minna miðað við þunga en 80% af trefjum, sem fen gnar eru með 
kemískri vinnslu súlfats eða sóta, miðað við trefjainnihald í heild, í rúllurn, meira en 115 g/m'“ að 
Þyngd og lágmarks Mullen-rifstuðul eins og um ræðir í eftirfarandi töflu eða línulega innreiknað 
eða framreiknað jafngildi annarrar þyngdar: 

  

*Skærleiki skal mældur með Elrepho, GE eða einhverri jafngildri aðferð sem notuð er til slíkra mælinga og 
hlotið hefur alþjóðlega viðurkenningu.
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tpappír í nr. 4804.21 og 4804.29 telst pappír sem fengið hefur glansáferð í vélum og í 

809 af trefjum, sem fengnar eru med kemiskri vinnslu súltats 

eða sóta, heild, í rúllum, e kki minna en 60 g/m' að þyngd en ekki yfir 11 

g/m'“ og svarar til annarrar hvorrar neðangreindrar lýsing: ar! 

er meiri en 4, stuðul ekki innan við 38 

/ 

miðað við þunga en 

  

2. Sem sekkjakra 

er ekki minn: 

ðað við trefjainnih: 

       

  

nel 

    

bversum og meira en       a. Med Mullen-ri 

2% langsum 

b. Með lágmarks slit- og þanþol eins og greinir í eftirfarandi töflu eða línulega innreiknað jafngildi 

annarrar þyngdar: 

2 

  

Lágmarks þanþol 

  

   

  

Lágmarks sl 

  

  

mN kN/m 

Langsum Langsum 

Þyngd + + 

gm Langsum bversum bversum bversum 

60 700 1.510 1,9 6 
70 830 1.790 2,3 7,2 

80 965 2.070 2,8 8,3 

100 1.230 2.635 3,7 10,6 
115 1.425 3.060 4,4 12,3 

3. Sem hálfkemískur bylgjupappír í nr. 4805.10 telst pappír i rållum sem i er ekki minna en 65% 

midad vid bunga trefjainnihaldsins i heild, af 6bleiktum harðviðartrefjum sem fengnar eru með 

hálfkemískri deigvinnslu, með CMT 60 brotviðnám (Concora miðilsprófun með 60 mínútna 

23 %C. 

4. Sem súlfítumbúðapappír í nr. 4805.30 t pappír sem fengið hefur gljáá 

en 40% , miðað við þunga trefjatnnihí ldsins í heild. af viðartrefjum sem fengnar eru með kemískri 

súlfítaðferð, ekki meira en 8% öskuinnihald og Mullen-slitþol ekki minna 

5. Sem léihúðaður pappir í nr. 4810.21 telst pappír, húðaður á báðum hliðum, að heildarþyngd ekki 

yfir 72 g/m', með húð sem að þyngd er ekki yfir 15 g/m', á undirlagi sem Í er ekki minna en 50% 

miðað við þunga trefjainnihaldsins í heild, af viðartrefjum sem fengnar eru með vélrænum hætti. 

aðlögun) yfir 20 kgf við 50% rakastig og 

telst erð í vélum og í er meira 

  

  

  

     

  

  

Á E 

4801 0000 Dagblaðapappír, Í rúllum eðaÖrkum .........000ererer0 0 

4802 Óhúðaður pappír og pappi, notað til að skrifa á, prenta á eða til 

annarra grafískra nota, og gatspjaldaefni og gatræmupappír, Í 

rúllum eða örkum, þó ekki pappír í nr. 4801 eða 4803; handgerður 

pappír og pappi: 

1000 — Handgerður pappír Og Pappi 2...c00000ðn nn 0 

2000 — Pappír og pappi notaður í ljósnæman, hitanæman eða rafnæman 
0 pappír eða pappa ....c.0.0.0 nr nkrre
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4803 

4804 

4805 

3000 

400 

0000 

1100 

1900 

2100 

2900 

4100 

4200 

4900 

5100 

5200 

5900 

1000 

2100 

2200 

2300 

2900 

3000 

4000 

Kalkipappírsefni ..... 

—- Veggfóðursefni ....... 

       
   

gnar á vélrænan - Annar pappír og pappi sem ekki eru í trefjar fer 
ci bunga af slikum hått eda ekki er i meira en 10% midad vid 

trefjum miðað við tre fjainnihald í heild: 

Minna en 40 g/m“ NEÁ 0. 

„þóe ekki meira en 150 g/m' 

      

    
Annar | pappír Og pappi sem í er meira € 

trefjum unnum með vélrænum hætti mið 

heild 0... nvene 

Hreinlætis- eða andlitsþur rkuefni, handþurrku- eða bleiuefni og 

áþekkur pappír til heimilis- eða hreinlætisnota, sellulósavatt og vefir 

úr sellulósatrefjum, einnig krepað, fellt, upphleypt, gatað, yfirborðs- 

litað, yfirborðsskreytt eða áprentað, í rúllum yfir 36 cm að breidd 

eða í rétthyrndum örkum (þar með talið ferningslaga) með að 

minnsta kosti einni hlið yfir 36 cm ósamanbrotnum ......... HI 

Óhúðaður kraftpappír og kraftpappi, í rúllum eða örkum, þó ekki 

vörur í nr. 4802 eða 4803: 

tpappir ( (kraftliner): 

- Obleiktur 2................. 

- Annar ......0....... HR 

kraftpappír: 

-— Obleiktur ........ HR HR 

- — Annar 

Annar kraftp 

— — Óbleiktur ............. 
-— Annars ....... … 

Annar kraftpaj PPI og 

minna en 225 g/m': 

- — ØObleiktur AR IR 

— — Jafnbleiktur í gegn og í er meira en 95% af viðartrefjum 

fengnum með kemiískri aðferð miðað við bur 

   
     

  ð við þunga af 

cfjainnihald í 

  

   

    

   
  

unga frefjainnihalds- 

insíheild ................ BRIRR HR 

- — Áffars 0... AR 

— Annar kraftpappír og kraftpappi meira en 225 g/m að þyngd: 

— — Øbleiktur 2... 
— Jafnbleiktur i gegn og i er meira en 95% af vidartrefjum 

fengnum med kemiskri adferd midad vid bunga trefjainnihald-   

sins í heild ....... 

Annars . 

Annar óhúðaður pappír og pappi, i rúllum eða ö ör kum: 

Hálfkemískur bylgjupappír, milliborð ................ 

— Marglaga pappír og pappi: 

Hvert lagbleikt ................. BR ens ereee 

  

  
- Með aðeins Öðru ytra laginu bleiktu ...... HR 

- — Með þrem eða fleiri lögum þar sem a Aðeins ytri i logi in tvö eru 

bleikt ..... AR BR a 

- Afar 0... enken ereee 

Sl pap pit og HAR 

  

A 
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4806 

4807 

4808 

4809 

4810 

5000 

6000 

7000 

8000 

1000 

2000 

3000 

4000 

1 00 

9100 

9900 

1000 

2000 

3000 

9000 

1000 

2000 

9000 

— Filtpappir og filtpappi .......222000sseeseekkee retn rr rnrer 

— Annar pappir og pappi 150 g/m” að þyngd eða minna ........... 

— Annar pappír og pappi meira en 150 g/m' að þyngd en minna en 

225 gm? ........... 00 rr kr enker kk ker rr rre 

— Annar pappir og pappi 225 g/m” ad byngd eða meira ........... 

Jurtapergament, feitiheldur pappír, afritunarpappír (tracing papers) 

og vatnsheldur pappír og annar gljáður, gagnsær eða hálfgagnsær 

pappír í rúllum eða örkum: 

— Jurtapergament ..........000 ner nn rt rkteree 

— Feitiheldur pappír .........0.000 0000... IR 

— Afritunarpappír ........%..00 0000. rr kr k tk n kk renee 

- Vatnsheldur pappir og annar gljådur, gagnsær eda hålfgagnsær 1 g 81) gaf sag 

pappir .......s0srseeeeseener ker renen rr ret r ker nes 

Samsettur pappír eða pappi (gerður með því að festa slétt lög úr 

pappír eða pappa saman með lími), ekki yfirborðshúðaður eða 

gegndreyptur, einnig með innri styrkingu, Í rúllum eða örkum: 

— Pappír og pappi, með innra lagi úr bítúmeni, tjöru eða asfalti .... 

— Annar: 

- Strápappír og strápappi, einnig þakinn öðrum pappír en 

SÍTÁÐAPPÍT ...........0 000 nn kr kngkrr 

— — Annars 0... eeeeeeeeeeekkk ennen k rer knrne 

Pappir og pappi, bylgjadur (einnig med ålimdri sléttri yfirborðsörk), 

krepaður, felldur, upphleyptur eða gataður, í rúllum eða örkum, þó 

ekki vörur í nr. 4803 eða 4818: 

— Bylgjaður pappír og pappi, einnig gataður ..... ARA 

— Sekkjakraftpappír, krepaður eða felldur, einnig upphleyptur eða 

GALAÐUF .....0....2.0.0.. nr rer rt kk k rr kerne 

— Annar kraftpappir, krepadur eda felldur, einnig upphleyptur eda 

gatadur .......00useeeeeeeeesk ere kk ker kk k ker k ktr ggen 

— Ånnar 22... 

Kalkipappir, sjålfafritunarpappir og annar afritunar- eda færipappir 

(bar med talinn hådadur eda gegndreyptur pappir i fjölritunarstensla 

eða offsetprentplötur), einnig prentaður, í rúllum yfir 36 em að 

breidd eða rétthyrndum örkum (þar með talið ferningslaga) örkum 

með a.m.k. einni hlið yfir 36 cm ósamanbrotnum: 

— Kalkipappír eða áþekkur afritunarpappír ..........020.... 

— Sjálfafritunarpappír .......0.0.00.0 0000 k rn rrnnee 

— Annar .......... 0 rr rrk kr rgre 

Pappír og pappi, húðaður á annarri eða báðum hliðum með kaólíni 

(Kínaleir) eða öðru ólífrænu efni, með eða án bindiefnis, og með 

engri annarri húð, einnig yfirborðslitaður, yfirborðsskreyttur eða 

áprentaður, í rúllum eða örkum: 

— Pappír og pappi til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra 

nota sem ekki eru í trefjar fengnar með vélrænum aðferðum eða í 

er ekki meira en 10% af slíkum trefjum miðað við þunga 

trefjainnihaldsins í heild: 

- — Ekki meira en 150 g/m' að þyngd ..........00 0000 00... 

— Meira en 150 g/m' að þyngd .......00000 000... nn 

— Pappír og pappi notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra 

grafískra nota sem í er meira en 10% af trefjum, fengnum með 

vélrænum aðferðum, miðað við þunga trefjainnihaldsins í heild:
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2100 — — Léttur húðaður pappír ........ HR HA 

2900 Annar BR … 

Kraftpappir og kraftpappi, þó ekki til ad skri ifa å, prenta á eða til 

annarra grafiskra nota: 

    
     

    
   

  

3100 — — Jafnbleiktur í og í er meira en 95% af viðartrefjum 

fengnum með kemískum aðferðum, miðað við þunga trefjainni- 

haldsins í heild og 150 g/m' eða minna að þyngd ............. 

3200 — — Jafnbleiktur í gegn og í er meira en 95% af viðartrefjum 

sf ð við 

  

fengnum með kemískum aðferðum, m 

haldsins í he 

að við þunga trefjainni- 

  

ild og meira en 150 g/m 

  

   

3900 — — Annar ... SAR BR 

Annar pappír og pappi 

9100 — — Marglaga........... HR HR 

9900 0 — — Annars ........0. 0. eesese 

4811 Pappír, pappi, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum, húðað, 

gegndreypt, hjúpað, yfirborðslitað, yfirborðsskrevtt eða áprentað, í 

rúllum eða örkum, þó ekki 1 vörur í nr. 4803, 4809, 4810 eða 4818: 

  

   

1000 Tjöru-, bítúmen- eða asfaltborinn pappir og pappl ............. 

Gummi- eda límborinn pappír og pappi: 

2100 álflímandi ........... AR 

2900 — - Annar .....    
pappi, húðaður, px [ aður } plasti ( (þó 

     
    
   

    

      

    

      

ekki lími): 

- Bleiktur, meira en 150 g/ Ö þyngd 0. 

nnar .......... BR . 

404 J00 pappi. húðaður, reyptur eða hjúpaður vaxi 

steríni, olíu eða glýseról .........0.0.... 
9000 — Annar pappír, pappi. sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum 

4812 0000 Síublokkir, síustykki og síuplötur úr pappírsdeigi ................ 

4813 v Vindlingapappír. einnig skorinn í stærðir eða sem hefti eða hólkar: 

1000  — Sem hefti eða hólkar .. HI 

2000 — Í rúllum ekki 5 cm ad breidd ......... FEED 

9000 Annar ... BI 

4814 V Veggfóður og áþek kk veggklæðning: sluggaglær rur úr pappír: 

1000 — Ísettur pappír („ingrain“ þr A 

— Vegs ur og áþekk tðning, úr pappír húðuðum eða 

hjúpuðum á framhlið með æðóttu, upphleyptu, lituðu, mynstur- 

prentuðu eða á annan hátt skreyttu plastlagi: 

2000 — — Yfirlagt með plastþynnu ... ANNARRA . 

3000 áþekk veggklæðning úr pappír hjúpuðum á fram- 

hl ttiefnum, eir nig s sett saman í samsíða þætti eða ofin 

9000 — Annað 000. NR enke nevsenee 

4815 0000 Gólfklæðning á undirlagi úr pappír eða | pappa. einnig skorin í 

stærdir ...........0.... 0. 

4816 Kalkipappír, sjálfafritunarpappír og annar afriftunarpappír eða færi- 

pappír (þó ekki vörur í nr. 4809), fjölritunarstenslar og offsetprent- 

plötur, úr pappír, einnig í öskjum: 

1000 — Kalki- eða áþekkur afritunarpappír ....................... 

2000 — Sjálfafritunarpappír ...... HI a 

3000 — Fjölritunarstenslar .... ARA RR 

9000 — Annað ............ A 

IN
 

mi
 

I
D
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4817 

4818 

4819 

1001 

1009 

2000 

3000 

1000 

2000 

3000 

4001 

4009 

5000 

9000 

1001 

1009 

2001 

2009 

3001 

3009 

4001 

4009 

5001 

5009 

6000 

Umslög, bréfkort, póstkort án mynda og skrifkort, úr pappír eða 

pappa; öskjur, pokar, veski og skrifmöppur, úr pappír eða pappa, 

sem innihalda ýmiss konar bréfsefni: 

— Umslög: 

— — Óáprentuð ........0.....00.. 00 rr kn rn kr rse 

-— Önnur „0... nn nn rnrnnns 

— Bréfkort, póstkort án mynda ogskrifkort .........0..0.0.0.... 

— Öskjur, pokar, veski og skrifmöppur, úr pappír eða pappa, sem 

innihalda ýmiss konar bréfsefni .......0%000 000... 

Salernispappír, vasaklútar, hreinsiklútar, handþurrkur, borðdúkar, 

pentudúkar, bleiur fyrir börn, tíðatappar, lök og áþekkur húsbúnað- 

ur, hreinlætis- og sjúkravörur, fatnaður og hlutar til hans, úr 

pappírsdeigi, pappír, sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum: 

— Salermispappír ...........000 000 rr k kk kr kr knrnknee 

— Vasaklútar, hreinsi- eða andlitsþurrkur og handþurrkur ........ 

— Borðdúkar og pentudúkar .........%%0.0 00... kernen 

— Dömubindi og tíðatappar, barnableiur og bleiufóður og áþekkar 

hreinlætisvörur: 

- — Barnableiur og laust bleiufóður ..........00000000..... 

— — Anað ........000. kernens r rer ksrsrrrnnre 

— Fatnaður og fylgihlutir „.........020000. 00. 

— Aflað .......0.000 00 
Öskjur, box, kassar, pokar og önnur ílát til umbúða, úr pappír, 

pappa, sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum; spjaldskrárkassar, 

bréfabakkar og áþekkar vörur, úr pappír eða pappa, sem eru 

notaðar á skrifstofum, í verslunum o.þ.h: 

— Öskjur, box og kassar úr bylgjupappír eða bylgjupappa: 

— — Með viðeigandi áletrun til útflutnings ...................... 

— — Annað ............ 0. kk reen rrngne 

— Felliöskjur, fellibox og fellikassar, ekki úr bylgjupappír eða 

bylgjupappa: 

— — Með viðeigandi áletrun til útflutnings ............0.....0... 

— — Affað ............0. 0 

- Sekkir og pokar með 40 cm breiðum botni eða meira: 

— — Með viðeigandi áletrun til útflutnings ..................... 

- — Annað ............0 0 k kreeres eneste 

— Aðrir sekkir og pokar, þar með taldar keilur: 

- — Með viðeigandi áletrun til útflutnings .............0....... 

- — ARNAð .......... 0 enke ker nkn erne rns 

— Önnur ílát til umbúða. þar með talin plötuumslög: 
- — Með viðeigandi áletrun til útflutnings ................... 0... 

— — Önnur 00.22.0000. kr kreere 

— Spjaldskrárkassar, bréfabakkar, búðarkassar og áþekkar vörur, 

sem notaðar eru á skrifstofum, í verslunum o.þ.h. ............. 

Skrár, reikningsskilabækur, minnisbækur, pöntunarbækur, kvittan- 

abækur, skrifblokkir, minnisblokkir, dagbækur og áþekkar vörur, 

stílabækur, ritundirlög, skjalabindi (einnig lausblaða), bréfamöpp- 

ur, skjalamöppur, marglaga eyðublöð, samstæður með kalkipappír 

á milli og önnur skrifföng, úr pappír eða pappa; albúm fyrir 

sýnishorn eða söfn og bókahlífar, úr pappír eða pappa: 

D
I
N
 

OD 
OD 

I
D
 

n
d
 

10
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kur, minnisbækur, pöntunarbækur, kvitt- 

minnisblokkir, dagbækur og áþekkar 

BR 10 ) 

IU { 

FI 10 ( 

a eyðublö ð og san mill 10 0 

10 

a 10 ) 

4821 Pappirs- eda pappamidar alls konar, einnig áprentaðir: 

Aprentaðir: 

1001 Með viðeigandi áprentun til útflutnings ................. 0 

1009 Aðrir … NR 5 U 

9000 AÐRIR Lo everrenee 5 0 

4822 Kefli, spólur, snældur í og a áþekkar uppistöður úr pappírsdeigi, pappír 

eða pappa (einnig gatað eða hert): 

Hlað vinda á spunagarn .......0....0 00. 0 

Annad a 0 

4823 Ánnar pappír, pappi, sellulósavatt eða vefur úr sellulósatrefjum, 

skorið í stærðir eða lögun; aðrar vörur úr pappírsdeigi, pappír, 

pappa, sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum: 

Gúmmíborinn eða límborinn pappír, í ræmum eða rúllum: 

1100 Sjálflímandi HIF e run ersee 0 

1900 — — Afar 0... 0 

2000 ÞAÐPE 200 evner rr reeee 0 

3000 í gat: avélar, EINNIG ÍFÆMUM .................. 0 

1000 åprentao fyrir sjålfrita ............. 0 

til að skrifa á. prenta á eða til annarra 

Prentaður, upphlevptur eða gataður ................ 0 

5900 - nnars IR NNA uene U 

6000 Bakk; ar, diskar, föt, bollar og ap pir eda papt 10 0 

Må £ 
7001 -ninota og hliðstæðir 

0 
10 

HR 10 0 

A 

- .t. selluldsav: att), Í rétthyrndum 

36 em og skamr mh liðin 15 em eða 

skemmri: 

Þéttingar, þéttilistar. skífur o.þ.h .......0..... 0 

Pi&tur, ræmur, stengur, pråfilar 0.bp.h. ................... 0 

- — Vorur sem almennt eru notadar i véll þúnaði eða verksmiðjum 0 

— — Varningur til flutnings eda umbuda, åt. a. ................ 5 ) 

9009 — Annað... een rreee 10 0 
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49. KAFLI 

Prentaðar bækur, blöð, myndir og aðrar vörur prentiðnaðar; handrit, vélrit og 

upparættir 

Athugasemdir: 

1. 

N
 

nm 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Ljósmyndanegatífur eða -positífur á glæru burðarefni (37. kafli). 

b. Landakort, uppdrættir eða hnattlíkön, upphleypt, einnig prentað (nr. 9023). 

c. Spil eða aðrar vörur í 95. kafla. 

d. Frumverk af stungum, þrykki eða steinprenti (nr. 9702), frímerki eða stimpilmerki, póststimp- 

ilmerki, fyrstadagsumslög, póstbréfsefni eða þess háttar í nr. 9704, forngripir eldri en 

eitthundrað ára eða aðrar vörur í 97. kafla. 

. Sem prentaðar í 49. kafla tejast einnig vörur endurgerðar í fjölritara, gerðar í tölvu, með 

upphleypingu, ljósmyndun, ljósritun, varmaafritun eða vélritun. 

. Fréttablöð, dagblöð og tímarit sem heft eru í annað en pappír og samstæður tveggja eða fleiri 

eintaka fréttablaða, dagblaða eða tímarita sem bundin eru saman í eitt hefti skulu flokkast í nr. 

4901, einnig þótt í þeim sé auglýsingaefni. 

Til nr. 4901 telst einnig: 

a. Safn eftirprentana, t.d. af listaverkum eða teikningum, með tilheyrandi texta, með tölusettum 

blaðsíðum sem binda má inn í eitt eða fleiri bindi. 

b. Myndaviðaukar sem fylgja bundnum bókum. 

c. Prentaðir hlutar bóka eða bæklinga í formi samsettra eða stakra blaða eða arka sem fela í sér 

heildarverk eða hluta þess og ætlað er til bókbands. 

Prentaðar myndir eða skýringarmyndir (illustrations), án texta, í örkum eða stökum blöðum 

teljast hins vegar til nr. 4911. 

„ Leiði ekki annað af 3. athugasemd við þennan kafla tekur nr. 4901 ekki til prentaðs máls sem 

aðallega er gefið út í auglýsingaskyni (t.d. bæklingar, ritlingar, pésar, viðskiptaskrár, árbækur sem 

gefnar eru út af verslunarsamtökum. ferðaauglýsingar). Þess konar útgáfa skal flokkuð í nr. 4911. 

  

6. Sem myndabækur fyrir börn í nr. 4903 teljast barnabækur þar sem myndirnar eru aðalatriðið en 

ekki textinn. 

A E 

4901 Prentaðar bækur, bæklingar, pésar og áþekkar prentvörur, einnig 

einblöðungar: 

— Stök blöð, einnig brotin: 

1001 — — Á íslensku ...........0. kkrr rer rknrrr 0 
1009 — — Annað .........00 00 kk rerknee 0 

- Annað: 

— — Orðabækur og alfræðirit, og framhaldsviðaukar þeirra: 

9101 — — — Á íslensku .........00..0 0000 0 

9109 — — — Annars ...........0 000 kreere srt 0 

— — Annars: 

9901 — — — Åislensku ......0.....00 0000 enken 0 

9909 — — — Annað ..........0.0 000 0 

4902 Fréttablöð, dagblöð og tímarit, einnig með myndum eða með 

auglýsingaefni: 

— Útgefið a.m.k. fjórum sinnum í viku: 
1001 — — Á íslensku ........0... 00 rn kr knrr rer 0 
1009 — — Önnur „......0.0.0 0 rnr tr rnre 0 

— Önnur: 

9001 — — Á íslensku ........0... 0. kk nrrer 0 
9009 — — Annars ...........0. ke knenkne AR 0
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4903 0000 Myndabækur, teiknibækur eða litabækur fyrir börn .............. 0 

4904 0000 Hljóðfæranótur, prentaðar eða í handriti, einnig innbundnar eða 

með myndum ................... 0... 0 

4905 Landakort, sjókort og hvers kyns þess konar kort, þar með talið 

kortabækur, veggkort, landslagsuppdrættir og hnattlíkön, prentað: 

1000 — Hnattlíkön .............00.0.. 00 0 
— Annað: 

— — Í bókarformi: 

9101 — — — Kortabækur af Íslandi og landgrunninu .................. 0 

9109 ——-— Afldað .....00.0...... 0 
— — Annars: 

9901 - — — Landabréf, sjókort og önnur þess konar kort af Íslandi og 

landgrunninu, einnig veggkort ..........0...... 00. 0 

9909 — — — Afihað ......0.)...... rrrvee 0 

4906 0000 Uppdrættir og teikningar til notkunar í húsagerð, verkfræði, iðnaði, 

viðskiptum, landslagsfræði eða þess háttar handgerð frumverk; 

handskrifaður texti; ljósmyndir á ljósnæmum pappír og 

kalkipappírsafrit af framannefndu ............................. 0 

4907 Ónotuð frímerki, stimpilmerki eða áþekk merki, sem eru gild eða 

verða gild í því landi sem er ákvörðunarstaður þeirra; pappír með 

slíkum merkjum; ávísanaeyðublöð; peningaseðlar, skuldabréf, hluta- 

bréf eða skuldarviðurkenningar og þess konar verðbrét: 

0001 — Frímerki, ÓnOtuð ..........0000.00 0. 0 
0002 — Peningaseðlar .............0....00.. 00 0 

0009 — Annað ............0 0 0 
4908 Færimyndir (decalcomanias): 

1000 — Færimyndir (decalcomanias), hæfar til glerbrennslu ............ 0 

9000 — Aðrar .......0.0..0. rereee 10 0 

4909 Prentuð eða myndskreytt póstkort; prentuð kort með persónulegum 

óskum, skilaboðum eða tilkynningum, einnig með myndum, um- 
slögum eða skrauti: 

0001 — Prentuð eða myndskreytt póstkort ............0...00.. 10 0 
0009 — Annad sees nn ennen ereee 10 0 

4910 0000 Almanök alls konar, prentuð, þar með talin dagatöl .............. 10 0 
4911 Aðrar prentvörur, þar með taldar prentaðar myndir og ljósmyndir: 

— Auglýsingavara, vöruskrár og þess háttar: 

1001 — — Á íslensku .............. 0 
1009 — — Afnáð „.......00.0 0. 0 

- Annars: 

— — Myndir, snið og ljósmyndir: 

9101 - — — Myndirtil notkunar við kennslussnið .................... 0 
9109 —— — Affað......00..... 0. 10 0 
9900 —— Annad ........0000.. 00. 10 0
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FLOKKUR XI 

Spunaefni og spunavörur 

Athugasemdir: 

   

  

essa flokks telst ekki: 

eða hár af dýrum til burstagerðar (nr. 

     innshár eða vörur úr mannshári (nr. 0501. 6703 eða 

  

Y 
sotadur i olfupressur eda þess háttar (nr. 5911 

llardúnn eða Önnur efni úr jurtaríkinu í 14. kafla. 

nr. DE 4 sa vörur úr asbesti eða aðrar vörur í nr. 6812 eða 681 

í nr. 3005 eða 3006 (t.d. vatt, grisjur eða bindi og áþekkar vörur til ly í 

a, d: í aðreinsað seymi til skurðlækninga) 
    

    

jósnæm spunaefni í nr. 3701—37( 

Einþáttungar sem hvarvetna eru meira en Í mm í 

gervistrá) sýnilega meira en 5 mm að breidd, úr 

aðrar körfugerðarvörur eða tágasmíði úr slíkum e sinþát ngum eð 

Ofinn, prjónaður eða heklaður dúkur., flóki eða vefleysa. 

lagskipað með plasti, eða vörur úr slíkum efnum í 39. kafla. 

          

  

Ofinn, prjónaður eða heklaður dúkur. flóki eða vefleysur, gegndreypt, húðað, hjúpað eð 

lagskipað með gúmmíi, eða vörur úr slíkum efnum í 40. katl: 

Húðir eða skinn með tilheyrandi hári eða ull (41. eða 43. kafli) eða vörur úr loðskinni, 

kinnsgervi eða vörur úr því í nr. 4303 eða 4304 

Vörur úr spunaefnum í nr. 4201 eða 4202. 

leiðsla eða vörur í 48. kafla (t.d. sellulósavatt) 

Skófatnaður eða hlutar til skófatn i 

et eða annar höfuðfatnaður eða 
1. 

fla. 

    

    

    

  

eða áþekkar vörur í 64. k 

   
Er. 
tar 

“ i 
Vörur í 67. k 

  

Spunaefni húðað slípiefni (nr. 6805) og einnig kolefnistrefjar eða vörur úr Í 

6815 

  

Glertrefjar eða vörur úr gl 

runni úr dúk (70. kafli) 

Vörur í 94. a (t.d. húsgögn, rekkjubúnaður, lampar 

Vörur í 95. a (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður og net). 

Vörur sem geta flokkast í 50.—-55. kafla eða í nr. 58í 

    trefjum. þó ekki útsaumur gerður úr gler 

s
i
 

ljósabúnaður } 

  

kafi 

kafi 

    im skulu flokkast eins og þær væru eingöngu 

      

eindri reglu skal beita þan Ing 

arn úr yfirspunnu hrosshári (nr. 51 10) og málmg: 
( SANS ii kaðact sem sérstal 1 (nr. 5605) skulu skoðast sem serstakt 

kkun á 

    

Við tollfl 

  

spunaefni og þungi þess teljast sem samanlagður bu: 

< ber að telja málmþráð sem spunaefni     

  

      

      

      

b iður skal fundinn með því að ákvarða fyrst kat 

án tillits til efna sem ekki flokkast í þann k 

c í g 55. kafli tengjast báðir einhverjum öðrum kafla skulu 54, « 

sem einn kafli. 

d. Þegar tilgreind er í kafla eða vörulið vara úr mismunandi spunaefnum skulu slík efni ast 

sem eitt spunaefni. 
Ákvæði í A- og B-liðum hér að ofan taka einnig til garns sem um ge í 3., 4.. 5. eða 

  

athugasemd hér á ettir. 

      seglgarn, sna r í þessum flokki, þó 

Öa, margþráða, (snúið 

í og kaði      
nir í B-lið hér á eftir, telst einþrá 

neðangreindra vörulýsinga: 

      

    

a. Ur silki eða silkiúrgangi og mælist meira en 20.000 de
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6. 

b. Úr tilbúnum trefjum (þar með talið garn úr tveim eða fleiri einþáttungum í 54. kafla) og 

mælist meira en 10.000 decitex. 
Úr hampi eða hör: 

I. Fægt eða gljáð og mælist meira en 1.429 decitex. 

2. Hvorki fægt né gljáð og mælist meira en 20.000 decitex. 

oa 

d. Úr kókostrefjum úr þrem eða fleiri þáttum. 

e. Ur öðrum trefjum úr jurtaríkinu og mælist meira en 20.000 decitex. 

f. Styrkt með málmþræði. 

B. Undantekningar: 

a. Garn úr ull eða öðru dýrahári og pappírsgarn, þó ekki garn styrkt með málmþræði. 

b. Tilbúnir vöndlar í 55. kafla og margþátta garn, ósnúið eða með minna en 5 snúningum á 

metra, í 54. kafla. 
c. Silkiormaþarmar í nr. 5006 og einþáttungar í 54. kafla. 

d. Málmgarn í nr. 5605. Garn styrkt með málmþræði fellur undir f-lið A-liðar hér að ofan. 

e. Chenillegarn, yfirspunnið garn og lykkjurifflað (loop wale) garn í nr. 5606. 

A. Sem garn umbúið til smásölu í 50., S1., 52., 54. og 55. kafla, með þeim undantekningum sem 

greinir í B-lið hér að neðan, telst einþráða, margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn þannig 
umbúið: 

a. Á spjöldum, keflum. hólkum eða þess konar uppistöðum og vegur (að meðtalinni 

uppistöðu) ekki meira en: 

85 g sé það úr silki, silkiúrgangi eða tilbúnum þáttum. 

125 g sé það í úr öðru efni. 

sé á það úr tilbúnum þáttum. sem eru minna en 301 700 decitex, silki eða silkiúrgangi. 

125 g þegar um er að ræða annað garn sem er minna en 2000 decitex 

500 g sé það úr öðru efni. 

c. Í hönkum eða hespum sem saman standa af smærri hönkum eða hespum aðskildum með 

skiptiþráðum í sjálfstæðar einingar sem eru jafnþungar og vega ekki meira en: 

1. 85 g sé það úr silki, silktúrgangi eða tilbúnum þáttum. 

2. 125 g sé það úr öðru efni. 
B. Undantekningar: 

a. Einþráða garn úr hvers konar spunaefni, þó ekki 

I. Einþráða garn úr ull eða fíngerðu dýrahári, óbleikt. 

Einþráða garn úr ull eða fíngerðu dýrahári, bleikt, litað eða þrykkt, meira en 5000 

decitex. 

b. Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn, óbleikt: 

1. Úr silki eða silkiúrgangi, hvernig sem um það er búið. 

2. Úr öðru spunaefni en ull eða fíngerðu dýrahári, í hönkum eða hespum. 

c. Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr silki eða silkiúrgangi, bleikt. litað eða þrykkt, 133 

decitex eða minna. 
d. Einþráða. margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr hvers konar spunaefni: 

1. Í krossbrugðnum hönkum eða hespum. 

2. Umbúið á uppistöður eða á einhvern annan hátt sem gefur til kynna notkun þess í 

spunaiðnaði (t.d. á snældum, snúðhólkum - skyttuspólu um, spunakeilum eða teinum, 

eða undið á spólur til skrautvefnaðar). 

Sem saumþráður í nr. 5204, 5401 og 5508 telst margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 

a. Umbúið á uppistöður (t.d. kefli eða hólka) sem vegur (að meðtalinni uppistöðu) ekki meira en 

1000 g 
b. Íborið. 

c. Sem endar á Z-snúningi. 

Sem hápþolið garn í þessum flokki telst garn sem hefur þol tilgreint í eN/tex (centinewton per tex) 

meira en: 

Einþráða garn úr nyloni eða öðru pólvamíði eða úr pólvesterum 

2 

Í 

1. 8“ 

2 
3 

  

ene eeverevevee 60 cN/tex
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Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr nyloni eða öðru pólvamíði eða úr 

pólyesterum .........0 0... HR ANNARRA rrne 

Einþráða, margþráða (snúið) eða kaðalbrugði ð garn úr viskósarayon 

Sem fullgerðar í þessum flokki teljast eftirtaldar vörur: 

a. Klipptar á annan hátt en í ferninga eða rétthyrninga. 

b. Fullgerðar og tilbúnar til notkunar (eða aðeins þarf að skilja að með klippingu skiptiþráða) og 

ekki þarf að sauma eða vinna frekar (t.d. sumar tegundir af bur rkum, handklædum, 

borðdúkum. hálsklútum, ábreiðum). 

c. Faldaðar eða með innábroti, eða með hnýttu kögri við einn jaðar eða fleiri, þó ekki dúkur með i 

klipptum jöðrum sem gengið er frá með grófum sporum eða öðrum einföldum frágangi til að 

hindra að hann trosni. 

d. Sniðnar til og þráðdregnar 

e. Saumaðar, límdar eða settar saman á annan hátt (þó ekki metravara úr tveim eða fleiri 

ngdum sama efnis sem hefur verið skeytt saman á endum, og metravara samsett úr tveim eða 

eiri lögum af spunavöru, einnig með mill agi) 

'jónaðar eða heklaðar í endanlega mynd, sem framvísað er sem tiltekin stykkjatala í lengju. 

. kafla og einnig, leiði ekki annað af ordalagi, til 56.—60. kafla teljast ekki tilbúnar 

vörur í skilningi 7. athuga isemdar hér að ofan. Til 5055. kafla teljast ekki vörur sem teljast til 

56.—-59. kafla. 

9. Sem ofinn dúkur í 50.—-55. kafla telst einnig dúkur sem gerður er úr lögum samsíða spunagarns 

sem lögð eru í hvasst eða rétt horn hvert á annað. Lí 

límir gu eða varmaaðferð. 

    

  

      

g bessi eru fest saman á mótum garnsins með 

  

   

10. Teygjanlegar vörur úr spunaefnum sem í eru gúmmíþræðir teljast til þessa flokks. 

11 Með orðinu gegndreyptur í þessum flokki er einnig átt við ídýfður 

12. Með orðinu pólvamiíð í þessum flokki er einnig átt við aramíðd. 

13. Leiði ekki annað af orðalagi skal spunafatnaður í mismunandi vöruliðum flokkast í sína vöruliði 

þótt hann sé umbúinn í samstæður til sr 

  

sölu. 

Athugasemdir við undirliði: 

|. Í þessum flokki og hvarvetna í tollskránni þar sem það á við hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu 

sem þeim er hér með gefin: 

>jugarn.    
mn, þ.m.t. einþáttungar, úr syntetísku spunaefni, þó ekki vefkennt garn, sem slitnar 

ekki þótt það sé teygt þrefalda upprunalega lengd sína og. eftir að hafa verið teygt tvöfalda 

up yprunaley ga lengd sína, dregur sig saman innan fimm mínútna þannig að það verður ekki yfir 

Nj 2 upprunaleg lengd. 

b. Óbleikt garn. 

Garn sem: 
i. hefur náttúrlegan lit frumtrefja sinna og hefur ekki verið bleikt, litað (einnig gegnlitað) eða 

Dry kkt. 
efur óvissan lit (grátt garn) og unnið er úr tættu hráefni. 

síki garn má hafa hlotið aðvinnslu með litlausu efni eða óekta lit (sem hverfur eftir einfaldan 

sápuþvott) og. þegar um er að ræða tilbúnar trefjar, gegnunnin með efni til að eyða gljáa (t.d. 

títandíoxyð). 

c. Bleikt garn. 

Garn sem: 
l. hlotið hefur aðvinnslu til bleikingar, er gert úr bleiktum trefjum eða, leiði ekki annað af 

orðalagi, hefur verið litað hvítt (einnig gegnlitað)eða fengið aðvinnslu með hvítri steiningu, 

2. gert er úr blöndu af óbleiktum og bleiktum trefjum, 

3. er margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið og gert úr óbleiktu og bleiktu garni. 

d. Litað garn (með litunarefni eða þrykkt). 

Garn sem: 
er litað (einnig gegnlitað) þó ekki hvítt eða í óekta lit. eða þrykkt. eða gert úr lituðum eða 

þrykktum trefjum, 

 



to
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2. gert er úr blöndu óbleiktra eda bleiktra trefja med lituðum trefjum (litblendi eða 

garnblöndu), eða þrykkt í einum eða fleiri litum með millibili sem gefur útlit punkta, 

3. gert er úr þrykktum flísum eða ræmum, 

4. er margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið og gert úr óbleiktu eða bleiktu garni og lituðu garni. 
z c > 

Framangreindar skyrgreinin ar gilda einnig, að breyttu breytanda, um einþáttunga og 

ræmur eða þess háttar í 54. 

Óbleiktur ofinn dúkur 

Ofinn dúkur gerður úr 

Slíkur dúkur m al 

    

    

  

    
    

bleiktur, litaður eða þrykktur. 

í hafa hl vinnslu með litlausu efni eða óekta lit. 

Bleiktur ofinn dúkur. 

Ofinn dúkur sem: 

1. hefur verið bleiktur eða, leiði ekki annað af orðalagi, hefur verið litaður hvítur eða fengið 

aðvinnslu með hvítu efni, sem metravara, 
ir úr bleiktu garni, 

' gerður úr óbleiktu og bleiktu garni. 

L adr ofinn dúkur. 

Ofinn dúkur sem 

1. litaður er í einn jafnan lit annan en hvítt (leiði ekki annað af orðalagi) eða hefur með 

aðvinnslu fengið litaráferð aðra en hvíta (leiði ekki annað af orðalagi), í metratali, 

2. er gerður úr Í ni í einum jöfnum lt. 

Ofinn dúkur úr tí Í mismunandi lítum. 

Ofinn dúkur (þó ekki þrvkktur ofinn dúkur) sem: 

er gerður úr garni í mismunandi litum eða úr garni í mismunandi tilbrigðum sama litar (þó 

ekki náttúrlegum lit frumtrefjanna), 

2. er gerður úr óbleiktu eða bleiktu garni og lituðu garni, 

3. er gerður úr litblendi eða garnblöndu. 

(Ekki skal í neinu tilviki tekið tillit til garns í frágangi jaðra eða enda). 

Þrykktur ofinn dúkur. 

Ofinn dúkur sem hefur verið þrykktur í metratali, einnig gerður úr garni í mismunandi litum. 

(Eftirtalið telst einnig vera þrykktur ofinn dúkur: Ofinn dúkur með mynstri sem gert er t.d. 

með pensli eða úðabyssu, þrykkipappír, hnökri eða batikaðferð. } 

Mersiaðvinnsla hefur ekki áhrif á flokkun garns eða dúks í framangreindum hugtökum. 

Einfaldur vefnaður. 
Dúkur þar sem hver íva fsþr áður fer til skiptis yfir eða undir uppistöðuþræði sem eru í röð og 

hver uppistöðuþráður fer til ski yfir eða undir ívafsþræði sem eru í röð. 

Vörur í 56.—-63. kafla sem eru veim eða fleiri spunaefnum skulu teljast vera að öllu leyti úr 

því spunaefni sem fyrir i skv. 2. athugasemd við þennan flokk við flokkun á vöru í 

50.—-55. kafla úr sömu spunaeinum. 

Þegar þessari reglu er beitt: 

a. skal aðeins taka tillit til þess hluta sem á 

sem við á, 

b. skal ekki taka tillit til grunndúksins. þegar um er að ræða spunavörur úr grunndúk með flos- 

eða lykkjuyfirborði, 

c. skal taka tillit til grunndúksins eingöngu. þegar um er að ræða útsaum í nr. 5810. Útsaumur 

án sýnilegs grunns skal þó flokkaður með tilvísun til útsaumsþráðanna eingöngu. 
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varðar flokkunina skv. túlkunarreglu 3, eftir því
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50. KAFLI 

Silki 

A E 

5001 0000 Silkiormahjúpar nothæfir til afvinnslu .................... 0 

5002 0000 Hrásilki (óspummið) ............%..00. 00 0 

5003 Silkjúrgangur (þar með talið hjúpar, ónothæfir til afvinnslu, 1 garnúr- 

gangur og tætt hráefni): 

1000 Hvorki kembdur né greiddur ........ a 0 

9000 ANNAr 22... renerne enken reen enne 0 

5004 0000 Silkigarn (þó ekki garn spunnið ú úr silkiúrgangi), ekki umbúið til 

smásölu „...........0. 00 HR 0 

5005 0000 Garn spunnið úr silkiúrgangi, ekki umbúið til smásölu IR 0 

5006 0000 Silkigarn og garn spunnið úr silkiúrgangi, umbúið til smásölu; 

silkiormaþarmar . IR 0 

5007 Ofinn dúkur úr silki eða silkiúrgangi: 

Dúkur úr bourette-silki: 

1001 - Með gúmmíþræði .........0..0.00 000 0 

1009 Annar 2. SANNAR BNA 0 
Annar dúkur sem í er 85% eða meira að þunga af silki eða 

silkiúrgangi, þó ekki bourette-silki: 

2001 - Með gúmmíþræði .. AAA 0 

2009 — — Annar ...... I 0 

Annar dúkur: 

9001 Með gúmmíþræði 20.00.0000 0 

9009 Annars ......... a 0



= >
 

51. KAFLI 

UIL, fingert eda grófgert dýrahár; hrosshársgarn og ofinn dúkur 

Athugasemd: 

    

   

Hvarvetna í tollskránni er með: 

a. Ull átt við náttúrlegar trefjar sem vaxa á sauðfé 

b. Fíngerðu dýrahári átt við hár af alpaka, lama, vikuna, úlfalda, vakuxa, angóra     

      ki ishmåt 'geit eða ál 

héra, bifur, bifurrottu og bísamrottu 

  

c. Grófgerðu dýrahári átt við hár 

  

í 
ekkum geitum (þó í ekki hinni venjulegu geit), kanínu (þ.m.t. angórakanín 

tíbetgeit, 

u), 

ið um hér að ofan, þó ekki hár og burstir til 

  

  

    

    
    

  

   

  

bur 0502) og hrosshár (nr. 0503). 

A E 

5101 UN, hvorki kembd né greidd: 

Oþvegin, þ.m.t. reyfisþvegin ull: 

Reyfi . 0 

Önnur .... FI 0 

bvegin, ekki kolhreinsud: 

Ll Rey … … . … vere 0 

- — Önnur ...... . NR … AN 0 
Kolhreinsud ..... . SR . . …. 0 

5102 Fingert eða grófgert dýrahár, hvorki kembt né greitt: 

1060 Fíngert dýrahár ... … BR a 0 

2000 Grótgert dýrahár „.........0.......... RA 0 

5103 Úrgangur úr uil eda finger du eða gri ófgerðu dýrahári, þ.m.t. 

garnúrgangur, þó ekki tætt hráefni: 

1000 — Afkembur úr ull eða fíngerðu dýrahári ...................... 0 

2000 — Annar úrgangur úr ull eða fíngerðu dýrahári ................ 0 

3000 Urgangur úr grófgerðu dýrat ári AR 0 

5104 0000 Tætt hráefni úr ull eða fíngerðu eða g grófgerðu dý rahári HR 0 

5105 UI og fíngert eða grófgert dýrahár, kembt eða greitt (þ.m.t. greidd 

ull í bútum): 

1000 Kembdull... HR . . . 0 

- idd ull: 

2100 = - 0 
2900 - 

0 

3000 vrahår, kembt eda greitt HR . 0 

4000 Gråfgert dyrahår, kembt eda greitt ......... . BR 0 

5106 Garn úr kembdri ull, ekki umbúið til smásölu. 

1000 — Sem í er 85% eðan 0 

2000 — Sem í er minna en 85% að þunga | . sr . 0 

5107 Garn år greiddri ull, ekki umbúið 

1000 — Sem í er 85% 0 
2000 Sem í er r minn el 0 

5108 Garn úr fíngerðu dýr: 

smásölu: 

1000 Kembdu . Lee . IR HI . 0 
2000 0 
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ÁA E 

5109 Garn úr ull eða fíngerðu dýrahári, umbúið til smásölu: 

1000 — Sem í er 85% eða meira að þunga af ull eða fíngerðu dýrahári 0 

9000 — Annað .........0%..00 0 

5110 Garn úr grófgerðu dýrahári eða hrosshári (þ.m.t. yfirspunnið 

hrosshársgarn), einnig umbúið til smásölu: 

0001 — Garn úr grófgerðu dýrahári eða úr hrosshári, umbúið til smá- 

SÖLU... BR 0 

0009 — Annað .........%.000 00 sener ennen rr rr kkkes HR 0 

5111 Ofinn dúkur úr kembdri ull eda kembdu fingerdu dyrahåri: 

— Sem í er 85% eða meira að þunga af ull eða fíngerðu dýraháni: 

— — Að þunga ekki yfir 300 g/m: 

1101 — — — Með gúmmíþræði ...........2%.%.00. 0000. 0 

1109 ——— Annar seeren kernens kernerne rnne 0 

-— Annar: 

1901 —- — Með gúmmíþræði .............0000 00 0000 nn. 0 

1909 ——— Annars ....ss00eeeeseeeeeeseen kreere ener kr rens knne 0 

— Annar, adallega eda eingöngu blandaður tilbúnum þráðum: 

2001 — — Med gummiprædi ..........2.. 000... 0 

2009 — — Annars .........0..2 0. 0 

— Annar, adallega eða eingöngu blandaður tilbúnum stutttrefjum: 

3001 — — Með gúmmíþræði ..............00 0000 nn 0 

3009 —— Annars ........00. 000 ekkrkkrrn 0 

— Annar: 

9001 — — Með gúmmíþræði ..........0..0...000 00. krren 0 

9009 — — Annars 20.00.0000. kerner snkree 0 

5112 Ofinn dúkur úr greiddri ull eða greiddu fíngerðu dýrahári: 

— Sem í er 85% eða meira að þunga af ull eða fíngerðu dýrahári: 

— — Að þunga ekki yfir 200 g/m”: 
1101 —— -— Með gúmmíþræði ..........000000 0... rr kkrkrrnee 0 

1109 ——-— Annar ..........%000 0. rekeke 0 

—- — Annar: 

1901 — — — Með gúmmíþræði ...........20020 000 n nun nn 0 

1909 ——— Annars ............ 0000 kk ker rn krr res rkne 0 

— Annar, adallega eda eingångu blandadur tilbunum prådum: 

2001 — — Med gummiprædi ............%200. 000 0 

2009 — — Annars .......00eueeeeeeekekek ek ere rn kreeret 0 

— Annar, aðallega eða eingöngu blandaður tilbúnum stutttrefjum: 

3001 — — Með gúmmíþræði ................00 000 nn nr 0 

3009 — — Annars ..........000 00 enreee 0 

— Annar: 

9001 — — Með gúmmíþræði .............00.. 0... n nn nn 0 

9009 = — ANNAFS 200... krrr res 0 

5113 Ofinn dúkur úr grófgerðu dýrahári eða hrosshári: 

0001 — Með gúmmíþræði ........2...00.0 0000 n nn nrennee 0 
0009 — Annar .........0.0 000. krknee 0
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52. KAFLI 

Baðmull 

Athugasemd við undirlið: 

Sem denimdúkur í nr. 5209.42 og $211.42 telst þríþráða eða fjórþráða skáofinn dúkur, þ.m.t. 
gisinn skávefnaður, með uppistöðu sem snýr út, uppistöðugarni sem er litað blátt og ívafsgarni sem er 
óbleikt, bleikt, litað grátt eða í ljósara litbrigði af bláu en uppistöðugarnið. 

  

A E 

5201 0000 Baðmull, hvorki kembd né greidd .............................. 0 

5202 Baðmullarúrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt hráefni): 

1000 — Garnúrgangur (þ.m.t. úrgangur þráða) ....................... 0 

— Annar: 

9100 — — Tætthráefni ...........0.0....0... 0 0 
9900 —— Annars .........0.0... 0 0 

5203 0000 Baðmull, kembd eða greidd ..................0.0......0.00.. 0 

5204 Saumþráður úr baðmull, einnig umbúinn til smásölu: 

— Ekki umbúinn til smásölu: 

1100 — — Sem í er 85% eða meira að þunga afbaðmull ............... 0 

1900 — — Afar ...........0.. 0 
2000 — Umbúinntilsmásölu ...........0.00.0...00. 0... 0 

5205 Garn úr baðmull (þó ekki saumþráður) sem í er 85% eða meira að 

þunga af baðmull, ekki umbúið til smásölu: 

— Einþráða garn úr ógreiddum trefjum: 
1100 — — Sem mælist 714,29 decitex eða meira (ekki yfir metratölu 14) 0 

1200 — — Sem mælist minna en 714,29 decitex til og með 232,56 decitex 
(yfir metratölu 14 tilog með 43) ........00.0.0.. 0 

1300 — — Sem mælist minna en 232,56 decitex til og með 192,31 decitex 

(yfir metratölu 43 tilog með 52) .........0)....0.00 0 

1400 — — Sem mælist minna en 192,31 decitex til og með 125 decitex (yfir 

metratölu 52 tilog með 80) ...........000. 0000. 0 

1500 — — Sem mælist minna en 125 decitex (yfir metratölu 80) ......... 0 

— Einþráða garn úr greiddum trefjum: 

2100 — — Sem mælist 714,29 decitex eða meira (ekki yfir metratölu 14) 0 

2200 — — Sem mælist minna en 714,29 decitex til og með 232,56 decitex 

(yfir metratölu 14 tilog með 43) ...........0000. 0. 0 

2300 — — Sem mælist minna en 232,56 decitex til og med 192,31 decitex 
(yfir metratålu 43 tilog med 52) 2... ss. 0 

2400 — — Sem mælist minna en 192,31 decitex til og med 125 decitex (yfir 

metratölu 52 til og með 80) ............... 00. 0 

2500 — — Sem mælist minna en 125 decitex (yfir metratölu 80) ......... 0 

— Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr ógreiddum trefjum: 

3100 — — Sem mælist á einþráða garn 714,29 decitex eða meira (ekki yfir 

metratölu 14 á einþráða garn) ..............00.0.0.. 00... 0 

3200 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 714,29 decitex til og með 

232,56 decitex (yfir metratölu 14 til og með 43 á einþráða garn) 0 

3300 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 232,56 decitex til og með 

192,31 decitex (yfir metratölu 43 til og með 52 á einþráða garn) 0 

3400 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 192,31 decitex til og með 

125 decitex (yfir metratölu 52 til og með 80 á einþráða garn) .. 0 

3500 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 125 decitex (yfir 

metratölu 80 á einþráða garn) ............................ 0 

{ i Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr greiddum trefjum:
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4100 Sem mælist å einpråda garn 714,29 d 

metratölu 14 á einþráða garn) .............. 0 

4200 Sen m mælist á einþráð 9 de 

232,56 decitex (yfir metratölu 14 til og með 43 á ein 0 

4300 Sem mælist å einþráð: 1 garn minna en 232,56 decitex til o 

192,31 decitex (yfir metrc á einþ 0 

4400 — — Sem mælist á einþráða garn minna en 197 lecitex til og 

25 decitex (yfir metratölu 52 til og með 80 á einþráða garn) 0 

1500 - Sem mælist á einþr en {yfir 

metratölu 80 á einþráða garn) NR 0 

5206 Garn úr baðmull (þó ekki saumþráður) sem í er minna en 85% að 

þunga af baðmull, ekki umbóúið til smásölu: 

Einþráða garn úr ógreiddum trefjum: 

1100 Sem mælist 714,29 de a meira (ekki yfir metratd 0 

1200 - Sem mælist minna en 714,29 decitex til og með 232. 

(yfir metratölu 14 til og m eð 4. IR 0 

1300 Sem mælist minna er 

(yfir metrat ölu 43 til og með . . HAR . 0 

1400 - | 1 en 192,31 decitex til og med 125 decitex (yfir 

2 tilo og 2 med SO} a 0 

1500 — — Sem mælist minna en 125 decitex (yfir metratölu 80) 0 

Einþráða garn úr greiddum trefjum: 

2100 — Sem mælist 714,20 decitex eða meira (ekki yfir metratölu | 0 

200 Sem mælist minna en 714,29 decitex til og med 232,56 í 

(yfir metratålu 14 til og 5 43) … . . 0 

2300 Sem mælist minna 56 decitex til og með 192,31 decitex 

{yfir metratölu 43 til … AR . 0 

7400 — — Sem mælist minna en 1 | x til og med 125 decitex (yfir 

metratölu 52 tilog með 80} ...... 0 

2500 — Sem mælist minna en 125 decitex ( (yfir í metratölu 80) . 0 

gþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr ógreidi lum trefjum: 

3100 sem mælist á einþráða garn 714,29 decitex eða meira (ekki yfir 

metratölu 14 á einþráða garn) 4. 0 

Sem mælist å einpråda garn minna en 7 

232,56 decitex (yfir metratölu 14 tilogn 0 

3300 Sem mælist å einþráða g garn minna en 

192, 31 decitex 0 

3400 — — Sem mælist á einþráða 

125 decitex (yfir metratölu 52 t 0 

3500 Sem t á einþráða garn minna 
)á einþr i) BR 0 

- Margþráða ( (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr greiddum trefjum 

4100 Sem mælist á einþráða garn 714,29 decitex eða meira (ekki yfir 

metratölu 14 á einþráða garn) ................ BR … 0 

Sem mælist á einþráða garn minna en 714,29 decitex til og með 

232,56 decitex (yfir metratölu !4 til og með 43 á einþráða garn) 0 

4300 — — Sem mælist á einþráða garn ninna en 232,56 deeitex til og með 

192,31 decitex (yfir metratölu 43 til og með 52 å veinbraDa garn) 0 

4400 Sem mælist á einþráða garn minna en 192,31 í 

25 decitex (yfir metratölu 52 til og með 80 á e 0 

4500 | m
m
 

  

Sem mælist å einpråda garn minna en 

etratölu 80 á einþráða garn) ......0.0.000.. 0...   
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A I 

5207 Garn úr baðmull (þó ekki saumþráður), umbúið til smásölu: 

1000 — Sem í er 85% eða meira að þunga af baðmull .................. 0 

9000 — Annað ..... BR 0 

5208 Ofinn dúkur úr baðmull sem í er 85% eða meira að þunga af baðmull 

og vegur ekki meira en 200 g/m': 

— Óbleiktur: 

— — Einfaldur vefnaður sem vegur ekki meira en 100 g/m': 

1101 — - — Með gúmmiþræði HR HI 0 

1109 ——-— Annar 2... HR 0 

— — Einfaldur vefnaður sem vegur meira en 100 g/m': 

1201 —-- — Með gúmmíþræði ........................ HAR 0 

1209 — — — Annar ........... 0 . 0 

- — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. br ugðinn skáv efn- 

aður 

1301 — - — Með gúmmíþræði .................... HR … 0 

1309 —-— Afar ......... 0 AR 0 

— — Annar dúkur: 

1901 —- — — Með gúmmíþræði ................ NANNA 0 
1909 — — — Annars 2... HA HI IR 0 

- Bleiktur: 

— — Einfaldur vefnaður sem vegur ekki meira en 100 g/m': 

2101 —-- Með gúmmíþræði ............... BA 0 

2109 — — — Annar 2... AR A . 0 

- Einfaldur vefnaður sem vegur meira en 100 g/m' 

2201 — — — Með gúmmíþræði ....................... AR 0 

2209 — — — Annar ........... HR 0 

- — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 

2301 — - — Með gúmmíþræði ..............0..0.. 0... 0 

2309 — - — Afar 0... 0 
—- — Annar dúkur: 

2901 — — — Með gúmmíþræði ...........0...0.. 000... 0 

2909 ——-— Annars ........0.0.. 00. vrnnee . 0 

— Litaður: 

— — Einfaldur vefnaður sem vegur ekki meira en 100 g/m': 

3101 — — — Með gúmmíþræði ................. RA BR 0 

3109 —- — Apar 2... HAIR 0 

— — Einfaldur vefnaður sem vegur meira en 100 g/m': 

3201 — — — Með gúmmíþræði ...........0....0.0.00... 0. AR 0 

3209 —— — Afffar ....0..0... seeeeeee eve veeeeeeerverrnse 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skáv efnaður, þ.m.t. brugðinn skávetn- 

aður: 

3301 —-— — Með gúmmíþræði ss. BR 0 

3309 —-—- Annar ............. HR AN 0 
— - Annar dúgur: 

3901 — - - Með gúmmíþræði .................. IR 0 

3909 — — — Annars ........... evnerne 0 

— Úr garni í mismunandi litum: 

— — Einfaldur vefnaður sem vegur ekki meira en 100 g/m': 

4101  — — — Með gúmmíþræði ............... IR … 0 

4109 — — — Aar. 0 

5 — — Einfaldur vefnaður sem vegur meira en 100 g/m':
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A E 

4201 — — — Med gimmiprædi ...........%%00.. 0000. rrne 0 

4209 -- Afar 0... 0 

— — Pribråda eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t brugðinr n skå avefn- 

adur: 

4301 - Með gúmmíþræði ........2....00 000... enn krk ennen 0 

4309 — — — ÁANNAr ..........0 000 ker rer k kernen 0 

— Annar dúkur: 

4901 - - Með gúmmíþræði ........00.0...0000. 00... 0 

4909 — —— Annars ANNARRA nen 0 

- Prykktur: 
— Einfaldur vefnadur sem vegur ekki meira en 100 g/m": 

5101 — — — Með gúmmíþræði .......0000000 0000... 0 

5109 —— — Annar ......0.00 00 k kk knes 0 

— — Einfaldur vefnadur sem vegur meira en 100 g/m": 

5201 — — - Með gúmmíþræði ........00.00000 000... enn krrrkrere 0 

5209 — — — Afar 00.00.0000 eeeenesenee ANNARRI 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn sl 

aður: 

5301 —— — Með gúmmíþræði .........0..0000 000... 0 

5309 — — — Annar .......seueveseeeesrk ker ek kkn kk kr ktr ener 

— — Annar dukur: 

5901 —— — Með gúmmíþræði .........0.0000 000 0000 0 

5909 —— — ANNAFS ..........0 00 es krkr kreert gkee 0 

5209 Ofinn dúkur úr baðmull sem í er 85% eða meira að þunga af baðmull 

og vegur meira en 200 g/m': 

- Óbleiktur: 
- - Einfaldur vefnaður: 

1101 — — — Með gúmmíþræði ...........00.000 0000 000 0 

1109 ——-— Annar ........0.. 00 4. 0 

— — Pribråda eða fjórþráða skávefnaður, þ.n m.t. brugðinn ská ivefn- 

aður: 

1201 —- — Með gúmmíþræði ...........0%%. 00... ð nn kr ennen 0 

1209 ANNAF 200... eneret rner 0 

- Annar dúkur: 

1901 — - — Með gúmmíþræði ........0.0.0%00 000... rr kk kr ren 0 

1909 —— — Annars ........... 00. rkk er r kreere rsrere 0 

- Bleiktur: 

— — Einfaldur vefnadur: 

2101 - Með gúmmíþræði ...........00.00 0000 0 kk krnen 0 

2109 — — — Annar .....00e0seeeeeeeeee seen kr enk enes ener kreere 0 

— — Pribråda eða fjórþráða skávefnaður. þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 

2201 — — — Med gimmiprædi ...........0%0 0... ð nan 0 

2209 - — ARNAr 2... kr kk kk kken ener rnkee 0 

— — Annar dúkur: 

2901 — — — Með gúmmíþfæði .......0.....0 0000. 0 

2909 — —— ApNArS .........0%02 00 r kr rrns 0 

— Litaður: 

- Einfaldur vefnaður: 

3101 —-— — Með gúmmíþræði ........0..0..00.. 00. 0n nn 0
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3109 — — — Annar 000... . 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skåvefnadur, b.m.t. brugðinn skávefi n- 

aður: 

3201 Með gúmmíþræði 20.00.0000... 00. 0 

3209 — — — Annar ...…....s0sseseuueeeeeeeenenen ennen eknnree 0 

— — Annar dukur: 

3901 — — — Med gimmiprædi 2... HA 0 

909 ——— Annars ........... HI HR 0 

— Ur garni í mismunandi litum: 

— — Einfaldur vefnaður: 

4101 —— — Með gúmmíþræði ............. AAA 0 

1109 -— Annar ............ BR 0 

— — Denimdúkur: 

4201 —— — Með gúmmíþræði ........0.00...... 000. 0 

4209 — — — Annar suse ee eee eeee eee eeeeeerrene 0 

- — Annar bripråda eda fjorbråda skåvefnadur p.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 

4301 —- — Með gúmmíþræði .................... HA 0 

4309 ——-— Annar ...... IR sr 0 

— — Annar dukur: 

4901 Með gúmmíþræði ......00...... 0. 0 

4909 -— Annars ............…. or A 0 

— Þrykktur: 

- Einfaldur vefnaður: 

5101 — — — Með gúmmíþræði ........................ … 0 

109 —— — Apar erknknse 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefn: iður. þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 

201 —-- — Með gúmmíþræði .................. NA 0 

200 —— — Annar HR 0 

— Annar dúkur: 

5901 Með gúmmíþræði ................... AR 0 

5909 — — — Annars „00.00.0000 0 

5210 Ofinn dúkur úr baðmull sem Í er minna en 83% að þunga af baðmull, 

blandaðri aðallega eða eingöngu með tilbúnum trefjum og vegur ekki 

meira en 200 g/m'“: 

Óbleiktur: 

— — Einfaldur vefnaður: 

1101 - Með gúmmíþræði .........000.. 0... 0 

1109 -— ADNAF 20... ne rnenne 0 

— — Pribråda eda fjorbråda skåvefnå iður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 

1201 Með gúmmíþræði ..........00.. 0 0 

1209 — — — Afar 0... 0 

— — Annar dukur: 

1901 Með gúmmíþræði .........000.0000 00. 0 

1909 — — — Annars ...... a HR 0 

— Bleiktur: 

— — Einfaldur vefnaður: 

2101 —- — — Með gúmmíþræði ............0000.. 0... 0
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2109 — — — Afar ........0..0 000 kk ere k kk kr srergnre 0 

— — Pripbråda eda fjorpråda skåvefnadur, p.m.t. brugdinn skåvefn- 

aður: 

2201 —— — Með gúmmíþræði ..........20.0000 0000 ner kk rnre 0 

2209 ——-— Annar .......00000 000 kknrnns 0 

— — Annar dúkur: 

2901 — - — Með gúmmíþræði ..........%.000 0000 00 nn 0 

2909 — — — Annars ..........00 00 rrnes 0 

— Litadur: 

— — Einfaldur vefnadur: 

101 — — — Med gimmiprædi ..........00.00 0000... 0 

3109 — — — Annar 20... rn kk rkkrkgrr AR 0 

—- — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 

3201 — — - Með gúmmíþræði ...........2.0.000 0000 nnr rn 0 

3209 — - — Annar .........000 00 0 

— — Annar dúkur: 

3901 — — — Með gúmmíþræði .........000.00 0000. rrkkren 0 

3909 — — — Annars ...........0 000 0 

— Úr garni í mismunandi litum: 

— — Einfaldur vefnaður: 

4101 - — Með gúmmíþræði ..........0.0..0000 0000 n nn kr r rr krrre 0 

4109 ——— Annar ..........0 000 k ek k kk krrkrrrrrnnne 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 

4201 — — — Með gúmmíþræði .........0...00%0 0000. nn nn 0 

4209 — — — Annar ..........0 0000 ren k kk kr rrrrrrnre 0 

— — Annar dúkur: 

4901 — — — Með gúmmíþræði ...........00%. 0000 0 nan r rr r ren 0 

4909 ——— Annars ........00.. 0 k rr kreeres gns 0 

— Prykktur: 

— — Einfaldur vefnadur: 

5101 — — — Med gummiprædi ....…....0000seseeekeeer kr r kr tree 0 

5109 — — — Annar ..........00. 00 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður: 

5201 —— — Með gúmmíþræði ...........20%..0 000 n nn rer 0 

5209 — — — Annar .......0..000 00 0 

— — Annar dúkur: 

5901 —— — Með gúmmíþræði ..........02%0.0 000... kr knrs 0 

5909 — — — Annars ......00seeeeeeeeeeeeen ker r erne rr k rer rerr 0 

5211 Ofinn dúkur úr baðmull sem í er minna en 85% að þunga af baðmull, 

blandaðri aðallega eða eingöngu með tilbúnum trefjum og vegur 

meira en 200 g/m': 

— Óbleiktur: 
— — Einfaldur vefnaður: 

1101 —— — Með gúmmíþræði ...........0..00000 0000 nn rn rrrkrrne 0 

1109 —-—-— Annar .........00 00 0 

- — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður:
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1201 

1209 

3201 

3209 

3901 

3909 

5101 
>109 M

 
Lt 

5201 

5209 

5901 

5909 

— — Med gummiprædi „..........0.0......00.... 0 

— — Annar 2... ee er eeeee 

—- Annar dúkur: 

- Með gúmmíþræði ........0....00 00... 

-— — Ånnars 2... veren 

    

- — Einfaldur vefnadur: 

  

- — Med gummiprædi ..........0........0 00... 

- AÐNAF 0... 

Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 
aður: 

— — Með gúmmíþræði ...........0000.0.0. 0. 

-— Annar 

- Annar dúkur: 

- — Með gúmmíþræði ...........0... 00... 

- — Ånnars 22... reen 

Litaður: 

— Einfaldur vefnaður: 

- — Með gúmmíþræði ...............0. 0 

ÁNNA... BAÐ 

— Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 
aður: 

—- Með gúmmíþræði ............0.0 000... 

= — ANNA... ennen neenne 

— Annar dúkur: 

- — Með gúmmíþræði ..........0.0..0.. 00. 

— — Annars... 

- Ur garni í mismunandi lítum: 

— Einfaldur vefnaður: 

- — Með gúmmíþræði .........0.0..... 0... 

-- Annar ............ SENSE es r kernerne 

— Denimdúkur: 

- — Með gúmmíþræði ........0................. HR 

- — Ånnar sees seneseneneveeeerereneneenevrnnne 

— Annar bribråda eda fjorbråda skåvefnadur, b.m.t. brugdinn 

skåvefnadur: 

- — Með gúmmíþræði ..........0.00.... 0. 

-- Annars ........ enes keen se sur svene 

— Annar dúkur: 

- — Með gúmmíþræði ...........0.....00.. 0... 

— — Annars 2... ene 

Þrykktur: 

— Einfaldur vefnaður: 

- — Með gúmmíþræði ............0.. 000... 

- — Annar 2... 

— Pripråda eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 
aður: 

- — Með gúmmíþræði .................. 00... 

— — Annar 2... venee 

Annar dúkur: 

- — Með gúmmíþræði .........0.)...... 00. 

— — Annars sees vrvee
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5212 Annar ofinn dúkur úr baðmull: 

— Sem vegur ekki meira en 200 g/m'*: 
— — Óbleiktur: 

1101 —- — Með gúmmíþræði ..........000 000. 0 

1109 ——— Annar ...........0 000 0 

— — Bleiktur: 

1201 - — Með gúmmíþræði ...............00 0000. 0 nn kres 0 

1209 ——— Apar ......0.0.0000 200 ree nere rer keee 0 

— — Litaður: 

1301 — — - Með ggúmmíþræði ............0000 0000 00 enn 0 

1309 — — — Annar .........00.0 00. kk enken kreeres 0 

- — Úr garni í mismunandi litum: 

1401 — — — Með gúmmíþræði ..............0%00 0000 n nn krrer 0 

1409 - — — Annar ........00 00 rkrkrrree 0 

— — Þrykktur: 

501 — — — Með gúmmíþræði .........0..000 0000. 0 enn 0 

509 —— — Annar ............ 000 k kk kk k rer krnrn 0 

— Sem vegur meira en 200 g/m': 

- — Óbleiktur: 
01 — — - Með gúmmíþræði ........0..0.00000 0000. rrne 0 

109 ——-— Annar ............000 0 kk kk kreere krrger 0 

— — Bleiktur: 

2201 — — — Með gúmmíþræði ..........0..00000 00. 00 nn 0 

2209 ——-— Annar ............ 0000 rkrkkee 0 

— — Litaður: 

2301 —— - Með gúmmíþræði ...........2000..0 0000. 0 

2309 — — — Annar ..........000 000 0 

— — Úr garni í mismunandi litum: 

2401 — — — Með gúmmíþræði ..........0000 000 000 0 

2409 — — — Annar ...........0 0000 k rr kkerkres 0 

— — Þrykktur: 

2501 — — — Með gúmmíþræði ...........00.000 0000 0 nan rn rkenr nen 0 

2509 ——-— Annar ..........0. 0000 ner rener kreeres 0
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53. KAFLI 

Nr. 96 

Aðrar spunatrefjar úr jurtaríkinu; pappírsgarn og ofinn dúkur úr pappírsgarni 

  

5301 

5304 

5305 

5306 

5307 

1000 

2100 

2900 

3000 

1000 

9000 

1000 

9000 

1000 

9000 

1100 

1900 

2100 

2900 

9100 

9900 

1000 

2001 

2009 

1000 

2000 

Hör, óunninn eða forunninn en ekki spunninn; hörruddi og hörúr- 

gangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt hráefni): 

— Hör, óunninn eða bleyttur ............).....00..0. 0. 
— Hör, mulinn, barinn, táinn eða forunninn á annan hátt, en ekki 

spunninn: 

— — Mulinn eðabarinn ..................0.0. 0000 

—— ARNAr 20... 

— Hörruddi og hörúrgangur ...............0...00. 0000... 

Hampur (Cannabis sativa L), óunninn eða forunninn en ekki 

spunninn; hampruddi og hampúrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og 

tætt hráefni): 

— Hampur, óunninn eða bleyttur .............0.00..0... 00. 

— Ånnar „0... ekn een reee 

Júta og aðrar bastspunatrefjar (þó ekki hör, hampur og ramí), 

óunnið eða forunnið en ekki spunnið; ruddi og úrgangur úr þessum 

trefjum (þ.m.t. garnúrgangur og tætt hráefni): 

— Júta og aðrar bastspunatrefjar, óunnar eða bleyttar ............ 

— Afnað ........... een 

Sísalhampur og aðrar spunatrefjar af agavaætt, óunnið eða forunnið 

en ekki spunnið; ruddi og úrgangur úr þessum trefjum (þ.m.t. 

garnúrgangur og tætt hráefni): 

— Sísalhampur og aðrar spunatrefjar af agavaætt, óunnið ......... 

-— Annad ......... ennen een ereee 

Kókostrefjar, abaca (manilahampur eða Musa textilis Nee), ramí og 

aðrar spunatrefjar úr jurtaríkinu, ót.a., óunnið eða forunnið en ekki 

spunnið; ruddi, afkembur og úrgangur úr þessum trefjum (þ.m.t. 

garnúrgangur og tætt hráefni): 

— Úr kókostrefjum (coir): 

— — Óið .......0...... rereee 

-— — Annad .......0.000. reree 

— Ur abaca: 

— — Qunnid ss rren 

— — Annad .......0..000 0 
— Annað: 

— — Ótiiið 20.00.0000... eeerrree 

— — Annars ............ reee 
Garn år hår: 

— Einpråda seere 

— Margpråda (snúið) eða kaðalbrugðið: 
- — Umbúiðtilsmásölu .................0.0.0... 0... 

- — Annad 00.00.0000 

Garn úr jútu eða öðrum bastspunatrefjum í nr. 5303: 

— Einþráða ...........0....0.... 0000. rereve 
— Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið ........................ 

  

0 

0 

0
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5308 Garn úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu; pappírsgarn: 

1000 — Garn úr kókostrefjum ..........0%.. 00... kernerne 0 

2000 Garn úr hampi .........0..00..0. 00 kr krrnnrknnne 0 

3000 — Pappírsgarn ..........0...0. 20 ner rrnknnee 0 

9000 ANNAÐ 22... e kernerne 0 

5309 Ofinn dúkur úr hör: 

Sem í er 85% eða meira að þunga af hör: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 

1101 —— — Með gúmmíþræði ................0 200... 0 

1109 — — — Annar 200... nrnns 0 

— — Annar: 

1901 — — — Með gúmmíþræði ...........0.... 0... 0 

1900 — — — Annars ...s00seueeeeeseesee nn keen enker enernr nes 0 

— Sem í er minna en 85% að þunga af hör: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 

2101 — — — Með gúmmíþræði ..............0.0 0000... 0 

2109 — - — Annar 2... 0 

- — Annar: 

2901 — — — Með gúmmíþræði ..........0000 00... 0 

2909 — — — Annars ........0. 00 . 0 

5310 Ofinn dúkur úr jútu eða öðrum bastspunatrefjum í nr. 5303: 

- Óbleiktur: 

1001 —- Með gúmmíþræði .........0.0..0 0000. a 0 

1009 — — Annar .......... 00 rnee 0 

Annar: 
9001 — — Með gúmmíþræði ........0..0. 0000. nn 0 

9009 Annars 22... rkkknne 0 

5311 Ofinn dúkur úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu; ofinn dúkur í úr 

pappírsgarni: 

0001 — Með gúmmíþræði ..............0. 0... 0 

0009 — Annar „2... ernernne 0
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54. KAFLI 

Tilbúnir þræðir 
Athugasemdir: 

1. Hvarvetna í tollskránni er með tilbúnum trefjum átt við tilbúnar stutttrefjar og þræði úr lífrænum 

fjölliðum sem framleitt er annað hvort: 
a. með fjölliðum lífrænna einliða, svo sem pólyamíða, pólyestera, pólyúretana eða pólyvinylaf- 

leiðna, eða 
b. með kemískri umbreytingu náttúrlegra lífrænna fjölliða (t.d. sellulósa, kaseíns, próteína eða 

þörunga), svo sem viskósarayon, sellulósaacetat, koparrayon eða algínöt. 

Orðin syntetískur og gervi-, notuð um trefjar, hafa eftirfarandi merkingu: Syntetískur: trefjar 

skýrgreindar samkvæmt a-lið. Gervi-: trefjar skýrgreindar samkvæmt b-lið. 

Orðin tilbúinn, syntetískur og gervi- skulu hafa sömu merkingu þegar þau eru notuð um 

spunaefni. 
„ 5402 og 5403 taka ekki til syntetískra eða gervivöndulþátta í 55. kafla. to

 

2 = 

  

A E 

5401 Saumþráður úr tilbúnum þráðum, einnig umbúinn til smásölu: 

— Úr syntetískum þráðum: 

1001 — — Umbúinntilsmásölu ...............0.. 0000 0 
1009 — — Annar .........00.0. 0 

— Úr gerviþráðum: 

2001 — — Umbúinntilsmásölu ................0 0000. 0 
2009 — — Annar ............ 0 0 

5402 Syntetískt þráðgarn (þó ekki saumprådur), ekki umbúið til smásölu, 

þ.m.t. syntetískir einþáttungar minna en 67 decitex: 

1000 — Háþolið garn úr nyloni eða öðrum pólyamíðum ............... 0 

2000 — Háþolið garn úr pólyesterum ............000 0000... 0 

— Hryft (textured) garn: 

3100 — — Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum, sem mælist á einþráða garn 

ekki meira en SOtex ..........00. 000 0 

3200 — — Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum, sem mælist á einþráða garn 

meira €n SOtex ......00000.0 00 0 
3300 — — Úr pólyesterum .......0....0. 0. 0 

3900 —— Annað ......00000. 00 0 

- Annað garn, einþráða, ósnúið eða með 50 snúninga á metra eða 
færri: 

4100 — — Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum 2... 0 

4200 — — Úr pólyesterum, réttuðum að hluta ....................... 0 

4300 — — Úröðrum pólyesterum ........)....0.... 0. 0 

4900 — — Annars ..........0 0 

- Annað garn, einþráða, með yfir 50 snúninga á metra: 

5100 — —- Úrnyloni eða öðrum pólvamíðum .........0..000000 0. 0 

5200 — — Úrpólyesterum .........0..0.0. 0... 0 

5900 —— Annars .............00 0 0 

— Annað garn, margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið: 

6100 — — Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum ..........)...0.0...... 0 

6200 — — Ur pålyesterum 2... essens eeeeeeeeee 0 
6900 — — Annars seerne ennen 0



Nr. 96 að
 

860 „desember 1987 

  

5404 

5405 

5406 

4100 

4200 

4900 

1000 

9000 

0000 

1001 

1009 

2001 
2009 

2001 

2009 

4201 

4209 

4301 

Gerviþráðgarn (þó ekki saumþráður), ekki umbúið til smásölu, 

b. m.t. gervieinþáttungar minna en 67 decitex: 

Háþolið garn ur viskåsarayoni .............00 0000. 

Hrýftgarn ..........0..00 00. ne nkrrnrrnknee 

— Annað garn, einþráða: 

— — Úr viskósarayoni, ósnúið eða með 120 snúninga á metra eða 

NR 

—- Úr viskórarayoni n með yfir 120 snúninga á metra     

— Annars NR 

Annað garn, margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið: 

- Úr viskósaravoni .......... 0... sr 

- — Úrsellulósaacetati 00.00.0000... seseeeeeeeekennnee 

- - ANNARS 2... ere rrngee 

Syntetískir einþáttungar 67 decitex eða meira sem hvarvetna eru Í 

mm eða minna í þvermál; ræmur og þess háttar (t.d. gervistrá) úr 

syntetískum spunaefnum sýnilega 5 mm eða minna að breidd: 

— Einþáttungar ................. 00... kernen kknnkee 

— Afað .........0 0 erne erne 

Gervieinþáttungar 67 decitex eða meira sem hvarvetna eru Í mm eða 

minna í þvermál; ræmur og þess háttar (t.d. gervistrá) úr gervispun- 

aefnum sýnilega 5 mm eða minna að breidd. IR 

Tilbúið þráðgarn (þó ekki saumþráður), umbúið til smásölu: 

— Syntetískt þráðgarn: 

- — Umbúið tilsmásölu ...........0. 00. 

- ANNAÐ ........0. kerner enknee 

— Gerviþráðgarn: 

— — Umbúiðtilsmásölu ..............00 00. rknkree 

ANNAÐ 20... k kernen nne 

Ofinn dúkur úr r þráðgarni, þ.m.t. ofinn dúkur gerður úr efnum í nr. 

5404: 

— Ofinn dúkur gerður úr háþolnu garni úr nvloni eða öðrum 

pólvamíðum., eða úr pólvesterum: 

— - Með gúmmíþræði ............ BI AR 

- Afar 2... kr kk rrnen 

- Ofinn dúkur gerður úr ræmum o. þ. h.: 

— — Með gúmmíþræði ...........0.. 0000. 

— — Afar 2... 

— Dúkur skýrgreindur í 9. athugasemd við flokk Ál: 

— - Með gúmmíþræði ...........%... 0000. 

— — Ånnar 0... 

— Annar ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þunga af þráðum 

úr nyloni eða öðrum pólyamíðum: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 

— Með gúmmíþræði ................... 2 

-— — Ár... HI 

— — Litaður: 

- — — Með gúmmíþræði .............2. 00... 

-— — Annar 0... rnsnes 

— — Úr garni í mismunandi litum: 

-— — Með gúmmíþræði .........2222. 00... kerne 

0 

0 

0
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4309 

4401 

4409 

5401 

5409 

6001 

6009 

7201 

7209 

7301 

7309 

7401 

7409 

8101 

8109 

8201 

8209 

8301 

8309 

8401 

8409 

-—— — Afar ennen rn nere 

- — Prykktur: 

— — — Með gúmmíþræði ............0..0 0... 

— — — Ånnar 00... 

— Annar ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þunga af hrýfðum 

pólvesterþráðum: 

- — Óbleiktur eða bleiktur: 
-— — Með gúmmíþræði ..............0....00 000 

- — ABNar ener e ne eresn 

- — Litadur: 

— — Med gimmiprædi .................0.0. 0. 

- — Annar 
TT - Úr g runandi lítum: 

    

— — — Med gummiprædi ...............0.0 000 

—— — Annar ............0 ennen nkk ner rneee 

- — Þrykktur: 

——-— Með gúmimíþræði ..........0.0..0.00 0... 

-— — Annar 00... 

    

Annar ofinn 

pólvesterþi 
  
um: 

— Með gúmmíþræði ................000.00 0. 

— Ånnar „0... nen ene nn nnrnee 

Annar ofinn dúkur sem i er 85% eða meira að þunga af 

syntetískum þráðum: 

- Obleiktur eða bleiktur: 

  

- — Með gúmmíþræði ............0.0..... 000. 
— — Afar... vr esrenkrnnee 

— Litaður: 

- — Með gúmmíþræði ...................00 0. 

— — Afar 2... nnrnnee 

— Úr garni í mismunandi lítum: 

  

— — Med gå 

— — Annar ...…. AIR 

— Þrykktur: 

- — Með gúmmíþræði ................00. 0 

— — ANNAr 0. erne krnnee 

Annar ofinn dúkur sem í er minna en 85% að þunga af 
syntetískum þráðum, blandað aðallega eða eingöngu með 
baðmull: 

— Óbleiktur eða bleiktur: 
-—— Með gúmmíþræði .............0....0 0000... 

—— Annar... keen nerne rnsee 

— Litaður: 

- — Með gúmmíþræði ..................0 0... 

—— Annar... ennne 

— Ur garni í mismunandi litum: 

—-— — Með gúmmíþræði ..............0....00 000 

-—— Annar ............ 00. 

— Þrykktur: 

- — Með gúmmíþræði ..................000..00 0 

— — AÐNar „0... 

0 

0 

0
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Annar ofinn dúkur: 

—- — Óbleiktur eða bleiktur: 
9101 — — — Med gimmiprædi ........0.0...000 0... 00... 0 

9109 — — — Annar 2... HR 0 

- — Litaður: 

9201 —— — Með gúmmíþræði ..........0.000000 0000... … 0 

9209 — — — Annar ......s00eeeeeeeeeeenerr kreere kk ker kr rr erknrrn 0 

— — Ur garni i mismunandi litum: 

9301 — — Með gúmmíþræði ........0000 000... 0 

9309 — — ARNAr 2... 9 

— — Þrykktur: 

9401 — — — Með gúmmíþræði .........0.000% 000... nn 0 

9409 ——— Annar .......0. 0000 0 

5408 Ofinn dúkur úr gerviþráðgarni, þ.m.t. ofinn dúkur gerður úr efnum 

í nr. 5405: 

— Ofinn dúkur gerður úr háþolnu garni úr viskósarayoni: 

1001 - — Með gúmmíþræði .........00%..00 00... 0 

1009 — ARNAr „00... re ss skr rrns 0 

— Annar ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þunga af 

gerviþræði eða ræmum og þess háttar: 

- — Óbleiktur eða bleiktur: 

2101 —— — Með gúmmíþræði ..........0%%.0.0 00... 0 

2109 — — — Annar ........0.0 0000 ks rer ere krr ner 0 

— — Litadur: 

2201 — — — Med gimmiprædi ...........%%0..0 000. n nn kr k renen 0 

2209 — — ARNA... rr kr k rr tkrrnre 0 

- — Ur garni f mismunandi litum: 

2301 — — Med gummiprædi .......... ANNANN 0 

2309 — — — ANNAF 2... kk kk kr rr ges 0 

— — Þrykktur: 

2401 — — — Med gúmmíþræði ..........0%%0 0... 0. n annt 0 

2409 ——- — Afar 20... 00 0 

— Annar ofinn dúkur: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 

3101 — — — Með gúmmíþræði ........00000.. 000... nr. 0 

3109 — — — ANNAr 20... 00 0 

— — Litaður: 

3201 —— - Með gúmmíþræði .........0.0%%.00 000 nn nn kr kr rknes 0 

3209 —— - Afar 20... NANNA RR 0 

- — Úr garni í mismunandi litum: 

3301 —- — — Með gúmmíþræði .......0..0.000000 000. 0 nn 0 

3309 — — — Annar ........2 0. NR 0 

— — Þrykktur: 

3401 — — -— Með gúmmíþræði .........00%0 00... 0... 0 

3409 ——-— Annar .........002 000 k rr r kreere rskere 0
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55. KAFLI 
Tilbúnar stutttrefjar 

Athugasemd: 

Nr. 5501 og 5502 taka einungis til tilbúinna vöndulþátta sem myndaðir eru úr samhliða þráðun 

sömu lengdar og vöndullinn, enda svari þeir til neðangreindrar lýsingar: 

a. Lengd vönduls sé yfir 2 m. 

b. Snúningar séu færri en fimm á hverjum metra. 

c. Hver þráður mælist minna en 67 decitex. 

d. Syntetískir vöndulþættir einungis: Vöndullinn verður að vera þaninn, þ.e. að ekki sé hægt að 

teygja hann meira en tvöfalda lengd sína. 

e. Vöndull mælist samtals meira en 20.000 deci tex. 

Vöndlar sem eru ekki yfir 2 m í 

    

til nr. 5503 eða 5504. 

  

  

A E 

5501 Syntetískir vöndulþættir: 

1000 — Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum ......... HR . 0 

2000 — Ur pålyesterum ....... HR BR 0 

3000 — Úrakrýli eða modakrýli ...................... HA 0 

9000 = Aðrir 20... a … 0 

5502 0000 Gervivöndulþættir „..................0... 0. 0 

5503 Syntetiskar stutttrefjar, hvorki kembdar, greiddar né að öðru leyti 

unnar undir spuna: 

1000 — Úrnyloni eða öðrum pólvamíðum .........0)........ . 0 

2000 - Úr þóst sr AR HR 0 

3000 — Úr akryli eða modakryli .............. HR 0 

4000 - Úr pólyprópyleni HR AAA ker erernnee . 0 

9000 — Aðrar 22... keen 0 

5504 Gervistutttrefjar, hvorki kembdar, greiddar né ad öðr u í leyti unnar 

undir spuna: 

1000 — Úr viskósa ............0.0. a 0 

9000 — Aðrar 20... ARNA . 0 

5505 Úrgangur (þ.m.t. afkembur, garnúrgangur og tætt hráefni) úr 

tilbúnum trefjum: 

1000 — Úr syntetískumtrefjum ................ HR 0 

2000 — Úrgervitrefjum ..........0...... 0 0 

5506 Syntetiskar stutttrefjar, kembdar, greiddar eða að öðru leyti unnar 

undir spuna: 

1000 — Úrnvloni eða öðrum pólyamíðum ...... HR SIÐ 0 

2000 — Úrpólvesterum ..........0....... HR 0 

3000 — Ur akryli eda modakryli ........0.0.0.... 0. a 0 

9000 Aðrar 0. enke ene une e renerne 0 

5507 0000 Gervistutttrefjar, kembdar, greiddar eða að öðru leyti í unnar undir 

SPURA 0... RSEESSESEEEEESEEEEEEEDEDEED 0 

5508 Saumþráður úr tilbúnum stutttrefjum, einnig umbúinn til smásölu: 

- Úr syntetískum stutttrefjum: 

001 — — Umbúinntilsmásölu .........00.0000 00 0 

1009 — — Annar ............. IR 0 

- Ur gervistutttrefjum: 

2001 — — Umbúinntilsmásölu ........... A 0 

2009 —— Annar ..... FA BR sr re ensures 0
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5509 Garn (þó ekki saumþráður) úr syntetískum stuttírefjum, ekki 

umbúið til smásölu: 

— Sem í er 85% eða meira að þunga úr stutttrefjum af nyloni eða 

öðrum pólyamíðum: 

- — Einþráða garn: 
1101 — — — Til veiðarfæragerðar .................0 000. . 0 

1109 ——— Annað ........0....0 000 keen nen 0 

— — Margpråda (snuid) eða kaðalbrugðið garn: 

1201 — — — Til veiðarfæragerðar ..............0..0. 0000. nn 0 

1209 —-—-— Annað .............00 0000 rn kkr nerne 0 
— Sem í er 85% eða meira að þunga af pólyesterstutttrefum: 

— — Einþráða garn: 

2101 — — — Til veiðarfæragerðar ..............00...0 0000. 0 

2109 ——— Annað ...........000 0 ennen kernerne 0 

—- — Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 

2201 — - — Tilveiðarfæragerðar ................00 00. 0 
209 ——— Annað ...........0220 000 ns sk eks rn kr krrrnnnnnne 0 

— Sem i er 85% eda meira að þunga af akrýl- eða modakrýlstutt- 

trefjum: 

3100 — — Einþráðagarn .............00 000. ð rr 0 

3200 — — Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn .................. 0 

— Annað garn sem í er 85% eða meira að þunga af syntetískum 

stutttrefjum: 

— — Einþráða garn: 
4101 — — — Til veiðarfæragerðar ................00 000. 0 

4109 ——— Annað ..........%.0.0. kk kskene 0 

— — Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 

4201 — — — Tilveiðarfæragerðar ..............0.. 0. 0 

4209 —--— Annað ........00%%0. 0 kk enrnnnnne 0 
— Annað garn úr pólyesterstutttrefjum: 

5100 — — Blandað aðallega eða eingöngu með gervistutttrefjum ....... 0 

5200 — — Blandað aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu dýrahári 0 

5300 — — Blandað aðallega eða eingöngu með baðmull ............... 0 
5900 —— Annars ........... 000 ere krrr enke 0 

— Annað garn, úr akryl- eða modakrylstutttrefjum: 

6100 — — Blandað aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu dýrahári 0 

6200 — — Blandad adallega eda eingöngu með baðmull ............... 0 

6900 — — Annars .........0.0.2 000 kr enn eskrnnee 0 

— Annad garn: 
9100 — — Blandað aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu dýrahári 0 

9200 — — Blandað aðallega eða eingöngu með baðmull ............... 0 

9900 — — Annars ...........0 000 0 
5510 Garn (þó ekki saumþráður) úr gervistutttrefjum, ekki umbúið til 

smásölu: 

— Sem í er 85% eða meira að þunga af gervistutttrefjum: 

— — Einþráða garn: 
1101 —— — Til veiðarfæragerðar ...........2....2. 000. 0 

1109 ——— Annað ...........00 0 keen r rs enrrnknen 0 
— — Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 

1201 — — — Til veiðarfæragerðar ...............0.2 000. nnne 0 

209 ——-— Aftffað ...........0000 00 ker ere k ener nnnn 0
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2000 — Annað garn, blandað aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu 

dýrahári ............2.0000000 serene nnnnee 0 

3000 — Annað garn, blandað aðallega eða eingöngu með baðmull ...... 0 
— Annað garn: 

9001 — — Til veiðarfæragerðar ..............00.0.. 0000. 0 

9009 —— Annars ...........00.0 000 ennen ener ernnee ( 

5511 Garn (þó ekki saumþráður) úr tilbúnum stutttrefjum, umbúið til 

smásölu: 

1000 — Úr syntetískum stutttrefjum sem í er 85% eða meira að þunga af 

slíkum trefjum ..........000.00.. 0000 0 

2000 — Úr syntetískum stutttrefjum sem í er minna en 85% að þunga af 

slíkum trefjum ..................0 00. 0 

3000 — Ur gervistutttrefjum ses esse eeeeenee 0 

5512 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er 85% eða meira að 

þunga af syntetískum stutttrefjum: 

— Sem í er 85% eða meira að þunga af pólyesterstutttrefjum: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 
1101 — — — Með gúmmíþræði .............. 00... 00. 0 

1109 ——-— Afnar ............. 000 reen eennnne 0 

— — Annar: 

1901 —— — Með gúmmíþræði ..............000 000... 0 

1909 — — — Annars ..............0 0000 ennen eeeknkee 0 

— Sem i er 85% eda meira ad bunga af akryl- eda modakrylstutt- 

trefjum: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 

2101 ——- — Með gúmmíþræði ................0..0. 0... 0 
2109 — — — Annar ...............2. 00. ere erknnee 0 

— — Annar: 

2901 — — — Með gúmmíþræði ...................0.. 00... 0 

2909 ——-— Annars .........00.00 000 ennse 0 

— Annar: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 
9101 — — — Með gúmmíþræði .................... 0. 0 

9109 ——-— Annar ..........000.0 0 

— — Annars: 

9901 — — — Með gúmmiþræði ..........%........ 0 
9909 ——-— Apar ........0000..0 00 rennne 0 

5513 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er minna en 85% að 

þunga af slíkum trefjum, blönduðum aðallega eða eingöngu með 

baðmull og vegur 170 g/m!* eða minna: 

— Óbleiktur eða bleiktur: 
— — Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 

1101 —-—-— Með gúmmíþræði .................. 00... 0 

1109 ——-— Annar „............ 0. vre nen 0 

— — Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður, úr pólyesterstutttrefjum: 

1201 — — — Með gúmmiþræði ...............0..0 00. 0 

1209 ——— Annar ...........0.. 0 

— — Annar ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum: 

1301 — —- — Með gúmmíþræði ................. 0000 0 

1309 ——-— Annars „.......0.00000 000 keen enke knrnee 0
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— — Annar ofinn dúkur: 

1901 — — — Með gúmmiíþræði ........0..000 0000... AR 0 

1909 - — — Annars ...........2.…… FI HI HI 0 

- Litadur: 
-- — Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 

2101 —- Með gúmmíþræði ......0.0..0.00 0000 n a rr 0 

2109 —- — Annar 2... 0 

— — Þríþrá iða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t brugðinn skí ivefn- 

aður, úr pólvesterstutttrefjum: 

2201 -— — Með gúmmíþræði .........0...0...... IR 0 

2209 — — — ÁNNAr ......... 0. kr kk kr kknen … 0 

Annar ofinn dúkur úr pólvesterstutttrefjum: 

2301 —— - Með gúmmíþræði .......0.0.0.00000. 0... HR 0 

2309 — — — Annars .........000 0 krkrkrer 0 

— — Annar ofinn dukur: 

2901 ——- — Með gúmmíþræði ........02..00000 0000. nan rk rr rrerene 0 

2909 — — — ANNARS ....ss00ueeueeeeeeee esser kr kk rer kk rr rer gee 0 

— Ur garni i mismunandi litum: 

— — Ur pålyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 

3101 —- — — Med gummiprædi .......000...0 000. nn . 0 

3109 — — — Annar ......seeeeeeeeekeeee kerner rs kr tr krrrner 0 

- — Pripbråda eda fjorbråda skåvefnadur, p.m.t. brugdinn skåvefn- 

aður, úr pólvesterstutttrefjum: 

3201 — — — Með gúmmíþræði ............. NANNA 0 

3209 — — — Annar 0... rrkkrrrrrne HR 0 

— — Annar ofinn dúkur úr póly esterstutttrefjum: 

3301 — - — Með gúmmíþræði ................. AAA 0 

3309 — — — Annars „00... A 0 

-— — Annar ofinn dúkur: 

3901 — — — Með gúmmíþræði ..........0020000. 00. n nn krr ren 0 

3909 ——— Annars ..... IR ANNARRA kr rrrrenene 0 

— Þrykktur: 

— — Ur pólvesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 

4101 — - — Með gúmmíþræði ................. NI 0 

4109 — - — Annar NN RR . 0 
— — Þríþráða eða tj« br åda skåvefnadur, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður, úr pólvesterstutttrefjum: 

- —- — Með gúmmíþræði ..............0. 0000. kerner . 0 

-- Annar .. ARNA AAA 0 

Annar ofinn dúkur úr pólvesterstutttrefjum: 

4301 — — - Með gúmmíþræði ......... ANNARRA . 0 

4309 = — — Annars 2... RANA 0 

- — Annar ofinn dúkur: 
4901 — — — Með gúmmíþræði ..........%..0 000... a 0 

4909 — — — AnNArS .......... nnrnre 0 

5514 Ofinn dåkur úr syntetískum stutttrefjum sem i er minna en 85% að 

þunga af slíkum trefjum, blönduðum aðallega eða eingöngu með 

baðmull, og vegur meira en 170 g/m': 

- Óbleiktur eða bleiktur: 

— — Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 

1101 — - — Med gúmmiíþræði ..... enes srrrnee a 0 

1109 — — — Annar ..... a . 0
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1201 

1209 

1301 

1309 

1901 

1909 

4201 

4209 

4301 

4309 

4901 

4909 

— Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður, úr pólvesterstutttrefjum: 

-— Með gúmmíþræði ......................... HI 

-— Annar ................. BI 

- Annar ofinn dúkur úr pólvesterstutttrefjum: 

- — Með gúmmíþræði .........0...0.0.0.00.. 0. 

— — Annars 0... enveee 

- Annar ofinn dúkur: 

— — Með gúmmíþræði .............0.0.0.00.00. 0. 

—-— Annars ........ EI eee 
Litaður: 

— Úr pólvesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 

- — — Með gúmmíþræði ................0.00.... 0. 

— — Annar ss eee 

adur, tr pålyesterstutttrefjum: 

— — Með gúmmíþræði ............... RNA 
-— Annar .......... FR HI 

- Annar ofinn dúkur úr pólvesterstutttrefjum: 

-— Með gúmmíþræði ...........0.0.00..... 00... 

— — Annars „0... ener er erne 

— Annar ofinn dúkur: 

- — Með gúmmíþræði ..................00 0 

— — Anars 2... IR 

- Úr garni í mismunandi litum: 

- Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 

- — Með gúmmíþræði ....... ARENA enenee 

- — Annar... 

— Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefn- 

aður, úr pólyesterstutttrefjum: 

- — Með gúmmíþræði ..........0.0....000. 000... 

— — Aar... eee evnen ernerne 

—- Annar ofinn dúkur úr pólvesterstutttrefjum: 

— — Með gúmmíþræði ..................... sr 

— — Ånnars 2... 

— Annar ofinn dúkur: 

— — Med gummiprædi ...........0.0...... 0. 

— — Aar 0... 
Þrykktur: 

- Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 

- — Með gúmmíþræði .........0.0... 00... 0... 

— — Afar 2... . 

aður, úr pólyesterstutttrefjum: 

-— Með gúmmíþræði ..............0...000.0.. 00... 

Afar... ennen 

- Annar ofinn dúkur úr pólvesterstutttrefjum: 

- — Með gúmmíþræði ...........0....0... 00 

- — Annars ............. 
— Annar ofinn dúkur: 

- — Með gúmmíþræði .............0..0000.. 0. 

-- Annars 2... eres 

0 

0
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5515 Annar ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum: A 

- Úr pólyesterstutttrefjum: 

— — Blönduðum aðallega eða eingöngu með stutttrefjum úr 

viskósarayoni: 

1101 —- — Með gúmmíþræði ..........0.0.0.0.0 0... nn rrre 0 

1109 — — — Annar .....0sssueeeeeeeerer
 ener k ker krns rr kr ng rrrs 0 

— — Blönduðum aðallega eða eingöngu með tilbúnum þráðum: 

1201 —— — Með gúmmíþræði ...........0.....00 00. 00. rkren eres 0 

1209 ——-— Afar .........000 000 rr krrrknkrs 0 

— — Blönduðum aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu 

dýrahári: 

1301 —-— — Með gúmmíþræði ............000.. 0... 0 

1309 —— — Annar ......0..0.00
 00 r ener kreeres 0 

— — Annar: 

1901  — — — Meðgúmmíþræði ...........0.0000 000 000. 0 

1909 ——-— Annar .............. ARNA nrkrrerrrr kr nkn 0 

- Ur akryl- eda modakrylstutttrefjum: 

— — Blönduðum aðallega eða eingöngu med stutttrefjum úr 

viskósarayoni: 

2101 —— — Með gúmmíþræði .........0000000 0... 0 

2109 —-— Apar ..........0.0
 00 kerner krkrkksknerkkrrreee 0 

— — Blönduðum aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu 

dýrahári: 

2201 — - — Með gúmmíþræði ........0000000 0000. 0 

2209 — — — Annar .......00..22
 00 k kk rr krrr 0 

— — Annar: 

2901 — — — Með gúmmíþræði .........2022200. 0... nan kr rnre 0 

2909 — — — Annars ........20 0000 0 

— Annar ofinn dúkur: 

— — Blönduðum aðallega eða eingöngu með tilbúnum þráðum: 

9101 —— — Með gúmmíþræði ..........0.. 0000. r kr rree 0 

9109 ——-— Annar .......0.0. 000 renere krkrgns 0 0 

— — Blönduðum aðallega eða eingöngu með ull eða fingerdu 

dýrahári: 

9201 — — — Með gúmmíþræði .........00.00 00... rr erernrr 0 

9209 — — — Annar ..... ANNARRA rr ves 0 

— — Annars: 

9901 — — — Með gúmmíþræði ...........00seeeeeeereererrrnrere 0 

9909 — — — Annar .........%.2000 0 kk ekrnnkrrnnne 0 

5516 Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum: 

— Sem í er 85% eða meira að þunga af gervistutttrefjum: 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 

1101 —— -— Með gúmmíþræði ...........2....0. 0000. 0 

1109 — — — Annar .......... 00. 0 

— — Litaður: 

1201 — — — Með gúmmíþræði .................0. 0000. 0 

1209 — — — Afar 2... 0 

— — Úr garni í mismunandi litum: 

1301 — — - Með gúmmíþræði .................0 0... 0 

1309 — - — Annar ........... 0. 0 

— — Prykktur: 

1401 — — - Með gúmmíþræði ................ 00... 0 

1409 — — — Aar „0... 0
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2301 

2309 

2401 
2409 

3101 

3109 

3401 

3409 

9101 

9109 

9201 

9209 

9301 

— Sem í er minna en8 tttrefjum. blönduðum 

  

    aðallega eða eir ing 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 

-—-—- Með  súmmíþræði NR rss 

-—— ARNA 0... 

— — Litaður: 

- — — Með gúmmíþræði ...... AR 

-— — Annar ......sssseeeeeeeeevenrneee BR 

- — Úr garni Í mismunandi htum 

— — — Med gummiprædi ...................... 

Annar ................. 

- - Þrykktur: 

Með gúmmíþræði ........ BR . AR 

-— — Annar 

— Sem í er minna er /o að þunga af gervístutttrefjum, t blönduðum 

aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu dýrahári: =) 5 & J 

— — Obleiktur eða bleiktur: 

   
   

  

——— Með gúmmíþræði .................. 

——-—- Annar ...... MIA BR IAR 

Litaður: 

-— — Með gúmmíþræði ......... AR 

-— Annar ..... . IR 

— — Úr garni í mismunandi litum: 
- — — Með gúmmíþræði .................... 
-— — Ånnar .............. HI 

- Þrykktur: 

— — Með gúmmíþræði ..... IR 

Annar 20... HR 
   blönduðum 

  

- Sem í er minna en 85% vistutttre 

aðallega eða eingöngu í 

— — Óbleiktur eða bleiktur: 

      

- - — Með gúmmíþræði 2... HAR 

Afar... 

- — Litaður: 

- — — Með gúmmíþræði ........... HR 

-—- Annar ......... HR AAA 

- — Úr garni í mismuna Indi litum: 

— — — Med gummiprædi ............... IR 

——- Annar ........ HR ARA ANRRRR 

— — Þrykktur: 

Med gummiprædi ..................... HAR 

- — Annar 2... ARA senere 

— Annar: 

Obleiktur eða bleiktur: 

— Með gúmmíþræði ........0.0........... HAR 

ANNAN... 

- — Litaður: 

——- — Með gúmmíþræði ........ BR 

—— — Annar 20... 

— — Úr garni í mismunandi litum: 

- — — Með gúmmíþræði .............0..000 0000 

  

A 56
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9309 — — — Annar „0... eerrr0000 

— - Þrykktur: 

9401 — — — Með gúmmíþræði .......... 

9409 ——-— Apnar 00... 

A E
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56. KAFLI 

Vatt, flóki og vefleysur; sérgarn; seglgarn, snúrur, reipi og kaðlar og vörur úr beim 

Athugasemdir:   

Til nr. 5604 telst ekki spunagarn eða ré [ 

kafla telst ekki: 

flóki eða vefleysur, ;         Vatt, st, húðað eð 

ilmvötnum eða snyrttefnum í 33. kaf 

eða ábekkum efnablöndum í nr. 3405 
    

        

    

    

sápu eða hre 

taumýkiefni 

  

staðar sem burðarm 

b. Spunavörur í nr. 5811. 

c. Náttúrleg eða ervis líptefni sem duft 

d. S inlímdur eða endurunninn gljá 

e. Málmþynnur á grunni úr flóka 

Sem flóki telst ein; 

  

ginn flóki Í og di 

efnum. 

sem við á flóki 

      

   

  

plasti eða t sem eðli þe       
r. 3603 plast eða gúmmí my       

   
teljast einnig vc 

r. 5602 og 5603 telst þó e 
ípaður eða lagskipaður mc 

  

gegndreyptur, húðaður, hj 

ða minna að þunga at spunaefni, eða flóki sem al 

  

   

  

   
   

ráðum h liðum . enda 

Htarbreytinga sem kunna að Í 

Plötur, blöð eða ræmur úr 

vefleysur, þegar spunaefnið e 

ekki er sýnilegt berum augum 

kafla). Í þessu sambandi    
  

5601 

5602 

Vatt úr spunatrefjum og vörur úr því; spunatrefjar, 5 mm eða minna 

að lengd (spunaló), spunadust og spunahnoðrar: 

— Dömubindi og tíðatappar, barnableiur og blerufóður í 

hreinlætisvörur, úr vatti. 

1001 -- — Dömubindi og tíðatar . un pe usus . 0 

1009 — — Annað ...... sr HR NR a 10 0 

— Vatt: aðrar vörur úr vatti: 

     

    

— — Úr baðmull; 

2101 Vatt 0... NR . . . 0 

2102 — — — Mjålkursigti ....... Re HR . 0 

2109 - - Annad ... HI . 10 0 

Úr tilbúnum trefjum: 

2201 — — Vatt...... ere … Ler. BR 0 

2209 — — — Annað ......... … HR HI 10 0 

— — Ánnað. 

2901 — — Vatt 0... BR …… ……. HR 0 

2909 — - Annars 20... HI BR 10 0 

3000 Spunaló, spunadust og spunahnodrar ................ . 0 

Flóki, einnig gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður: 

1900 — Stunginn flóki og samstunginn trefjadúkur ...... … a 0 
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Annar flóki, hvorki gegndreyptur, húðaður, hjúpaður né lagskip- 0 

aður: 

2100 - Úr ull eða fíngerðu dýrahári .......... AAN 0 

2900 - Úr öðrum spunatrefjum .............00 0 0 

- Annar: 
9001 Þakfilt úr flóka .........00.0.0..... ARA rerrnrre 5 0 

9009 - ANNAFS 2... kreere ke ere rkkrne 0 

5603 0000 Vefleysur, einnig gegndreyptar, húðaðar, hjúpaðar eða lagskipaðar 0 

5604 Gúmmíþráður og gúmmísnúra, húðað með spunaefni; spunagarn og 

ræmur o.þ.h. sem lýst er nr. 5404 eða 5405, gegndreypt, húðað, 

hjúpað eða klætt með gúmmíi eða plasti: 

1000 — Gúmmíþráður og gúmmísnúra, húðað með spunaefni ..... 0 

2000 — Háþolið garn úr pólvesterum, nyloni eða öðrum pólyamíðum eða 

úr viskósarayon, gegndreypt eða húðað .........0.00.0000000... 0 

9000 — Annað .......000. ere k kk nr nnnkre 0 

5605 0000 Málmgarn, einnig yfirspunnið, sem er spunagarn eða ræmur o.þ.h. 

sem lýst er í nr. 5404 eða 5405, í sambandi við málm sem er þráður, 

ræma eða duft, eða húðað með málmi .....................0.... 0 

5606 0000 Yfirspunnið garn, og ræmur o.þ.h. sem lýst er í nr. 5404 eða 5405, 

yfirspunnið (þó ekki það sem er í nr. 5605 og yfirspunnið hrosshárs- 

garn); chenillegarn (þar með talið hnökrað chenillegarn); lykkjurin 

adgarn ..........00.0.. 00 0 

5607 Seglgarn, snæri, reipi og kaðlar, einnig brugðið eða fléttað og einnig 

gegndreypt, húðað, hjúpað eða klætt með gúmmíi eða plasti: 

- Úr jútu eða öðrum bastspunatrefjum í nr. 5303: 

1001 — Færi og línur til fiskveiða ......0.0.0.0..0.00 0. 0 

1002 — Kaðlar ....... ANNAR gns 0 

1009 - Annad 0... 0 

— Úr sísalhampi eða öðri um spunatrefjum af agavaætt: 

2100 — Bindigarn eða baggagarn ........20000 0000... 0 

— Annað: 

2901 — — — Færi oglínurtilfiskveiða .......0..000000 0000. 0 

2902 ——— Kaðlar...........% 000. 0 

2909 —- — ARNAFS .........000 0 rr ekee 0 

—- Úr abaca (Manilahampi eða Musa textilis Nee) eða öðrum 

hörðum (blað) trefjum: 

3001 — Færi og línur tilfiskveiða ..........0.00 00... 0 

3002 — — Kaðlar .........%.. 00. 0 

3009 — - Afað .........00 000 kkrr kr rnnrnee 0 

— Úr pólvetyleni eða pólyprópyvleni: 

4100 — — Bindigarn eða baggagarn .......000000 0000 n 0. 0 

— — Annað: 

4901 —— — Færi oglínurtilfiskveiða ........0000000... 00. 0 

4902 ——— Kaðlar.............% 0002 0 

4903 — — — Einþáttungar til veiðarfæragerðar ............0..0.000... 0 

4909 — — — Annars ........00 0 entre rkeee 0 

Úr öðrum syntetískum trefjum: 

5001 —- Færi og línur tilfiskveiða ..........%%%0. 0... 0 

5002 — — Kaðlar .........%0. 0002. r kr rnsnnee 0 

5003 —— Einpåttungar til veidarfæragerdar ............0....0.00... 0



  

31. desember 1987 873 Nr. 96 

A E 

5009 —— Annad ....00...0 0. 0 

— Annad: 

9001 — — Færi oglínurtilfiskveiða .........0.....0.... eeeeeee 0 

9002 — — Kaðlar ......000.00. 0... nerne 0 

9009 — — Annars ........ RE 0 

5608 Hnýtt net úr seglgarni, snæri eða reipi; uppsett fiskinet og önnur 

fullgerð net úr spunaefnum: 

- Úr tilbúnum spunaefnum: 

1100 Fullgerð fiskinet ......0.......000 00 0 

— — Annað: 

1901 —— — Fiskinetjaslöngur ........00.00... 0... eeeeereee 0 

1909 —— — Annars 00...) nerve 6 

— Annað: 

9001 — — Fiskinet og fiskinetjaslöngur .........0....00....0 0 

9009 — - AÐNAFS 2... eree 0 

5609 Vörur úr garni, ræmum eða þess háttar sem lýst er í nr. 5404 eða 

5405, seglgarni, snæri, reipum eða köðlum, ót.a. : 

0001 — Spyrðubönd ......0.0.0)...0 0. 0 

0002 — Ongultaumar sees seeren 0 

0003 — Botnvörpuhlífar ............sssssssse seeren 0 
0009 — Affað „0000... 10 0
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57. KAFLI 

Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum 

  

FR i last gólfábreiður þar sem 

„ar hún er notuð og tekur einnig til vöru 
   n en ætluð er til annarra nota 

  

    

5701 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, hnýtt, einnig 

  

000 Urulleð 10 0 

HI i Örun 10 0 

   eidur år spunaefnum, hvorki limbundin né 

r med talin kelim-, sumak-, karam- 

  

Golfteppi og adrar g 

hnökruð, einnig fuilfrágengin, | 

  

ati 

pi og ábekk handunnin „og 

eppi og áþekk handunnin röggvateppi: 

        amter      

   

  

   

    

I 10 0 

Ur tlbunum spunaefnum ......%.... 0 10 0 

Ur 10 0 

QOnni 

410( Ur 10 0 

00 Ur tilbúnum sy 1 0 

1 Ur öðrum sp 10 0 

        

    
      

  

    

  

190 1 spunaefnum A FIRIR . 10 0 

9200 r ull eða fingerdu dyrahåri 10 0 

Ur 6 1 spunaefnum . bene vrnvrne 10 0 

Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum. límbundin, einnig 

fullgerð: 

Úr ull ðu dýrahári: 
i 10 0 

  

ða öðrum pólvamíðum 

2001 10 0 
2009 

10 (0 

    

öðrum tilbúnum spunatrefjum: 

   
9001 - Ur flóka 

1 
i 

9009 — Annað IR AR 10 0



us
 

  

. desember 1987 875 Nr. 96 

A E 

5704 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, úr flóka, hvorki 

límbundin né hnökruð, einnig fullgerð: 

1000 — Teppatlísar, 0,3 m að hámarksflatarmáli .............0........ 10 0 

9000 — Önnur ........0 0. NR 10 0 
5705 Önnur gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, einnig 

fullgerð: 

0001 — Úrflóka .....0.0.0000 0. 10 0 
0009 — Annars ..........0. 0 ennen ennen 10 0



Athugasemdir: 

1. 
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58. KAFLI 
Ofinn dúkur til sérstakra nota; límbundinn spunadúkur; 

laufaborðar; veggteppi; leggingar; útsaumur 

  

Til bessa kafla telst ekki spunadúkur sem um getur í 1. athugasemd við 59. kafla, gegndreyptur, i I £ ) 
i „ hjúpaður eða lagskipaður, eða aðrar vörur í 59. kafla. 

801 telst einnig ofinn ívafsflosdúkur, óuppúrskorinn þannig að flosið rís ekki. 

303 telst dúkur með uppistöðu sem að öllu eða nokkru leyti er myndað úr     'fið efni í nr. í 

istöðuþráðum eða snúðþráðum sem vafið er hálfar eða heilar umferðir eða meira utan 

mynda lykkjur sem halda ívafsþráðunum föstum. 
ls 

Sem 57 

    föstum up 

um hina föstu uppistöðuþr: 

| telst ekki hnýttur netdúkur úr se 

}6 telst eftirfarandi: 

  

Gi og 

  

       garni, snæri eða reipi, sem er í nr. 5608     
   Sem ofnir borðar í nr. Sé 

a. Ofinn dúkur, ekki yfir 30 em á breidd. hvort sem hann er ofinn þannig eða skorinn úr breiðari 

stykkjum, með föstum jöðrum á bí m (ofnum, límdum eða gerðum á annan hátt). 

b. Slöngulaga ofinn dúki flattur út er ekki meira en 30 cm á breidd. 

ad með innafbrotni um jöðrum s með þeim útflöttum eru ekki meira en 30 cm á 

    
      ðum hlið       

       

    

  

   

borðar í formi kögurs teljast til nr. 5808. 

Sem útsaumur í nr. 5810 telst meðal annars útsaumur með málm- eða glerþræði á sýnilegum grunni 

í saumur úr palljettum, kúlum eða skrautmótífum úr spunaefnum eða öðrum 

  

5810 teljast ekki útsaumuð ve 

Auk þeirrar vöru sem er í nr. 5809 teljast einni 

er AD ”Pp i (nr. 5805). 
g 1 il þessa kafla vörur gerðar úr málmþræði til nota í    

fatnað, vistarverur manna eða þess háttar. 

  

  

5801 Ofinn flosdúkur og chenilledúkur, þó ekki dúkur í nr. 5802 eða 5806: 

1000 Ur ull eða fíngerðu dýrahári ............0.... 0... . 0 
T 

  

U ppúrskorið rt lað flatel ....... 

Annar ívafsflosdúkur ........0.0.. 0 

sistöðuflosdúkur, épinglé  (óuppúrskorinn) sr 
   

I 

  

TD 3
 c A 7
 p pist öðuflosdúkur. 1 

U 

-U 

- Chenilledúkur ........%... 000 

Ur tilbúnum trefjum: 

OuppUrskornn ívafstlosdúkur ...........0.... 

Uppúrskorið rifflað flauel .........20.. 

3300 — — Annar ívafsflosdúkur ...... RANA 

3400 — - Uppistöðuflosdúkur, épinglé (óuppúrskorinn) 

3500 — — Uppistöðuflosdúkur, uppúrskorinn .................. 

3600 — — Chenilledúkur ......00..... ereerese 

9000 — Úröðrumspunaefnum .........0..0. 0 

    
5802 Handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur, þó ekki ofnir 

borðar í nr. 5806; límbundinn spunadúkur, þó ekki vörur í nr. 5703: 

- Handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur. úr baðmull: 

1100 = — Óbleikt 2....00..0. kreere er krrerrne 0 
1900 — — Afiað „2... BI 0 

2000 — Handklædafrottéefni og åbekkur ofinn frottédúkur, úr öðrum 

spunaefnum ............ kk rrnsnnee 0 

3000 — Limbundinn spunadukur .........%... 0020. 0
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5803 Snúðofið efni, þó ekki borðar í nr. 5806: 0 
1000 — Úr badmull 0... 0 
9000 Jr öðrum spunaefnum ennen nerne ere eres 0 

5804 Tyll og annar netdúkur, þó ekki ofinn, prjónaður eða heklaður 
dúkur; laufaborðar sem metravara, ræmur eða mótíf: 

— Tyll og annar netdúkur: 
1001 — — Fiskínet og fískinetaslöngur ............ SR 0 
1009 — — Afað .....0..0 ree, 0 

- Vélgerdir laufabordar: 
2100 — — Úrtilbúnum trefjum .........ssssseseeeeeeeveevereeeeee 0 
2900 - Ur bårum spunaefnum 2... 0 
3000 — Handgerðir laufaborðar 2... 0 

5805 0000 Handofin veggteppi af gerðinni góbelín, flandern, aubusson, beau- 
vais og þess háttar, og handsaumuð veggteppi (t.d. góbelínsaumur, 
krosssaumur), einnig fullgerð ..........0.............. 10 0 

5806 Ofnir borðar, þó ekki vörur í nr. 5807; borðar með uppistöðu en án 
ívafs, gerðir með límingu (bolducs): 
- Ofinn flosdúkur (þ.m.t. handklæðafrottéefni og áþekkur frotté- 

dúkur) og chenilledúkur: 
1001 — — Með gúmmíþræði .......0.0..0..0.0.0.. 0 0 
1009 —— Annar 2... eeg 0 

Annar ofinn dukur sem i er 5% eda meira að þunga af teygjugarni 
eða gúmmíþræði: 

2001 — — Með gúmmíþræði ........0..0..0...0... 0. 0 
2009 — — Annars 2... HA 0 

— Annar ofinn dúkur: 

- Úr baðmull: 
3101 — — — Með gúmmíþræði ........00.0.0..0.0.0.0. eeeeee 0 
3109 — - — Annars „0... rrreee 0 

- — Úr tilbúnum trefjum: 
3201 — — - Með gúmmíþræði sees 0 
3209 — — — Annars „0... reg 0 

- — Ur öðrum spunaefnum: 

3901 —- - — Með gúmmíþræði .......0..0..0......0.0. 00. 0 
3909 —- — Annars sees reen 0 

- Dúkur með uppistöðu en án ívafs, gerður með límingu (bolducs): 
4001 — — Með gúmmíþræði ........0..0.0..0.... 0. 0 
4009 — — Annar 20... eee 0 

5807 Merkimiðar, einkennismerki og áþekkar vörur úr spunaefnum, sem 
mefravara, ræmur eða skorið í lögun eða stærð, ekki útsaumað: 

1000 — Ofið ....... eree 0 
9000 — Annad „0... ere 0 

5808 Fléttur sem metravara; skrautleggingar, sem metravara, án út- 
saums, þó ekki prjónaðar eða heklaðar,; skúfar, dúskar og áþekkar 
vörur: 

1000 — Fléttur, sem metravara ...................... BI 0 
9000 — Annað ....00..0 0 

5809 0000 Ofinn dúkur úr málmþræði og ofinn dúkur úr málmgarni í nr. 5605, 
til nota í fatnað, vistarverur manna eða þess háttar, ót.a. .......... 0 

5810 Útsaumur sem metravara, ræmur eða mótíf: 
1000 — Útsaumur á Ósýnilegum grunni ...............0 0 0
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— Annar útsaumur: 

9100 Ur baðmull ......... ANNAR 0 

9200 — — Urtilbúnumtrefjum ............. sr 0 

9900 - Úr öðrum spunaefnum ............. 0 

5811 0000 Vatteraðar spunavörur sem metravara, úr einu 1 eða fleiri lögum af 

spunaefni ásamt tróði, saumað eða sett saman á annan hátt, þó ekki 
0
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59. KAFLI 
Gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða iagskipaður spunadúkur; spunavörur til 

notkunar í iðnaði 
Athugasemdir: 

I. Leiði ekki annað af orðalagi telst spunadúkur í þessum kafla einun; 

og í nr. 5803 og 5806, fléttur og skrautleggingar sem metravara 

heklaður dúkur í nr. 6002. 

2. Tilnr. 5903 telst: 

a. Spunadúkur, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður með plasti, hver sem þungi 
hans er á fermetra og hvert sem eðli plastefnisins er (þétt eða með holrúmi), þó ekki: 
I. Dúkur sem ekki má sjá með berum augum að „hafi verið segndreyptur, húðaður eða 

hjúpaður (yfirleitt í 50.—-55., 58. eða 60. kafla). Í þessu sambandi skal ekki tekið tillit til 
litarbreytinga sem kunna að hafa átt sér stað. 

2. Vörur sem ekki er hægt að beygja með höndunum utan um hólk með 7 mm þvermáli við 
15S—-309C hita án þess að þær brotni (yfirleitt 39. kafli). 

Vörur sem í er spunadúkur sem algerlega er hulinn plasti eða húðaður eða hjúpaður slíku 
efni á báðum hliðum, enda megi sjá húðina eða hjúpinn með berum augum án tillits til 

litarbreytinga sem kunna að hafa átt sér stað (39. kafli). 

4. Dúkur húðaður eða hjúpaður að hluta til með plasti og mynstraður fyrir áhrif þessarar 
aðvinnslu (yfirleitt 50.—-55.. 58. eða 60. kafli). 

5. Plötur, blöð eða ræmur úr holplasti, í sambandi við spunadúk, þegar spunaefnið er einungis 
til staðar til styrkingar (39. kafli). 

6. Spunavörur i nr. 5811, 

b. Dúkur gerður úr garni. ræmum eða þess háttar, gegndreyptur, húðaður. hjúpaður eða klæddur 
með plasti, í nr. 5604 

3. Sem veggfóður úr spunaefni í nr. 5905 teljast vörur í rúllum, ekki minna en 45 cm á breidd, til 
vegg- eða loftskreytingar, með spunaefnisyfirborði sem fest hefur verið á grunn eða fengið hefur 
aðvinnslu á bakhlið (gegndreypt eða húðað til að þola límingu). 

Til þessa vöruliðar telst þó ekki veggfóður gert úr spunahnökrum eða spunadusti sem fest er 
beint á pappírsgrunn (nr.4814) eða á spunagrunn (yfirleitt nr. 5907). 

4. Sem gúmmíborinn spunadúkur í nr. 5906 telst: 

a. Spunadúkur, gegndreyptur, húðaður. hjúpaður eða lagskipaður með gúmmíi og 

I. að þunga ekki yfir 1500 g/m', eða 

2. að þunga yfir 1500 g/m og úr meira en 50% af spunaefni miðað við þunga. 
b. Dúkur sem gerður er úr garni, ræmum eða þess háttar, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða 

klæddur með gúmmíi, í nr. 5604. 

c. Dúkur úr spunagarni sem límt er samhliða saman með gúmmíi, hver sem þungi þess er á 
fermetra. 

d. Plötur, blöð eða ræmur úr holgúmmíi í sambandi við spunadúk sem er meira en aðeins til 
styrkingar, þó ekki spunavörur í nr. 5811. 

5. Til nr. 5907 telst ekki: 

a. Dúkur sem ekki má sjá með berum augum að hafi verið gegndreyptur, húðaður eða hjúpaður 
(yfirleitt í 50.—-55., 58. eða 60. kafla). Í þessu sambandi skal ekki tekið tillit til litarbreytinga 
sem kunna að hafa átt sér stað. 

b. Dúkur málaður mynstri (þó ekki máluð tjöld sem eru leiktjöld, bakgrunnur í myndastofur eða 
þess háttar). 

c. Dúkur húðaður að hluta með hnökrum. dusti, korkdufti eða þess háttar og mynstraður fyrir 
áhrif þessarar aðvinnslu. Flosdúkslíki flokkast þó í þennan vörulið. 

d. Dúkur með steiningu að meginstofni úr sterkjukenndum eða áþekkum efnum. 

e. Viður spónlagður á grunn úr spunadúk (nr. 4408). 

tf. Náttúrleg slípiefni eða gervislípiefni sem duft eða korn á grunni úr spunadúk (nr. 6805). 
g. Samanlímdur eða endurunninn gljásteinn á grunni úr spunadúk (nr. 6814). 

h. Málmþynnur á grunni úr spunadúk (flokkur XV). 

ofinn dúkur í 50.—-55. kafla 
nr. 5808 og prjónaður eða 
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6. Til nr. 5910 telst ekki: 

a. Belti eða reimar fyrir drifbúnað eða færibönd, að þykkt minna en 3 mm. 

b. Belti eða reimar fyrir drifbúnað eða færibönd úr spunadúk gegndreyptum, húðuðum, 

hjúpuðum eða lagskipuðum með gúmmíi eða gert úr spunagarni eða snúru sem er gegndreypt, 

húðuð, hjúpuð eða klædd með gúmmíi (nr. 4010) 

7. Til nr. 5911 teljast eftirgreindar vörur sem ekki falla í neinn annan vörulið í flokki XI: 

a. Spunavara, sem metravara, klippt í lengdir eða aðeins klippt í rétthyrnda lögun (þ.m.t. 

ferninga) (þó ekki vara sem eðli sínu samkvæmt telst til nr. 5908—5910): 

I. Spunadúkur, flóki og ofinn dúkur fóðraður með flóka, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður 

með gúmmíi, leðri eða öðru efni til nota á kamba og áþekkur dúkur til annarra tækninota. 

2. Kvarnagrisja. 

3. Síudúkur til nota í olíupressur eða þess háttar, úr spunaefni eða mannshári. 

4. Sléttofinn spunadúkur með margþráða uppistöðu eða ívafi, einnig flókaður, gegndreyptur 

eða húðaður, til nota í vélbúnaði eða til annarra tækninota. 
S 5. Spunadúkur styrktur með málmi, til tækninota. 

6. Snúrur, fléttur og þess háttar, einnig húðað, gegndreypt eða styrkt með málmi, til 

iðnaðarnota sem þéttingar eða smurefni. 

b. Spunavörur (þó ekki vörur í nr. 5908—-5910) til tækninota (t.d. spunadúkur og flóki, endalaus 

eða með tengibúnaði, til nota í pappírsgerðar- eða áþekkum vélum (t.d. fyrir deig eða 

asbestsement). þéttingar, skinnur, fágunarskífur og aðrir vélahlutir). 

  

A I 

5901 Spunadúkur húðaður gúmkvoðu eða sterkjukenndum efnum, til 

nota í bókahlífar eða þess háttar; afritaléreft; unnið listmálunar- 

léreft; stífléreft (buckram) og áþekkur stífur spunadúkur til hatta- 

gerðar: 

1000 — Spunadúkur húðaður gúmkvoðu eða sterkjukenndum efnum, til 

nota í bókahlífar eða þess háttar ........0000000 0000... 0 

9000 — Annar .......... 0 rgre 0 

5902 Hjólbarðadúkur (tyre cord fabric), úr háþolnu garni úr nyloni eða 

öðrum pólyamíðum, pólyesterum eða viskósarayoni: 

1000 — Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum „20.00.0000... 0... 0 

2000 — Úrpólyesterum ..........0.000 0. er rrrrrrkkrrr 0 

9000 — Annar .......... 00 0 

5903 Spunadúkur gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða legskipaður með 

plasti, þó ekki dúkur í nr. 5902: 

1000 — Með pólyvínylklóríði .........00.000000 00. n unun kr kr kk regere 0 

2000 — Með pólyúretani .........2..2. 0000 r nn 0 

9000 — Annar ........2..00 00 erne r kreeres k enke 0 

5904 Línóleum, einnig tilsniðið; gólfdúkur úr yfirborðshúðuðu eða yfir- 

borðshjúpuðu spunaundirlagi, einnig tilsniðinn: 

1000 — Línóleum ........0...%. 000. 5 0 

— Annad: 

9100 — — Með grunn úr stungnum flóka eða vefleysum ..............… 5 0 

9200 — — Með grunn úröðruspuna€fni ......00..00 00... nn. 5 0 

5905 0000 Veggfóður úr spuna€fni .............0000.0.. 000... 5 0 

5906 Gúmmíborinn spunadúkur, þó ekki dúkur í nr. 5902: 

1000 — Límbönd, ekki meira en 20 cm ábreidd ........0.0...00000.... 0 

— Annar: 

9100 — — Prjónaður eða heklaður ........0.000.000 000... nn... 0 

9900 — — Annars ssssssuueeeeeeeeeenneen een k keen een reeks kerne 0
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5907 

5908 

5909 

5910 

5911 

0000 

0000 

0000 

0000 

2000 

3100 

3200 

4000 

9000 

Spunadúkur gegndreyptur, húðaður eða hjúpaður á annan hátt; 

máluð tjöld sem eru leiktjöld, bakgrunnur í myndastofur eða þess 

háttar .............. ener renee 

Kveikir úr spunaefni, ofnir, fléttaðir eða prjónaðir, í lampa, ofna, 

kveikjara, kerti eða þess háttar; glóðarsokkar og slöngulaga prjónað 

glóðarnetefni til þeirra, einnig gegndreypt ....................... 

Vatnsslöngur og áþekkar slöngur úr spunaefni, einnig fóðraðar, með 

hlífðarbúnaði eða með fylgihlutum úr öðrum efnum .............. 

Belti eða reimar fyrir drifbúnað eða færibönd, úr spunaefni, einnig 

styrkt með málmi eða öðru efni .........................0..... 

Spunavörur og hlutir til tækninota, skýrgreindir í 7. athugasemd við 
þennan kafla: 

— Spunadúkur, flóki og ofinn dúkur fóðraður með flóka. í sambandi 

við eitt eða fleiri lög úr gúmmíi, leðri eða öðru efni, til nota í 

kamba, og áþekkur dúkur til annarra tækninota ............... 

— Kvarnagrisja, einnig fullgerð .................00....... 

— Spunadúkur og flóki, endalaus eða með tengibúnaði, til nota í 

pappírsgerðarvélum eða áþekkum vélum (t.d. fyrir deig eða 

asbestsement): 

- - Að þyngd minna en 650 g/m* .....0.....00.. 0. se0 

- — Að þyngd 650 g/m' eða meira .............. 0020. 

- Síudúkur til nota í olíupressur eða þess háttar, einnig úr manns- 

hári 20...
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60. KAFLI 
Prjónaður eða heklaður dúkur 

Athugasemdir: 
Til þessa kafla telst ekki: 

a. Heklaðir laufaborðar í nr. 5804. 

b. Merkimiðar, einkennismerki eða áþekkar vörur, prjónaðar eða heklaðar, í nr. 5807 

c. Prjónaður eða heklaður dúkur, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður, . kafla 

Þó telst prjónaður eða heklaður flosdúkur, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lag kipaður 

til nr. 6001. 

Til þessa kafla telst einnig dúkur gerður úr málmþræði til nota í fatnað, vistarverur manna eða þess 

háttar. 

Hv 
sti 

  

to
 

  

  

3. vetna í tollskránni er með prjónuðum vörum einnig átt við stungubundnar vörur þar sem 

ungulykkjurnar eru myndaðar úr spunagarni. 

A FE 

6001 Flosdúkur, þ.m.t. langflosdúkur og frottédúkur, prjónaður eða 

heklaður: 

1000 — Langflosdúkur ....... A NA ÐIR … 0 

Lyk ckjuflosdúkur: 

2100 — — Úrbaðmull...........000 0000 ð sn kk k kr rr rrrrner 0 

2200 - Jr tilbúnum trefjum ...... ANNARRA 0 

2900 — — Uröðrumspunaefnum .......000000 0. ann nn 0 

— Annar: 

9100 — — Úr baðmull .......0..0.0. 0. SNAR 0 

9200 — — Úrtilbúnumtrefjum .....0000... 0... AR 0 

9900 - — Úröðrum spunae€fnum ........0..000 000 n 0 nn 0 

6002 Annar prjónaður eða heklaður dúkur: 

1000 — Ekki meira en 30 em á breidd og í er 5% eða meira að þunga af 

teygjugarni eða gúmmíþræði ...........00....... HR 0 

2000 — Annar, ekki meira en 30 cm á breidd ........................ 0 

3000 — Meira en 30 cm á breidd og í er 5% eða meira af teygjugarni eða 

gúmmíþræði ......0..0.00 0000. nr k ket kk r rr ens 0 

— Annar dúkur, uppistöðuprjónaður (þ.m.t. dúkur gerður á borða- 

prjónavélar): 

4100 — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ........... AN . 0 

4200 — — Urbaðmull.........0..%02% 000. ken kk krreer 0 

4300 — — Úrtilbúnumtrefjum ............00 0000 nn 0 

4900 — ANAS 22... 0 

- Annar: 

9100 — — Úrulleða fíngerðu dýrahári ...........00..0.... HR 0 

9200 — — Urbaðmull..........2.. 0... ene rr rer rkren 0 

9300 — - Úrtilbúnumtrefjum ..........0.. 000. 0 

9900 — — Annars ........020 0 rr rr kk rr rrns 0
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61. KAFLI 
Fatnaður og fylgihlutir, prjónað eða heklað 

Athugasemdir: 

l. 

4. 

6. 

(0 

Til þessa kafla teljast einungis fullgerðar prjónaðar eða heklaðar vörur. 
Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur í nr. 6212 
>. Notuð föt eða aðrar notaðar vörur í nr. 6309. 

c. Ortópedísk tæki, skurðlækningabelti, kviðslitsbindi eða þess háttar (nr. 9021) 
| nr. 6103 og 6104 er með: 

. Jakkafötum átt við sett flíka sem í eru tvö eða þrjú stykki gerð úr sams konar dúk og felur í sér: 
— eina flík sem hönnuð er til að hylja neðri hluta líkamans og samanstendur af buxum, 

hnébuxum eða stuttbuxum (þó ekki sundföt), pilsi eða buxnapilsi, og hefur hvorki axlabönd 
né smekk, og 

— eina treyju eða jakl 

  

t, sem, án þess að ermar séu meðtaldar. gert er að ytra byrði úr fjórum 
eða fleiri efnisflötum. hannað til að hylja efri hluta líkamans. og eftir atvikum samstætt vesti 
að auki. 

Allir hlutar jakkafata sku 
skulu einnig vera af samb 

    

u vera úr sömu gerð af dúk, sama stíl, lít og samsetningu. Þeir 
rilegri eða tilsvarandi stærð. Ef fleiri aðskildum hlutum til að hylja 

neðri hluta líkamans er framvísað saman (t.d. buxur og stuttbuxur, eða pils eða buxnapils og 
buxur) skal tilheyrandi neðri hluti vera buxurnar eða. þegar um er að ræða jakkaföt kvenna 
eða telpna. pilsið eða buxnapilsið, en hinar flíkurnar teljast sér. 

Með jakkafötum er einnig átt við efti rtalin sett flíka, einnig þótt þau uppfylli ekki ofangreind 
skilyrði: 

árdegiskjólföt, sem fela í sér einfaldan Jakka (lafatreyju) með ávölu, síðu baklafi og 
röndóttar buxur, 
síðdegiskjólföt, yfirleitt gerð úr svörtum dúk. þar sem jakkinn er tiltölulega stuttur að 
framan, kemur ekki saman og er með grönn löf sem eru aðskorin á mjöðmum og hanga 
niður á bakhlið. 

  

  

   
  

    

samkvæmisföt (smókingur), þar sem jakkanum svipar Í stíl til venjulegs jakka (þótt e.t.v. 
sjáist meira af skyrtunni). en er með börð úr gljásilki eða silki líki. 

b. Fatasamstæðu átt við sett flíka (þó ekki jakkaföt og vörur í nr. 6107, 6108 eða 6109) sem í eru 
nokkur stykki gerð úr sams konar dúk, umbúin til smásölu. og felur í sér: 

eina flík sem hönnuð er til að hylja efri hluta líkamans, að undanteknum peysum sem 
myndað geta aðra efri flík þegar talað er um tvísett. og vestum sem einnig geta myndað aðra 
efri flík, og 

eina eða tvær mismunandi flíkur sem hannaðar eru til að hylja neðri hluta líkamans og 
samanstanda af buxum, smekkbuxum með axla böndum, hnébuxum. stuttbuxum (þó ekki 
sundföt). pilsi eða buxnapilsi. 

  

Allir hlutar fatasamstæðu skulu vera úr sömu gerð af dúk, sama stíl, lit og samsetningu. Þeir 
skulu einnig vera af sambærilegri eða tilsvarandi stærð. Sem f fatasamstæður teljast ekki æfinga- 
og skíðagallar í nr. 6112. 

Tilnr. 6105 og 6106 teljast ekki flíkur með vösum fyrir neðan mitti, með stroffi eða öðrum búnaði 
til að þrengja flíkina að neðan. eða flíkur sem hafa að meðaltali færri en 10 spor á 
lengdarsentimetra í hverja átt þegar talið er á fleti sem mælist a.m.k. 
teljast ekki ermalausar flíkur. 
Að því er tekur til nr. 6111 
a. Er með ungbarnafatnaði og fylgihlutum átt við vörur fyrir ung börn sem ekki eru yfir 86 cm á 

hæð og nær einnig yfir barnableiur. 
b. Skulu vörur sem fljótt á litið geta bæði talist til nr. 6111 og annarra vöruliða í þessum kafla 

flokkast í nr. 6111. 
Sem skíðagallar í nr. 6112 teljast flíkur eða sett flíka sem vegna almenns útlits og áferðar bera 
einkenni þess að vera ætluð fyrst og fremst til nota við skíðaiðkun (göngu eða alpagreinar). Þeir 
eru eitt af tvennu: 

  

10 cm x 10 em. Til nr. 6105 
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a. Skíðasamfestingur, þ.e.a.s. ein flík sem hönnuð er til að hylja efri og neðri hluta líkamans. 

Auk erma og kraga kann skíðasamfestingur einnig að vera búinn vösum eða iljaböndum. 

b. Skíðafatasamstæða, þ.e.a.s. sett af flíkum sem í eru tvö eða þrjú stykki, umbúin til smásölu, og 

fela í sér: 

— eina flík svo sem hettuúlpu. stormblússu, vindjakka eða þess háttar sem lokað er með 

rennilás og kann auk þess að vera með vesti, og 

— einar buxur, einnig þær sem náð geta hærra en í mitti. einar hnébuxur eða einar smekkbuxur 

með axlaböndum. 

Skíðafatasamstæða getur einnig verið samsett úr samfestingi áþekkum þeim sem lýst er Í a- 

lið að ofan og eins konar vatteraður, ermalaus jakki sem farið er í utanyfir samfestinginn. 

Allir hlutar skíðafatasamstæða skulu vera úr dúk með sömu áferð, stíl og samsetningu, en 

þurfa ekki að vera í sama lit. Þeir skulu einnig vera af sambærilegri eða tilsvarandi stærð. 

  

7. Flíkur sem fljótt á litið geta bæði talist til nr. 6113 og annarra vöruliða í þessum katla, þó ekki nr. 

6111. skulu flokkast í nr. 6113. 

8. Vörur í þessum kafla sem ekki bera það með sér að vera annað hvort karla- eða drengjafatnaður 

eða kven- eða telpnafatnaður skulu flokkast í vöruliði fyrir kven- eða telpnafatnað. 

9. Vörur í þessum kafla geta verið úr málmþræði. 

A E 

6101 Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, hettuúlpur (þ.m.t. 

skíðajakkar), stormblússur, vindjakkar og áþekkar vörur karla eða 

drengja, prjónað eða heklað, þó ekki þessar vörur í nr. 6103: 

1000 — Úrull eða fíngerðu dýrahári .......2.0.000 00... 15 0 

2000 — Úrbaðmull....... rr 15 0 

3000 — Úrtilbúnumtrefjum .........0. 002. … 15 0 

9000 — Úröðrumspunaefnum .......00..0 00... 15 0 

6102 Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, hettuúlpur (þ.m.t. 

skíðajakkar). stormblússur, vindjakkar og áþekkar vörur kvenna 

eða teipna, prjónað eða heklað, þó ekki þessar vörur í nr. 6104: 

1000 — Úrull eða fíngerðu dýrahári ........0..00 00... 15 0 

2000 — Ur badmull seere ANNANN 15 0 

3000 — Úrtilbúnumtrefjum ........... 2... kk krrer 15 0 

9000 — Úröðrumspunaefnum .......00.0 0000 nn 15 0 

6103 Jakkaföt, fatasamstæður, jakkar, sportjakkar, buxur, smekkbuxur 

með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur (þó ekki sundföt) karla 

eða drengja, prjónað eða heklað: 

- Jakkaföt: 

1100 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári .......0...0.. 0... 0... 15 0 

1200 Úr syntetískum trefjum ......0.00.0 0. 15 0 

1900 Ur &drum spunaefnum ........220ssseueeeerkrrr rr rrrrn I5 0 

— Fatasamstædur: 

2100 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári .......00.000 00... 0... … 15 0 

2200 — — Ur badmull ..........0sseeeeeeeere ere rer r rr kr kr rnrne 15 0 

2300 — — Úr syntetískumtrefjum ......000000 0... 15 0 

2900 Úr öðrum spuna€fnum .......0%%..0 nn nn 15 0 

— Jakkar og sportjakkar: 

3100 — — Úr ulleða fíngerðu dýrahári ........0%... 000. 15 0 

3200 — — Úrbaðmull 00.00.0000 000 krr ktr 15 0 

3300 — — Úrsyntetískumtrefjum .....00.0.00 00... 15 0 

3900 — — Úröðrumspunaefnum ........00.0.0 00. 15 0



  

Öð. 

  

6104 

6105 

6106 

  

    

      T 
Å 

l fnum Jr öðrum spuna: 

  

Jakkaföt, fatasamstæður, jakk kjólar, pils, buxnapils, buxur, 

smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur (þó ekki 

sundföt) kvenna eða telpna, prjónað eða heklað: 

ikkaföt:     

   

900 — — Ur öðrum spunaefnum 

  

Fatasamstæðui 

2100 —- Úr i 
220 Ur baðmull 

2300 Úr syntetískum trefjum 

2900 — — Úröðrum spunaef 

    

N , . 
100 — Å TI 

3200 - 1 

3300 Ur syntetískum trefjum 

  

3900 — — Uröðrum spu 

    

í 
ÅL 

- — Ur syntetiskum trefju 
T 
Å 

  

- Úr öðrum spunat 

Karla- eða dr 

1900 — Ur baðmu 

    

gjaskyrtur, prjónaðar eða heklaðar: 

2000 Ur tilbúnum treti 

U 

  

Jr öðrum spunaefnum: 

9001 = — Úrsilki 
9009 Aðrar IR … Lue. . . 

Blússur, skyrtur og skyrtublússur kvenna eða telpna, prjónaðar eða 

heklaðar: 

1000 Ur baðmull 
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6107 Nærbuxur, nærhöld. náttserkir, náttföt, baðsloppar, morgunsloppar 

og áþekkar vörur karla eða drengja, prjónað eða heklað: 

- Nærbuxur og nærhöld: 

1100 — - Úrbaðmull........... 0 15 0 

1200 — — Ur tilbånum trefjum ......0.....00 0... 0 15 0 

— - Úr öðrum spunaefnum: 
1901 = — Úrsilki 20.00.0000... 15 0 
1909 — — — Annað .........0 0 k kerner ennes 15 0 

- Nåttserkir og nåttfåt: 

2100 = — Úrbaðmull.......00... 000 15 0 
2200 — — Úrtilbúnumtrefjum ......0..0.0.. 00... 15 0 

- — Úr öðrum spunaefnum: 

2901 —— Úrsilki ......... SANNAR rrrrknee 15 0 
2909 - ANNAÐ 200... nerne rnnnnrnre 15 0 

— Annað: 
9100 = — Úr baðmull 15 0 

9200 — — Úrtilbúnumtrefj 15 0 

9900 = — Úröðrumspunaefnum .........00. 0... 15 0 

6108 Nærpils, millipils, nærhöld, nærbuxur, náttkjólar, náttföt, léttslopp- 

ar, baðsloppar, morgunsloppar og áþekkar vörur kvenna eða telpna, 

prjónað eða heklað: 

— Nærpils og millipils: 

1100 — — Úrtilbúnumtrefjum ...... IR 15 0 

— — Úr öðrum spunaefnum: 

1901 = — — Úrsilki 2......0.. 00. kknn kernens 15 0 

1909 = — — Annað... MIÐI 15 0 

- Nærhåld og nærbuxur: 

2100 — — Úrbaðmull.........00 00. 15 0 

2200 — — Urtilbúnumtrefjum ............... 00. 15 0 

- Úr öðrum spunaefnum: 

2901 —— — Úrsilki 20.00.0000... nkrrnee 15 0 

2909 — —- — Affnað.......... 0. rk ennen 15 0 

— Nåttkjålar og nåttfåt: 

3100 = — Úrbaðmull 00.00.0000... HR 15 0 

3200 — Úr tilbúnum trefjum ....... IR 15 0 

- — Ur &årum spunaefnum: 

3901 = — — Ursilki 2...0.000.0. 0 15 0 

3909 — — — Annað .........0 0. ker kk rns 15 0 

- Annað: 

9100 — — Úrbaðmull........0....000 15 0 

9200 — Úrtilbúnumtrefjum ...............0 0 15 0 

9900 — — Úröðrumspunaefnum .......0%..00. 0 15 0 

6109 T-bolir, nærbolir og aðrir bolir, prjónaðir eða heklaðir: 

1000 = Úrbaðmull......00.0.0. seeeeeereeerekkr kr rkkr rer 15 0 
— Úr öðrum spunaefnum: 

9001 = — Úrsilki 20.00.0000. AR 15 0 
9009 — — Annað 2... nen nn enker rnne 15 0 

6110 Jersey-peysur, peysur, golftreyjur, vesti og áþekkar vörur, prjónað- 

ar eða heklaðar: 
1000 — Úrulleða fíngerðu dýrahári .............0.0.. 00 15 0 

2000 Úr baðmull ......00..... 15 0 

3000 — Úrtilbúnumtrefjum ...........0 0... ð 15 0 

9000 — Úröðrumspuna€fnum ..........0.00 15 0
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FOG 

1009 . Í 0 

Ur baðmull: 

2001 Sjúkrasokkar ( 

2009 — Annað 0 

Úr tilbúnum trefjum: 

3001 - Stúkrasokkar U 

3009 - Annad I ( 

Ur öðrum spunaefnum 

9001 = — Sjúkrasokkar 0 

9009 Annað BI a . . | 

6112 Æfingagallar, skíðagallar og sundföt, prjónað eda heklad: 

Ætingagallar 

1100 Úr baðmull | 

1200 — — Úr ssyntetískum trefjum | 0 

1900 Úr öðrum spunaefnum | 

000 Skíðagallar 

Sundtföt karla eða drengja: 

3100 Ur syntetískum trefjum 

900 Ur öðrum spunaetnur l ( 

Sundföt kvenna eða telpna: 

Ur tískum trefi 

) Ur öðrum spunaefnu . 

6113 0000 Fatnaður úr prjónuðum eða hekluðum dúk í nr. 5903, 5906 eða 5907 ) 

6114 Annar fatnaður, prjónaður eða heklaður: 

1000 Ur ull eða fínge vrahári | 

2000 Ur baðmull | ( 

3000 Ur tilbúnum trefjum U 

9000 Ur öðrum spunaetnun - . 2 I 

6115 Sokkabuxur, heilsokkar, sokkar og aðrar sokkavörur, þ.m.t. sjúkra- 

sokkar og skófatnaður án viðfests sóla. prjónað eða heklað: 

Sokkabuxur: 

1100  — — Ur svntetískum tretjum sc 

67 decitex I 

1200 Ur syntetiskum trefjum sen 
. 0 

1900 L. U 
2000 lí 

Ur ull eða fíngerðu dýrahári: 

9101 - — Sjúkrasokkar o.þ.h. 0 

9109 -— Annað ! 0 
T 

    

   

      

    

    

  

  

  

Ur baðmull: 

Sjúkrasokkar o.þ.h. 

Annað .. . 

- Ur svntetískum trefjum: 

  

| 
9301 - Sjúkrasokkar o.þ.h 

9309 — - Annað .. 
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Úr öðrum spunaefnum: 

9901 — — — Sjúkrasokkaro.þ.h. 2......0. AR 5 0 

9909 — — — Annad . NANNA ns knsgnrs 15 0 

6116 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, | pr rjónað eða heklaðir: 

1000 — Hanskar, gegndreyptir, húðaðir eða hjúpaðir með plasti eða 

GÚMMÍ 00.00.0000 AÐ 15 0 

Aðrir: 

9100 = — Úrull eða fíngerðu dýrahári ...... a 15 0 

9200 — Urbaðmull 20.00.0000. HR a 15 0 

9300 — — Ur syntetiskum trefjum IR 15 0 

9900 - Úr öðrum spunaefnum ..... 15 ) 

6117 Aðrir fullgerðir fylgihlutir fatnaðar, Þrjónaðir eða heklaðirs prjón- 

aðir eða heklaðir hlutar til fatnaðar eða fvlgihluta: 

1000 Sjöl, klútar, treflar. möttlar, slör og þess háttar .........2....... 15 ) 

2000 Bindi, slaufur og slifsi ......…. a 15 0 

8000 Aðrir fylgihlutir 2.................… IR 15 0 

Hlutar: 

9001 — - Sjúkravörur, Ót.a. .....000... 00 HR 5 0 

9009 — ÁÐÖFIr 2000... n ener n nes bruser 15 0
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62. KAFLI 

Fatnaður og fylgihlutir, ekki prjónað eða heklað 
Athugasemdir: 

I. Til þessa kafla teljast einungis fullgerðar vörur úr hve 's konar spunadúk öðrum en vatti, þó ekki 
prjónaðar eða heklaðar vörur (aðrar en vörur í nr. 6212). 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Notuð föt eða aðrar notaðar vörur í nr. 6309 

b. Ortópedísk tæki, skurðlækningabelti, kviðslitsbindi eða þess háttar (nr. 9021). 

3. Í nr. 6203 og 6204 er með: 

Jakkafötum átt við sett flíka 

    

sem í eru tvö eða þrjú stykki gerð úr samskonar dúk og felur í sér 

— eina flík sem hönnuð er eðri hluta líkamans og samanstendur af buxum, 

hnébuxum eða stuttbuxum (þó ekki sundföt), pilsi eða buxnapilsi. og hefur hvorki axlabönd 

né sme kk, 

— eina tr 
eða fle 

að auki 

Allir hlutar jakkafata skulu vera úr sömu gerð af dúk. sama stil, lit | og samsetningu. Peir 

skulu einnig vera af sambær i eða tilsvarandi stærð. Ef fle kildum hlutum til að 

hylja neðri hluta líka ans er framvísað saman (t.d. buxur og stutt ttbuxur, eda pils eda 

buxnapils og buxur) skal tilheyrandi nedri hluti vera buxurnar eda, þegar um er að ræða 

jakke 

  

   

   
   

  

     akka sem, án þess að ermar séu meðtaldar, gert er að ytra byrði úr fjórum 

efnisflötum, hannað til að hylja efri hluta líkamans, og eftir atvikum samstætt vesti 

   

    

  

föt kvenna eða telpna, nilsið eða buxnapilsið, en hinar flíkurnar teljast sér. 

Með jakkafötum er einnig átt við eftirtalin sett flíka, einnig þótt þau uppfylli ekki 

ofangreind skilyrði: 

- árdegiskjólföt, sem fela í sér einfaldan jakka (lafatreyju) með ávölu, síðu baklafi og 

röndóttar buxur, 

— síðdegiskjólföt, yfirleitt 

  

    c        gerð úr svörtum í þar sem jakkinn er tiltölulega stuttur 

framan, kemur ekki saman og er með grönn löf sem eru aðskorin á mjöðmum og har 

niður á bakhlið, 

— samkvæmisföt (smókingur), þar sem jakk 

sjáist meira af skv ni), en er með börð úr eljásilki eða silkilíki. 

b. Fatasamstæðu átt við sett flíka ( ki jakkaföt og vörur í nr. 6207 eða 6208) sem í eru nokkur 

stykki gerð úr samskonar dúk, umbúin til smásölu, og felur í sér: 

eina flík sem hönnuð er til að hylja efri hluta líkamans. að undanteknum peysum sem 

myndað geta aðra efri flík þegar talað er um tvísett og vestum sem einnig geta myndað aðra 

efri flík, og 

- eina eða tvær mismunandi flíkur sem hannaðar eru til að h 

   

  

num svipar í stíl til venjulegs jakka (þótt e.t.v. 

  

    

  

     nó el 

  

  

ylja neðri hluta líkamans og 
samanstanda af buxum. smekkbuxum með axlaböndum, hnébuxum. stuttbuxum (þó 

ekki sundföt), pilsi eða buxnapilsi 

Allir hlutar fatasamstæðu skulu vera úr sömu gerð af dúk, sama stíl, lit og samsetningu. Þeir 

skulu einnig vera af sambærilegri eða tilsvarandi stærð. Sem fatasamstæður teljast ekki æfinga- 
eða skíðagallar í nr. 6211. 

dá. Að því er tekur til nr. 6209: 

a. Er með ungbarnafatnadi og fylgihlutum ått vid vorur fyrir ung bårn sem ekki eru yfir 86 cm å 
hæð og nær einnig yfir barnableiur. 

b. Skulu vörur, sem fljótt á litið geta bæði talist til nr. 6209 og annarra vöruliða í þessum kafla, 
flokkast í nr. 6209 

Flíkur sem fljótt á litið geta bæði talist til nr. 6210 og annarra vöruliða í þessum kafla. þó ekki nr. 

6209, skulu flokkast í nr. 6210. 

6. Sem skíðagallar í nr. 6211 teljast flíkur eða sett flíka sem vegna almenns útlits og áferðar bera 

einkenni þess að vera ætluð fyrst og fremst til nota við skíðaiðkun (göngu eða alpagreinar). Þeir 
eru eitt af tvennu: 

Skíðasamfestingur, þ.e.a.s. ein flík sem hönnuð er til að hylja efri og neðri hluta líkamans. Auk 

erma og kraga kann skíðasamfestingur einnig að vera búinn vösum eða iljaböndum. 

  

nm
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5 A e.a.s. sett af flíkum sem í eru tvö eða þrjú stykki, um 

  

- eina flík svo sem hettuúlpu. stormblússu, vindjakka eða þess hí sem lokað er með 

  

inn auk þess að vera með vesti, og 

  

einar smekkbuxur 

  

einar buxur. einnig þær sem geta náð hærra en í mitti, einar hnébuxur ed: 

indum. 

         

  

, verið samsett úr samfestingi áþekkum þeim sem lýst er í a-lið 
  

    A ki sem farið er í 

  

onar vatte „ ermalaus anyfir samfestinginn. 

saa Ju skulu vera úr dúk með sömu áferð, stíl og samsetningu, en 

eir skulu einnig vera af sambærilegri eða tilsvarandi stærð. 

  

Klútar og áþekkar vörur, fernin slaga eða því sem næst. ekki meira en 60 em á hverja hlið, skulu 

en 60 em á einhverja hlið skulu 

    

sem vasaklútar (nr. 6213). Vasaklútar sem eru 1 

   inr 

ð með sér að vera     

  

ekki annað hvort karla- eða drengjafatnaður 

  

S Vörur í þessum kalla s 
kkast í vöruliði fyrir kven- eða telpnafatnað 

eta verið úr mí Imbr: æði. 

1aður ski 

  

  

6201 Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, hettuúlpur (þ.m.t. 

skíðajakkar), stormblússur, vindjakkar og áþekkar vörur karla eða 

drengja, þó ekki þessar vörur í nr. 6203: 

regnfrakkar. í 

' vörur! 

  

herðaslár, skikkjur og frakk: 

      

   

  

    

  

    

  

! Ur ull eða fíngerðu dýrahári 15 0 

) Ur badmul! ' 15 0 

[30 Ur tilbúnum trefjum 15 0 

00 Ur öðrum spunaefnum 15 0 

Annað: 

9100 Ur ull eða í ðu dýrahári .. 15 0 

Urbaðmull ...... … AI A 15 0 

Ur tili trefjum ...... . … HR … 15 0 

100 Ur öðrum spunaefnum . BN HR … 15 0 

6202 Yfirfrakkar, bílfrakkar. herðaslár, skikkjur, hettuúlpur (þ.m.t. 

skíðajakkar). stormblússur. vindjakkar og áþekkar vörur kvenna 

eða telpna, þó ekki þessar vörur í nr. 6204: 

Yfirfrakkar. regnfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur og 

iþekkar vörur 

100 Ur ull eða fíngerðu dýrahár HR HR 15 0 

1200 Ur baðmull ... … a 15 0 

300 Ur tilbunum trefjum 15 0 

1900 — Ur öðrum spunaefnum .... HI so eseurrnes 15 0 

Annað: 

9100 Ur ull eða fíngerðu dýrahári sr 15 0 

9200 Jr badmull ........... I 15 0 

93 rtilbúnum trefjum ........0.. 0. 15 0 

9900 Ur öðrum spunaefnum .......... 15 0 

6203 Jakkaföt, fatasz mstæður, jakkar, sportjakkar, buxur, smekkhuxur 

með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur (þó ekki sundföt) karla 

eða drengja: 

fot 

ull eda fingerdu dyrahår: ...... 15 0 

Úr syntetískum trefjum 15 0 

Ur Gårum spunaefnum 2... skrereee 15 0 
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— Fatasamstæður: 

2100 — — Úrulleða fíngerðu dýrahári ..........0..0.0.0.. 00. 15 0 

2200 — — Úrbaðmull .............00. 00. 15 0 
2300 — — Úrsyntetískumtrefjum .........0..0.0.000 0... 15 0 

2900 — - Úröðrumspunaefnum .............0 0... 15 0 

— Jakkar og sportjakkar: 

3100 — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ..........0..0.. 0... 15 0 

3200 — — Úrbaðmull.....0..0...0.. 000 15 0 

3300 — — Úrsyntetískumtrefjum ...................... HAR 15 0 

3900 — — Úröðrumspunaefnum ........0.0.0.0 000 15 0 

— Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur: 

4100 — — Úr ull eða fíngerðu dýrahári .......... HR 15 0 

4200 — — Úrbaðmull ......0..0.00. 0000 15 0 

4300 — — Úr syntetískumtrefjum ....... AAA 15 0 

4900 — — Úröðrumspunaefnum .............0 00. 15 0 

6204 Jakkaföt, fatasamstæður, jakkar, kjólar, pils, buxnapils, buxur, 

smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur (þó ekki 

sundföt) kvenna eða telpna: 

— Jakkaföt: 
1100 Ur ull eða fíngerðu dýrahári ..............00 00... 15 0 

1200 — — Úrbaðmull..... ARNRANARRNARARÐERARÐÐRRNRÐÐÐNARÐ 15 0 
1300 — — Ur syntetiskum trefjum ........0.0.. eeeseeeree0 15 0 

1900 — — Úröðrumspunaefnum .........0.0.0 0. 15 0 

— Fatasamstædur: 

2100 — — Úrulleða fíngerðu dyrahåri essere 15 0 

2200 — — Urbaðmull.................. RA 15 0 

2300 — — Úrsyntetískumtrefjum 22.00.0000... 0... 15 0 

2900 — — Ur drum spunaefnum 2... eeeererenee 15 0 

— Jakkar: 

3100 - Ur ull eda fingerdu dýrahári sees. 15 0 

3200 — — Úrbaðmull.....0.....000.. 00. sesererereeerekkerererere 15 0 
3300 — — Úrsyntetískumtrefjum ........0..0.0 0. 15 0 

3900 — - Úr öðrum spunaefnum .....0....0. 0. 15 0 

— Kjólar: 

4100 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári ..........0..0..0. 00. 15 0 

4200 — — Ur badmull FERÐ ANNARRA 15 0 
4300 — — Úrsyntetískum trefjum seere 15 0 

4400 Ur gervitrefjum 2... esse eeeeeeeeeeeee 15 0 

4900 — — Úröðrumspunaefnum .......0.0.0.0 0. 15 0 

- Pils og buxnapils: 

5100 — - Úrulleða fíngerðu dýrahári .......0.0...0...00. 0... 15 0 

5200 — — Úrbaðmull.............0 00. 15 0 

5300 — — Ur syntetiskum trefjum ........0.0.00. 0. 15 0 

5900 — — Úröðrumspunaefnum ........0..0.00.0. 0 15 0 

— Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur: 

6100 — — Úrull eða fíngerðu dýrahári .........0...0.00. 00... 15 0 

6200 — — Úrbaðmull.........0.0..00. 00. 15 0 

6300 — - Úr syntetískumtrefjum ........0..0.0.0 0. 15 0 

6900 — — Úröðrumspunaefnum ..........0.00. 00. 15 0 

6205 Karla- eða drengjaskyrtur: 

1000 — Úrull eða fíngerðu dýrahári .........0.0.0.0.0.. 0... 15 0 

2000 — Ur badmull sees eeeeeeeee vene ereevvenrnne 15 0 

 



  

    1trefjum 

  

   

     
    

    

rum spunatrefjum . BA A IS 

6206 „ skyrtur og skyrtublússur kvenna eða telpna: 

ða silkiu 

  

4 

  

     

  

   

        

1000 l 15 

) Úr um spunaefnum ..... … … BR BR 15 

6207 Nærbolir og adrir bolir, nærbuxur, nærhöld, náttserkir, náttföt, 

baðsloppar, morgunsloppar og áþekkar vörur karla eða drengja: 

Nærbuxur og nærhöld: 
, ; 15 

) spunaefnum … re … 15 

N »g náttföt: 

2100 15 

Ur tilbúnum trefjum . AÐ IS 

Uröðrum spunaefnum ......... . 0 . 15 

    

       

   
    

  

1100 Ur baðmull BR HA . . 15 

9200 tilbúnumtrefjum ........ BR HR … 15 

1spunaefnum . see. . … … 15 

6208 Nærbolir og aðrir bolir, nærpils, millipils, nærhöld, nærbuxur, 

náttkjólar, náttföt, léttsloppar, baðsloppar, morgunsloppar og 

áþekkar vörur kvenna eða felpna: 

Nærpils og pils 

1100 — Urtilbúnum trefjum . HR A 15 

Ur öðrum spunaefnum .... . . HR 15 

Náltkjolar og nattfot 

    
       

    

  

    

IS 

2 15 

200 15 

Ol IS 

15 

) Ur öðrum spunaefnum HR 15 

6209 Ungbarnafatnaður og fylgihlutir: 

) U Ja fingerdu dyrahåri 15 

0 Ur baðmull IR . FR A 15 

3000 Ur syntetískum trefjum 15 

9000 Ur öðrum spunaefnum . AR SR 15 

6210 Fatnaður úr dúk í nr. 5602. 3603. 5903, 5906 eda 5907: 

1000 Ur dúk f nr. 5602 eda 5603 ............. IR 15 

000 Annar fatnaður. sem lýst er ínr. 620 190 … 15 

Annar fatnaður, sem lýst er í nr. 6202. 

4000 Annar fatnaður karla eða drengja ..... 

5000 Annar fatnaður kvenna eða telpna FRI 
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6211 Efingagallar, skíðagallar og sundföt: annar fatnaður: 
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1200 Kvenna e( a
 

nm 2000 Skidagallar
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6214 

6216 

6217 

  

3301 

3309 

3900 

4100 

4200 

4301 

4309 

4900 

90 10 

0000 

1000 

9000 

  

ne fatnaði lrarla að ra Ia. Annar fatnadur karla eda drengja: 

  

  

  

     

Ur ull eða fí 1dýrahári ............ 

— Úr baðmull .. HR 

- Úr tilbúnum trefjum: 

Björgunar IR SIR 

- Annað ....... HR HAR 

- — Uröðrumspunaefnum ..... RSA 

Annar fatnaður kvenna 

— — Úr ull eða fíngerðu dýrahán ..... 

— Úr baðmull 

   

  

Ur tilbúnum trefjum 

Björgunarg . . HI 

- - Annað ........ BI 

í Jr öðrum spunaefnum a 
Brjóstahóld. magabelti, lífstykki, axlabönd, sokkabandabelti, sokka. 
bönd og áþekkar vörur og hlutar til þeirra, einnig prjónað eða 
heklað: 

Brjóstahöld 20.00.0000... 

- Magabelti og mjaðmabelti ............... AR 

— Lífstykki 200... ere. HR 
Annað ........ 

Vasaklútar: 

“Uu r silki eða silktúrgangi .......... HAIR 

Úr öðrum spunatrefjum .. 

Sjöl, klútar, treflar, slár, slæður ( og a þess há áttar: 

Ursi ilki ie ða silkiú ' 

      

etískum trefjum rr. FRI FR 

trefjum ..... FIRIR FR Ð 

r öðrum spunaefnum .................... 

Bindi, slaufur og slifsi: 

Ur silki eða silktúrgangi ......0.0.0...0 0. 

Úr tilbúnum trefjum ... sr 
- Úr öðrum spunaefnum ................ sr 

Hanskar og vettlingar „......0.000.0.... 
Aðrir fullgerðir fylgihlutir fatnaðar; hlutar fatnaðar eða fylgihluta, 
þó ekki vörur í nr. 6212: 

— Fylgihlutir .....000. eee, RN 

Hlutar .. BR 
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63. KAFLI 

Aðrar fullgerðar spunavörur; samstæður; notaður fatnaður og notaðar spunavörur; 

tuskur 

Athugasemdir: 

        

  

1. Til undirkafla Í teljast einungis fullgerðar vörur, úr hvers konar spunadúk. 

2 | undirkafla Í teljast ekki: 

a. Vörur í 56.—62. kafla 

b. Notaður fatnaður og aðrar notaðar vörur í nr. 6309. 

3. Til nr. 6309 teljast einungis eftirfarandi vörur: 

a. Vörur úr spunaefnum: 

I. Fatnaður og fylgihlutir fatnaðar, og hlutar til þeirra. 

2. Ábreiður og ferðateppi. 

3. Sængurlín, borðlín. baðlín og eldhúslín. 

4. Vörur í vistarverur manna, þó ekki gólfteppi í nr. 5701—-5705 og veggteppi í nr. 5805. 

b. Sa og höfuðfatnaður, úr hvers konar efni öðru en asbesti. 

il þess að flokkast í þennan vörulið verða framangreindar vörur að uppfylla bæði eftirtalin 

skilyrði 

I. Þær verða að sýna merki um talsverða notkun 

). Þeim verður að framvísa í lausu magni eða í böllum, sekkjum eða áþekkum umbúðum. 

A E 

| Aðrar fullgerðar spunavörur 

6301 Ábreiður og ferðateppi: 

Rafmagnsábreiður: 

1001 — — Prjónaðar eðaheklaðar ......0000. 00... AÐ 10 0 

1009 AÐrAF 22... kreere reret . 10 0 

Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) og ferðateppi, úr ull eða 

fíngerðu dýrahári: 

2001 — Prjónað eða heklað ........... IR . 10 0 

2009 — — Annað .......... enes skere 10 0 

Åbreidur (på ekki rafma, agnsåt ábreiður) og ferðateppi, úr baðmull: 

3001 - Prjónað eða heklað ......00000. 00... eres AR 10 0 

3009 — — Annað .....20000 rrrne . AR 10 0 

Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) og ferðateppi, úr synt tetísk- 

um trefjum: 

4001 - Prjónað eða heklað .....0.000...000... HIÐ 10 0 

4002 — — Ur vefle ÞVSUMM lll r rer HR 10 0 

4009 — — Annað .....2...0000 . 10 0 

— Aðrar ábreiður og ferdateppi: 

g001 — — Prjónað eða heklað ....... ANNANN NR 10 0 

9002 = -— Ur vefleysum ..............…… NNA AR 10 0 

9009 — — Annars 20... a 10 0 

6302 Sæn ngurlín, borðlín, baðlín og eldhúslín: 

— Sængurlín, prjónað eða heklað: 

1001 — — Földuð vara í metramáli ......0.0.0000. 00... a 10 0 

1009 — — Annad .....seeeeeeeeeeeserrr rer rr rr rr ktr ker ktr rrge 10 0 

— Annað sængurlín, þrykkt: 

2100 = — Úrbaðmull .........00. 00. sr kreere 10 0 

— — Úr tilbúnum trefjum: 

2201 — — — Úrvefleysum .......000000 0. 0. NR 10 0
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6303 

2209 

2900 

4001 

5301 
5309 

5900 

6000 

9201 

9209 

9901 

9909 

A … 

Jr Gårum spunaefnum 2...................…. 

Annað sængurlín: 

baðmull 

Ur tilbúnum trefju 

- — — Ur vefleysum 2... HIN HR 
--— Annað........... EIR ANNANN 

Ur öðrum spunaefnum ..... FIRIR IR 
— Borðlín, prjónað eða heklað: 

- Földuð vara í metramáli .............. 

- Annað 

nnað.. 

    

    
   

Annað borðlín: 

- Urbaðmull........... … BR 

- Urhör .....0....... HARA 

- — Ur tilbúnum trefjum: 

-— — Urvefleysum ................... 

Annað .... a 
   

TI 
öðrum spunaefnum . BR 

dúk, úr baðmull … . MR 

An 

— — Úr baðmull: 

—— — Földuð vara í metramáli ......... HR RE 

— — — ANNAÖ 0... 

- — Úr hör: 

— — Földuð vara í metramáli ....... 

— — — Ánnað .....0. 0 sr 

Ír tilbúnum refjum: 

Földuð vara í metramáli ............... BI 

—-— — Afnað......... 0. 

-— — Ur öðrum spunaefnum: 

- — — Földuð vara í metramáli ................. ……… 

— — — Annad saas eee 

  

   

eða rúmsvuntur: 

— Prjónað eða heklað: 

— — Ur baðmull: 

- Földuð vara í metramáli .............. A 

-—- — Annað...... 0 

- Ur syntetiskum trefjur 

—— — Földuð vara í metramáli .................. AR 

  

- — Annað....... HR HR IR 

-— Ur öðrum spunaefnum: 

—— — Földuð vara í metramáli. HI 

-— — Afffað ......0.. 0 a 

-- Annað: 

— — Úr baðmull: 

— — — Földuð vara í metramáli ..... RA 

= Annað oo. RN 

- — Úr syntetískum trefjum: 

- — — Földuð vara í metramáli ........... I 

- — Annad ......00. errrg 

10
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A E 
c % 

— — Ur öðrum spunaefnum: 

9901 — - Földuð vara í metramáli ................... 10 0 

9900 = — — Annað ......... nere rkrrngne 10 0 

6304 Aðrar vörur í vistarverur manna, þó ekki vörur í nr. 9404: 

- Rúmteppi: 

Prjónuð eða hekluð: 

1101 — - Földuð vara í metramál ................. I 10 0 

1109 Önnur 2... 10 0 

— Önnu 

Ur vefleysum ......0.00... 0. 10 0 

- — — Földuð vara í metramáli ............0.00 0... 10 0 

1909 - - Annars 2... RA 10 0 

— Annars: 

Prjónað eða heklað: 

9101 — - — Földuð vara Í metramáli ...........0. 0. . 10 0 

9100 = — — Annað ...... 10 0 

— Hvorki prjónað né heklað., úr baðr 

01 —-— Urflóka .......... a 10 0 

9202 — Földuð vara í metramáli ..........0.0.00 00. . 10 0 

9209 — - ANNAð 20.00.0000 ener se ren rnknkne 10 0 

- — Hvorki prjónað né Í 

      

Fölc luð vara í metramáli ............. HR 10 0 

ANNAÐ .......220 00 kk er nnkrkkkne 10 0 

Hvorki prjónað né he kl: ið. úr Öðrum spunaefnum: 

9901 — — — Földuð vara í metramáli ............... a 10 0 

9990 — — — Annað 0... Lo en krnes 10 0 

6305 Sekkir og pokar til umbåda um vörur: 

1000 Úr jútu eða öðrum bastspunatrefjum í nr. 5303 ................ 0 

2000 — Urbaðmull.......... IR 0 

Úr tilbúnum 

3100 — — Ur pólvetýlen- eða póly própylenræmum eða þess háttar ..... 0 

2900 = — Aðrir ...........0 ennen rss rr 0 

9000 Jr Gdrum spunaefnum ........%.... 0. 0 

6306 Y firbreiðslur. segl á báta, á seglbretti og á landför, skyg ggni, sóltjöld, 

tjöld og viðlegubúnaður: 

- Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld: 

Úr baðmull: 

1101 —-—-— Yfirbreiðslurogsegl ...........0.%%.00 000. kk rrrner 10 0 

1109 — — — Annað ........000 0. AR 10 0 

— Úr syntetískum trefjum: 

1201 ——-— Yfirbreiðslurogsegl .............%00 000. 10 0 

1209 — — — Afað..........00 0 rk kernen 10 0 

Úr öðrum spunaefnum: 

1901 ——— Yfirbreiðslurogsegl .........%..0. 00. ens 10 0 

1909 — — ANAð .......0.. . 10 0 

— Tjöld: 

2100 - - Úr baðmull 20.00.0000 10 0 
2200 — — Úrsyntetískumtrefjum .........0.0.0 00... 10 0 

2900 — — Úröðrum spunaefnum ........0... 00... 10 0 

  

- Segl: 
   

syntetískum trefjum ........0.0000%% 00... 10 0 

3900 — — Uröðrumspunaefnum .......0.%200 0. nn 10 0
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A I 

— Loftdynur: TT 
4100 — — Ur badmull HARA seeren erernneke 10 ) 

- — Ur öðrum spunaefnum: 

4901 — — — Urvefleysum 2... eee seee senere 0 0 
4909 — — — Aðrar 20... 10 0 

— Annað: 

9100 — — Úr baðmull ............... 00 10 0 
- — Úr öðrum spunaefnum: 

9901 — — - Úrvefleysum ................ HR 10 0 
9909 — — — Annað........ RIÐ a 10 0 

6307 Aðrar fullgerðar vörur, þ.m.t. fatasnið: 

1000 — Gólfklútar, uppþvottaklútar, afþurrkunarklútar og áþekkir 
hreinsíklútar ............. BR BR 10 0 

2000 — Björgunarvesti og björgunarbelti .................. 0 
— Annars: 

9001 — — Björgunar- og slysavarnartæki ......... RANA 0 
9009 — — Annað ..... HR 10 0 

I! Samstæður 

6308 0000 Samstæður sem í er ofinn dúkur og garn, einnig með fylgihlutum, til 
að búa til úr pólfmottur, veggteppi, útsaumaða borðdúka eða 

pentudúka, eða áþekkar spunavörur, umbúið til smásölu ... 10 0 

lil Notaður fatnaður og notaðar 

spunavörur; tuskur 

6309 0000 Notaður fatnaður eða aðrar notaðar vörur FI 10 0 
6310 Notaðar og nýjar tuskur, úrgangur seglgarns, snæris, reipis og kaðla 

og úr sér gengnar vörur úr seglgarni, snæri, reipi eða köðlum, úr 

spunaefnum: 

1000 — Flokkað ........ NR so 10 0 
9000 — Annad 00... BR 10 0
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FLOKKUR XII 

Skófatnaður, töfuðfatnaður, regnhlífar, sólhlífar, göngustafir, setustafir, svipur, 

keyri og hlutar til þeirra; unnar fjaðrir og vörur úr þeim; gerviblóm; vörur úr 

mannshári 

64. KAFLI 

Skófatnaður, legghlífar og þess háttar; hlutar af þess konar vörum 

Athugasemdir: 

Í. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Skófatnaður án viðfests sóla, úr spunaefni (61. eða 62. kafli). 

b. Notaður skófatnaður í nr. 6309. 

c. Vörur úr asbesti (nr. 6812). 

d. Réttiskófatnaður (orthopaedic) eða annar réttibúnaður, eða hlutar til hans (nr. 9021). 

e. Leikfangaskór eða skautaskór með viðfestum skautum eða hjólaskautum; legghlífar 

áþekkar íþróttaverjur (95. kafli). 

2. Sem hlutar í nr. 6406 teljast ekki skónag 

fléttur. reimar, dúskar eða aðrar leggingar (sem flokkast í viðeigandi vöru 

aðrar vörur í nr. 9606. 

3. Sem gúmmí eða plast í þessum kafla telst hvers konar spunaefni sjáanlega húðað eða hjúpað á ytra 

borði með öðru eða báðum þessara efna. 

    

   

  

r. iljárn, reimahringir, skókrókar, spennur, skóskraut, 

    

iliði} eða hnappar eða 

    

af 3. athugasemd þessa kafla; 

það efni í yfirhlutanum talið meginefni sem hefur mestan yfirborðsflöt, og skal þá ekki 

telja þar með fylgihluta eða styrkingar eins og ökklaleppa. bryddingar, skóskraut, spennur, 

miða, reimahringi eða áþekkan aukabúnað; 

b. skal aðalefni ytri sólans talið vera það efni sem hefur mestan yfirborðsflöt er snertir jörðu og 

skal þá ekkert tillit tekið til fylgihluta eða styrkinga eins og gadda, stanga, nagla, hlífa eða 

áþekks aukabúnaðar 

      

Athugasemd við undirliði: 

1. Sem íþróttaskór í nr. 6402.11, 6402.19, 6403.11, 6403.19 og 6404.11 telst einungis eftirfarandi: 

a. Skófatnaður sem hannaður er til íþróttaiðkana og er með, eða hefur festingar fyrir. gadda, 

pinna, tappa, hefti, stengur eða þess háttar. 
t 

b. Skautaskór, skíðaskór og gönguskíðaskór, glímuskór, hnefaleikaskór og hjólaskór. 

  

6401 Vatnsþéttur skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða 

plasti, enda sé yfirhlutinn hvorki festur á sólann með spori, 

hnoðaður á, negldur, skrúfaður, tappaður á né með áþekkri aðferð: 

1000 — Skófatnaður með táhlíf úr málmi ............000. 0... . 15 0 

Annar skófatnaður: 

Sem hylur hné: 

9101  — — — Stígvél... veere: AR R 15 0 

9109 — — — Annars .......... 0 r kk r rr rees 15 0 

— Økklahår en hylur ekki hné: 

9201 — — — Stígvél .....0.. NANNA nr 15 0 

9209 = — — Afar... HI 15 0 

Annars: 

9901 = = — StÍgvél …..ssssseseeeeeeeeeeeveesre erne nnenner AR 15 0 

9909 — — — ANNA „2... rrre 15 0
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6402 

6403 

1100 

1900 

2000 

3000 

9100 

9900 

1100 

1901 

1909 

3001 

3002 

3009 

5101 

5102 

5109 

Annar skåfatnadur med ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti: 
— Íþróttaskór: 

- -— Skíðaskór og gönguskíðaskór ..... HI 

— Skófatnaður með ólar eða reimar sem festar eru við sólann með 
tappa ss eee 

— Annar skåfatnadur med tåhlif år målmi 2... 

— Annar skåfatnadur: 

— — Ökklahár ......... NN 
- — Ånnars ........2sssss… so rvevnne 

Skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi, plasti, leðri eða samsettu leðri 
og yfirhluta úr leðri: 

— Íþróttaskór: 

- — Skíðaskór og gönguskíðaskór .......... HA 
- — Aðrir: 

-— — Barnaskór ...........0... 0. 
-- — Annars ........... ASNA nsr evnerne 
—- Skåfatnadur med ytri sóla úr leðri, og leðurband sem yfirhluta 

yfir rist og um stórutá: 

-— Kvenskór ............. ARENA rreergee 
-— Barnaskór......... ANNARRA 
= Apar... 

— Skófatnaður með trébotni eða tréplötu, án innri sóla eða táhlífar 
úr málmi: 

— — Kvenskór … IE 

—— Barnaskór ......... IR 

- = Annar NR enenee A 

— Annar skófatnaður, með táhlíf úr málmi: 

—— Kvenskór ..........0....0.0 
—— Barnaskór .......0....000. 0. 

-— Annars... 

— — Ökklahár: 
-— — Kvenskór sees A 
-——— Barnaskór ..........00...... 

ÁNNA... evee 

- — Annars: 

-—— Kvenskór .........0.00. 00. 

—— - Barnaskór ..........0..00.00. IR 
— — Afar... 

Nr. 96 

A E 

15 0 

15 0 

15 U 

15 0 

15 U 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 

15 0 
15 0 

15 0 

15 0 

15 0
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6404 

6405 

6406 

      

— Annar 2. NR 

9900 — — Annars 2......0. 0 rrrerree 

Skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi, plasti, leðri eða samsettu leðri 

og yfirhluta úr spunaefni: 

Skófatnaður með ytri sóla úr 

— Íþróttaskór; tennisskór, kö 

skór og þess hátta 

gúmmíi eða plasti: 

fuboltaskór, leikfimiskór, æfinga- 
     

Barnaskór ......0000. 

    

1901 — — — Kvenskór ........000.0. 0. 

1902 0 

1909  — — — Annars ............… . … . 

Skófatnaður með ytri sóla úr leðri eða samsettu leðri: 

2001 — — Kvenskór rr IR 

2002  — — Barnaskår ..............… NI HR 

2009 — ANNAR 220... nere eee r rss rnke 

Annar skofatnadur: 

-- leð yfirn! luta úr leðri eða samsettu leðri: 

  

— Med yfirhluta úr spunaefni: 

-— Kvenskór suse enken nen eres rer 

  

Annars. 

9001 — Kvenskór 20... 

9002 — — I 

9009  — 

skår ...... eres … FI 

  

Hlutar til skófatnaðar; innlegg, hælpúðar og ábekkar vörur; . ökkla- 

hlífar, legghlífar og áþekkar vörur, og hlutar til þeirra 

   

    

1000 — Yfirhlutar og hlutar til þeirra, þó ekkistíftur ..... 

2000 — Ytri sólar og hælar, úr gúmmíi eða plasti ....... NNA 

Annað: 

9100 = — Úrviði 00.00.2020. rr rrrkknee 

Ur öðru efni: 

9901 = — — Ökklahlífar og legghlífar og áþekkar vörur og hlutar til þeirra 

9909 - — Annars 20... 

  

15 

1 5 

m
m
 

nm 
un
 

Jr
 

(J
U 

n
i
 

n
m
 

nm 
N
N
 

i
n
t
 

nm
 

 



  

31. desember 1987 901 Nr. 96 

65. KAFLI 

Höfuðfatnaður og hlutar til hans 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Notaður höfuðfatnaður í nr. 6309. 

b. Höfuðfatnaður úr asbesti (nr. 6812). 

c. Brúðuhattar, aðrir leikfangahattar eða grímuballsvörur í 95. kafla. 

2. Til nr. 6502 telst ekki hattaefni nema það sé saumað saman í stvafning úr ræmum. 

A E 

6501 (0000 Hattakollar, hattabolir og hettir (hoods) úr flóka, hvorki formpress- 

aðir né með tillöguðum börðum; skífur og hólkar (þar með taldir 

skornir hólkar), úr flóka ....0.0.0.00. 0 

6502 0000 HMattaefni, fléttað eða úr ræmum úr hvers kyns efni, hvorki 

formpressað, með tillöguðum börðum, fóðrað né með leggingum ... 0 

6583 0000 Flékahattar og annar hofudfatnadur 66 hattabolum, håttum eda 

skífum í nr. 6501, einnig fóðrað eða bryddað 2... 15 0 

6504 0000 Hattar og annar håfudfatnadur, fléttad eða úr ræmum úr hvers kyns 

efni, einnig fóðrað eða bryddað ss. 15 0 

6505 Hatíar og annar höfuðfatnaður, prjónað eða heklað, eða úr laufa- 

borðum, flóka eða öðrum spunadúk, sem metfravara (en ekki í 

ræmum), einnig fóðrað eða bryddað; hárnet úr hvers konar efni, 

einnig fóðruð eða brydduð: 

1000 — Hárnet .......0000 00 15 0 

9000 — Annad sas erne 15 0 

6506 Annar höfuðfatnaður, einnig fóðraður eða bryddaður: 

1000 — Hlífðarhjálmar 00.00.0000 0 

— Annars: 

9100 — — Úr gúmmíi eða plasti ......00.00.0. 00 15 0 

9200 — — Urloðskinni ......0000.. 15 0 
9900 — — Uröðrum efnum (oo 15 0 

6587 0000 Svitagjarðir, fóður. hlífar, haítaform, hattagrindur, skyggni og 

hökubönd, fyrir höfuðfatnað (00.00.0000... 15 0
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66. KAFLI 
Regnhlífar, sólhlífar, göngustafir, setustafir, svipur, keyri og hlutar til þeirra 

Athugasemdir: 

I. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Göngustafir til mælinga eða þess háttar (nr. 9017). 

b. Skotstafir, korðastafir, hlaðnir göngustafir eða þess háttar (93. kafli). 

c. Vörur í 95. kafla (t.d. leikfangaregnhlífar og leikfangasólhlífar). 

2. Til nr. 6603 telst ekki hlutar, leggingar eða fylgihlutar úr spunaefni eða hlífar, skúfar, ólar, 

regnhlíf: 1hyiki eða þess háttar úr hvers konar efni. Slíkar vörur sem framvísað er með hlutum sem 

st til nr. 6601 eða 6602, en ekki eru festar við þá, skulu flokkaðar sérstaklega og ekki telj 

mynda hluta af þessum vörum. 
     

  

A 

6601 Regnhlífar og sólhlífar (þar með taldar göngustafsregnhlífar, regn- 

hlífatjöld, garðhlífar og þess háttar regnhlífar): 

1000 — Garðhlífar eða áþekkar regnhlíftar .................0. 0... 10 0 

- Annad: 

9100 — — Meðinnfellanleguskatti ......... HR 10 0 

9900 — — ANNARS ......... 0 k nn knknnknre AR 10 0 

6602 0000. Göngustafir, setustafir, svipur, keyri og þess ; þáttar HIRÐ AR 10 0 

6603 Hlutar, leggingar og fylgihlutir vara i nr. 6601 eda 6602: 
1000 — Sköftog hnúðar ...........200 0000. 10 0 

2000 — Regnhlífagrindur, þar með taldar grindur á skafti (stöfum) HR 10 0 

9000 — Afnað .......00. AAA 10 0
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67. KAFLI 

Nr. 96 

Unnar fjaðrir og dúnn og vörur úr fjöðrum eða dún; gerviblóm; vörur úr mannshári 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Síudúkur úr mannshári (nr. 5911). 

2. 

- Blómamyndir úr laufaborðum, útsaumi eða Öðrum spunadúk (flokkur XD). 

. Skófatnaður (64. kafli). 

. Höfuðfatnaður eða hárnet (65. kafli). 

. Fjaðrakústar, duftpúðar eða hársíur (96. katli). 

b 
c 
d 
ce. Leikföng. íþróttabúnaður eða grímuballsvörur (95. katli). 
f 

T il nr. 6701 telst ekki: 

a. Vörur þar sem fjaðrir eða dúnn eru aðeins fylling eða stopp (t.d. rekkjubúnaður í nr. 9404). 

b. Fatnaður eða hlutir sem honum heyra til þar sem fjaðrir eða dúnn eru aðeins sem legging eða 

stopp. 

c. Gerviblóm eða gervilauf eða hlutar til þeirra eða tilbúnar vörur í nr. 6702. 

3. Til nr. 6702 telst ekki: 

a. Vörur úr gleri (70. kafli). 

b. Gerviblóm, gervilauf eða gerviávextir úr leir, steini. málmi, viði eða Öðrum efnum. enda sé 

hvert stykki út af fyrir sig steypt, smíðað, skorið út. pressað eða unnið á annan hátt. eða gert úr 

fleiri hlutum sem settir eru saman á annan hátt en með Dindingu, límingu, samtengingu eða 

svipuðum aðferðum. 

  

6701 

6702 

6703 

6704 

0000 

1000 

9000 

0000 

1100 

1900 

2000 

9000 

Hamir og adrir hlutar af fuglum med tilbeyrandi fjodrum eda dun, 

fjaðrir, fjaðrahlutar, dúnn og vörur úr þeim (þó ekki vörur í nr. 6305 

og unnir fjöðurstafir og fjodurbryggir) 2... 

Gerviblóm, gervilauf, eða gerviávextir og hlutar af þeim; vörur úr 

gerviblómum, gerviblöðum og gerviávöxtum: 

— Úr plasti 2000. 

— Úröðrum efnum #0... 

Mannshár, greitt, þvnnt, bleikt eða unnið á annan hátt; ull eða 

annað dýrahár eða önnur spunaefni, unnin tit hárkollugerðar eða 

þess háttar „........0.... sssesssnnnneeeeenenk kk rrknnnnnee 

Hárkollur, gerviskegg, gerviaugnabrúnir og gerviaugnahár, hár- 

lokkar eða þess háttar úr mannshári eða dýrahári eða spunaefnum; 

vörur úr mannshári, ót.a: 

— Úr syntetísku spunaefni: 

— — Fullgerðar hárkollur ............0 00. 

—  ÁNNAð 2... ek enker ennen 

— Ur mannshári 000... eee neeee eee eeeeeerrnee 

— Úröðrum efnum ......0..0. 

0 

0 

0
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FLOKKUR Xill 

Vörur úr steini, gipsefni, sementi, asbesti, gljásteini 

eða áþekkum efnum; leirvörur; gler og glervörur 

68. KAFLI 

Vörur úr steini, gipsefni, sementi, asbesti, gljásteini eða áþekkum efnum 

Athugasemdir: 
1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 

o 
0
0
 
0
 

nm. 

Vörur í 25. kafla. 

Húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður pappír í nr. 4810 eða 48ll (t.d. pappír húðaður 

gljásteinsdufti eða grafíti, bítúmen- eða asfaltborinn pappír). 

Húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður spunadúkur í 56. eða 59. kafla (t.d. dúkur húðaður eða 

hjúpaður gljásteinsdufti, bítúmen- eða asfaltborinn dúkur). 

. Vörur í 71. kafla. 

. Verkfæri eða verkfærahlutar, 82. kafli. 

. Steinprentssteinar í nr. 8442. 

Rafmagnseinangrarar (nr. 8546) eða tengi úr einangrandi efni (nr. 8547). 
Tannslípisteinn til lækninga (nr. 9018). 
Vörur í 91. kafla (t.d. klukkur og klukkukassar). 

. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður, forsmíðaðar byggingar). 

Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil og íþróttabúnaður). 

. Vörur í nr. 9002, ef þær eru gerðar úr efnum sem tilgreind eru í b-lið 2. athugasemdar vid 96. 
kafla, eða í nr. 9606 (t.d. hnappar), nr. 9609 (t.d. renniblýantar) eða nr. 9610 (t.d. 

teiknitöflur). 

Vörur í 97. kafla (t.d. staverk). 

2. Sem unninnn steinn til höggmyndagerðar eða bygginga í nr. 6802 teljast ekki aðeins þær 

steintegundir sem taldar eru í ar. 2515 eða 2516 heldur einnig allar aðrar náttúrlegar steintegundir 
(t.d. kvartsít, tinna, dólómít og steatít) sem unnar eru á svipaðan hátt. Þetta tekur þó ekki til 

flögusteins. 

  

6801 

6802 

0000 Götuhellur, kantsíeinar og stéttarhellur, úr náttúrlegum steintegund- 

um (nema úr flögusteimi) ........0..0.0..0. 0 10 0 

Unnir steinar til höggmyndagerðar eða bygginga (nema flögusteinn) 

og vörur úr þeim, þó ekki vörur í ar. 6801; mósaíkteningar og þess 

háttar, úr náttúrlegum steintegundum (þ.m.t. Mögusteinn), einnig á 

undirlagi; gervilitaðar agnir, flísar og duft, úr náttúrlegum steinefn- 

um (þ.m.t. flögusteinn): 

1000 — Flísar, teningar og áþekkar vörur, einnig rétthyrningslaga (þ.m.t. 

ferningslaga), með yfirborðsfleti sem koma má fyrir innan 

fernings með minna en 7 cm hliðum; gervilitaðar agnir. Hísar og 

ÁUft 0. nn ner renen kk enennre 5 0 

— Aðrir steinar til höggmyndagerðar eða bygginga og vörur úr 

þeim, aðeins höggnir tl eða sagaðir. með flötu eða jöfnu 

yfirborði: 

— — Marmari, travertín og mjólkursteinn (alabastur): 

2101 = — — Búsáhöldogskrautmumir ......20... 00 10 

2109 — — — Annað ......... kkk en rnnee 5 0 

(<
=)
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6803 

6804 

6805 

6806 

2201 
2209 

2301 
2309 

2901 

2909 

9101 
9109 

9201 
9209 

9301 
9309 

9901 

9909 

0000 

1000 

2100 

2200 

2300 

3000 

1000 
2000 
3000 

1000 

2000 

9001 
9009 

— — Annar kalkborinn steinn: 

— — — Busåhåld og skrautmunir ..........0.0 000. 

— — — AÐNAð ........... 0 

— — Granit: 

— — — Busåhåld og skrautmunir ...........0..0 

-—— Annað .......0.%.. 0000 knrrerknknee 

— — Aðrar steintegundir: 

—— — Búsáhöldogskrattmumir 20.00.2000... 
-— — ANað ........00000 rnnere 

— Annað: 

— — Marmari, travertín og mjólkursteinn: 

— — — Busåhåld og skrautmunir 20.00.0000... eerereeee 

—-—— Afhað ..........0. 0000 keen enker ennnnnee 

— — Annar kalkborinn steinn: 

— — — Búsáhöldogskrattmumir ......00..... se enneekvennnee 

— —  AfNað 22.00.0000 

— — Granít: 

— — — Busåhåld og skrautmunir 20.00.0000. 

— — — Aflfað .....0.... 00 ens nsnee 

— — Aðrar steintegundir: 
—— — Búsáhöldogskrautmunir .......0.0000 vevevnreee 

= AÐNAð 20... nn 

Unninn flögusteinn og vörur úr flögusteini eða mótuðum flögusteini 

Kvarnarsteinar, hverfisteinar, slípihjól og þess háttar, án grindar, til 

mölunar, skerpingar, fágunar, réttingar eða skurðar, handskerpi- 

steinar eða handfægisteinar, og hlutar til þeirra, úr náttúrlegum eða 

tilbúnum slípiefnum, eða úr leir, einnig með hlutum úr öðru efni: 

— Kvarnarsteinar og hverfisteinar til að mala, stevta eða stappa með 

— Aðrir kvarnarsteinar, hverfisteinar, slípihjól og þess háttar: 

— — Ur måtudum tilbånum eda nåtturlegum demant 

— — Úr öðrum mótuðum slípiefnum eða leir 222... 

— — Ur náttúrlegum steintegundum „00.00.0000... 

— Handskerpisteinar e0a handfægisteinar 2... 

Nåttorlegt eda tilbvid slipiduft eda slípikorn á undirlagi ár spunaefni, 

pappír, pappa eða öðru efni, einnig skorið til eða saumað eða fest 

saman á annan hátt: 

— Aðeins á undirlagi úr spunaduk ....000.0.00.000. 
— Aðeins á undirlagi úr pappír eda pappa 2... 

— Á undirlagi úr Öðru efni 20.00.0000... ss 

Gjalluli, steinull og áþekk ull úr jarðefnum; Magað vermikúlít, 

þaninn leir, frauðað gjall og áþekk þanin jarðefni; blöndur og vörur 

úr hifaeinangrandi, hljóðeinangrandi eða hljóðdeyfandi jarðefnum, 

þó ekki vörur í ar. 6811 eða 6812 eða í 69. kafla: 

— Gjallull, steinull og áþekk ull úr jarðefnum (þ.m.t. blöndur 

þeirra). í lausu, þynnum eða rúllum .........0... 

— Flagað vermikúlít. þaninn leir, frauðað gjall og áþekk þanin 

jarðefni (þ.m.t. blöndur þeirra} 20.00.0000. ses. 

— Ánnað: 

— — Hljóðeinangrunarplötur .....000...... 0 

= AÐDAFS 20... ener enkne 

   



Nr. 96 906 31. desember 1987 

  

A E 

6807 Vörur úr asfalti eða áþekku efni (t.d. jarðolíubítúmeni eða keltjöru- 

biki): 

— Í rúllum: 
1001 — — Þak-og veggasfalt ........2020000.0 00 kk kr kren 0 

1009 — — Annað 00. nere ken kk kkrnen 0 

— Aðrar: 
9001 — — Þak-ogveggasfalt ...........0200 0000 0 nn r kr kkkknnne 0 

9002 — — Vélaþéttingar ...............2 0. 0 

9009) — — Annars sssssssesuueueueeeeeeknn enken kr ks k nen kr krkee 0 

6808 0000 Þiljur. plötur, Mísar, blokkir og áþekkar vörur úr jurtatrefjum, strái 

eða úr spæni, flísum, ögnum, sagi eða öðrum úrgangi úr viði, mótað 

með sementi, gipsefni eða öðru bindiefni úr steinaríkinu .......... 0 

6809 Vörur úr pipsefni eða blöndu að meginstofni úr gipsefni: 

— Þiljur, þynnur, plötur, flísar og áþekkar vörur. óskreyttar; 

— — Aðeins með pappír eða pappa á yfirborði eða styrktar með 
pappír eða pappa: 

1101 —— — Tilbygginga ............0000 0000 0 ann kk kr rkkten 0 

1109 —— — Aðrar 22.00.0022... er kr ere kkrrknee 10 0 

— — Adrar: 
1901 — — — Tilbygginga .............0 0000. k kr kr rnee 0 

1909 = — — Annars ........000 kr enne 10 0 

— Aðrar vörur: 

9001 — — Tilbygginga ........000. 0000 rn kk kk kerne 0 

9002 — — SteypumóÓt .........s0eeueeeeer ker k kr rr kerner krnre 0 

9009 —— Annars 2... kreere kk kk knes 10 0 

6810 Vørur år sementi, steinsteypu eda gervisteini, einnig styrktar: 

— Flísar, götuhellur, múrsteinar og áþekkar vörur: 

1100 — — Bygeingarblokkir og byggingarsteinar 0000... 0 

1900 = = ÁAÐNAð 0000 ker k kk k rr kikke ker 10 0 

2000 — Pipur ........20sseeeeeeeeeever skr kr kreere kr krrkrrtne 0 

— Aðrar vörur: 

9100 = — Forsmíðaðir mannvirkishlutar í byggingar eða fyrir bvggingar- 

SÍATÍSEMI 0. k enker rr kk kkre 0 

9900 — — Annars .....s000uueeeeeeeeeekekekek eres kk kr rkknee 10 0 

6811 Vörur ár asbestsementi, sellulósatrefjasementi eða þess háttar: 

1000 = Báraðar plötur ............. 2... k kr kk kr rknee 0 

- Önnur blöð. plötur, flísar og áþekkar vörur: 

2001 — — Tilbygginga 22... kk ren rr rkrre 0 

2009 — — Annað ........00. 00 nnes 10 0 

3000 — Leidslur, pipur og lerdsluhlutar eda pipuhlutar 2... 0 

- Aðrar vörur: 
9001 = — Tilbygginga ......00..00 0. k rr nrne 0 

9009 — — Annars .....000eeeeeeeeeeeeeeekrk kk skr kk r rr ker knee 10 0 

6812 Unnar asbesttrefjar; blöndur að meginstofni úr asbesti eða að 

meginstofni úr asbesíi og magnesíumkarbónati: vörur úr slíkum 

blöndum eða, asbesti (t.d. þræðir, dúkur, fatnaður, höfuðfatnaður, 

skófatnaður, þéttingar), einnig styrktar, þó ekki vörur í nr. 681 í eða 

6813: 
1000 — Unnar asbesttrefjar: blåndur ad meginstofni úr asbestt eða að 

meginstofni úr asbesti og magnesíumkarbónati ..............…… 0 

2000 = Garn og þræðir ...........00. 00. rn kree 0 

3000 — Kaðlarogstrengir. einnig fléttað .....000. 0
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6813 

6814 

6815 

1000 

1001 

1002 

9901 

9902 

9909 

  

Ofinn eða prjónaður dúkur IR 

Fatnaður, fatahlutar. skófatnaður c og höfuðfatnaður ........... 

Pappír, spjöld og filt .....0.0..0.%000 0. … 

Pressadar þéttingar r úr asbesttrefjum, í blöðum eða rúllum ...... 

Annað: 

Vélaþéttingar ... a IR 

Annars 2... ennen rrrernvene 

Núningsþolið efni og vörur úr því {t. .d. blöð, rúllur, ræmur, sneiðar, 

diskar, skífur, klossar), óuppsett, í hemla, tengsl eða þess háttar, að 

meginstofni úr asbesti, úr öðrum steinefnum eða sellulósa, einnig í 

sambandi við spunaefni eða önnur efni: 

Bremsuborðar og bremsuklossar ....... HR a 

ANNAÐ 2... zz”—mmeænEe 

Unninn gljásteinn og vörur úr ir gljásteini. þar með talinn mótaður eða 

endurunninn gljásteinn, einnig á uppistöðu úr pappír, pappa eða 

öðrum efnum: 

Plötur, þynnur og 

steini, einnig á uppistöðu 

Vörur úr steini eða öðrum jarðefnum ( (þar með taldar vörur úr mó), 

ót.a: 

Vörur úr grafíti eða öðru kolefni, ekki fyrir rafmagn: 

- — Grafítmót 

   ræmur úr mótuðum eða endurunnum gljá- 

  

id... ENN 

  

Véiaþéttingar ..... AR krrkennee 

-— Aðrar 20... FR 

Vörur úr mó. 

Aðrar vörur: 

- — Sem Í er magnesít, dólómít eða krómít: 

— Til bygginga … 

Vélaþéttingar ....... HR sr sr 

- — Aðrar ......... AR so 

Annars: 

Til bygginga . AR HR AR HR 

-—— Vélaþéttingar .............. 

Aðrar
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69. KAFLI 
Leirvörur 

Athugasemdir: 

1. Þessi kafli tekur aðeins til leirvara sem hafa verið brenndar eftir mótun. Nr. 6904—6914 taka 

aðeins til slíkra vara en ekki vara sem flokka má í nr. 6901——6903. 

Til þessa kafla telst ekki: 

Vörur í nr. 2844. 

ts
 

as
 

= 

b. Vörur í 71. kafla (t.d. glysvarningur). 

c. Keramíkmelmi í nr. 8113. 

d. Vörur í 82. kafla. 
ce. Rafmagnseinangrarar (nr. 8546) eða tengi úr einangrandi efni í nr. 8347. 
f. Gervitennur (nr. 9021). 

g. Vörur í 91. kafla (t.d. klukkur og klukkukassar). 

h. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður, forsmíðaðar byggingar). 

ij. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil og íþróttabúnaður). 

k. Vörur í nr. 9606 (t.d. hnappar) eða nr. 9614 (t.d. reykjapípur). 

I. Vörur í 97. kafla (t.d. listaverk). 

  

0/ 9, 
o 

| Vörur úr kísilsalla eða þess konar kísilsýruríkum 

jarðefnum, og eidfastar vörur 

6901 0000 Múrsteinn, blokkir, flísar og aðrar leirvörur úr kísilsalla (t.d. 

kísilgúr, trípolít eða díatómít) eða þess konar kísilsýruríkum jarðefn- 

FE NN 0 

6902 Eldfastur múrsteinn, blokkir, flísar og áþekkar eldfastar leirbygging- 

arvörur, þó ekki úr Kísilsalla eða þess konar kísilsýruríkum jarð- 

efnum: 

1000 — Sem inniheldur miðað við þunga. eingöngu eða samtals. meira en 

50% af frumefnunum Mg. Ca eða Cr, sýnt sem Mg0. CaÖ eða 

CO. 20. 0 

2000 — Sem inniheldur miðað við þunga meira en 50% af súráli (ALO.). 

kísil ($10,) eða blöndu eða sambandi þessara vara. ............ 0 

9000 = Annað 2... ken ken kk renerne 0 

6903 Aðrar eldfastar leirvörur (t.d. tilraunaker, deiglur. múffur, stútar, 

tappar, uppístöður, kúplar, leiðslur, pípur, slíður og stengur), þó 

ekki vörur úr kísilsalla eða þess konar kísilsýruríkum jarðefnum: 

1000 — Sem inniheldur miðað við þunga meira en 50% af grafíti eða 

kolefni í öðru formi eða blöndu þessara vara .............. 0 

2000. — Sem inniheldur m1dad vid bunga meira en 50% af åli (A1,03) eda 

blöndu eða sambandi ur såråli og kisil (S1O2) 0000... 0 

9000 = Annað 2000. kk ken erne n rn nes 0



    

  

      

       
       
    

        

    

     

  

               

  

   
    

     
    

li Aðrar leirvöru 

6904 Leirsteinn til bygginga, steinn á gólf, uppistöðu- eða u 
háttar: 

6905 

Annað . . a . . 0 
6906 Leirpípur, leirleiðslur, leirrennur og hlutar til þeirra 
6907 Leirflögur, leirh r og leirfi án glerungs, fyrir gangstíg 

eldstór eða vegg mósaíkteningar og þess háttar, án øl 
einnig á undirlagi: 

1000 Flí teningar n 
yfirbordsfleti sen 1 en 7 
cm hl 5 ) 

9000 Annad . . . 5 ) 
6908 Leirflögur, | eirflísar, með glerungi, fyrir gangstísa 

eldstór eða í í i neð glerungi 
einr 

1000 Fl in 
y ti sem ri in fer 
cm h 5 6 

9000 — Annað . . . … 5 U 
6909 Leirvörur fyrir rannsóknarstofur, eða til kemískra eða 

nota, leirfrog, leirker, leirbalar og áþekk ílát til notkur 
aði; leirpottar, leirkrukkur og áþekkar vörur sem 
flutninga eða pökkunar á vörun 

Í eirvör 1 

l 0 
Að 

Annað AR . BR 5 0 
6910 Vaskar, handlaugar, handlaugafætur, baðker, skolskálar, salernis- 

skálar, vatnsgeymar, þvagskálar og áþekk hrein úr leir: 
1000 — Úr postulíni 0 

  

9000 — Annad AR . A HR . BN 0 0 
6911 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og úr 

postulíni: 

1000 — Bor u 

9000 ANNAÐ oo eeeee . . 10 U 
6912 0000 ö 

    

    

  

, 
sbúna 

  

Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og baðbúnaður, þó 
ekki úr postulíni 

6913 Styttur og aðrar skrantvörur úr leir: 
1000 — Ur posti I... . … . . . 10 0 
9000 — Annad ...... . IR . … …. 10 0 

6914 Aðrar leirvörur: 

100 

Ur 

Ur postulíni 
9000 Annars 0. . I . . Í
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70. KAFLI 

Gler og glervörur 

  

   

    

    

    

       

    

   

b kafla (t.d. glysvarnir 

C í nr rafmagnsein {nr úr efni (nr. 

d optískt 
autur, ger hita ar. loftvogir, 

aðrar VÖ 

e ósabúnaður ljósanafnspjöld eða þess sem búið er föstum 
    

   
   
         
    

  

aðrar vörur í 95. kafla (þó ekki augu úr 

<kir úðarar eða aðrar vörur í 96. kafla. 

    

örþunn málmhúð eða (t.d. 

endurskinseiginleika glersins þannig að 

  

ulið þótt 

ra af kísil (S105s) miðað 

(Sl >) 

   

    af saltpéturssy ni 

>iningar telst til nå - 6806. 

ð gler til; glædds kvarts og annars 

  

    

    

    

  

   

    

5 

Athugasemd við undirlið: 

| 7 7013.91 t inniheldur 24% af 

A E 

7001 000 Frákast (cullet) og annar úrgangur og rusl, úr gleri; glermassi HR 0 

7002 Gler í kúlum (þó ekki örkúlur í nr. 7018), stöngum eða pípum, 

óunnið: 

Kúlur ....... AR a SR 0 … 0 

Stangir .... HR IR 0 

Pípur: 

3100 - eddu kvartsi eða öðrum glæddum kísil 0 

3200 - Úr &dru gleri med lfnulegum banstudli 

midad vid hita å bilinu 0-300"C 2200 HI 0 

3900 — — Adrar oo. 
0 

7003 Steypt gler og ; valsað gler, í skífum eða profil, einnig með íseygu eða 

speglandi lagi, en ekki frekar unnið: 

Vírlausar skífur: 

1100 — — Gegnumlitaðar (skvggðar), ógag 
     }. glerhúð 

   

ar eða með íseygu eða speglandi HR HR . 

Aðrar 2.2... … 0 
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2000 Virskifur 0 
3000 Prófílar .. … . AÐ 0 

7004 Dregið eða blásið gler, í skífum, einnig með íseygu eða speglandi lagi, 

en ekki frekar unnið: 

ll Gler, gegnur 1 med iseygu 

eða speglandi l: 0 

9000 Annað gler . BR . . . ) 

7005 Flotgler og slípað eða fágað gler, í skífum, einnig með ís 

speglandi lagi, en ekki frekar unnið: 

1000 Vírlaust ; >ygu eða spegla 0 
Annað vírl: 

2100 Gegnum! t). 

borðsunnið 0 

Vírgler . … . . . vers 0 
7006 Gler f nr. 7003, 7004 eda 7005, beygt, unniå å kåøntum, greypt, 

borað, gljábrennt eða unnið með öðrum hætti, en ekki innrammað 

eða lagt öðrum efnum . 

7007 Öryggisgler, úr hertu (tempered) eða lagskipuðu gleri: 

Hert (tempered)} örvg le 

1100 Á ærð í n hí ísetningar í Ökutæki. loftför, geimför 
S 0 

1901 5 0 

2 loftför, geimför 

5 0 
2900 Annað 0 

7008 0000. Marglaga einangrunargler rer. eres 0 
7009 Glerspeglar, einnig í römmum, þ.m.t. baksýnisspeglar: 

1000 Baksýnisspeglar í ökutæki U 
A 

9100 An ramma 10 0 
920 Innrammaðir ... . IR … . 10 0 

7010 Körfukútar, flåskur, pelar, krukkur, pottar, lyfjaflöskur, lyfjahylki 
og önnur ílát, úr gleri, sem notað er til flutnings eða pökkunar á 

vörum; niðursuðukrukkur úr gleri; tappar, lok og annar lokunar- 

húnaður, úr gleri: 

1000 Lvfjahvlki 
000 Annað . a . . . sr . ) 

7011 Glerhylki (þar með taldar kúlur og pípur), opin, og glerhlutar til 

þeirra, án tengihluta, fyrir rafmagnslampa, rafeindalampa eða þess 
háttar: 

Fyrir 0 
Fyrir í 0 

- Annað … . . . . IR 0 
7012 Glerhylki í hitakönnur og hitabrúsa eða önnur slík ílát . 10 0 
7013 Glervörur notaðar sem borð., eidhús-, bað- eða skrifstofubúnaður 

eða til innanhússskreytingar eða áþekkra nota (þó ekki vörur í nr. 
7010 eða 7018): 

000 Ur glerpostulíni 10 0     i 

  

Glös. Þó ekki úr glerpostulíni



  

  

          

    

   

       

              

   
     

        

    

        

10 

10 

10 

10 

10 

IU 

Endurkastsbúnaður og optískar vörur úr gleri (bó ekki vörur í nr. 

7015), ekki optískt unni 
r i 30 

Annad . re HR 0. . . 10 

Klukkugler eða úrgler og áþek kar v vörur, gler í gleraugu, einnig til 

jónréttingar, kúpt 'gð, íhvolf eða þess háttar, ekki optíski unnið; 

far glerkúlur lv hlutar tili framleiðslu á áþekkum vörum: 

ler í gleraugu gar „... IR 0 

A 
0 

” mårsteinar, ferningar, flísar og aðrar 

udu gleri, einnig med vir, sem notad er til 

r; glerteningar og annar s arning- 

ur úr gleri, sinnig á undirlagi, í mósaík eða þess konar skreytingar; 

blýgreyptar rúður og bess háttar; holrúmsgler eða frauðgler í 

blokkum. þiljum, plötum, skeljum eða áþekku formi: 

sle A úr gleri, dirlagi. í 
0 

Uu 

G slervör ur fyrir rannsóknarstofur og til hjúkrunar og lækninga, 

einnig með kingum eða rúmtaksréttingum: 

i 'tsi eða Öðrum glæddum kísil NR 0 

legum þanstuðli ekki yfir Sx10“ á Kelvin miða 

ru 0 -300 Co near nnen U 

) FRI ssns 0 

Glerperlur, eftirliking sar af perlum, eða „lsteinum eð a hálfeðalsteinum 

or áþekkur smávarningur úr gleri, og vörur úr þeim, þó ekki 

glysvarningur:; gleraugu, þó ekki gerviaugu: styttur og aðrir skraut- 

munir úr lampaunnu gleri, þó ekki glysvarningur; örkúlur úr gleri 

ekki yfir 1 mm í þvermál: 

Glerperlur, eftirlíkingar af perlum, eðalsteinum eða hálfeðal- 

steinum og annar smávarningur úr gleri ...... … … ER 10 

Srkúlur úr gleri. ekki yfir 1 mm í þvermál ....... HR 0 

Annað ..... HR AÐ 10 

Glertrefjar (þar með talin glerull) og vörur úr þeim (t.d. garn, 

dúkur): 

Vöndlar, vafningar. g ixaðir þræðir ...... 0 

Dúkur, þar með taldir borðar ........0.0.000 0... 0... 0 

Punnar skifur (voiles), ve mottur, dynur, plåtur og åbekkar 

óofnar vörur. 
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7020 

3101 
3109 
3200 

3901 
3902 
3903 
3909 

9001 
9002 
9009 

0001 
0009 

Á E 

% % 

— — Mottur: 

—-—— Tilbygginga .........0000. 0... 0 

= ÁÖrar ssssssssssseneueueeevsnenevenne evnen ennen rnrnee 0 

— — Punnar skifur (voiles) .........000 000 0 
— — Annað: 

-— — Tilbygginga ......0...00.. 0000. 0 
-— — Tilframleiðslu á trefjaplasti ........0......0..... 
-—— Vélaþéttingar og efni í þær ......000.0.. 0. 0 
—— — Ånnars 2... nevnne 10 0 
— Annars: 
— — Slysavarnar- og björgunarbúnaður 2... 0 

—- Vélaþéttingar og efni í þær .....000000 0 

-—— Ånnad 0... even rve ennen 10 0 
Aðrar vörur úr gleri: 

— Vörur til veiðarfæra .......0.0.0.00.. 00 0 
— Annars 0... 10 0



  

FLOKKUR XIV 

Náttúrlegar eða ræktaðar perlur, eðalsteinar eða hálfeðaisteinar, góðmálmar, málmar 

klæddir góðmálmi, og vörur úr þessum efnum; glysvarningur; myni 

  

71. KAFLI 

Náttúrlegar eða ræktaðar perlur, eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, góðmálmar, málmar 

klæddir góðmálmi, og vörur úr þessum efnum; glysvarningur; mynt 

    
      VÍ eða af Öðrum ákvæt 

1 sem að öllu eða nokkru leyti eru úr 

eða 

  

ræktuðum     perlum     

    

   

  

slíkar vörur 

  

0 r ekki til vara sem innihalc da sóðm álma eða málma klædda góðmálmi (nema sem 

  

    

   

    

  

    

          
   

      

              

  

    
    

    

      

    
     
     

   

    

    

    

   
    

     

2 

indur g (nr }. 

b að seymi til skurðlækninga, tannfyl lngarefni eða aðrar vörur í 30. kafla 

Vörur í ifla (t.d. gljáefni) 

d. Handtöskur aðrar vörur í nr. í nr. 4203 

e, Vörur í ar. 4303 eða 4304. 

f. Vörur í flokki XI (spunaefni og spunavörur). 

g ( höfu aðrar vörur eða 65. kafla. 

h. Regnhlífar, göngustafir eða aðrar vörur í 66 

1 '. 6804 eða 6805 eða 82. kafla sem 

(nå úrlegum eða syntetískum); vörur Í 82 

rálfeðalsteinum (náttúrl 1, syntetísku súnaður, vélra 

i rafm 1gnsvörur, þeirra, úr flokki XVI. Vörur og hlutar tl þeirra, ir 

eðals eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða er a 

í þen kafla, nema la rantar í hljóðná 

i ( 2 íkkur, hljóðfæri) 

katli) 

). kafla tekur til. 

ur i nr . 9601— 9606 eða 9615 

„ safnmunir (nr. 

r eða ræktaðar per 

á. 

irídíum, osmíum, pall: 

eðalsteinar teljast ekki eru í L    

  

    

segir: ðmálms skal flokka sem hér 

niheldur 2% eða meira af platínu miðað við þunga telst 

endi sem inniheldur 2% eða meira af gulli miðað við þunga. en er 

af platínu miðað við þunga, telst vera gullblendi. 

) blendi sem inniheldur 2% eða meira af í miðað við þun 

  

   
       



  

C mn 2 „ desember 198) u
s
 

me
 

  

teknum góðrnálmi í tollskránni 

kiris málms sa 

  

6. Leiði ekki annað af orðala gi er með góðr 

einnig átt við blendi sem farið er meí 
  
      sem blendi goom: 

    athugasem ar 

målmleysingja sem húðaðir < eru eða plett 
Hvarvetna 

meginstofni úr 

brösun, logsuc 

framan, en hvorki málma klædda sýðmálmi né 

Öir með góðmálmi 

      

SJ
 

         er með ordasar ndinu málmur úr 
         er góðmáimi á 

svipuðum vélrænu i 

álmi sem           
    

   

   

tekur orðasamband 

6. Sem skartgripir Í nr 

a. Smáhlutir til persónulegs : 

brjóstnælur, eyrnalok 

hnappar, trúartákn eð 

dýrra málma sen    

  

Önnur tákn < p ) 

b. Hlutir til persónule gra nota sem menn bera almennt í vösum, handtöskum eða á sér {t.d 

    

vindi EK c duft tdósir lyklahylk og pilludósir) 
i eða       

  

tal = 4 1 ir ; I tr hart leijast niutir eins og skreytin „ Dorðt 

  

til heimilis-, skrifstofu- eða t 

  

„gra nota. 

  

7 teljast tilsvarandi hlutir og tilgreind 
undan í alið 8 åthugasemdar þó. ekki anappar eða aðrir hlutir í nr. € 

í 

i 

  

   

        

   

  

eða þess háttar og hárnælur, í nr ), enda séu þeir hvorki búr 
perlum, eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, 
góðmálmum eða málmi klæddum góðmálmi (nema þá 

Athugasemdir við undirliði: 

1. Sem duft og duftform í í unc 

vara sem 90% 

2. Þrátt fyrir ákvæði t 

7110.19 ekki til irídíum, c 

Við flokkun blendis í undirli 

platínu, palladíum, rodíum, í 

  

     

  

   

5 mm möskv 

na í undirliðum 
   

     

10
3 

  

einstaks bessara målma. 

  

I Nåtturlegar eda ræktadar perlur og 

edalsteinar eda hålfedalsteinar 

7101 Perlur, náttúrlegar eða ræktaðar, einnig unnar eða flokkaðar en 
ekki dregnar á þráð, uppsettar eða inngreyptar; óflokkaðar perlur, 
náttúrlegar eða ræktaðar, dregnar á þráð til bráðabirgða til að 
auðvelda flutning: 

perlur ... BR . sr . 0 
ar perlur:    

  

- - Qunnar NN er eree ener . 0 

Jnnar ...... … . 0 
7102 Demantar, einnig unnir, en ekki uppsettir eda i inngre eyptir: 

1000 — Óflokkaðir .. FR BI 0 
Til iðnaðar: 

2100 — — Ounnir eða aðeins sagaðir, klofnir eða brotnir FR … 0 
2900 — — Aðrir ....... AÐ HR A … 0 

Ekki til iðnaðar: 
3100 — — Óunnir eða aðeins saga( AÐ 
3900 — — Aðrir .... a AÐ A 0 
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A E 
% Yo 

7103 Edalsteinar (þó ekki demantar) og hálfeðalsíeinar, einnig unnir eða 

flokkaðir en ekki dregnir á streng, uppsettir eða inngreyptir; 

óflokkaðir eðalsteinar (þó ekki demantar) og hálfeðalsteinar, dregnir 

á þráð til bráðabirgða til að auðvelda flutning: 

1000 — Óunnir eða aðeins sagaðir eða grófformaðir ........0....00.... 0 

— Unnir á annan hátt: 

9100 — — Rubin, safir og smaragdur .........0.00000 000... 0 

9900 = — Aðrir 00. k kr ergrr 0 

7104 Syntetiskir eda endurgerðir eðalsteinar eða hålfedalsteinar, einnig 

unnir eða flokkaðir en ekki dregnir á þráð, uppsettir eða inn- 

greyptir; óflokkaðir syntetískir eða endurgerðir eðalsteinar eða 

hálfeðalsteinar, dregnir á þráð til bráðabirgða til að auðvelda 

flutning: 

1000 — Þrýstirafkvarts ......0..0..0.0 0000. rr kk er kk rrs 0 

2000 — Adrir, óunnir eða aðeins sagaðir eða grófformaðir ............. 0 

9000 — Adrir sees kek kk nen kk kr kr skr kkre 0 

7105 Dust og duft náttúrlegra eða tilbúinna eðalsteina eða hálfeðalsteina: 

1000 — Demanta ..........2..0 0 rr tr k kk rren 0 

9000 — Annarra 22.02.0000. k kk k kr k rr krrrrrr 0 

il Góðmálmar og málmar klæddir góðmálmi 

7106 Silfur (þar með talið silfur húðað eða plettað með gulli eða platínu), 

óunnið eða hálfunnið., eða í duftformi: 

1000 = Ðúft ...00.. nere rnkenknes 0 

— Annað: 

9100 = — Ótinið 2000... 6 
9200 — — Hálfunnið ......0.....0. 00 ennen renerne kerne 0 

7107 0000 Ódýr málmur klæddur silfri, ekki frekar unninn en hálfunninn ..... 0 

7108 Gull (þar með talið gull húðað eða plettað með platínu) óunnið eða 

hálfunnið, eða í duftformi: 

— Ekki til myntsláttu: 

1100 = Dúft 00.00.0000 nens kee 0 

1200 — — Annad dunnid form ......0....0 0... 0 

— — Annað hálfunnið form: 
1301 = — Gullstengur .......0..... 00. rn krrnnee 0 

1309 — — — Annars „2... 0 

2000 — Tilmyntsláttu .......00.... 0. krene 0 
7109 0000 Ódýr málmur eða silfur, klætt gulli, ekki frekar unnið en hálfunnið 0 

7110 Platína, óunnin eða hálfunnin, eða í duftformi: 

— Platína: 
1100 — — Óunnin eða í duftfofmii ......00..... 0 0 

1900 = — ØOnnur 2 ..20s0sssseseeeeeueeeeeeeeeve venne krkr rv ennee 0 

— Palladium: 

2100 — — Óunnið eða í duftformi esse ses sseeeseeeeeeeee 0 
2900 = — Annað ...0.0. n nn nesker rnnnee 0 

— Rodíum: 

3100 — — Óunnið eða Í duftformi ........00.... seeeeeneeeeerevenee 0 

3900 — — Annað ........0. 0 kneee 0 

— Trídíum, osmíum og rúteníum: 

4100 — — Óunnið eða í duftformi ..........00.... 0 0 
4900 — — Annað 000. 0
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7111. 0000 Odyrir målmar, silfur eda gull, klætt platinu, ekki frekar unnid en 

hálfunnið ........... HR rr 0 

7112 Urgangur og rusl góðmálma eða málms klæddum góðmálmi: 

1000 — Úr gulli. þar með talinn málmur klæddur gulli að undanskildu 

uppsópi sem inniheldur a „óðmálma HR 0 

2000 — Úr platínu, þar með talinn málmur klæddur platínu. að undan- 

skildu uppsópi sem inniheldur aðra góðmálma 0 

100 Annað ..... BR BR 0 

lil Skartgripir, gull- og silfursmíðavörur 
og aðrar vörur 

7113 Skartgripir og hlutar til þeirra, úr góðmálmi eða málmi klæddum 

góðmálmi: 

Úr góðmálmi. einnig húðað eða plettað eða klætt góðmálmi: 

1100 — Úr silfri, einnig húðað eða plettað eða klætt öðrum góðmálmi 10 0 

1900 Úr öðrum góðmálmi, einnig húðað eða plettað eða klætt 

godmålmi ..................... FREE 10 0 

2000 — Úródýrum málmi kl: æddum góðmálmi 10 0 

7114 Gull- eða silfursmíðavörur og hlutar til þeirra, úr - góðmálmi eða 

málmi klæddum góðmálmi: 

- Úr góðmálmi einnig húðað eða plettað eða klætt Some ME 

— — Úr silfri, einnig húðað eða plettað eða klætt öðrum góðmálmi: 

1101 Búsáhöld ..... IR 10 0 

1109 — - — AMNAð 2... a 10 0 

-— Ur öðrum góðmálmi, einnig húðað eða plettað eða klætt 

góðmálmi: 

1901 — Búsáshöld … 10 0 

1909 — — - Annað ............ HI 10 0 

— Ur ódýrum málmi klæddum góðmálmi: 

2001 —— — Búsáhöld.......... sr a AR 10 0 

2009 Afinað 0... ne rknkrnrnne 10 0 

7115 Aðrar vörur úr sóðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi: 

1000 — Hvatar í formi vírdúks eða grindar, úr platínu .............. 0 

- Annars: 

9001 — — Tiltækninota .........0.. 0 0 

9009 Annað …… 10 0 

7116 Vörur úr náttúrlegum eða ræktuðum perlum, eðalsteinum eða 

hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endurgerðum): 

1000 Úr náttúrlegum eða ræktuðum perlum .........0...... HI 10 0 

2000 Úr eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum. syntetískum 

eða endurgerðum) ..........0. 0. 10 0 

7117 Glysvarningur: 

— Úr ódýrum málmi. einnig húðaður eða plettaður góðmálmi: 

1100 Ermahnappar og flibbahnappar ........ HR 10 0 

1900 — — Annar ....... HI 10 0 

9000 — Annar 22... rveneee 10 0 

7118 Mynt: 

1000 — Mynt (þó ekki gullmynt), ekki gjaldgeng ................ 0 

9000 — Önnur 00... BR SIÐ 0 

A 59
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FLOKKUR XV 

Ódýrir málmar og vörur úr ódýrum málmi 

Athugasemdir: 

I. Til þessa flokks telst ekki: 

a. Ur im eða dufti (nr. 3207—3 1r málm     flög nnin málning, blek eða aðrar vörur að me; 
210. 3213 eða 3015 

ceríum eða annað kveikiblendi (nr. 3606) 

  

b. Ferró 

c. Höfuðfatnaður eða hlutar til hans í nr. 6506 eða 650" 

d. Regnhlifagrindur eda 

e. Vörur í 71. kafla (t 

f. Vörur í Flokki XVI (vélbúnaður, vélræn tæki ox 

Samsettar brautir Í 

(ökutæki, skip og bátar, flugvélar ). 

  

örar vörur I nr. 6603     
   yr målmur       „d. góðmálmsblendi, < 

agnsvörur }    
     

ge
 rir járnbrautir eða sporbrautir (nr. 8608) eða aðrar ví 

h. Tæki eða tækjabúnaður 

ij. Blýhögl í skotfæri (nr. 9306) eða aðrar vörur í flokki XIX ( (vopn í og 

k. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, rúmbotnar, lampar og ljósabúnat 

    

byggingar) 

  |! Vörur i 95, kafla (t.d. leikfong 

  

leikspil búnaður). 

m. Handsíur, hnappar, pennar, blýantshöld, pennaoddar eða aðrar vörur í 96. kafla (ýmsar 

framleiðsluvörur). 

n. Vörur í 97. kafla t. d. listave 

2. Hvarvetna f tollskrå ð 

a. Vörur í nr. 7 

hr í þr     

    

  

    

   

    

3 

    7318 og áþekkar vörur úr öðrum ódýrum málmi. 

    b. Fjaðrir og fjað lýrum málmi, þó ekki klukku- eða úr ir (nr. 9114). 

c. Vörur í nr. 8301. 8: 308, 8310 og ramma og spegla, úr Ót dýrum málmi, í nr. 8306. 
  

kafla (þó ekki í nr. 7.       Með hlutum til vara í Í 5) er ekki átt við hluta til 

almennra nota, eins og þeir 

Vörur í 82. eða 83. kafla 

undanfarandi málsgrein og Í. 

3. Flokkun blendis (þó ekki  átablendis c og koparforblendis ein 

kafla): 

a. Blendi úr ódýrum málmum flokkast eftir þeim m 

þunga hvers málms. 

  

-82. kafla nema annað Í 

    d 

  

þau eru skýrgreind í ad
     

  

sem 

b. Blendi samsett úr ódýrum málmum, sem teljast til þessa flokks og ti efnum sem teljast ekki til 

þessa flokks, flokkast eins og lendi úr ódýrum Imum sem teljast til þessa flokks, 

  

     heildarþyngd hinna ódýru málma er jafnmikil e í en heildarþyngd annarra efna 

Idar blöndur úr málmdufti, ósamleitar blöndur 

náim sambönc - 

c. Sem lendi í þessum flokki teljast einnig 

  

fengnar með bræðslu (þó ekki keramíkmeimi) 

     

  

4. Leiði ekki annað af orðalagi er með ódýrum 

  

samkvæmt 3. athugasemd hér að ofan skulu flokkast sem blendi viðkomandi málms. 

5. Flokkun vara úr samsettum efnum: 

Leiði ekki annað af orðalagi vöruliða skulu vörur úr ódýrum málmi (þar með taldar vörur 

efnisblöndum sem teljast vörur úr ódýrum málmi samkvæmt túlkunarreglum tollskrárinnar) se 

eru úr tveimur eða fleiri ódýrum málmum flokkast eftir þeim málmi sem mest er af í vörunni 

miðað við þunga. 

V ið framkvæmd þessarar reglu skal litið 

írn og stál eða mismunandi tegundir járns eða stáls sem einn og 

b. biendi sem eingöngu gert úr þeim málmi sem það telst v 

athugasemd, og 

c. keramíkmelmi í nr. 8113 sem einstakan ódýran 

= 

  

sama málm, 

blendi af samkvæmt 
    

    

„ forsmíðaðar 

mest er af í blendinu miðað við 

átt við blendi sem



31. desember 1987 919 Nr. 96 

6. Í þessum flokki hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 

a. Urgangur og rusl: 

Málmúrgangur og málmrusl sem stafar frá framleiðslu eða vélvinnslu málma, og vörur úr 
málmi ónothæfar vegna niðurrifs, niðurskurðar, slits eða af öðrum ástæðum. 

b. Duft: 

Vörur sem 90% eða meira af miðað við þunga síast í gegnum sigti með Í mm möskva. 

72. KAFLI 

Járn og stál 

Athugasemdir: 

1. T þessum kafla og, að því er varðar d-, e- og f- athugasemd hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu 

hvarvetna í tollskránni sem þeim er hér með gefin: 
a. Hrájárn: 

Járnkolefnisblendi sem ekki er mótanlegt að gagni, í er meira en 2% af kolefni miðað við 
þunga og má innihalda eitt eða fleiri eftirtalinna frumefna innan neðangreindra marka: 
— Ekki meira en 10% af krómi, 

— ekki meira en 6% af mangan, 

— ekki meira en 3% af fosfor, 
— ekki meira en 8% af kísil, 
— ekki meira en 10% samtals af öðrum frumefnum. 
Spegiljárn: 

Járnkolefnisblendi sem í er meira en 6% en ekki meira en 30% af mangan miðað við þunga og 
svara að Öðru leyti til lýsingar í a-lið hér að framan. 
Járnblendi: 

Blendi í grófsteypustykkjum, blokkum, klumpum eða áþekkum frumgerðum, formað við 

endurtekna steypu og einnig sem grjón eða duft, einnig kekkjað, sem venjulega er notað til 

íblöndunar við framleiðslu annars blendis eða sem afoxari, brennisteinseyðir eða til áþekkra 
nota við vinnslu á járni og er almennt ekki mótanlegt að gagni, í er 4% eða meira af frumefninu 

Járn miðað við þunga og eitt eða fleiri eftirtalinna frumefna: 

— Meira en 10% af krómi, 
— meira en 30% af mangan, 
— meira en 3% af tostfór, 
— meira en 8% af kísil, 
— meira en 10% samtalsaf öðrum frumefnum, að kolefni undanskildu. þó ekki meira en 10% 

af eir. 

. Stål: 

Jårnefni, på ekki efni i nr. 7203, sem (ad undanskildum vissum tegundum framleiddum i 

steypuformi) er måtanlegt ad gagni og i er minna en 2% af kolefni midad vid bunga. Hærra 

hlutfall kolefnis må på vera i kromståli. 

Ryðfrítt stál: 

Stálblendi sem í er 1,2% eða minna af kolefni miðað við þunga og 10.3% eða meira af krómi, 

með eða án annarra frumefna. 

Annað stálblendi: 

Stál sem ekki svarar til skilgreiningarinnar á ryðfríu stáli og í er miðað við þunga eitt eða fleiri 

eftirtalinna frumefna í gefnu hlutfalli: 

— 0.3% eða meira af áli, 

— 0,0008% eða meira af bóron, 

— 0.3% eða meira af krómi, 

— 0,3% eða meira af kóbalt, 

— 0.4% eða meira af kopar, 

— 0,4% eða meira af blýi,
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— 1,65% eða meira af mangan, 

0,08% eða meira af mólybden, 

0.3% eða meira af nikkli, 

— 0,06% eða meira af níobíum. 

— 0.6% eða meira af kísil, 

— 0,05% eða meira af títan, 

- 0,3% eða meira af tungsten (wolfram) 

— 0,1% eða meira af vanadíum. 

— 0.05% eða meira af sirkoni, 

- 0,1% eða meira af einstökum öðrum frumefnum (þó ekki brennisteini, fosfór, kolefni og 

köfnunarefni). 

angssteypuhleifar úr járni eða stáli, til endurbræðslu 

ur sem eru grófsteyptar í hleifa án mötunarhausa eða hitatoppa, eða sem hrájárn, hafa 

ugljósa yfirborðsgalla og svara ekki til efnafræðilegrar samsetningar 

járnblendis. 

Völur (granules): 

Vörur sem minna en 90% af miðað við þunga síast í gegnum sigti með Í mm möskva og sem 

90% eða meira af miðað við þunga síast í gegnum sigti með 5 mm möskva. i 

Hálfunnar vörur: 

Síferilssteyptar óholar vörur, einnig forheitvalsaðar. 

Aðrar óholar vörur sem ekki hafa verið frekar unnar en forheitvalsaðar eða gróflega formaðar, 

með smíði, þar með talið efni í prófíla 

Vörur þessar eru ekki í vafningum. 

     
hrájárns, spegiljárns eða 

   

  

Flatvalsaðar vörur: 
Valsaðar óholar vörur með rétthyrndum þverskurði (þó ekki ferningar) sem svara ekki til 

skýrgreiningarinnar í ij- lið að framan og eru að lögun sem: 

- marglaga vafningar, eða 

- lengjur sem eru að minnsta kosti tífaldar að breidd miðað við þykkt ef þykktin er minni en 

4.75 mm, eða meira en 150 mm að breidd og að minnsta kosti tvöföld þykktin ef þykktin er 

4,75 mm eða meira. 

Til flatvalsaðra vara teljast vörur með upphleyptu mynstri sem myndast hefur beint við 

völsun (t.d. grópum, gárum, ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið 

gataðar, báraðar eða fágaðar. að því tilskildu að þær hafi ekki við það tekið á sig mynd vöru 

eða framleiðslu í öðrum vöruliðum. 

Flatvalsaðar vörur af hvaða stærð sem er, sem ekki eru rétthyrndar eða ferningar, skulu 

flokkaðar sem vörur 600 mm að breidd eða meira, að því tilskildu að þær hafi ekki tekið á sig 

mynd vöru eða framleiðslu í öðrum vöruliðum. 

Teinar og stengur, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum: 

Heitvalsaðar óholar vörur í óreglulega undnum vafningum í þverskurð að lögun sem hringir, 

snið úr hring, ávalar, rétthyrningur (þar með talinn ingu), þríhyrningur eða annar 

bogalaga fjölhliðungur. Þessar vörur geta verið með dældum, gárum, grópum eða öðrum 

misfellum sem orðið hafa við völsunina (steypustyrktarteinar og -stengur) 

Aðrir teinar og stengur: 
Vörur sem svara ekki til neinnar af skýrgreiningunum í ij-, k- eða I-liðum að framan eða til 

skýrgreiningarinnar á vír, eru óholar, og í þverskurð á alla lengd sína að lögun sem hringur, 

snið úr hring, ávalar, rétthyrningur (þar með talinn ferningur) þríhyrningur eða annar 

bogalaga marghliðungur. Þessar vörur geta verið með: 

— dældum, gárum, grópum eða öðrum misfellum sem orðið hafa við völsunina (steypustyrkt- 

arteinar og -stengur), 

— vindingi eftir völsun. 

Prófílar: 
Óholar vörur sem ekki eru í þverskurð á alla lengd sína eins og kveðið er á um í skýrgreiningum 

í ij-, k-, |-, eða m-liðum hér að framan eða skýrgreiningu á vír. 

72. kafli tekur ekki til vara í nr. 7301 eða /3( 

    

  

   y re 

)2. 
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ar vörur í vafningum, óholar og eins að lögun alla lengd sína og svara ekki til 

iningarinnar á flatvölsuðum vörum. 

p. Holir borteinar og -stengur: 

  

  

Holir teinar og stengur með hvers konar þverskurði, hætir fyrir bora, að mesta ytra þvermáli 

meira en 15 mm en ekki meira en 52 mm, og mesta innra þvermáli ekki meira en helmingur af 

mesta yfra þvermáli. Holir tetnar og stengur úr járni eða stáli sem svara ekki til þessarar 

skýrgreiningar skulu flokkaðar í nr. 7304. 

2. Járnmálmar klæddir öðrum járnmál 

miðað við þunga 

3. Járn eða stál sem fengið er m 

    

  Ö rafgreiningu, þrýstisteypu eða glæðingu skal flokkað, með tilliti til 

forms, samsetningar og útlits, í vöruliði þessa kafla sem taka til áþekkra heitvalsaðra vara 
     

  

ugasemdir við undirliði: 

1. Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 

a. Hrájárnsbler ndi. 

Hrájárn sem inniheldur miðað vid bung 

— meira en 0,2% af krómi, 

„ aðskilin eða saman: 

  

— meira en 0,3% af kopar, 
3% af nikkli, 

meira en 0.1% af einhverju eftirtalinna frumefna: Áli, mólybden. títaníum, wolfram, 
vanadíum. 

b. Oblendið frískurðarstál: 

— meira en 0. 

I 10 Oblendið stál sem inniheldur miðað við þunga eitt t eða fleiri eftirtalinna frumefna í tilgreindu 

hlutfalli: 

0,08% eða meira af nisteini, 

  

— 0,1% eða meira af blýi 

meira en 0.05% af seleníum, 

meira en Í f telluríum. 

meira en 0.05% af bismút. 

c. Kísilrafstál: 

Stálblendi sem inniheldur miðað við þunga a.m.k. 0.65% en ekki meira en 6% af kísil og ekki 

meira en 0.08% af kolefni. Það má einnig innihalda miðað við þunga 1% eða minna af áli, en 

engin Önnur frumefni í því hlutfalli að það gæfi stálinu einkenni annars stálblendis. 

d. Háhraðastál: 

Stálblendi, einnig með öði 

  

    
  
  

um frumefnum, sem inniheldur að minnsta kosti frumefnin þrjú: 

mólybden, tungsten og vanadíum að sameiginlegum þun 

kolefni og 3—6% af krómi. 

e. Kísilmanganstál: 

7% eða meira, 0.6% eða meira af 

  

Stálblendi sem inniheldur miðað við þur 

— 0,35% eða meira en ekki meira en 0, 

0,5 

  

     70 o af kolefni. 
o eða meira en ekki meira en 1,2% af mangan, og 1, /o dl 

  

},6%o eða meira en ekki meira en 2.3% af kísil, en inniheldur ekkert annað frumefni í því 

hlutfalli að það gæfi stálinu einkenni annars stálblendis 

Við flokkun járnblendis í undirliði við nr. 7202 skal eftirfarandi regla gilda: 

Járnblendi telst tvíþætt og flokkast í viðkomandi undirlið (ef til er), ef aðeins eitt af frumefnum 

blendisins fer yfir lágmarks hundraðshlutann sem tilgreindur er í c-lið 1. athugasemdar við 

kaflann; með líkum hætti telst það eftir atvikum þríþætt eða fjórþætt ef tvö eða þrjú frumefni 
blendisins fara yfir lágmarks hundraðshlutann. 

> 

Þegar þessari reglu er beitt verða hin ótilgreindu önnur frumefni sem vísað er til í c-lið 1. 
athugasemdar við kaflann hvert um sig að fara fram úr 109 o miðað við þunga.
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| Efni í frumgerð; vörur sem völur eða duft 

7201 Hrájárn og spegil 

frumgerðum: 

  

steypustykkjum, blokkum eða öðrum 

  

r 0,5% af fosfór eða minna miðað 

inniheldur meira en 0.5% af fosfór miðað 

     

  

      

    

        

7202 

af kolefni midad vid bun 
1000 

7100 meira af kísil miðað við þunga 

2900 Annað 

3008 járn 

tinnihe n 4% at kolefni miðað við 

Annað 

årn 

910! 

9200 

0300 

9900 Annars AR - : ' … 
7203 Járnvörur fengnar með beinni vinnslu járngrýtis og annarra frauð- 

kenndra járnvara, í klumpum, kógglum eða áþekku formi; járn sem 

er minnst 99% að hreinleika miðað við þunga, í klumpum, kögglum 

eða áþekku formi: 
1000 lå eng ð t vinnslu Járnervtis 

  

     nad - . ere . … . . 

Járnúrgangur og járnrusl; úrgangs steypuhleifar úr járni eða stáli til 

endurbræðslu: 

      

ðfríu stáli 

Annað 

  

Urgangur og rusl úr tinuðu járni eða stáli 

  

ar úrgangur og rusl 

4100 - Spænir, flísar, fræs, sag, rasp, afskurður og afhögg, einnig í 

bÖggum 00. aan eene 

1900 Annars 
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7206 

7207 

7208 

  

2100 

2900 

3200 

3300 

3400 

3500 

4100 

4200 

Völur og duft, úr hråjårni, spegiljårni, jårni eda ståli: 

Völur 

  

ll Járn og óblendið stál 

Járn og óblendið stál í hleifum eða öðrum frumgerðum (þó ekki járn í 

nr. 7203): 

Hleifar 

Ar nað . 

Hálfunnar vörur úr járni eða óblendnu stáli: 

Sem innihalda 1 

Rétthyrndar 

sinnum þykkt 

Aðrar 

— — Aðrar . . . 

Sem innihalda 0,25% eda meira af kol efi ni miðað við þunga 

Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, 600 mm að breidd eða 

meira, heitvalsaðar, ekki klæddar, plettaðar eða húðaðar: 

Í vafningum, ekki fre 

  

1 0.25% af kolefni miðað við þunga: 

í), að breidd minna en tvisvar 

      

thyrndar (þó 

  

ki ferningar) 

  

aðar, minna en 3 mm 

bræðslumark við 2     

  

að þykkt og með lágmarks 

eða meira að | bræðslumark v 

- Meira en 
   

  

   

    

      

   

ki meira en lÖ mm 

Mid en 

  

Am 

Aðr: ar, í vafnir r en heitvalsadar: 

Meira en 10 HR . 

4,75 mm eðar ) í meira en 1 ) mm 

10 bykkt en minna en 4,7 

Minna en 3 mm að þykkt . … IR 

— Ekki í vafningum, ekki frekar unnar en heitvalsaðar, minna € 

mm að þvi kkt og með lágmarks bræðslumark við 275 MPa eða 3 
mm eða meira að þykkt og með 

MPa: 

— — Valsadar å fjorum hlidum eda i lokudu kassamåti, 125( 

   

  

— 3 mm eða me 

    

    gmarks brædslum: 

minna að breidd og ekki minna en 4 mm 

upphleypts mynsturs 

Aðrar, meira en 10 mm að by kkt . 

Aðrar, 4,75 mm að by kkt eða meira en ekki meir 

- — Aðrar, 3 mm að þykkt eða meira en minna en 4.75 

- Aðrar, minna en 3 mm að | þykkt IR 

Aðrar, ekki í vafningum, ekki frekar unnar en heitva 

Valsaðar á fjórum hliðum eða í lokuðu kassamáti, 1250 mm að 

breidd eða minna og ekki minna en 4 mm að þykkt, án 

upphlevpts mynsturs 

Aðrar, meira en 10 mm að by kkt 

    

       lså 

 



. des 

  

- — Adrar, 4,75 mm eda meira ad bykkt en ekki meira en 10 mm 

Aðrar. 3 mm eða meira að þykkt en minna en 4.75 

- — Aðrar, minna en 3 mm að þykkt 

AÐRA 20 enken enke ekerererunnnee 

7209 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, 600 mm eða meira að 

breidd, kaldvalsaðar (kaldunnar), ekki klæddar, plettaðar eða 

húðaðar: 

    

    frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar). 

narks bræðslumark við 275       ð þykkt með lág    minna en i | 

MPa eða 3 mm eða 1 

mark 355 MPa: 

3 mm eða meira að þykk a 

lei I mm ad bykkte >n Minna 

  

3 leira ad bykkt og med lågmarks brædslu- 

    

mm 

    

   

    

- 0.5 mm eða meira að þykkt en ekki meira en I mm 

  

kar unnar en kaldvalsaðar (kald- 

ða meira að þykkt . 

sira en Í mm að þykkt en minna enimm ...... 

0.5 mm eða meira að þykkt en ekki meira en Í mm 

Minna en 0.5 mm að þykkt . . 

í vafningum, ekki frekar unnar en kaldvalsa ða ir "(kal lunnar), 

minna en 3 mm að þykkt með lágm: arks bræðslumark við 27 

MPa eða 3 mm eða meira að þykkt og með lágmarks br ræðslu- 

mark 

    

      

3100 - 3 mm eða meira að þykkt. BA 

3200 Meira en L mm að þykkt en minna en3mm ............. 

0,5 mm eða meira að þykkt en ekki meira en Í mm 

  

- Minna en 0,5 mm ad bykkt .............. HI 

Aðrar, ekki í vafningum. ekki frekar unnar en kaldv: alsaðar 

(kaldunnar): 

3 mm eða meira að þykkt ..... 

  

Meira en I mm ad bykkt en minna en 3 mm ................. 

0.5 mm eða meira að þykkt en ekki meiraen I mm ......... 

4400 - Minna en 0,5 mm ad bykkt . HIÐ 

9000 AOrar suse eee nn kk ne keen esgee 

7210 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, 600 mm eða í meira að 

breidd, klæddar, plettaðar eða húðaðar: 

Plettaðar eða húðaðar tínt: 

  

1100 0,5 mm eða meira að þykkt .... a 

1209 Minna en 0.5 mm að þykkt 22.00.0020... nnen 

Plettað 

plate): 

> 3 2 Ci
 

a ao
 

5 2 OD
 o = cu
 3 cu
 i 

  

Jar eða húðaðar blýi. bi 

2001 — Båradar ............ IR HR 

2009 - Adrar 200. HI 

Rafplettaðar eða rafhúðaðar með sinki: 

- Úr stáli minna en 3 mm að þykkt og með lágmarks bræðslu- 

  

mark við 275 MPa eða 3 mm eða meira að þykkt og með 

lágmarks bræðslumark við 355 MPa: 

3101 - Båradar … HR I 

3109 — Aðrar 2. . RA
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— — Aðrar: 

3901 Báraðar ......0....... AI 0 

3909 — — — Aðrar ....... sr 0 

— I Plettadar & eda hudadar sinki å annan hått: 

4100 — — Båradar .................. 0 

4900 — Aðrar AR HIRÐ 0 

— Plettaðar eða húðaðar með kromoxíði eða með krómi og 

krómoxíði: 

3001 — — Báraðar ............. … BR BI 0 

5009 Aðrar 2... HA 0 

— Plettaðar eða húðaðar með ál 

01 — — Báraðar ........... IR HR 0 

6009 Adrar sees BA sr 0 

— Málaðar, lakkaðar eða , plastl ( 

7001 - Báraðar .......0.0.00. 0 
1009 — — Aðrar ...... a FR 0 
9000 Adrar 2... 0 

7211 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli. minna en 1 600 mm að 

breidd, ekki klæddar, plettaðar eða húðaðar: 

Ekki frekar unnar en heitvalsaðar, minna en 3 mm að þykkt og 

með lágmarks bræðslumark við 275 MPa eða 3 a meira að 

þvkkt og með lágmarks bræðslumark vi 

1100 — — Valsaðar á fjórum hliðum eða í lokuðu kassamáti. meira en 150 

mm að breidd og ekki minna en 4 mm að þykkt. ekki í 

vafningum og án upphleypts m ynsturs 200... 0 

1200 — — Adrar, 4,75 mm ad by Ja BR 0 

1900 — — Aðrar ses eveeereernnee 0 

Aðrar, ekki frekar unnar en heitvalsaðar: 

2100 —— Valsaðar á fjórum hliðum eða í lokuðu kassamáti, 150 mm eða 

meira að breidd og minna en 4 mm að þvkkt, ekki í vafningum 

og án upphleypts mynsturs BR 0 

2200 — — Aðrar, 4,75 mm eða meira að þv kkt FR HA 0 

2900 — — Annars … HR BR 0 

3000 — Ekki frekar unnar en kaldvals saðar (kaldunnar). minna en 3 mm 

að þykkt og með lágmarks bræðslumark við 275 MPa eða 3 mm 

eða meira að þykkt og með lágmarks bræðslumark við 355 MPa 0 

— Aðrar, ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar): 
4100 — — Seminnihalda minna en 0,23% af kolefni miðað við þunga .. 0 
4900 — — Annars sees 0 
9000 Adrar ss seseseseeerree 0 

7212 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli. r minna en 600 r mm að 
breidd, klæddar, plettaðar eða húðaðar: 

1000  — Plettaðar eða húðaðar með tini ........... HR 0 

- Rafplettaðar eða rafhúðaðar með sinki: 

- — Úr stáli sem er minna en 3 mm að þykkt og hefur lágmarks 

bræðslumark við 275 MPa eða 3 mm eða meira að þykkt og 

með lágmarks bræðslumark við 355 MPa: 
2101 Báraðar ..... BR FAR 0 
2109 — — — Aðrar 0... HA BA 0 

- — Aðrar: 

2901 Báraðar ............ BR 0 
2900 — — — Annars ............ NR 0
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— Plettaðar eða húðaðar með sinki á annan hátt: 

3001 = — Báraðar 20.00.2200... kgn rer kr rr kk r kk kr rner 0 

3009 = = Aðrar 200... 0 

— Málaðar, lakkaðar eða plasthúðaðar: 

4001 — — Båradar .......000eeeeeeeeeeee een kk krkn ktr rr rn tree 0 

4009 = — Aðrar 0. rr kernerne 0 

— Plettaðar eða húðaðar á annan hátt: 

5001 = — Báraðar .........0.0.. 000 k kk eker 0 

5009 = — Aðrar „2... 0 

— Klæddar: 

6001 = — Báraðar ...........0. 0. k ken k kk rrrkren 0 

6009 = — Adrar 2... kk rr rener kr kr res 0 

7213 Teinar og stengur, heitvalsað. í óreglulega undnum vafningum, úr 

járni eða óblendnu stáli: 

— Með dældum, gárum, grópum eða öðrum misfellum sem orðið 

hafa við völsunina: 

1001 = — Steypustyrktarjárn .....00.0.0.. 0... tk rr rrrr 0 

1009 = — Annað ....00.00 kk kk k kk kk rr ere rr en 0 

— Ur friskurdarståli: 

2001 — — Steypustyrktarjårn ........00002.. 0... rr ere 0 

2009 — — Annad ....sssseeeeeeeeeeeeeeekekr rer rr kr kr rr kk kk rnke 0 

— Annað, sem inniheldur minna en 0.25% kolefni miðað við þunga: 

— — Með hringlaga þverskurði. minna en lá mm í þvermál: 

3101 — — — Steypustyrktarjárn .....0.0..00.. 00... rer rrer 0 

3109 — — Annað ...00..r k kr k kr kk kr tes 0 

— — Annars: 

3901 = — — Steypurstyrktarjárn ......0..00... 0... rer kreeret 0 

3909 = — = Annað... ker rr skr rener 0 

— Annað, sem inniheldur 0,25% eða meira miðað við þunga en 

minna en 0,6% af kolefni: 

— — Með hringlaga þverskurði, minna en Í4Á mm í þvermál: 

4101 — - — Steypustyrktarjárn 00.00.0000... 0... rr rer rr renee 0 

4109 = — — Annað... rer r rr kk kr r rr rer 0 

— — Annars: 

4901 — — — Steypustyrktarjárn ......00.0.00 00... 0 

4900 — — — Annað... ren k kk kk kr sker rr ken 0 

— Annað, sem inniheldur 0,6% eða meira af kolefni miðað við 

þunga: 

5001 — — Steypustyrktarjárn 20.00.0000... 00... rr rr ere ktr rner 0 

5009 — — ANNARS 2... kk rr t ktr rk kk rer ret 0 

7214 Aðrir teinar og stengur, úr járni eða óblendnu stáli, ekki frekar 

unnið en þrýstimótað, heitvalsað, heitdregið eða heitþrykkt, en 

einnig undið eftir völsum: 

1000 — Þrýstimótað ........0.00000.ð nn ker rr kk kk kr re 0
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7215 

7216 

2001 
2009 

3001 
3009 

4001 
4009 

5001 
5009 

6001 
6009 

1000 
2000 

3000 

4000 

9000 

1000 

2100 
2200 

3100 
3200 

3300 
4000 

5000 

6000 

9001 
9009 

— Með dældum. gárum, grópum eða öðrum misfellum sem orðið 
hafa við völsunina, eða undið eftir völsun: 

—— Steypustyrktarjárn .......0...00000. 0. 

— — AÐMað „00... neuen en nerne 

— Úr frískurðarstáli: 

— — Steypustyrktarjárn ........0.0..0..00.0 0. 
— — Aað „0... 

— Annað, sem inniheldur minna en 0,25% af kolefni miðað við 

þunga: 

— — Steypustyrktarjárn .......000.... 0. 

— — Ånnars 2... enn k ennen renerne 

— Annað, sem inniheldur 0,25 % eða meira en minna en 0.6% af 

kolefni miðað við þunga: 
— — Steypustyrktarjárn .........00...0 0000 

— — AÐRAFS ...........0.. 

— Annað, sem inniheldur 0,6% eða meira af kolefni miðað við 

þunga: 
— — Steypustyrktarjárn .......0000... 

— — ARNARS 0... rknkee 

Aðrir teinar og stengur úr járni eða óblendnu stáli: 

— Úr frískurðarstáli, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kaldfágað 
— Annað, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kaldfágað, sem 

inniheldur minna en 0,25% af kolefni miðað við þunga ......... 
— Annað, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kaldfágað, sem 

inniheldur 0,25% eða meira en minna en 0,6% af kolefni miðað 

við þunga ..........00.. 0. ennen nnenene 
— Annað, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kaldfágað, sem 

inniheldur 0,6% eða meira af kolefni miðað við þunga ......... 

= AÐRAFS „2... ennen e ennen revnerne 

Prófílar úr járni eða óblendnu stáli: 

— U. Leða H prótilar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, heitdregnir 
eða þrykktir, minna en SO mm að hæð 20.00.0000. 

— L eða T prófílar. ekki frekar unnir en heitvalsaðir, heitdregnir 
eða þrykktir, minna en 80 mm að hæð: 

— — Lprófílar 00.00.0000... eeeeeeeeeeeeevrerenee 

= = Tprófílar 00... 

— U.1eða H prótílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, heitdregnir 
eða þrykktir, 80 mm eða meira að hæð: 
— Uprófílar ......0.0.0.0.0..0 eeseeeeeeeeeeenerrrrerkne 

- — Í prófílar .......0...0 000 eeeseeeneeee ener eeeererree 

—— Hprófílar 20.00.0000... 0000 knknknknen 

— Leða T prófílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, heitdregnir eða 
þrykktir, 80 mm eða meira að hæð .....000000.. 

— Aðrir prófílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, heitdregnir eða 

þrykktir 00.00.0000... ee kk nen nerne rr nnnkee 

— Prófílar, ekki frekar unnir en kaldmótaðir eða kaldfágaðir ...... 

— Aðrir: 

— — Tilbygginga ........... 0... 

— = ANNARS 20... eee kk kk knk ken rnne 

(
=
)
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Vír úr járni eða óblendnu stáli: 

     

  

     

  

Sem inniheldur minna 0,25% kolefni ið við þung 

- — Ekki plettaður eða húðaður, einnig fægður ........0........ 

Plettaður eða húðaður með sinki IR 

- Plettaður eða húðaður með öðrum ódý málmi 

— Annar ..... FR . rr 

Sem inniheldur 0.25% eða meira en m 

miðað við þunga 

Ekki plettaður e eða húðaður, einnig fægður 

Plettaður eða húðaður með sinki ..... IR 

    

en 0,6% af I 

    

h 
— — Plettadur eda húðaður með öðrum ódýrum n málmi 

Annar 2... sr rnree . 

- Sem inniheldur 0,6% eða meira at kolefni. miðað við þunga 

Ekki plettaður eða húðaður, einnig fægður .........00..0.... 

  

Plettaður eða húðaður með sinki HR … 

— — Plettaður eða húðaður með öðrum ódýrum málmi 

-— Annar ....... HAR . HR 

lll Ryðfrítt stál 

Ryðfrítt stál í hleifum eða öðrum frumgerðum; hálfunnar vörur úr 

ryðfríu stáli: 
Hleifar og aðrar frumgerðir 00.00.0000... 

Annad ...sss00sseeeeeeen 

Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, 600 mm eða meira að brei dd: 

— Ekki frekar unnar en heitvalsadar, i vafningum: 

- Mei ira en 10 mm að þykk 

5 mm eða meira að þykkt en ekki meira en 10 mm 

75 mm 

    

  

— — 3 mm eða meira að þykkt en minna en 

- — Minna en 3 mm að þykkt 

— Ekki frekar unnar en heitvalsaðar, ekki í vafningum: 

— — Meira en 10 mm að þykkt AR 

- 4,75 mm eða metra að þykkt en ekki meira en 10 mm 

— — 3 mm eða meira að þykkt en minna er 

        

— — Minna en 3mm að þykkt 20.00.0000. 00. 

- Ekki frekar unnar en kaldvalsað 

4.75 mm eða meira að þykkt .................. 

— — 3 mm eða meira að þykkt en minna end. 75 mm ...... 

Meira en Í mm að þykkt en minna en3mm .......... 

— — 0,5 mm eða meira að þvkkt en ekki meiraenlmm .......... 

— — Minna en 0,5 mm að þykkt .........%%0 0000. n 

— AÖfar 20.00.0000 kk kknkkkkrre 

Flatvalsaðar vörur úr r ryðfríu stáli, minna en 600 mm að breidd: 

- Ekki frekar unnar en heitvalsaðar: 

- — 4,75 mm eða meira að þykkt ...............… rr 

— — Minna en 4,75 mm að þykkt ......0%..200 000 nan 

— Ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar) ... MI 

— AÖrar 2... nnes IR 

Teinar og stengur, he itvalsað, í óreglulega undnum vafningum, úr 

ryðfríu stáli „................ IR BR 
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7222 Aðrir teinar og stengur úr ryðfríu stáli; prófílar úr ryðfríu stáli: 
1000  — Teinar og stengur, ekki frekar unnið en heitvalsað. heitdregið eða 

þrykkt .... BI BR , 0 
2000 — Teinar og stengur, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kaldunnið 0 
3000 — Aðrirteinar ogstengur ...... BR HR HI 0 
1000 Prófílar ............ rr 0 

7223. 0000. Vir &r rydfriu ståli ...... enken ennen nerverne veresee 0 

IV Annað stálblendi; holir borteinar 

og borstengur, úr blendnu eða óblendnu stáli 

7224 Annað stálblendi í hleifum eða öðrum frumgerðum; hálfunnar vörur 
úr öðru stálblendi: 

1000 — Hleifar og aðrar frumgerdir HI HIN BR 0 
9000 Annars 00. 0 

7225 Flatvalsaðar vörur úr - öðru stálblendi, 600 mm eða meira að breidd: 
1000 — Úrkísilrafstáli 00.00.0000. IR 0 
2000 — Ur håhradaståli FR 0 
3000 — Aðrar, ekki frekar unnar en heitvalsaðar, í vafningum .. 0 
4000 — Aðrar. ekki frekar unnar en he itvalsaðar , ekki í vafningum 0 
5000 Aðrar, 

0 
9000 0 — Aðrar 2... 0 

7226 Flatvalsaðar vörur úr öðri u í stálblendi, minna en 600 mm að breidd: 
1000 — Úrkísilrafstáli 00.00.0000... RN 0 
2000 — Úrháhraðastáli .......0.0.0.0.0.. HR 0 

— Aðrar: 

9100 — — Ekki frekar unnar en heitvalsað FR 0 
9200 — — Ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar) .......... 0 
9900 — — Annars ses. IR 0 

7227 Teinar og stengur, heitvalsad, i óreglulega undnum vafningum, úr 
öðru stálblendi: 

1000 — Úr hábraðastáli 00.00.0000. 0 
2000 — Úr mangankísilstáli .... SRI 0 
9000 — Annað sees eeeeeeeee IR . 0 

7228 Adrir teinar og stengur úr öðru stálblendi: prófílar, úr öðru 
stálblendi; holir borteinar og borstengur, úr stálblendi eða óblendnu 
stáli: 

1000 Teinar og stengur, úr háhraðastáli . 0 
2000 — Teinar og stengur, år mangankisilståli 2... 0 
3000  — Aðrir teinar og stengur, ekki frekar unnið en heitvalsað, heitdreg- 

ið eða þrykkt .....00.0.... 0 0 
4000 — Aðrir teinar og stengur, ekki frekar unnið en hamrað .......... 0 
5000 — Aðrir teinar og stengur, ekki frekar unnid en kaldformad eda 

kaldfágað „......0.0.0. a 0 
6000  — Aðrirteinar ogstengur .................. HAR HAR 0 
7000 = Prótílar ......... BI IRR 0 
8000 — Holir borteinar og borstengur 2... 0 

7229 r úr öðru stálblendi: 
1000 — Úrháhraðastáli .......0.000.0..0 AR 0 
2000 — Ur mangankisilståli ses essere, 0 
9000 — Annar ........... BI 0
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förur úr járni eða stáli 
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7301 Þilstál úr járni eða stáli, einnig borað, gatað eða úr samsettum 

einingum; soðnir prófilar, úr járni eða stáli: 

1000 ÐESÍGI LL U 

2000 Prótílar NR … 0 

7302 Eftirtalið brautarbyggingarefni fyrir járnbrautir eða spor bra utir, úr 

járni eða stáli: Teinar, öryggisteinar og tannhjólateinar, skiptiblöð, 

tengispor, trjónustengur og önnur skiptistykki, brautarbítar (kros- 

stengi), tengispangir, teinafestingar, festingafleygar, undirstöðup- 

lötur (grunaplötur), teinagrip, teinastengur, festiplötur og annað efni 

sérstaklega ætlað til tengingar eða lagningar járnbrauta: 

1000 - ' 0 

2000 0 

3000 skiptistykki . 0 

4000 — Tengispangir og undirstöðuplötu 0 

9000 = Afinað 00. IR 0 

7303 0000 Leiðslur, pípur og holir prófi ílar, úr steypui árni ...... HR 0 

7304 Leiðslur. pípur og hotir prófílar, saumlaust, úr járni (þó ekki 

steypujárni) eða stáli: 

1000 - Línupípur notaðar í olíu- eða gasleiðslur ............. A 0 

000 að við borun eftir olfu eða gasi 0 

úr járni eða óblendnu stáli: 

3100 regið eða kaldva alsað (kaldur 0 

3900 S 0 

erskurði, úr ryðfríu stáli 

4106 - ð {kaldunnið} .. AR 0 

1901 U 

hringlaga Í bv 

eða kaldvalsað (Í 0 

0 

Annað (0... . 0 

7305 Aðrar leiðslur og pípur (t.d. soðnar, hnoðaðar eða setfar saman með 

áþekkum hætti), með hringlaga ytri og innri þverskurði, yfir 406,4 

mm ad ytra bvermåli, &r jårni eda ståli: 

Línupípur notaðar í olíu- eða gasleiðslur: 

Rafsoð ílengdina ... AA . ser, ure. 0 

Á ar á lengdina . BR AR . 0 

Adrar ..... ener eee rer eerereee U 

Fóð ð 0 

Aðrar, soðnar: 

3100 — — Soðnar álengdina .........%.0. 00... 0 

3900 = — Annars 2... U 

9000 — AOrar sees ennen enke kenrkkke kr nres 0 
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1306 Aðrar leiðslur, pípur og holsnið (hollow profiles) (t.d. brúaskevtt eða 7 " 
soðið, hnoðað eða sett saman með abe ekkum bhætti), år jårni eda ståli: 

Linupipur notadar i ol lur 0 

— Fóðurrö leiðsl ei 0 
— Annað 

li 0 

Annað, sc 0 

— Ánnað, 0 

Annað, s 0 

- Annars RIÐ IR 0 

7307 Leidslu- eda piputengi ( (t.d. , hné, múffur), úr járni eða stáli: 

- Steypt ter 

1100 r ómótanlegu 0 

1900 Onnur . 0 

- Önnur, úr ryðfríu : 

— — Nipplar (fla 0 
— — Snittuð hné, 0 

Sudutengi 0 
- — Annars .. Er . … HI 0 

— Onnur 

9100 — — Nipplar (fl 0 
9200 — — Snittuð hné, beygjur og 0 
9300 Suðutengi 0 
9900 Annars 0 

7308 Mannvirki (þó ekki forsmíðaðar byggingar í nr. (9406) í og hluta ar ti til 

mannvirkja (t.d. brýr og brúarhlutar, lokur (lock-gates), turnar, 

súlnagrindur, þök, þakgrindur, hurðir og gluggar og karmar til 

þeirra og þröskuldar fyrir hurðir, hlerar, handrið, stöplar og súlur), 

úr járni eða stáli; plötur, stengur, prófílar, leiðslur og þess háttar, 

tilsníðið til notkunar í mannvirki, úr járni eða stáli: 

1000 — Brýr og brúarhlutaí 5 0 
2000 — Turnar og súlnagrindi 5 0 

Hurðir, gluggar og ka til þe 

3001 — — Gluggar 5 0 

3009 Annað 5 0 
4000 7— Stoðir og áþek I tálma eða n 0 

Annað: 

9001 Þök, veggir og ti ir hlutar, til t n 

9406 .... 5 0 
9009 Annars . BR . . . 5 0 

7309 0000 Geymar, tankar, ker ; áþekk ílát, undir alls konar efni (þó ekki 

samþjappað eða fljótandi gas), úr járni eða stáli, með meira en 300 Í 

rúmtaki, einnig fóðrað eða hitaeinangrað en ekki með vélrænum 

búnaði eða hitunarbúnaði 0 

7310 Tankar, ámur, föt, dósir og áþekk ílát undir alls kon: ar efni (þó ekki 

samanþjappað eða fljótandi gas), úr járni eða stáli, með ekki yfir 300 

Í rúmtaki, einnig fóðrað eða hifaeinangrað en ekki með vélrænum 

búnaði eða hitunarbúnaði: 

1000 Með 50 | rúmtaki eða meira 0 

- Með minna en 50 Í rúmtaki: 

2100 - — Dósir sem loka á með lóðun eða þrykkingu (crimping) 0 

2900 — — Annað 0         
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7311. 0000. flåt undir samanpjappad eda fljétandi gas, år jårni eda ståli ..... 0 

7312 Margþættur vír, reipi, kaplar, vírfléttur, stroffur og þess háttar, úr 

járni eða stáli, ekki rafmagnseinangrað: 

1000. - Margbættur vír, reipi og kaðlar ........0....0 00... 0 

9000 Annað . NNA RRR rskenerere 0 

7313 0000 Gaddavír úr járni eða stáli; snúin bönd eða e sinfaldur flatur vír, með 

eða án gadda, laussnúinn tvöfaldur vír til girðinga, úr járni eða stáli 0 

7314 Dúkur (þar með talin endalaus bönd), grindur, netefni og girðinga- 

efni, úr járn- eða stálvír; möskvateygður málmur úr járni eða stáli: 

- Vefnaður: 

1100 — — Úrryðfríu stáli 20.00.0000... HANNAR 0 

1900 ÁRNA „2... rrknes 0 

2000 Grindur, netefni og girðingarefni, soðið á samskeytum, úr vír 

með mesta bvermål - 3 mm eda meira eda med måskvum 100 cm 

€da stærri 0... AÐ 0 

3001 Aðrar grindur, netefni og g girðing: irefni. soðið á samskeytum 0 

Aðrar grindur, netefni og girðingarefni: 

4100 — — Plettað eða húðað meðsinki ............0. 0000 0 

4200 — — Plasthúðað. NANNA kk kngne 0 

4900 — Annars .... HR a 0 

5000 — Möskvateygður málmur .........0...00 nn rr r nerne 0 

7315 Keðjur og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli: 

- Liðhlekkjakeðjur og hlutar til þeirra: 

1100 - Rúllukeðjur ...........0.2 000 sn rer kkrrrrrrnree 0 

1200 Aðrar keðjur ...........0.0 ann rr n kr k kk rrr erne 0 

1900 — — Hlutar ............0. 0000 kk rkrrrkrrnn 0 

2000 — Hjólbarðakeðjur ........20sseeseeeeeeeer keen k rn r kreere 0 

Aðrar keðjur: 

- Með pinnahlekkjum: 

8101 — — — Hlífðarkeðjur .................. RN 30 

8109 — — — Aðrar ........0...0 00 k rr krnens 0 

— — Aðrar, með suðuhlekkjum: 

8201 — —-— Hlífðarkeðjur ..........0...0 000 nn k kr ksrnrree 30 

8209 Annars ............ HR HR 0 

Annars: 

8901 Hlífðarkeðjur ............... IR 30 

8909 Aðrar ...sssseeeeeeeereeee ANNARRI 0 

Aðrir hlutar: 

9001 - Fyrir hjólbarða- og hlífðarkeðjur .....00.0..000 0... 30 

9009 AÐNAFS 22... 0 

7316 0000 Akkeri, drekar og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli ...... 0 

7317 Naglar, stifti, teiknibólur, rifflaðir naglar, heftur (þó ekki vörur Í nr. 

8305) og áþekkar vörur, úr járni eða stáli, einnig með haus úr öðrum 

efnum, þó ekki með eirhaus: 

0001 Naglar ...........000 00. kr k rr r rr rrrr IR 0 

0009 AfNAð 20... nen k kr rrnes 0 

7318 Skrufur, boltar, rær, skrúfboltar ( (franskar skrúfur). skrúfhólkar, 

hnoð, fleinar, splitti, skinnur (þar með taldar spenniskífur) og 

áþekkar vörur, úr járni eða stáli: 

— Snittaðar vörur: 

1100 — Skrúfboltar (franskar skrúfur) .......00.0.2 0... 0
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7319 

7320 

2001 

2009 

  

9009 

  

7321 

1100 

1200 

1300 

7322 

— — Skruf 

Skurðskrúfur 

  

Aðrar skrúfur og boltar, einnig með tilheyrandi róm 

skinnum 

— — Ræ 

— — Aðrar 

Osnittað 

      

Spenniskífur og ul 

- Aðrarskinnur ss 

Hnoð 

  

— — Fleinar og 

Aðrar … . . 

Saumnálar, bandprjónar, dragnálar, heklunålar, hannyrdateinar og 

áþekkar vörur, til handavinnu, úr járni eða stáli; öryggisnælur og 

aðrir prjónar úr járni eða stáli, ót.a: 

  

Saumnálar, stoppunálar eða útsaumsnáiar 

  

— Annað . HR 

Fjaðrir og fjaðrablöð, úr járni eða stáli: 

Blaðfjaðrir og blöð í bær 

  

  

Ofnar, eldavélar, eldstór, kabyssur (einnig með geymi aukalega til 

miðstöðvarhitunar), grili, glóðarker, gashringir, diskahitarar og 

áþekkur búnaður til heimilisnota, ekki fyrir rafmagn, og hlutar til 

þeirra, úr járni eða stáli: 

Eldunarbúnaður     

  

   

  

vas eða 

      

r fljótandi eldsne 
f. ld arfi 
last eldsneyti 

Hlutar a BR . 

Ofnar til miðstöðvarhitunar, ekki rafmagnshitaðir, og hlutar til 

þeirra, úr járni eða stáli; lofthitarar og lofthitadreifarar (einnig 

dreifarar sem geta dreift fersku eða blönduðu lofti}, ekki rafmagns- 

hitaðir, með innbyggðri hreyfilknúinni viftu eða blásara, og hlutar til 

þeirra, úr járni eða stáli: 

- Ofnar og hlutar til þeirra: 

- Úrsteypujárni 

Aðrir: 

— Ofnar 

— — Annars 

Annað 
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7323 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur busåhåld og hlutar til 

þeirra, úr járni eða stáli, járn- eða stálull; pottahreinsarar og 

hreinsi- eða fægileppar, -hanskar og þess háttar, úr járni eða stáli: 

Járn- eða stálull; pottahreinsarar og hreinsi- eða fægileppar, 

hanskar og þess háttar: 

1001 Járn- og stálull 10 0 

1009 Annað 10 0 

Annað: 
9100 — — Ursteypujá kki gljábrennt 10 

9200 Ur steypujårni, gljåbrennt 10 

9300 Úr ryðfríu stáli AR 10 0 

9400 Úr járni (öðru en steypujárni) eða stáli, emalérað 10 0 

9900 — — Annars ..... HR 10 0 

7324 Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra: 

1000 Vaskar og handlaugar, úr ryðfríu stáli 10 0 

Badker: 

2100 Ur steypuståli, einni; ) 10 0 

2900 Önnur 2... . 10 0 

9000 — Annað, þar með taldir hlutar . 10 0 

7325 Aðrar steyptar vörur úr járni eða stáli: 

1000 Úr ómótanlegu steypujárni 0 

- Annað: 

9100 - Mölunarkúlur og áþekkar vörur í myllur 0 

9900  — — Annars ................ 0 

7326 Aðrar vörur úr járni eða stáli: 

Hamraðar eða þrykktar, en ekki frekar ur 

1100 — Mölunarkúlur og áþekkar vörur fyrir myllur ........0.0.0...... 0 

1900 — — Adrar 20... 0 

2000 Vörur úr jårnvir eða stálvír 10 0 

Annars: 
9001 — — Vörur sem almennt eru notaðar í vélbúnaði eða verksmiðjum ) 

9002 — — Varningur til flutnings og umbúða um vörur, ót.a. 0 

9003 Verkfæri, ót.a.; burstablikk o.þ.h. 0 

9004 — — Vörur sérstaklega hannaðar til skipa ogbáta ................ 0 

9005 - Vörur til veiðarfæra BR 0 

9006 Pípu- og kapalfestingar, klemmur 0 

9007 — — Tengikassar, tengidósir o.þ.h. fyrir ratlagnir ............ 5 0 

9009 Annað .... 10 0 
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desember 

Athugasemd: 

Í þessum kc 

  

minnsta kosti 97,5 R 

ari ekki fram frumefnis Í: 

    
Önnur í frumefni 

  

b. Koparbl endi. 

Málmkennd efni 

annars s frumefnis, að því 

|. að 

marki sem tilgreint er í 

2. að heildarinnihald slí 
> 

a hafa eftirfar 

a. Hreinsadur kopar 

Målmur sem i er 

    

74. KAFLI 

Kopar og vörur úr honum 

  

sem rkingu i 1 z 2 Á 
þeim er her Með í 

  

að við þunpa: í 

     | till að , 
pvl tilskildu að innihald flvers 

i etuirla     randi töflu: 

TA AFLA — Önnur frumefni 

Frumefni     
Silfur 005 

    

Arsenik SS: 

Kadmium 1,3 

Króm lá 

Magnesium 0,8 

Bly | 

Brennisteinn 0,7 

Pin 0.8 

Tellurium 0,8 

Sink 

Sirkonium 

" hvert 

    

Mn, Ni, Si 

  

onnur 

  

fna fari fram úr 2.5% miðað 

  

frume 

c. Koparforblendi: 

Blendi sem i er 

agni mótanlegt 

afoxari eða br    

d. Teinar og ste 

Val saðar, þr 

þverskurð 

jafnhliða 

„umbre 

na 

lengd ogs 

þverskurði 

étthyrndum ( 

ar. Hu ugtakið 

  

ójöfnur eða glóðarleifar), e 

vöruliðum. 

Vírteinar og bútar með 1 

Innstungu 

óunninn kopar 

að g 

ennisteins 

arfostíð (fostórkopai ) 

l 

brihyrningur 

>yttir rétthyrni í 

(þ.m.t 

tekur 

framleiðslu 

þeirra í vél 

efnum 

ð sem 

frum Öðri ásamt 
   
    

    
    

    

   

  

      

    

og almennt n« 

       af fosfór miðað við þ 

gur: 

tar 

lengd sína 

   
amsíða}. Vörur með rétthy 

sem eru med 

    

mega vera 

eyttum rétthyrndum“) þv , el reiddarinn- 
' eg stærðar      sömu lögunar < sem 

      
einnig til ste 

  

hafa 

   

    
njókk ud 

ar sem vinna úr þeim 

ínr. 7403.
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Profilar: 

Valsaðar, þrykktar, dregnar, þrýstimótaðar eða formaðar vårur, einnig i vafningum, med sama 

þverskurði alla lengd sína, sem svara ekki til neinnar skýrgreinin rum, stöngum, v 

plötum. blöðum, ræmum, þynnum, leiðslum eða pípum. Hugtakið teku 

glæddra vara, sömu lögunar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo 

að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast 

einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

iii 

Valsaðar, þrykktar eða dregnar vörur, í vafningum, sem eru óholar alla lengd sína, að lögun 

sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur 

íboginn fjölhliðungur (þ.m.t. „flattir hringir“ og „umbreyttir þríhyrningar“ þar sem gagnstæðar 

íbognar, hinar tvær beinar. jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum 

        
   r einnig til steyptra eða 

  

hlíðar eru 

(þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða fjölhliða þverskurði mega vera með rúnnuðum hornum 

lla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrnd- 

um“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinnar 

Sem vír í nr. 7414 teljast þó aðeins vörur, einnig í vafningum, með hvers konar þverskurði, 

sem að þvermáli er yfir 6 mm. 
Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 

Vörur með flötu yfirborði (aðrar en óunnar vörur í nr. 7403), einnig í vafningum, óholar og 

rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð, einnig með rúnnuðum hornum (þar með taldir 

gnstæðar hliðar íbognar, hinar tvær beinar, jafnar 
  „umbreyttir rétthyrningar“ sem eru með g 

að lengd og samsíða) jafnar að þykkt. sem eru: 

— rétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi breiddarinnar, 

annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferni ingslaga og af hvaða stærð sem er, enda hafi þær 

ekki öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

Til nr. 7409 og 7410 teljast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur m 

gárum, ferhyrningum. dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið gataðar, báraðar, 

fægðar eða húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum 

   

-ð mynstri (t.d. grópum, 

  

vöruliðum. 

Leiðslur og pípur: 

Holar vörur, einnig vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína að 

lögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða 

reglulegur ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. 

ferningslaga), jafnhliða þríhyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði, sem geta 

verið með rúnnuð horn á lengdina, t eljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri 

þverskurðurinn sammiðja og að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan þverskurð 

geta verið fægðar, húðaðar, beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, keilusniðnar eða 

búnar nipplum, krögum eða hringjum. 

Athugasemd við undirlið: 

a. 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 

Koparsinkblendi (látún,brasses) 

Blendi úr kopar og sinki, einnig með öðrum frumefnum. Þegar til staðar eru Önnur frumefni: 

— er sink að meirihluta miðað við þunga hvers annars frumefnis; 

— er nikkilinnihald minna en 5% miðað við þunga (sjá koparnikkilsinkblendi (nickel silvers))} 

og 

  

ac 
— er tininnihald minna en 3% miðað við þunga (sjá kopartinblendi (bronzes)). 

Kopartinblendi (bronzes): 

Blendi kopars og tins, einnig með öðrum frumefnum. Þegar til staðar eru önnur frumefni er tin 

að meirihluta miðað við þunga hvers annars frumefnis, nema þegar tininnihaldið er 3% eða 

meira þá má innihald sinks miðað við þunga vera meira en tins en verður þó að vera minna en 

10% . 

Koparnikkilsinkblendi (nickel silvers): 

Blendi kopars, nikkils og sinks, einnig með öðrum frumefnum. Nikkilinnihaldið er 5% eða 

meira miðað við þunga (sjá koparsinkblendi (brasses)).
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ars og nikkils, einnig med öðrum frumefnum en aldrei með meira en 1% af sinki 

. Pegar til stadar eru önnur frumefni er nikkill að meiri hluta miðað við þunga 
rs annars frumefnis. 

Á E 

7401 Koparsteinn; koparsement (felldur kopar): 

1000 — Koparsteinn ...... HI enrvnee 0 

2000 — Koparsement (felldur kopar) ........0.00.. 0. 0 

7402 0000 Óhreinsaður kopar; koparforskaut til rafhreinsunar 0 

7403 Hreinsaður kopar og koparblendi, óunninn: 

— Hreinsaður kopar: 

1100 Bakskaut og bakskautshlutar ..............000000 0. 0 

1200 — Vírstengur ............. HR 0 

1300 Drumbar ...... RA e skurene neuer nre 0 

1900 — — Annar „2... 0 

— Koparblendi: 

2100 — Koparsinkblendi ......... a IR 0 

2200 — — Kopartinblendi ............0.0 00. 0 

2300 — — Koparnikkilblendi eda kop varnikkilsinkblend di ............... 0 

2900 — — Annað koparblendi (þó ekki forblendi ínr. 7405) ............ 0 

7404 0000 Koparúrgangur og koparrusl ............ HR 0 

7405 0000 Koparforblendi ................... 0... 0 

7406 Koparduft og koparflågur: 

1000 — Duft, ekkiflögugert ........0...0 000. 0 

2000 — Duft, flögugert; flögur ............... 000. 0 

7407 Koparteinar, koparstengur og koparprófílar: 

Úr hreinsuðum kopar: 

1001 —— Holarstengur ............. 0000 0 

1009 — — Anað 20.00.0000 0 

Ur koparblendi: 

— — Úr koparsinkblendi: 

2101 — — — Holarstengur 2... SIR 0 

2109 — — — Aað .......0 rerrene 0 

— — Ur koparnikkilblendi eda koparnikkilsinkblendi: 

2201 ——-— Holarstengur ......0....0.0..... 0 

2209 — — — AfMað 0... 0 

— — Annad: 

Úr fosfér brons-legumålmi, 6unnum: 

2011 —--—-— Holarstengur „......0.....0.0.0.. 00 0 

2919 -— — Anffað 20.00.0000 even ene enn eennee 0 

— — — Annars: 

2921 —-—— Holarstengur ................ IR 0 

2929 -—— Annað ......... 0 

7408 Koparvír: 

— Úr hreinsuðum kopar: 

1100 - Meira en 6 mm að þvermáli .......0.0.0.0.0000. 0 

1900 — — Afar 2... erenennee 0 

- Úr koparblendi: 

2100 — — Úrkoparsinkblendi .......0..0....0..... 2. 0 

2200 — — Ur koparnikkilblendi eda koparnikkilsinkblendi ............ 0 

2900 —— Annar ..... BR 0
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7409 Koparplötur, koparblöð og koparræmur, meira en 0,15 mm að 

þykkt: 

Ur hreinsuðum 

i 

100 

2900 

lí eða koparni 

00 r öðru koparblendi ..... . 

7410 Koparþynnur (einnig áprentaðar eða 

eða áþekk undirlagsefni) í meira en 0.15 mm að þykkt (án 

nokkurs undirlags): 

An 

reinsuðum kopar: 

ur í vatnskassaelement 

FJ 

1201 kassaelement 

10 

I prentaðar straumrási 

Annað AR 

741 Koparleiðslur og koparpípur: 

1000 = Úr hreinsuðum kopa1 

i 

204 Ja koparnikkilsinkblendi 

2900 . HR FA 

7412 Koparteiðsluhlutar eða koparpípuhlutar (t.d. tengi, hné, múffur): 

Ur hreinsuðum ko 

Ur koparblendi HR ANNAN 

7413 Margþættur vír, kaplar, vírfléttur og þess háttar, úr kopar, ekki 

rafmagnseinangrað BI 20 

7414 Dúkur (einnig endalaus bönd), grindur og netefni, úr koparvir; 

möskvateygður málmur úr kopar: 

1006 End „til vélbúnaðar IR AR 

9000 Annað .. … pure HR AN 

7415 Naglar, stifti, teiknibólur, heftur (þó ekki vörur Í nr. 8305) og 

áþekkar vörur, úr kopar eða úr járni eða stáli með koparhaus; 

skrúfur, boltar, rær, skrúfkrókar, hnoð, fleinar, splitti, skinnur (þar 

   
með taldar spenniskífur) og áþekkar vörur, úr kopar: 

1000 Naglar og stifti, teiknibólur, heftur og áþekkar vörur 

  

i 

2100 Skinnur (þar með taldar spenniskífur)
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7416 

7417 

7418 

7419 

  

0000 

0000 

2000 

1001 

1009 

9100 

9901 

9902 

9903 

9904 

9905 

9906 

9907 

9909 

  

Annars 

Aðrar, snittaðar vörur: 

Tréskrúfur HR . 

— — Aðrar skrúfur; boltarogrær . IR 

Annar . IR HR 

Koparfjaðrir BR 

Eldunar- og hitunart æki til heimilisnota, ekki fyrir rafmagn, og 

hlutar til þeirra, úr kopar ... … HIN 

Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld og hlutar til 

Þeirra, úr kopar; pottahreinsarar og hreinsi- eða fægileppar, - 

hanskar og þess háttar, úr kopar; hreinlætisvörur og hlutar til 

þeirra, úr kopar: 

Borðbúnaður, eldhúsbún: 

  

íhöld og hlutar til    

  

þeirra; Pottahrelmsarar og 
bess håttar . … 

Hreinlætisvörur og hl utar rtil þei 

Aðrar vörur úr kopar: 
r og hlutar til þeirra: 

Dar góðmálmi ..... AAA ARRÐ 

rgileppar, -hanskar og 

      

Annað: 

steypt, mótað, hamrað eð: 

— Annars: 

— — — Vörur sem almennt eru notaðar í vélbúnaði og verksmiðjum 

Verkfæri 

Vörur sérstak 

  

þrykkt. en ekki frekar unnið 

  

   Vörur til veiðarfæra .......00.0... eereree 

- — — Smíðavörur til bygginga. BR 

Pípu- og kapalfe 

Í 
tr, krókar o.b.h. 

  

   
engikassar, tengidósir fyrir raflagnir .. HR 

— — — Ánnað.
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75. KAFLI 

Nikkill og vörur úr honum 
1 

Átnugasem 

  

   

   
   

  

Í bessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá mer 

  

d Tein il 2 

Valsaðar, sem 

bs Á (b m.t     
! ) „flattir hringir“ og 

tæðar hliðar eru ávalar, 

  

„um ninar tvær beinar, jafnar að 

leng thyrndum (þ.m.t. ferningslaga) ). þríhyrnd um eða marghyrnd- 

dina. Þykkt slíkra vara, sem eru með 

im rétthyrndum“) þverskurði er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og stærðar, sem að lokinni 

> ðar Oj öfni ur eða 

með rúnnuð horn å le     
eytt 

           

   

  

          

fr: amleiðsl u haf í    
arleifar). enda 

  

ormaðar vörur, einnig í vafningum, með sama 

ekki til neinnar skýrgreiningar á teinum, stöngum, vír, 

ðslum eða pípum. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða 

lögunar, sem að lokinni framle iðslu hafa verið frekar unnar (meira en sv 

Jarl ). enda hafi þær ekki við það 

  

      

  

    fjarlægðar ójöfnur eða g öðlast 

'a Í öðrum vöruliðum 

  

sem eru óholar alla lengd sína, að lögun 

hyrningur eða reglulegur, 
       ', þrykktar eða dregnar vörur, í vafningu 

in ferningur), jafnhlida bri       Tin 

  

og „umbreyttir þríl wrningar“ þar sem gagnstæðar 

  

1 beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum 

>. m.t. fernins sslaga). þríhyrndum eða fjölhliða þverskur. ði mega vera með rúnnuðum hornum 

ttum rétthyrnd- 
    

  

vendum (þ.m.t... 

  

ningum, óholar og 

einnig með rún nuðum hornum (þar með taldu t 

  

rétthyri "sem € ' beinar, jafnar          
   

  

   
   

g samsíða 

  

) Safnar að þ . sen : 

ferningstaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi breiddarinnar, 
aða stærð sem er, enda hati þær 

  

„ ræmur og þynnur með mynstri (t.cC    

m. tökkum. skífum) og vörur sem hafa verið gataðar. bi raða ir. fæpdar eða 

  

rúðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í Öðrum vöruliðum. 

Í sína. að 

  

einnig vafðar. eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengc   
vrningur eða 

dum (þ.m.t 

  

bun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur). 

i gur ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur 

ferni ing øsla ga), jafnhliða þríhyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði di. „sem geta 

verið með rúnnuð horn á lengdina, teljast einnig leiðslur og pípur. enda sé innri og ytri 

þverskurðurinn sammiðy að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan þverskurð 

geta verið fægðar, húðaí gðar. snittaðar, boraðar. þrengdar. kaðar, keilusniðnar eða 

IngJum. 

      

  

        
búnar nipplum, krögum eða Í 

Athugasemd við undirlið: 

í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 

a. Nikkill, án blendis 

Má 

   
a.m.k. 99% af nikkli og kóbalti, enda 

  

ur sem í er miðað við þunt
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    Í. fari innihald kóba 
    2. fari innihald annars frumefnis miðað við þunga ekki fram úr þeim mörkum sem 

tilgreind eru í eftirfarandi töflu 

TAF LA A — Önnur frumefni 
  

Frumefni Mörk innihalds í 

  

  

  

o 

Fe Járn 

oO Súrefni 

Onnur frumefni, hvert 0,3 

b. Nikkilblendi 
Máli akennd 
tilskildu 

I. að innihald kóbalts miðað við þunga sé meira en 1,5% 

2. að innihald að minnsta kosti eins af hinum fi 

mörkum sem tilgreind eru í undanfarandi tí 

3. að heildarinnihald annarra frumefna en nikkils og 

  

efni sem í er mest af nikkli miðað við þunga hvers annars frumefnis, að því 

um miðað við þunga fari fram úr þeim      
óbalts miðað við þunga sé meira en 1%. 

  

  

  

A F 

7501 Nikkilsteinn, nikkiloxíðfrauð og aðrar millistigsvörur frå nikkil- 

vinnslu: 

1000 — Nikkilsteinn .,................ . HA IR . 0 
2000 — Nikkiloxíðfrauð og aðrar millistigsvörur frá 0 

7502 Óunninn nikkill: 

0 — Nikkill, án blendis.... RA uven 0 
0 — Nikkilblendi ... BR enes rrrsee re . 0 

7593 0000 Nikkilúrgangur og nikkilrusl AR HR AR 0 
( 

  

   

      

7504 0000 Nikkilduft og nikkilflögur ...........0......... BN 0 
7505 Nikkilteinar, nikkilsten gur, nikkilprófílar og nikkilvír: 

Teinar, stengur og g prófílar: 

— — Ur nikkli, år b lendis: 
1101 — — — Holarstengur HAR HIÐ 0 
1109 - „Anna Öll 0 

- r nikkilbl endi: 
1201 - Hólar stengu HI BA BR 0 
1209 - — Annad 2... sr FI 0 

Vir: 
2100 Ur nikkli, ån blendis serveren AÐ 0 
2200 — — Úrnikkilb Í a 0 

7506 Nikkilplötur, nikkilblöð, nikkilræmur og nikkilþynnur: 
1000 Ur nikkli, án blendis .............. FR 0 
2000 — Úrnikkilblendi ......00.0.000. 0. FR 0 

7507 Leiðslur. pípur og leiðsluhlutar eða Þípuhlut: ar (t.d. tengi, hné, 
múffur), úr nikkli: 

Leiðslur og pípur: 
1100 — — Urnikkli, ån blendis … Re 0 
1200 — — Urnikkilblendi ............ FE IR 0 
2000 — Leidsluhlutar eda pipuhlutar esse. 0 

7508 Adrar vorur år nikkli: 

0001 Naglar, stifti, skrúfur o.þ.h. ................... BR 0 
0009 — Annars eerreg 10 0
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76. KAFLI 
Ál og vörur úr því 

Athugasemd: 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með getin: 

a. Teinar og stengur: 

Valsaðar, þrykktar, dregnar eða þrýstimótaðar vörur, ekki í vafningum, sem eru óholar í þver- 

skurð alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrndar (þ.m.t. ferningur), jafnhliða 

þríhyrningur eða reglulegur ávalur marghyrningur (þ.m.t. „flattir hringir“ og „umbreyttir 

rétthyrningar“ þar sem gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og 

samsíða). Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða marghyrndum 

þverskurði mega vera með rúnnuð horn á lengdina. Þykkt slíkra vara, sem eru með 

rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

Hugtakið tekur einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og stærðar, sem að lokinni 

framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða 

glóðarleifar}. enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

b. Prótílar: 

Valsaðar, þrykktar, dregnar, þrýstimótaðar eða formaðar vörur, einnig í vafningum, með sama 

þverskurði alla lengd sína, sem svara ekki til neinnar skýrgreiningar á teinum, stöngum, vír, 

plötum, blöðum, ræmum, þynnum, leiðslum eða pípum. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða 

glæddra vara, sömu lögunar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo 

að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast 

einkenni hluta eða vara í Öðrum vörulíðum. 

c. Vír: 
Valsaðar, þrykktar eða dregnar vörur, Í vafningum, sem eru óholar alla lengd sína, að lögun 

sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur, 

íboginn fjölhliðungur (þ.m.t. „flattir hringir“ og „umbreyttir þríhyrningar“ þar sem gagnstæðar 

hliðar eru íbognar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum 

(þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða fjölhliða þverskurði mega vera með rúnnuðum hornum 

alla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrnd- 

um“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

d. Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 

Vörur með flötu yfirborði (aðrar en óunnar vörur Í nr. 7601). einnig í vafningum, óholar og 

rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð. einnig með rúnnuðum hornum (þar með taldir 

„umbreyttir rétthyrningar“ sem eru með gagnstæðar hliðar íbognar, hinar tvær beinar, jafnar 

að lengd og samsíða) jafnar að þykkt. sem eru: 

— rétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi breiddarinnar, 

— annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferningslaga og af hvaða stærð sem er, enda hafi þær 

ekki öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

Til ar. 7606 og 7607 teljast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur með mynstri (t.d. grópum, 

gárum, ferhyrningum, dropum. tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið gataðar. báraðar, 

fægðar eða húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í Öðrum 

vöruliðum. 
e. Leiðslur og pípur: 

Holar vörur, einnig vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína, að 

lögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða 

reglulegur ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. 

ferningslaga}, jafnhliða þrínyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði. sem geta 

verið með rúnnuð horn á lengdina, teljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri 

þverskurðurinn sammiðja og að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan þverskurð 

geta verið fægðar, húðaðar, beygðar. snittaðar. boraðar, þrengdar, víkkaðar. keilusniðnar eða 

búnar nipplum, krögum eða hringjum.
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Athugasemd vid undirlid: 

I bessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 

a. Ál, án blendis: 

Málmur sem í er miðað við þunga 99% af áli a.m.k., enda fari innihald hvers annars frumefnis 
miðað við þunga ekki fram úr þeim mörkum sem tilgreind eru í eftirfarandi töflu: 

TAFLA - Önnur frumefni 
  

  

Frumefni Mörk innihalds í % miðað við þunga 

Fe * Si (járn og silikon) 1 
Önnur frumefni, P hvert 0,1” 
  

1) Önnur frumefni eru t. d. Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. 

2) Kopar er leyfður í hærra hlutfalli en 0.1% en ekki hærra en 0,2%, enda fari hvorki 

innihald króms né magnesíums yfir 0,05%. 

. Álblendi: 

Málmkennd efni sem í er mest af áli miðað við þunga hvers annars frumefnis, að því tilskildu 

1. að innihald að minnsta kosti eins af hinum frumefnunum eða járns og sílikons samanlögðum 

miðað við þunga fari fram úr þeim mörkum sem tilgreind eru í undanfarandi töflu, eða 

2. að heildarinnihald slíkra annarra frumefna miðað við þunga sé meir en 1%. 

  

7601 

7602 

7603 

7604 

7605 

7606 

A E 
% % 

Óunnið ál: 

1000 — Ål, ån blendis sees eee 0 
2000 — Ålblendi 2... 0 
0000 Álúrgangur og ålrusl 00... 4 0 

Álduft og álflögur: 

1000. — Duft, ekki flögugert 20.00.0000 eese 6 
2000 — Duft, flågugert; flågur 20.00.0000. 0 

Álteinar, álstengur og álprófílar: 

— Úr áli, án blendis: 

1001 — — Holarstengur .......0..0 0 eeeeeeeenee 0 
1009 — — Annað 0000 eres 0 

— Úr álblendi: 
2100 — — Holirprótílar ...0.0.0.0..0 0. 0 
2900 — — Afnað en 0 

Álvír: 

— Úr áli. án blendis: 
1100 — — Meira en 7 mm að þvermáli (00.00.0000. esse. 0 
1900 — — Antar 2... 0 

— Úr áiblendi: 
2100 — — Meira en Zmm að þvermáli (00.00.0000. 0 
2900 — — Afar ss ene 0 

Álplötur, álblöð og álræmur, meira en 9,2 mm að þykkt: 
— Rétthyrnt (einnig ferningslaga): 

— — Ur áli. án blendis: 
1101 — — — Bårad eda måtad sees eee eeereeee 0 
1109 = — Annað... rreree 0
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Úr álblendi: 

1201 - Bárað eða mótað ............... RIÐ 0 

1209 ANNAÐ 00 ANNARRA rn rnne 0 

- Annað: 

— Úr áli, án blendis: 

9101 — — Bårad eda mådtad .......... 0 

9109 - ANNAÐ 0. rr FR 0 

Ur ålblendi: 
9201 — Bárað eða mótað ........... AR 0 

9209 ÁNNAð 0... HR 0 

7607 Álþynnur (einnig áprentaðar eða festar á pappír, pappa, plast eða 

áþekk undirlagsefni) ekki meira en 0,2 mm að þvkkt (án nokkurs 

undirlags): 

— Án undirlags: 

1100 — - Valsadar en ekki frekar unnar 0 

1900 — Aðrar 2... rr eter kkere 0 

2000 — Med undirlagi ....... eres NR 0 

7608 Álleiðslur og álpípur: 

1000 Úr áli, án blendis .............. HANNAR 0 

2000 — Úrálblendi .........0.....0 000 r kk kr rkrres 0 

7609 0000 Á eiðaluhlutar eða álpípuhlutar (t.d. tengi, hné, máffur) 0 

7610 Álmannvirki (þó ekki forsmíðaðar byggingar i nr. 9406) og hlutar til 

mannvirkja (t.d. brýr og brúarhlutar, turnar, súlnagrindur, þök, 

þakgrindur, hurðir og gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar 

fyrir hurðir, handrið, stöplar og súlur); álplötur, álstengur, ál- 

leiðslur og þess háttar, tilsniðið til notkunar í mannvirki: 

1000 Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar fyrir hurðir ... 5 0 

- Annað: 

9001 Steypumót ......0%0..0 ann rr kk rn tk rn tree . 5 0 

9002 - Þök, veggir, gólf, sperrur og tilsniðnir hlutar til bygginga í í nr. 

0406 5 0 

9009 — — ANNARS 202... rk kk rnee 5 0 

7611 0000 Álgeymar, áltankar, álker og g áþekk ílát, undir hvers konar efni ( (þó 

ekki samanþjappað eða fljótandi gas), með meira en 300 Í rúmtaki, 

einnig fóðrað eða hitaeinangrað, en ekki með vélrænum búnaði eða 

hitunarbúnaði ..............00. 00... r kk r rr ker 0 

7612 Álámur, álföt, áldósir og áþekk ílát (þar með talin stíf og fellanleg 

pípulaga ílát), undir alls konar efni (þó ekki samanþjappað eða 

fljótandi gas), með 300 1 rúmtaki eða minna, einnig fóðrað eða 

hitaeinangrað, en ekki með vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði: 

1000 — Fellanleg pípulaga ílát ............. . 0 

9000 ANNAÐ 2... HR … … 0 

7613 0000 Álílát undir samanþjappað eða fljótandi gas „................... 0 

7614 Margpættur vir, kaplar, fléttuð bönd og þess háttar, úr áli, ekki 

rafmagnseinangrað: 

000 Með stálkjarna ...........00. 0 HAIR 0 

9000 — Annað 0... HIÐ a 0
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A E 

7615 Borðbúnaður, eidhúsbúnaður eða önnur búsáhöld og hlutar til 

þeirra, úr áli; pottahreinsarar og hreinsi- eða fægileppar, -hanskar 

og þess háttar, úr áli; hreinlætisvörur og Í hlutar til þeirra, úr áli: 

- Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða 6 r búsáhöld og hl 

þeirra; pottahreinsarar og hreinsi- eða fægileppar, -hanskar < 

1001 = — Pör... 30 
1009 — — Annað HARA 10 0 
2000 — Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra 22... 10 0 

7616 Aðrar vörur úr áli: 

1000 — Naglar, stifti, heftur (þó ekki vörur í nr. 8305), skrúfur, boltar. 
rær, skrúfkrókar, hnoð. fleinar, splitti, skinnur og áþekkar vörur 0 

— Annars: 
9001 — Vírnet, vírdúku F, styrktarvefnaður o.þ.h. BR 0 
9002 — — Vörur sem almennt eru notaðar í vélbúnaði eða v 

um ....... . se . 0 
9003 — — Varningur tilflu tnings eða umbúða um vörur ............... 0 
9004 — — Verkfæri, 6t.a.; burstablikk 0.b.h. .................... 0 
9005 — — Vörur sérstaklega hannaðar til s 0 
9006 — — Vörurtil veiðarfæra ........0.0.0........ 0 
9007 — — Pípu- og kapalfestins lemmur krókar Oþh. 0 
9008 —- Tengikassar, tengidósir o.þ.h. fyrir raflagnir ................ 5 0 
9009 Stigar 0... ennen een ereee 10 

9019 — — Apfað 000... 10 0
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77. KAFLI 

Ekki notaður að sinni 

    

78. KAFLI 

Blý og vörur úr því 

Athuga 

      

     tök þá merkingu sem þeim er hér með 

il 

       
    

      

"a S i 1-1 - bi 
Valsaðar, prykktar EKKI 

þverskurð alla | 

þri 

  

Ur, áVdial        

  

narghyrning     

   

    

yreyttir rétthyr gal 
    red og samsíða). Vörur í 

  

sem eru með     slíkra Vara 

erskurði er yfir einn tíundi breiddarinnar 

' og ste ærðar „sem að lokinni 

r ójöfnur eða 

um þverskurði m 
„ 

rétthyrndum (þ.m. 

Hugtakið tekur einni „sö 
1 en SVO ad í 

  

framleiðslu hafa verið f 

        
   

    

íðarleifar). enda haft þær ekki það öðlast einkenni ta eða vara í í öðrum vöruliðum 

b ófílar 
vafningum, með sar 

á teinum, stöngum, vir 

tekur einnig til steyptra eða 

ð frekar unnar (meira en svo 

hafi þær ekki við það öðlast 

  

sån klltar aða Ár 
saðar þrykktar e0a art    
       

   
      

    

ávalar, rétthy 

  

agnstæðar 

  

þar sem g 

; samsíða). Vörur með rétthyrndum 

a með rúnnuðum hornum 

umbreyttum rétthyrnd 

  

tíundi breiddar 

         

  

     

  

nr Je óholar 

laga) í þverskurð. einnig með rúnnuðum | 

“sem eru með gagnstæðar hliðar íbognar, hi 

að þykkt, sem eru: 
undi þreiddarinnar. 

er, enda hafi þær 
nig ferningslaga) að þyk 

      annarrar lögunar 

ekki öðlast einkenni hluta eða var 

    

  

Til nr. 7804 teljast m.a. plötur. blöð, ræmur og þynnui tri (t.d. grópum, gárum, 

ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem Í hafa verið gataðar, báraðar, fægðar eða 

rúðaðar. enda hafi þær ekki vi last einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum.     

e. Leiðslur og pí ípur: 

He olar vörur, vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla Q na, að 

rétthyrningur (þ.m.t. ), jafnhliða rib Ð eða 

. Vörur með rétth (þ.m.t. 
en .      

      

     somu veg 

    

IS
 

0
 = 

  

fernings sl jafnhliða þríhyrnd! um eða reglulegum ávölu m mar 
t & é & é 

st einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri 1 

yur með nefndan þverskurð 

    

verið með rúnnuð horn í 

    

þverskurðurinn samma pi
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geta verið fægðar, húðaðar. beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, keilusniðnar eða 
búnar nipplum, krögum eða hringjum. 

Athugasemd við undirnúmer; 
Í þessum kafla telst hreinsað blý: 
Málmur sem í er miðað við þunga a.m.k.. 99,9% af blýi, enda fari innihald hvers annars 
frumefnis miðað við þunga ekki fram úr þeim mörkum sem tilgreind eru í eftirfarandi töflu: 

TAFLA — Önnur frumefni 
  

  

  

Frumefni Mörk innihalds í % miðað við þunga 

Ág Silfur 0,02 
As Arsenik 0,005 

Bi Bismit 0,05 
Ca Kalsíum 0,002 

Cd Kadmium 0,002 

Cu Kopar 0,08 

Fe Jårn 0,002 
S Brennisteinn 0,002 

Sb Antimon 0,005 
Sn Tin 0,005 
Zn Sink 0,002 
Önnur, t. d. Te. hvert 0,001 

ÁA E 

7801 Óunnið blý: 
1000 — Hreinsad bly suse, 0 

— Annað: 

100 — — Sem inniheldur antímon sem annað meginfrumefni miðað við 
bunga 0000 0 

9900 — — Annars suse, 0 
7802. 0000. Biyargangur og blyrusl 22 0 
7803 Blýteinar, blýstengur, blýprófílar og blývír: 

0001 = Vír eeeg 0 
0002 — Holarstengur ss eee 
0009 — Annad 200... ere, 0 

7804 Blýplötur, blýbiöð. blýræmur og blýþynnur: blýduft og blýflógur: 
— Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 

— — Blöð, ræmur og þynnur ekki meira en 0,2 mm að þykkt (án 
undirlags}: 

1101 — — — 0, 156 mmað þykktoggrennti ....000. 0 
1109 ——— Annad ss, 0 

— — Annað: 
1901 — — — Plétur og ræmur år blyi ss, 0 
1909 — — — Annars ss, 0 

- Duft og flågur: 

2001 — — Blyduft 00.00.0000 0 
2009 — — AfMað 2... 0 

7805 0000 Leidslur, pipur og leidsluhlutar eda pípuhlutar (t.d. tengi, hné, 
Múr), Út blýi 0 

7806 Aðrar vörur úr blýi: 

QG001 — Vörurtilveiðarfæra ...0.0.00.0 0 
0002 — Vårur sérstaklega hannadar til skipa og båta 2... 0 
0009 — Appars „0... 10 0
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79. KAFLI 

Sink og vörur úr því 

  

í sem þeim er hér með gefin: 

Valsaðar, þrykktar, dre egnar eða þrýstimótaðar vörur, ekki í vafningum, sem eru óholar í 

þverskurð alla lengd sir un sem hringur, ávalar, tétthyrndar (þ.m.t. ferningur), 

    

sand rín W 'ningur eda reglulegur åvalur marghyrningur ( 

ngar“ þar sem gagnstæðar hlið: inar tvær beinar, jafnar að 

ir með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum 

um þverskurði í mega vera með rúnnuð horn á ina. Þykkt slíkra vara, sem e 

rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði er yfir einn tíundi breidd: 

] tekur e einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og stærðar, sem að lokinni 

ið meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða 

enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

þ.m.t. „flattir hring 
t 

í“ og 

     r eru ávalar, 

   eða mar sf NYT nd- s 

Ti 

    

u med 

rinnar. 

  

    

    

    

    

  

verið frekar unnar (í 

„dregnar, þrýstimótaðar eð: 

alla lengd sí 

  

Í ormadar vörur, einnig í vafningum, með sama 

| iningar á teinum, stöngum, vír,     

       nnum, leiðslum ur einnig til steyptra eða 

      
    

| pípum 

glæde „ sömu lögunar, sem að lokinni fr öslu hafa verið frekar unnar (meira en svo 

að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast 

einkenni hluta eða vara Í öðrum vöruliðum. 

  

Vír: 
Valsaðar, þrykktar eða dregnar vörur, í vafningum, sem eru óholar a 

hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferr ningur), jafnhliða þríhyrn 

íboginn fjölhliðungur (þ.m.t. „flattir h 

       
   
   gur eða 

| bar sem gi 

g samsíða). Vörur með ré stthyr 1dum 

(þ.m.t. ferningslaga), þríh endum eða  fjölh iliða þv neð rúnnuðum hornum 

alla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrnd- 

um“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinna 

  
agns stæðar     

    

    ' "og „umbreyttir þríhyrningar 

  

hliðar eru íbogn: ir, 

  

  

   Plötur, blöð, ræmur og þvnnur: 

Vörur með flötu yfirborði   {aðrar ei 

  

t óunnar vörur í nr. 7901), einnig í vafningum, óholar og 

rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð, einnig með rúnnuðum hornum (þar með taldir 

„umbreyttir rétthyrning: 

að lengd og samsíða) 

í“ sem eru með gagnstæðar hliðar íbognar. hinar tvær beinar, jafnar 

  

jafnar að þykkt, sem eru: 

rétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi breiddarinnar, 

- annarrar lí A unar en rétthyrndrar eða ferningslaga og af hvaða stærð sem er, enda hafi bær    
   

  

t einkenni hluta eða vara í Öðrum vöruliðum. 

. 1905 teljast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur með mynstri (t.d. grópum., gárum, 

erhyrningum, dropum, tökkum, 
    

  

—
 skífum) og vörur sem hafa verið gataðar, báraðar, fægðar eða 

húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenmi hluta eða vara í öðrum vöruliðum i 

Leiðslur og pípur: 

I 
1 
| 

    

Holar vörur, einnig vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína, að 

ögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða 

| ir ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. 
  

fernings slaga}, jafnhliða þríhyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði, sem geta 

verið með rúnnuð horn á lengdina. teljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri 

þverskurðurinn sammiðja og að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan þverskurð 

geta verið fægðar, húðaðar, beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, keilusniðnar eða 

búnar nipplum, krögum eða hringjum.
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Athugasemd við undirlið: 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
a. Sink, án blendis: 

Málmur sem í er miðar við þunga a.m.k. 97,5% af sinki. 

b. Sinkblendi: 

Málmkennd efni sem í er mest af sinki miðað við þunga hvers annars frumefnis. enda fari 
heildarinnihald slíkra annarra frumefna fram úr 2,5% miðað við þunga. 

  

  
     

    

  

        

c. Sinkdust: 

Dust sem fengið er með þéttingu sinkgufu, úr hnöttóttum ögnum sem eru fínni en sinkduft. Að 
minnsta kosti 80% af ögnunum miðað við þunga fara í gegnum síu með 63 míkron möskva. Það 
verður að innihalda a.m.k. 85% af málmkenndu sinki miðað við þung 

Á t 

7901 Óunnið sink: 

Sink, án blendis: 

1100 — — Sem í er 99,99% eða meira af sinki miðað 0 
1200 — — Sem í er minna en 99,99% af sinki miðað við þuni BR 0 
2000 — Sinkblendi ............... AR BR . HI 0 

7902. 0000. Sinkurgangur og sinkrusl 2... ss, 0 
7903 Sinkdust, sinkduft og sinkflögur: 

1000. — Sinkdust ........ IR HR BR AR 0 
9000 — Annað 200. BR 0 

7904 Sinkteinar, sinkstengur, sinkprófílar og sinkvír: 
0001 — Holarstengur ............ BR BN 0 
0009 — Annað suser . ) 

7905 0000 Sinkplötur, sinkblöð, sinkræmur og sinkbynnur 0 
7906 0000 Leiðslur, pípur og leidsluhlutar eda pipuhlutar (t.d. tengi, hné, 

múffur), úr sinki „....... AREA EEEEEEENEEEE . 0 
7907 Aðrar vörur úr sinki: 

1000 — Rennur, kjöljárn. þakgluggakarmar og aðrir forsmíðaðir bygging 
arhlutar ......... 4. a 0 

- Annars: 

9001 — — Naglar, stifti, skrúfur o.þ.h.: 0 
9002  — — Forskaut HR HR HR . 0 
9009 — — Annað ..... a … REE BIN 10 

A 61



Nr. 96 950 31. desember 1987 

80. KAFLI 

Tin og vörur úr því 

Athugasemd: 

1. Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
a. Teinar og stengur: 

Valsaðar, þrykktar, dregnar eða þrýstimótaðar vörur, ekki í vafningum, sem eru óholar í 

þverskurð alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrndar (þ.m.t. ferningur), 

jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur ávalur marghyrningur (þ.m.t. „flatir hringi“ og 

„umbreyttir rétthyrningar“ þar sem gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að 

lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða margbyrnd- 
um þverskurði mega vera með rúnnuð horn á lengdina. Þykkt slíkra vara, sem eru með 
rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

Hugtakið tekur einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og stærðar, sem að lokinni 

framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða 

glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

Prótílar: 

Valsaðar, þrykktar, dregnar, þrýstímótaðar eða formaðar vörur, einnig í vafningum, með sama 

þverskurði alla lengd sína, sem svara ekki til neinnar skýrgreiningar á teinum, stöngum, vír, 
plötum, blöðum, ræmum, þynnum, leiðslum eða pípum. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða 
glæddra vara, sömu lögunar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo 

að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast 

einkenni hluta eða vara í Öðrum vöruliðum. 

. Vír: 

Valsaðar. þrykktar eða dregnar vörur, í vafningum, sem eru óholar alla lengd sína, að lögun 
sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur, 

íboginn fjölhliðungur (þ.m.t. „flattir hringir“ og „umbreyttir þríhyrningar“ þar sem gagnstæðar 

hliðar eru íbognar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum 
(þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða fjölhliða þverskurði mega vera með rúnnuðum hornum 

alla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrnd- 

um“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

Plötur, blöð. ræmur og þynnur: 

Vörur með flötu yfirborði (aðrar en óunnar vörur í nr. 8001), einnig í vafningum, óholar og 

rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð, einnig með rúnnuðum hornum (þar með taldir 

„umbreyttir rétthyrningar“ sem eru með gagnstæðar hliðar íbognar, hinar tvær beinar, jafnar 

að lengd og samsíða) jafnar að þykkt. sem eru: 
— rétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi breiddarinnar, 
— annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferningslaga og af hvaða stærð sem er, enda hafi þær 

ekki öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

Til nr. 8004 og 8005 teljast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur með mynstri (t.d. grópum, 

gárum., ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið gataðar, báraðar, 

fægðar eða húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum 

vöruliðum. 
Leiðslur og pípur: 
Holar vörur, einnig vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína, að 

lögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur). jafnhliða þríhyrningur eða 
reglulegur ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. 

ferningslaga), jafnhliða þríbyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði, sem geta 

verið með rúnnuð horn á lengdina, teljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri 
þverskurðurinn sammiðja og að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan þverskurð 
geta verið fægðar, húðaðar, beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, keilusniðnar eða 
búnar nipplum, krögum eða hringjum.
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Athugasemd við undirlið: 

T þessum kafla hafa eftirtar 

a. Tin, án blendis: 

Málmur sem í er miðar við þu 

m mörkum sem tilgreind er eirs ekki fram úr þei 

andi h ugtök þá merkin 

  

mn 

t a.m.k. 99% af tini, 

í eftirtar 

  

1 AF L/ Å — Önnur frumefni 

Mörk in 
  

b. Tinblendi: 

Málmefni sem í er mest af tini mi 

innar 1. að heildarinnihald sl 

      

    

    

ið við þung: 

1 frumefna sé   

enda fari innt 

    

   

Nr. 96 

gu sem þeim er hér með gefin: 

hald sérhvers bismúts eða 

indi töflu: 

    

  

  

2. að innihald annað hvort bismúts eða kopars mi tfram úr þeim 

mörkum sem tilgreind eru í undanfarandi töflu 

4 i 

8001 Óunnið tin: 

1000 Tin, án blendis .. 0 

2000 — Tint blendi . 0 

8002 0000 Tinúrgangur og tinrusl . 

8003 Tinteinar, tinstengur, tinprófílar og tinvír: 

0001  — Holarstengur 0 

0002 — Ví . 0 
0009 ANNAÐ lo . 0 

8004 Tinplötur, tinblöð og tinræmur, meira en 0,2: mm að ð þv kkt: 

0001 Plötur, ræmur og þynnur, er vega undirlags. ekki yfir Í kg/m ) 

0009 Annað . . 0 

8005 Tinþynnur (einnig áprentað aðar eða festar á pappír, pappa, plast eða 

áþekk undirlagsefni), ekki meira en 0,2 mm að þvkkt (án undirlags); 

tinduft og tinflögur: 

Þynnur: 

1001 — Plötur, ræmur og þynnur er vega, án undirlags, 4 kg/m ( 

1009 Aðrar 0 

2000 — Duftogflögur 2... BR 0 

8006 0000 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar (t.d. tengi, hné, 

múffur), úr tini 0 

8007 Aðrar vörur úr t 

0001 Skálpar (túpur) ...... 0 

0009 Annars 1 ) 
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81. KAFLI 

Aðrir ódýrir málmar; keramíkmeimi; vörur úr þeim 

Athugasemd við undirlið: 

Skýrgeiningar í 1. athugasemd við 74. kafla um teina og stengur, prófíla, vír og plötur, blöð, ræmur 

og þynnur skulu gilda að breyttu breytanda um þennan kafla. 

  

A I 

8101 Wolfram (tungsten) og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 

1000 = Dúft .....00. HAIR AÐ 0 

— Annad: 

9100 — — Óunnið wolfram, þar með talið teinar og stengur sem fengið er 

aðeins með glæðingu; úrgangur ogrusl................... 0 

9200 — — Teinar og stengur, þó ekki fengið aðeins með glæðingu, 

prófílar, plötur, blöð, ræmur og þynnur .................... 0 

9300 = — Vír... ennen rrrrsen 0 

9900 — — Annars .........02 0 0 

8102 Molybden og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 

1000. — Duft .................. RA 0 

— Annað: 

9100 — — Óunnið molybden, þar með talið teinar og stengur fengið 

aðeins með g glæðingu: úrgangur Og rusl „......... 0. 0 

9200 — — Teinar og stengur, þó ekki fengið aðeins með glæðingu. 

prófílar, plötur, blöð, ræmur og þynnur .................... 0 

9300 = — Vír 2... rn erkeren ennen HA 0 

9900 — — Annars ..........0 00 ner errene 0 

8103 Tantal og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 

1000 — Óunnið tantal, þar með talið teinar og stengur fengið aðeins með 

glæðingu; úrgangur og rusl;duft ............000 00.00.0000 0 

9000 — Annad lol reven veer eee er eres 0 

8104 Magnesíum og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 

— Óunnið magnesíum: 

1100 — — Semíer a.m.k. 99,8% af magnesíum miðað við þunga ....... 0 

1900 — - Annad ....s000eseueeeeeee ner even k sneen e kk k nens 0 

2000 — - Urgangur OB USI 00.00.0000 keen kr krnknnes 0 

3000 — Svarf, spænir og korn, flokkad eftir stærd; duft ................ 0 

9000 Annad 20... s enken nnee 0 

8105 Kóbaltsteinn og önnur millistigsframleiðsla frá kóbaltvinnslu; kóbalt 

og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 

1000 — Kóbaltsteinn og önnur millistigsframleiðsla frá kóbaltmálm- 

vinnslu; óunnið kóbalt; úrgangur ogrusl;duft ................. 0 

9000 — Annað .........0.0 0 resknere 0 

8106 0000 Bismút og vörur úr því, þar með talið úrgangur ogrusl............ 0 

8107 Kadmíum og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 

1000 — Óunnið kadmíum; úrgangur og rusl;duft .............. HR 0 

9000 — Annað ........... 0 rn kskre 0 

8108 Títan og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 

1000 — Óunnið títan; úrgangur ogrusl ..............0..0..0..... AR 0 

9000 — Annað ......0.0 rrnknne HR 0 

8109 Sirkon og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 

1000 — Ounnid sirkon; årgangur og rusl; duft 2...................... 0 

9000 — Anfað .......00 neuen neuen nnns 0



31. desember 1987 9 nm 
(8
) 

  

8110 0000 Antímon og vörur úr því, þar með talið úrgangur ogrusl .......... 

8111 0000 Mangan og vörur úr því, þar með talið úrgangur ogrusl .......... 

8112 Beryllíum, króm, germaníum, vanadíum, gallíum, hafníum, indíum, 

níob (kolumbíum), reníum og tallíum, og vörur úr þessum málmum, 

þar með talið úrgangur og rusl: 

- Beryllíum: 

   1100 — — Óunnið: úrgangur ogr 

1900 — — Annað .......... 

2000 — Króm . 

3000 — Germaníum ..... 

4000 — Vanaðfum .......0... ennen rreee 
- Annað: 

9100 — — Ounnid; årgangur og rusl; duft 22... 

9900 - Annars ..sssssssssuseneeeneenenee ennen erne 
8113 (0000 Keramíkmelmi og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl .....
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82. KAFLI 

Verkfæri, áhöld, eggjárn, skeiðar og gafflar, úr ódýrum málmi; hlutar til þeirra úr 

ódýrum málmi 

    

    

eru skildir lóðblásturslampar, hreyfanlegar s 

>0a fótsnyrtingar, og vörur sem flokkast í nr. 

rún. yfirborði eða Öðrum vinnandi hluta úr 

miðjur, slípihjól með grind, áhöld til 

jast til þessa Í kafla einungis vörur með 

  

Od ýrum máln Wi 

    

b 

i syntetískum eða endurgerðum), á uppistöðu 

ár ódýrum málmi, málmkarbíði eða keramíkm 

d. SI fni, á uppistöðu úr ódýrum málmi, enda séu hlutirnir með skurðartönnum, skorum, 

eða þess háttar, úr ódýrum málmi, og halda sérkennum sínum og notagildi eftir að 

in hafa verið 

  

2 

  

2. Hlutar í úr ódýrum mál ;ð þeim vörum sem þeir eru hlutar til, 

(nr. 8466). Hlutar til 

t þó aldrei til þessa kafla. 

teljast til nr. 8510. 

  

há DC     hlutar sérstakleg a tilgre indir og ve erk ærafestii fv Ni hand verk        

    
"nnra nota sem skýrgreindir e 

  

iusar, blöð og skurð pt 

   

  

    

    

    

3. Vörusamstæður úr e inum eða ri hnífum í (nr. 8211 og að ns sti jafnmörgum vörum í nr 

8215 skulu flokkast í nr. DES. | 

A ! 

8201 Eftirtalin handverkfæri: Spaðar, skóflur, hakar, stingir, hlújárn, 

gafflar og hrífur; axir, bjúgaxir og áþekk höggverkfæri; hvers konar 

trjáklippur; ljáir, sigðir, heyskerar, limgerðisklippur, timburfleigar 

og önnur verkfæri til notkunar við landbúnað, garðyrkju eða 

skógrækt: 

1000 í 0 

2000 0 

H: fakar. stingir, hlújárn og hrífur 

Hrítur a AR . . … re. 0 

Annað IR . AR IR 0 

Axir, bjúgaxir og áþekt rkfæri . . . BR 0 

Annarrar handar trjáklippur (þar með taldar kjúklingaklipi 0 

6000 — Limgerðisklippur, beggja handa brumklippur og áþekkar beggja 

handa klippur ... . . BR BR 0 

til notkunar við landbúnað, garðyrkju eða 

2001 0 
9002 . 0 

9009 - Annars ..... 0 

8202 Handsagir; blöð í hvers konar s sagir (fin- eða gróftennt eða tannlaus 

sagarblöð): 

1000 0 — Handsagir .....0.... 0. kk knen 0 

2000 — Blöð í bandsagir ............. HR . . 0 

Kringlótt sagarblöð (þar með talin fín- eða gróftennt sagarblöð): 

3100 - Með sagarflöt úr stáli ro rr. 0 

3200 - Med sagarflåt ur 6Oru efni ..............…… HAR 0 

4000 — Keðjusagarblöð ............ HI A . 0 

Önnur sagarblöð: 

9100 — Bein sagarblöð fyrir málm ....... 0 

9900 Annars ... HR … ……… IR 0
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NA E 

8203 bjalir, raspar, tengur (bar med taldar klippitengur), griptengur 

8204 

  

GO j 

8206 0000 

8207 

9000 

8208 

1000 

2000 

  

spennitengur, 'málmklippur. pípuskerar, boltaskerar, gattengur og 

áþekk handverkfæri: 

   

       

Þralir 

  

Tengui 

   
"ngur og ábekk verkfæri 

  

ISKkerar, 2 pe 

Skrúflyklar | og skiptilyklar fyrir handafi (þar með taldir átaksmæli- 

lyklar en þó ekki tappalyklar); útskiptanleg lyklasæti, með eða án 

handfangs    
handfangs     ltekintan! ÚUtsKiptanie 

  

Handverkfæri ( 

skrúfstykki, þvin 

smíðavéla; steðja 

með grind: 

þa r með taldir glerskerar), ót.a.; blásturslampar; 

gur og þess háttar, þó ekki fylgihlutir og hlutar til 

ar; færanlegar smiðjur; hand- eða fótsnúin slípihjól 

    

n eða flei     - i liðum … 
Verkfæri í tveimur eða fleiri af nr 8202—8205, umbúin í vörusam- 
stæður til smásölu . . A . 
Skiptiverkfæri í handverkfæri, einnig afiknúin, eða í smíðavélar (t.d. 
til að pressa, stansa, höggva, gata, snitta, fræsa, stinga, mala, snúa 
eða skrúfa), þar með talin mót til að draga eða þrykkja málm, og 
ver kfæri til að bora í berg eða jarðveg: 

    

amíkmelmi 

  
ta, þó ekki bergborar 

fræsa eða stinga 

  

  
til að snúa 

- Önnur skiptiverkfæri … . 

Hnífar og skurðarblöð í vélar eða vélræn tæki: 

Til vinnslu á málmi 

Til vinnslu á viði 
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A i 

3000 Til eldhúsáhalda eða véla sem notaðar eru í matvælaiðnaði 0 

4000 Til landbúnaðarvéla, garðyrkjuvéla eða skógarhöggsvéla 0 

9000 ANNAÐ 22... kn enke nkntnne 0 

8209 0000 Plötur, stafir, oddar og þess háttar í verkfæri, óáfest, úr glæddum 

málmkarbíði eða keramíkmelmi ....................... 0 

8210 0000 Handknúin vélræn tæki, 10 kg að þyngd eða minna, til nota við 

tilbúning, meðferð eða framreiðslu á matvælum eða drykkjarföng- 

BN 2000... enker esenngnes 0 

8211 Hnifar med skurðarblöðum, einnig sagtennt ( (þar með taldir sniðlar), 

þó ekki hnífar í nr. 8208, og blöð til þeirra: 

1000 Samstæður mismunandi Vara ...0......00 0. AR 10 0 

Annað: 
9100 — Borðhnífar með föstublaði ........0.%%%. 0... 10 0 

9200 — — Adrir hnífar með föstu blaði . MR 10 0 

9300 Hnífar sem hafa annað en föst blöð .....00%0. 000. 10 0 

9400 Blöð NN snne 10 0 

8212 Rakhnífar og rakblöð (þar með talið efni í rakblöð í ræmum): 

Rakhnífar .........0. 0... nknene 0 

2000 Rakvélablöð. þar með talið efni í rakb löð iræmum ............ 0 

9000 Aðrir hlutar .......0....00 0. HR 0 

8213 (0000 Skæ ri, skraddaraskæri og áþekk skæri, og e blöð til þeirra .......... ) 

8214 Önnur eggjárn (t.d. hárklippur, kjötaxir eða eldhúsaxir, saxarar, 

hakkarar, pappírshnífar); áhöld til hand- eða fótsnyrtingar, einnig Í 

samstæðum (þar með taldar naglaþjalir): 
1000 Pappirshnifar, bréfahnitar, skåtur, blyantsyddarar og blöð til 

þeirra ...... HI HI 0 

00( Áhöld til hand- eða fótsnyrtingar, einnig í samstæðum (þar með 

taldar naglaþjalir) ..............00 0... knnee 0 

9000 Annad 2... kk eee rknne 0 

8215 Skeidar, gafflar, sleifar, gatasleifar.  kökuspaðar, fiskhnífar, smjör- 

hnífar, sykurtengur og ábekkur eldhús- eða borðbúnaður: 

1000 Samstæður mismunandi vara með a.m.k. einum hlut sem húðaður 

er góðmálmi ............ AIR 10 0 

2000 Aðrar samstæður mismunandi vara Lo 10 0 

Annad: 

9100 Húðað góðmálmi ..........020 000 10 0 

9900 - Annars seen even nn ken k eres nnnne 10 0
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83. KAFLI 

Ýmsar vörur úr ódýrum málmi 
Athugasemdir: 

1. Í þessum kafla skulu hlutar úr ód 

skulu vörur úr járni eða stáli í nr. 7 Í 

málmum (74.—-76. og 78.—-81 kafli) e 

2. Sem hjól í nr. 8302 teljast hjól sem eru e 

sem við á), eða hjól sem eru meira en 17 

því tilskildu að breidd hjólsins eða slitflatarins sem á því er sé minna en 30 mm. 

rum málmi flokkaðir með þeim vörum sem þeir tilheyra. Þó 

3 7317, 7318 eda 732 20) eða hliðstæðar vörur úr Öðrum 

  

kki teljast hlutar til vara í þessum kafla. 

kki meira en 75 mm í þvermál (að meðtöldum slitfleti, þar 

m í þvermál (að meðtöldum slitfleti, þar sem við á) að A
 

3 3 

  

8301 Hengilåsar og læsingar (fyrir lykla, talnakerfi eda rafmagn), år 
ódýrum málmi; hespur og rammar með hespum, með læsingum, úr 
ódýrum málmi; lyklar til allra ofangreindra vara úr ódýrum málmi: 

    
1000 — Hengilásar HR 

2000 — Læsingar til vélknúinna Ökutækj: 
3000 — Læsingar til húsgagna ... HR HR . 0 

Aðrar læsingar 
4001 — — Tilökutækja ...... HR AR A . . 30 
4009 — — Annars „00... HR 0 
5000 Hespur og rammar með hespum, með læsingum ... … 30 
6000 — Hlutar ses. BR IR 0 
7000. — Stakir lyklar ...... . . 0 

8302 Festingar, åfellur (fittings) og  áþekkar vörur úr ódýrum r málmi fyrir 
húsgögn, hurðir, stiga, glugga, gluggatjöld, vagnsmíði, söðlasmíði, 
ferðakoffort, kistur, skrínur eða þess háttar; hengi, snagar, hilluhné 
og áþekkar festingar, úr ódýrum málmi; hjól með festingum úr 
ódýrum málmi; sjálfvirkar dyralokur úr ódýrum málmi: 

  

   

  

- mir: 

001 — — Tilökutækja .....00... a 30 
1009 — — Aðrar „0... … IR 0 
2000 — Hjól Li... . . ne HR 30 
3000 — Aðrar festingar, áfellur og áþekkar vörur til vélknúinna ökutækja 30 

— Aðrar festingar, áfellur og ábekkar vörur: 
4100 — — Tilbygginga ... HIRÐ BA HR 0 
4200 Aðrar, til húsgagna BA HR 0 

- Annars: 

4901 ——-— Tilökutækja ......0........... HA . 30 
4909 — —-— Annað..... HAR … 0 
5000 — Hengi, snagar, hilluhné og åbekkar festingar HR 10 0 
6000  — Sjålfvirkar dyralokur ................... 0 

8303 0000 Brynvarðir eða styrktir peningaskåj ipar, gey msluhélf | og hurðir. og 
læsingar fyrir geymsluklefa, peningakassa eða verðbréfakassa og 
þess háttar, úr ódýrum málmi ......... 10 0 

8304 0000 Skjalakassar, spjaldskrárkassar, brófabakkar, pappírshaldarar, 
pennabakkar, stimplastandar og áþekkur skrifstofu- eða skrifborðs- 
búnaður, úr ódýrum málmi, þó ekki skrifstofuhúsgögn í nr. 9403, 
skrifborðsbúnaður ......................... 10 0 

8305 Småvarningur fyrir lausbladabindi eda spjaldskrår, bréfaklemmur, 
bréfahorn, pappirsklemmur, spjaldskrårmerki og åbekkar skrif- 
stofuvörur, úr ódýrum málmi; heftur í lengjum (t.d. fyrir skrifstofur, 
bólstrun, pökkun), úr ódýrum málmi:



    

  

Nr. 96 
31. 

% i 

1000 Småvarningur fyrir lat 0 

) - - Heftur í lengjum ( 

9000 Annað, þar með taldir hlutar 10 0 

8306 Bjöllur, bomböld (gongs) og bess håttar, ekki fyrir rafmagn, úr 

ódýrum málmi; myndastyttur og aðrir skrautmunir, úr ódýrum 

málmi; rammar fyrir ljósmyndir, málverk eða þess háttar, úr 

ódýrum málmi; speglar úr ódýrum málmi: 

1000 Bjöllur. bor 10 0 

Myndastyttur og adru 
10 0 

10 0 

målve rk eða þess tar 10 0 

8307 um målmi, med eða án tengja 

8308 Spennur, rammar með spennum, sylgjur, sylgjuspennur, krókar, 

lykkjur, hringir og þess háttar, úr ódýrum málmi, notað til fatnaðar, 

skófatnaðar, yfirbreiðsina, handtaskna, ferðabúnaðar eða annarra 

tilbúinna vara; holhneð eða klaufhnoð, úr ódýrum málmi; perlur og 

paljettur, úr ódýrum málmi: 

Krókar, Íyk 0 

Holhnoð ec 0 

- Annað, þar . … 0 

8309 Tappar, lok og hettur r (þar með talið Í krónutappar, skrúft: appar og 

aftapparar), hylki fyrir flåskur, vafspons, sponslok, innsigli og adrir 

hlutar til pökkunar, úr ódýrum málmi: 

1000 Krónutappar ) 

9000 Annad IR 0 

8310 0000 Merkispjåld, nafnspjåld, heimilisfangsspj jöld og åbekk spjöld, tölu- 

stafir, bókstafir og önnur tákn, úr ódýrum málmi, þó ekki vörur í nr. 

9405 
10 0 

8311 Vír, stengur, leiðslur, plötur, rafskaut og áþekkar vörur, úr ódýrum 

málmi eða málnkarbíði, húðað eða fyllt með flússefni, til notkunar 

við lóðun, brösun, logsuðu eða útfellingu á málmi eða málmkarbíði: 

vír og stengur úr mótuðu dufti úr ódýrum málmi, til notkunar við 

málmhúðun: 

1000 Húðuð rafskaut úr ódýrur ílmi. til rafbogasuðu 0 

2000 — Kjarnavir år Édyrum målmi, til rafbogasudu . 0 

3000 Húðaður eða kjarnaður vír, úr ódýrum málmi, til lóðunar, 

brösunar eða logsuðu 0 
0 

            

   

              

    

    

9000 — Annað, þar með taldir hluta 

 



10
2 1 1007 IO NIL í . desember 1987 959 Nr. 96 

FLOKKUR XVI 
Vélbúnaður og vélræn tæki; rafbúnaður; hlutar til þessara vara; hljóðupptöku- og 
hljóðflutningstæki, mynda- og hljóðupptökutæki og mynda- og hljóðflutningstæki 

fyrir sjónvarp, og hlutar og fylgihlutir til þess konar vara 

Ath 'ugasemdir: 
| 
i 

N
 

10
3 

Þ 
la
 

Til þessa flokks telst ekki: 

a. Belti eða reimar fyrir drifbúnað eða færibönd, ú 

(nr. 4010); eða aðrar vörur úr ól 

vélræn tæki 

  

   
   eruðu gúmmíi sem notað 

4016) 

        

   

  

rafmagnst&å 

  

b. Vörur úr leðri eða samsett 1303} sem notaðar eru í 
vélbúnað, vélræn tæki eða ti 

c. Kefli, spólur, snældur, keilur, | úr s konar efni (t.d. 

  

39., 40., 44. eða 48. kafli eða flokkur XV)} 

d. Götuð spjöld í Jacquardvélar eða áþekkar vélar (t.d. 39. eða 48. kafli 

e. Belti fyrir drifbúnað eða færibönd úr spunaefni (nr. 5910) 

tækninota (nr. 5911). 

f. Eðalsteinar eða hálfeð: 

vörur sem að öllu leyti eri 

og demantar í hljóði 

g. Hlutar til almennra nota. 

ódýrum málmi (flokkur X% 

h. Borpípur (nr. 7304). 

1. Endalaus belti úr málmvír eða málmræmum (flokkur XV) 

í 82. eða 83. kafla. 

Vörur í flokki XVI. 

m. Vörur í 90. kafla. 

n. Klukkur, úr og aðrar vörur í 91. k 

o. Skiptiverkfæri í nr. 8207 

flokkast eftir meginefni í hinum vinnandi hlu 

nr. 6804 eða 6909). 

o. Vörur í 95. kafla 

ekki annað af 1. athugasemd við þennan 
, ; 
i 

  

flokkur XV). 

ða aðrar vörur úr spunaefni til        

100 TINA 
102 104. eða 

þó ekki óuppsettir unnir safírar    

    

   

    

  

    plasti ( 1r     

  

  

  

ða burstar til nota se 

       

    

  

kafla flokkast hlutar til; 

    

8546 eða 85 

a. Hlutar sem eru vörur meðtaldar í 

8548) flokkast alltaf í viðk 

b. Aðrir hlutar sem e i 

sama vöruliðar (þar með taldar vélar í nr 

jöfnum höndum má nota í vörur í nr. 

c. Allir aðrir hlutar teljast til nr. 8485 eða 8548 
Leiði ekki annað af orðalagi flokkast vélasamstæður, settar saman í eina heild úr tveim eða fleiri 
vélum og aðrar vélar gerðar til að framkvæma tvö eða fleiri ve 

væri að ræða þann vélarhluta eða þá vél sem g 

Sé vél (þar með taldar samsettar vélar) gerð úr sjá 
eða tengdir með pípum, tengslum, rafmagnsköplum e að er sameigir 1- 
lega að framkvæma skýrt skilgreint verkatriði sem einn af vöruliðum 84. eða 85. kafla taka til. skal 
hún í heild flokkast undir þann vörulið sem höfðar til þess verkatriðis 
Sem vél í athugasemdum þessum teljast hverske véla 

tækjabúnaður eða tæki sem getið er í vöruliðum 8 

7) svo sem hér segir: 

  

inhverju af vöru 

omandi vöruliði. 

ða 85. kafla (þó ekki nr. 8485 < 

  

   
zong eða aðallega má nota ák <vedni 1 vél eða fleiri vélar sem teljast til      

    

    saman eða sér, eins og um    
im (hvort sem þeir eru aðskildir 

öðrum búnaði), sem 

  

     

1 = tit Ah vélakostur, áhöld,    



At 

  

84. KAFLI 

Kjarnakljúfar, katlar, vélbúnaður og vélræn tæki; hlutar til þeirra 

hugasemdir: 

    

     
      
        
   

        

    

  

   

      

      
       

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Kvarnasteinar, hv 

b. Tæki eða vélbúnað úr leir (69. kafli) 

c. Búnaður úr gleri rannsóknarstofur (nr. vélbúnaður, tæki eða aðrar vörur til 

tækninota eða hlutar til þeirra, úr gleri (nr. 7014 1020). 

d. Vé 7321 eða 7322 eða áþekkar vörur úr öðrum ódýrum málmi (74.—76. eða 78.—-sl. 

e. Vélræn rafmagnshan« æri f nr. vélræn rafmagnsheimilistæki i nr. 8509. 

f. Handknunir vé reyfil: 

2. Leiði ekki annað Í einu eða 

fleiri af nr. 8401—S424 nr. 8 8480 teljast eftir bvi sem vid 

å til einhvers af nr. 

Til nr. 8419 telst þó ekki: 

a. Spírunartæki, útungunartæki eða ungamæður (nr. 8436). 

b. Kornrakavélar (nr. 8437). 
c diffusing apparatus) kur: 

d i medferdar å spun ik eða tilbúnum spunavörum (nr. 8451). 

e. 1kosti ð til þar sem hitabreytingar gegna 

>| þótt nau 

kt: 

a. Saumavélar til lokunar á pokum eða áþekkum flátum (nr. 8452). 

Skrifstofuvélar í nr. 8472. 

3. Vélar til smíða úr hvers konar efni sem svara til lýsin gat í nr nr 

8457, 8458, „ 8460, 8461, 8464 eða a 8465 < skulu flokkast í nr. 8456, 

4. Tilnr. 8457 t eingöngu vélar til sn úr málmi (þó ekki rennibekkir) sem geta framkvæmt 

d. 

mismunandi vél 
, 

    

     
rt 

  

ða þess háttar í samræmi við vélvinnsluforrit    með sjálfvirkri 

Í nslumiðstöð)}, 

með sjálfvirkri notkun 

verkefni í ák 

      staðalhausa sem vinna úr 

    

með (fjölstöðufærsluvélar). 

Sem ; 

Tölvur (digital machi nes), s sem geta 1) geymt vinnsluforrit eða forrit og að minnsta kosti þau 
   

  

2) eru auðveldlega forritanlegar í 

alnaútrei iknir ng samkvæmt ákvörðun notandans: 

ráð fyrir að þær geti breytt 

gögn sem beint eru nauðsy nleg til    

samræmi við óskir notandans; 3) framkvæmt t 

og 4) framkvæmt, án mannle; vinnsluforrit sem gerir 

innslu sinni með rökrænni ákvörðun á meðan á vinnslu stendur. 

Hliðstæð Jureiknar (analogue machines) sem geta gert eftirlíkingar af stærðfræðilegum líkönum 

eru settir saman af að minnsta kosti eftirfarandi búnaði: Hliðstæðubúnaði, stýribúnaði og 

  

íd afskir    
    

      

I búnaði. 

Vélar blandaðar að gerð (hybrid machines), annað hvort tölvur með hliðstæðubúnaði eða 

hliðstæðureiknar með búnaði til tal 

„ Sjálfvirkar gagnavinnsluvélar geta verið í formi kerfa sem samsett eru úr breytilegum fjölda 

ninga. Eining skal talin hluti af heildarkerfinu ef hún uppfyllir öll eftirtalin 

nameðferðar. 

  

sérstæðra 

skilyrði: 

a. Hún sé tengjanleg við miðstöð, annaðhvort beint eða í gegnum aðra einingu eða einingar. 

b. Hú a hluti af slíku kerti (nánar tilt verður hún að geta 

tekið á móti gögnum eða sent þau frá sér í því formi (tákn- eða merkjamáli) sem kerfið getur 

g að sjá cerfinu fyrir orku). 

      

     í sérstak lega hönnuð til að ver 

  

t    

  

notað, nema hún hafi þann tilgang 

Slíkar einingar sem fluttar eru inn stakar skulu einnig flokkast í nr. 84 7. 
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Tilnr. 8471 teljast ekki vélar sem fela í sér 
og framkvæma tiltekið verka Slíkar vélar skulu flokkaðar í viðeig 
verkatri 

6. Tilnr. 8482 teljast m.a. fága 

  

vinna í tengslum við sjálfvirka gagnavinnsluvél 

    

  

      VL EKKI KOMIÖð „Í lokavörulið. 

stálkúlur, 

s þeirra eða, verði 

    

      

   

  

gefnu þvermáli hvergi meira er 
lur skulu flokkaðar í nr. 7326. 

1gi flokkast bannig að litið er á höfuðnotkun hennar sem 

“ frávik frá upr   

1% eða meira en 0,05 mm e tt r 

Vél sem notuð er í 

inu notkunina. 

na. Aðrar s 

  

athugasemd við flokk XVI, eða af 
i: 

ki lyst i vorulid eða engin ein notkun 

L eiði ekki annað af 2. athugasemc 

    flokkast vél í ní 

  

hötuc Snotkun hen    
   

hennar r höfuðnotkun. Til nr. 8479 teljast einnig vél umleiðslu á reipum eða köðlum (t.d. 
þættingar-. tvinnunar- og kað ar) úr málmvír, spunagarni eða hvers konar öðru efni eða 
úr blöndu slíkra efni. 

Athugasemd við undirlið: 

Undirliður 8482.40 tekur aðeins til 

mm og að lengd að minnsta kosti þrefalt 

£ 
ilum jöfnum að þvermáli sem er ekki yfir 5 

lar keflanna mega vera rúnnaðir. 

     

  

með sívöl 

  

  
þvermá 

  

      

    

      

          

        

A E 

8401 Kjarnakljúfar; eldsneyti (hylki), ógeislað, fyrir kjarnakljúfa; vélbún- 
aður og tæki til sundurgreiningar á samsætum: 

1000 — Kjarnakljúfar .. AR vee . 0 
2000 — Vélbunadur og tæki til sundurgreiningar å samsætum, og hlutar til 

þeirra ..... HR HR 0 
3000  — Eldsneyti ( (hylki), esse 0 
4000 — Hlutar kjarnakljú … BN HR 0 

8402 Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu (þó ekki 
heitavatnsmiðstöðvarkatlar sem einnig geta framleitt lágþrýstigufn); 
háhitavatnskatlar: 

Katlar til framleiðslu 
1100 — — v atns pípukat 0 
1200 — — Vatnspíp ukat lar af gt 0 
1900 — - Aðrir katlar þar með taldir 

katlar ..............…. … HR sr 0 
2000 —- Háhitavatnskatlar .......... BN 0. urene 0 
9000 — Hlutar . . . eres 0 

8403 Katlar til miðstöðva arhitunar. | þó ekki katlar Í nr. 8402: 
1000 — Katlar ............ HI HR Ð 5 0 
9000 — Hlutar 2.2... BR NR 5 0 

Aukavélakostur til nota með kötlum í nr. 8402 eða 8403 (t.d. 
forhitarar, háhitarar, sóthreinsitæki, tæki til endurheimtu gass); 
þéttar fyrir gufu- eða aðrar aflvélar: 

Aukavélakostur til nota með kötlum í nr. 8402 eða 8403 
1001 — — Til nota med kåtlum f nr. 8403 2... AR 5 0 
1009 — — Afar ereeee HR 0 
2000 — Þéttar fyrir gufuvélar eða aðrar aflvélar 2... 0 

— Hlutar: 

9001 — — Hlutar til vöru í nr. 8404.1001 lolll0 es. a 5 0 
9009 — — Aðrir ..... HR BR 0



8405 

8406 

8407 

8409 

8410 

8411 

3 

  

Tæki til framleiðslu á gasi eða vatnsgasi, einnig með hreinsitækjum; 

tæki til framleiðslu á acetylengasi og áþekk tæki til gasframleiðslu 

með vainsaðferð, einnig með hreinsitækjum: 

       

  

einnig með hreinsitækj- 

g áþekk tæki til gastram- 
1000 æki í leiðslu á gasi eða v /atnsgasi, í 

9000 utar 

  

1100 

1900 Aðrir 0... EEEEEEEEEEE 

9000 — Hlutar ..........2.. ennen erne kn sker nkne 

Stimpii- eða hverfibrunahreyflar með neistakveikju: 

1000 — Flugv u I    

  

   
  

   

    

   

    

     

    

    

2100 

2900 AR 

Brunahreyví að knýja ökutæki í 87. katla: 

3100 — — Med 50 cm minna … 

3200 - Með meira om" s rirými til og með 250 cm 

3300 Með meira en 25 g með 1000 em 

3400 - Með meira en 101 HIRÐ . 

9000 — Aðrir hreyflar ...........0 0... r kr res 

Stimpilbrunabreyfiar með þri ýstikv eikju (dísil- eða hálfdísilhreyflar): 

ipsvéla1 AR HR 

2000 — Hreyflar til knýja ökutæki (87. katla .........000 0000... 

9000 — Aðrir hreyflar ..........2..000 0... ker kk rner 

Hlutar eingöngu u eða aðallega nothæfir ti 1 hreyfla ínr. 8407 eða 8408: 

1000 Til flugvélahreyfia ............. ANNARRA 

Aðrir: 

9100 - Eingöngu eða aðallega nothæfir til stimpil Ibrunahreyfla með 

neistakveikju 

9900 —- Annars . . 

Vokvahverflar, vatnshjól, og sangráðar til þeirra: 

Vökvahverfla1 

1100 — — Fyrir 1000kWa 

1200 Fyrir meira en Í til og með 101 000 kW BR 

1300 - Fyrir meira en 10000 KW afl ..... NR 

9000 — Hlutar, þ. m.t. gangráðar ...... 

Þrýstihverflar, skrúfuhverflar og aðrir gashverflar: 

Þrýstihverflar: 

1100 Fyrir 25 KN þrýsting eða minni BR 

1200 - Fyrir meiri þrýstingen25kKN ......000. 0... 

Skrúfuhverflar 

2100 — Fyrir 1100 k AW afl eda minna ......... 

2200 — — Fyrir meira en 1100 KW afl 

Aðrir gashverflar: 

8100 Fyrir 5000 kKW afl eða minna see . 

8200 — — Fyrir meira en SO00kKW afl .o0.....0 

Hlutar. 

9100 - Til þrýstihverfla eða skrúfuhverfla .........2..... 2... 8, 

9900 - Aðrir 

desember 
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8412 Áðrar vélar og hreyflar: 

1000  — Þotuhreyflar, aðrir en þrýstihverflar ....000000 0 
— Vökvaaflsvélar og -breyflar: 

2100 — — Línuvirkir (strokkar) 00.00.0000 0 
2900 — — Annad sus, 0 

— Loftafisvélar og -hreyflar: 
3100 — — Linuvirkir (strokkar) ss 0 
3900 — — Anað 0... 0 
8000 — Annars suser, 0 
9000 — Hlutar 2... 0 

8413 Vökvadælur, einnig með mælitækjum; vökvalyftur: 
— Dælur með eða hannaðar fyrir mælitæki: 

1100 — — Dælur fyrir eldsneyti eða smurefni, til nota á bensínstöðvum 
eða verkstæðum „0... 0 

1900 = — Aðtar 0 0 
2000 — Handdælur, þó ekki dælur í nr. 8413.1100 eða 8413.1900 20...) 0 
3000 — Dælur í stimpilbrunahreyfla fyrir eldsneyti, smurefni eða kæli- 

MÖLA rel 0 
4000. — Steypudælur .....0.00 0 
5000 — Adrar tvivirkar dælur med vidlægri færslu (positive displacement) 0 
6000  — Adrar sniningsdælur med vidlægri færslu 2... 0 
7000 — Aðrar miðflóttaaflsdælur 00.00.0000 0 

— Aðrar dælur; vökvalyftur: 
8100 = - Dælur 2. 0 
8200 — — Vøkvalyftur ss, 0 

— Hlutar: 
9100 — — Tilpumpna 2... 0 
9200 — — Til vökvalyftna „00.00.0000. 0 

8414 Loft- eða lofttæmidælur, loft- eða aðrar gasþjöppur og viftur; 
loftræstiháfar eða gufugleypar með innbyggðri viftu, einnig með 
síum: 

1000 — Lofttæmidælur 0... 0 
2000 — Hand- eða fótknúnarloftdælur .......0000000 0 
3000 — Þjöppur til nota í kælibúnað 00.00.0000. 0 
4000 — Loftþjöppur á undirvagni á hjólum til dråttar 2... 0 

— Viftur: 

-— Borð, gólt-. vegg-, glugga-, loft- eða þakviftur, með innbypgð- 
um rafhreyfli með 125 W úttaki eða minna: 

5101 — — — Heimilistæki .....00..0000.. 10 0 
5109 = — — Aðrar 2... 0 

— — Aðrar: 
5901 — — — Heimilistæki ...0.0.0000 10 0 
5909 0 ——— Annars suse, 0 

— Håfar med 120 cm låréttri hlid að hámarki eða minni: 
6001 — — Heimilistæki 222, 10 0 
6009 = — Aðfir 0. 0 

— Annað: 

8001 — — Tilheimilsnota ....0.00 19 0 
8009 — - Anfars 0. 0 
9000 — Hlutar ss 0
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8415 

8416 

8417 

8418 

1000 

8100 

8200 

8300 

9000 

  

2000 

8000 

9000 

6109 

6901 

  

9100 

9900 

Loftjöfnunartæki með hreyfilknúinni viftu og búnaði til að breyta 

rakastigi og hitastigi, þar með taldar vélar þar sem ekki er sjálfstætt 

hægt að stjórna rakastigi: 

- Fyrir glugga eða veggi. sjálfstæðar ..... AR 

- Önnur: 

Með kælibúnaði og loka til að snúa við kæli-/bitarásinni ...... 

Önnur, með innbyggðu kælitæki ... IR 

   

  

iðs kælitækis ......000.0 000. k kr knrn 

- Hlutar 20... 0. enker kkres 

Brennarar fyrir flj ótandi eldsneyti, malað fast eldsneyti eða g 

vélkyndarar, vélristar, vélræn öskuhreinsitæki og áþekk tæki: 

- Brennarar fyrir jó 

Brennarar með vélrænni úðun (atomizers) 20.00.0000... 

- — Aðrir … . . 

— Aðrir brennarar, þar með taldir fjölvirkir brennarar 

Vélkyndarar, vélristar, vélræn öskuhreinsitæki og áþekk tæ ki 

— Hlutar ..... NANNA 

Ofnar fyrir iðnað og rannsóknarstofur, þar með taldir líkbrennslu- 

ofnar, ekki fyrir rafmagn: 

Bræðsluofnar og ofnar til steikningar, bræðslu eða annarrar 

hitameðferðar á málmgrýti, brennisteinskís eða málmum ..... 

— Ofnar fyrir brauðgerðarhús, þar með taldir ofnar til kexgerðar 

— Aðrir eee ennen eee e eneste skeer sner kner 

— Hlutar 20.02.2202... ere rer k rn rerrrs 

Kæliskåpar, frystar < og annar r kæli- eða frystibúnaður, einnig fyr rir 

rafmagn; varmadælur, þó ekki loftjöfnunartæki í nr. 8415: 

Samvirkir kælar-frystar, með aðskildum ytri hurðum: 

Án innb 

    

    

  

di eldsneyti: 

      

    

   

— — Tilheimilisnota .........0.. 00. kk kreere 

-— Aðrir .. . FR esse FI 

Kæliskápar, til heimilisnota: 

— — Með þjöppu lr 

— — Með ísogi, fyrirrafmagn ............. NNA 

— — Aðrir ssssssseeeeeeerrrreren AR 

- Frystikistur, 800 Í að rú úmtaki eða 1 minni: 

Til heimilisnota AI ARNA 

— — ADrar 2... rener kkk ren rr 

- Frystiskápar, 900 Í að rúm taki c eða minni: 

- — Tilheimilisnota ............. ANNANN 

— — Aðrir ...... AR NÐ 

     

  

- Kælibo rå eda fry stisyni ngar! " og bess håttar 

Annar k 

Af bjöppugerð, me 

Heimilistæki 

-- — Ánnað.. 

— — Annars: 

- — — Heimilistæki ........ NANNA 

Annað ..... ANNAR rss rnges 

— Hlutar: 

Húsgögn hönnuð fyrir kæli- eða frystibúnað ........ 

— — AÖPIr 

  

0 

0 

0 

0 
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8419 

8420 

1100 

1900 

2000 

  

9100 

9900 

1100 

1201 

1209 

1900 

2100 

2200 

2300 

2900 

3100 

Vélbúnaður, vélakostur eða búnaður fyrir rannsóknarstofur, einnig 

rafmagnshitaður, til vinnslu á efnum með aðferðum sem fela í sér 

hitabreytingu, svo sem með hitun, suðu, stiknun, eimingu, hreinsun, 

dauðhreinsun, gerilsneyðingu, eimvætingu, þurrkun, uppgufun, 

gufugerð, þéttingu eða kælingu, þó ekki vélbúnaður eða vélakostur 

til heimilisnota; hrað- eða geymavat tnshitarar, ekki fyrir rafmagn: 
Hr . 

- Gasky ntir hraðs ati 

      

   

  

    

    

— Áðrir … 0 

Dauðhreinsarar til læk a eða 

rannsóknarstofa ) 

Purrkarar: 

- Fyrir landbunadarvårur . HI … BR 0 

— Fyrir við, pappírsde | ppå 0 

- Aðrir . es 0 

ikostur til eim nar ......... . … 0 

Hitaskiptar ....... a AR 0 

Vélbúnaður til að þétta loft eða gas ........ 0 

  

  

  

— Ánnar vélbúnaður. kostur og tæ 

— — Til að laga heita ykki eða elda eða hita matvæli 

- — Til veitingareksturs 

-——- Annað .......... . a AR 0 

Annars: 

Til veitingare 

- — — Annað IR HI 0. . 0 

- Hlutar ......... 

Sléttipressur eða aðrar völsunar vél ar, pod >kki fyrir málma eða gler, 

og valsar til þeirra: 

— Sléttipressur eða að 

Hlutar 

— — Valsar ............. 

Aðrii - 

Miðflóttaaflsvindur. þar með taldir miðflóttaaf fisþurrkarar; vél- og 

tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á vökvum og lofttegundum: 

Miðflóttaaflsvindur, þar með taldir miðflóttaaflsþurrkarar: 

Rjómaskilvindur 

— — Tauþurrkarar: 

-— — Heimilistæki a . HR 

-—- - Aðrir ...... MR REI . nr U 

- — Annað HR BR HR BR 0 

å vokvum: 

      

Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsur 

— -— Tilsíunar eða hreinsuna 

— — Tilsíunar eða hreinsunar á 6( 

— Olíu- eða bensínsíur fyrir brunahreyfla ...... . { 

  ra vaf    
im drykkjarvörum en vatni 

- — Ánnar ... HA HR . . 

- Vél- og tækjabúnaður til hreinsunar á lofttegundum: 

— — Loftinntakssíur fyrir brunahreyfla .......... HI 

— — Annar: 

-—-— Heimilistæki ....... HR sr HR lå 

— — — Ånnars 2... everrevee HR 

— Hlutar: 

Til miðflóttaaflsvindna, þar með talið miðflóttaaflsþurrkara .. 0 

Adrir .......... a HI . 0 
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8422 Uppþvottavé vélbúnaður til að hreinsa eða þurrka flöskur eða 

önnur ílát; vélbúnaður til að fylla, loka, innsigla eða festa tappa eða 

merkimiða á flöskur, dósir, öskjur, poka eða önnur ílát; annar 

vélbúnaður til pókkunar eða umbúða; vélbúnaður til blöndunar 

kolsýru í drykkjarvörur:; 

    

   

  

   

  

     

  

   

     

      

      

    

     

  

   

     

            

0 

ladt i 0 

fylla, loka 

öskjur, 

aður til blöndunar Í 0 

4000 Annar vélbúnaður til ja 0 

9000 — Hlutar . . . … 0 

8423 Mai bo ekki vogir með 5 eg , nákvæm ni € eða 1 meiri), þar með taldar 

svogir; vogarlóð alls 

000 5 0 

000 Q 

3000 

I 0 
- Adrar vi 

- 0 
en “ með 5000 I 0 

— — Annars .......... 0... U 

Vi ; . . 0 

8424 Vélræn tæki (einnig fyrir handafl) til sprautunar, dreifingar eða 

úðunar á vökvum eða dufti; slökkvitæki, einnig hlaðin; úðabyssur og 

áþekk tæki; gufu- eða sandblástursvélar og áþekkar blástursvélar: 

Slökkvitæki, IR 0 
0 

élar 0 

8100 gu 0 

8900 0 

9000 … . . . A 0 

Blakkir og talíur, þó ekki skúffubönd; vindur og koppavindur; 

tjakkar: 

Blakkir ekki skúffubönd eða talíur til að lyfta 

ökutækjum 

Knúnar rafhreytii.............. 0 

-— Aðrar sssssseeseeueeeerennrsnne IN FR U 

Nåmuvindur; i til nota neðanjarðai1 0 

Aðrar vindu 

3100 - Knúnar með rafhreyfli rue . 0 

3900 - Annars .... a . . 0 

— Tj talfur til að lyfta ökutækjum 

4100 Sir tjakk Í nota á bifreiðaverkstæðum HR 0 

4200 { ; ' vökvaknúið ....... 0 

4900 — — Annað ..... . a . HR 0



    

  

8429 

1100 

1900 

   

    

    

   

    

   

    

    

   
    

   

Jarðýtur, vegheflar, jöfnunarvélar, skafarar, vélskóflur 
ámokstursvélar, vélþjöppur og valtarar, sjálfknúið: 

- Jarðýtur: 

- — Á beltum 

- — Aðrar 

- Vegheflar og jöfnunarvélar: 

Vegheflar BR BR 

Annað ........ BR 
Skafarar 00... 

Vélþjöppur og valtarar 

    

gröfur, 

31. desember 19 967 96 

8426 Hegrar, kranar, bar med taldir kapalkranar; hreyfanlegar lyfti- 
grindur, klofberar og kran: bå rir  Vinnuvagnar: 

Brautarkrana ir í loft rana kranar 

hreytanl 7 

1100 Brautarkranar í loft í RN 0 
— — Hreyfanlegar lyftis r á hjólum með hjólbörðum klof 

berar: 

1201 — - Klofberar 15 
1209 - Annað .. 15 
1900 Annað 

2000 — Turnkranar 5 
3000 Bómukranar á súlufótum 15 

Annar vélbúnaður, sjálfknúinn 

- A hjólum með h ð 

4101 Vinnuvagnar bånir krana 15 
4109 — Annar 15 
4900 Annars . 15 

Annar vélbúnaður: 

9100 - Mil festingar á ökutæki fyrir vegi IS 
9900 — Annars. . . 1 

8427 Galfallyftarar; aðrir vinnuvagnar með búnaði til lyftingar eða 

meðhöndlunar: 

1000 Sjálfknúnir vagn afmagnshreyfli 0 
2000 Aðrir sjålfknånir vagnar 
9000 Aðrir vagnar . . U 

8428 Annar vélbúnaður til Iyftingar. meðhöndlunar, hleðslu eða losunar 

(t.d. lyftur, rennistigar, færibönd, togbrautir): 

Lyttur og skúffubönd: 
1001 Til vöru- og man 
1009 - Ánnað . 0 
2000 — Loftknunar lyftur og færibrautir 0 

Aðrar sívinnslulyft ur eða efni: 
3100 Sérstaklega Í E U 
3200 — — Annað af skóflugerð 
3300 Annað af beltaverð } 
3900 Annars 0 
4000 Rennistigar og rennigangbrautir 5 ) 
5000 Námuvagnaýtur, eimreiðar- eða vagnsturtur og 

áþekkur búnaður til að meðhöi agna 0 
6000 Strengjabrautir, stålalyftur dråttarbunadur fyrir 

teinabrautir . U 
Annar vélbunadur 0 
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- Vélskóflur, gröfur og ámokstursvélar: 

5100 — — Framenda ámokstursvélar ..........0000..0 0 25 

5200 — — Vélbúnaður með yfirbyggingu sem snúist getur 360 gráður 25 

5900 —— Aðrar .........0.0 00. 25 

8430 Annar vélbúnaður til að færa, hefla, jafna, skafa, grafa, þjappa, 

binda, vinna eða bora í mold, steinefni eða málmgrýti; fallhamrar og 

stauratogarar; snjóplógar og snjóblásarar: 

1000 — Fallhamrar ogstauratogarar ........00...0 0... 25 

2000 — Snjóplógar og snjóblásarar ...............%%%0 0000. 25 

— Kola- eða bergskerar og gangagerðarvél: ir! 

3100 - — Sjálfknúið ..........0000 00. IR 25 

3900 — — Anftað ........%.0. 0 25 

-— Aðrar bor- eða brunnavélar: 

4100 — — Sjálfknúnar ............ 0... kk k serne ner 25 

4900 — — AnMars ........0. 00 rnnekee 25 

5000 — Annar vélbúnaður, sjálfknúinn ...... rr 25 

— Annar vélbúnaður, ekki sjálfknúinn: 

6100 — — Vélbúnaður til þjöppunar eða bindingar ................... 25 

6200 — — Sköfur ............ 0. keen enken nkk net 25 

— — Annars: 

6901 — — — Ámoksturstæki fyrir almennar hjóladráttarvélar ........... 0 

6909 —— — Annar ...........0. 00 enken nnknnnnne 25 

8431 Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til vélbúnaðar í nr. 8425- 

8430: 
1000 — Til vélbúnaðar í nr.8425 ......0.2%02 00. 0 

2000 — Til vélbúnaðar ínr.8427 ........%... 00... 0 

— Til vélbúnaðar í nr. 8428: 

3100 — — Í lyftur. skúffubönd eða rennistiga ...........0.....0...... 5 0 

3900 — — AÆðfir ........0.0 0 0 

- Til vélbúnaðar í nr. 8426, 8429 eða 8430: 

- — Fötur, skóflur, gripskóflur og griptæki 

4101 — — — Tilvélaínr. 8420 .........%% 0000. 0 

4109 —— — Annað ..........2.. 00 rgee 25 

4200 — — Ýtublöð 00.00.0020... venenkrknnne 25 

4300 — — Hlutar til bor- eða brunnavéla í nr. 8430.41 eða 8430.49 ...... 25 

4900 — — Aðrir 20.00.2020. kk eksterne 0 

8432 Landbånadar-, gardyrkju- eda skógræktarvélbúnaður til vinnslu 

jarðvegs og ræktunar; valtarar fyrir húsgarða eða íþróttavelli: 

1000 — Plógar ............22... 0. rn nr reeks kr krre 0 

— Herfi, hreykivélar, arfatætarar og vélar til að skrapa og losa 

jarðveg: 
2100 — — Diskaherfi..............0 0000 keen nn kn ener 0 

2900 — — Annað ..........0 00 n enken nnnes 0 

3000 — Vélar til ad så, planta og umplanta .........0%0... 0. .000.. 0 

4000 — Mykjudreifarar og áburðardreifarar .............0.0.000000000. 0 

8000 — Annar vélbúnaður .............0.002 2... r enes 0 

9000 — Hlutar ...........00 000 0 
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8433 Uppskeru- eða þreskivélar, þar með taldar strá- eða fóðurbaggavél- 

ar; gras- eða heysláttuvélar; vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka 

egg, ávexti eða aðrar landbúnaðarafurðir, þó ekki vélbúnaður í nr. 

8437: 

Sláttuvélar fyrir húsg: irða, útivistarsvæði eða íþróttavelli: 

1100 —- Vélknúnar, ði sem snýst í láréttum fleti ....... 30 

1900 — Aðrar 20... RIÐ 30 
2000 — Aðrar sláttuvélar, þar með talin sláttuhjól fyrir dráttarvélar ..... 0 

- Adrar heyvinnuvélar: 

3001 — — Rakstrar- og snúningsvélar ............000.0.. 0 
3009 — — Annars 0 
4000 Strá- eða fóðurba 0 

— Aðrar uppskeruvélar; þreskivélar: 

5100 - Sambyggðar uppskeruþreskivélar ........ a 0 

5200 Aðrar þreskivélar ........ HAR AR 0 

5300 — Rótar- eða hnýðisuppskeruvélar ................ 0 

5900 — Annars 0. a 0 

6000 Vélar til að hreinsa, aðgreina í eða flokka egg, ávexti eða aðrar 

landbúnaðarafurðir ........... BI 0 

9000 Hlutar 0...) BR HI 0 

8434 Mijaltavélar og mjólkurbúsv élar: 

1000 Mjaltavélar ........000. 0 0 

2000 Mjólkurbúsvélar .. IR A 0 

9000 — Hlutar. AR 0 

8435 Pressur, marningsv sólar og  áþekkur vélbúnaður til framleiðslu á víni, 

ávaxtamiði, ávaxtasafa eða áþekkum drykkjarvörum: 

1000 Vélbúnaður „.....0..00..0 0. HR 0 

9000 — Hlutar .............. eennenee 0 

8436 Annar vélbúnaður til landbúnaðar, garðy rkju, skógræktar, alifugla- 

eða býflugnaræktar, þar með talin spírunartæki með vélrænum 

útbúnaði eða hitabúnaði: útungunarvélar og ungamæður: 

1000 — Vélbúnaður tilað laga dýrafóður .......0.0.0.0...0... … 0 

- Vélbúnaður til alifuglaræktar; útungunarvélar og ungamæður: 

2100 Utungunarvélar og ungamæður ........0.00000. 0 0 

2900 — — Annað ..... HR I 0 

8000 Annar vélbúnaður ...........%..20 00. 0 

Hlutar: 

9100 — — Til vélbunadar til alifuglaræktar eda útungunarvéla og unga- 

mædra ......00... 0. 0 

9900 AÖFIF 0. 0 

8437 Vélbúnaður til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða 

þurrkaða belgávexti; vélbúnaður til nota í mölunariðnaði eða til 

vinnslu á korni eða þurrkuðum belgávöxtum, þó ekki vélbúnaður 

fyrir býli: 

1000 — Vélbúnaður til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða 

þurrkaða belgávexti ........0.0000.. 0 

8000 Annar vélbúnaður .........0.0.0.0.. 0 0 

9000 — Hlutar 2... ennen eee eee ee ennen 0
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8438 Vélbúnaður, ót.a. í þessum kafla, til iðnaðarvinnslu eða iðnaðar- 

framleiðslu á matvöru eða drykkjarvöru, þó ekki vélbúnaður til 

vinnslu eða aðvinnslu á feiti eða olíu úr dýra- eða jurtaríkinu: 

000 Br vélbúnaður til framleiðslu á makkarónum 

NR 0 

JUU rót eða súkkulaði 0 
000 0 

4000 0 

0 

1 matjurtum 0 

SU Annar vélbúnaður 0 

000 Hlutar U 

8439 Vélbúnaður til framiei iðslu á deigi úr trefjake andum sellulósa eða til 

framleiðslu eða vinnslu á pappír eða pappa: 

1001 Vélbúnaður til fi ðslu í indum sellulósa 0 

000 ður til framleiðslu á Í 0 
3000 nnslu á Í 0 

JU til framleiðslu á deigi úr trefjakenndum sellu- 

0 

€ Aðrir 0 

8440 Vélbúnaður til bókbands. þar með taldar bókasaumavélar: 

1000 Vélbúnaður 0 

#00 Hluta . … … AN 0 

8441 Annar vélbúnaður til vinnslu á pappírsdeigi, pappír eða pappa. þar 

með taldar hvers konar pappírs- eða pappaskurðarvélar: 

Skurðarvélar: 

000 á p fyrir ljós- 

otað er í ljósmvi ndagerð ) 0 

m,sekkjum eda umslågum 0 

1. kössum, kirnum. pípum, fötum 

í með mótun 0 

4000 ir til að móta vöru úr pappírsdeigi. pappír eða pappa 0 

300 0 

ON Hlutar . . . … vere 0 

8442 Vélbúnaður, tækjabúnaður og tæki (þó ekki smíðavélar í nr. 8456— 

8465), til að steypa eða setja prentletur, til aðvinnslu eða framleiðslu 

prentmyndamótum, -plötum, -völsum eða öðrum prenthlutum:; 

prentletur, -blokkir, -plötur, -valsar og aðrir prenthlutir; blokkir. 

plötur, valsar og steinprentssteinar, búið til prentunar (t.d. sléttað. 

kornað eða fágað): 

1000 Ljóssetningar- og ljósuppsetningarvélar 0 

2000 Vélbúnaður. tækjabúnaður og tæki til letursetningar eda setning- 

ar med annarri adferd, einnig med steypubunadi 0 

3000 Annar vélbúnaður, tæ kjabún: iður Og tí AR 0 

JU Hlutar til framangreinds vélbunadar, tækjabunadar eða tækja 0 

5000 Pren . plötur, -valsar og aðrir prenthlutar; blokkir. 

plötur, valsar og steinprentssteinar, búið tl prentunar (t.d. 
0 
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8443 

    

8444 0000 

8445 

8446 

SAV 
2100 

2900 
3000 

8447 

orentun: 

     
Fyrnir pappirsrullur 

    

aga út, hrýfa, eða skera tilbúin spunaefni 

Vélar til að vinna spunatrefjar; spuna-, fvöföldunar- eða tvinningar- 

vélar og annar vélbúnaður fil framleiðslu á spunagarni; spunaspól- 

unar- eða spunavindisvélar (þar með taldar ívafsvindivélar) og vélar 

til að vinna spunagarn til nota í vélar í nr. 8446 eða 8447: 

spunatreijal 

Vélar til að þrýsta út, dra 

  

    

   

  

      

Tog eða snúðvélar 

Aðrar 

  

    — Vélar til að tvinna eð 

  

Spunavindivélar eða -spólunar- 

Aðrar 

Vefstólar: 
- .     

c meira en 30 em Dreiðan, fyrir skyttu: 

  

— Aðrir 
  Til að vefa dúk meira en 30 em breiðan, skyttulausir AR 

Prjónavélar, stungubindivélar og vélar til framleiðslu á yfirspunnu 

garni, tylli, laufaborðum, útsaumi, leggingum, fléttum eða netefnum 

og vélar til að límbinda (tuft): 

Hringprjónavélar 

Með 

Með valsaþvermál meira er 

valsaþvermál ekki meira en 165 mi 

Flatprjóna 
Aðrar ..... … 000. . HR . … 

Hjálparbúnaður við vélar í nr. 8444, 8445, 8446 eða 8447 (t.d. 

skeftivélar, Jaquardvélar, sjálfvirkur stopp- og stýribúnaður, skyttu- 

skiptibúnaður): hlutar og fylgihlutir sem eingóngu eða aðallega má 

nota við vélar í þessum vörulið eða í nr. 8444, 8445, 8446 eða 8447 

(t.d. snældur og snælduleggir, kambar, greiður, spunamunnstykki, 

skyttur, höföld, hafaldagrindur, prjónar}: 

Hjálparbúnaður við vélar í nr. 8444, 8445, 8446 eða 8447 

Skeftivélar 

minnka, efti 

bind! 

  

   

Jaquardvélar; vélar til nota með þeim til að 

  

   ta eða safna sa 

  

in spjöldum 

 



  

8449 

            

Á % 
- AnnarT FR BN 

     

        

    

til véla í nr. 

  

utir til véla í nr 

á spunatre efjum 
gi spunahringir 

Ad ir . FR 

  

ar í vefstóla. höföld og hafaldagrindur 

irb inað við þær: 

ynda saumspor 

  

ytað ti nola 

  

Aðrir . . 

Vélbúnaður til framleiðslu eða frágangs á flóka eða vefleysum í 

  

meframáli eða stykkjum, þar með taldar vélar til framleiðslu 

flókahatta: hattamót ... MIR rr . 

Þvottavélar fyrir heimili eða þvottahús, þar með taldar vélar“ sem 

bæði þvo og þurrka: 

Véla taka ekki mei 

Alsjálfvirl 

      en 10 kg af þurru líni: 

    

gðum miðflóttaaflsþurrkara . … 

Aðrar ...... HI IR BR AR 

ka meira en 10 kg af þurru líni 

Aðrar vélar, með iInnbyg 

  

Vélar sem ta 

Vélbúnaður (þó ekki vélar í nr. 8450) til að þvo, hreinsa, vinda, 

þurrka, strauja, pressa (þar með taldar suðupressur), bleikja, lita, 

steina, ganga frá, húða eða gegndreypa spunagarn, spunadúk eða 

tilbúnar spunavörur og vélar til að bera efni á undirstöðudúk eða 

annað undirlag við framleiðslu á gólfefni eins og línóleum; vélar til að 

vinda, afvinda, brjóta, skera eða takka spunadúk: 

Þurrhreinsivéla 

Þurrkarar: 

Sem taka ekki meira en 10 ke af burru lm .................. 

Adrir . . . . 

Strauvélar og pressut (þar í með taldar suðu 

- — Heimilistæki ... a 

DD Ø v 

  

Hlutar .......... 00. keen rs krnee 

Saumavélar, þó ekki bókasaumavélar í ínr. 8440; húsgögn, undirstöð- 

ur og yfirbreiðslur sérstaklega hannað fyrir saumavélar; saumavél- 

análar: 

Saumavélar til heimilisnota .......... BI 

Aðrar saumavélar 

- Sjálfvirkar einingar .........%..0. 0... rr nn kk knnne 

   irstöður og yfirbreiðslur fyrir saumavélar og hlutar 

tillþeirra ..........00. 00 ns nn knrnne 

-— Aðrir hlutar tilsaumavéla ........0..0. 

    

} 

in
 

En
 

MN 
m
m
 

nm
 

nm 
M
D
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8453 Vélbúnaður til forvinnslu sútunar eða vinnslu á húðum, skinnum eða i 
ledri eda til framleidsiu eda vidgerdar å skåfatnadi eða öðrum vörum 
úr húðum, skinnum eða leðri, > þó ekki saumavélar: 

1000 Vélbúnaður til framle útunar eða vinnslu á húðum, skinnum 

eða leðri IR a 0 
2000 Vélbún: ður t til fr )slu eða >rðar á skófatnaði 0 
8000 — Annar vélbúnaður 0 
9000 Hlutar HR … Re une neeereenee 0 

8454 Målmbreytiofnar (converters), brædslusle (ladles), hråmålms- 

steypumót og steypuvélar til nota i målmvinnslu og målmsteypu: 
1000 Målmbreytiofnar 0 
2000 Hrámálmssteypumót og bræðslusle 0 
3000 Steypuvélar 0 
1000 — Hlutar . HR 

8455 Málmvölsunarvélar og valsar t til beirra: 

1000 Pípuvölsunarvélar ..... 0 
— Adrar vålsunarvé 

2100 Til heitvolsunar ldvölsunar 0 
2200 - Til kaldvölsur 0 
3000 Valsar til vö 0 
9000 — Aðrir hlutar . AR AR BA a 0 

8456 Vélar til smíða úr hvers konar efni með efnistöku, með levsi- eða 
öðrum ljós- eða ljóseindargeisla, hátíðni-, rafhleðslu-, rafkemískri-, 
rafeindageisla-, jóngeisla- eða plasmabogaaðferð: 

Sem vinna með leysi- eða ljós- eða ljóseindageislaað- 
ferðum: 

1001 Vélar til að bora )g Önnur með 
leysi- eða Öðrum | islaaðferði 0 

1009 Aðrar ......... 0 
2000 Sem vinna með hátíðniaðf 0 
3000 — Sem vinna með rafhlec 0 

— Aðrar: 

9001 — — Smíðavélar sem vin greiningaaðferð 0 
9009 Anna FAR 0 

8457 Vélsmíð amiðstöðvar, einingasmíðavélar ( (einstöðu) og fjölstöðufærsl- 
uvélar, til framleiðslu úr málmi: 

00 Vélsmíðamiðstöðvar .... 0 
2000 — Einingasmíðavélar (einstöðu) 0 
3000 — Fjölstöðufærsluvélar ............ 0 

8458 Rennibekkir til vinnslu å målmi: 

Låréttir rennibekkir: 
1100 — Tölustýrðir 

U 
1900 — — Aðrir …. 0 

— Aðrir rennibekkir: 

9100 — — Tölustýrðir 0 
9900 AÅnnars sssssssseeeeeeeeeeeeeeeee 0 

8459 Smíðavél lar (þar með taldir lausir vinnsluhausar með leiðara), til að 
bora, gata, fræsa, snitta eða skrúfuskera með því að fjarlægja málm, 
þó ekki rennibekkir í nr. 8458: 

1900  — Lausir vinnsluhausar með leiðara 0 
- Aðrar borvélar: 

2100 — — Tölustýrðar ses 0
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8460 

8462 

      

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

9000 

1000 

  

Annars 

tunar-fræstvélar 

  

Aðrar snittvélar e( 

  

skrufi iske 

  

Smíðavélar til að slétta, skerpa, slípa, brýna, fága eða finpússa á 

annan hátt málm, glæddan málmkarbíð eða ker ramíkmelmi með slípi- 

steini, slípi- eða fægiefnum, þó ekki vélar í nv 8461 tilað skera, slípa 

eða spa tannhj     ta is 

  

Su hvers möndul 

    

| 
Í OLUSt 

— Aðrar 

Aðrar BAUNIR 

  

; mönduláss n 

  

hæst er að stilla í stöðu 

  

mm nákvæmni: 

  

— Tölustýrðar 

Aðrar … 

Vélar til að brýna eða fi 

Aðrar NI HI A 

Smíðavélar til að hefla, móta, grópa, snara úr, skera, slípa eða 

fínslípa tannhjól, saga, skera af og aðrar smíðavélar til vinnslu á 

málmi, glæddum málmkarbíðum eða ker: amíkmelmi, ót.a. 

Heflar 

  

      

Á
 Vélar til að skera, slípa eða fínpússa tannhjól 

— Sagir eða afskurðarvélar 

Aðrar 
sn 

Vélar (þar með taldar pressur) ) til smíða úr málmi með fallsmíði, 

hömrun eða stönsun; vélar (þar með taldar pressur) til að be ygja, 

brjóta saman, rétta, fletja, skera, gata eða skora málm; pressur til 

smíða úr málmi eða málmkarbíðum, ekki tilgreindar að framan: 

Vé 
ha 

    

til fallsmíði eða stönsunar (þar með taldar pressur) og 

  

pressur): 
Tölustýrðar .............. 

Aðrar A ved IR 

Skurðvélar (þar með taldar pressur), þó ek ki sambveg( 

að gata og skera: 

ölustýrðar ... ANNANN rr rnnge 
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8463 

8464 

8465 

4100 

4900 

  

9309 

9401 

9409 

9501 

9509 

9601 

9609 

9901 
9909 

Aðrar ..... BR HR HR HI 
Vélar til að gata eða skora, (þar með ), bar med    

  

Vökvapressur ......... … BR 

- Annars 

um jarðefnum eða til kaldvinnslu á gleri: 

- Sagir ... BR eennnse 

Slípunar- eða fágunarvélar 

áþekkum hörðum efnum (þar með taldar vélar til að negla, hefta, 
líma eða til annarrar samsetningar): 
— Vélar sem framkvæ 

   skipt sé um verkfæ 

— Trésmidavélar AR a 

Aðrar 0. FR 

Aðrar: 

— — Vélsagir: 

— — Trésmíðavélar 

  

Aðrar suse, 

- — Vélar til að slípa, pússa eða fága: 

- — — Trésmíðavélar .... FR 

— AÖrar Lo 

—— Bevgju- eða samset 

— — — Trésmíðavélar 

Aðrar 2... 

- — Vélar til að bora eða grópa: 
—-— — Trésmíðavélar ........... sr 
— — — Adrar ....... FR 

Vélar til að kljúfa, sneiða eða birkja: 
Trésmíðavélar A FR erne 
Aðrar .. BI 

- — Annars: 

—— — Trésmíðavélar .......... BN a HIÐ 
—- Aðrar .......... 
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8466 Hlutar og fylgihlutir sem eingöngu eða aðallega má nota við vélar í 

nr. 8456—-8465, þar með taldar efnis- eða verkfærafestingar, sjálf- 

opnandi skurðarhausar, deilíhausar og annar sérhæfður aukabúnað- 

ur fyrir smíðavélar; verkfærafestingar fyrir hvers konar handverk- 

færi: 

Verkfærafestingai 0 

Efnistesting 0 

0 

0 

HR 0 

- 0 

9400 — - ) 346: HI 0 

8467 Handverkfæri, loft knúin eða með innbyggðum hreyfli sem ekki er 

fyrir ra magn: 

snúnings ri) 0 

(8 

U 

8100 > 0 

8900 Annars 0 

Hlutar 

10 Fyrir kedjusagir 0 

9200 Fyrir lofti i 0 

9900 Aðrir 
0 

8468 Vélbúnaður og áhöld til lóðunar. brösunar eða logsuðu, einnig til 

skurðar, þó ekki búnaður í nr. 8515; gasknúnar vélar og tæki til 

yfirborðsherslu: 

1000 Blá 1ota í höndunum 0 

000 Annar véibún: gt tsknú 0 

8000 Annar vélbúnaður og tæk 0 

9000 Hlutar 0 

8469 Ritvélar og ritvinnsluvé lar: 

1000 Sjálfvirkar ritvélar og rit 0 

2100 yn! í ritvélakassa 0 

2900 Annars .. 1040 MR HR 0 

— Aðrar ritvélar, ekki fyrir rafmagn: 

3100 Að þyngd ekki meira en 12 kg. án ritvélakassa .......0.0.... 0 

3900 Annars 2... 0 

8470 Reiknivélar; bókhaldsvélar, stimpilpeningak assar, frímerkjavélar, 

aðgöngumiðavélar og áþekkar vélar, með reiknibúnaði: 

1000 — Rafmagnsreiknivélar sem geta gengið án ytri orkugjafa . 0 

— Aðrar rafmagnsreiknivélar: 

2100 Með innbyggðum prentbúnaði ....... 0 

2900 Annars ..... IR IR 0 

3000 Aðrar reiknivélar 0 

4000 — Bókhaldsvélar ..... 0 

5000 — Stimpilpeningakassar ......0.0000 00... 0 

9000 Annat 0 
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8471 Sjálfvirkar gagnavinnsluvélar og einingar til þeirra; lesarar fyrir 
segulletur eða ritletur, vélar til að umskrá gögn á gagnamiðla á 

táknmáli og vélar til að vinna úr slíkum sögnun i, ót.a. í 

1000 Hlíðstæðureiknar < 0 

2000 — hafa ad geyma i 

í 0 

9100 - 

kerfis, sem í g a 

greindra gerð í, inntakseiningar. 0 
9200 — Inntal í 

Ú 
9300 — >; med Öðrum Í 0 
9900 — — Annars 0... eee 0 

8472 Adrar skrifstofuvélar {t. d. fjölritar ar eða stensilvél lar, áritu unarvélar, 
sjálfvirkir peningaseðlaskammtarar, myntflokkunar-, mynttalning- 
ar- eða myntpökkunarvélar, blýantsyddarar, götunar- eða hefti. 
vélar): 

1000 Fjölritunarvélar HR 0 
000 — Áritunarvélar og vélar upphleyptu letri á áritunar- 

plötur SI 0 
3000 Vélar til að flokka eða brjóta póst eða setja póst í umslög eða 

bönd, vélar til að opna, loka eða innsigla póst og vélar til að setja 
á eða stimpla frímerki 0 

9000 — Annars 0... … 0 
8473 Hiutar og fylgihlutir (þó ekki hlífar, handtöskur og þe ss háttar), sem 

eingöngu eða aðallega má nota til vel i nr, 8469—8472: 

1000 Hlutar og fylgihlutir til 0 

— Hlutar og fylgihlutir 

— — Tilrafreiknivéla í 0 

0 
- 0 

- 2 0 
8474 Vélbunadur til ad flokka, sålda, adskilja, þvo, mylja, mola, blanda 

eða hnoða mold, stein, málmgrýti eða önnur jarðefni, í föstu formi 

(þar með talið duft eða deig); vélbúnaður til að pressa, forma eða 

móta eldsneyti úr steinaríkinu, leirdeig, óharðnað sement, gipsefni 

eða aðrar vörur úr steinaríkinu í duft- eða deigformi: vélar til 
framleiðslu á málmstey pumótum ú úr sandi: 

1000 0 
2000 — Vélartil mulnings eða målunar 2... 0 

3100 — — Steypuhrærivélar ................ 0 
3200 — Vélar til að blanda steinefnum í bítúmen ................... 0 
3900 Aðrar 0 
8000 Annar vélbúnaður ......0.0.0000... 00 0 
9000 — Hlutar 2... … 0 

8475 Vélar til að setja saman ra rafmagns- eða rafeindalampa, -túbur eða 
-loka eða leifturlampa í glerhylki; vélar til framleiðslu eða heitvinnslu 
á gleri eða glervörum: 

1000 Vélar til að setja saman rafmagns- eða rafeindalampa, -túbur eða 
-loka eða leifturlampa í glerhylki .............0.... 0
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2000 — Vélar til framleidslu eda heitvinnslu å gl ervörum ..... 0 

9000 Hlutar HR a HR 0 

8476 Sjålfsalar (t.d. fyrir frimerki, vindlinga, matarvérur eða drykkjar- 

vörur), þar með taldir myntskiptar: 

Vélar: 

(100 — — Meðinnbyggðum hita- eða kælibúnaði AR AR 30 

1900 = — Aðfar ll ARNA 30 

9000 — Hlutar ess sneen kk ree 30 

8477 Vélbúnaður til vinnslu ; á gúmmíi eða plasti eða til framleiðslu á 

vörum úr þessum € efnum, ót.a. í þessum kafla: 

1000 — i SR 
0 

2000 
0 

3000 0 

4000 p 0 

Annar vélbúnaður til að forma eða móta 

5100 — Til að móta eða endursóla lofthjólbarða eð: 

slöngur á annan hátt ...... … a … 0 

590 Annc MIÐ 0 

8000 — Annar vélbúnaður … uren Lo esrrrnrene … Q 

9000 — Hlutar .......0..0. 0. ker rr ker er rrree 0 

8478 Vélbúnaður til að vinna eða framleiða tóbak, ót.a. Í þessum kafla: 

1000 — Vélbúnaður 2......0.00... NR skrskkrrrnge 0 

9000 — Hlutar .. NR HA 0 

8479 Vélar og vélræn tæki til sérstakra nota, ót.a. í þessum kafla: 

1000 — Vélbúnaður til opinberra verklegt a framkvæmda, mannvirkja- 

gerðar o.þ.h. 20... HR . persernes 0 

2000 — Vélbunadur | 

eda p jurtari íkinu ARA . . perverse … 0 

300( frar mleiðslu á spónaplötum eða trefjabyggingarplötum 

í eða öðrum viðarkenndum efnum og annar vélbúnaður til 

meðferðar á viði eða korki ........... sr . SAR 0 

4000 — Reipis- eda kadlagerdarvélar ......00000....... . 0 

- Aðrar vélar og vélræn tæki: 

8100 — - Til meðferðar á málmi, einnig keflisvindur fyrir rafmagnsvír 0 

8200 = — Vélar til að blanda, hnoda, mola, mylja, sålda, sigta, jafn- 

blanda, fleyta eda hræra . AR AR 0 

- Annars: 

gg01 — — — Heimilistæki og hreinlætistæki AR AR eres 15 

8909 — — — Annað ......000 0 k tret nee . 0 

9000 — Hlutar ...... ANNARRA 0 

8480 Mótakassar til málms >ypu; mótaundirstöður; mótamynstur; steypu- 

mót fyrir málm (þó ekki hrásteypumót), málmkarbíð, gler, jarðefni, 

gúmmí eða plast: 

1000 — Mótakassar til málmsteypu NANNA 0 

2000 — Mótaundirstöður ..........00. 0... r rr rrgee 0 

3000 — Mótamynstur ........ NNA rr 0 

— Mót fyrir málm eða málmkarbíð: 

4100 — — Sprautu- eða þrýstimót ......... NR … 0 

4900 — — Önnur „0... HNARRNRR . 0 

5000 — Mótfyrir gler 20.00.0000... AR AR 0 

6000 — Mótfyrir jarðefni ................ SR NNA 0
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8481 

8482 

8483 

8484 

8485 

      

1000 

2000 

3000 

U 300 

9000 

    

Mót fyrir gúm 

   Sprautu- eð: 

- — Önnur . 

Kranar, hanar, lokar og ; áþekk tæki fy rir pípur, katla, tanka, ker eða 

þess h háttar, þar með taldir þrýstiléttar og hitastilltir lokar: 

  

ngar 

  

E
r
 

      
Kúl lulaga kefi 

Nálaleg 

  

Kúlur, nálar og kefit 

Aðrir . . FER 

Drifásar (kambásar og sveifarásar) og -sveifar; leghús og ásleg; 

tannhjól og tannhjólasamstæður; spindilboltar; pírkassar og aðrir 

hraðabreytar, þar með taldir átaksbreytar; kasthjól og reimhjól, þar 

með falin sambyggð reimhjól; tengsl og ástengsli (þar með taldir 

hjöruliðir)}: 

D rifåsa r (kam bå 

        
   

    

tædur, þó ekki tannhjól, keðjuhjól 

spindilboltar; 

     
  

gså (b ar med 

    

Þéttingar og áþekk í fengi úr málmplötum í sambandi við annað efni 

eða úr tveimur eða fleiri málmlögum; samstæður eða úrval af 

þéttingum og þess konar tengjum af mismunandi gerðum, í pokum, 
hylkjum eða áþekkum umbúðum: 

' og áþekk tengi úr málmplöftum í sambandi við annað    
út tveimur eða fleiri málmlögum .. 

ÁÐNAÖ LL … 

Hlutar til vélbúnaðar, ekki Í búnir rafmagnstenglum, € einöngrurum, 

spólum, snertum eða öðrum rafmagnsbúnaði, ót.a. í þessum kafla: 

— Skipsskrúfur og blöð til þeirra 

— Aðrir 

>



) 
pr
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85. KAFLI 

Rafbunadur og -tæki og hlutar til beirra; hljådupptåku- og hijddflutningstæki, 

mynda- og hljóðupptökutæki og mynda- og hljóðflutningstæki fyrir sjónvarp, og 

hiutar og fylgihlutir til þess konar vara 

     
   

     

     

  

   

     

   

  

aðar ábreiður, hitapúðar, fótahitarar 1 þess háttar; rafmagnshitaður fatnaður, 

vörur sem menn hafa á sér eða um sig. 

  

eyrnaskjól eða aðrar r afmagnshita 

      

   
     

  

     

    

  

       

         

        

   

  

     

  

  

2 a 8542 

3, Til m sd ( 9 teljast aðeins eftirgreindar rafmagnsvélar sem almennt eru til heimilisnota: 

a ónvélar, hakkavélar og hrærivélar fyrir matvæli, og ávaxtapressur eða Jurtasafa- 

b. 

- *ypar, einni ð síu (nr. 8414), 

miðflóttaaflsþurrka 8422), heimilisþvottavélar (nr. 

„ Valsa- eða aðrar (nr. 8452), rafmagnsskæri (ni 

gnshit: 

4. ] 8534 teljast rásir sem gerðar eru með því að mynda á einangrandi undirla 

með hvers konar prentunaraðferð (t.d. upphleypingu, málmhúðun eða ætingu) eða með 

himnurásatækni, leiðara, snertur eða aðrar pre siningar (t.d. spólur, viðnám eða þétta), 

ák eðnu mynstri, þó ekki einingar sem geta framleitt 

„d. hálfleiðar: ir) 

prent ásir nær ekki til rása í samb við aðrar einingar en þær 

prentu Prentråsir mega på hafa tengi ki eru prentadir. 

Þunn- eða imnuråsir, sem sam: af virkum og óvirkum einingum sem myndaðar 

eru á sama tæ ga framleiðslustigi, skulu teljast til nr. 8542 

5. Ínr.8 er met 

um hálfleiðurum átt við búnað 

  

innur samkvæmt breytingum á 

rafsviðs; 

B. im átt við 

  

     

  

a samrásir (monolithic Integrated circuits) þar sem rásaet1 garnar (díóður, smárar. 

viðnár    ilitengingar o.s.frv.) eru myndaðar í massa (fyrst og fremst) og á yfirborði 

hálfleiðara (t.d. íblönduðu sílíkoni) og eru óaðskiljanlega te BC dar; 

bh. blandaðar samrásir (hybrid integrated circuits) þar sem hinar óvirku rásaeiningar (viðnám, 

ro.s.frv.), myndaðar í eð þunn- eða þykk himnutækni, og hinar virku 

  

   
þéttar, millitenging 

  Á 
sir o.s.frv.). myndaðar með hálfleiðaratækni, r (díóður, smárar, einsteina samrá 

sameinaðar á bókstaflega órjúfanlegan hátt á einu einangrandi undirlagi (gleri, leir 

          

  
o.s.frv.). Þessar rásir mega einnig innihalda adgrein la hluta;   

„lí ansteyptar, smækkaðar eða af svipaðri gerð, sem samanstanda af aðgreindum, 

  

virkum 6 ði virkum og óvirkum samrásahlutum sem eru sameinaðir og samtengdir 

Við flokkun á vörum, sem skýrgreindar eru í þessari athugasemd, skulu nr. 8541 og 8542 ganga 

fyrir öllum öðrum vöruliðum í tollskránni sem Kunna að e 

nes þeirra 

a við um þær einkum með tilvísun til 

    

6. Hljómplötur, hljómbönd o og g aðrir miðlar í nr. 8523 eða 8524 flokkast í þessa vöruliði, einnig þegar 
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8501 

8503 

8504 

8505 

Rafhreyflar og rafalar (þó ekki rafalasamstæður) : 

  

1900 Hreyflar með 5 Wútafli eða minna 

20 Alstraums rafhreyflar C tl      

     

     
   

        

Að 
Með 750 W útaf 
Með 

  

" ralbctr 1 „ 
rakstraum 

- Med meira en” 

— — Med meira en" 

AOrir ridstrå bre: 

Aðrir riðstraun NNA 

50 M útafli 

  

    

  

   

kKVA út: fl eða mi 

Með meira en 75 KVA til og 

M 375 KVA í 
A 

   
>Å meira en 

6400 — Með m . 

Rafalasamstæður og hverfistr aumbreytar: 

     
KV 

  

Rafalasamstædur bunar stimpilbrunahreyflum med brystikveikju 
     

  

eða hálfdísilvélar): 

Med" 75 kV A ttafli eda minna a sr 

"A tilog með 375 KVA útafli 

(dísil- 

Me 

Með meira en 3 li 

Rafalasamstæði inar stimpilbrunahrevfli með neistakveikju 

Aðrar rafalasamst 

— Hverfistr 

400 — — Rafsuðuvélar 

4009 — — Aðri HR . … en IR 

0000 Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til véla í nr. 8501 eða 8302 

Ratmagnsspennar, stöðustraumbr eytar (t.d. afriðlar) og spankefli: 

  

    

   

   

aum TEN 

eda urhl    ðslutúbur 

>
.
 

5500 KVA     Stærti en í 

Stöðustraumbreytar a AR …. REE 

Onnur spankefl IR IR 

- Hlutar. . a A 

Rafseglar; síseglar og vörur sem ætlað er að ver rða síseglar eftir 

segulmögnun; rafsegul- eða egulhöldur, -þvingur og áþekkar 

festingar; rafsegulkúplingar. -tengsli og -hemlar; rafsegullyftihausar: 

Síseglar og vörur sem 
   

  

er að verða síseglar eftir segul 

mögnun: 

1100 — — Úrmálmi ........ 0. RENEE . HI 

1900 — — Annað 

Ba
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2000 — Rafmagnskúplingar, -tengsli og -hemlar HR 0 

3000 — Rafsegullyftihausar .. . 0 

9000 — Annað, þar með taldir hlutar 0 

8506 Frumrafhlöð og frumrafhlöður: 

Að ytra rúmmáli 300 cm eða minna 

1100 - Mangandíoxíð AR 0 

1200 Kvíkasilfuroxíð ........ 0 

1300 Silfuroxíð NR . oe 0 

1900 Annað ....... a HR 0 

2000 Að ytra rúmmáli yfir 300 em) ....... 0 

9000 — Hlutar . 0 

8507 Rafgeymar, þar með taldar skiljur til þeirra, einnig rétthyrndir 

(þ. m. t. ferningslaga) : 

1000 — Blýsýrugeymar, tilað gangsetja stimpilvélar ........... 10 0 

2000 — Aðrir blýsýrugeymar ...... AR . Lo 10 0 

3000 — Nikkilkadmium ............ NANNA 10 0 

4000 Nikkiljárn ... 10 0 

8000 — Aðrirgeymar .......... …… AR 10 0 

9000 Hlutar 20.00.0000. 10 0 

8508 Rafmagnshandverkfæri, með innbyggðum rafhreyfli: 

1000 Borar, hverskonar ............ HI HR 0 

2000 —Sagir ....... FR 0 

8000 — Onnur verkfæri ............. . AR . 0 

9000 — Hlutar ........0.... 00 erne rr kkrrrrrkee 0 

8509 Rafmagnsheimilistæki, med innby egdum rafhreyfli: 

1000 — Ryksugur ............... HR 0 

2000 — Bónvélar .....0..0...... a 15 

3000 Eldhússorpkvarnir ............... NANNA srnenrnnnee 15 

- Hakka- og hrærivélar fyrir matvæli; ávaxta- eða matjurtasafa- 

pressur: 

4001 - Hrænivélar .. . a HR 0 

4009 Aðrar .......... AR ( 

8000 Önnur tæki ........ AR 15 

9000 Hlutar ............0.. rn nkkkrne 15 

8510 Rakvélar og hárklippur, með innby ggðum rafhreyfli: 

1000 — Rakvélar ........%... 0. nerne 0 

- Hárklippur: 

2001 Tiliðnaðar- eða landbúnaðarnota ..........0.0... 0 

2009 - Adrar 2... a 0 

9000 — Hlutar 2........00 0. kr rr rgnne 0 

8511 Rafræsi- eda rafkveikibúnaður fyrir brunahreyfla með neista- eða 

þrýstikveikju (t.d. kveikiseglar, kveikirafalar, kveikispólur, kveiki- 

kerti og glóðarkerti, ræsihreyflar); rafalar (t.d. dínamóar og altern- 

atorar) og straumrofar til notkunar við slíka hreyfla: 

1000 Kveikikerti ............. AR nnne 30 

2000 — Kveikiseglar; kveikirafalar: rafsegulkasthjól ..... AR 30 

3000 — Kveikjur; kveikispólur ............... 000... 30 

4000 Ræsihreyflar og tvívirkir ræsir afalar AIR 30 

5000 — Aðrirrafalar ..... Lo eneree 30 

8000 — Annar búnaður .........0%..0. 0000. AÐ 30 

9000 — Hlutar ........ NR nt kkns 30 
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8512 Rafmagnsljósa- eða merkjabúnaður (þó ekki vörur í nr. 8539), 

rafmagnsrúðuþurrkur, íseyðar og móðueyðar fyrir hjól eða vélknúin 

ökutæki: 

1000 — Ljósa- eða öryggismerkjabúnaður fyrir reiðhjól ...... HR 0 

2000 — Annar ljåsa- eda Ööryggismerkjabúnaður ...................... U 

3006 — Hljóðmerkjabúnaður ................ 0. 0 

4000 Rudupurrkur, iseydar og mådueydar 2... 0 

9000 — Hlutar ............ eeneeenrevereeee 0 

8513 Ferðaraflampar hannaðir fyrir eigin orkugjafa (t. d. Þþurrrafhlöður. 

geyma, segulrafala), þó ekki ljósabúnaður í nr. 8512: 

1000 — Lampar .......... a 10 0 

9000 — Hlutar ............. 10 0 

8514 Rafbræðslu- eða rafhitunarofnar (þar með taldir fyrir span- eða 

torleiði) fyrir iðnað eða rannsóknastofur; önnur span- eða torleiði- 

hitunartæki fyrir iðnað eða rannsóknastofur: 

1000 — Viðnámshitaðir bræðslu- og hitunarofnar .................. … 0 

2000 — Span- eda torleidihitadir brædslu- og hitunarofnar ...... HR 0 

3000 — Aðrir bræðslu- og hitunarofnar ........ 0 

4000 — Önnur span- eða torleiðihitunartæki 2... 0 

9000 — Hlutar 20.00.0000... HR 0 

8515 Vélar og tækjabúnaður til lóðunar, brösunar, eða rafsuðu, einnig 
nothæfar til skurðar, fyrir rafmagn (þar með talið rafmagnshitað), 

leysi- eða annan ljós- eða ljóseindageisla, úthljóð, rafeindageisla, 

rafsegulpúlsa eða plasmaboga; rafmagnsvélar og -tækjabúnaður til 

heitúðunar málma eða glæddra máimkarbíða: 

— Vélar og tækjabúnaður til brösunar eða lóðunar : 
1100 Lóðboltar og lóðbyssur .................. BR 0 
1900 — — Afað ......0.0 HR 0 

- Vélar og tækjabunadur til vidnåmsrafsudu målma: 
2100 —- - Sjálfvirkar að öllu eða nokkru leyti ............. HR 0 
2900 ANNAÐ 0... HR 0 

- Vélar og tækjabún: iður til bogarafsuðu málma (þar með talin 

plasmabogasuða): 

3100 — — Sjálfvirkar að öllu eða nokkru leyti ......0.0.0000.0 0 
3900 — — Annad 2... BI BR 0 

- Aðrar vélar og tækjabúnaður: 

8001 — — Vélar og tæki til að sprauta bráðnum málmi og sindruðum 

málmkarbíðum .............0 0 0 
8002 - Vélar og tæki til að skeyta saman málma eða plast með 

úthljóðum (ultrasoni0) .......00.000. 0 eee 0 
8003 — — Vélar og tæki til að skeyta saman önnur efni með úthljóðum 

(ultrasonic) ......... eeeeeeee 0 
8009 — — Annars .......... sr erese 0 

9000 Hlutar 0000. eree 0 
8516 Hrað- eða geymavatnshitarar og hitastautar fyrir rafmagn; raftækja- 

búnaður til hús- og jarðvegshitunar; rafmagnshituð hársnyrtitæki 

(t.d. hárþurrkur, hárliðunartæki, hitunartæki fyrir hárliðunarjárn) 

og rafmagnsstraujárn; önnur rafhitunartæki til heimilisnota; raf- 

magnshitamótstöður, þó ekki í nr. 8545: 

1000 — Hrað- eða geymavatnshitarar og hitastautar fyrir rafmagn ...... 5 0 

— Raftækjabúnaður til hús- og jarðvegshitunar:
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2100 — — Rafhitaðir varmageymar ........0.0000 00... HR 5 0 

— — Annar: 

2901 — — — Aðrir rafmagnsofnar og rafbúnaður til húshitunar ......... 5 0 

2909 — — — Annars .......200000 00. kk enke ren 5 0 

— Rafmagnshituð tæki til hársnyrtingar eða handpurrkunar: 

3100 — — Hárþurrkur...........00 0... rkr rr kkrkrre 0 

3200 — — Önnur hársnyrtitæki ........0%..00.. 0... 0 

3300 — - Handþurrkur ........0000 0000. kk rkn ens 15 

- Rafmagnsstraujårn: 

4001 — — Sérstaklega hönnuð tiliðnaðarnota .......0.0.0000. 0... 0 

4009 — - Önnur „0... HR SR 15 
5000 — Örbylgjuofnar ............ 0... AR RÐ … 10 0 

— Aðrir ofnar; eldavélar, eldahellur, suðuhringir, grill og steikar- 

ofnar: 

6001 — — Rafmagnseldavélar og eldunarhellur .................. AR 10 0 

6002 — — Aðrirofnar .......0..... 0. AR 10 0 

6009 — — Annað .....0..0.. 0 NA RRIR 10 0 

— Önnur rafhitunartæki: 

7100 —— Kaffi eðatevélar ..........0%..0 000. AR 0 

7200 — — Ristar ........0%.000 000 rrrnnn 0 

— — Annars: 

7901 — — — Þvottasuðupottar .......0..0...00 nn nn kknen … 10 0 

7909 — — — Annad ......sseeeeeeeeerekek ener krrr kk rkerknrres BR 15 

— Rafmagnshitamótstöður: 

8001 — — Tiltækja í þessum vörulið .........%200000 00... 15 

8009 — — Aðrar ..........0000 …… 0 

9000 — Hlutar .................. ANNANN 0 

8517 Raftækjabúnaður fyrir talsima eda ritsima, å linu, bar med talinn 

tækjabúnaður við burðarbylgjusímakerfi á línu: 

1000 — Símtæki .......... 0. a 0 

2000 — Fjarritar ...........0000 0. AR 0 

3000 — Tengibúnaður fyrir tal- eða ritsíma .........0000..0.0...... 0 

4000 — Annar tækjabúnaður, fyrir burðarbylgjusímakerti á línu .... 0 

— Annar tækjabunadur: 

8100 — — Fyrirtalsíma ..........00000 0000 kk kner NR 0 

8200 — — Fyrirritsíma ........0...00.0 000 sr 0 

9000 — Hlutar .........0..00. 00. rrnree 0 

8518 Hljóðnemar og standar fyrir þá; hátalarar, einnig í hátalaraboxi; 

heyrnartól, eyrnatól og sambyggð hljóðnema/hátalarasett; rafmagns- 

heyrnartíðnimagnarar; rafmagnshljóðmagnarasett: 

1000 — Hljóðnemar og standar fyrir þá ......0.0.0000 0000... 0 

— Hátalarar, einnig í hátalaraboxi: 

2100 — — Einfaldir hátalarar, í boxi ..........%.00.0 0... 30 

2200 — — Margfaldir hátalarar, uppsettir í einu boxi „....0.000..00.... 30 

2900 — — Aðrir ........... 0000 knes RA 30 

3000 — Heyrnartól, eyrnatól og sambyggð hljóðnema/hátalarasett ..... 30 

4000 — Rafmagnsheyrnartíðnimagnarar ..........0.0.00000. 00... . 30 

5000 — Rafmagnshljóðmagnarasett .........00.0000 0000. 30 

9000 — Hlutar ............000 000 rnns 30
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8519 Snúðar (plötusnúðar), plötuspilarar, snælduspilarar og önnur hljóð- 

flutningstæki, án hljóðupptökubúnaðar: 

1000  — Mynt- eða skífustýrðir plötuspilarar ...........0...0..... 30 

Aðrir plötuspilarar: 

2100 — — Anhátalara .......... HR 15 

2900 — Annars 2... rnrnnee 30 

    

      

- Snúðar (plött jar): 

3100 — — Meðsj jálfvirkum plötuskiptibúnaði ..........0..... 30 

3900 = — Aðrir .....0..0.. rene nknrrnse 30 
4000 — Umritunarbúnaður .........0.....0 0000. 30 

- Önnur hljóðflutningstæki: 

9100 — — Fyrirsnældur ............0.. 0... 30 

— — Annars: 

9901 — - — Eingöngu tiltengingar við kvikmyndasýningarvélar ........ 15 

9909 — — — Annað .......00.. 0 rernnnrnnee 30 

8520 Segulbandsupptökutæki og önnur hljóðupptökutæki, einnig með 

búnaði til endurskila á hljóði: 

1000 — Talritar sem geta ekki gengið án ytri orkugjafa ............. 30 

2000 — Símsvarar AAA k evnerne nnes 30 

Önnur segulbandstæki með búnaði til endurskila á hljóði: 

3100 — — Fyrirsnældur .......... ARI HR 30 

3900 — — Annars .............. NR 30 

- Önnur: 
9001 — — Eingöngu til tengingar við aðrar tökuvélar ..............0.... 15 

9009 — — ANNARS 22... rs rkknen 30 

8521 Myndbandsupptökutæki eða myndbandsflutningstæki: 

— Fyrir segulband: 

1001 — — Fyrir sjónvarpsstarfssemi, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins ........2..... 0 0 

1009 —— Afáð lll 15 
Önnur: 

Fyrir sjónvarpsstarfsemi, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 

un fjármálaráðuneytisins ........ FR 0 

9009 = — Annars .........00 rss nkk ens 30 

8522 Hlutar og fylgihlutir til tækjabúnaðar í í nr. 8519—-8521: 

1000 — Nemar (pick-up cartridges) .........0...00 000. 15 

9000 — Annað ....0... ennss 15 

8523 Fullgerðir óáteknir miðlar til hljóðupptöku eða áþekkrar upptöku á 

öðrum merkjum, þó ekki vörur í 37. kafla: 

- Segulbönd: 

- — Ekki meira en 4 mm að breidd: 

1101 — — — Fyrir vélarínr.8471 ........000000 00... krr nr kkne 0 

1109 —— - Önnur .............. 0000 10 0 

Meira en 4 mm til og med 6,5 mm að breidd: 

1201 — — — Fyrir vélarínr.8471 „00.00.0000... 00. kkkrrnee 0 

1209 — — — Önnur „00... 10 0 
- Meira en 6,5 mm að breidd: 

1301 — — - Fyrir vélar ínr.8471 ...........00000 00 0 0 

1309 —— — Önnur ........000 0 10 0
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Seguldiskar: 

2001 - Fyrir vélar fnr. 8471 ...........000 000. 0 

2009 — — Aðrir 2... II 10 0 

Aðrir: 
9001 - Segulkort fyrir vélar ínr.8471 .......... BEDE 0 

9009 Annars 0... nnne 10 0 

8524 Hljómplötur, bönd og aðrir áteknir miðlar fyrir hljóð eða önnur 

merki upptekin á áþekkan hátt, þar með talin mót og frumgerðir 

(masters) til framleiðslu á upptökum, þó ekki vörur í 37. kafla: 

- Hljómplötur: 

1001 Med islensku efni ...... a BI 10 0 

1002 — — Meðkennsluefni „........%.0.00 00. 10 0 

1009 Aðrar 20... BR AI 10 0 

Segulbönd: 

Ekki meira en 4 mm að breidd: 

2101 Með íslensku efni ......... 10 0 

2102 Með kennsluefni ............ a 10 0 

2103 Fyrir vélar í nr. 847 |, þó ekki leikir spil o.þ.h. HR 0 

2109 = Önnur 0... kk kr nnnee 10 0 

—- — Meira en 4 mm til og med 6, 5 mm að breidd: 

2201 — - Með íslensku efni .......... 10 0 

2202 - Með kennsluefni ................ SR 10 0 

2203 - — Fyrir vélar í nr. 8471, þó ekki leikir. spilo.þ.h. ......... 0 

2209 - Onnur HI HR 10 0 

Meira en 6,5 mm að breidd: 

2301 - — Með íslensku efni ............... HR 10 0 

2302 Með kennsluefni .......0...000 0 10 0 

2303 — — Fyrir vélar ínr. 8471, þó ekki leikir, spil o.þ.h. ............ 0 

2309 Önnur ..... ANNARRA HNANARRRARARARRÐRRR 10 0 
- Annað: 

9001 Með íslensku efni .. IR FI 10 0 

9002 — — Með kennsluefni ............. AIR 10 0 

9003 Fyrir vélar í nr. 8471. þó ekki leikir. Spil o.h. HIÐ 0 

9009 — — Annars 20... rn knkrnnee 10 0 

8525 Senditæki fyrir firðtal, loftskeytasendingar, útvar pssendingar eða 

sjónvarp. einnig með móttökubúnaði eða hljóðupptöku- eða hljóð- 

flutningsbúnaði; sjónvarpsmyndavélar: 

- Senditæki: 

1001 Fil neyðarsendinga, viðurkennd af Siglingamálastofnun ríkisins 0 

1009 - Onnur ........... NR a 0 

Senditæki buin móttökubún: 101: 

2001 Til neyðarsendinga og móttöku, vidurkennd af Siglingamåla- 

stofnun ríkisins ..........0.00 0. kk rne 0 

2009 — Önnur 22... rn kknnen a 0 

3000 — Sjónvarpsmyndavélar ...... rr 0 

8526 Ratsjár, radíómiðunartæki og radíófjarstý ribúnaður: 

1000 Ratsjár .......0... 0. enken rseens 0 

Annað: 
9100 — Radíómiðunartæki ................. A 0 

—- — Radíófjarstýribúnaður: 

9201 Fyrir heimilistæki, leiktæki, hurðaopnara o.þ.h. ...... 0 

9209 Annar ........ HA II rr 0
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8530 

2100 

2900 

9009 

100 

800 

9000 

Méttokutæki fyrir firdtal, loftskeytasendingar eða útvarpssendingar, 

einnig sambyggð, í sama hylki, með hljóðupptöku- eða hljóðflutn- 

ingstæki eða klukku: 

Utva Ip sviðtæki sem þar með talin    
æki sem loftskeytasend- 

ingum: 
Sambyggð hljóðupptöku- eða hljóðflutningstækjum     

- Önnur I BR a 

Útvarpsviðtæki sem geta ekki gengið án ytri orkugjafa. til nota í 

ökutæki, þar með talin tæki sem einnig geta tekið á móti firðtali 

"ða loftskeytasendingum 

Sam | 

Önnur 

  

    

      

    
vegð hljc lutningstækjum 

eki sem einnig geta tekid 

    vað  hljóðupptö (ur flu gstækjum 

    bvggð hljóð sstækjum en 

sambyggð k lukku 

— Annars 

Önnu ir tæki: 

- Sérhönnuð viðtæki fyrir neyðarmerki frá skipum og flugvélum 

Annars... . I 

Sjónvarpsviðtæki (þar með taldir myndskjáir (videomonitors) og 

myndvörpur (video projectors), einnig sambyggð. í sama hylki, 

útvarpsviðtæki eða hljóð- eða myndbandsupptökutæki eða -flutn- 

ingstæki: 

   Fyrir sjónvarpsstarfssemi eftir nánari sky 

un fjármálaráðuneytisins 

- — Onnur . 

Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til tækja í nr. 8525. 8528: 

Loftnet og loftnetsdiskar hvers konar; hlutar nothætir til þeirra: 

— — Til tækja í nr. 8525. 8526. 8527.9001, 8528.1001 og 8528. 

AOrir s..sssseseeererere . IR 

Aðrir: 

Til tækja i nr. 

   

  

„ 8527.9001. 8528.1001 og 8528.2001 

— Annars 
Rafknúin merkja-, örvggis- eða umferðarstjórnbúnaður fyrir járn- 

brautir, sporbrautir, vegi, vatnaleiðir. bílastæði, hafnarmannvirki 

eða flugvelli (þó ekki búnaður í nr. 8608): 

Búnaður fyrir járnbrautir eða sporbrautir .............0... 

Annar 2... … MIR HI 

Hlutar
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8531 Rafmagnshljóðtæki eða rafmagnsljósmerkjatæki (t.d. bjöllur, síren- 

ur, merkjatöflur, innbrota- eða brunaviðvörunarkerti), þó ekki 

vörur í nr. 8512 eða 8530: 

1000 Ínnbrota- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekk tæki 

nm (LCD) eða ljósdíóðum 

  

        2000 Merkjatöflur búnar vökvakristalsbúnað 

(LED) 
3000 Onnur tæki 

9000 Hlutar FEER AÐ . HR 

8532 Rafmagnsþéttar, óbreytilegir, breytilegir eða stillanlegir (forstilltir): 

1000 Obreytilegir þéttar til nota í 50/60 riða rafrás og hafa ekki minna 

en 0,5 kVar raunatlsrýmd ( ir)    
Aðrir óbreytilegir þéttar: 

- Tantal 

A lraflausnar 

Rateinar 

  

grandi postu 

   

      

    Rafeinangrandi postulín, einlaga ............ 

grandi postulín, marglaga .................... 

grandi úr pappír eða plasti 

B eir þéttar (forstilltir) 

1000 Hlutar 0. ere …… . . 

8533 Rafimagnsviðnám (þar með talin renniviðnám (rheostats) og spennu- 

ilar), þó ekki hitamótstöður: 

ODreytileg kolefnisviðn 

  

samsett eða úr filmu 

  

}nnur óbreytileg viðnám: 

) 20 W eð: 

- Annars 

Vafin breytileg við 

    

ám, þar með talin renntviðnám og spennu 

  

deilar 

20 W eða minni 

  

Onnur 

nám, þar með talin renniviðnám og spennu- 

    

8534 0000 Prentrásir BR A . . sr 

8535 Raftækjabúnaður til að breyta eða vernda rafrásir, eða til tengingar 

við eða í rafrásum (t.d. rofar, vör, eldingarvarar, spennutakmarkar- 

ar, yfirspennurásir, klær, greinikassar), fyrir yfir 1000 volta spennu: 

1000 Vör 

Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir: 

  

    
Fyrir minna en 72.5 KV spennu 

   

    

2900 Aðrir HA BR 

3000 Einangrandi rofar og rofar til að tengja og r} 

4000 — Eldingarvarar, spennutakmarkarar og yfirspennurásir 

Annar: 

9001 - Íengikassar HI 

9009 Annars
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8536 Raftækjabúnaður til að breyta eða vernda rafrásir, eða til tengingar 

við eða í rafrásum (t.d. rofar, vör, eldingarvarar, spennutakmarkar- 

ar, yfirspennurásir, klær, greinikassar), fyrir 1000 volta spennu eða 

minni : 

1000 Vör SR . 0 

2000 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir . 0 

3000 Annar búnaður til að vernda rafrásir 0 

Liðar: 

1100 Fyrir 60 V nnu eða minni 0 
4900 — — Aðrir ) 

5000 Aðrir rofar 0 

Lampafalir, I 

6100 Lampafalir ...... FI FI BR 0 

6900 ANNAð lo. U 

9000 Annar búnaður BR . … . 0 

8537 Bretti, toflur (bar med taldar talnastjør ntåflur), stj órnborð, borð, 

skápar og aðrar undirstöður, búið tveim eða fleiri tækjum í nr. 8535 

eða 8536, til rafstýringar eða dreifingar á rafmagni, þar með talinn 

búnaður sem búinn er áhöldum eða tækjum í 90. kafla, þó ekki 

rafbúnaður í nr. 8517 

1000 — Fyrir 1000 V spennu eð: 0 

2000 Fyrir meira en 1000 Vspennu ..…. … . 0 

8538 Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til tækja í í nr. 8535, 8536 eða 

8537: 

1000 Bretti, töflur borð, ská lÖrar undi fyrir 

vörur í nr. 8537 ekjum 0 

9000 — Aðrir bunrsrvrs HR AR 0 

8539 Rafmagnsgló- eða úrhleðslulampar, þar með taldar einangraðar 

geislalampaeiningar og útfjólubláir eða innranðir lampar; boga- 
lampar: 

1000 Einangradar gei in AR 30 

- I ar, på ekki utfjålublåir eda innrauðir lampar: 

2100 Woltram halógen . BR 

2200 Aðrir fyrir 200 W afl eða minna og 100 V spennu e 31 

2900 Annars HR NR 30 

— Úrhleðslulampar, þó ekki útfjólubláir lampar: 
3100 Flúrlampar, bakskautsgeislandi 4 
3900 Aðrir .. a BR 30 
40 Útfjólubláir eða innrauði lampa lampar 30 

90t Hlutar … HR AR …… Re 30 

8540 Varmskauts-, kaldskauts- eða ljósskautsrafeindalokar og -lampar 

(t.d. lofttæmdir eða gufu- eða gasfylltir lokar og lampar, kvikasilf- 

ursafriðilslokar og -lampar, sjárör, sjónvarpsmyndavélalampar): 
sjárör ir sjónvarpsmynd, þar með talið sjárör fyrir mynd- 

bandssk 

1100 — — Fyrirlit ... 30 

1200 Fyrir svart o . 30 

2000 Sjónvarpsmyndavélalampar: myndbreytar og myndskerpar: aðrir 

myndlampar. NR BI 30
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8541 

8542 

3000 

9100 

9900 

  

5000 

6000 

9000 

8001 

8009 

9001 
9009 

Önnu r sjárör    
magnetrónu-, klýstr    

  

smot 

  

I ulampar) 

- — Magnetrónu ............ 

— Klýstrónu 

grindarskautsstýrðir la 

        

jaror 

Ai OT ir 

Díóður, smárar og áþekkir hálfleiðarar; ljósnæmir hálftei ðarar, þar 

með taldar ljósrafhlöður, einnig í samsettum einingum eða í töflum; 

ljósgjafadíóður; uppsettir þrýstirafmagnskristallar: 

Díóður, þó ekki ljósnæmar eða lHósgefandi díóður   
emir smarar:! 

n 1 W dreifingu 

  

Smårar, på 

Med mini 

Aðrir 

  

Hálfleiðaraafriðlar, þar með taldir diaes og triacs, þó ekki 

ljósnæmur búnaður .... 

Ljósnæmir hálfleiðarar, | 

samsettum einingum € eða töflum: 1 

Aðrir hálfleiðarar 

1 Jppsettir þrýstir 

lósrafhlöður, einnig i 

fóður 

  

   
    

  afmagns skrista líar 

Hlutar . NR . 

Rafeindasamrásir og rafeindadvergrásir: 

— Órofa samrásir: 

— Stafrænar 

Aðrar 

Bl: indaðar samrásir IR 

Aðrar BR Lo 

Hlutar . . 

Rafmagnsvélar 0 og , „tæki abúnaður. til sérstakra nota, ót.a. Í þessum 

kafla: 

Rafeindahraí ( 

Merkjarafalar . AÐ . MR sr 

Vélar og tækjabúnaður til rafht iðuns ir, rafsundrunar eða rafdrátt- 

ticle accelerators) 

  

AF se ssseeeereeeenernnes 

Aðrar vélar og , tækjabún: iðu IT 

— Heimilistæki 

    

— ÅnNnars 20... 

Hlutar: 

Til tækja ínr.8543.8001 ......... AR 

- — Aðrir



31. desember 1987 991 N r. 96 

  

8544 

8546 

8547 

8548 

4100 

4900 

5100 

5900 

6000 

7000 

1100 

1900 

2000 

9000 

1000 

2000 

9000 

0000 

Einangraður (þar með talinn gljábrenndur eða skauthúðaður) vír, 

kaplar (þar með taldir samása kaplar) og aðrir einangraðir rafleiðar- 

ar, einnig með tengihlutum; optískir trefjakaplar úr sérslíðruðum 

trefjum, einnig búnir rafleiðurun eða með tengihlutum: 

— Vindivír (winding wire): 

- - Úr eir... eeeeeee 

—— Afar 0... 

— Samása kaplar og aðrir samása rafleiðarar .................... 

— Kveikjuraflagnasett og önnur raflagnasett til nota í ökutækjum, 

loftförum eða skipum .........0.0... 

— Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir 80 V spennu eða minni: 

- - Með tengihlutum ..........0.... eee 

- — Ånnars 2... 

— Adrir rafm: tgnsleidarar fyrir meira en 80 V spennu til og með 
1000 V: 

- Með tengihlutum . AR 

-— Annars ............ a 

— Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir meira en 1000 Vi spennu ......... 

- Optískirtrefjakaplar 2... IR 

Rafskautskol, burstakol, lampakol, rafhlöðukol og aðrar vörur úr 

grafít eða öðru kolefni, einnig með málmi, til rafmagnsnotkunar: 
- Rafskaut: 

— — Fyrirbræðsluofna ................ AR 

— — Önnur sees BR 

- Burstar ................ BI 
- Affað 

Einangrarar úr hvers konar efni: 

- Urgleri 0000. eeeeeeeeeeneeee HR . 
— Úrleir .......00. HI 

- AFI 0... 

Einangrandi tengihlutir í í rafmagnsvélar, „tæki eða -búnað sem eru 

að öllu leyti úr einangrandi efni, einnig þótt við mótun þeirra hafi 

eingöngu vegna samsetningar verið notaðir minni háttar efnisþættir 

úr málmi (t.d. innstungur með skrúfugangi), þó ekki einangrarar í 

nr. 8546; rafmagnsrör og tengi til þeirra, úr ódýrum málmi fóðrað 

með einangrandi efni: 

— Einangrandi tengihlutir úrleir ....................... 

— Einangrandi tengihlutir úr plasti .........0.....0.0....... 

-— Annad „0... ere 

Rafmagnshlutar til vélbúnaðar eða tækjabúnaðar, ót.a. i þessum 

kafla ......... HR 

0 

0 U
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9508 eða langsleðar (bobslei 

  

       

  

       

   

   

    Tengi. skinnur eða þí i gl KI d 

vörur úr vúlka 

  

utar til 
athugasemd við 
   

  

2 eða vörur ínr    

  

f. Ratbúnaður 

    

i 9603) 

;. kafla teljast ekki hlu 

í im köflu 

  

      aðalnotkunar þess 

flokkast 

élknúin ökut 

    
   Þótt þa 

   

  

    

  

    
    

Sporbúnaður og -1 

      yrir járnbrautir, og me umferðar í 

lesta flokkast eins ot a- ris- eða umferðastjórnbúnaður fyrir     

86. KAFLI 

Eimreiðar, vagnar og hlutar til þeirra fyrir járnbrautir eða sporbrautir; sporbúnaður 

og tengihlutar fyrir járnbrautir eða sporbrautir og hlutar til þeirra; hvers konar 

vélrænn umferðamerkjabúnaður (þar með talinn rafknúinn) 

  

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst 

   

  

eða steinsteypu, eða steinsteyptar 

  

a. Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sp 

t fyrir loftpúðalestir (nr 

refni fyrir járnbrautir eða sportb 

     

   

  

brautareiningar 
'. úr járni eða stáli, í nr. 730 b. Brautarbyggin; 

c. Rafknúinr 

  

iður til merkjaser 

 



  

2
 ; 

. desember 
3 

2. Tilnr. 8607 telst með: Í an 

    

   

  

nafir og aðrir 

    

        
     

   

  

  

      

    

ð. að af Í annars 

a. ' brautarteina og hleðsli 

b. mstengur, j 

E 

8601 Eimreiðar knúnar utanaðkomandi raforku eða með rafhlöðu: 

1000 -- Knúnar utanaðkomandi raforku ... … a 0 

2000 4 u 0 

8602 r eimreiðar; kolavagnar: 

1000 silrafmagnseimreiðar AR . sr . 0 

9000 An . . a . . 0 

8603 Sjålfknånir fólks- eða vöruflufningavagnar fyrir járnbrautir eða 

SPorbrautir, þó ekki vagnar í nr. 8604: 

1000 — Knúnir utanaðkomandi raforku 0 

9000 — Aðri 0 

  

8604 0000 Járnbrauta- eða sporbrauta- viðgerðar- eða þjónustuvagnar, einnig 

sjálfknúnir (t.d. verkstæðisvagnar, kranavagnar, undir 

vagnar, viðhaldsvagnar., prófunarvagnar og brautareftirlitsvagnar) 0 

8605 0000 Farþegavagnar fyrir járnbrautir eda sporbrautir, ekki sjålfknånir; 

farangursvagnar, póststofur vagnar og aðrir vagnar til sérstakra nota 

fyrir járnbrautir eð 1 , ekki sjálfknúnir (þó ekki vagnar í 

nr. 8604) re. IR … AR BN 0 

   
jisvag 

    

    

  

   

  

8606 Vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, ekki 

knúnir: 

1000 — Tankvag | ( 

2000 — Einangradir vag 

1000 8606.       

   

      

   

  

    

   

3000 - a 

9100 lokaðir . . Eee AR 0 

9200 — — Opnir, med föstum sk kjólborðu að hæð 0 

9900 — — Annars ... . 20 . . … 0 

8607 Hlutar til eimreida ed a itir eða sporbrautir: 
Fjölöxlagrindur, eir xlagrindur. öxlar og hjól, og hlutar til 

1100 | 0 

1200 sinÖxlagrindur ................ 0 
on 

i
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8608 

8609 

2100 

2900 

3000 

9100 

9900 

0000 

0000 

— Hemlar og hlutar til þeirra: 

— — Lofthemlar og hlutar tilþeirra ......0...00. 0... 

Annad 2... 

Krókar og annar tengibúnaður, höggpúðar, og hlutar til þeirra 

Aðrir: 

— — Tileimreiða .........0..0.0 0 rese rres 

- — ANNAFS .........0 00 rk ker k es vere 

Sporbúnaður og tengihlutar fyrir járnbrautir eða sporbrautir; 

vélrænn merkja- öryggis- eða umferðarstjórnbúnaður (þar með 

talinn rafknúinn), fyrir járnbrautir, sporbrautir, vegi, vatnaleiðir, 

bifreiðastæði, hafnarmannvirki eða flugvelli; hlutar til þess sem að 

framan greinir ................... 0. kr kkr rr tree 

Gámar (þar með taldir gámar til flutnings á vökvum) sérstaklega 

hannaðir og búnir til flutnings með einni eða fleiri gerðum farar- 

tækja „00.00.0200. HI



  

31. desember 1987 995 Nr. 96 

87. KAFLI 

Okutæki, þó ekki járnbrautar- eða sporbrautarvagnar, og hlutar og fylgihlutir til 

þeirra 

  

teljast ekki járnbrautar- eða sporbrautarvagnar sem hannaðir eru eingöngu til 
aksturs eftir spori 

2. Sem dráttarvélar í þessum ka 

ökutæki, tækjum eða hlassi, einnig n 

vörur auk aðaltilgangs 

  

ljast ökutæki sem aðallega eru gerð til þess að draga eða ýta öðru   

  

aukabúnaði til að flytja verkfæri, sáðfræ, áburð eða aðrar 

  

3. Sem almenningsbif 702 tel ökutæki sem hönnuð eru til flutnings á tíu farþegum eða 

fleiri (að meðtöldum ökun 

Grindur með hreyfli og 

5. Tilnr. 8712 teljast öll 

    

  

nr. 8706. 

  

  

> hn
 

8701 Dráttarvélar (þó ekki dráttarvélar í nr. 8709): 

1000 — Dráttarvélar stjórnað 10 

ir fyrir festivagna AR …. HR 30 

( 

af gangandi ... a    

   
áttarvélar, eftir nánari ský 

  

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...... a 0 

9009  — — Annars ............ . sr HR 10 

8702 Almenningsbifreiðar: 

  

2 -— — Fyrir 18--29 manns, að meðtöldum ökumanni .. HAR 10 

1009 — — Aðrar 2... BI a FI 10 0 

Aðrar: 

9001 — — Fyrir 10—1 

9002 — — Fyrir 18—-29 manns, að meðtöldum ökumanni .............. 10 

9009 — — AÐNaFS 2... BR 10 0 

8703 Bifreiðar og önnur vélknúin ökutæki aðallega gerð til mannflutninga 

(þó ekki ökutæki í nr. 8702), þar með taldir skutbílar og kappakst- 
ursbílar: 

— Ökutæki sérstaklega gerð til aksturs í snjó: g 

ökutæki: 

Á beltum 

l Að eigin þyngd 400 kg eða minna (þar með talin beltabif 

12 - - Fjórhjól, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjårmå 

7 manns, að meðtöldumökumanni ............. 10   

  

!fbifreiðar og áþekk 

h 

áðuneytisins .................…… a l 

1019 —— — Onnur 2... essensen A | 
1090 = — Önnur 0. . 1 

— Önnur ökutæki með stimpilbrunahres 

— — Með sprengirými 1000 em“ eða minna: 

- — Til fólksflu 
Í Með alhjóladrifi ..... HR 

[2 —-—— Fjórhjól, ettir nánari skýrgreiningu og 

ráðuneytisins ..... HI NR 10 

113 —--— — Önnur,ný.... HIRÐI BI 10 
| | 119 —--— — Önnur,nötuð .............. …. … 10 

    

jinga eingångu: 
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Á E 
% % 

2190 —— — Onnur 22... eneeeeekeeenknr nn nn kk nnknnre 10 

— — Með meira en 1000 cm? sprengirými til og med 1500 cm": 

— — — Til fólksflutninga eingöngu, með sprengirými til og með 1300 

cm: 
2211 —-—— — Með alhjóladrifi ..........0....0 0000 r nn 10 

2212 — - — — Fjórhjól, eftir nánari ákvörðun og skýrgreiningu fjármála- 

TÁÐUNEYLISINS ....0.222r nnee 10 

2213 — — Önnur MÝ sees rrrrnkknrre 10 

2219 — — — — Onnur, notud 2.....sssseseseeeeeneeenerk rn rrnenre 10 

— — — Önnur til fólksflutninga eingöngu: 

2221 -- - — Með alhjólaðrifi ..........0.0...00 0000. 10 

2222 = = — — Fjórhjól, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

råduneytisins 22.00.0000... n rn rk nens 10 

2023 = Önnur Ýr 10 

2229 — — — — Önnur, NOtUuð 20.00.0020. 10 

- — — Önnur: 
2231 — — — — Sjúkrabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins „.....0...0.. 0. 0 

2239 — — — — Ånnars 0... kreere kk rr rer enee 10 

— — Með meira en 1500 em“ sprengirými til og með 3000 em': 

— — — Til fólksflutninga eingöngu með sprengirými til og með 1600 

cm: 

21 --—- — Með alhjóladfifi ...........0%0 00... ene 10 

2312 — - — — Fjórhjól, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármál- 

aråduneytisins .............. nr kernerne 10 

2313 = Önnur Ýr kk rn nnnne 10 

2319 — — — — Önnur, NOtUð 22... eeseeeeeeeeverrrekrrrnenne 10 
— — — Til fólksflutninga eingöngu með sprengirými meira en 1600 

cm“ til og með 2000 em': 

2321 —- - — Meðalhjólaðrifi .........0%..00020. nn. ke rrrkkknnee 10 

2322 — — — — Fjórhjól, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 
TÁÐUNEYLISINS .....02.... 0. 10 

2323 Önnur BÝ 0000 rrnnkrknkrnre 10 

2329 - — — — Önnur, NOtUð ....00.... 10 

— — — Til fólksflutninga eingöngu með sprengirými meira en 2000 

em“ til og með 2300 em: 

2331 — — — — Með alhjóladrifi .............0. 0... rr kr rnee 10 

2332 — — — — Fjórhjól, eftir nánari skýrgreiningu fjármálaráðuneytisins 10 

2333 = Önnur Dýr 10 

2330 — — — — Önnur, NOtUð 00.00.0000. 10 
— — — Önnur, til fólksflutninga eingöngu: 

2341 — — — — Meðalhjólaðrifi ..............0. 000. rr tree 10 

2342 — — — — Fjórhjól, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

rÁðUNEYtISINS 22.20.0200. k nen kr kr nren 10 

2343 — — — — Onnur, ny 20... 10 

2349 — = — Önnur, NOtUð 20... 10 
— — — Önnur: 

2351 — - — — Sjúkrabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins .......0..0.0 0. 0 

2359 — — — — ARNARS 0... ne 10
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2411 

2412 

2419 

2421 

2429 

3111 

3112 

3119 

3121 
3122 
3129 

3131 
3132 
3139 

3141 

3149 

3211 
3212 
3219 

3221 
3222 
3229 

3231 

3232 

3239 

3241 

3242 

3249 

Með meira en 3000 em' sprengirými: 
— Til fólksflutninga eingöngu: 

— — Með alhjóladrifi ......0.0.0.00000 0 
= Önnur, NÝ 00 

— — Önnur, nOtuð (oo. 
— Önnur: 
— — Sjúkrabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins „00.00.0000. 

—— Annars ssssssssssssnsssenseneuneene ennen ever 

Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil 

eða hálf-dísil): 
Með 1500 em“ sprengirými eða minna: 

— Til fólksfluininga eingöngu, með sprengirými til og með 1000 

em“: 
— Með alhjóladrifi esse esserne. 
- ØOnnur, ny ss eee 

- — ØOnnur, notud seen 
Til fólksflutninga eingöngu með sprengirými meira en 1000 

cm" til og med 1300 cm: 
— Med alhjåladrifi ses eee 

= = Önnur, ný 0 
= — Önnur, MOtUð so. 
— Önnur til fólksflutninga eingöngu: 

— Með alhjóladrifi: 
— — Önnör, Bý or eee 
- — Ønnur, notud ss eee 
— Önnur: 
— — Sjúkrabifreiðar eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins (00... eeeeeeeereee 

=S Önnur EEEEEEEEEEE—mme 
Með meira en 1500 cm' sprengirými til og með 2500 em“: 

— Til fólksflutninga eingöngu með sprengirými til og með 1600 
em: 

— — Með alhjólaðrifi ....00000000 0. 

= — Ønnur, ny ses. 
- — Ønnur, notud ss 
— Til fólksflutninga eingöngu með sprengirými meira en 1600 

cm' til og með 2000 em“: 

— — Með alhjólaðrifi .......0..00... eee 
= = ÖNNUrÐÝ oo 

— — Önnur, BOtUð oll 

I 
| 

- — Til fólksflutninga eingögnu með sprengirými meira en 2000 

cm til og með 2500 em“ 
— — Með alhjólaðrifi ....0.0.00.0.0. 0 

= Onnur, ny 200... eeueseeeeeknkkerrernkrnee 

- — Önnur, NOtUð 00.00.0000 

— Önnur til fólksflutninga eingöngu: 
- — — — Með alhjólaðrifi ........0.0.0000 

Önnur ný. eeeeeeeeeenee 
—— — — Önnur, NOtuð ss. 

% 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
10 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

A 64
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8704 
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na
 

th
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2101 

2109 

     

- — — Önnur: 

Sjúkrabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins . HR 

Önnur 

Með meira en 2500 em? sprengir 

— — — Til fólksflutninga eingöngu með sprengirými meira en 2500 

em“ til og með 3000 em“: 

Með alhjóladrifi ... . IR AR 

- Önnur, ný 

- Önnur, notuð. 
- Önnur: 

Sjúkrabifreið: 

fjár málaráðuneytisins .......00.. 0... 

Annars ..... AR I 

— Onnur: 

— — Til fólksflutningz 

    

  rr rm 
ikvörðun      eftir nánari skýrgreiningu og     

    

  

- — Með alhjólaðrifi .......0.00.0.0 00... 

- — — Önnur, ný ARA rnssers RIÐ 

— Önnur. Notuð ...cccc0 

Annars    

  

Siúkrabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins 

  

Önnur ...... HR NR 

Ökutæki til vöruflutninga: 

Dembarar (dumpers) gerðir til nota utan þjóðvega ......2...... 

Önnur, með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf- 

dísil): 
- Að heildarþyngd 5 tonn eða minna: 

- — — Grindur með hreyfli og ökumannshúsi með burðarþoli innan 

vidåtonn ........200rrreeeee IR 

— — — Aðrar með burð: irþoli innan við 3tonn ......... 

- Að heildarþyngd yfir 5 tonn til og með 20 tonn: 

- — — Grindur með hreyfli og ökumannshúsi: 

— — — Með burðarþoliinnan við 3tonn .....00020..0 0... 

--—— Aðrar 2... IR 

Önnur ökutæki: 
Með burðarþoli innan við 3 tonn HR HR 

„2 — — Ökutæki með burðarþoli 3 tonn og þar yfir til flutnings 

  

bæði á mönnum Og VÖFUM „....0000 

-— — ÁANNAFS 2... a 

— Yfir 20 tonn að heil darþyngd: 

Grindur með hreyfli og ökumannshúsi .............. 

- - Onnur 20... nrs 

- Önnur, með stimpilbrur nahreyfli með neistakveikju: 

Að heildarþyngd 5 tonn eða minna: 

- — Grindur með hreyfli og ökumannshúsi með burðarþoli innan 

við3tonn 2... 

— — — Önnur, með burðarþoli innan við3tonn .....00.0.0000.... 

  

30 

30 

13
 

(Ø
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8705 

8706 

8707 

8708 

3211 

3219 

9031 

9039 

9001 

9009 

1000 

9000 

1000 

Wo i 

7000 

8000 

Að heildarþyngd yfir 5 tonn: 

— — — Grindur með hreyfli í og Ökumannshúsi: 

- — — — Með burðarþoliinnan við3tonn ........0.............. 

-——- Aðrar .........0.0. 

— — — Önnur ökutæki: 

—— — — Með burðarþoliinnan við3tonn ................. 

- Ökutæki með burðarþoli 3 tonn og þar yfir til flutnings 

bæði á mönnum ogvörum ...... HR 

— — — — Ånnars 0... rrnee 

- Önnur: 

— — Grindur með hreyfli og ökumannshúsi, með burðarþoli innan 

vidåtonn 0. 

- Grindur með hreyfli og ökumannshúsi, með burð: irþoli 3 tonn 

Og þær yfir 00.00.0000... 

— — Önnur ökutæki: 

- — — Með burðarþoliinnan við3tonn .................... 

-- — Annars 2... ereee 

Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, þó ekki ökutæki aðallega 

hönnuð til flutnings á mönnum eða vörum (t.d. gálgabifreiðar, 

kranabifreiðar, slökkvibifreiðar, steypuhræribifreiðar, götuhreinsi- 

bifreiðar, úðunarbifreiðar, verkstæðisvagnar, röntgentækjavagnar): 

— Kranabifr€iðar .................0. 0. BR 

- Borkranabifreiðar ...........00000.. 

— Slökkvibifr€iðar ..........0000 0. 

- Steypuhræribifreiðar ................ HR 

— Önnur: 

- — Snjóplógar ....... . HR 

— — Annars 0... eeene 

Grindur med hreyfli fyrir vélknåin &kutæki i nr. 8701—8705: 

— Eyrir almenningsbifreiðar og vörubifreiðar 

— Aðrar 2... 

Yfirbyggingar (einnig ökumannshús) fyrir vélknúin ökutæki i nr. 

8701—8705: 

— Fyrir ökutæki ínr. 8703 ............... HR 

— AÖfar .........0. 0 

Hlutar og fylgihlutir fyrir vélknúin ökutæki í nr. 8701--8705: 

- Stuðarar og hlutar til þeirra ....... FR 

Aðrir hlutar og fylgihlutir til vfirbygginga (einnig til ökumanns- 

húsa): 

- — Öryggisbelti .........0......... NR AR 

— — Afað „0... NR 

— Hemlar og aflhemlar og hlutar til þeirra: 

— — Áfestir bremsuborðar ...........0... eeeeeeeeeee 

— — Annad 2... 

- Girkassar ..........0.0.00 00 rn nrrssee 

Driföxlar með mismunadrifi, einnig búið öðrum drifskiptibúnaði 

— Driflausir öxlar og hlutar til þeirra .... 

— Ökuhjól og hlutar til þeirra ...........0.. 0. 

- Höggdeyfar ........0..0.00000.0.. 

30 

0
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—- Aðrir hlutar og fylgihlutir: 

9100 —— Vatnskassar ......0.......... NR a 10 0 

9200 — — Hljóðdeyfar og átblástursrör RNA 30 

9300 — Tengsli og hlutar tilþeirra ............. NNA 10 

9400 — — Stýrishjól, stýrisstangir og stýrisvélar ......0...0..0... 10 

9900 — — ANNARS .......... 0. eres ker kk rsknrss 10 

8709 Vinnuvagnar, sjálfknúnir, án tækja til lyftingar eða meðhöndlunar, 

til nota í verksmiðjum, vörugeymslum, á hafnarsvæðum eða flug- 

völlum til vöruflutninga stutta vegalengd; dráttarvélar til nota á 

stöðvarpöllum járnbrauta; hlutar til framangreindra ökutækja: 

— Ökutæki: 

1100 — - Rafknúin ............0. 00 eres kkngnee 0 

1900 — — Önnur ........... rk enes 0 

9000 — Hlutar 20.00.2002... r res r enker 0 

8710 0000 Skriðdrekar og aðrir brynvarðir stríðs agnar, vélknúnir, einnig 

búnir vopnum, og hlutar til slíkra ökutækja ..................... 30 

8711 Bifhjól (þar með talin stigin bifhjól) og reiðhjól með hjálparvél, með 

eða án hliðarvagns; hliðarvagnar: 

1000 Með stimpilbrunahreyfli með sprengirými 50 cm eða minna 10 

2000 — Með stimpilbrunahreyfli með meira en 50 cm? sprengirými til og 

med 250cm 0... rnee 10 

3000 — Med stimpilbrunahreyfli med meira en 1 250 cm? sprengirými til og 

með SO0 em ......... IR . 10 

4000 — Með stimpilbrunahreyfli með meira en 500 cm sprengirými til og 

með SÖ0 EM .......0seeerrreeee sr 10 

5000 — Með stimpilbrunahreyfli með meira en 800 em? sprengirými ..... 10 

9000 ANNað 2... renerne r kr krnee 10 

8712 0000 Reiðhjól og önnur hjól (þar með talin þríhjól til vöruflutninga), án 

vélar ............. 00. ker enker rss gnne 10 0 

8713 Okutæki fyrir fatlada, einnig vélknúin eða knúin á annan vélrænan 

hátt: 

1000 — Ekki knúin á vélrænan hátt ........0....%000 00... 0 

9000 — Önnur 2... eeeeeeeees ener k ker krr ren krrkkkrree 0 

8714 Hlutar og fylgihlutir til ökutækja í nr. 871 1—8713: 

Til bifhjóla (þar með talin stigin bifhjól): 

1100 —— Hnakkar ........0.0. 0... HI 10 0 

1900 — — Annað ......0..0. 0 rr rrnnne 10 0 

2000 — Tilökutækja fyrir fatlaða .......00.00..0. 0... 0 

— Annað: 

9100 — Grindur og gafflar, og hlutar tilþeirra ................. 10 0 

9200 - Gjardirogteinar .........0000000 00 nn n kr kr nnrrn 10 0 

9300 — Hjolnafir, på ekki fothemlanafir og hjólnafahemlar, fríhjólandi 

kedjuhjål ......22..2.20. 00 k kk rt kk rn rrner 10 0 

9400 — — Hemlar, þar með talið fóthemlanafir og nafarhemlar, og hlutar 

tilþeirra 2... ANNAR a 10 0 

9500 — — Hnakkar ...... NNA 10 0 

9600 — — Fetlar og sveifargírar, og hlutar til þeirra ..................… 10 0 

9900 — — Annars ..sss0eseeeseeeneeeenen enker ns enker kk nnnne 10 0
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Nr. 96 

  

0000 

8001 

8009 

9001 

9002 

9009 

Barnavagnar og hlutar til þeirra .. 

Tengivagnar og festivagnar; önnur ökutæki ekki vélrænt knúin; 

hlutar til þeirra: 

g festiva 

eða sjál 

  

       
Sí af fhla iðandi 

landbúnaðarnota ......0..0... 00. 

Aðrir tengi 

fanktengi 

flosandi tengivagnar 

  

agnar og tankfestivagnar 

    

Annars seen esveenennns 

— Adrir tengiva ” og festivagnar ............ 

Onnur ökutæki: 

- — Hjólbörur og handvagnar ...... 

— Annars 2... seeeeeeevee 

Hlutar: 

Fyrir vagna í nr. 8716.2 

- — ÝYfirbyggi 

  

ingar á tengi- O   
  

og 

', til íbúðar eða ferðalaga .... 

g festivagnar til 

agnar og festivagnar til vöruflutninga: 

0
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88. KAFLI 

Loftför, geimför, og hlutar til þeirra 

A i 

8801 Loftbelgir og loftskip; svifflugur, svifdrekar og önnur vélarlaus 

loftför: 

1000 Svifflugur og svifdrekar ....... AAA esseneees sner gnese 0 

9000 Afað 2... 0 

8802 Önnur loftför (t.d. þyrlur, flugv ólar); geimför (þar með taldir 

gervihnettir) og skotvagnar fyrir geimför: 

Þyrlur: 

1100 — Að eigin þyngd 2000 kgeða minna .......0.0. 0000. 0 

1200 - Að eigin þyngd meira en 2000 kg ......0%. 000. 0 

2000 Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd 2000 kg eða minna 0 

3000 Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd meira en 2000 kg til og 

med 15000 kg .......... HI . 0 

4000 Flugvélar og önnur lotttör, að eigin n þyngd n meira en 15000 kg .... 0 

5000 — Geimför (þar með taldir gervihnettir) og skotvagnar fyrir geimför 0 

8803 Hlutar til vara i nr. 8801 eda 8802: 

1000. — Skrufur og þyrlar og hlutartil þeirra .................. 0 

2000 — Hjólabúnaður og hlutar til hans .........0.%000..2 00. 0 

3000 Aðrir hlutar í flugvélar eða þyrlur .......... RAI AR 0 

9000 — Ærir 20... ennen ene e ene enerneenennnnen 0 

8804 0000 Fallhlífar (þar með taldar stýrifallhlífar) og hverfifallhlífar; hlutar og 

fylgihlutir til þeirra ................ 00... 0 

8805 Flugtaksbúnaður fyrir loftför; þilfarsfangarar eða svipaður búnað- 

ur; flughermar; hlutar til framangreindra vara: 

1000 Flugtaksbúnaður fyrir loftför og hlutar til þeirra; þilfarsfangarar 

eða svipaður búnaður og hlutar tilþeirra ................. 0 

200 Flughermar og hlutar tilþeirra ............ 00. 0



Athugasemd 

  

ósamse tt eða sundurtekin, flokkast í nr 

89. KAFLI 

Skip, bátar og fljótandi mannvirki 

       ósamsett eða sundurtekin, 

f þau hafa ekki aðaleinkenni fí 

a fullger 

ber 1987 1003 Nr. 96 

ð för, 

irs af sérstakri gerð. 

  

8901 

8902 

8903 

8904 

8905 

8906 

8907 

8908 

  

2000 

3000 

9000 

9100 

9200 

9901 

9909 

0009 

     

  

      

        

A 

Skemmtiferðaskip, bátar til skoðunarferða, ferjur, flutningaskip, 

vöruflutningaprammar og svipuð för til flutnings á mönnum eða 

vörum: 

Skemmtiferðaskip 1 og svipuð för aðallega 

hönnuð til flutninga vers konar: 

Ferjur, hvers konar .... HR … … 0 
- Önnur ........ 10 

Tankskip . … . FA . . FA . . 0 

Kæliskip. þó ekki skip í nr. 8901.2000 . IR 0 

Önnur för til flutninga g för til flutninga bæði á 

mönnum og vörum . BR . 0 

Fiskiskip; verksmidjuskip og önnur för til vinnslu eða geymslu á 

sjávarafurðum: 

Vélskip: 

Meira en 250 rúmlestir . IR IR … 0 

en 100 til og með 250 rúmlestir .......... BR 0 

- — 10 til og med 100 rumlestir AÐ a HR 0 

1 0 

Snekkjur og önnur skemmtiför eða sportför: árabátar og kanóar: 

Uppblásið: 

Rónir björgunarbátar, viðurkenndir af Siglingamálastofnun 

ríkisins ...... … . BR sr AR 0 

—-— Annað ............. rr . rr 10 

— Annað: 
- Seglbátar, einnig með hjálparvél IR . FEE 10 

Véibátar, þó ekki fyrir u nborðsvél 10 

Annars: 

— Rónir björgunarbátar, viðurkenndir Siglingamálastofnun 

ríkisins ...... IR FR 0 

- Aðrir ...... ARNA . 10 

Dráttarbátar og för til að ýta 1 öðrum förum … 0 

Vitaskip, slökkviskip, dýpkunarskip, flotkranar, < og önnur r fljótandi 

för sem ætluð eru aðallega til annars konar notkunar en siglinga; 

flotkvíar; fljótandi eða sökkvanlegir bor- eða framleiðslupallar: 

Dýpkunarskip ............ HR AR 0 

Fljótandi eða sökkvanlegir bor- eða framleiðslup all: TR 0 

ANNAð ........... 0 

Önnur för, þar með talin herskip | og  björgunarbátar, þó ekki 

árabátar .............0.... 0000. 0 

Önnur fljótandi mannvirki (t. d. flekar, tankar, sökkviker, löndunar- 

brýr, baujur og sjómerki): 

Uppblásanlegir flekar: 

Björgunarflekar ......... . AR SR HR 0 

= — API 0... 0 

— Annars 2... HI . 0 

För og önnur fljótandi mannvirki tilniðurrifs ........... HR 0
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FLOKKUR XVIII 

Ahöld og tækjabúnaður til optískra nota, ljósmyndunar, kvikmyndunar, mælinga, 

prófunar, nákvæmnivinnu, lyflækninga eða skurðlækninga; kiukkur og úr; hljóðfæri; 

hlutar og fylgihlutir til þeirra. 

90. KAFLI 

Áhöld og tækjabúnaður til optískra nota, ljósmyndunar, kvikmyndunar, mælinga, 

prófunar, nákvæmnivinnu, lyflækninga eða skurðlækninga; hlutar og fylgihlutir til 

þeirra. 

nota, úr caníseruðu     lækjum, 

     
   

    

   

   
   
   

    gúmmíi leðrt (nr. } eða úr 

eða til kemískra eða annarra 

  

6903; leirvörur fyrir ra 

glar úr ódýrum málmi eða góðmálmi, þó ekki 

rtil almennra d við flokk XV, úr ódýrum       

  

t eftirlitsvogir og vogarlóð sem framvís: 10 er 
8428): 

talningar- 

ví <fbún naður til lyftingar eða meðhöndlunar (ni          
   

TS kc nar 

        pappírs- eða pappaskurðarvélar (nr. 8441); búnaður til að stilla efni eða verkfæri í á 

        

    

   

   

  

    

  

    með talinn búnaður með optí 

  

   
   

að lesa á mælikvarða (t.d. 

ekki sá búnaður sem Í 1 

); reiknivélar (nr. 847 

  

g Ul nota a 

pptökutæki. hljóðtlutnings 
) 

ij 
k 

það er gert úr, t.d. nr 

>md hér á undan skulu hlutar og 

  

r. tæki, áhöld eða vörur í þessum kafla, 

   taldar í einhvern       og fylgihlutir sem eru vörur 1 þessa ka 

eða 9033) skuli       ikum flokkast í viðeigandi    (þó ekki nr. 8485. 8 

  

    
    

b. hlutar og fylgihlutir se 0 { ekinnar vélar, áhalds 

eða tækis eða til nokkurra véla, áhalda eða tækja í sama vörulið (þar með talið vél. áhald eða 

í nr. 9010. 9013 eða 9031) skulu flokkast með þeim véla, áhalda eða tækja. 

Cc aðrir hlutar og fylgihlutir skulu flokkast í nr. 9033. 

  

3. Akvæði 4. athugasemdar við flokk XVI gilda einnig um þennan katla. 

1. Til nr. 9005 telst ekki sjónaukasigti á vopn, sjónpípur eða sjónaukasigti á kafb      
á vélar, tæki. áhöld eða tækjabúnað í þessum kafla eða 1. Þessi 

{ 

al    sjó 

  

sjónaukasigti og sjónauka skal flokka í nr. 90
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r. 9013 og 9031 Optísk áhöld, tæki eða vélar til mælingar < mætti í bæði nr 

Til ni 

a. Áhöld o; 

eða 

  

nlega mikið 

  

   

   

  

notkun þeirra, misjaf 

b. Sjálfvirkir stillar fyrir rat 

stærðum sem ekki e 

mikið eftir 

  

misjafn 

    

9001 

9002 

9003 

9004 

Optískar trefjar og optísk trefjabúnt; optískir trefjakaplar, þá ekki í 
nr. 8544; þynnur og plötur úr ljósskantandi efni; linsur (einnig 
snertilinsur), strendingar (prisms), speglar og aðrar optískar vörur, 
úr hvers konar efni, án umgerðar, þó ekki þessar vörur úr gleri sem 
ekki hafa verið optískt unnar: 

abúnt og kaplar: 

   

    

efjabúnt, hvorki optísk 

  

0 
AMA 

bar silk trim aÁalla 100 „með tengihlutum, aðallega 

0 
009 - 0     

9000 — Annað .... . . BR en U 
Linsur, strendingar. speglar og aðrar optískar vörur, úr hvers konar 
efni, í umgerð, sem eru hlutar eða tengihlutar til áhalda eða 
tækjabúnaðar, þó ekki þessar vörur úr gleri og ekki hafa verið 
optískt unnar: 

Srpur eða ljósmyndastækkara eða ljós- 

    

1 

1909 Annars .......... . … eres. HA 0 i 
000 Ljóssíur 0 

9000 — Annað 0 
Rammar og umgerðir fyrir gleraugu, hlífðargleraugu og þess háttar, 
og hlutar til þeirra: 

Rammar og ur    

9000 Hlutar ......... vere. AR … IR . 0 
Gleraugu, hlífðargleraugu og þess háttar, til sjónréttingar, verndar 
eða annars: 

1000  — Sólgleraugu 

Anne 

  

9001 í I IR BR … 

9009 — — Annars ...... eve . . BN 0 
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9005 

9006 

9007 

9008 

1000 

8000 

9000 

1000 
2000 

3000 

4000 

5100 

5200 

5300 
5900 

6100 

6200 

6900 

1000 

1900 

2100 

2900 

9100 

9200 

1000 

2000 

3000 

4000 

9000 

Sjónaukar fyrir bæði augu eða ann nað, aðrir optískir sjónaukar, og 

umgerðir til þeirra; annar stjörnufræðilegur tækjabúnaður og 

undirstöður til þeirra, þó ekki tækjabúnaður fyrir radíóstjörnu- 

fræði: 

Sjónaukar fyrir bæði augu ........000200. 0... 

Annar tækjabúnaður IR 

- Hlutar og fylgihlutir (þar á meðal undirstöður) 

L ljósmyndavél ar (þó ekki fyrir kvikmyndir); leifturtæki til ljøsmynd- 

unar og leifturlampar, på ekki århledslulampar i nr. 8539: 

Myndavélar til ad bua til pre AÐ 

Myndavélar til að mynda skjöl á Örfilmur, örmyndaspjöld eð: 

aðra örfilmumiðla 2.................… a . 

Myndavélar sérstaklega hannaðar til nota neðansjávar, við 

landmætingar úr lofti eða við lyf- eða skurðlæknistræðilegar 

rannsóknir á innri líffærum; samanburðarmyndavélar til nota við 

réttarrannsóknir eða í sakamálafræði ........... A 

— Skyndiljósmyndavélar .......0........ NANNA 

  

slötur eða prentvalsa. 

  

      

  

  

Aðrar myndavélar: 

Með linsumyndleitara (einlinsu spegilmynd (SLR)). fyrir filmur 

í rúllum sem ekki eru meira en 35 mm að breidd 

Aðrar. fyrir filmur í rúllum sem eru minna en 35 mm að br 

Aðrar, fyrir filmur í rúllum sem eru 35 mm að breidd . 

Annars NR . … 

- Leifturtæki til I unar og lei turljósape rur: 

Leifturtæki með í úrhleðslulampa (rafeinda-) 

— — Leifturljósaperur, leifturkubbar og þess háttar . SR 

— — Önnur 2... rngnre 

Hlutar og fylgihlutir: 

—— I] myndavélar FR …… 

Adrir 200... e rr kr tsk kker 

Kvikmyndavélar og  kvikmyndasý ningavélar, einnig með hljóðupp- 

tökutækjum eða hljóðflutningstækjum: 

Myndavélar: 

  

   

    

— — Fyrir filmur minna en 16 mm að breidd eða fyrir tvöfaldar 8 mm 

filmur . ANNAR RN 

- Aðrar ...... HIÐ a IR 

Sýningarvélar: 

Fyrir filmur minna en 16 mm að breidd .......... HR 

— AÖFAr 2... ener eres es rrrrrrr rr ree 

— Hlutar og fylgihlutir: 

— — Fyrir myndavélar .......... HI 

Fyrir sýningavélar .........0.0.00 00... nan rn rn rren 

Myndvörpur, þó ekki kvikmyndasýningarvélar; ljósmyndastækkar- 

ar og ljósmyndasmækkarar (þó ekki fyrir kvikmyndir) 

— Skyggnuvélar ...........00% 00 rðr nn arr rr rr rkree 

Lesarar fyrir Örfilmur, örmyndaspjöld eða aðra örfilmumiðla, 

einnig til eftirritunar .......... NANNA rense 

— Aðrar myndvörpur .............. HAR 

Ljósmyndastækkarar og ljósmyn dasmæ kkarar (þó ekki fyr rir kvik- 

myndir) 0000... ANNANN 

Hlutar og fylgihlutir ........200. 0... 0... 
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9009 

9010 

9011 

9012 

9013 

9014 

9015 

2100 

2200 

3000 

9000 

8000 

9000 

100( 

9000 

1000 

2000 

8000 

000 

1000 

2000 

8000 

9000 

1000 

2000 

Ljósritunarvélar með innbyggðu optísku kerfi eða fyrir snertiaðferð 

og varmaafritunarvélar: 

Rafstöðuljósritunarvélar: 

Sem gera eftirmynd frumritsins beint (beinn ferill} .......... 

— — Sem gera eftirmynd frumritsins með millilið (óbeinn ferill} 

—- Aðrar ljósritunarvélar: 

— — Meðinnbyggðu optísku kerfi 

Fyrir snertiaðferð .......0..0........ 

Varmaafritunarvélar .... AR HR 

- Hlutar og fylgihlutir ......... 

Tæki og búnaður til nota í ljósmyndavinnustofur (einnig g kvikmy nda- 

ver) (einnig fæki til að mynda prentrásir á ljósnæm hálfleiðaraefni), 

ót.a. í þessum kafla: negatívusjár; sýningartjöld: 

Tæki og búnaður til slálfvirkrar framköllunar á ljósmyndafilmum 

(einnig kvikmyndafilmum) eð pir Í rúllum eða til 

sjálfvirkrar lýsingar á framkallaða filmu á losmyndapappi í 

rúm . 

— Önnur tæki og búnaður fyrir ljósmyndavinnustofur (einni e kvik- 

myndaver); negatívusjár HR 

- Sýningartjöld ......... HR 

- Hlutar og fylgihlutir . … HR 

Sambyggðar optískar smásjár, einnig til örmyndatöku, örkvik- 

myndatöku eða örmyndvörpunar: 

Rúmsmásjár HR FR HI 

- Aðrar smásjár til örmyndatöku, örkvikmyndatöku eða örmynd- 

VÖFÐUNAF 20... 

— Aðrarsmásjár ....... AR IR IR persere 

Hlutar og fylgihlutir 

Smásjár, þó ekki optískar smásjár; ljósbylgj utæki: 

- Smásjár, þó ekki optískar smásjár, og ljósbylgjutæki 

- Hlutar oog fylgihlutir ..........0........ 

Vökvakristalsbúnaður annar en sá sem nánar er r gerð . grein fyrir í 

öðrum vöruliðum; leysitæki, þó ekki leysidíóður; önnur optísk tæki 

og áhöld, ót.a. í þessum kafla: 

— Sjónaukasigti til að festa á skotvopn; hringsjár: sjónaukar sem 

hannaðir eru sem hlutar véla, tækja, áhalda og búnaðar í þessum 

katla eða flokki XVI 

— Leysitæki, þó ekki leysidíóður ......... HAR 

Annar búnaður, tæki og áhöld 

— Hlutar og fylgihlutir HI 

  

    a ljósmyndapa 

  

   

Áttavitar; önnur áhöld og tæki til siglinga: 

- Åttavitar ses eee ener 

— Åhåld og tæki til loft tsiglinga eda geimsiglinga a (þó ekki áttavitar) 

- Önnur áhöld og tæki .......... HA 
— Hlutar og fylgihlutir ER sesrrvee 

Áhöld og tæki til landmælinga (þar með taldar mælingar eftir 

myndum), vatnamælinga, haffræðirannsókna, vatnafræðirann- 

sókna, veðurfræðirannsókna eða jarðeðlisfræðirannsókna, þó ekki 

áttavitar; fjarlægðarmælar: 

- Fjarlægðarmælar 

— Sjónhornamælar, einnig með d fj: irlæg 

  



    

9016 

9017 

SÚR 

8000 

9000 

9018 

2000 

3100 

    

9019 

2000 

9020 0000 

9021 

1100 

1900 

  

rtagero     

nåkv: æmni eða meiri, einnig með lóðum … 

Áhöld til teiknunar, afmörkunar eða útreiknings (t.d. teiknivélar, 

uppdráttaafritarar (pantographs), gráðubogar, teikniáhaldasam- 

stæður, reiknistokkar, reikniskífur); handáköld til lengdarmælinga 

(t.d, málstokkar og málbönd, örkvarðar, rennimál), ót.a. í þessum 

Vogir með 5 eg 

  

kafia: 

Teikniborð og 

      
Áhi ild og tæki til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða 

dýralækninga, þar með taldir leifturritar (seintigraphic apparatus), 

atæki og sjónprófunaráhöld: 

síningartæki (þar með talin tæki til starf- 
ífeðli 

önnur rafmagnslæ kning 
r 
Raf 

   
14 rænna athugunar å li isfrædilegum kenni 

  

stærðum) ): 

    

  

    

  

ifvriru 

  

„ nálar 

F, einni 

At mad 

Önnur 

    

augnlæknir 1ga 

Tæki til mekanóterapí; nuddtæki; tæki til sálfræðilegrar hæ file ika- 

prófunar; ósonterapí-, oxygenterapí-, aerosólterapí-, gerviöndunar- 

eða önnur öndunartæki til lækninga: 

Tæki nuddtæki: tæki til sálfræðilegrar hæfi- 

leikapró 

Osonterapí-, 

      

önnur öndunartæki til lækr unga 2.1.1... 

Annar öndunarbúnaður og gasgrímur, þó ekki verndargrímur sem 

hvorki eru búnar vélrænum hlutum eða skiptanlegum síum 

Búnaður til réttilækninga, þar með taldar hækjur, skurðlækninga- 

helti og kviðslitsbindi; spengur og annar búnaður fyrir beinbrot; 

gervilíkamshlutar; heyrnartæki og annar búnaður sem viðkomandi 

hefur á sér eða ber eða græddur er í líkamann til þess að bæta úr 

líkamslýti eða bæklun: 

— Gerviliðamót og annar búnaður til réttilækninga eða við 

beinbrotum: 

Gerviliðamót 

— — Annað 
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Gervitennur og tí Júnaður 

2100 - 0 

2900 - 0 
3000 - S 0 
4000 - 

0 

5000 — vöðva, þó ekki hlutar e ii 0 
9000 Inn vue . . . . 0 

902 Tækjabúnaður sem byggir á notkun röntge ngeisla eða alfa-, beta- 
eða gammageisla, einnig til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækn- 

inga eða dýralækninga, þar með talinn tækjabúnaður til geisla- 

myndatöku eða geislaterapí, röntgenlampar og aðrir róntgenrafalar, 

röntgenháspennurafalar,  röntgenstjórntöflur og  -stjórnborð, 

skermarhorð, stólar og þess háttar til röntgenrannsókna og röntgen- 

lækninga: 

- T röntgengeisla, einnig til 

ralækni 

1100 — 

inga .. BR 0 
1900 — — Til annarra 1 U 

Tækjabúnaður s á notkun 

i skurdlækninga, 

2100 skurðlækn a dýralækn- 

2900 

3000 í r. 0 
9000 — Annar, þí dt U 

9023 Áhöld, tæ kjabúnaður o og líkön, gert sem lýs sita 

0001 0 
09 — Annad ss U 

9024 Vélar og tæki til að pr ófa hörku, styrkleika, þrý stiþol, þan eða aðra 
eðlisfræðilega eiginleika efna (t.d. málma, viðar, spunavara, papp- 
Írs, plasts): 

1000 Vélar og tæki málma 0 
8000 Aðrar vélar 0 
9000 Hlut ar og fylgi | I … A 0 

9025 Flotvogir og bess konar flotáhöld. hita mælar, håhitamælar, loftvog- 
ir, rakamælar og rakaþrýstimælar, einnig sem skrá, og hvers konar 
samsetning þessara áhalda: 

- H Í ki tengdir öðrum áhöldum: 

til beins álesturs: 

1101 0 
1109 - 0 
1900 — — Aðrir 0 
2000 - im 0 

Önnur áhöld: 

8000 — ARNARS 0... 0 
9000 Hlutar og 0
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9026 Áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða prófa flæði, hæð, þrýsting 

eða aðrar breytur í vökvum eða gasi (t.d. rennslismælar, vökvahæð- 

armælar, þrýstimælar, hitamælar), þó ekki áhöld og tækjabúnaður í 

nr. 9014, 9015, 9028 eða 9032: 

1000 Til að mæla eða prófa rennsli eða hæð vökva .............. 0 

2000 Til að mæla eða prót: þrýsting. NR 0 

8000 — Önnur áhöld eða tækjabúnaður ...........00. 000... 0 

9000 — Hlutar og fylgihlutir ........0.002..0. 00. c nr r ner 0 

9027 Áhöld og tækjabúnaður til eðlisfræðilegrar eða efnafræðilegrar 

greiningar (t.d. ljósskautunarmælar, ljósbr otsmælar, ljósrofsmælar, 

gas- eða reykgreiningartæki); áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða 

prófa fljótanleika, gropinleika, þenslu, yfirborðsspennu eða þess 

háttar; áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða prófa magn hita, 

hljóðs eða ljóss (þar með taldir birtumælar); örsniðlar (microtomes): 

1000 Gas- eða reykgreiningartæki ...... NR 0 

2000 — Litskiljur og rafdráttartæki ................ . IR 0 

3000 Ljósrofsmælar, litrófsljósmælar og litrófsritar sem nota  optíska 

geislun ( (útfjólubláa, sýnilega, innrauða) .....00.00.00. 0 

4000 Birtumælar ................. . KEN 0 

5000 Önnur áhöld og tækjabúnaður sem notar o ptíska geislun (útfjólu- 

bláa, sýnilega, innrauða) ....0..0....0.... AIR 0 

8000 Önnur áhöld og tækjabúnaður .......00.0..00 00... 0 

9000 Örsniðlar; hlutar og fylgihlutir ......0.0.0000. 0000... 0 

9028 Notkunar- og framleiðslumælar fyrir gas, vökva og rafmagn, þar 

með taldir mælar til prófunar á þeim: 

1000 Gasmælar ........ AÐ a 0 

2000 Vökvamælar ......0.....0 0. HR 0 

3000 — Rafmagnsmælar ........... IR 0 

9000 — Hlutar og fylgihlutir .......0220....0. 00. tk ter ren 0 

9028 Snúningsteljarar, framleiðsluteljarar, ökugjaldsmælar, kílómetra- 

mælar, skrefateljarar og þess háttar; hraðamælar og snúningshraða- 

mælar, þó ekki mælar í nr. 9015; snúðsjár: 

1000 — Snúningsteljarar, framleiðsluteljarar, Ökugjaldsmælar, kílómetra- 

mælar, skrefateljarar og þess háttar ............0... AR 0 

2000 Í tr aðamælar og snúningshraðamætar; SNÚÖSjJÁr 000... 0 

9000 Hlutar og fylgihlutir .....00.200... 0... 0 

9030 Sv eiflusjår, litrófsgreiningartæki og önnur áhöld og tækjabúnaður til 

að mæla eða prófa rafmagnsstærðir, þó ekki mælar í nr. 9028; áhöld 

og tækjabúnaður til að mæla eða greina alfa-, beta-, gamma-, 

röntgen-, geim- eða aðra jónandi geislun: 

1000 — Áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða greina jónandi geislun 0 

2000 — Sveiflusjár og litrófsgreiningartæki fyrir bakskautsgeisla ........ 0 

— Önnur áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða prófa rafspennu, 

rafstraum, viðnám eða afl, án skráningarbúnaðar: 

3100 — jölmælar ..........00. 0. kr kr rr rnre 0 

3900 — — Annars ......0... Lo 0 

100( Onnur åhåld og tækj abunadur, sérstaklega hannað fyrir Í) arskipti 

(t.d. línubrenglama elar, hagnaðarmælitæki, bjögunarmælar, sófó- 

mMælar) 00... ken kerner rer r rn rr nn es 0
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Önnur áhöld og tækjabúnaður: 

8100 Með upptökubúnaði 0 

8900 — — Annars . 0 

9000 Hlut tar og fylgihlutir ........00.0000 0 

9031 Áhöld, tækjabúnaður og vélar til mælinga eða Þprófana, ót.a. í 

þessum kafla; sniðmyndavörpur: 

1000 — Vélar til að jafnvægisstilla vélræna hluta .......... HR 0 

2000 Prótbekkir HR 0 

3000  — Sniðmyndavörpur ........)0000 0. 0 

4000 — Onnur optisk åhåld og tækjabånadur .................. 0 

8000 — Önnur áhöld, tækjabúnaður og vélar HI BR 0 

9000 Hlutar og fylgihlutar ............0.... 0. . 0 

9032 Áhöld og tækjabúnaður til sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar: 

1000 Hitastillar … . 0 

2000 — Þrýstistillar (manostats) ................. 0 

— Önnur áhöld og tækjabúnaður: 

8100 - Fyrir vökva eðaloft .. … FI sr 0 

8900 — — Annars BR FR 0 

9000 — Hlutar oog fylgihlutir ..................... 0 

9033 0000 Hlutar og fylgihlutir (ót.a. í þessum kafla) fyrir vélar, tæki, áhöld eða 

tækjabúnað í 90. kafla ............ Lo 0
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91. KAFLI 

kur og úr og hlutar til þeirra Kluki 

  

   
      

     

        

   

t eftir bví efni sem það er gert úr) 

athugasemd við flokk XV, úr 

Ími eða 

úrfjaðrir flokkast þó sem 

uw nota, s 

ur XV), 

smålmi (almennt nr 

nr. 9114). 

      eða úr góðm 

  

  

  

1 ryg Í iy í 17 ads 
g VOTUT í m i Ur- £Oa 

klukkugang bess håttar 

2. klæddum 

', eða eðalsteinum 

7104. Ur með 

3. kafla telst bún al eða hvers konar    
    

    

    

       
    

   
öðru kerfi kvarðað tímab hægt er að setja vélræna skífu í. 

sd eða í 

  

50 mm að breidd 
  

ir sem jöfnum höndum má nota í 
  nan kafla. 

  

9101 Armbandsúr, vasaúr og önnur úr, þar með talin skeiðúr, með kassa 

úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi: 

Armbandsúr, með rafhlöðu eða rafgeymi, einnig með skeiðúrs- 

  

    

  

Önnur 0 

Önnur a 

2100 = — Sjálftrekkt Go 0 
2900 0 

U 9100 — 

9900 Annars ..... BIÐ BR MIR 0 0 

9102 Armbandsúr, vasaúr og önnur úr, þar með talin skeiðúr, þó ekki í 

nr. 9101: 

Armbandsúr, með rafhlöðu eða rafgeymi, einnig me 

  

ð skeiðúrs- 

búnaði: 

     

    
11 öngu með vísum HI AR 0 

1200 singöngu með rafeindastöfum . AR 0 
1900 0 

) skeiðúrsbúnaði: 

100 - Sjálftrekkt 2... HR FR 0 

900 - Annars AR . REE FI
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9105 

9106 

9107 

9108 

9109 

9110 

    

9100 

9900 

1100 

1200 

1900 

9000 

Onnur: 

    

Með rafhlöðu eða ra 

Annars 

Klukkur með úrverki, þó ekki klukkur í nr. 9104: 

  

Með rafhlöðu eða 

Aðrar HR HR . 

Stjórnborðsklukkur og áþekkar klukkur fyrir ökutæki, flugvélar, 

geimflaugar eða skip 

Aðrar klukkur: 

    

  

— Vekjaraklu 

  

Fyrir ra *ymi eða rafmagn 

  

    
- — Aðrar 

Aðrar: 

  

Fyrir rafhlöðu, rafgeym 
A AAI 

    

- lars . BI . . NR 

Tímaskráningartæki og tæki tíl að mæla, skrá eða gefa til kynna 

tímabil, með klukku- eða úrverki eða með samfasa hreyfli (t.d. 
tímaritar, tímaupptökutæki): 

Tímaritar; tímaupptökutæki 

Stöðumælar 

Önnur FI HR BR 

Tímarofar með klukkuverki eða úrverki eða samfasahreyfli 

Úrverk, fullgerð og samsett: 

- Fyrir rafhlöðu eða rafge    

    

Eingöngu 

vélræna s 
Fr; 

  

   

Sem mælast 33,8 m 

Annars 

  

Klukkuverk, fullgerð og samsett: 

Fyrir rafhlöðu, rafg 

lukkur 

ni eða rafmr     

- — Í vekjar: 

Önnur 

Onnur …… . . RN 

Fullgerð úrverk eða klukkuverk, ósamsett eða samsett að hluta 

{gangverkssamstæður); ófullgerð úrverk eða klukkuverk, samsett: 

gróf úrverk eða klukkuverk: 

  

  

í ur. 

  

<ssam- 
    

Stædur) 0. 

Ofullgerd gangverk, samsett 

— — Gróf gangverk 
0 Un 
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A 

9111 Úrkassar og hlutar til þeirra: 

1000 — Kassar úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi AR 0 

2000 — Kassar úr ódýrum málmi, einnig gull- eða silfurhúðaðir. BR 0 

8000 Aðrir kassar ..... HR … … NR . 0 

9000 — Hlutar ......... NANNA eee … 0 

9112 Klukkukassar og kassar af áþekkri gerð fyrir aðrar vörur í þessum 

kafla, og hlutar til þeirra: 

000 — Kassar úr málmi ....... NR HR 0 

0 — Aðrirkassar .... HR a HR 0 

9000 — Hlutar ........... a AÐ HR 0 

9113 Úrólar, úrbönd og úrfestar, og hlutar til þeirra : 

000 — Úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi .............. 10 

0 — Úródýrum málmi, einnig gull- eða sifurhúðuðum ......... . 10 

00 = Afnað 0... HI . 10 

9114 Aðrir klukkuhlutar eða úrhlutar: 

1000 - Fjaðrir, þar með taldar Óróafjaðrir ..... AR 

0 Úrsteinar ...... HR IR rr 

0 — Skifur ........... HI . AR ) 

J) — Plöturogbrýr.......... AR . . 0 

JO — Annars ....... AR a 0
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92. KAFLI 

Hljóðfæri; hlutar og fylgihlutir til þess konar vara 
Athugasemdir; 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV. úr 

ódýrum málmi (flokkur XV), eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). 

b. Hljóðnemar, magnarar. hátalarar, heyrnartól, rofar, snúðsjár eða önnur fylgiáhöld. fylgitæki, 

eða fylgibúnaður í 85. kafla eða 90. kafla, til notkunar með en ekki sambyggð eða innbyggð í 

sama hylki og tæki í þessum kafla. 

c. Leikfangahljóðfæri eða -tæki (nr. 9503). 

d. Burstar til að hreinsa hljóðfæri (nr. 9603) 

e. Safnmunir eða forngripir (nr. 9705 eða 9706). 

f. Spólur, kefli eða áþekkar uppistöður (sem flokkast eftir því efni sem það er gert úr, t.d. í nr. 

3924 eða flokk XV) 

  

2. Bogar og kjuðar og áþekkur búnaður, sem notaður er til þess að leika á hljóðfæri í nr. 9202 eða 

9206 og framvísað er með slíkum hljóðfærum í hæfilegum fjölda og augsýnilega til nota með þeim. 

flokkast í sama vörulið og viðkomandi hljóðfæri. 

Spjöld, diskar og valsar í nr. 9209, sem framvísað er með hljóðfæri, flokkast sem aðskildar vörur 

en ekki eins og það myndi hluta af slíku hljóðfæri. 

A | 

9201 Píanó, þar með talin sjálfvirk píanó; harpsíkord og önnur strengja- 

hljóðfæri með nótnaborði: 

1000 — Píanó ............... FI 0 

2000 — Flyglar .............. BR AIR 0 

9000 — Afnað ........ 0 

9202 Onnur str engjahljóðfæri (t.d. gítarar, fiðlur, hörpur): 

1000 Strokhljóðtæri ...... IR BR 0 

9000 — Onnur 0 

9203 0000 Hljómborðspípuorgel; harmoníum og áþekk hljómbor öshljóðfæri 

með lausuin málmfjöðrum ...................... HR 0 

9204 Dragspil og áþekk hljóðfæri; munnhörpur: 

1000  — Dragspil og áþekk hljóðfæri ......0.0.000... 0 

2000 — Munnhörpur ........0...0.00. 0 0 

9205 Onnur blásturshljóðfæri (t.d. klarínettur, trompetar, sekkjapípur): 

1000 — Málmblásturshljóðfæri ......0....0.0.... eeeeeeeeeee . 0 

9000. — Annars sees eeverrennee a 0 

9206 0000 Slaghljóðfæri (t.d. trommur, svlófónar. symbalar, kastanjettur, 

hringlur (maraccas)) ...........0.00..... veeeeeenee 0 

9207 Hljóðfæri sem mynda hljóðið, eða verður að magna, með rafmagni 

(t.d. orgel, gítarar, dragspil): 

— Hljómborðshljóðfæri, þó ekki dragspil: 

1001 = — Píanó 20... a 0 

1009 — — Orgel .......0.. 000 0 

9000 — Önnur 0... eeereee 0 

9208 Spiladósir, skemmtiorgel. lírukassar, vélrænir söngfuglar, hljóm- 

sagir og önnur hljóðfæri sem ekki flokkast í einhvern annan vörulið í 

þessum kafla; hvers konar tálflautur; blístrur, gjallhorn og önnur 

hljóðmerkjaáhöld fyrir munnblástur: 

1000 — Spiladósir ............. HIN eneeneerrsee 0 

9000 — Annad ................,
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9209 Hlutar (t.d. gangverk í spiladósir) og fylgihlutir (t.d. spjöld. diskar 

og valsar í vélræn hljóðfæri) til hljóðfæra; taktmælar, tónkvíslar og 

tónflautur hvers konar: 

1000 — Taktmælar, tónkvíslar ogtónflautur ...........0............. 0 

2000 — Gangverk í spiladósir ...........00000 0. 000 0 

3000 — Hljådfærastrengir .............2200 00. ren A 0 

— Annað: 

9100 — — Hlutar og fylgihlutir í píanó ogflygla ................0.00.. 0 

9200 — — Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra ínr.9202 ................. 0 

9300 — — Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra ínr. 9203 ................. 0 

9400 — — Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra ínr. 9207 .............0... 0 

9900 — — Annars ..........0 0 AR 0
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FLOKKUR XIX 

Vopn og skotfæri; hlutar og fylgihlutir til þeirra 

93. KAFLI 

Vopn og skotfæri; hlutar og fylgihlutir til þeirra 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur í 36. kafla (t.d. hvellhettur, sprengihnallar, merkjaflugeldar). 

b. Hlutar til almennra nota, eins og 2 

ódýrum málmi (flokkur KV}, eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). 

c. Brynvarðir stríðsvagnar (nr. 8710). 

  

þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd 

Nr. 96 

við flokk XV. úi 

d. Sjónaukasigti eða annar optískur búnaður til nota við vopn, nema þau séu fest á skotvopn eða 

framvísað með skotvopni sem þau eru hönnuð til festingar á (90. kafli). 

e. Bogar, Örvar, skylmingasverð eða leikföng (95. kafli). 

f. Safnmunir eða forngripir (nr. 9705 eða 9706). 

Sem Álutar til þeirra í nr. 9306 teljast ekki radíótæki eða ratsjár í nr. 8526. 

     

  

930 1 (0000 Hernaðarvopn, þó ekki marghleypur, skammbyssur og vopn í nr. 

VÆ) ÆREDE SEES SEERE 

9302 0000 Marghleypur og skammbyssur, „ þó ekki vopn í nr. 9303 eða 9304 . 

9303 Önnur skotv opn og áþekk tæki sem skotið er úr með sprengihleðslu 

930 

(t.d. sporthaglabyssur og rifflar, framhlaðningar, merkjabyssur og 

annar búnaður hannaður eingöngu til að skjóta blysum, byssur og 

marghleypur sem skjóta púðurskotum, sláturbyssur (captivebolt 

humane killers), línubyssur): 

1000 — Framhlaðningar ........00..%..0 0000 

2000 — Aðrar sport-, veiði- eða markskotshaglabyssur, þar með taldir 

sambyggðir haglabyssurifflar .........0...0... 

3000 — Aðrir sport-, veiði- eða markskotsrifflar .................. 
— Annað: 

9001 — — Línubyssur ........0......0 000 ens enn kkennknnee 
9002 — — Hvalveiðibyssur .............0... 000 

9003 — — Fjárbyssur ..........0000.0 

9004 — — Neyðarmerkjabyssur .............0.0 00 

9009 = — Annars ......... vene vennen kneee 

4 (0000 Önnur vopn (t.d. fjaður-, loft- eða gasbyssur og -skammbyssur, 

barefli), þó ekki vopn í nr. 9307 .....0.0..0..0 0 

5 Hlutar og fylgihlutir til vara í nr. 9301—9304: 

1000 — Fyrir marghleypur eða skammbyssur ..........0...... 

- Fyrir haglabyssur eða riffla í nr. 9303: 

2100 — — Haglabyssuhlaup ..............002 000 

2900 — — Aðrir ......... ARNA RIR 
9000 — Aðrir ......0.... 0 nn kk rrnee
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9306 Sprengjur, handsprengjur, tundurskeyti, tundurdufl, flugskeyti, og 

áþekk hergögn og hlutar til þeirra; skothylki og önnur skotfæri og 

skeyti og hlutar til þeirra, þar með talin högl og forhlöð: 

1000 — Skothylki í naglabyssur eða íþekk verkfæri eða sláturbyssur og 

hlutar tilþeirra ............... NANNA 30 

- Haglabyssuskot og hlutar til þeirra; - lottbyssuhögl! 

2100 — Skothylki .........%...0 0. ks er re kk rn nnnns 30 

2900 — — Annad ........0. ekknes 30 

Önnur skothylki og hlutar til þeirra: 

3001 Skothylki fyrir hvalveiðibyssur, línubyssur og fjárbyssur ...... 0 

3009 — — Annad 00k ken enker r ener srsrree 30 

Annad: 

9001 - Skutlar fyrir hvalveidibyssur og Hnubyssur ................ 0 

9009 ANNAFS 2... 30 

9307 0000 Sverð, höggsverð; byssustingir, lensur og áþekk vopn og hlutar til 
30 þeirra og skeiðar og slíður tilþeirra ...........................
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FLOKKUR XX 
Ymsar framleiddar vörur 

94. KAFLI 

Húsgögn; rekkjubúnaður, dýnur, rúmbotnar, púðar og áþekkur stoppaður húsbún- 

aður; lampar og ljósabúnaður, ót.a.; ljósaskilti, ljósanafnskilti og þess háttar; 

forsmíðaðar byggingar 

Athugasemdir 

1 esse kafla telst ekki: 

  
Loft- eda vatnsdýnur, -koddar eða -púðar í 39., 40. eða 63. katla. 

b. Spenr hannadir til ad standa å gålfi eda jordu (t.d. hverfispeglar (sveifluspeglar)) í nr. 7009. 

c Vö mur kafla 

i nennra nota, 

ålmi í (flokkur XV), ed 1 

lúsgögn sérhönnuð sem hlutar tí 

      md við flokk XV., úr ódýrum 

afli), aða peningaskápar í nr 8303. 
     

n   a áþekkar vörur úr    

    

e. I kæliskåpa í nr. 8418; húsgögn sérhönnuð fyrir saumavélar 

(nr. 

f. Lampar eða ljósabúnaður í $5. kafla. 

g yn sérstaklega hönnuð sem hlutar til tækja í nr. 8518 (nr, 8516), f nr 8519—-8521 (nr. 

ða Í nr —8528 (nr. 8520).    
   

h. Vörur í nr. 8 

I 

  

æknatæki i nr. 9018 eda tannlæknaspytubakkar (nr. 9018) 

g úrkassar). 

mpar eð 

önnur sérstaklega gerð fyrir leikspil 
skreytir (þó ekki rafmagnsljósasveigar) eins og kínversk ljósker (nr. 9505) 

2. Vörur (aðrar en hlutar) sem tilgreindar eru í nr. 9401--9403 flokkast einungis í þessa vöruliði et 

il jordu 

Tannlæknastó 

k. Vörur í 91. kafla (t.d. klukku- o 

húsgögn eða leiktan 

ar sem í eru tannl: 

1    
    lósabúnaður (nr. 9503), knattborð eða 

{ 

leikf: 
da i€iKi 

      

Já}, húsgögn fyrir töfrabrögð eða til     

  

    

    þær eru hannaðar til að st 

Eftirtalin húsgögn flokka 

eða festa á vegg eða standa Í 

a. Be r, bókaskápar 

b. Sæti og rúm 

í framangreind númer jafnvel þótt þau séu hönnuð til að hengja 

  

öðru:     
    hillum og einingahúsgögn 

          
3. a. Sem hlutar til vara í nr. 9401--9403 plötur eða skífur (einnig tilskornar en ekki 

festar við aðra hluta} úr gleri (þ r), marmara eða öðrum steini eða úr einhverju 

öðru efni sem vísað er til í 68. e   

b. Vörur sem lýst er í nr. 9404 og fr dum flokkast ekki í nr. 9401, 9402 eða 9403 

sem hlutar til vara 

d. Sem forsmíðaðar byggingar í nr. 9406 teljast byggingar sem framleiddar eru í verksmiðju eða 

seldar í einingum. framvísað saman og settar saman á staðnum, svo sem íbúðir eða vinnu búðir. 

skrifstofur, skólar, verslanir, skúrar, bílskýli eða áþekkar byggingar. 

  

  

9401 Sæti (þó ekki sæti í nr. 9402), einnig sem breyta má í rúm, og hlutar 

til þeirra: 
000 Sæti til nota í flugvélum ....... a AR 10 0 

2000 — Sæti til nota {ökutækjum .... AR re. IR 10 0 

3000 — Snuningsstotar r med hædarst illingt Re I 10 0 

4000 Sæti, þó ekki garðsæti eða >m hægt er ad breyta 

  

irum
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9402 

1001 

1009 

DU 

s001 6001 

  

7001 

7002 

    

Sæti úr reyr mbus eða    áþekku efni 

Onnur sæti, með grind úr viði. 

Bólstruð 

— Anna Anna 

  

Önnur sæti, með grind úr 

   
Hlutar ....... FR . vre BR 

Húsgögn til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýra- 

lækninga (t.d. skurðarborð, rannsóknaborð, sjúkrarúm með vél- 

rænum búnaði, tannlæknastólar); rakarastólar og áþekkir stólar sem 

búnir eru snúnings- jafnt sem halla- og lyftubúnaði; hlutar til 

framangreindra vara: 

ekkir stólar og hlutar til þeirra 

  

1 1 az « r tA a >kninga-, rakara- e( 

sgögn og hlutar til þeir 

n til nota á skrifstofum: 

      

rifstofu- og skjalaskápar .......0..... 

Onnur 

Onnur málmhúsgögn: 
i li 

  

húsi 

  

nota i€ 

| nota í svefnherbergi: 

    

nur viðarhúsgögn. 
Eh aa cl 
Hillur OÐSKAD: 

Borð 

  

   Annars 

  

Onnur 

  

Húsgögn úr öðrum efnum. þar með talið reyr. körfuviðt 

  

— Hlutar 
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9404 Rúmbotnar; rekkjubúnaður eða áþekkur húsbúnaður (t.d. dýnur, 
stungnar ábreiður, æðardúnssængur, púðar, sessur og koddar) með 
fjöðrum eða bólstraðar hið innra með hvers konar efni eða úr 
holrúmsgúmmiíi eða -plasti, einnig með áklæt 

1060 10 0 

2100 lasti, einnig með áklæði 10 0 
2900 — - Úr öðrum efnum .. IR . AR . . 10 0 
3000 Svefnpokar 10 0 
9000 — Annað ...... BR . AÐ AÐ 10 0 

9405 Lampar í g ljósabún: iður, þar með talin leitarljós og kastljós og 
hlutar til Þeirra, ót.a.; ljósaskilti, ljósanafnskilti og þess háttar sem 
útbúið er r föstum ' ljósgjafa, og hlutar til þeirra, ót.a. 

ður, í loft eða á ve     
    

  

gi, g 

ssvæði eða umferðaræða 

      

    
   

     

    

1001 — — Flúrskinsljós 2... 10 0 
1009 

10 0 

t standlamp- 

2001 skinsljós sr NR HR HR I 0 
2009 — - Annað BIÐ . pure . … … BERA 10 0 
3000 | 10 0 

4001 10 0 
4009 I . U } 
5000 Lampar og ljósabúnaður, ekki fyrir 10 0 

Ljósaskilti, ljósanafnskilti 

6001 - Flúrskins! jós AE rrrreee 0 
6009 — — Ur Gårum efnum 2... 0 

Hlutar: 

- Úr gleri: 
9101 - — Lampaskermar 10 0 
9109 — - Aðrir 10 0 

- Ur plasti 

Skermai 10 0 
-— — Adrir .....…. 10 0 

Aðrir: 
9901 — Skermar BR AN …… HR 10 0 
9909 — — — Annars 0... . HIÐ 10 0 

9406 Forsmidadar byggingar: 
0001. — Målmgrindur åsamt y i bak og veggi BR 5 0 

  

0009 — Aðrar AÐ re. . HR 5 0



95. KAFLI 

Leikföng, leikspil og íþróttabúnaður; hlutar og fylgihlutir til þessara vara 

Athi igase mdir: 

1 | afla telst ekki: 

rti (nr. 3406) 

eða 

  

     
     

    
         

    

      

“ sr 
aðrar Til     

14 
1geigav 
  

  

  
ngar úr spunavön 

spunay örum eða segl á 

askór með áföstum ís 

eða íþróti ta ahöfuðf. tnaður í 65 kafla 

ustafir, eyri eða       svipur, k 

  
(nr. 8504} eða 1 y re $ fot it 

ti < I idf í fil, Tarstraum     niåbretti og bess håttar) snjóbretti og þess háttar 

     

  

því er varð: 
í     q. Gleraugu, hlí 

r. Tálflautur eða bl 
m Ág á 7 listir 

s. Vopn eða ör hlutir 

  

    

   
    

    

  

n 

  
málmi í 

aðallega eru nothæfir við vörur þeim vörum. 

skulu hlutar og fyleihlutir sem einung 

        

XV, 

r (nr. 8526). 

am (44. kafli ad 

a annar viðlegubúnaður eða hanskar (flokkast eftir því efni sem 

góð- 

is eða 

  

    

  

   

A 

9501 Leikföng á hjólum, hönnuð fyrir börn til að sitja á (t.d. þríhjól, 

hlaupahjól, stignir bílar); brúðuvagnar og brúðukerrur: 

0001 — Barnabríhjól... . A . . … 10 

0009 Annað . 10 

9502 Brúður sem einungis eru | gerðar í mannsmynd: 

1000 — Brúður, einnigklæddar .............. sr . …… 10 

Hlutar og fylgiblutir: 

9100 — Fatnadur og fylgi 9 10 

9900  — — Adrir ..... HE AR SN . AR 10 

9503 Önnur leikföng: smækkuð líkön {í stærðarhlutföllum) og áþekk 

tómstundalíkön, einnig gangfær; hvers konar þrautir: 

1000 — Rafmagnsjárnbrautir, þar með taldir teinar, brautamerki og aðrir 

fylgihlutirtil þeirra ......... HAR . . 10 

    2000 - Smækkud líkön (í stærðarhlutföllum) tl samsetning 

gangfær módel, þó ekki í nr. 9503.1000 ...00.00 0 10 
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3000 — Önnur bvggingarsett og ing | 10 0 

— Leikföng sem eru í líki dýr: t eða Ómennsk: 

4100 — — Meðtróði seen evnerne rreee 10 0 
4900 — Önnur BI 10 0 

5000 — Leikf fangahljóðfæ eri og le ikf. inga áhöld FR 10 0 

6000 — Þrautir ............. 10 0 
7000. — - Önnur leikföng. í settum eða búningum 10 0 
8000 — Onnur leikfång og likån, med hreyfli 10 0 

9000 Annars 200 erevee 10 0 
9504 Hlutir til samkvæmisleikja, borð- eða spilastofuleiktæki, þar með 

talin pinnaborð, knattborð, sérstök borð fyrir fjárhættuspil og 

sjálfvirkur búnaður fyrir keilubrautir: 

1000 — Leiktæki sem notuð eru við sjónvarpsviðtæki 10 0 

2000 — Hlutir og fylgihlutir til knattleikja AÐ 10 0 

3000 — Önnur leikspil , myntstýrð eða diskstýrð, þó ekki búnaður fyrir 

keilubrautir ...... HR HR 10 0 
4000 — Spil ........200s0eeeeeeeevennnene 10 0 

- Annað: 

9001 Taflborð ogtaflmenn ....... HI 10 0 

9002 Teningsspil og önnur hliðstæð | leiks pil 10 0 

9009 Annars .......... … HA . 10 0 

9505 Hlutir til skemmtana eða annars hátíðahalds, þar með taldir gripir 

fyrir töfrabrögð og sjónverfingar: 

1000 — Hlutir til jólahalds 10 0 

9000 Aðrir ..... 10 0 

9506 Hlutir og búnaður til fimleika, frjálsra íþrótta, annarra íþrótta (þar 

með talið borðtennis), ót.a. í þessum kafla; 

Snjóskíði og annar búnaður fyrir snjóskíði: 

1100. — — Skíði ............ HA 10 0 

1200 — — Skíðabindingar ............. 10 0 

1900 — — Annað ....... BR HR 10 0 

Sjóskíði, brimbretti, se egibretti og annar búnaður fyrir vatna- 

íþróttir: 

2100 - Seglbretti 10 0 

2900 — - Annað ...... . HR NR 10 0 

- Golfkylfur og annar golfbuin: dur: 

3100 - Kylfur, fullbunar ............ 10 0 

3200 — — Golfkúlur ............. 10 0 

3900 — — Annad 20.00.0000. 10 0 

4000  — Hlutir og búnaður fyrir borðtennis ........... . … 10 0 

Tennisspaðar, hnitspaðar (badminton) eða ábekkir spað: ir, 

einnig strengdir: 

5100 — — Tennisspaðar, einnig strengdir eee 10 0 

5900 — — APP . 10 0 

- Knettir, aðrir en solfkúl ur og  borðte nniskúlu 

6100 —- Tennisboltar .........00 0 19 0 

6200 —— Uppblásnir .............. eee NR 10 0 

6900 — — Aðrir ..... . 10 0 

7000 - Ísskautar og hjól: skaut: ir, bi ar med taldir sk utaskór með á áföstum 

skautum ......... 0. 10 0
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9507 

  

9100 

9900 

Annað: 

Hlutir og búnaður til fimleika eða frjálsra íþrótta 

- — Annars ......... IR 

Veiðistangir, önglar og annar búnaður til veiða 

fiðrildaháfar og áþekk net; tálfuglar (þó ekki í nr. 

áþekkur veiði- eða skotbúnaður: 

— Veiðistangir 

Önglar, einnig með öngult 

     
  

  

Veiðihjól 

Annað HI 

Hringekjur,  rólur, skotbakkar og annar 

á línu; fiskháfar. 

9208 eða 9705) og 

búnaður fyrir 

skemmtigarða; farandhringleikhús, faranddýrasöfn og farand- 

leikhús 

  

0 

0
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96. KAFLI 

Ymsar framleiddar vörur 
ugasemdir 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Snyrtiblýantar (33. kafli). 

b. rur sem teljast kafla (t.d. hlutar til regnhlífa eða göngustafa). 
ysvarningur (nr. 7117). 

      
    

   
athugasemd vid flokk XV, år 

Fi). 

m hlutum úr útskurðar- 

)ft eða aðrir hlutar til slíkra v 

lutar til almennra nota, eins í 

dýrum málmi (flokkur XV), ed 

aðrar vörur Í 

    

     
    

  

  eða öÖðr   ur      i Stunarefnum. fil nr. 9601 eða 9602 teljast ra 
framvísað er sér. 

í. Vörur í 90. kafla (t.d. gle í g ( 
burstar sérstaklega gerdir til tannlækninga, eda lyfleieminga. skt urðlækninga eða dýralækninga 
(nr. 9018)}) 

Vörur í 91. kafla (t.d. klukku u- eða úrkassar) 

      

    

   

   

    

Øg 

h. Hljóðfæri eða hlutar eða fylgihlutir til þeirra (92. kafli 

ij. Vörur í 93. kafla (vopn og hlutar I 

k. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn. 

I. Vörur í 95. kafla (leikföng, leil    

m. Listaverk, safnmunir eða for ngripir (97. 

Sem útskurðarefni úr jurta- eða steinaríki 

a. Hörð fræ, kjarnar, skurn, hnetur 

fílabeinshnetur og dompálmahnetur). 

b. Raf, merskúm. mótað raf, mótað merskúm, svartaraf (jet) og svartarafseftirlíkingar úr 
jarðefnum. 

Sem tilbúin knippi og vör 

sem notuð eru til útskurðar (t.d. 

  

   

  

ki nippi og vöndlar 

  

setningar Í sópa e 
sem að skera til á endum 

Vörur í þessum kafla, aðrar en í nr. 9601- -9606 e eða 9615. flokkast einnig í þennan kafla þótt þær 
séu gerðar að öllu leyti eða að hlut: ða málmi klæddum 800målmi, úr náttúrlegum 
eða ræktuðum perlum eða eðalsteinum < eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða 
endurgerðum). Nr. 9601--9606 og 9615 taka þó til vara sem í eru minni h: íttar efnisþættir úr 
náttúrlegum eða ræktuðum perlum, eðasteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum 

Ja málmi klæddum góðmálmi. 

   

  

   eða endurgerðum), góðmálmi e 

  

  

Á i 

9601 Unnið fílabein, bein, skjaldbökuskel, horn, hjartarhorn, kórall, 
perlumóðir og önnur unnin útskurðarefni úr dýraríkinu, og vörur úr 

þessum efnum (einnig mótaðar vörur): 
1000  — Unnið fílabein og vörur úr fílabeini .......... BR 10 0 

A anað 
9001 - Vei 0 
9009 — — Ann: BI 10 0 

9602 Unnin útskurðarefni úr jurta- eða síeinaríkinu og vörur úr þessum 
efnum; mótaðar eða útskornar vörur úr vaxi, steríni, náttúrlegum 

gúmkvoðum, náttúrlegum harpixum eða mótunardeigi, og aðrar 

mótaðar eða útskornar vörur, ót.a.; unnið, óhert gelatín (þó ekki 

gelatín sem telst til nr. 3503) og vörur úr óhertu gelatíni.: 
0001 — Gelatínbelgir utan umlyf ....... ARA seeneserrnvrrnnnee 0 
0002  — Til vélbúnaðar .......... BIÐ . 0 
0009 — Annað .0.0....... FR neeneuenuneruneee … bersueee 10 0
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9603 Sópar, burstar (þar með taldir burstar sem eru hlutar af vélum, 

tækjum eða ökutækjum), handstýrðir vélrænir gólfsópar, án 

hreyfils, þveglar og fjaðrakústar; tilbúin knippi eða vöndlar til 

framleiðslu á sópum eða burstum; málningarpúðar og -rúllur; 

skaftþvögur (þó ekki rúlluþvögur): 

1000 — Sópar og burstar úr hrís eða öðrum jurtaefnum, samanbundið, 

einnig með skafti ..........0... 0... rnrer AR 10 0 

Tannburstar, rakkustar, hårburstar, naglaburstar, 

augnháraburstar og aðrir hreinlætisburstar til nota á menn, þar 

með taldir slíkir burstar sem eru hlutar til tækja : 

2100 Tannburstar ..........0.00.. 020 rnee MR 10 0 

—- — Aðrir: 

2901 — — — Med plastbaki ............. ANNANN AR 10 0 

2909 — Annars een benene nnsskskre AR 10 0 

3000 Listmálunarpenslar, ritpenslar og áþe kkir burstar til nota við 

förðun ......... RA ennen rese rnsnens 10 0 

4000 — Málnir lakk- og áþekkir pensla (þó ekki burstar í nr. 

9603.30); málningarpúðar og málningar rúllur sr rsrree HR 10 0 

5000 Aðrir burstar sem eru hlutar til véla, tækja eða ökutækja ....... 10 0 

9000 = AÐRIR ....0.... 10 0 

9604 0000 Handsíur og handsáldir ...............0..0000 00... ken rr knen 10 0 

9605 0000 Hreinlætis-, sauma-, eða skó- eða ferðasnyrtisett til persónulegra 

nota á ferðalögum ..............0...00. 000. 10 0 

9606 Hnappar, þrýstitölur, smellur og smelluhnappar, hnappamót og 

aðrir hlutar til þeirra vara; hnappaefni (button blanks): 

1000 — Þrýstitölur, smellur og smelluhnappar og hlutar til þeirra ..... . 0 

Hnappar: 

2100 — - Úrplasti, ekki lagðir spunaefni . NANNA 0 

2200 — Ur málmi, ekki lagðir Spunaefni NA Ð SAR 0 

2900 — — Aðrir ........... reen kreere nne 0 

3000 — Hnappamót og aðrir hlutar til hnappa; hna ppaefni A 0 

9607 Rennilásar og hlutar til þeirra: 

Rennilásar: 

1100 — — Með tönnum úr ódýrum málmi ........0000 0000... 10 0 

1900 — — Aðrir 2... AR HI 10 0 

Hlutar: 

2001 Málmstykki til framleiðslu á rennilásum .................. 0 

2009 Aðrir NANNA rrnggee 10 0 

9608 Kúlupennar; pennar og merkipennar með flókaoddi og öðrum 

gropoddi; sjálfblekungar, stylógrafpennar og aðrir pennar; eftirrit- 

unargrifflar; skrúfblýantar eða renniblýantar; penna-, blýants- og 

áþekk sköft; hlutar (einnig hettur og klemmur) til framangreindra 

vara, þó ekki vara í nr. 9609: 

1000 — Kúlupennar ..........00%%000 0 nn eks krk rr krkrkrrs 30 

2000 — Pennar og merkipennar með flókaoddi og öðrum gropoddi ..... 30 

- Sjálfblekungar, stylógrafpennar og aðrir pennar: 

3100 — — Tússteiknipennar ...... HR ANNANN 30 

3900 — — Aðrir .....0.0.0 0. AR AR 30 

4000 — Skrúfblýantar eða renniblýantar ......0.....00 0... .0.00... … 30 

5000 — Vörusamstæður úr tveimur eða fleiri undanfarandi undirliða .... 30 

6000 Fyllingar í kúlupenna, gerðar úr pennaoddi og blekhylki ..... … 30
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Annað: 

Pennar o 30 

Annars HI . HR 30 

9609 Blýantar (þó ekki blýantar í nr. 9608), vaxlitir, ritblý, pastellitir, 

teiknikol, rit- eða teiknikrít og klæðskerakrit: 

1000 ar í i ð í st u sl 30 

2900 Sy 30 

9000 Annað 30 

9610 0000 Spjöld og töflur með yfirbor ði til að skrifa eða teikna. á, einnig Í 

ramma HEI FR a ens . 10 0 

9611 0000 Dagsefningar-, innsiglis- eða tölusetningarstimplar og þess háttar 

{þar með talin áhöld til prentunar eða áletrunar á merkimiða), til 

handstimplunar; leturhaldarar og stimpilsamstæður með slíkum 

leturhöldurum til handstimplunar IR ið 0 

9612 Ritvélaborðar eða áþekk bönd með ble ki eða unnin á annan hátt til 

áprentunar, einnig á spólum eða í hylkjum; blekpúðar, einnig með 

bleki eða í öskjum: 

1000 Borðar .... 10 0 

2000 — Blekpúðar AR 10 0 

9613 Vindlingakveikjar ar og aðrir kveikjarar, einnig vélrænir eða raf. 

knúnir, og hlutar til þeirra, þó ekki steinar og kveikir: 

1000 Vasakveikjarar fyrir gas, ekki endurfi >gir 30 

2000 Vasakveikjarar, fyrir gas, g 30 

3000 Bordkveikjarar . . … HR 30 

8000 Aðrir kveikjarar 30 

9000 Hlutar ARNA e neuen r nerverne rrsnne 30 

9614 Reykjapipur ( þar r með taldir pípuhausar) og vindla- eða vindlinga- 

munnstykki, og hlutar til þeirra: 

000 Gróft formuð viðar- eða rótarstykki til framleiðslu á pípum 30 

Pír þur Og pípuhansar HR AR a 30 
Annað . AR MR HI 30 

9615 Greiður, hárspennur og þess háttar; hárnálar, hárliðunarnálar, 

hárliðunarklemmur, krullupinnar og þess háttar, þó ekki vörur í nr. 

8516, og hlutar til þeirra: 

Greiður, hárspennur o.þ.h. 

1100 Úr harðgúmmíi eða plasti … BAR … 10 0 

1900 Annað ..... . HR IR 10 0 

9000 Annad 10 0 

9616 limúðarar og áþekkir snyrtivi óruúðarar, og festingar og hi 2usar til 

þeirra; duftpúðar og duftleppar til að bera á snyrti- eða hreinlætis- 

vörur: 

1000 — Hmúðarar og áþekkir snyrtivöruúðarar, og festingar og hausar til 

Þeirra 0... . HR BR 10 0 
2000 Duftpúðar og duftleppar til að bera á snyrti- eða hreinlætisvörur 10 0 

9617 0000 Hitaflöskur og aðrir hitageymar, fullbúið með hylki; hlutar til 

þeirra, þó ekki glergeymar . HR SAR . . 10 0 

9618 0000 Klæðskeragínur og önnur líkamslíkön; sjálfhreyvfivélar og annar 

hreyfisýningarbúnaður fyrir útstillingar í búðargluggum 10 0
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FLOKKUR XXI 

Listaverk, safnmunir og forngripir 

97. KAFLI 

Listaverk, safnmunir og forngripir 

asemdir: 

  

      

  

    

    

    

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Í. þessa kafla telst ekki: 

a. Ónotuð frímerki eða st Imerki, póststimpilme: tímpluð skjöl) eða áþekk merki sem eru 

gild eða verða gild í því landi sem er ákvörðunarstaður þeirra (49. kafli) 

b. Leiktjöld, bakgrunnur í myndastofur eða þess háttar, úr máluðum tjöldum (nr. 5907}, nema 

flokka megi það undir nr 9706. 

c. Perlur, náttúrlegar eða ræktaðar, eða eðalsteinar eða hálfeðalsteinar (nr. 7101--7103). 

2. Sem frumverk af stungum, þrykki og steinprenti í nr. 9702 teljast myndir sem þrykktar eru beint í 

svörtu og hvítu í lít með einni eða fleiri plötum sem listamaðurinn hefur gert að öllu leyti í 

höndunum, án il þeirra aðferða eða efnis sem hann notar, þó ekki með neins konar 

vélrænum eða ljósvélrænum aðferðum. 

3. Tilnr. 9703 i öldaframleiddar endurgerðir af listaverkum eða venjulegar handidnadar- 

vörur sem > 

4. a. Leidi ekki annad af 1.—3. athugasemd hér á undan flokkast vörur í þessum kafla í þennan kafla 

en ekki í neinn annan kafla tollskrárinnar. 

b. Nr. 9706 tekur ekki til vara sem teljast til einhvers af fyrri vöruliðum þessa kafla. 

5. Rammar um málverk, teikningar, pastelmyndir, klippimyndir eða áþekk veggskreytispjöld. 

tungt ur, > brykk eða steinprent skoðast sem hlutar af þessum vörum, enda séu þeir að gerð og 

ver við þær. 

A t 

9701 Málverk, teikningar og pastelmyndir gerðar í höndum að öllu leyti, 

þó ekki teikningar í nr. 4906 og handmálaðir eða handskreyttir 

framleiddir hlutir; kiippimyndir og áþekk veggskreytispjöld: 

1000 Málverk, teikningar og pastelmyndir ...... HAIR U 

9000 Annað ......... NR SN 10 0 

9702 0000 Frumverk af stungum, þrykki og steinprenti AR . 0 

9703 0000 Frumverk af höggmyndum og myndastyttum, úr hvers konar efni . 0 

9704 0000 Frímerki eða stimpilmerki, póststimpilmerki, fyrstadagsumslög og 

97 

97 

póststimpilskjöl (stimpluð skjöl), og þess háttar, notuð, eða ef 

ónotuð, þá ógild eða verða ógild í því landi sem er ákvörðunarstaður 

þeirra „00... . 0 

0 Dy rafrædileg, grasafrædileg, bergfrædileg, liffærafrædileg, söguleg, 

fornfræðileg, steingervingafræðileg, þjóðfræðileg eða myntfræðileg 

söfn og safnmunir ..... BI so … 0 

05 00( 

706 0000 Forngripir eldri en 100 ára IR sr 0



   

   

  

   

      

     
   

     

Janúar 1985. Frá sama tíma falla úr gildi 1. og 3. gr. laga nr. 120 
krá o.fl., ásamt lögum um breytir 

  

  
7 á greinum þessum svo os 

|! önnur fyrirmæli sem sett hafa verið samkvæmt greini 

      

    

   

120/1976, um tollskrá o.fl., lög nr. 59/1969, um tollheimtu og 

eymslur o.fi., með síðari breytingum, í lögum nr. 

  

yr. 1. gr. lapanr. 78/1980 komi 

80, um jöfnunargjald, breytast í tollalög, nr. 55/1987, með breytingum 
Ny 

1 0. „þessarar greinar“ í 2.n ro
 

sí = Á 
    ( Á 

     

   
     

  

eða eru hliðstæðar 

Við gildistöku 

lækkun eða niðurfellin“ 

  jalnframt úr gildi ákvæði í öllum öðrum lögum um 

j nema slíkar undanþágur styðjist 
jafnframt við milliríkjasam eða samninga ríkisins við erlenda aðila 

Ákvæði til bráðabirgða. 

I 

Af Öllum vörum, sem Otollafgreiddar eru 1. 

tollskrá í viðauka I við tollalög t. 

Hafi leyti ti ildistöku laga þessara skal tollmeðferð 
hennar þó miðuð við þá tolla og önnur gjöld sem í gildi voru við leyfisveitinguna. i 

tar 1988, skal greiða toll samkvæmt 
   

    

  

sbr. 12. gr. þessa E 

   [ afhen 

  

dingar á vöru verið veitt fyrir 

[i 
1100—8430.6200, 8430.6909 og 8431.4109 skal 

lækka í 20% 1. janúar 1989. 15% 1. janúar 1990, 10% 1. jandar 1991, 5% 1. janúar 1992 og 
falla niður 1. janúar 1993. 

{ll 

Tollur á vörum í tollskrárnúmerum 2001.1000-2005.9000 skal lækka í 20% 1. janúar 
130, 1 
iU/o i . Januar 1990 og falla nidur 1. januar 1991. 

   Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S 

Ívin Hannibalsson. 
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LOG 

um vörugjald. 

Forseti ÍSLANDS 

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

Upphafsákvæði. 

Í. gr. 

Greiða skal í ríkissjóð vörugjald af innfluttum vörum og vörum sem fri ru eða 

  

fá einhverja vinnslumeðferð innan lands eins og nánar er 

rjaldskyldar vörur og framleiðsia. 

2. gr. 

Gjaldskyldan nær til allra vara, nýrra sem notaðra, sem fluttar eru til landsins eða eru 

framleiddar, unnið er að eða er pakkað hér á landi og flokkast undir tollskrárnúmer sem 
   

y 
talin eru upp í 3. gr. Vara, sem seld er úr landi, er þó ekki gjaldskyld. 

Við ilokku in til gjalc 

tollalaga, nr. 55/1987, og 

um tollflokkun vara. 

Iskyldu samkvæmt lögum þessum skal fvlgt flokkunarreglum 
    a ákvæði þeirra tafnframt um úrskurðar vald í ágreiningsmálum 

  

Vörugjald skal vera 14% og leggst á vörur í eftirgreindum tollskrárnúmerum: 

  

1704.1000 2009.2009 6806.9001 

1704.9001 2009.3001 6806.9009 

1704.9002 2009.3009 
6910.1000 

6910.9000 

i ) 
1704.9003 2009.4001 2203.0001 

1704.9004 2009.4009 2203.0009 
- 

] 

     
2009.5001 

    

(4.9009 2009.5009 2204.2101 3305.1001 7019.3191 

2009.6001 2204.2901 3305.1009 7019.3901 

2009.6009 2204.3000 3305.2000 1019.9009 

2009.7001 3305.3000 

2009.7009 06.0000 3305.9000 

2009 .8001        2009.3009 2208.9009 3307.1000 

2009.9001 3307.2000 390 

2009.9009 2209.0000 3307.3000 4101 

  

806. 209 

  

    

    

3003.9004 33 5001 

ig )6. 3307.9002 

3004.5004 3307.9009 7214.2001 

2000 2004.9004 7214. 3001 

3000 1000 7214.4001 

): 3302.1002 3922.2000 7214.5001 

2009.1101 3922.9001 7; 001 

2009.1109 2201.1000 2303.0001 3922.9009 

2009.1901 3303.0002 7217.1100 

2009.1909 2202.1001 6806.1000 7217.1900 

2009.2001 2202.1009 6806.2000 7217.2100
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6002 

     
   

1.1000 

2100 

1.2900 
3001 í 
Ss 

  

    
   1000 

„6000 

td. 7000     .8901 

  

    1000 

81,2000 

1 3000 

„4000 

   
   

   

9007 

  

3000 

9007.9200     
8536.6100 

ÞIÐ . 
2900 

8.3001        i 
IQ 
10 

8418 

8418. 

  

4. 
Skylda til að greiða vörugjald hvílir á þ 

I. Öllum þeim sem flytja til landsins vörugjald 
eða end 

   
ursölu. c 

2. Öllum þeim sem framleiða, v      

Sama á við um þá sem annast heildsöludreifingu vöru sem um ræðir í þessum tölulið, 

  

S 0. ET. 

Hver sá, sem skattskyldur er skv. 2. tölul. 

um áður en vörugj 
l. 1. mgr., skal ótilkvaddur og 

aldsskyld starfsemi hefst tilkynna atvinnurekstur sinn í 
| 1 

skráningar hjá skattstjóra þar sem hann er heimilisfastur. Breytingar, sem verða á starfsemi 
       

  

  

eftir að skráning hefur farið fram, skal tilkynna eigi síðar en 15 dögum ettir að breyting á 
sér stað.
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Gjaldstofn. 

5. gr. 

  

   
Gjaldstofn vörugjalds af innfluttum vörum er tollverð þeirra ei Í 

). gr. tollalaga, að viðbættum tollum eins og þeir eru ákveðnir samkvæmi | 

íætlaðrar heildsöluálagningar. 

    

6. gr. 

  

Gjaldstofn vörugjalds af gjaldskyldum vårum sem eru framleiddar, unnið að á einhvern 

hátt eða pakkað hér á landi er heildsöluverð þeirra. þ.e. þ 

ber við sölu vörunnar til smásala 

  

  

) sem greitt er eða greiða     

Annist innlendur framleiðandi gjaldskyldrar vöru ekki jafnframt heildsölu hennar 

heldur selur hana heildsala skal hann reikna vörugjald af verksmiðjuverði vörunnar. 
£ öluverð framleiðanda hennar án vörugjalds       Verksmiðjuverð vöru e1 

Heildsali, sem kaupir gjaldskyldar vörur af innlendum framleiðanda á verksmiðjuverði, 

skal reikna vörugjald af heildsöluverði sínu, sbr. I. mgr., að frádregnu innkaupsverði 

vörunnar, sbr. 2. mgr. 
amsvari söluverð frá verksmiðju ekki heildarandvirði framleiðsluvöru eða vöru sem 

fær & einhverja vinnslumeðterð eða pökkun hér á landi, t.d. na þess að kaupan 

annar framleiðandi leggur til hráefni, efnisvörur eða annað til framleiðslu. vinnsl: 

ýkkunar á vöru, skal heildarandvirði hennar teljast gjaldstofn til vörugjalds. 

    

      

Innheimta, upps sjörs stímabil, gjalddagar o.fl. 

gr. 

Vörugjald af innfluttum gjaldskyldum vörum skal innheimt ásamt tollum við tollaf 

greiðslu 

Að því leyti sem eigi er ákveðið í lí gum þessum um gjaldskyldu, gjaldfrelsi, álagningu, 

innheimtu. stöðvun tollafgreiðslu, veð, sektir, viðurlög, refsingar og aðra framkvæmd 

varðandi vörugjald af innfluttum gjaldskyldum vörum skulu gilda, ettir því sem við geta átt. 

ákvæði tollalaga, nr. 55/1987, svo og reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt 

þeim. 

   

  

     

  

   

8. gr. 

Vörugjald af innlendum framleiðsluvörum reiknast við sölu eða afhendingu gjald- 

skyldrar vöru frá framleiðanda eða heildsala og skiptir ekki máli hvenær eða með hvaða 

ti greiðsla kaupanda fer fram. 

  

Hvert uppgjörstímabil vegna gjaldskyldrar innlendrar framleiðslu, aðvinnslu eða 

pökkunar er tveir mánuðir, janúar og febrúar, mars og apríl, maí og pini. júlí og ágúst.    | 

september og október, nóvember og desember. Gjaldskyldir aðilar skulu ettir lok hvers 

uppgjörstímabils ótilkvaddir greiða innheimtumanni ríkissjóðs það vörugjald sem þeim ber 

að standa skil å samkva mt lögum þessum. 

    

£ innan mánaðar frá því að hverju ú up ejörstímabili lykt kur, 

9. gr. 

Adilum, sem keypt hafa hråefni eda efnivåru til gjaldskyldrar framleiðslu sinnar og 

greitt af því vörugjald, er heimilt að draga innkaupsverð vörunnar frá gjaldstofni, sbr. 6. g 

og reikna vörugjald af þannig fengnum mismun. Sama á við um heildsala sem keypt hefur 

vörugjaldsskylda vöru af innlendum framleiðanda til endursölu, sbr. 6. 

     
  FT 
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essum um ål 

imtöl, ef 
        

  

    

    „ stöðvun atvinnu 

ald Wa innlendri 

akkad hér å landi skulu gilda, eftir bvi sem 

halds, fr 
  á rr a and: Á 1 ramkvæmd vardandi vårug 

  

     
1960, um såluskatt, med sidari breytingum, og 

reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt þeim. 

11. pí 

      

  

   

  

   

Fjármál ráðherra s |ugerð nánari ákvæði 

gjaldskyldu, upp aðra 

    heimilt að undan 

3. gr. einstökum vörum eða toll: Å Tnumerum til bess a0 

sams konar eða hliðstæðra vara. 

  

12. gr. 

öðlast gildi Í. janúar 1988. Frá sama tíma 

um Sérstakt tímabundið “ orugjald, og låg 

8228. desember 1981. 7. 

  

   

    

   desember Í 

desember 1 

desember Í 

sember 

54. gr. laga 

”y 
tr. laga nr. 228. febrúar 1983, lög nr. 

yting á þeim lögum, |é 

1981, um brevtin í þeim lögum, 

   

  

% 
með síðar 

breytingum. ) samkvæmt 
nefndum Í tína. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

I 
>m stunda starfsemi sem skattskyld er samkvæmt lågum bessum 

i 

i 

  

c f 

á við gildistöku laga þessara, skulu tilkynna fyrir 15. janúar 
í til skattstjóra þar sem þeir eru heimilisfastir. 

Allir þeir, se 

skráðir : 

        

   
   Frida, Í 7 7 “ aldskyldra vara 

      

      

    

d verið greitt af samkvæmt ákvæðum 

skal eigi innheimta gjald samkvæmt 
1 

innheimta gjald samkvæmt 

ulln: iðartollafgrei öslu fyri f janúar 1985 
laga nr. 107/1978 og 77/1980, i 
lc 

  

É 

ögum þessum. Frá og með Í. janú   

     
ákvæðum þessara laga af vörum se > Í 

Af vörum, sem afhentar hafa verið innflytjendum fyrir gildistöku laga þessara, með 
leyti tollyfirvalda gegn eða án tryggingar fyrir greiðslu aðtlutningsgjalda samkvæmt heimild í 
tollalögum eða heimildum í öðrum lögum, skal greiða vörugjald samkvæmt ákvæðum laga 
nr. 107/1978 og 77/1980, með síðari breyting 

Við sölu eða afhendingu af birgðum. sem innlendir framleiðendur gjaldskyldrar vöru 
eiga Í. janúar 1988, skal greiða gjald samkv væmt ákvæðum þessara laga. 

Gjaldi vegna sölu eða afhendingar frá framleiðanda á árinu 1988 á gjaldskyldum vörum 
"mt ákvæðum laga nr. 107/1978 og 77/1980, með síðari breytingum, skal skilað á 

gum samkvæmt þeim lögum og reglugerðum settum samkvæmt þeim. 

  

    

    

      
um. 

    

   

   >gum gjald«   

A 
Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir 

L.S.)    
annibals SSOR.



30. desember 1987     

um breytingu á lögum um almannafryggingar 

nr. 67/1971, með síðari breytingum. 

FORSETI ISLANDS 

unnugt: Alþingi hefur fallist á lög | = 
*ssi Og ég staðfest þau með samþykki mínu:     gjört 

n. „vegna brottfalls tekna af vinnu utan 

  

Í ög þessi öðlast þegar gildi. 

2 mber 1987    essastöðum, 30 Ð 

  

Visdís Finnbogadóttir. 
fæ %s 

(L.S) a 
liv ip 

F Bjarti 

  
   

{r. 99 30. desember 1987 

A 
LOG 

um breyting á lögum nr. 48/1987, um Vísindaráð og Vísinda- 

sjóð, Rannsóknaráð ríkisins og Rannsóknasjóð. 

  

FORSETI ISLANDS 

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

4 
Í. gr. 

Fyrri målslidur 1. mgr. 23. gr. laga nr. 48 19. mars 1987, um Vísindaráð og Vísindasjóð. 

Rannsóknaráð ríkisins og Rannsóknasjóð, orðist svo: 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1987 

3 

tr
a lán
! 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 30. desember 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) oe 
Gunnarsson 
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LOG 
um veitingu rikisborgararéttar. 

FORSETI [ISLANDS 

gjörir 

  

KUNNUÐL 

  

r fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

   
  

Ríkisborgararétt skuli öðlast: 

Anamthawat, Kc í IS. nóvember 1951 í Thatlandi       i 
1053 4 Tele 953 å Island Andreasen, Steinunn Ásta, húsm óðir á september 19 

Andreassen, Þorfinnur $S., sjómaður í Sty kkishól mi, f. 11. febrúar 1964 á Íslandi. 

Bieltvedt, Arnór Guðmundsson, nemi í Reyki avík, f. 25. maí 1963 á Íslandi. 

Cela, Hról fur san nemi í Kópavogi, f. 28. júní 9 á Íslandi. 

Cela, Margrét J., nemi í Kópavogi, í. 30. ember 1973 å Is] standi. 

Daníel Andri D jaðason, barn í Kópavogi, 

  

      

  

    

      

        

    Dokic, Predrag, bifr 

Douglas. Audrey, húsmí 

Hall, Nicholas James Grogan, 

Englandi 

Hansen, Herborg, húsmóðir í Reykjavík, f. 16. reyjum. 

Hreinn Skúli Erhardsson, nemi á Grenivík, Í. andi 

Íssa, Sameh Salah Salim, prófessor í Kuwait, Í. 14. janúar 1943 í Palestínu. 

Kaldalóns, Suzanne Marv, einkaritari í Reykjavík, f. 19. nóvember 1954 í Englandi. 

Í opes, Aitor Yraola, lektor í Reykjavík. f. 9. júní 1953 á i 

Madsen, Karen Bruun, verslunarkona í Hafnarfirði, 

Magnus, Robert Jonathan, fræðimaður í Reykjavík, Í. 

i i Englandi. 

í Reykjavík, f. 11. nóvember 1981 í 

   

        

   

  

c 
   

    

4 
Marta Sólev Helgadóttir, barn í Reykjavík, f. 13. nóvember 1983 í Kólombíu. 

£ Oliver Hilmarsson, nemi á Laugarvatni, f. 7. 

Parmani, Esmat, húsmóði 6. mars 1940 í Íran. 

Palmero, Diego Valencia, þjónn í Reykjavík, f. 18. júní 1955 á Spáni. 

Permehit, Vílar, húsmóðir í Frakklandi, f. 1953 í Thailandi. 

Pomfrey. Karen Elizabeth, kennari í Garði, Í. 7. febrúar | í Bandaríkjunum. 

Quesada, Gines Cano, námsmaður í Reykjavík, f. 30. september 1953 á Spáni 

Salmon, Peter Joseph Broome, framkvæmdastjóri í Reykjavík, f. 7. desember 1957 í 

Hong Kong. 

Sewell, David John, afgreiðslumaður í Reykjavík, f. 25. maí 1958 í Englandi. 

Staub, Christian Arthur, fulltrúi í Reykja wík, f. 20. mars 1951 í Sviss. 

Thompson, Eisa María, nemi í Reykjavík, mars óð ) í Bandaríkjunum. 

Tómas Mvung Haraldsson, barn í Svíþjóð, í id. 1 í Kóreu. 
Överby. Ásgeir Guðbjörn. sje mars 1944 á Íslandi. 

Özcan, Ibrahim, verkamaður á Húsavík, f. 20. mars 1955 í Tyrklandi. 

  

september 1974 á Ísl: 

      r á Sauðárkróki, 

    

    

  

   

    

   
maður á Ísafirði. f. 30 

 



Nr. 100 

Nú fær 

hans 

  

fæc 

þá er hann hlýtur íslenskt flá 

fyrir — er börn hans taka sem ker 
að breyta svo eiginna 

Lög 

1036 

2. gr. 

  

r maður , sem i eitir erlendu nafni, 

  

id síðan, heita íslenskum nöfni 
   

  

3
 

os
 

  

þessi öðl 

im samk 

íslenskt 

<væmi 

taka sér íslensk 

iningarnafn. Honum skal þó heimilt 

sínu að það fullnægi kröfum laga um mannanöfn. 

Gjört að Bessastöðum, SÍ. í 

41. desember 1987 

ríkisfang með lögum og skulu þá börn 

t lögum um mannanöfn, en Í 

sinnafn — ásamt því sé €! Cif       

lesember 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S) od. 

LO 

um breytingu å lögum nr. 

G 

  

33/1983, um bann 

vid ofbeldiskvikmyndum. 

FORSETI ISLANDS 

innugt: Albingi hefur fallist å låg bessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: gjörir Á 

    

Í. gr. 

last þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 3). 

jg bessi &Gdlast begar gildi og gilda til årsloka 1988. 

desember 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 

. Gunnarss on. 
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FJARLOG 

fyrir árið 1988. 

  
  

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

A-HLUTI 

Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana 

1. gr. 

Greiðsluyfirlit ríkissjóðs 
Rekstrarreikningur Þús. kr. Þús. kr. 

Tekjur ..........0.0.0 00 63 090 620 
Beinirskattar ..........0..0..... 8 255 000 
Óbeinir skattar .............0..0. sees 51 596 120 
Fjármagnstekjur, vextir .............0..... 2 800 000 
Aðrar tekjur ..........0.0.0. 0. 439 500 

Gjöld: 

Rekstrarliðir .................0...0.. 0. 55 198 401 
Samneysla 2... eee ener eveee 29 678 490 
Neyslu- og rekstrartilfærslur .......................... 23 680 574 
— Sértekjurstofnana ............0....00... 000. —2 960 663 
Fjårmagnsgjåld, vextir esse. 4 800 000 

Jöfnuður ............0...0.. 0... 7 892 219 
Fjárfesting ................0.0.0.... 7 865 936 
Stofnkostnaður .............0.0...0... 0. 4 004 060 
Fjármagnstilfærslur ........................ 3 861 876 

Tekjur umfram gjöld ...............0........0... 26 283 

Lánahreyfingar 

Afborganir „0... 2 095 000 
Afborganir af teknum lånum 4 635 000 
— Innheimtar afborganir af veittum lånum —2 540 000 

Veittlån .........0..0. ennen 1 695 000 
Til B-hluta rikissjåds ss 1 695 000 

Hluta- og stofnfjárframlög 2... 80 000 

Viðskiptareikningar ....................0.0.. 400 000 
Útstreymi umfram innstreymi ....................... 400 000 

Lánsfjárþörf A-hluta ríkissjóðs ........................ 4 243 717 
Lántökur .........0..000 4 260 000 

Innlend útgáfa verðbréfa .............0..00.0.0... 4 260 000 

Greiðslujöfnuður, sjóðsbreyting ................0......... 16283  A 66 

Rikisprentsmidjan Gutenberg
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00 

01 

02 

04 

05 

06 

07 

08 

2. gr. 

31. desember 1987 

Árið 1988 eru veittar til gjalda fjárhæðir sem tilgreindar eru á rekstrarreikningi í þessari 

grein, sbr. sundurliðun í á. gr. 

Gjöld 

Æðsta stjórn ríkisins ..................... 00... 

Forsætisráðuneyti ................00.0 00... 
101 Yfirstjórn ............000 0000 
102—902 Annað ..........%0.. 00 

Menntamálaráðuneyti ....................0 0000. 
101 Yfirstjórn .........00.00 00 
201—885 Fræðslumál .............00.00 0000... 
901—-999 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi .... 

Utanríkisráðuneyti ............0.....0 000... 
101—103 Yfirstjórn ............0 000... 
201 Löggæsla á Keflavíkurflugvelli ............. 
301—313 Sendiráð ..........2.000.0 00. 
390—-401 Alþjóðastofnanir .............0........... 

Landbúnaðarráðun€yti ............................. 
101—172 Yfirstjórn ............00.. 000. 
201—299 Búnaðarmál ...........0...0.. 000... 
5S01—503 Skólar ............00002 00. 

Sjávarútvegsráðuneyti ..............00.... 000 00... 
101 Yfirstjórn ...........0.0.0.00 00... 
201—299 Utvegsmál ...........00..0 0000. 
901 Annað ........... 

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti ....................... 
101—102 Yfirstjórn ............0... 00... 
201—284 Dómgæsla, lögreglumálo. fl. .............. 
301—373 Þjóðkirkjan 

Félagsmálaráðuneyti 
101 Yfirstjórn ...........00000 00 
271—272 Húsnæðismál .............0...0000... 
301—999 Önnur félagsmál ...........00.....0.0000.. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti ............... 
101 Yfirstjórn ...........00. 000 
271—274 Tryggingamál ................ 0000... 

301—399 Heilbrigðismál 
471—502 Annað 

Rekstrar- 

Þús. kr. Þús. kr. 

549 149 

216 011 
46 249 

169 762 

10 453 064 
128 350 

9 515 053 
809 661 

682 451 
199 102 
162 040 
197 789 
123 520 

2 417 023 
69 305 

2215 381 
132 337 

985 543 
60 644 

883 654 
41 245 

3 119 528 
61 244 

2 772 573 
285 711 

2 953 704 
48 997 

1 750 000 
1 154 707 

25 268 862 
56 957 

15 059 530 
10 096 666 

55 709 

  

Flutt 46 645 335



31. desember 1987 1039 

3. gr. 

Nr. 102 

Árið 1988 er ætlast til að innheimtar tekjur verði þær sem tilgreindar eru á 
rekstrarreikningi samkvæmt þessari grein. 

reikningur 

41 Beinir skattar 

411 Eignarskattar ............................ 
4110 Eignarskattur, einstaklingar .................... 
41101 Eignarskattsauki, einstaklingar .................. 
4111 Eignarskattur, félög 2... ss. 
41111  Eignarskattsauki, félåg ......................... 
4116-7 Skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði ..…..…..… 
4118 Erfðafjárskattur .......................... 

412 Tekjuskattar, nettó .......................... 
4120-2 Tekjuskattur, einstaklingar, nettó ................ 
4123 Tekjuskattur, félög .......................... 

42-43 Óbeinir skattar 

420 Gjöld af innflutningi, aðflutningsgjöld, almenn ..... 
4200 Aðflutningsgjöld alls ..................... 

421 Gjöld af innflutningi ........................... 
4210 Gjald af bifreiðum og bifhjólum ................. 
4211 Innflutningsgjald af bensíni „.................... 
4212 Jöfnunargjald ...........0...0..0.0 
4213 Jöfnunarálag á hús og húshluti ................... 
42153  Fédurgjald, grunngjald, låg nr. 46/1985 
42154  Kartöflugjald ss. 
42155 — Sérstakt kjarnfóðurgjald ........................ 
4216 Hagnaður af sölu varnarlíðseigna ................ 

422 Tekjur af sölu erlends gjaldeyris ................. 
4220 Gjald af umboðsþóknun og gengismun inn- 

lánsstofnana ...........0.0.0..0..0. 
4221 Leyfisgjald .........0...0.0.. 
4225 Lántökugjald af erlendum lánum ................ 

Þús. kr. 

760 000 

75 000 

480 000 

125 000 

210 000 

85 000 

4 630 000 
1 890 000 

2 270 000 

810 000 
2 000 000 

410 000 
16 000 

234 000 
30 000 

229 000 
30 000 

240 000 

132 000 

230 000 

Þús. kr. 

1 735 000 

6 520 000 

2 270 000 

3759 000 

602 000 

  

Flutt 14 886 000
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09 

10 

11 

12 

13 

15 

Fjármálaráðuneyti ...............00000 00... 

101—105 Yfirstjórn ...........0%0 000 nan 
201—282 Toll-ogskattheimta ..............00..... 

381 Lífeyrissjóðir, styrktarféo.fl. ............. 

402—999 Annað .......2.00%.. 00 enn 

Samgönguráðun€yti .............0.0.000 000... 0... 

101 Yfirstjórn ...........0.00 0. 
102 Póst- og símamál ........0.0.0000.0 0... 
211 Vegamál ...........0000.00 000. 
321—672 Önnur samgöngumál ..................... 

Iðnaðarráðuneyti .............0..0.. 0000... 

101 Yfirstjórn .........0000 0 

201—-299 Iðnaðarmál.............00.0 0... 0 0 

301—-399 Orkumál ...........0%0 0... nr 

Viðskiptaráðumeyti ...............00.0.00 0000. 

101 Yfirstjórn .......0....0 0 

201 Niðurgreiðslur ..........0000.0 000... 
202—999 Annað ........0020000. 0. 

Hagstofa Íslands ................ 0... 

Fjárlaga- og hagsýslustofnun .............0.....0..0.. 

101—182 Yfirstjórn ........0..00000 0000... 

991 Ymis lán ríkissjóðs, vextir ................. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

134 582 
188 328 
861 063 
971 723 

34 400 
127 000 

2 900 015 
1575 703 

30 734 
432 676 
654 770 

37 316 
2 877 000 

52 668 

65 003 
4 800 000 

Rekstrar- 

Þús. kr. 

46 645 335 
2755 696 

4 637 118 

1118 180 

2 966 984 

76 021 

4 865 003 

  

Flutt 63 064 337
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reikningur 

423 
4235 
4239 

424 
4240-2 
4244 

426 
4261 

427 

4271 

4273 

428 
4280 
42801 
42802 

429 

4290 

4291 

4293 

4294 

42942 

42943 

430 
4301 
4302 
4303 
4305 

Tekjur: 

Skattar af framleiðslu og innflutningi ............. 

Vörugjald ...........0..0.0... 
Framleiðslugjald afáli ......................... 

Sölugjald ...................0. 0. 

Sölugjald, alls ............0... 

Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ............. 

Skattar af einkasöluvörum SRI rerense 

Hluti af rekstrarhagnaði ÁTVR ................. 
Gjald af einkasöluvörum ....................... 

Sérstakir skattar af þjónustu ..................... 
Skemmtanaskattar: 

Skemmtanaskattur ..........0.0.0.... 
Miðagjald ..........0.0.... 

Aðrir skattar af veittri þjónustu .................. 
Aukatekjur, almennar ......................... 

Prófgjöld ......0.0.0.000.0. 

Skráningargjaldökutækja ...................... 

Skattar af þjónustu, ýmsir: 
Samúðarskeyti Landssímans ..................... 
Gjald af eyðublöðum heillaskeyta ................ 

Skattar af launagreiðslum ....................... 

Launaskattur ..............0.... 0 
Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda ............ 
Slysatryggingagjald ............................ 
Iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs ............ 

Þús. kr. 

1 730 000 

42 000 

31 860 000 

1 533 000 

53 000 

4 275 000 

1 500 

53 000 

9 000 

212 000 

4 000 

150 000 

3 000 

20 

2 600 000 

1 600 000 

273 000 

200 000 

Nr. 102 

Pus. kr. 

14 886 000 

1 772 000 

30 327 000 

53 000 

4 276 500 

62 000 

369 020 

4 673 000 

  

Flutt 56 418 520
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Rekstrar- 

  

Gjöld: 

Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 63 064 337 

Gjöld samtals 63 064 337 

Tekjur umfram gjöld 26 283 
  

  

Samtals 63 090 620 
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reikningur 

Tekjur 

Flutt 

431 Aðrir óbeinir skattar ........................... 

4310 Þinglýsingar ................000.000 00 

4311 Stimpilgjald ...............00.0.00 0 

43121 — Þungaskattur af dísilbifreiðum, skv. ökumælum .... 

43122 — Þungaskattur af dísilbifreiðum, fast árgjald ........ 

43123  Bifreiðagjald ............................. 
4313 — Ýmsir skattar af skipum: 
43131  Lestagjald ................0.....0.0. 00. 
43132  Vitagjald ...............0.......... 0 
43133 — Skipaskoðunargjald ............................ 

4316 Áhættugjald ríkisábyrgða ....................... 
4317 Einkaleyfisgjald Happdrættis H.Í. ............... 
4318 ICAO-tekjur .............0 
43192 Gjald af sérstakri verktakastarfsemi .............. 

48 Fjármunatekjur 

481 Vaxtatekjur og aðrar lánatekjur ................. 

4811 Dráttarvextir og vextir af skammtímalánum ....... 
4812 Vaxtatekjur af langtímalánum ................... 

482 Arðgreiðslur ............................. 

4820 Frá fyrirtækjum og sjóðum í B-hluta: 
48201  Afgjöldríkisjarða ................0...0.. 0... 
48202 Fríhöfn Keflavíkurflugvelli ...................... 
48203 — Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli .............. 
48205 — Lyfjaverslun ríkisins ............................ 

4821 Sameignir ríkisins ............................. 
4822 Arður af hlutabréfum .......................... 

4823 — Hluti af hagnaði Seðlabanka Íslands .............. 
4829 Aðrar arðgreiðslur ríkisfyrirtækja ................ 

49 Aðrar tekjur 

499 Ýmsar tekjur ..............0.0..0....0. 

4990 Sektir og upptækar vörur til ríkissjóðs ............ 
4999 — Óvissartekjur .............0......0... 00... 

Þús. kr. 

25 000 

1 400 000 

700 000 

200 000 

650 000 

100 

23 200 

35 000 

155 000 

43 500 

150 800 

50 000 

1 100 000 

1 700 000 

4 500 

190 000 

20 000 

15 000 

15 000 

5 000 

25 000 

100 000 

55 000 

10 000 

Þús. kr. 

56 418 520 

3 432 600 

2 800 000 

374 500 

65 000 

  

Tekjur samtals 63 090 620)
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4. gr. 

Sundurliðun útgjalda eftir ráðuneytum, stofnunum og tegundum útgjalda. 

00 Æðsta stjórn ríkisins 

  

Þús. kr. Þús. kr. 

00-101 Embætti forseta Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 30 301 

101 Yfirstjórn ............... 0... 21 778 
130 Opinberar heimsóknir ......................... 8 083 
150 Fálkaorðan .............00.0..0. 0... 440 

Viðhaldsverkefni: 7 400 

501 Viðhald fasteigna ..............00... 0000. 7 400 

Stofnkostnadur: 7 500 

601 Bifreiðakaup ................. 0000. 2 000 

610 Oryggiskerfi .............0.0..... 0... 5 500 

Gjöld samtals ............... 45 201 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... 14 141 
52-58 Önnur gjöld ...............0. 000. eeeeeeeeese 31 060 

5 Gjöld samtals .............. 0 45 201 

4 Sértekjur ..............0. 630 
Mismunur ............... 44 571 

00—201 Alpingi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 336 316 
101 Þingfararkaup alþingismanna ...................... 122 597 

102 Starfskostnaður ..............00..... 0 35 560 

104 Skrifstofu- og alþingiskostnaður ................... 112 733 
105  Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings .................. 850 
1 06 Útgáfukostnaður Alþingistíðinda .................. 15 930 
107 Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka.................. 11 408 

1 10 Umboðsmaður Alþingis ....................... 6 000 
1 20 Rekstrarkostnaður fasteigna ...................... 9 000 

121 HúsJónsSigurðssonar ..................00... 4 878 
130 Þingmannasamtök NATO #......000000.. 1360 

131 Þingmannanefndir Evrópuráðsins .................. 2 260
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Pus. kr. Pus. kr. 

132 Norðurlandaráð ................00. 0000... 9 500 
133 Þingmannafundir Fríverslunarsamtaka Evrópu ....... 1400 
134 Alþjóðaþingmannasamtökin .............0......... 1 840 
135 Vestnorræna þingmannaráðið ..................... 1 000 

Viðhaldsverkefni: 5 700 
520 Fasteignir ............0...00. 200 5 700 

Stofnkostnaður: 25 500 
6 10 Umboðsmaður Alþingis, tæki og húsbúnaður ........ 1 000 

690 Ýmisstofnkostnaður .............0..0............. 18 500 
691 Hönnunarkostnaður vegna nýbyggingar Alþingis ..... 6 000 

Gjöld samtals .........0..... 00 367 516 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „00... 212 588 
52-58 Önnur gjöld ...............0.... 0. 143 520 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 11 408 

5 Gjöldsamtals ..........00...2 0000 367 516 

00—202 Ríkisendurskoðun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 70 218 
101 Yfirstjórn ..............0 0000 70 218 

Stofnkostnaður: 2 100 

601 Tölvu- oghúsbúnaður ......................000.... 2100 

Gjöld samtals .........0...0.. 0000 72 318 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0.00000 00 rkkrnee 52 048 

52-58 Onnur gjöld .............0.. 0000. 20 270 

5 Gjöldsamtals .............0.. 00 72 318 

4 Sértekjur ........0...00.0 00 30 

Mismunur ...........0000 00 72 288
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00-301 Ríkisstjórn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkisstjórn .....0.. 

Gjöld samtals .............0.00 

Tegundasundurliðun- 
51 Laun ......0.0.00 00 

52-58 Önnur gjöld ..........0....0.000. 
5 Gjöldsamtals ..........0000 

00-401 Hæstiréttur 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Hæstiréttur ..........0.0..0. 000. 

Gjöld samtals .............00. 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „00... 

52-58 Önnur gjöld ...........0.... 0000... 

5 Gjöldsamtals ...........0. 0 

Nr. 102 

  

Samtals 

Þús. kr. Þús. kr. 

43 938 

43 938 

43 938 

39 248 

4 690 

43 938 

20 836 

20 836 

20 836 

20 526 

310 

20 836 

549 149
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01 Forsætisráðuneyti 

01—-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ..........0...0.. 000 
120 Stjórnarráðshús .............0..0.0 000... 

121 Ráðherrabústaður Tjarnargötu .................... 
122 Ráðherrabústaður Þingvöllum ..................... 

123 Hrafnseyri ...........00.. 0000. 
130 Öryggismálanefnd .............0....0.. 0... 

140 GjöfJónsSigurðssonar .............0..0... 00. 

Viðhaldsverkefni: 

520 Stjórnarráðshús, viðhald .......................... 

521 Ráðherrabústaður Tjarnargötu, viðhald ............. 

Gjöld samtals ...........00.. 000 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ..........0. 00 

52-58 Önnur gjöld ................0.. 0... 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimna ........... 
5 Gjöldsamtals ..........2.00. 00 

01-102 Þjóðhagsstofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Þjóðhagsstofnun ............00000 0... 

Gjöld samtals ..............00 00. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „00.00.0000 nnnne 

52-58 Onnur gjöld .............00. 0000 

5 Gjöldsamtals ...........).....00 
4 Sértekjur „..........00.. 020. 

Mismunur ...........00 020 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

30 460 

4 824 

1 725 

580 

580 

3 230 

950 

2 100 

1 800 

20 009 
24 710 

1 530 

48 547 

39 577 

8 970 

48 547 

19 419 

Þús. kr. 

42 349 

3 900 

46 249 

46 249 

48 547 

48 547 

29 128
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01-171 Byggðastofnun, framlag 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Byggðastofnun, framlag .......................... 

Gjöld samtals ............... 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 

5 Gjöldsamtals ................. 0 

01-901 Húsameistari ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...................0 00 

110 Teiknistofa ..................... 0. 

120 Byggingaeftirlit ................0.0...... 

Gjöld samtals ..............00 0000. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „.....0... 0. 

52-58 Onnurgjöld .............0...0 000... 

5 Gjöldsamtals ..............0. 0 

4 Sértekjur „............0 0... 

Mismunur ...........000. 00 

01-902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd ....... 

Viðhaldsverkefni: 

501 Þingvallabæro.fl. ...................0. 0. 

Stofnkostnaður: 

601 Aðalskipulag ...............0.0....... 0. 
6 40 Lífríkisrannsóknir í Þingvallavatni .................. 

650 Bifreiðakaup ..................000 000. 

Gjöld samtals .............00000 0 

Þús. Er. 

125 000 

125 000 

8 198 
20 464 

2 661 

25 663 

5 660 

31 323 

31 440 

11 001 

1 200 

1 900 

2 100 

1 000 

  

Nr. 102 

Þús. kr. 

25 000 

125 000 

125 000 

31 323 

31 323 

—117 

11 001 

1 200 

5 000 

17 201



Nr. 102 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ss... 

52-58 Önnur gjöld........... 

5 Gjöld samtals 

4 Sértekjur ............. 

Mismunur ............. 

1050 31. desember 1987 

Þús. kr. Þús. kr. 

BR 5771 

11 430 

17 201 

1 450 

15 751 

  

Samtals 216 011



31. desember 1987 

02 Menntamálaráðuneyti 

1051 

02-101 Menntamálaráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ................. 

Stofnkostnaður: 

601 Tölvukaup................. 

Gjöld samtals .............. 

Tegundasundurliðun: 

51 

5 

Laun „............ 

52-58 Önnur gjöld 
Gjöld samtals .............. 

02-201 Háskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 

102 

103 

1 04 

105 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

Yfirstjórn ................. 

Sameiginleg útgjöld ......... 

Rekstur fasteigna ........... 

Rannsóknir í kvennafræðum . 

Fjarkennsla ................ 
Guðfræðideild ............. 

Læknadeild ................ 

Lyfjafræði lyfsala ........... 

Lagadeild ................. 

Viðskiptadeild ............. 
Heimspekideild ............ 

Verkfræðideild ............. 

Félagsvísindadeild .......... 
Íþróttakennsla ............. 

Háskólabókasafn ........... 

Mannfræðistofnun .......... 

Reiknistofnun .............. 

Þús. kr. 

118 450 

9 900 

12 460 

55 890 

70 107 

110 300 

99 271 

1250 

6335 

14 881 

107 578 

31 577 

12 365 

18 605 

36 093 

82 749 

70 874 

44 770 

6 064 

38 421 

3 081 

32 667 

30 879 

Nr. 102 

bus. kr. 

118 450 

9 900 

128 350 

128 350 

980 781
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124 Námsbraut í sjúkraþjálfun ............. 
125 Raunvísindadeild ..................... 

126 Stofnun Sigurðar Nordal ............... 

Stofnkostnaður: 

650 Byggingarframkvæmdir og tækjakaup .... 

Gjöld samtals 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 

52—58 Onnur gjåld 

59 Tilfærslur: 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöld samtals 
4 Sértekjur 

Mismunur ..........0. 

02-202 Tilraunastöð Háskólans á Keldum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 

110 Rannsóknadeild fisksjúkdóma 

Viðhaldsverkefni: 

501 Viðhald húseigna 

Stofnkostnaður: 

601 Tæki og búnaður 

Gjöld samtals ................. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 

5 Gjöldsamtals ........................ 

4 Sértekjur .............. 

Mismunur ........0... 

Tilraunastöð Háskólans á Keldum ....... 

31. desember 1987 

Þús. kr 

10 762 

149 109 

3 043 

172 000 

139 101 

412 430 

1 250 

1 152 781 

234 650 

  

55 063 

6 752 

4 900 

3700 

38 445 
31 970 
  

70 415 

28 060 

Þús. kr. 

172 000 

1152 781 

918 131 

61 815 

4 900 

3 700 

70 415 

42 355
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02-203 Raunvísindastofnun Háskólans 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .........0.0..0.. seen. 
102 Reksturfasteigna ..................00......... 
120 Eðlisfræðistofa ................00.. 
130 Efnafræðistofa .............0.00.. 
140 Jarðfræðistofa .............0...0. 
150 Jarðeðlisfræðistofa ...........0.0.00..... 
160 Jarðeðlisfræðistofa, háloftadeild ................ 
170 Reiknifræðistofa ............0.00.. 0 
180 Stærðfræðistofa ..........0.0.0.0.... 0 

Stofnkostnaður: 
602 Tæknigarður .............0..0.....0 0. 
690 Tækjakaupdeilda............................. 

Gjöld samtals .........0..0... eee 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ses veeeeeeeeveee 
52-58 Önnur gjöld seeren 

5 Gjöld samtals .........0.0...0.. eeeeeeeeeeeeee 
4 Sértekjur ...........0....... 0. 

Mismunur .......0.0... 0. 

02-205 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .........0..0..0.0. 
120 Bókaútgáfa esse 

Stofnkostnaður: 
601 Tækjabúnaður ses. 

Gjöld samtals ..........0...0.. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... 
52-58 Önnur gjöld .........0..0......... 0. 

5 Gjöldsamtals .........0...... 0. 
4 Sértekjur ........0.0..... eee 

Mismunur ............ 

Þús. kr. 

10 730 

5 845 

17 300 

17 453 

12 655 

15 943 

4 135 

7 014 

7 575 

13 600 

4 900 

70 440 

46 710 

117 150 

21 920 

24 502 
5 040 

900 

18 892 

11 550 

30 442 

1 890 

Nr. 102 

Pus. kr. 

98 650 

18 500 

117 150 

95 230 

29 542 

900 

30 442 

28 552 

A 67
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02-206 Orðabók Háskólans 

Viðfangsefni: 

Imennur rekstur: 

101 Orðabók Háskólans................. Bo 

Gjöld samtals ................00 000. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........000. rr 

52-58 Önnurgjöld ..............2 0000 nee 

5 Gjöld samtals ..........0...00. 00 

02-207 Íslensk málstöð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
101 Íslensk Málstöð .........0.000.. 0. 

Gjöld samtals .............0. 200 

Tegundasundurliðun: 
$1 Laun 

5 Gjöldsamtals .............0..000 00... 

4 Sértekjur 

02-208 Örnefnastofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ornefnastofnun 

Gjöldsamtals .............0.000 00. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 

5 Gjöld samtals 

4 Sértekjur 

Mismunur 

52-58 Önnur gjöld ...............0 00... 

Mismunur ............00 0. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

11 253 

9 213 

2 040 

6 346 

3 546 

2 800 

6 346 
790 

Pus. kr. 

11 253 

11 253 

11 253 

6 346 

6 346 

5 556 

3104 

3 104 

2 394 

710 

3104 

50 

3 104 

3 054
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02-210 Háskóli á Akureyri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Háskóli á Akureyri ..............0.0........ 

Stofnkostnaður: 

601 Eignakaup ..............0... 00... 

Gjöld samtals ......0.....00.. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 0... eren 

5 Gjåld samtals ............0... 
4 Sértekjur .............. 

Mismunur ..............000 0. 

02-231 Náttúrufræðistofnun Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

1 01 Náttúrufræðistofnun Íslands .........00...000..... 

Stofnkostnaður: 

601 Innréttingar ...........0...... 00. 

Gjöld samtals ...........0.0.0... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „0... 
52-58 Önnur gjöld .........0...0....0.. 0... 

5 Gjöld samtals ..........0....0.. 
4 Sértekjur ................ 0. 

Mismunur ............0 

02-232 Rannsóknaráð ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............0.0 essensen. 
102 Erlendsamskipti ..........0.0......0.. 
120 Upplýsingamál ...........0.0...0.0...0 0... 
130 Rannsóknir og þróunarstarfsemi ................. 
140 Skipulag á landi Keldna og Keldnaholts ........... 

Þús. kr. 

30 761 

23 387 

16 874 

40 261 

260 

5 100 

13 903 

11 390 

25 293 

1 440 
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40 261 

40 001 

20 193 

5 100 

  

25 293 

23 853 

16 515
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Stofnkostnaður: 

601 Endurbætur á húsnæði ............0.... 0000... 

Gjöld samtals ...........0000 022. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ER 

52-58 Onnurgjöld ............0.%.0 0000. 

5 Gjöldsamtals .............0..00 0000 

4 Sértekjur ..............00. 000 

Mismunur ............... 0000 

02-233 Rannsóknasjóður 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Rannsóknasjóður ............0.000%%0 0000... 

Gjöld samtals .................. 0000 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða .............. 
5 Gjöld samtals 

02-276 Byggingarsjóður rannsókna í 

þágu atvinnuveganna 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Byggingarsjóður rannsókna í 

þágu atvinnuveganna .......................… 

Gjöld samtals 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða .............. 
5 Gjöld samtals 

02-301 Menntaskólinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn í Reykjavík 
102 Annað en kennsla 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

1 000 

70 000 

70 000 

43 000 

43 000 

62 330 
16 261 

Pus. kr. 

1 000 

17 515 

16 995 

70 000 

70 000 

70 000 

43 000 

43 000 

43 000 

78 591
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Stofnkostnaður: 

601 Endurbætur ............0.0...00. 0. 

Gjöldsamtals ............0... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „.....0... 0 
52-58 Önnur gjöld ................... 000... 
5 Gjöldsamtals .............0.0... 0. 

02-302 Menntaskólinn á Akureyri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn á Akureyri ..................... 
102 Annaðenkennsla ..............0.0.00...000. 

Stofnkostnaður: 

601 Endurbætur ............00.0...0.0.. 

Gjöld samtals ...........0.... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „0... 
52-58 Onnur gjöld ............0....0.. 00... 

5 Gjöldsamtals .........0.0... eeeeeevevreee 
4 Sértekjur ...............0.... 

Mismunur .............. 00 

02-303 Menntaskólinn á Laugarvatni 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn á Laugarvatni.................... 
102 Annaðenkennsla ............0...0000...0 0 

Stofnkostnaður: 
601 Endurbætur .............0.0....0.0. 0 

Gjöld samtals ............0..... 

Þús. kr. 

3 700 

72 231 
10 060 

48 351 

21 456 

3 700 

58 507 

15 000 

16 893 

9 791 

3 700 

Nr. 102 

Pus. kr. 

3 700 

82 291 

82 291 

69 807 

3 700 

73 507 

72 327 

26 684



Nr. 102 1058 31. desember 1987 

  

Þús. kr. Þús. kr. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 2... nnnne 21 894 

52-58 Önnur gjöld .............0.0 0000 8 490 

5 Gjöldsamtals ............000.. 0 30 384 

4 Sértekjur ............0000 000 rnneee 660 

Mismunur ............ 000 29 724 

02-304 Menntaskólinn við Hamrahlíð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 116 859 

1 01 Menntaskólinn við Hamrahlíð ................ HR 88 857 

102 Annaðenkennsla ..........0.0.%%. 00. 28 002 

Stofnkostnaður: 2 500 

601 Endurbætur ................00 000. 2 500 

Gjöld samtals ........0..00000 0. 119 359 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... rkkrnee 99 499 

52-58 Önnur gjöld ...........0..... 0. eeeeeeerererene 19 860 

5 Gjöld samtals ..........0..0..0 0 119 359 

4 Sértekjur ............0..0 00. 5370 

Mismunur ..........0. 0000 113 989 

02-305 Menntaskólinn við Sund 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 82 285 

101 Menntaskólinn viðSund .........0.0..00. 0000. 67 484 

102 Annaðenkennsla ............%002 00... 14 801 

Stofnkostnaður: 1900 

601 Endurbætur ...............0.. 00. 1 900 

Gjöld samtals .............0. 0. 84 185 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... 16 045 

  
52-58 Önnur gjöld ................... 8 140 

5 Gjöldsamtals ...............0. 00 84 185 

4 Sértekjur ...............0 0 450 

Mismunur .......0..0.. 83 735
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02-306 Menntaskólinn á Ísafirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn á Ísafirði .................... 

102 Annaðenkennsla ...............00..00...... 

Stofnkostnaður: 

601 Kennsluhúsnæði .......................0.... 

Gjöld samtals ..........0.... 0... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .......0.0.. 0 

52-58 Onnur gjöld .................. 0. 

5 Gjöldsamtals ............00 000 
4 Sértekjur .............0... 0... 

Mismunur .......0....0.. 

02-307 Menntaskólinn á Egilsstöðum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn á Egilsstöðum ............... 
102 Annaðenkennsla ...........0.00.000......... 

Stofnkostnaður: 

601 Kennsluhúsnæði .................0.0..... 

Gjöld samtals ..........0....0.0... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „00... 

52-58 Önnur gjöld ............000..0 0. 

5 Gjöld samtals .............0.0.0.0.0.0 0... 
4 Sértekjur ..... ARA 

Mismunur ............0.0 000 

02-308 Menntaskólinn í Kópavogi, fjölbraut 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menntaskólinn í Kópavogi, fjölbraut ......... 

102 Annaðenkennsla ......................... 

Þús. kr. 

25 607 

15 348 

6 200 

31 695 

15 460 

47 155 

3 900 

24 075 

10 679 

33 900 

27 444 

41 210 

68 654 

1010 
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nm
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Nr. 102 

Þús. kr. 

40 955 

43 255 

34 754 

33 900 

  

68 654 

67 644 

43 900
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Stofnkostnaður: 

601 Endurbætur .................0 0000 

Gjöld samtals .............00.00 00. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .......0.... 0. 

52-58 Onnurgjöld .................000 00... 

5 Gjöldsamtals ...........0....... 0. 

02-309 Kvennaskólinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Kvennaskólinn í Reykjavík ...................... 
102 Annaðenkennsla ................0 000... 0... 

Gjöld samtals ................000 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 

02-319 Framhaldsskólar, almennt 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Framhaldsskólar, almennt ..........0.0.0..0....... 

Viðhaldsverkefni: 

5 90  Viðhaldsfé, óskipt 

Stofnkostnaður: 

601 Tölvurogbúnaður ..............0........0.0... 

Gjöld samtals ..........0....... 00. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 

52-58 Önnur gjöld 
5 Gjåld samtals 

52-58 Önnur gjöld ..................0 00. eeeeeeeeeree 
5 Gjöldsamtals .............0..... 0. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

2 500 

39 680 

6 720 

22 036 
7 949 

26 165 

3 820 

56 098 

6 200 

9 900 

52 218 

19 980 

Þús. kr. 

2 500 

46 400 

46 400 

29 985 

29 985 

29 985 

56 098 

6 200 

9 900 

72 198 

72 198
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Þús. kr. 

02-321 Kennaraháskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: , 

101 Kennaraháskóli Íslands ........................... 147 696 
110 Hússtjórnarkennsla .......................0....... 2 015 

Stofnkostnadur: 

601 Endurbæturogtækjakaup ........................ 9 000 

Gjöldsamtals .................. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „0... 121 161 
52-58 ÖOnnurgjöld.............0..0... 000. 37 550 

5 Gjöldsamtals ............... 00 158 711 
4 Sértekjur ...........0.0 0000 1870 

Mismunur ...............000. 200 

02-322 Æfinga- og tilraunaskóli 

Kennaraháskóla Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Æfinga- og tilraunaskóli 
Kennaraháskóla Íslands ........................ 40 713 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteign .............0..... 00. 1200 

Gjöld samtals ..........0.0..... eeeeeeeerree 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 2... 36 703 
52-58 Önnur gjöld ...........0.0...00. 00. 5210 

5 Gjöldsamtals ..........0.0...... 0. 41 913 
4 Sértekjur ..............00 00 9 430 

Mismunur .........000000. 0 

02-323 Rannsóknastofnun uppeldismála 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Rannsóknastofnun uppeldismála ................... 3 803 

Gjöld samtals .........0.0..... 0 

Nr. 102 

Þús. kr. 

149 711 

9 000 

158 711 

156 841 

40 713 

1 200 

41 913 

32 483
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Þús. kr. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0000.0 000 gkkrknnne 2 413 
52—58 Önnurgjöld ............000000 00. n nn 1390 

5 Gjöldsamtals ...............00000 0 3 803 
4 Sértekjur ........00.0000 00 100 

Mismunur ..........0..00 200 

02-331 Íþróttakennaraskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: , 

101 Íþróttakennaraskólilslands ....................... 11 810 

102 Annaðenkennsla .............00.0..%0 0000... 7 128 

Vidhaldsverkefni: 

501 Viðhald íþróttavalla o.fl. ........0.0...00.0 000. 1 000 

Stofnkostnadur: 

601 Kennslutæki ........0....... 0000. 3 000 

6 50 Nýbyggingogtækjakaup ................00.000.... 8 000 

Gjöld samtals ............00.. 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0.0.000 000 nnse 14 548 

52-58 Onnur gjöld ..............0. 2000. 0 16 390 

5 Gjöldsamtals .........0000000 000 30 938 
4 Sértekjur ............0. 0000 1970 

Mismunur „............0. 0200 

02-351 Fjölbrautaskólar í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

111 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, kennsla .............. 132 812 

112 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, annað 
enkennsla ..........0..000% 0000 14 211 

121 Fjölbrautaskólinn Ármúla, kennsla ................. 53 023 

122 Fjölbrautaskólinn Ármúla, annað en kennsla ........ 7 896 

Stofnkostnaður: 

6 11 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, íþróttahús ........... 17 300 

Gjöld samtals ..........00.. 000. AIR 

Þús. kr. 

3 703 

18 938 

1 000 

11 000 

30 938 

28 968 

207 942 

17 300 

225 242
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Tegundasundurliðun: 
51 Laun 2... 

52-58 Onnur gjöld ...............0...0 000. 

5 Gjöldsamtals ............0.0..... 

02-352 Flensborgarskóli, fjölbrautaskóli 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Flensborgarskóli, fjölbrautaskóli ................ 
102 Annaðenkennsla ............0.0.0.00.0...00000... 

Gjöld samtals ..................0. 0. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .....0..0.. 0 
52-58 Onnurgjöld ..............0.... 0000... 
5 Gjöldsamtals ................ 0 

02-353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fjölbrautaskóli Suðurnesja ..................... 

102 Annaðenkennsla .......................00.0... 

Stofnkostnaður: 

610 Viðbygging ............00..00. 000. 

Gjöld samtals ...............0. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... 
52-58 Önnur gjöld ..............00...000. 00. 
5 Gjöldsamtals ..........0..0... 

02-354 Fjölbrautaskólinn á Akranesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fjölbrautaskólinn á Akranesi ................... 

102 Annaðenkennsla „...............00..00.00.. 

Þús. kr. 

195 522 
29 720 

41 336 
8 459 

44 795 
5 000 

52 910 
10 549 

7 400 

55 689 
15 170 

51 398 
10 615 

Nr. 102 

Þús. kr. 

225 242 

49 795 

49 795 

49 795 

63 459 

7 400 

70 859 

70 859 

62 013
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Stofnkostnaður: 

601 Tækiogbúnaður ..............0.000.0.. 0000. 

6 02 Mötuneyti, nýbygging ...........0..00000. 000. 

Gjöld samtals .............0000 00 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .....00.0000 00 

52-58 Önnur gjöld ............0. 0000... 

5 Gjöldsamtals ..............0. 000... 

02-355 Framhaldsskóli í Vestmannaeyjum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Framhaldsskóli í Vestmannaeyjum ............... 

102 Annaðenkennsla ..........00.0.000 0000... 

Stofnkostnaður: 

601 Uppgjör ............00000 0 
610 Verknámshús ............0.0.0. 000 

Gjöld samtals ............000 000 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „00.00.0000 kk kk res 

52-58 Önnur gjöld ............0...0 0000 
5 Gjöld samtals ...........000. 00. 

02-356 Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki ................. 

102 Annaðenkennsla ............0.000.. 0000. 

Stofnkostnaður: 

601 Heimavist ............00.02 00 

Gjöld samtals ...............000 0 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .....00.000.0 0. kk rnes 
52-58 Onnur gjöld ...........00.... 0000. 

5 Gjöldsamtals „..............00. 00. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

2 500 
5 000 

54 953 
14 560 

22 682 

3 752 

1 500 
2 500 

24 194 

6 240 

27 249 

6 876 

20 000 

29 475 
24 650 

Pus. kr. 

7 500 

69 513 

69 513 

26 434 

4 000 

30 434 

30 434 

34 125 

20 000 

54 125 

54 125
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02-357 Fjölbrautaskólinn á Selfossi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fjölbrautaskólinn á Selfossi ..................... 

102 Annaðenkennsla .............00..0..00.0 0 

Stofnkostnaður: 

601 Kennsluhúsnæði ...................0..0 000. 

Gjöld samtals ..............0... 00. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0...0 000 

52-58 Önnurgjöld ................0... 0000... 
5 Gjöldsamtals .............0.... 0. 

02-358 Verkmenntaskóli Austurlands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Verkmenntaskóli Austurlands ................... 

102 Annaðenkennsla ............00.0.00 0... 

Stofnkostnaður: 

601 Heimavist ................. 00. 

Gjöldsamtals ............0.00.. 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun FERRARI 

52-58 ÖOnnurgjöld ...........0....0%00 0000 
5 Gjöldsamtals ..............0.0.. 00. 

02-359 Verkmenntaskóli á Akureyri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Verkmenntaskóli á Akureyri .................... 

102 Annaðenkennsla ...............0.0.... 00... 

Stofnkostnaður: 

601 Nýbygging ................. 00. 

Gjöldsamtals ............0.... 

Þús. kr. 

47 966 
8 655 

24 500 

50 951 
30 170 

13 713 
3 086 

11 900 

14 709 

13 990 

12 838 

11 475 

22 200 

Nr. 102 

Þús. kr. 

56 621 

24 500 

81 121 

81 121 

16 799 

11 900 

28 699 

28 699 

84 313 

22 200 

106 513
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Tegundasundurliðun: 

51 Laun ......0..0.00 0. 

52-58 Onnur gjöld ..............0.. 0000. 0 0 

5 Gjöldsamtals ............00000 000. 

02-360 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ .................... 

102 Annaðenkennsla .............0..0.000.000000... 

Stofnkostnaður: 

601 Innréttingá húsnæði ...............0....00.0... 

Gjöld samtals ............0..0 00 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ......0.00..0000 0 

52-58 Onnur gjöld ................00 0000 

5 Gjöldsamtals ..............0.. 00. 

02-361 Framhaldsskóli í A-Skaftafellssýslu 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Kennsla ...........0...0...0. 00 

102 Annaðenkennsla ..........0..0.0.00000 0000. 

Stofnkostnaður: 

601 Endurbætur ............0..0.0 000. 

Gjöldsamtals ...............0.. 0000. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ........000 00 

52-58 Önnur gjöld ..............0000 0000 000. 
5 Gjöldsamtals .........0....00. 000 

02-362 Framhaldsskólinn á Húsavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Kennsla .........2....00.2 000 

102 Annaðenkennsla .............00.0.0000 000. 

Gjöldsamtals .............0.00 000 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

76 853 
29 660 

31 952 
6 186 

3 700 

6 366 

1 486 

2 000 

6 882 

2970 

6 366 
1 486 

Pus. kr. 

106 513 

38 138 

3 700 

41 838 

41 838 

7 852 

2 000 

9 852 

9 852
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Þús. kr. Þús. kr. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „00... kr kk renees 6 882 

52-58 Önnur gjöld ............0..0....0 00. 970 

5 Gjöldsamtals ................... 00. 7 852 

02-422 Námsgagnastofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 205 356 
101 Skrifstofa ................... 00 15 106 

110 Skólavörubúð ..............00...0.0 0000 52 386 

111 Afgreiðsludeid .............................. 12 212 

120 Framleiðsludeild ................................ 71 792 

130 Fræðslumyndasafn ............0........0. 0... 17 307 
140 Kennslumiðstöð .................0... 0. 5520 

160 Námsefnisgerð ...................... 0. 31 033 

Stofnkostnaður: 2 100 

601 Símstöð ..............0..... 1 100 

620 Prenttæki........................ 0... 1000 

Gjöld samtals ...............00. 0 207 456 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ......0..0..0 00. 70 256 

52-58 Önnur gjöld ...................00. 0. 137 200 

5 Gjöldsamtals ..............0.00.0 0. 207 456 
4 Sértekjur ..............0..0.. 0000. 59 660 

Mismunur .................0 0... 147 796 

02-423 Námsstjórn og þróunarverkefni 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 22 315 
101 Námsstjórn og þróunarverkefni .................... 22 315 

Stofnkostnaður: 4 600 
601 Tölvurog búnaður ..............0.0.0.....00. 4 600 

Gjöldsamtals .................0 0... 26 915 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........0... 0. 15 735 

52-58 Önnur gjöld .................0.0. 0... 11 180 
5 Gjöldsamtals .................. 0. 26 915
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02-431 Iðnfræðsluráð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Iðnfræðsluráð .............00.00.00 0. 

Gjöld samtals ..........0..0. 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „2... knre 

52-58 Önnur gjöld ............0... 000... 

5 Gjöldsamtals ..........0..000 000 

4 Sértekjur ............2000 00 

Mismunur ...........0.0. 000 

02-501 Tækniskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 TækniskóliÍslands ............0...0..00......... 

Stofnkostnaður: 

601 Kennslutæki ...........0.0... 000. 

Gjöld samtals ............00.. 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .......0.0.0 00 

52-58 Önnur gjöld ................ 0000 0 0. 

5 Gjöldsamtals ...........00.0 0 

4 Sértekjur .........00...0 000 
Mismunur ...........0. 000 

02-506 Vélskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 VélskóliÍslands ..............0..00. 00... 
102 Annaðenkennsla ...........0..0%00 0000. 

Stofnkostnaður: 

601 Vélhermir ..............0 0... 

690 Tækjakaup ............00% 2000. 

Gjöld samtals .............000 00 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

13 263 

10 113 

3150 

13 263 

300 

95 072 

3700 

75 662 
23 110 

98 772 
250 

Þús. kr. 

13 263 

13 263 

12 963 

95 072 

3 700 

98 772 

98 522 

39 022 

4 200 

43 222
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Þús. kr. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „00.00.0000... 34 502 

52-58 Önnur gjöld ................0.00. 000 8 720 

5 Gjöldsamtals ........000.. 00. 43 222 
4 Sértekjur „.................0 260 

Mismunur ..........0... 0. 

02-507 Stýrimannaskólinn í Reykjavík 

Viðfangsefni. 

Almennur rekstur: 

101 Stýrimannaskólinn í Reykjavík .................... 14 511 

102 Annaðenkennsla ...................... 000. 3 612 

Stofnkostnaður: 

601 Kennslutæki ...............0..... 00. 1 900 

Gjöld samtals .............. 0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „00.00.0000. 15 883 

52-58 Onnur gjöld ............0.0.00.0.. 000 4 140 

5 Gjöldsamtals ........00... 0. 20 023 
4 Sértekjur .............. 0... 480 

Mismunur .........0....... 0 

02-514 Iðnskólinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Iðnskólinn í Reykjavík .............00..0.. 0... 171 502 
102 Annaðenkennsla ..............0.00.. 00... 2 070 

Vidhaldsverkefni: 

501 Fasteignir ................. 0... 6 200 

Stofnkostnaður: 

601 Tæki ogbúnaður ..............0.00000... 00. 4 900 

Gjöld samtals .............. 00 

  

42 962 

18 123 

1 900 

20 023 

þa
 

o
 

Or
 

=
 

95
) 

6 200 

4 900 

  

184 672 

A 68
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Tegundasundurliðun: 

51 Laun ........0.. 000 

52-58 Önnur gjöld ...................0.0. 0. 

5 Gjöldsamtals ...........0....0... 0. 

4 Sértekjur .............000 0. 

Mismunur ................0 0. 

02-515 Iðnnám, almennt 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Iðnnám, almennt 

Stofnkostnaður: 

6 90 Iðnskólar, almennt 

Gjöld samtals 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 0... 

52-58 Önnur gjöld .................... 00... 

5 Gjöldsamtals ............0....00. 0. 

02-517 Hótel- og veitingaskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Hótel- og veitingaskóli Íslands ..................... 
102 Annað en kennsla 

Stofnkostnaður: 

6 01 Innréttingar 

Gjöld samtals ............0...00 0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 

5 Gjåld samtals .........0..0..0... 
4 Sértekjur ............0.. 0... 

Mismunur 

31. desember 1987 

Þús. kr. Þús. kr. 

171 932 

12 740 

184 672 

5 240 

179 432 

38 752 

38 752 

2 000 

2 000 

40 752 

37 102 

3 650 

40 752 

18 599 

7 824 

10 775 

3 000 

3 000 

21 599 

8 899 

12 700 

21 599 

10 

20 289
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Þús. kr. 

02-518 Fiskvinnsluskólinn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 EFiskvinnsluskólinn .............0..0.00000000 8 627 
102 Annaðenkennsla .........00.0.0000 0 9 058 

Stofnkostnaður: 

601 Kennsluhúsnæði .........0.0.0.0.0.0.00.00.0 34 700 

Gjöld samtals ........... 0... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ss, 9 515 
52—58 Onnur gjold sees, 42 870 

5 Gjöld samtals ........0.0...0.... eeeeeeeeee 52 385 
4 Sértekjur ..........0... 0... 3 930 

Mismunur ......0.0.. eeeee 

02-522 Nýi hjúkrunarskólinn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Nýihjúkrunarskólinn 2... ss. 5 834 
102 Annaðenkennsla 2... 2772 

Gjöld samtals ...........0... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun FRI 6 946 
52-58 Önnur gjöld ...........0...... 0... 1 660 
5 Gjöld samtals ..........0.0.. eee eee 

02-523 Fósturskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fósturskóli Íslands ............00.0.0.0..... 16 592 
102 Annaðenkennsla ........000...000. 0. 6422 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteign ...............0.00.0 0... 1 200 

Gjöld samtals ........0.0.... 

Nr. 102 

Þús. kr. 

17 685 

  

48 455 

8 606 

8 606 

8 606 

23 014
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Tegundasundurliðun: 

51 Laun ......0.0 0 n kr ns 

52—58 Önnur gjöld ............0.. 2000. 

5 Gjöldsamtals .............. 0 

4 Sértekjur ..........00.. 2000 

Mismunur ...........0. 000 

02-553 Hússtjórnarskólar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Hússtjórnarskólar ..............00. 0000... 

Viðhaldsverkefni: 

590 Viðhald, óskipt .........0%..00 000. 

Gjöld samtals ...........0... kr ren 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .....0000 000 rrne 

52-58 Önnur gjöld ..........0000. 0. 

5 Gjöldsamtals ..........0.. 

4 Sértekjur „........000. 00 
Mismunur ........... 0000 

02-561 Myndlista- og handíðaskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

1 01 Myndlista- og handíðaskóli Íslands ............... 

102 Annaðenkennsla .........0...%.000 0... 

Gjöld samtals ..........000 000 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... rer kk kkr rn 

52—58 Önnur gjöld ...........00.0 0. rknne 

5 Gjöldsamtals ........0.0... 

d Sértekjur ........0..2 00 

Mismunur ..........000 000 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

20 294 
3 920 

24 214 
260 

17 098 

6 200 

12 688 

10 610 

23 208 

1570 

25 987 

25 406 

33 063 

18 330 

51 393 

20 960 

Þús. kr. 

23 954 

17 098 

6 200 

23 298 

21 728 

51 393 

51 393 

30 433
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Þús. kr. Þús. kr. 

02-562 Leiklistarskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: | 18 711 

101 Leiklistarskólilslands ............................ 8 050 
102 Annaðenkennsla ...........000...0.. 0... 10 661 

Gjöld samtals .........0..00 0. 18 711 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 2... 12 461 

52-58 Onnur gjöld ..............00 00... 6 250 

5 Gjåld samtals ................. 00 18 711 
4 Sértekjur ...........000... 00. 410 

Mismunur .........0... 0. 18 301 

02-563 Tónlistarfræðsla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 174 799 

1 10 Tónlistarskólinn í Reykjavík ...................... 17 339 

120 Aðrirtónlistarskólar ....................0....... 157 460 

Gjöldsamtals ...............0 00 174 799 

Tegundasundurliðun.: 
51 Laun ........... 00. evenee 174 799 

5 Gjöldsamtals .............00 174 799 

02-571 Sjómannaskólahúsið 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 12 652 

101 Sjómannaskólahúsið ............0...........0.0.... 12 652 

Viðhaldsverkefni: 2 500 

501 Fasteign ..................0 0000 2 500 

Stofnkostnaður: 1 200 

601 Eldvarmir .............. 0... 1 200 
  

Gjöld samtals .........0.... 16 352



Nr. 102 1074. 31. desember 1987 

  

Þús. kr. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... rreneee 6 222 

52-58 Önnur gjöld ..........0......0... 0. 10 130 

5 Gjöldsamtals ...............0 00 16 352 
4 Sértekjur ..............0 000 390 

Mismunur ........0...0. 020 

02—-580 Samvinnuskólinn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Samvinnuskólinn ............0.00000. 000 11 868 

102 Annaðenkennsla ............000. 0000. 12 893 

Gjöld samtals ..........00.. 0. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun a 13921 

52-58 Onnur gjöld ...............0...00 0. 10 840 

5 Gjöldsamtals ..........0... 24 761 

4 Sértekjur ...............0.... 2 620 

Mismunur .........0.000 0... 

02-581 Verslunarskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Verslunarskóli Íslands ..........0...000. 000. 113 805 

Gjöld samtals ...........0.. 0 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ........0... 80 797 

52-58 Onnur gjöld .................2 0 33 008 

5 Gjöldsamtals ...........0....... 000. 

02-601 Héraðsskólinn Reykholti 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Héraðsskólinn Reykholti .......................…. 12 851 

102 Annað en kennsla 

Gjöld samtals 

Þús. kr. 

15 962 

24 761 

24 761 

22 141 

113 805 

113 805 

113 805 

17 973 
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Þús. kr. 
Tegundasundurliðun: 
51 Laun 0... 14 483 
52-58 Önnur gjöld ...........0....00.00 0. 3 490 

5 Gjöld samtals ................ 17 973 
4 Sértekjur .................. 0. 260 

Mismunur ................ 

02-602 Héraðsskólinn Núpi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Héraðsskólinn Núpi ............0......... 0... 6 146 
102 Annaðenkennsla ................0.0.0.000...... 6 835 

Gjöld samtals .............0..00 0. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 0... 8 001 
52-58 Önnur gjöld ...................0.. 00. 4 980 

5 Gjöldsamtals .........0.00.0.0.. 0. 12 981 
4 Sértekjur ................ 00. 520 

Mismunur ..........0000 eveneeveereeee 

02—603 Héraðsskólinn Reykjanesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Héraðsskólinn Reykjanesi ........................ 7218 
102 Annaðenkennsla ............0.0...0.0...0.. eeeee. 5 623 

Gjöld samtals ............0.0.... 

Tegundasundurliðun: 
51 Lan „0 9 041 
52-58 Onnur gjöld .................. 00... 3 800 

5 Gjöldsamtals ..........0.0.... 0. 12 841 
4 Sértekjur ................. 00 570 

Mismunur 

Nr. 102 

Þús. kr. 

17 713 

12 981 

12 461 

12 841 

12 841 

12 271
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Þús. kr. 

02-604 Héraðsskólinn Reykjum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Héraðsskólinn Reykjum ...........0.. 000... 7 565 
102 Annaðenkennsla ............000.00 0000... 5 196 

Gjöld samtals ...........0. 0000 

Tegundasundurliðun: 

    

51 Laun „02.00.0000 k kk rrse 9 711 

52-58 Önnur gjöld ...............0 000. 3 050 

5 Gjöldsamtals ............200 12 761 

4 Sértekjur ..........000 00. 260 

Mismunur ............. 0000 kr rnnnee 

02—605 Alþýðuskólinn Eiðum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Alþýðuskólinn Eiðum ..............0 00... 12 739 

102 Annaðenkennsla ...........0..0.0. 00... 9 380 

Gjöld samtals ........%%0..0 000 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ses eeeesseekrrkr kk kr kk rr kk nere 14 979 

52-58 Onnur gjöld ...........%%0.0 0000 7 140 

5 Gjåld samtals ........%..0.2 000 22 119 

4 Sértekjur ...........0 0000 1 180 
Mismunur ........... 0000 

02—606 Héraðsskólinn Skógum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 HéraðsskólinnSkógum ..........0.00.. 0000... 8270 

102 Annaðenkennsla ............0..00%. 00. 7 060 

Gjöld samtals ............0.. 00 

Þús. kr. 

12 761 

12 501 

DD
 

DD
 

119 

22 119 

20 939 

15 330
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Þús. kr. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „....0.0..0 0. 10 320 

52-58 Önnur gjöld ...............00. 000 5 010 

5 Gjöldsamtals ..........00.00. 0. 15 330 

4 Sértekjur ............00 0... 520 

Mismunur ..............00. 000 

02—607 Héraðsskólinn Laugarvatni 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Héraðsskólinn Laugarvatni ....................... 5 787 

102 Annaðenkennsla .............00.0... 02. 4 184 

Gjöldsamtals ...........00000 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .....0...0 000 eknense 7 631 

52-58 Onnur gjöld ................ 0000 2 340 

5 Gjåld samtals ............... 0. 9 971 
4 Sértekjur ............... 0000 520 

Mismunur ........0...... 000 

02-609 Héraðsskólinn Laugum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 HéraðsskólinnLaugum ........................... 13 789 
102 Annaðenkennsla ............0.0%0.0 0000. 6 207 

Gjöld samtals ..............000 00 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... 16 636 
52-58 Önnur gjöld ..........0.0.. 0000 3 360 

5 Gjöldsamtals ...............0 0 19 996 

4 Sértekjur ............000 000 460 

Mismunur ...........0.00 00. 

02-610 Héraðsskólar almennt 

Viðfangsefni: 

Viðhaldsverkefni: 

590)  Viðhaldsfé, óskipt .............0.0. 0000. 4 300 

Nr. 102 

Þús. kr. 

14 810 

9 971 

9 971 

9 451 

19 996 

19 996 

19 536 

4 300
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Þús. kr. Þús. kr. 

Stofnkostnaður: 26 200 

690 Stofnkostnaður .............00.000 0000. 26 200 

Gjöld samtals .........%...0.0 000 30 500 

Tegundasundurliðun: 

52-58 Onnur gjöld .................. 000. 30 500 

5 Gjöldsamtals ................. 000. 30 500 

02-621 Skálholtsskóli 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 6 056 

101 Skálholtsskóli ..........0...0..0..0 0... 3758 
102 Annaðenkennsla .............000.0 0000. 000. 2 298 

Gjöld samtals ................00 0. 6 056 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .....0.0...0 4 146 
52-58 Önnur gjöld ...............000 0000 en ennen 1910 

5 Gjöldsamtals ............00... 000 6 056 
4 Sértekjur .......0......2 0000 kr nnennnee 390 

Mismunur ............00. 2000 5 666 

02-700 Grunnskólar, Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 862 008 

101 Grunnskólar, Reykjavík ...........00.000.000. 0... 862 008 

Gjöldsamtals ............0..000 0000 862 008 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „00.00.0000 841 318 
52-58 Onnur gjöld ..........0..%... 0000 20 690 

5 Gjöldsamtals ...........00..000 000 862 008 

02-701 Grunnskólar, Reykjanesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 657 720 

101 Grunnskólar, Reykjanesi ......................... 657 720 

Gjöldsamtals .........00.. 0 RA 657 720
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Þús. kr. Þús. kr. 
Tegundasundurliðun: 

$1 Laun 0... 625 670 
52-58 Önnur gjöld ...................0.. 0 28 710 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ..................0......... 3340 
5 Gjöldsamtals ...........0.0.0.0.. 0. 657 720 

02-703 Grunnskólar, Vesturlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 262 639 
101 Grunnskólar, Vesturlandi ......................... 262 639 

    

Gjöld samtals ................. 00. 262 639 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .........0 233 374 
52-58 Önnur gjöld ............0.......0. 0. 27 790 
59 Tilfærslur: 

5912 Til sveitarfélaga ............................ 1475 
5 Gjöldsamtals ...........0.... 0 262 639 

02-704 Grunnskólar, Vestfjörðum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 172 513 
101 Grunnskólar, Vestfjörðum ........................ 172 513 

    

Gjöld samtals ............0.... 172 513 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun #0... 155 123 
52-58 Önnur gjöld ...................0. 0 eeeveeeee 16 250 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ............................ 1140 
5 Gjöldsamtals ............0... 0 172 513 

02-705 Grunnskólar, Norðurlandi vestra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 196 156 
101 Grunnskólar, Norðurlandi vestra .........0.0.0....... 196 156 

Gjöld samtals ...........0.0.... 0. 196 156



Nr. 102 1080 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ..........0.02 00 nnns 

52-58 Önnur gjöld ..............0.0. 000 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ............00000. 00... 
5 Gjöldsamtals .........0..2000. 00 

02-706 Grunnskólar, Norðurlandi eystra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Grunnskólar, Norðurlandi eystra .................. 

Gjöldsamtals ..........0..... 0. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ............0 00. 

52-58 Önnur gjöld ...............0.00 000 

59 Tilfærslur: 
5912 Tilsveitarfélaga ..............0... 000... 

5 Gjöldsamtals ..........0.00 00 

02-707 Grunnskólar, Austurlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Grunnskólar, Austurlandi ....................0.... 

Gjöldsamtals ............%20 00. 

Tegundasundurliðun- 

51 Laun ..........0 0000 

52-58 Önnur gjöld .............0..0 0000. 

59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ..........0..00. 000... 

5 Gjöldsamtals ..........00000 2. 

02-708 Grunnskólar, Suðurlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Grunnskólar, Suðurlandi ...............0....000... 

Gjöld samtals ............0.000 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

163 876 

31 060 

399 847 

363 152 
34 920 

1 775 

219 668 

198 013 

20 300 

330 114 

Pus. kr. 

196 156 

399 847 

399 847 

399 847 

219 668 

219 668 

219 668 

330 114 

330 114
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Þús. kr. Þús. kr. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......... 00 283 649 
52-58 Önnur gjöld ................... 0. eeeeeneeee 44 370 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ..................0... 2 095 
5 Gjöldsamtals ............00..... 330 114 

02-720 Grunnskólar, almennt 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 98 962 
110 Framhaldsdeildir í grunnskólum ................... 18 161 
112 Umferðarfræðslaískólum ........................ 1901 

113 Sundskyldaískólum ..............0.00000. 0... 25 000 
114 Skíðakennslaískólum ...............00.....000. 350 

120 Kennsla á Landspítala og Landakotsspítala .......... 2 506 

121 Unglingaheimili, skóli ss. 5 045 

130 Safnakennsla ...............0.... 00. 1538 

140 Mötuneyti skyldunámsnema í héraðsskólum ......... 9 578 

150 Orlofkennara ....................... 0. 5111 

160 Stjórnskipaðir prófdómarar ....................... 7 808 

170 Höfundagreiðslur samkvæmt gerðardómi ............ 6410 
180 Sérkennsla í grunnskólum, óskipt .................. 9 484 
190 Grunnskólar, Óskipt.................0..0.. 0. 6 070 

Stofnkostnaður: 5 500 
6 90 Tölvuvæðing í grunnskólum ....................... 5 500 

Gjöld samtals ...........0...... 104 462 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... 59 762 
52-58 Önnur gjöld ..................00. eee eereeee 12 770 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ............................ 25 000 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 6 930 

5 Gjöldsamtals .............0..... 104 462 

02-730 Bygging grunnskóla og íbúða fyrir 

skólastjóra o.fl. 

    

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 335 215 
690 Bygging grunnskóla og íbúða fyrir 

skólastjóra OF) sseeeeennuneeeeenereenee 335 215 

Gjöldsamtals ...............00 0. 335 215 
  

) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 1.
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Tegundasundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld ........................ 

5 Gjöld samtals 

02-750 Skólar fyrir þroskaheft börn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Öskjuhlíðarskóli ..................... 
121 Fjölskylduheimilið Reynilundi4 ........ 

122 Skóladagheimilið Lindarflöt41 ......... 
131 Þjálfunarskóli Kópavogshælis .......... 
132 Þjálfunarskólinn Sólheimum ........... 
133 Þjálfunarskóli geðdeildar barnaspítala ... 
134 Þjálfunarskóli ríkisins Bjarkarási 

við Stjörnugróf ..................... 
135 Þjálfunarskóli ríkisins Safamýri ......... 
136 Þjálfunarskóli Tjaldanesi .............. 

137 Þjálfunarskóli Akureyri (Sólborg) ....... 
140 Dagvist forskólabarna ................. 

150 Sameiginleg þjónusta .................. 

160 Almennt ........000000 0. 

Gjöld samtals ........................ 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 
52-58 Onnur gjåld ..……....................... 

59 Tilfærslur: 

5912 Til sveitarfélaga 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöldsamtals ........................ 

4 Sértekjur ........0....0 

Mismunur ..........0..00 0. 

02-799 Heyrnleysingjaskólinn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 

102 Annað en kennsla 

Gjöldsamtals ........................ 

Heyrnleysingjaskólinn ................. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

335 215 

59 401 

4 486 

3 730 

24 869 

2 477 

10 805 

10 686 

32 867 

2 115 

15 273 

32 787 

27 490 

6 710 

162 966 

29 830 

28 780 
12 120 
  

28 397 

13 893 

Pus. kr. 

335 215 

233 696 

231 886 

42 290 

42 290
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Þús. kr. Þús. kr. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „0... ennen 36 560 
52-58 Önnur gjöld .................0.. 000... 5 730 

5 Gjöldsamtals ............0.... 0... 42 290 
4 Sértekjur .............0... 260 

Mismunur ............. 00 42 030 

02-802 Vernd barna og ungmenna 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: , 11 381 
110 Barnaverndarráð Íslands.......................... 1351 
130 Meðferðarheimili Torfastöðum .................... 4 030 

Gjöldsamtals ...........0.0..... 0. 11 381 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 2... 5 591 
52-58 Önnurgjöld ............0.....0.. 00... 1 760 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 4 030 
5 Gjöldsamtals ...........0....000.. 11 381 

02-871 Unglingaheimili ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 10 800 
101 Unglingaheimili ríkisins .......................... 10 800 

Gjöld samtals .................. 0. 10 800 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ................ 10 800 
5 Gjöldsamtals ............0..0 00. 10 800 

02-872 Lánasjóður íslenskra námsmanna 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 1478 000 
101 Lánasjóður íslenskra námsmanna .................. 1478 000 

Gjöld samtals ..............0... 1478 000
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Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ..... 
5 Gjöldsamtals ......0..0.00.00 00... 

02-881 Náms- og fræðimenn, framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Styrkur til erlendra námsmanna í 

íslenskumskólum .................. 

1 14 Menntastofnun Íslands og Bandaríkjanna 

115 Styrkurtil útgáfustarfa ................ 

119 Safngripaviðgerðir, námsvistargjöld ..... 

120 Félagsstofnun stúdenta ................ 

121 Upplýsingaþjónusta stúdenta ........... 

Gjöld samtals ...........0000. 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöldsamtals ............ 0. 

02-883 Lektorar í íslensku við erlenda háskóla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Lektorar í íslensku við erlenda háskóla ... 

Gjöld samtals ..........000 0... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .......0.000 00 

5 Gjöldsamtals ...........000 0... 

02-884 Jöfnun á námskostnaði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Jöfnun á námskostnaði ................ 

Gjöld samtals .............00 0... 

31. desember 1987 

Þús. kr. Þús. kr. 

1478 000 

1 478 000 

11 600 

3450 

230 

1 760 

1330 

4 030 

800 

11 600 

11 600 

11 600 

1832 

1832 

1832 

1832 

1832 

25 000 

25 000 

25 000
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Þús. kr. 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 25 000 

5 Gjöldsamtals .........000.0.... 

02-885 Fullorðinsfræðsla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

120 Bréfaskólinn .................00.0.00 00. 720 

130 Námsflokkar ................ 200 

140 Félagsmálanámskeið .........0.0....... 170 

1 60  Heimilisiðnaðarskólinn ........................... 320 

180 Námskeið fyrir ófaglærða bókaverði ................ 200 

Gjöld samtals .............. 0 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ............................ 200 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 1 210 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 200 

5 Gjåld samtals ............... 0 

02-901 Landsbókasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Landsbókasafn Íslands ........................... 27 949 

Stofnkostnadur: 

601 Bókakaupo.fl. ..........000... 00 4 200 

Gjöld samtals ............. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun... 22 349 

52-58 Onnur gjöld ...........0.0...0. 0. 9 800 

5 Gjöldsamtals ............... 32 149 

4 Sértekjur ............000. 0. erennese 790 

Mismunur ...........0.. 0 

25 000 

1 610 

1 610 

1 610 

27 949 

A 609



Nr. 102 

02-902 Þjóðminjasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Þjóðminjasafn Íslands ......... 

Viðhaldsverkefni: 

501 Húseign við Suðurgötu ........ 
590 Verndun gamallahúsa......... 

Stofnkostnaður: 

601 Viðvörunarkerfio.fl. .......... 

Gjöld samtals ................ 

Tegundasundurliðun: 

1086 31. desember 1987 

Þús. kr. 

HARA rsrsnese 28 260 

HAIR 600 

  

51 Laun... 22 360 

52-58 Onnur gjöld ...............0...... 0. 21 100 

5 Gjåld samtals ............0....00 0 43 460 

4 Sértekjur ................... 0. 390 

Mismunur ................. 00. 

02-903 Þjóðskjalasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Þjóðskjalasafn Íslands ............0........000..... 18 500 

Stofnkostnaður: 

601 Innréttingar ...................0..00.. 0. 4 900 

Gjöld samtals ............0.0... 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 0... 11 950 

52-58 Onnur gjöld ............0.....0... 0000... 11 450 

5 Gjöldsamtals ........0.0.0.0000000 00. 23 400 

4 Sértekjur ...........0....0... 0 200 

Mismunur ...............0..... 0 

02-904 Safnahúsið við Hverfisgötu 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Safnahúsið við Hverfisgötu ........................ 4 079 

Þús. kr 

28 260 

14 600 

600 

43 460 

43 070 

18 500 

4 900 

23 400 

23 200 

4 079
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Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteign ...........00.0.0.... 

Gjöld samtals ..........0... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 2... 

52-58 Önnur gjöld ..........0.....0... 0. 

5 Gjåld samtals 2... 

02—905 Listasafn Ásgríms Jónssonar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Listasafn Åsgrims Jonssonar 

Gjöld samtals ............... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ..…......0ssssesseseveeeeeeeeevenrens 

52-58 Onnur gjöld ..........0.0....... 00 

5 Gjöldsamtals ........0.000... seeeeereeee 

4 Sértekjur .............. 00. 

Mismunur .........0.0. eveeekeee 

02-906 Listasafn Einars Jónssonar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Listasafn Einars Jønssonar .................. 

Vidhaldsverkefni: 

501 Fasteign ........0.0..0.0... 0. 

Gjöld samtals .......0.0.. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 2... 

52-58 Onnur gjöld ............000.0.. 0. 

5 Gjöldsamtals .........0.0.. eeeeee 

4 Sértekjur .........0... 0 
Mismunur .......0. 

Þús. kr. 

600 

2419 

2 260 

2 625 

600 

  

bus. kr. 

600 

4 679 

4 679 

1956 

1956 

3 025
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Þús. kr. 

02-907 Listasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 ListasafnÍslands.............0....000 0000. 20 942 

Stofnkostnaður: 

60l Listaverkakaup ............0... 0000. 7 400 

6 20 Nýbygging, Fríkirkjuvegi 7 ...............0..00.... 27 700 

Gjöld samtals ..............0.. 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ............... 0 12 602 

52-58 Önnur gjöld ...........0..0.0.0. 00. eeeeeeeeeee 43 440 

5 Gjöldsamtals ...........0..0..... 0 56 042 

4 Sértekjur ...............0 0... 1310 

Mismunur .................00 0. 

02-908 Kvikmyndasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Kvikmyndasafn Íslands ....................0...... 3 734 

Gjöld samtals ................00 0 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ......0.0.... 1504 

52-58 Onnur gjöld .................00. 2 230 

5 Gjöldsamtals .............. 0... 

02-909 Blindrabókasafn Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Blindrabókasafn Íslands .......................... 13 187 

Stofnkostnaður: 

601 Blindrabókasafn Íslands ............0.0.....00.00.... 400 

Gjöld samtals ........0....0.0... 0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .........sseeeeeeeeeeeekeesekrenevnnennee 8 047 

52-58 Onnur gjöld ..........0....00.0. 00 5 540 

5 Gjöld samtals 

Þús. kr. 

20 942 

35 100 

56 042 

54 732 

3 734 

13 187 

400 

13 587 

13 587
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02-931 Náttúruverndarráð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Náttúruverndarráð ............................ 
102 Fræðslustarfsemi ....................... 
120 Friðlýsingarsjóður ...............0.......0.0.0.... 

130 Eftirlit við MývatnogLaxá ..................... 
131 Rannsóknastörf við Mývatn .................... 
132 Þjóðgarðurinn í Skaftafelli ..................... 

133 Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum ............... 
134 Friðlýst svæði, merkingar og eftirlit .............. 

150 Sérfræðirannsóknir við Mývatn ................. 

Viðhaldsverkefni: 

532 Fasteignir ...................0... 0. 

533 Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum ............... 

Stofnkostnaður: 

631 Rannsóknastörf við Mývatn .............0.0...... 

6 33 Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum ............... 

Gjöld samtals ..............00 00 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „....0.. 

52-58 Önnurgjöld................0.0. 000. 

5 Gjöldsamtals ............00 0... 

4 Sértekjur ............... 00 
Mismunur .............. 

02-973 Þjóðleikhús 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Þjóðleikhús .............0.0.0.0.0... 

Stofnkostnaður: 

650 Húseign ................... 000. 

Gjöldsamtals ...........0000 00. 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ............. 
5 Gjöldsamtals ............0..... 

Þús. kr. 

8 776 

950 

130 

869 

2 520 

4 822 

2 852 

3 182 

7 000 

1 000 
400 

1 500 

900 

10 191 

24 710 

34 901 

9 440 

138 700 

10 000 

148 700 

  

Nr. 102 

Pus. kr. 

31 101 

1 400 

34 901 

25 461 

138 700 

148 700 

148 700
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02-974 Sinfóníuhljómsveit Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sinfóníuhljómsveit Íslands ...................... 

Gjöld samtals ...........000.0.. 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 
5911 TilB-hluta fyrirtækja og sjóða .............. 

5 Gjöldsamtals ............0.00.2 00. 

02-975 Vísindasjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Vísindaráð ..............%.0.0 00... 

Stofnkostnaður: 

6 01  Vísindasjóður, framlag ......................... 

Gjöld samtals ............000 0. 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða .............. 

5 Gjöldsamtals ...........0.. 0. 

02-976 Menningarsjóður, framlag 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Menningarsjóður, framlag ...................... 

Gjöld samtals .............0... 00. 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða .............. 

5 Gjöld samtals ............... 0. 

31. desember 1987 

  

  

Þús. kr. Þús. kr. 

55 800 

55 800 

55 800 

55 800 

55 800 

5 180 

5 180 

10 000 

10 000 

15 180 

15 180 

15 180 

9 090 

9 090 

9 090 

9 090 

9 090
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Þús. kr. Þús. kr. 

02-977 Þjóðarbókhlaða 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 50 000 

601 Þjóðarbókhlaða ...............0...00.0 0000. 50 000 

Gjöldsamtals „.............0.. 000. 50 000 

Tegundasundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld ..............%.....0.. rr 50 000 
5 Gjöldsamtals .................0.0 00... 50 000 

02-980 Listskreytingasjóður 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 5 000 

601 Listskreytingasjóður ...............0...0.000. 00. 5 000 

Gjöld samtals .............0... 0. 5 000 

Tegundasundurliðun: 

52-58 Onnur gjöld ..................0 00 5 000 
5 Gjöldsamtals ............... eeeevereenee 5 000 

02-981 Kvikmyndasjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 60 000 

101 Kvikmyndasjóður ................... 000. 60 000 

Gjöld samtals ..........0.%...... 60 000 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 60 000 

5 Gjöld samtals ..............0. 0. 60 000 

02-982 Listir, framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 137 510 

110 Listamannalaun .............0.0.0.... 000... 6 700 

111 Launasjóðurrithöfunda .......................... 15 000 

1 12 Starfslaunlistamanna ............................ 10 000 

113 Höfundagreiðslurskv. 21. gr. höfundalaga ........... 300 
114 Rithöfundasjóður Íslands ......................... 5 300 
115 Þýðingarsjóður ...............00...0 0000. 3810 

120 Leikfélag Reykjavíkur ..............0.............. 10 000
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Þús. kr. 

121 Leikfélag Akureyrar ................0. 0. 9 200 

122 Leiklistarstarfsemi ....................... 10 000 
123 Bandalagíslenskra leikfélaga ...................... 1 200 

124 Önnurleiklistarstarfsemi ...................... 3 000 
125 Leiklistarráð .............000.0 00. 200 

126 Alþýðuleikhúsið ................ 2700 
128 Kynning á íslenskri listerlendis .................... 6 000 

130 Íslenska óperan ..........))..... 0... 9 200 

131 Íslenski dansflokkurinn ....................... 1 500 

133. Islensk tånverkamidstod 0. 1 400 
134 Sinfóníuhljómsveit æskunnar ...................... 1 500 

137 Tånlistarstarfsemi, styrkir ......................... 5 000 

141 Listasöfn, styrkir ................ 0. 2 500 
142 Myndlistaskólinn í Reykjavík ...................... 3 500 

143 Myndlistarskólinn á Akureyri .........0............ 3 500 

144 Samband íslenskra myndlistarmanna ............... 1 000 

145 Listasafn Sigurjóns Ólafssonar ................0.... 2 500 

1 70 Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis')..... 7 500 
173 Bandalagíslenskra listamanna ..................... 100 

174 Listkynning, styrkir ...........0.000.. 400 

175 Lista- og menningarmál, ýmis ..................... 10 000 
1 76 MenningarkynningíJapan ........................ 2100 
181 Leikfélög, skuldagreiðslur ........................ 2100 

182 Ferðaleikhúsið ..............000000 0. 300 

Gjöld samtals ............0 0. 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 137 510 

5 Gjöld samtals ................ 

02-983 Vísindaleg starfsemi, styrkir 

Viðtangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Vísinda-og fræðistörf ......................... 1 150 

112 Samstarfsnefnd um upplýsingamál ................. 350 

114 Rannsóknarleyfi sérfræðinga 

á vísindastofnunum ...............000.. 0 7 783 

Gjöld samtals ............00 0. 

Þús. kr. 

    

137 510 

137 510 

9 283 

  

') Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 2.
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Þús. kr. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ........0.00 2 vere 7 783 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 1500 
5 Gjöldsamtals ...........0.000 000 

02-984 Norræn samvinna 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Norræntsamstarf ................0.0.0.0.0... 580 
111 Norrænafélagið ...............000000... 0. 430 
117 Menningarsamskipti við Færeyinga ................. 350 
1 18 Menningarsjóður Íslands og Finnlands .............. 60 

120 Þátttaka í framkvæmdastjórn UNESCO ............. 200 

121 Alþjóðleg rannsóknaáætlun um borun 
á hafsbotni ..............0.0 00 580 

122 Norræna félagið, norræn atvinnumiðlun ............. 400 

Gjöld samtals ..............00 0. 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 2 600 
5 Gjöldsamtals ............0000 0 

02-988 Æskulýðsmál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Æskulýðsráð ríkisins ...........0....00........ 1 150 

111 Æskulýðssamband Íslands ........................ 230 

112 Ungmennafélag Íslands .....................0.... 7 300 

113 Bandalagíslenskraskáta ............0.............. 3 820 

114 Bandalagíslenskra skáta, vegna Úlfljótsvatns ........ 800 

116 Íslenskir ungtemplarar ..............0............ 500 
117 Starfsemi KFUMOg KFUK .............00 0... 1 250 

Gjöld samtals ........0..00.. 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 15 050 

5 Gjöldsamtals ............0.00. 0. 

Nr. 102 

Þús. kr. 

9 283 

2 600 

  

2 600 

2 600 

15 050 

15 050 

15 050
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02-989 Ýmis íþróttamál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Íþróttasamband Íslands ................ 

111 Ólympíunefnd Íslands ................. 
112 Ólympíunefnd fatlaðra ................ 
1 13 Íþróttamál fatlaðra.................... 

114 HSÍ vegna heimsmeistaramóts á Íslandi 

árið 1994 ........00 
115 Íþróttastarfsemi, almenn ............... 
116 Íþrótta- og æskulýðsheimili, styrkir ...... 

121 Skáksamband Íslands ................. 
122 Stórmeistararískák ................... 
123 Skákmót,styrkir ..................... 
124 Skólaskákmót ..................0..... 

125 Skákskólinn ....................0..... 
130 Bridgesamband Íslands ................ 

Gjöldsamtals .................... 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöldsamtals ..........0...0..... 

02-991 Húsfriðun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

150 Hið íslenska fornleifafélag ............. 

Stofnkostnaður: 

6 10 Húsfriðunarsjóður .................... 

620 Nesstofa ........0.0.0.. 00... 

6 60 Sjóminjasafn Íslands .................. 

Gjöld samtals ..........0..0.. 0. 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjåld samtals .............0...... 

31. desember 1987 

Pus. kr. 

19 380 
6 330 
1 000 
2 300 

500 
580 

15 000 
1150 
3320 

580 
350 
350 
460 

51 300 

230 

2 800 
800 

2 600 

6 430 

Þús. kr. 

51 300 

  

51 300 

51 300 

230 

6 200 

6 430 

6 430
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02-999 Ýmislegt 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

129 Amtsbókasafn, vegna skilaskyldu .................. 
130 Dimmuborgir í Mývatnssveit ...................... 
131 Geysirí Haukadal „............0....0...0.... 
142 Reykholtsstaður .....................0. 0... 
150 Landssamband hjálparsveitaskáta ................. 
160 Evreka ..........0.... 0 
1 70 Landakotsskóli, rekstrarstyrkur .................... 
171 Hlíðardalsskóli, rekstrarstyrkur .................... 
172 Skåli fsaks Jonssonar ss. 
175. Til Cornell- og Manitobahåskåla ................... 
190 Söfn, styrkir „..........0.%....0. 
191 Tónlistarsaga Íslands ............................. 
192 Ýmisframlög ......................0 0 
193 Kvenfélagasamband Íslands ....................... 
194 Iðnsaga Íslands ..................0.0.. 0 
196 Útflutnings- og markaðsskólinn .................... 
197 Útvarpsréttarnefnd ..............0...0.0. 
198 Félög,styrkir ...............0...00 0. 

Stofnkostnaður: 
6 224 Safnastofnun Austurlands ..............0........... 

Gjöld samtals „...........0..... 

Tegundasundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld ..................0. 00. 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
5 Gjöldsamtals .................... HR 

Samtals 

Þús. kr. 

290 
400 
860 
350 

1300 
3180 
2300 
3 000 
4 500 

120 
1 565 
1 380 
8 050 
1 000 
2 760 
2 880 

810 
500 

3 700 

3 700 

us
) 

O
n
 

tÞ
 

BF n
m
 

3 700 

  

38 945 

38 945 

  

10 453 064
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03 Utanríkisráðuneyti 

03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ................0 00 

110 Kjörræðismenn ............0.0.0.00. 00. 

120 Samningar við erlend ríki ......................... 

121 Alþjóðaráðstefnur ..................00.0 0... 

130 Upplýsinga- og kynningarstarfsemi ................. 
131 Kvikmyndir og myndbönd, landkynning............. 

150 Viðskiptaskrifstofa ............2.0... 00. 

151 Útflutningsráð Íslands ............................ 

Stofnkostnaður: 

601 Tölvubúnaður ..............0..0 0000. 

Gjöld samtals ..............0 0. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ............0. 00 

52-58 Önnur gjöld .........0.......0. 00. 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöldsamtals ............... 2. 

03-102 Varnarmálaskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Varnarmálaskrifstofa ...........00.0.000. 0 

102 Fulltrúi íBrussel ........0.00.0.00. 00 

Gjöld samtals ...........%...02 0. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

80 841 

740 

1 140 

13 860 

3 780 

1260 

19 703 

11 500 

700 

51 004 

71 020 

11 500 

Þús. kr. 

132 824 

700 

133 524 

133 524 

27 722 

27 722
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Tegundasundurliðun: 
51 Laun ...........0 

52-58 Onnurgjöld ................0.000 0... 

5 Gjöldsamtals .............. 0. 

4 Sértekjur ................. 

Mismunur ...............00. 

03-103 Skrifstofa ráðherranefndar Norðurlandaráðs 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skrifstofa ráðherranefndar Norðurlandaráðs ........ 

Gjöld samtals ...........0..00 00. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........0.. 0. 
52-58 Onnurgjöld..............0... 0000... 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila .......... 

5 Gjöldsamtals ..............0..000 0. 

03-201 Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............0..... 0. 

110 Tollgæsla á Keflavíkurflugvelli .................... 

120 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli ................ 

130  Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar ........... 

Stofnkostnaður: 
610 Bifreiðakaupo.fl..............0........ 0. 
620 Fjarskiptabúnaðuro.fl. .......................... 

Gjöld samtals ............0.000 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun... 

52-58 Önnur gjöld .................0.. 0... 

5 Gjöldsamtals ..........00.%...0.. 

4 Sértekjur ..............0 0000 
Mismunur .........0..... eee rdr 

Þús. kr. 

18 282 

9 440 

27 722 
1 330 

39 186 

3 726 

4 410 

31 050 

12 953 

70 916 

90 180 

1 641 

1 200 

1 500 

144 730 

33 660 

178 390 

16 350 

Nr. 102 

Pus. kr. 

26 392 

39 186 

  

39 186 

39 186 

175 690 

2 700 

  

178 390 

162 040
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03--301 Sendiráð Íslands í Bonn og fastanefnd 
hjá Evrópuráðinu 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sendiráð Íslands í Bonn og fastanefnd 
hjá Evrópuráðinu ..................... 

Gjöld samtals ........0.0..... 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „00... 

52-58 Onnur gjöld ................ 0... 

5 Gjåld samtals ..........0.....00. 0. 

03-302 Sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn ......... 

Gjöld samtals ..............00 0. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „2... 

52-58 Önnur gjöld .............000 0... 

5 Gjöldsamtals .............0.. 

03-303 Sendiráð Íslands í London 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sendiráð Íslandsí London ................ 

Gjöld samtals ...............0.. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 20.00.0000. 

52-58 Önnur gjöld ............0.0 000. 

5 Gjöldsamtals ................ 

03-304 Sendiráð Íslands í Moskvu 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sendiráð ÍslandsíMoskvu ................ 

Gjöld samtals ..........0.0 0. 

31. desember 1987 

Þús. kr. Þús. kr. 

12 365 

  

    

12 365 

12 365 

8 875 

3 490 

12 365 

14 941 

14 941 

14 941 

9 13 

5 810 

14 941 

15 301 

15 301 

15 301 

9 281 

6 020 

15 301 

14 737 

14 737 

14 737
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Tegundasundurliðun: 
51 Laun .........0.. 0... 

52-58 Onnurgjöld................00 0000. 
5 Gjöldsamtals ............... 0 

03-305 Sendiráð Íslands í Ósló 

Viðfangsefni- 

Almennur rekstur: 

101 Sendiráð Íslandsí Ósló ............0..0..0...0.. 

Gjöld samtals .............0.. 000. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ........0.. 00 
52-58 Önnur gjöld ...................0..0 0. 
5 Gjöldsamtals ................ seseeeeeeeeeeeene 

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%.... 

Gjöldsamtals ................ 00. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... 
52-58 Onnurgjöld..............%..... 0... 
5 Gjöldsamtals ..........0.0.0...... 0 

03-307 Sendiráð Íslands í Stokkhólmi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sendiráð Íslands í Stokkhólmi ...........0......... 

Gjöld samtals ................ 0 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... 

52-58 Önnur gjöld ................... 0... 

5 Gjöld samtals ...........0.00.. 0 

Þús. kr. 

19 205 

12 135 

7 070 

10 846 

Nr. 102 

Pus. kr. 

14 737 

13 511 

19 205 

19 205 

10 846 

10 846 

10 846
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03-308 Sendiráð Íslands í Washington 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

Sendiráð Íslands í Washington ..................... 101 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ....... 

52-58 Önnur gjöld. 
5 Gjöld samtals 

Gjöld samtals 

03-309 Fastanefnd Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum og 

aðalræðismaður í New York 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fastanefnd Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum og 

aðalræðismaður í New York ...........0...00.... 

Tegundasundurliðun: 
Laun ....... 51 

Gjöld samtals 

52-58 Önnur gjöld. 
5 Gjöld samtals 

03-310 Sendiráð Íslands í Brussel og 

hjá Evrópnbandalaginu 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

Sendiráð Íslands í Brussel og 
hjá Evrópubandalaginu .............00. 0000... 

101 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ....... 

52-58 Önnur gjöld. 
5 Gjöld samtals 

Gjöld samtals 

31. desember 1987 

  

Þús. kr. Þús. kr. 

17 010 

17 010 

17 010 

10 900 

6110 

17 010 

22 082 

22 082 

22 082 

10 722 

11 360 

22 082 

11 213 

11 213 

11 213 

6 603 

4 610 

11 213



31. desember 1987 1101 

03-311 Fastanefnd Íslands 

hjá Norður-Atlantshafsbandalaginu 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fastanefnd Íslands 

hjá Norður-Atlantshafsbandalaginu .............. 

Gjöld samtals .............. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .....0..0 

52-58 Onnur gjöld ............%%. 0000... 
5 Gjöldsamtals .........00...... 

03-312 Fastanefnd Íslands hjá alþjóðastofnunum og 

EFTA í Genf 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fastanefnd Íslands hjá alþjóðastofnunum og 

EFTA í Genf „0... 

Gjöld samtals .............. 

Tegundasundurliðun: 

Si Laun ....0..0..0 0. 

52-58 Onnur gjöld ................ 000... 

5 Gjöldsamtals ................ 

03-313 Sendiráð, almennt 

Viðfangsefni: 

Viðhaldsverkefni: 

590 Viðhald sendiráða ................. 0... 

Stofnkostnaður: 

6 90 Stofnkostnaður,Óskipt ...........00.... 0. 

Gjöld samtals ........0..... 

Tegundasundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld .............0........ 0 
5 Gjöldsamtals .........000.0. 00 

Nr. 102 

  

Þús. kr. Þús. kr. 

17 029 

17 029 

17 029 

11 419 

5 610 

17 029 

19 349 

19 349 

  

19 349 

11 729 

7 620 

19 349 

6 100 

6 100 

4 100 

4 100 

10 200 

10 200 

10 200
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03-390 Þróunarsamvinnustofnun Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Þróunarsamvinnustofnun Íslands ................... 

Gjöld samtals ...............0.0 00 

Tegundasundurliðun: 

59 

S 

Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
Gjöld samtals ...........0.0.... 0. 

03-399 Ýmis utanríkismál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

130 

140 

160 

Lögberg-Heimskringla ........................... 

Samskipti við Vestur-Íslendinga ................... 

Háskóli Sameinuðu þjóðanna ..................... 

Gjöld samtals ...........0...0 0. 

Tegundasundurliðun: 

59 

5 

Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
Gjöldsamtals ................0 0. 

03-401 Alþjóðastofnanir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 

111 

112 

Í 13 

114 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

121 

122 

123 

þe
i 

þe
m 

— þ
i
n
 

þe
ss

i 
— þ
m
 

Sameinuðu þjóðirnar, UN ..........000. 000. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO ............ 

Alþjóðavinnumálastofnunin,ILO .................. 

Menningarmálastofnun Sameinuðu 

þjóðanna, UNESCO .......00..00. 00. 

Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu 

þjóðanna, FAO ............0000 0. 
Alþjóðakjarnorkumálastofnunin, AFA ............ 

GATT .....0000. 
Alþjóðaveðurfræðistofnunin, WMO ................ 

Alþjóðasiglingamálastofnunin,IMCO .............. 

Þróunaraðstoð Sameinuðu þjóðanna, UNDP ........ 

Alþjóðabarnahjálparsjóðurinn, UNICEF ........... 

Aðstoð við palestínska flóttamenn, UNRWA ........ 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNHCR .. 

Gæslulið Sameinuðu þjóðanna á Kýpur, UNFICYP ... 

31. desember 1987 

Þús. kr. Þús. kr. 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

40 000 

10 690 

230 

160 

10 300 

10 690 

10 690 

72 830 

8 530 

2870 

1 490 

1980 

3 070 

1 550 

1 830 

480 

330 

6 900 

920 

370 

1 300 

430
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Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna, WEP .......... 
Eftirlitsnefnd með gin- og klaufaveiki, FAO ......... 
Sameinuðu þjóðirnar, ýmsir sérsjóðir ............... 

Alþjóðagerðardómurinn í Haag .................... 
Tollasamvinnuráðið, CCC .................. 

Alþjóðasjómælingastofnunin,IHB ...........0...... 
Alþjóðahvalveiðiráðið, WC .......0.0...0.... 

Alþjóðahafrannsóknir (ICES, ICNAF, NEAFC) ..... 
Alþjóðastofnun til útgáfu tollalaga ................. 
Alþjóðalandfræðisambandið,IGU ................. 
Alþjóðajarðfræðisambandið,IUGS ................ 
Parísarsamþykktin um vernd á sviði iðnaðar ......... 
Bernarsambandið .............0.0.00000.0 

Alpjodaråd Rauda krossins .....................…. 

Alþjóðasamband sakamálalögreglu,INTERPOL ..... 

Evrópuráðið 00.00.0000... 

Efnahags- og framfarastofnunin, OECD ............ 
Atlantshafsbandalagið, NATO 2... HR 
Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA ............. 
Alþjóðanáttúruverndarsambandið ................. 
Gæslulið Sameinuðu þjóðanna fyrir 

botni Miðjarðarhafs .............0.0.0.0. 

Alþjóðasamband um byggingaskipulag .............. 
Óslóarsamningur um varnir gegn mengun ........... 
Alþjóðajarðeðlisfræðisambandið .................. 

Gæslulið Sameinuðu þjóðanna í Líbanon, UNIFIL 
Sameindalíffræðiþing Evrópu ...................... 
Neyðarhjálparstofnun Sameinuðu 

þjóðanna, UNDRO #......0.0000 0. 

Parísarsamningur um varnir gegn mengun ........... 

Mannfjöldasjóður Sameinuðu þjóðanna, UNFPA .... 

Alþjóðamatvælabirgðasjóðurinn, IEFR ............. 

Sjóður Sameinuðu þjóðanna til 

fórnarlamba pyntinga .............0.0.00.......... 
Norður-Atlantshafslaxveiðinefndin, NASCO ........ 

Gjöld samtals .........00000 0 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
Gjöld samtals .........0.00 0. 

Samtals 

Þús. kr. 

540 

30 

410 

10 

730 

250 

770 

2 790 

60 

10 

10 

600 

330 

1040 

1 040 

3 600 

4 590 

13 520 

5 350 

180 

ts
 

2 3 

Nr. 102 

Þús. kr 

72 830 

  

682 451



Nr. 102 

04 Landbúnaðarráðuneyti 

1104 

04-101 Landbúnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 YfISHJÓFN lll... seveeeeeeeeeeerernee 

Gjöld samtals .............0000 0000. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .......000.0. 000 rrre 

52-58 Önnur gjöld ............. 0000. .r rn 

5 Gjöldsamtals .............. 0 

04-171 Jarðeignir ríkisins, framlög 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 
601 Jarðeignir ríkisins ...........222.0 0. 

Gjöld samtals ..............00 000... 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 
5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða 

5 Gjöldsamtals .........%%0000 00 

04-172 Jarðasjóður 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Jarðasjóður ..........2.... 0 kkkrnnns 

Gjöld samtals ..........%%00 0000. 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 
5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða 

5 Gjöld samtals ........0%%..00 rr 

31. 

Pus. kr. 

37 805 

20 775 

17 030 

16 500 

16 500 

15 000 

15 000 

desember 1987 

Pus. kr. 

37 805 

37 805 

37 805 

16 500 

16 500 

16 500 

15 000 

15 000 

15 000
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04-201 Búnaðarfélag Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .........0.... 0000. 

120 Ráðunautar ..........0..0... 
130 Sérfræðileg aðstoð við landbúnaðinn ..... 
140 Ymisframlög .............. 0... 

150 Landþurrkun')................ 0... 

Gjöld samtals ........... 0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 20... 
52-58 Önnur gjöld ........0..0.. 0... 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöld samtals ..........00 0... 

4 Sértekjur .........00. 

Mismunur ........... 0 

04-205 Veiðistjóri 

Viðfangsefni: 

Almerinur rekstur: 

101 Veiðistjófi ........0...20 

Gjöld samtals .......0...00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 2... 

52-58 Önnur gjöld ......0........ 00. 
5 Gjöldsamtals .............. 

04-206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...........0.. 00. 

110 Rannsóknasvið .........00..0000.00. 

187 Tilraunastöðin Sámsstöðum ............ 

1 90 Tilraunastöðvar, óskipt ................ 

Viðhaldsverkefni: 

587 Tilraunastöðin Sámsstöðum ............ 

Þús. kr. 

15 520 

26 136 

20 345 

1 930 

700 

42 891 

19 110 

2 630 

64 631 

3 340 

  

4 248 

mm
 

ID
 

nm 
o
n
 

0
 M

m 
>
 
0
0
 

500 

  

Nr. 102 

Pus. kr. 

64 631 

64 631 

61 291 

4 248 

  

4 248 

4 248 

88 508 

  

7) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 3.
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Stofnkostnaður: 

6 10 Hús bútæknideildar Hvanneyri, nýbygging .......... 

682 Stóra-Ármót, fjósbygging ..........0.0.... 

6 85 Tilraunastöðin Möðruvöllum, fjósbygging ........... 

657 Tækjakaup vegna fræræktar á Sámsstöðum .......... 

690 Tækjakaup ............0....... BR ensrnnvne 

Gjöld samtals ......0..0000.... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „2... 

52-58 Önnur gjöld .......0.0..00.0 0000... 

5 Gjåld samtals ........000 

4 Sértekjur ............... 

Mismunur ........... 

04-221 Áburðarverksmiðja ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Aburðarverksmiðja ríkisins ....................... 

Gjöld samtals .........0..0. 0 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 TilB-hluta fyrirtækja og sjóða ........... 

5 Gjöldsamtals ...........00 0 

04-231 Skógrækt ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Almennurrekstur .............0.00.. 0. 

180 Tilraunir með rótarskóga ...........0.0..0.... 

181 NytjaskÓgar .............0000. 0 

162 Fimmtán ára áætlun um nytjaskógrækt .............. 

190 Skógrækt einstaklinga, styrkir ..................... 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteignir ............00... 0. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

000 

000 

500 

200 

500 NO
 

me
 

pm
 

(0
0 

In
 

61 528 

40 680 

102 208 

7 630 

20 000 

20 000 

89 448 

170 

5 880 

2 990 

1310 

Þús. kr. 

13 200 

102 208 

94 578 

20 000 

20 000 

20 000 

99 798 

ÞJ
 2 500
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Stofnkostnaður: 

601 Tölvurogbúnaður .................... 
630 Vélarogtæki ............0.0....... 
632 Fasteignir, Óskipt ..................... 

Gjöld samtals .................... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „.......00 0 

52-58 Önnurgjöld ......................... 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...... 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöld samtals ............0....... 

4 Sértekjur ............ 0. 
Mismunur 

04-235 Landgræðsla ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Almenn landgræðsla 
160 Búrekstur 

Viðhaldsverkefni: 

520  Viðhaldsfé, óskipt 

Stofnkostnaður: 

6 20  Stofnkostnaður, óskipt 
660 Vélarogtæki 

Gjöld samtals 

Tegundasundurliðun: 

$1 Laun ......0.0 

52-58 Onnur gjöld ..............0.00 0. 

5 Gjöldsamtals „........0....... 

4 Sértekjur ...........0.000 0. 

Mismunur ..........00.0. 0. 

Þús. kr. 

600 

2 200 

4 400 

59 978 

39 170 

8 870 
1 480 

109 498 
44 540 

  

44 187 

9 406 

2 500 

4 900 

21 073 
42 420 

63 493 
9 410 

Nr. 102 

Þús. kr. 

7 200 

109 498 

64 958 

OP
 

(9
9)
 rn 

NO
 

1
 

Do
 ' 

500 

7 400 

  

63 493 

54 083
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04-242 Mat á landbúnaðarafurðum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Matálandbúnaðarafurðum ............ 

Gjöld samtals ........0.0..0 0. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... 

52-58 Onnur gjöld .......0....0.0.. 0... 

5 Gjöld samtals ......0.0.0 00. 

4 Sértekjur ..........00. 00. 
Mismunur .........0. 

04-243 Sauðfjárveikivarnir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sauðfjárveikivarnir ................... 

Viðhaldsverkefni: 

501 Varnargirðingar ...................... 

Gjöld samtals .......................… 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun I 

52-58 Onnur gjöld ..........0 0000... 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöld samtals 22.00.0000. 

04-244 Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða ...... 

Gjöld samtals ........0.0.0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „0. 

52-58 Onnur gjöld ............0... 0. 

5 Gjöld samtals ........0... 0. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

544 
193 t

o
t
 

4 737 
4 737 

238 823 

3 100 

12 313 

6 720 

222 890 

5 420 

5 040 

380 

Þús. kr. 

3 100 

241 923 

241 923 

5 420 

5 420
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04-246 Veiðimálastofnunin 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Veiðimálastofnunin ............0.0...00. 0. 

140 Laxeldisstöðin í Kollafirði ......................... 

Stofnkostnaður: 

6 10 Fasteign, Hólum í Hjaltadal ....................... 

Gjöldsamtals ........0..... 0. 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ................ 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 
5 Gjöldsamtals ..........0%.%.... 0 

04-247 Yfirdýralæknir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............000 0... 

120 Héraðsdýralæknar ................0...00 0. 

130 Dýralæknir fisksjúkdóma ......................... 

140 Dýralæknirloðdýra .................. 00. 

152 Eftirlitogeftirlitsferðir ........................... 

Viðhaldsverkefni: 
590  Dýralæknisbústaðir, óskipt ........................ 

Gjöld samtals .............. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 2... 

52-58 Önnur gjöld ............%. 00... 

5 Gjöldsamtals ..........000.. 

4 Sértekjur ........0.0..... 0. 

Mismunur .............. 000 

04-270 Landgræðslu- og landverndaráætlun 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

620 Landgræðsluáætlun, RALA .........0.0.)............ 

630 Landgræðsluáætlun, Skógrækt ríkisins .............. 

6 40  Landgræðsluáætlun, Landgræðsla ríkisins ........... 

Þús. kr. 

23 750 
11 240 

10 600 

11 240 
34 3 

2421 

33 150 

4 299 

1 000 

380 

4 400 

37 670 

7 980 

45 650 

3 800 

4 749 

10 952 

48 008 

Nr. 102 

Pus. kr. 

34 990 

10 600 

PR 

nm
 nm NO
 

=
 

45 590 

41 250 

4 400 

45 650 

41 850 

83 621
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650 Landgræðsluáætlun, ýmis starfsemi ................. 

6 90 Fyrirhleðslur') ...........0.0.00. 00 
691 Sjóvarnargarðarð) ...............0... 00... 

Gjöldsamtals ..........0.0.... 

Tegundasundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld .............0. 0000 
59 Tilfærslur: 

5912 Til sveitarfélaga ...........0...00. 000... 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 

5 Gjåld samtals ............0000 00 

04—271 Landgræðslusjóður 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Landgræðslusjóður ............00000. 000... 

Gjöld samtals ........00%..... 00 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöld samtals 

04-272 Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey 

Viðfangsefni. 

Almennur rekstur: 

101 Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey ............... 

Gjöld samtals ... 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ................ 

5 Gjöld samtals 

04-287 Stofnlánadeild landbúnaðarins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Stofnlánadeild landbúnaðarins ..................... 

Gjöld samtals ... 

31. desember 1987 

  

  

  

Þús. kr. Þús. kr. 

2 736 

14 576 

2 600 

83 621 

66 445 

2 600 

14 576 

83 621 

2 300 

2 300 

2 300 

2 300 

2 300 

2 150 

2 150 

2 150 

2 150 

2 150 

34 620 

34 620 

34 620 
  

!) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 4. 
%) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 8a.
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Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 

5 Gjöldsamtals ............... 0 

04-288 Jarðræktarlög, framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

1 10 Ráðunautar .................0.0.0.0.0.. 0. 

120 Framlögtil búnaðarsambanda ................... 

Stofnkostnaður: 

620 Jarðræktarframlögo.fl. ......................... 

Gjöld samtals ...........00 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .......0... 0. 

59 Tilfærslur: 

5913 TIl fyrirtækja og atvinnuvega ............... 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ......... 

5 Gjöldsamtals ........0...00.0. 0. 

04-289 Jöfnunargjald 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Endurgreiðsla kjarnfóðurgjalds .................. 

Gjöldsamtals ................ 0. 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 
5 Gjöldsamtals ............0.0.... 

04-290 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir .......... 
110 Framleiðnisjóður landbúnaðarins ................ 

Gjöldsamtals ..........0.0.0.0 

Þús. kr. 

141 000 

21 258 

141 000 
9 000 

295 000 

295 000 

527 000 
429 000 

Nr. 102 

Þús. kr. 

34 620 

30 258 

141 000 

  

171 258 

171 258 

295 000 

295 000 

295 000 

956 000 

956 000



Nr. 102 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega 

5 Gjöld samtals .................. 

1112 

04-291 Búfjárrækt, framlög skv. lögum nr. 31/1973 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Búfjárrækt, framlög skv. lögum nr. 31/1973 .......... 

Gjöld samtals .................. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ........ 

59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega 
5 Gjöldsamtals .................. 

04-299 Landbúnaðarmál, ýmis starfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

118 Skógræktarfélag Íslands ......... 
122 Ymisverkefni .................. 

124 GunnarshúsSkriðuklaustri ....... 

Gjöld samtals .................. 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöld samtals .................. 

04-501 Bændaskólinn á Hvanneyri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .................. 

130 Reksturskóla ............0...... 
140 Rannsóknir ogtilraunastarfsemi ................... 

150 Búrekstur ............0......... 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteignir ............00.0 0. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

956 000 

25 711 

16 711 

9 000 

1 150 

5 330 

4 300 

10 780 

11 703 

45 464 

4 647 

17 829 

3 800 

Pus. kr. 

956 000 

25 711 

VD nm 

sl
 

=
 
=
 

25 711 

10 780 

10 780 

10 780 

79 643 

3 800



31. desember 1987 

Stofnkostnaður: 
6 01 Fasteignir og lóðir 

Rannsóknahús 

6 40 Vélar og áhöld 

Gjöld samtals 

Tegundasundurliðun: 

Gjöld samtals 

04-502 Bændaskólinn á Hólum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

Bændaskólinn á Hólum 

Viðhaldsverkefni: 

Stofnkostnaður: 
Fasteignir og lóðir 

602 Vélar og áhöld 

Gjöld samtals 

Tegundasundurliðun: 

Gjöld samtals 

04-503 Garðyrkjuskóli ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

Garðyrkjuskóli ríkisins 

1 10 Tilraunir og rannsóknastörf 

Viðhaldsverkefni: 
Fasteignir, gróðurhús 

1113 

Þús. kr. 

3100 
3 200 
1 200 

39 903 

51 040 

90 943 
33 910 

41 211 

2 800 

6 300 

1 900 

24 461 

27 750 

52 211 

9 330 

24 967 

1 836 

3 100 

Nr. 102 

Pus. kr. 

7 500 

90 943 

57 033 

41 211 

2 800 

8 200 

52 211 

42 881 

26 803 

3 100



Nr. 102 1114 31. desember 1987 

Þús. kr. Þús. kr. 

Stofnkostnaður: 5 000 
601 Fasteignir, óskipt .............000.. 0000. 4 100 
610 Tækjakaup ...........0%..00.0 000 900 

Gjöld samtals .........0...00. 0 34 903 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .......000.0 0 17 973 
52-58 Önnur gjöld .................00 00. 16 930 

5 Gjöldsamtals .........0..0..00 000 34 903 
4 Sértekjur ...........00000 0000. 2 480 

Mismunur ...........0000000 32 423 
  

Samtals 2 417 023



31. desember 1987 

05 Sjávarútvegsráðuneyti 

05-101 Sjávarútvegsráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............. 

Stofnkostnaður: 

601 Stofnkostnaður......... 

Gjöld samtals .......... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ................. 

52-58 Önnurgjöld ............ 

5 Gjöld samtals .......... 

05-201 Fiskifélag Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............. 

120 Hagdeild .............. 
130 Tæknideild og námskeið í 

meðferð fiskleitartækja 

140 Skýrsludeild ........... 

150 Fiskræktardeild ........ 

Gjöld samtals .......... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ................. 

52-58 ÖOnnurgjöld............ 

5 Gjöldsamtals .......... 

4 Sértekjur .............. 
Mismunur ............. 

Þús. kr. 

17 100 

>
 

tÞ
 

Un
 

mm
 

RB 
tv
 

>
 

7 232 

6 547 

6 980 
7 344 
2 897 

29 160 

11 840 

41 000 

2 720 

  

Pus. kr. 

17 100 

60 644 

60 644 

41 000 

41 000 

38 280
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05-202 Hafrannsóknastofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ..........0.%. 20 n nn 

1 10 Rannsóknasvið .........2..00. 0000. 

111 Raftæknideild .................00. 0... 

119 Tímabundin verkefni ...........00000 000. 

120 Útibú á Húsavík .........0.000.0.0. 000... 
121 Útibú á Höfn í Hornafirði ....................... 

122 ÚtibúálÍsafirði ............0.0.00....0.. 
123 Útibú í Ólafsvík ..........0..00.0.0. 0... 
124 Útibú í Vestmannaeyjum .................0..... 
131 R/sBjarni Sæmundsson .........02000000 00... 

132 R/sÁrniFriðriksgon .............000. 0 

133 R/sDråfn .........0....000 00... 

136 Veiðarfærakostnaður .............0.0 0000. 

139 Annarskiparekstur ..........00.000. 00... 
140 Hvalarannsóknir ...........000000 0000 

141 Lúðueldi á Reykjanesi ..........00..0. 0000... 

150 Alþjóðlegt samstarfsverkefni á hafsvæðinu 

milli Íslands og Austur-Grænlands ............. 

Viðhaldsverkefni: 

531 Viðhald, r/s Bjarni Sæmundsson ................. 

532 Viðhald, r/s Árni Friðriksson .................... 
533 Viðhald, r/sDröfn ............00.000 000 

590 Viðhald, Óskipt ..........22. 0... 

Stofnkostnaður: 

631 Búnaður í r/s Bjarna Sæmundsson ................ 

632 Búnaður í r/s Árna Friðriksson ................... 
633 Búnaður ír/sDröfn ..........0..0000 0000. 

6 90 Búnaðurdeildaogútibúa ....................... 

Gjöld samtals ..........%2.0 00. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .....0.0.0.. 0 runnar 

52-58 Önnur gjöld ..........0000.. 0. .n nan rrnree 

5 Gjöldsamtals ...........0.0 00. 

4 Sértekjur .......0.0000 00 
Mismunur ..............0 0. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

34 243 
67 963 

6 533 
13 551 
2 035 
1 780 
2 254 
2 248 
2 050 

37 508 
31 673 
18 434 
12 089 
23 690 
23 950 

2 680 

4 200 

10 100 

7 300 

1 700 

1 100 

1 200 

2 500 

700 

9 900 

153 961 

167 420 

321 381 

45 450 

Pus. kr. 

286 881 

20 200 

14 300 

321 381 

275 931



31. desember 1987 

05-203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

190 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins 

Stofnkostnaður: 

610 Tækjakaup .........0......... 

Gjöld samtals ................. 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega 
5 Gjöld samtals ................. 

05-216 Ríkismat sjávarafurða 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkismatsjávarafurða .......... 

Stofnkostnaður: 

601 Tæki ......... 0 

Gjöld samtals ................. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „0... 

52-58 Onnur gjöld ............0...... 

5 Gjöld samtals ................. 

4 Sértekjur ..................... 

Mismunur .................... 

05-221 Verðlagsráð sjávarútvegsins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Verðlagsráð sjávarútvegsins ..... 

Gjöld samtals ................. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 2... 

52-58 Onnur gjöld ................... 
5 Gjöld samtals ................. 

1117 
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Nr. 102 

Þús. kr. 

52 480 

8 600 

61 080 

61 080 

68 836 

600 

69 436 

53 746 

4 603 

  

4 603 

4 603 
ATI
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05-272 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins 

Gjöld samtals .........0.00. 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ....... 

5 Gjöld samtals ........0.0.000. 

05-280 Söluskattur í sjávarútvegi, endurgreiðsla 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Söluskattur í sjávarútvegi, endurgreiðsla ... 

1 10 Hlutur Útflutningsráðs Íslands ............ 

Gjöld samtals ...........0.0.. 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ........ 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila .. 

5 Gjöldsamtals ................ 

05—-290 Veiðieftirlit 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Veiðieftirlit .........0...0... 

Gjöld samtals .......0...00.. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun... 

52-58 Önnur gjöld ..............0... 0 
5 Gjöldsamtals ...........00 00. 

31. desember 1987 

Þús. kr. Þús. kr. 

25 800 

25 800 

25 800 

25 800 

25 800 

350 000 

320 000 

30 000 

350 000 

320 000 

30 000 

350 000 

30 379 

30 379 

30 379 

22 619 

7 760 

30 379
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05-298 Fiskleit, markaðsöflun og tilraunir í útgerð 

og fiskvinnslu 

Viðfangsefni. 

Almennur rekstur: 

101 Fiskleit, markaðsöflun og tilraunir í útgerð 

ogfiskvinnslu .........000.00.0 0 

Gjöld samtals ................. sr 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 

5 Gjöld samtals ........... 

05--209 Sjávarútvegsmál, ýmis starfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

121 Sjóvinnukennsla, sjóvinnu- og rannsóknabátur .. 

1 223 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum .................. 

131 Stjórnfiskveiða ........0000... 0 

132 Námskeið fyrir fiskvinnslufólk ..................... 

Gjöld samtals .......00.0.. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ......0ssssessseeeeeesee HIN 

52-58 Önnurgjöld .............. HR 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ..........0..0.000.. 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 

5 Gjöld samtals ......... 

05-901 Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .........0.... 0. 

130 Keldnaholt .......... RN 

Viðhaldsverkefni: 

530 Keldnaholt, viðhald .......0...00 0. 

Stofnkostnaður: 

6Úl Eignakaup............00.. 0000 

Gjöld samtals .........%. 0 

Þús. kr. 

A
 

220 
050 RR

 
AJ
 

16 572 
21 493 

RD 700 

400 

bus. kr. 

38 085 

38 085 

38 065 

3 700 

400



Nr. 102 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 0. eeeeeeeerrrkkker er kkktrrrne 

52-58 Onnur gjöld ............00.. 0000. 0 

5 Gjöld samtals ............000. 0 
4 Sértekjur „............0 0000 

Mismunur ..........00. 0000. 

31. desember 1987 

  

Þús. kr. Þús. kr. 

17 345 

24 820 

42 165 

920 

41 245 

985 543



31. desember 1987 1121 Nr. 102 

06  Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 

  

Þús. kr. Þús. kr. 

06-101 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 54 388 

101 Yfirstjórn .............. 0000. 54 388 

Gjöld samtals ..........00.. 54 388 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „02.00.0000 kk ren rrnkene 38 218 

52-58 Önnur gjöld ................0 000. 16 170 
5 Gjöldsamtals .............0.0 000 54 388 

06-102 Stjórnartíðindi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 13 406 

101 Stjórnartíðindi .............2..0 0000. 13 406 

Gjöld samtals ........0.....00 00 13 406 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 22... 2 026 

52-58 Önnur gjöld ..............0.0. 000 11 380 

5 Gjöldsamtals .............0.0 00 13 406 

4 Sértekjur ...........0.000 000 6 550 

Mismunur ..........0.. 0000. 6 856 

06-201 Hæstiréttur 

Viðfanssefni: 

Almennur rekstur: 15 967 

101 Yfirstjórn ...........0.0.0.0 000 8433 
102 Utgáfa Hæstaréttardóma ......................... 6 274 

103 Ljósprentun Hæstaréttardóma ..................... 1 260



Nr. 102 1122 31. desember 1987 

Þús. kr. 

Stofnkostnaður: 

601 Tæki ogbúnaður ........0.00..0000 000 800 

Gjöld samtals ......0...0.. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 2... 6 367 

52-58 Onnur gjöld ...........0..0 00. 10 400 

5 Gjöld samtals .........%..0 0000 16 767 

4 Sértekjur ...........00 000 eeeree 950 

Mismunur ..........00. 00 

06-202 Ríkissaksóknari 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkissaksóknari ..........00.20. 00 30 316 

Stofnkostnaður: 

601 Tæki ogbúnaður .........0.0.0.000. 0. 600 

Gjöld samtals ........0.%.0 0 

Tegundasunaurliðun: 

51 Laun 0... 23 596 

52-58 Onnur gjöld .........00. 000... 7 320 

5 Gjöld samtals .......00.00.. 0 

06-203 Borgardómarinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Borgardómarinn í Reykjavík .......00000.00. 43 740 

Stofnkostnaður: 

601 Tæki og húsbúnaður .........0...00.0 000. 1 200 

Gjöld samtals ........000.0 0 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 0... kk nkrnee 36 060 

92-58 Onnur gjöld ..........00%..000 0 ene 8 880 

5 Gjöld samtals ..........00.0 0 44 940 

4 Sértekjur „.......000. 0. vr rrrnne 460 

Mismunur ..........0. 0... 

Þús. kr 

800 

16 767 

15 817 

30 316 

30 916 

43 740 

1 200 

44 940 

44 480
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Þús. kr. 

06-204 Borgarfógetinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Borgarfógetinn í Reykjavík ....................... 59 019 

Gjöld samtals .............0 000 

Tegundasundurliðun: 

S1 Laun EN enenese 43 359 

52-58 Onnur gjöld ............0..0 0000 0 15 660 
  

5 Gjöldsamtals ...........000.0. 59 019 
4 Sértekjur ..........0...0 000 660 

Mismunur ............0. 00 

06-205 Sakadómur Reykjavíkur 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sakadómur Reykjavíkur ..........0.0...0...0.... 41 430 

Stofnkostnaður: 

601 Tæki ogbúnaður ...........0..%000. 000 700 

Gjöld samtals ...........0.%. 000 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... rr kkkrk ger 35 380 

52—58 Onnur gjöld ..........0.0.. 0220. 6 750 

5 Gjöldsamtals ................ 42 130 
4 Sértekjur ............0 0000 200 

Mismunur ............0. 000 

06-206 Lögreglustjórinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............0 0000. 38 342 

102 Símiogfjarskipti ..........00...00 0000. 5 280 
120 Almennlöggæsla ............0.00.0 000 440 579 
121 Eftirlitávegum ...............0. 000. 4 450 

122 Fangaklefar ...........0.0...00 0000 11 254 

124 Eftirlit með vínveitingahúsum ..................... 2 889 

125 Lögregluskóli ............00.. 000... 2714 

Nr. 102 

Þús. kr. 

59 019 

58 359 

41 430 

41 930 

546 949



Nr. 102 1124 

130 Útlendingaeftirlit .......................... 
140 Mötuneyti ............. 0 

1 60 Aðallögreglustöð við Hverfisgötu ............ 

Viðhaldsverkefni: 

5 60 Aðallögreglustöð ..............000..... 

Stofnkostnaður: 

601 Tæki ogbúnaður .................0.0........ 

602 Simi og fjarskipti .......................... 

625 Kennslutækio.fl. .......................... 

6 60  Aðallögreglustöð .......................... 

680 Bifreiðaro.fl. ................. 

Gjöld samtals ......00.... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ......0sseeeseeeeeeeeeeeeeeeerrevene 

52—58 Onnur gjåld ss. 

5 Gjöldsamtals .........000. 

4 Sértekjur ............. 00... 

Mismunur ............ 0. 

06—208 Rannsóknarlögregla ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Rannsóknarlögregla ríkisins ................. 

Viðhaldsverkefni: 

501 Viðhald húseignar ......................... 

Stofnkostnaður: 

601 Tæki ogbúnaður .............0.00..0.000.0.. 

Gjöld samtals ............. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... 

52-58 Önnur gjöld ................00 0. 
5 Gjöld samtals ..........0 0. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

8 912 

12 698 

19 831 

1 800 

1 100 

9 700 

600 

600 

10 400 

422 399 
148 750 

571 149 

41 839 

106 102 

3 700 

3 700 

88 032 

25 470 

Pus. kr. 

1 800 

22 400 

571 149 

529 310 

106 102 

3 700 

3 700 

113 502 

113 502



31. desember 1987 1125 Nr. 102 

Þús. kr. Þús. kr. 

06-211 Sýslumenn og bæjarfógetar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 5 540 

110 Sýslumenn ogbæjarfógetar ........................ 5 540 

Viðhaldsverkefni: 8 600 
550 Fasteignir ...............000 0 8 600 

Stofnkostnaður: 6 200 

610 Tækiogbúnaður ................0.0.. 0000... 6 200 

Gjöldsamtals ............0. 0. 20 340 

Tegundasundurliðun: 

52-58 Önnurgjöld ..............%..0... 0... 20 340 
5 Gjöldsamtals .............0 0. 20 340 

06-212 Bæjarfógeti Akranesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 36 096 

101 Yfirstjórn ............... 0. 13 644 
120 Löggæsla .................000000 00 22 452 

Stofnkostnaður: 1 200 

601 Skrifstofuhúsnæðio.fl. ..........0.00..00...0 1200 

Gjöldsamtals .........0.%..000 0 37 296 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... 29 216 

52-58 Onnurgjöld .............%%. 000... 8 080 

5 Gjåld samtals ............... 37 296 

4 Sértekjur .............. 000. 1180 

Mismunur ............ 0... 36 116 

06-213 Sýslumaður Borgarnesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 28 303 

101 Yfirstjórn .................00. 0. 13 489 
120 Löggæsla ...............0..0..0. 00. 13 902 

130 Hreppstjórar .................. 000. 912



Nr. 102 

Þús. kr. 

Stofnkostnaður: 

1126 31. d 

601 Frágangurlóðar .............00.... 0000 0 0 . 1 000 

Gjöldsamtals ............0.0.00. 00 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ......0.20000000 0 21 653 

52-58 Onnur gjöld ............... 0000... 650 

5 Gjöldsamtals .............0000. 0. 29 303 
4 Sértekjur „..........00000 000 260 

Mismunur ..........00.. 000. 

06-214 Sýslumaður Stykkishólmi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...........00020 00. 14 955 
120 Löggæsla Stykkishólmi ..........00.0% 0000... 8 856 

121 Löggæsla Grundarfirði ........................... 6 150 
124 Löggæsla Olafsvík og Hellissandi ................... 9 957 

130 Hreppstjórar ..............0.. 000 603 

Gjöld samtals ..............00 0000 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „......000.00 00. rknre 30 641 

52-58 Onnur gjöld ............... 0020... 9 880 

5 Gjöldsamtals ...........0.000 0 40 521 
4 Sértekjur ............0.0 0000 1 360 

Mismunur .............0. 0. 

06—-215 Sýslumaður Búðardal 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ..........0.... 0000. 5 390 

120 Löggæsla ............00.0 000. 2 008 

130 Hreppstjórar ..............0..200 00... 422 

Stofnkostnaður: 

650 Stjórnsýsluhús ............2...00 0000 00 1 900 

Gjöld samtals ........ 

esember 1987 

Þús. kr. 

1 000 

29 043 

40 521 

40 521 

39 161 

7 820 

1 900 

9 720



31. desember 1987 1127 Nr. 102 

  

  

Þús. kr. Þús. kr. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 2... knn kk knnre 5 860 

52—58 Onnur gjöld ............0.... 0. 3 860 

Gjöldsamtals .............0.0 0. 9 720 
Sértekjur ................. 00 160 
Mismunur ............0...0 9 560 

06—216 Sýslumaður Patreksfirði 

Viðfangsefni. 

Almennur rekstur: 21 571 

101 Yfirstjórn ................ 0000 10 498 
120 Löggæsla ...........0.0.000000 000 10 432 

130 Hreppstjórar ................. 00. 641 

Stofnkostnaður: 9 900 
610 Viðbygging .............0.. 000 9 900 

Gjöldsamtals ............0.0 00 31 471 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 2... 15 551 

52—58 Onnur gjöld ............00.0. 000 15 920 

5 Gjöldsamtals ............. 31 471 
4 Sértekjur .............. 00. 570 

Mismunur ...............0 0 30 901 

06-217 Bæjarfógeti Bolungarvík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 11 046 
101 Yfirstjórn ............00. 0. 5 485 

120 Löggæsla ..........0.0...00 00 5 561 

Gjöld samtals ...........0..0 11 046 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 2... 8 846 

52-58 Önnur gjöld ..........0....0. 000. 2 200 

5 Gjöldsamtals ..........0.000 0. 11 046



Nr. 102 1128 

06-218 Sýslumaður og bæjarfógeti Ísafirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ..........0.0..2 000 
120 Löggæsla ..........0........0.0 00 

130 Hreppstjórar ............%. 0. 

Stofnkostnaður: 

610 Húsbúnaður ...........00..00002 0000 

Gjöld samtals ............002 0000 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „00.00.0000 

52-58 Önnur gjöld ..............0000 000 

5 Gjöldsamtals ............0.0.. 0... 

4 Sértekjur ........00.... 0000 

Mismunur ............0. 00. 

06—-219 Sýslumaður Hólmavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............%.02 000. 

120 Löggæsla ...........0.0..000.0 000 

130 Hreppstjórar ..............0000 00. 

Gjöld samtals .............0. 00 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ........0.0 0 

52-58 Önnur gjöld ................. 000. 

5 Gjåld samtals ..............0. 000 

4 Sértekjur ............000. 000 

Mismunur ...........00. 0200 

06-221 Sýslumaður Blönduósi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............00.. 00 

120 Löggæsla .........0...0...00 00 

130 Hreppstjórar ...........0....0.000 000 

Gjöld samtals ...........200.. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

19 700 
27 366 

736 

6 200 

36 172 
17 830 

54 002 

1330 

5 067 
2 538 

462 

6 097 

1970 

8 067 
260 

13 454 

15 566 

974 

Þús. kr. 

47 802 

6 200 

54 002 

52 672 

8 067 

8 067 

7 807 

29 994 

29 994
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Tegundasundurliðun: 

51 Laun ......0..000 0 

52-58 Onnur gjöld ................0 000. 

5 Gjöld samtals ...........00000 0. 

4 Sértekjur .............0000 0. 
Mismunur .............0. 000 

06-222 Sýslumaður og bæjarfógeti Sauðárkróki 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ...............00 000 

120 Löggæsla .........0.....000 00 
130 Hreppstjórar ..............0. 0000 

Stofnkostnaður: 

6 10 Nýbygging ............... 0000. 

Gjöld samtals .............0 00. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „00.00.0000 

52-58 Onnurgjöld ............0%% 0000... 

5 Gjöldsamtals ................0. 0. 

4 Sértekjur ............0.0 00. 

Mismunur ............. 00 

06-223 Bæjarfógeti Siglufirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............. 0... 

120 Löggæsla ..............0.0..0 000 

Stofnkostnaður: 

601 Embættisbústaður ...................0....... 

6 10 Nýbygging ..........0.000.. 0000 

Gjöld samtals ..........0..00. 0. 

Þús. kr. 

20 844 

9 150 

29 994 
500 

13 249 

16 924 

735 

16 600 

24 648 

22 860 

47 508 
290 

7 910 

10 403 

6 200 

11 100 

Nr. 102 

Pus. kr. 

29 494 

30 908 

16 600 

47 508 

47 218 

18 313 

17 300 

35 613



Nr. 102 1130 

Tegundasundurliðun: 

51 Lan... 000 kgn nnnee 

52-58 Önnur gjöld ..............00 0000. 

5 Gjöldsamtals ..............0. 000 ennen 

4 Sértekjur ............0.000 0 

Mismunur ........0.0.0...00 00 

06-224 Bæjarfógeti Ólafsfirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ..............0 000. 

120 Löggæsla ............0....000 000 

Stofnkostnaður: 

620 Lögreglustöð ............0.000000 000 

Gjöld samtals ...........000. 0 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „00.00.0000. 0000. kkknnrs 

52-58 Onnur gjöld ............... 0000. 0r 

5 Gjöld samtals ............000.0 00 

4 Sértekjur .............0 0000 rrnnnns 

Mismunur ............... 000 

06-225 Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ..............0. 000. 

120 Löggæsla Akureyri ............0. 000 

121 Löggæsla Dalvík .............%... 0000. 

130 Hreppstjórar ............0..00. 0 

Stofnkostnaður: 

6 10 Fasteign, búnaður ................0.. 000... 0... 

651 Lögreglustöð Dalvík ............0.0..0. 0000. 

Gjöld samtals ........0....0.. 0 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

15 103 

20 510 

130 

4 809 

5 535 

600 

7 964 

2 980 

10 944 

140 

  

Pus. kr. 

fa
d 

mn
 

FS
 

(9
) 

fa
 

  

10 944 

10 804 

100 566 

I 800 

102 366
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Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0..0..0.. 

52-58 Önnur gjöld .................... 000. 

5 Gjöldsamtals ..........0...00.... 

4 Sértekjur ................ 00. 

Mismunur „.............. 0. 

06—-226 Sýslumaður og bæjarfógeti Húsavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .................. 0. 
120 Löggæsla Húsavík .....................0..0.... 
121 LöggæslaRaufarhöfn ..................0.0...... 
122 Löggæsla Þórshöfn ....................0.0.0.0... 
130 Hreppstjórar ..............0.000.. 0. 

Stofnkostnaður: 

601 Nýbygging ..................0 0000. 

Gjöld samtals ............... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „2... 

52-58 Önnur gjöld ...........).0.0...00.. eee eeeeevnee 

5 Gjöldsamtals ..........0.0.0.0.... 

4 Sértekjur .........000.. 000 
Mismunur ..........00 0... 

06-227 Sýslumaður og bæjarfógeti Seyðisfirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .............0.0... 0. 

120 Löggæsla Seyðisfirði ...........0.................. 

121 Löggæsla Vopnafirði ............0............. 

130 Hreppstjórar ................. 0... 

Gjöld samtals .........0..... 

1 

Þús. kr. 

81 436 
20 930 
  

02 366 

590 

18 014 

16 662 

4 785 

4 486 

1374 

13 700 

N
 

QW 
nm 

0
 

NN
 

W
 

AJ
 

Mm
 

O
 

mm
 

  

59 021 

690 

12 455 

6 782 

3 299 

699 

Nr. 102 

bus. kr. 

101 776 

13 700 

59 021 

58 331 
NR (SY

) 

DR us
 nm



Nr. 102 1132 31. desember 1987 

Þús. kr. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .....0.00000000 kk kkkee 16 955 

52—58 Onnur gjåld ...........sseeeeeneneeeereneennnnne 6 280 

5 Gjöld samtals ............20000 23 235 
4 Sértekjur .............0000 000 400 

Mismunur ............002 00 

06-228 Bæjarfógeti Neskaupstað 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............0000 000 6 658 
120 Löggæsla .............0..0000 000 4 808 

Gjöld samtals ............00.. 00 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .....0..00 0 8 416 
52-58 Önnur gjöld .............000. 0000 3 050 

5 Gjöld samtals .............0000 000 11 466 
4 Sértekjur ..........00000 0000 130 

Mismunur .............0 000 

06-229 Sýslumaður og bæjarfógeti Eskifirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............0.0 0000 14 065 
120 Löggæsla Eskifirði og Reyðarfirði .................. 6 766 
121 Löggæsla Egilsstöðum ........................... 6 934 
122 Löggæsla Fáskrúðsfirði ........................... 3 097 

123 Löggæsla Suðurfjörðum .......................... 989 

130 Hreppstjórar ................ 000. 1 047 

Stofnkostnaður: 

621 Lögreglustöð Egilsstöðum ........................ 3 700 

Gjöld samtals ..............000 00 

Þús. kr. 

22 835 

11 466 

11 466 

11 336 

32 898 

3 700 

36 598
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Tegundasundurliðun: 

51 Laun „2... 

52-58 Önnur gjöld ...........0....... 000 

5 Gjöldsamtals ...........0.00. 0 

4 Sértekjur .......0.00 0... 

Mismunur ............00 

06—-230 Sýslumaður Höfn í Hornafirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............0.0.... eeeeenee 

120 Löggæsla .............)..... 0 

130 Hreppstjórar .............0.0 0... 

Gjöld samtals ........00..... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „2... 

52-58 Önnur gjöld ........0.%...... 0. 

5 Gjöldsamtals .............. 

4 Sértekjur .........0....... 

Mismunur ............... 0... 

06—-231 Sýslumaður Vík í Mýrdal 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ........00.0.0.0. 0 

120 Löggæsla ..............0.0.0... 

130 Hreppstjórar .........0.0...0.0... 

Stofnkostnaður: 

602 Innréttingar ...........00...... 0 

Gjöld samtals .........0..... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun RN 

52-58 Önnur gjöld ..............0..0 0 

5 Gjöldsamtals ............0 00 

4 Sértekjur ................0 0. een erenee 

Mismunur .............. 0. eee eee ereee 

Þús. kr. 

24 398 

12 200 

36 598 

820 

8381 

8 760 

332 

12 873 

4 600 
  

17 473 

290 

6 449 

3328 

364 

1 200 

7 561 

3 780 
  

  

w
 

mn
 

AJ
 

=
 

oo
 

17 473 

17 183 

10 141 
DR =
 

CD
 

=
 

>
 

  

11 061 

A 72



Nr. 102 1134 

(6232 Sýslumaður Hvolsvelli 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .......0. 

120 lLöggæsla ........00000 0 

130 Hreppstjórar 20.00.0200. 

Gjöld samtals sees eeeknsevenreen 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 0. ent kknen 

52-58 Önnur gjöld .....0.0.0.... 2 

5 Gjöld samtals „0... 
4 Sértekjur Ll... 

Mismunur ......0..0. 

06—233 Bæjarfógeti Vestmannaeyjum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ........0.... 0 

120 Löggæsla .......0...00.. 00. 

Stofnkostnaður: 
$10 Stjórnsýsluhús ......0.0.0.0000 

Gjöld samtals .....000.0 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ss... ssseseseersrerkkrennnee 

52—58 Onnur gjöld 0000... 

5 Gjöld samtals ....00.. 

4 Sértekjur 0... 

Mismunur 00... 

06-134 Sýslumaður og bæjarfógeti Selfossi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjorn Lo... 

120 Löggæsla ...........000000 00. 

130 Hreppstjórar ..........0. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

10 980 
11 089 

772 

16 691 
6 150 

22 841 
880 

15 902 
22 941 

25 200 

30 853 
33 190 

64 043 
1700 

24 127 

46 029 

1136 

Pus. kr. 

22 841 

22 841 

21 961 

38 843 

  

62 343 

71 292
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Stofnkostnaður: 

620 Lögreglustöð ............0.0000.. 0. 

Gjöld samtals 0000 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... 

52-58 Onnur gjöld ........0.0.0.0.0 0. 

5 Gjöld samtals ses eee 
4 Sértekjur Ll 

Mismunur 20... 

06-235 Sýslumaður og bæjarfógeti Keflavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn 200... a 
120 Löggæsla Keflavík og Njarðvík 0000... 

121 Löggæsla Grindavík ........................ 
130 Hreppstjórar .........000 00 

Stofnkostnaður: 

$0l Skrifstofuhúsnæði 02 

Gjöld samtals 0... sees. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „0... 

5258 Onnur gjöld .......0000 

5 Gjöld samtals ....0..0. 

4 Sértekjur .......0..00.. 0. 
Mismunur „0... 

06-236 Sýslumaður og bæjarfógeti Hafnarfirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .....0... esse 

120 Löggæsla Hafnarfirði ...............0........ 
121 Löggæsla Seltjarnarnesi .................... 

130 Hreppstjórar ...........0..00 000 

Þús. kr. 

19 900 

54 722 

36 470 

91 192 

4 790 

  

36 096 

59 509 

11 467 

324 

7 400 

Nr. 102 

Pus. kr. 

19 900 

86 402 

107 396 

112 296 

132 714



Nr. 102 

Stofnkostnaður: 

601 Fasteign....... 

Gjöld samtals .. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ......... 
52-58 Onnur gjöld .... 

5 Gjöld samtals 
4 Sértekjur ...... 

Mismunur ..... 

1136 

06-237 Bæjarfógeti Kópavogi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ..... 
120 Löggæsla ...... 

Stofnkostnaður: 

6 10. Fasteign, búnaður 

Gjöld samtals .. 

Tegundasundurliðun: 

S1 Laun ......... 

52-58 Onnur gjöld .... 

5 Gjöld samtals 
4 Sértekjur ...... 

Mismunur ..... 

06-238 Dómstóll og rannsóknardeild í ávana- 

og fíkniefnamálum 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Dómstóll og rannsóknardeild í ávana- 

og fíkniefnamálum .............0.0.... 

Gjöld samtals ...........200 0 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ......... 

52-58 Önnur gjöld.... 

5 Gjöld samtals 

31. desember 1987 

Þús. kr. Þús. kr. 

2 500 

2 500 

135 214 

106 934 

28 280 

135 214 

1 360 

133 854 

82 120 

37 062 

45 058 

600 

600 

82 720 

66 400 

16 3206 

82 720 

950 

81 770 

7 838 

7 838 
  

7 838 

7 228 

610 

7 838
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06—-241 Hegningarhúsið í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Hegningarhúsið í Reykjavík ........0............ 

Viðhaldsverkefni: 

501 Fasteign ...................... 

Gjöld samtals ...............0. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „......0.. 

2-58 Onnurgjöld ..........%..... 00. 
Gjöld samtals ............00. 0. Un

 
mm

 

06-242 Vinnuhælið Litla-Hrauni 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 VinnuhæliðLitlaHrauni........................ 

Viðhaldsverkefni: 

501 Endurnýjuninnanhúss ...............0.......... 

Stofnkostnaður: 

601 Vörubifreið ............... 0... 

Gjöld samtals ......0....00. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... 

52-58 Onnur gjöld ............0.0...00 0. 

5 Gjöldsamtals ...........0..... eeeeererevrree 
4 Sértekjur ............0.0.0... 

Mismunur ............ 000 

06-243 Vinnuhælið Kvíabryggju 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Vinnuhælið Kvíabryggju ....................... 

Þús. kr. 

27 106 

400 

17 216 
10 290 

90 642 

3 000 

1 100 

61 032 
33 710 

94 742 
11 790 

18 939 

Nr. 102 

Pus. kr. 

27 106 

400 

27 506 

27 506 

90 642 

3 000 

1 100 

94 742 

82 952 

18 939



Nr. 102 1138 31. desember 1987 

Þús. kr. bus. kr. 

Stofnkostnaður: 2 400 

601 Bifreið og húsbúnaður ...0....0.0000.0 seenrrrrse 1900 
610 Umhverfisbætur .........0..0. 0. 500 

  

Gjöld samtals 0... 21 339 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .......sssskeeeeeee er rrkkr rr k kk 11 769 

$2-58 Onnur gjöld ....00..... 00 9 570 

5 Gjåld samtals .....0........ 0. nen 21 339 

4 Sértekjur .........0.0. 0. 4 100 

Mismunur 000. AR [7 239 

06-244 Fangelsið, Síðumúla 28 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 20 557 

í 01) Fangelsið, Síðumúla 28 „.....00...... 0. 20 557 

Viðhaldsverkefni: 1 500 

501 Loftræsting, eldvarmir 000... 1 500 
  

Gjöld samtals 0... krnnee 22 057 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun s......ssssssseeeeerrrrrrkrr rn kk kk kr rr rnrr 16 147 
52—58 Onnur gjåld 2... eeeeenne ne nnnenkne 5910 

5 Gjöld samtals ........0 nnkee 22 057 

06-245 Fangelsið, Kópavogsbraut 17 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 15 823 

101 Fangelsið, Kópavogsbratt 17 000... sssnenee 15 823 

Gjöld samtals ......0... eeeeeen ve ererrnene 15 823 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ss. ssssesekeskkrertrkkk ktr krrrne 11 173 

5258 Önnur gjöld ....00..... 4 650 
5 Gjold samtals suse ee seeren nknne IS 823



31. desember 1987 1139 Nr. 102 

  

  

Pus. kr. Pis. kr. 

06—247 Skilordseftirlit rikisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 4 101 

101 Skilordseftirlitrikisins 2... sees. 4 101 

Gjöld samtals 00.00.0000. seeseneeeeneeeeneereeese 4101 

Tegundasundurliðun: 
51 Lán rr rnknrne 3251 

52-58 Orinur gjöld ......0.000.0...0. 850 
5 Gjöldsamtals „0000... 4 101 

06-251 Landhelgisgæsla Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 369 588 

101 Yfirstjórn .........00.0 0. 38 587 
121 Vís Ægir 2... 70 723 
122 VísÓðinn ....000000.. 58 958 
#23 Víæ Týr ...0. 70 723 
130 Fluúggæsla ......0.0000.. 110 184 
131 Þyrluvaktlækna ......0.0.0...... 2518 
140 Sjómælingar og sjókortagerð 2... 17 895 

Viðhaldsverkefni: 3700 
5900 Viðhald 00.00.0000. 3 700 

Stofnkostnaður: 9 900 

690 Tækiogbúnaður .....0.00..00 9 900 

Gjöld samtals „00.00.0000 383 188 

Tegundasundurliðun: 
Si Laun sssssuseessssveseueennnnen ennen kkrnnee 202 376 

5258 Önnur gjöld ....0.00.00.0 00. 180 812 

5 Gjöld samtals 00... 383 188 
4 Sértekjur .....00..0 0. 6 290 

Mismunur ............ 0. 376 898 

06--252 Bifreiðaeftirlit ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 148 44] 

101 Bifreidaeftrlit ............ 0... 136 980 
110. Bifreidastjåra- og 6kukennaranåmskeid ............. li 461



Nr. 102 1140 31. desember 1987 

Þús. kr. Þús. kr. 

Stofnkostnaður: 17 300 

6 90 Skoðunarstöð ..........0.000 0 17 300 

Gjöld samtals ........000000 0 165 741 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 0... 85 551 

52-58 Önnur gjöld ...........00...0. 80 190 

5 Gjåld samtals ..........0...0 0. 165 741 

4 Sértekjur ..........00.. 0 37 500 

Mismunur ........... 00 eee 128 241 

06-253 Almannavarnir ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 13 581 

101 Almannavarnir ríkisins ..........0.0....... 13 581 

Stofnkostnaður: 2 500 

60l Tæki ogbúnaður .............0.00 0000. 2 500 

Gjöld samtals ...........0 0. 16 081 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 0.0 seeeeeeeeeerenknerkktrkkkse 6 071 

52-58 Onnur gjöld ...........0.000...0 0 10 010 

5 Gjåld samtals ........000 00 16 081 

06—255 Umferðarráð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 19 894 

101 Umferðarráð ...........00.0... 0 19 894 

Gjöld samtals ........00. 19 894 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 2... 5 744 

5258 Onnur gjöld ................ 000 14 150 

5 Gjöldsamtals ............ 0 19 894 

4 Sértekjur ..........00. 000. 5 970 

Mismunur ..........00000 0 13 924
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Þús. kr. Þús. kr. 

06—262 Löggildingarstofan 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 11 697 

101 Löggildingarstofan ............0..0000 00. 11 697 

Gjöld samtals ............%.0. 000 11 697 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ...........00 00 6 517 
52-58 Önnur gjöld ...........0.0.000. 0000. 5 180 

5 Gjöld samtals ............20000 0 11 697 
4 Sértekjur ...........00000 000 er ennnnnnrs 11 697 

Mismunur ..........0..02 00 ser ksrrkeree 

06-281 Dómsmál, ýmis starfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 58 318 
1 10 Málskostnaður ...........2... 0000. 22 370 

1 11 Meðdómsmenn ..........0..%000 00. 3 982 
112 Setu-ogvaradómarar .............0...0 00... 1 695 
113 Siglingadómur ............0.0. 0000. 477 

1 14 Gjafsåknar- og målsvarnarlaun .................... 1 890 

115 Setusaksóknari .............0..0. 0000 4 453 

120 Próf málflytjenda ................ 000... 265 
121 Prófskjalaþýðenda ...........0..0.. 0000... 291 

122 Próffasteignasala ............0.0...00.. 0... 0... 1 149 
130 Útgáfalagasafns ................... 0... 10 298 

131 Útgáfa norræns dåmasafns ........................ 304 
140 Tölvunefnd ..............0.. 002 1 751 

141 Matsnefnd eignarnámsbóta ...........0% 00. 00... 1 407 

180 Orator, almenn lögfræðiaðstoð .........0...0...... 170 

181 Norræn samvinna á sviðisakfræði .................. 256 
182 Aðgerðir gegn fíkniefnum .............0..0. 2 520 

190 Þjóðarátak í umferðaröryggi ...................... 5 040 

Stofnkostnaður: 8 600 
6 90 Dómsmál, ýmiskostnaður ..........0... 000... 8 600 

Gjöld samtals ............2.00 00 66 918



Nr. 102 1142 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 0... 

52-58 Önnur gjöld ......0..000..0.. 0 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöld samtals 00... 
4 SÉFtEKJUr Ll. ener 

Mismimtr LL... 

06-282 Ymis löggæslukostnaður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

120 Ymislöggæslukostnaður ses 

140 Kostnaður vegna lögregluskóla 2... 

Stofnkostnaður: 

6 10 Lögreglubifreiðir 2... eee, 

Gjöldsamtals ...00. 

Fegundasundurliðun: 
51 Lam 

52-58 Önnur gjöld 00.00.0000... eseeeeeeeeeeee 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöld samtals Ll seeeeeeeeee 
4 Sértekjur Ll... 

Mismunur 00.00.0000 

06-283 Fangamál, ýmis kostnaður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110) Fangahjálp ....0.00.0..0 

112 Námskeið fangavarða sees. 

113 Geðlækninga- og sálfræðiþjónusta 

vid refsifanga L....00. 
115. Fangelsisstjøri å Reykjavikursvædi 2... 

Stofnkostnaður: 
6 30 Bygging ríkisfangelsa 

Gjöld samtals 

31. desember 1987 

Pus. kr. 

21 288 

45 420 

210 

66 918 
6 959 

3 249 
21 039 

18 500 

13 058 
29 040 

690 

42 788 
2 300 

  

2165 

1 987 

1526 

546 

400 

Pus. kr. 

59 959 

24 288 

40 488 

6 209 

400 

6 609
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Tegundasundurliðun: 

51 Laun 0... 
52—58 Ønnur gjåld ...0.0.0. 000. 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
5 Gjöld samtals ......0.. kr entre 

06-284 Áfengis- og fíkniefnamál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

Matsnefnd vínvettingahúsa (00.02.0000. 000... 110 

111 

120 

Ölefurlii . 

Fíkniefnamál .......... nennne 

Gjöld samtals ......00.. ere rn knren 

Tegundasundurliðun: 
Sl Laun 0... enken knree 

5258 Önntir gjöld .....000.00. 0. 

59 Tilfærslur: 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöld samtals 00.00.0000. 

06-301 Biskup Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjór .........00. 0. 

102 Biskupsbústaður ......02.0000. 0 
110 Æskulýðsstarf „0... rnnrn 

Stofnkostnaður: 

6 01  Húsbúnaðurogtæki ............ 000... 

Gjöld samtals .......... kr rr krnen 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun suse ennen ennen enn krnes 

52-58 Önnur gjöld 00.00.0000... 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöldsamtals .....0....0 rrnns 
4 Sértekjur 2... 

Mismunur 

Pus. kr. 

2 159 
2 300 

2 150 

827 
554 
591 

1372 
480 

120 

10 212 
470 

5 879 

500 

10 481 
6 330 

250 

17 061 
1316 

Nr. 102 

Þús. kr. 

6 609 

1972 

1972 

í 972 

16 561 

500 

17 061 

15 751
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Þús. kr. Þús. kr. 

06-302 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 8431 
101 Yfirstjórn ............0.... 0 4 570 
110 Tónskóli þjóðkirkjunnar .......................... 3 861 

Stofnkostnaður: 3 600 
6 01 Innrétting húsnæðis .........................0. 3100 
610 Tækiogbúnaður ............0.0.0.0.0....... 00. 500 

Gjöld samtals ..........0...... 0 12 031 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun... 5351 
52-58 Önnur gjöld .................000. 0. 6 680 

5 Gjöldsamtals ............... 12 031 
4 Sértekjur ..............000 0 660 

Mismunur .............0. 0. 11 371 

06-303 Prestaköll og prófastsdæmi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 170 084 
150 Byggingaeftirlit ...........0..0.0.....0... …… 380 
190 Prestarogprófastar ...........0.0........ 169 704 

Viðhaldsverkefni: 25 000 
520 Embættisbústaðir .................0.....0...0... 25 000 

Stofnkostnaður: 14 000 
620 Byggingar á prestssetrum ......................... 11 200 
621 Kaupáeignum ..............0........ 00. 2 800 

Gjöld samtals ...........0000. 0 209 084 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun... 139 484 
52-58 Önnur gjöld ...............0.....00 00 69 600 
5 Gjöldsamtals ..........0.... 00. 209 084
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06-304 Ýmis kirkjuleg málefni 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

142 Húsmæðraskólinn á Löngumýri ......... 
158 Kirkjugarðaeftirlit .................... 
190 Ymislegt ..........0.0..... 

Viðhaldsverkefni: 

542 Viðhald húseignar á Löngumýri ......... 

Stofnkostnaður: 

650 Skálholtsstaður ....................... 

651 Hallgrímskirkja ...................... 
652 Hóladómkirkja....................... 

Gjöld samtals .............. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „0... 
52-58 Onnur gjöld ..................0.... 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöldsamtals .............0.. 

06-371 Kirkjubyggingasjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Kirkjubyggingasjóður ................. 

Gjöld samtals ..........0.0... 0... 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ..... 

5 Gjöld samtals ................ 

06-373 Kristnisjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Kristnisjóður ...............0..... 

Gjöld samtals ..........0....... 

Nr. 102 

Þús. kr. Þús. kr. 

10 195 

721 

1 263 

8 211 

600 

600 

20 000 
1 000 

10 000 

9 000 

30 795 

2 645 

5 310 

22 840 

30 795 

4 430 

4 430 

4 430 

4 430 

4 430 

14 280 

14 280 

14 280
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Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 TilB-hluta fyrirtækja og sjóða ....... 
5 Gjöldsamtals Ll. 

Samtals 

31. desember 1987 

  

Pus. kr. Pus. kr. 

14 280 

14 280 

3 119 528
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07  Félagsmálaráðuneyti 

#7-101 Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............00 00. 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjabúnaður .........00..000 00 

Gjöld samtals 00.00.0000 vennerne 

Tegundasundurliðun. 
51 Laun 0... 
52-58 Önnur gjöld .......0.00.00. 0 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga .......... 0. 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöld samtals (0... 

0#7-271 Rvegingarsjóður ríkisins 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

601 Bvggingarsjóður ríkisins .........0... 0. 

Gjöld samtals .....0.0.0. eneeeeeverrrnee 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ..............…… 

5 Gjöld samtals .......0..0.. 

07-272 Byggingarsjóður verkamanna 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

60l Byggingarsjóður verkamanna ...................…… 

Gjöld samtals 00... 

Nr. 102 

Þús. kr. Þús. kr. 

46 797 

46 797 

2200 

2 200 

48 997 

26 337 

22 080 

460 

120 

48 997 

1 150 000 

1 150 000 

1 150 000 

1 150 000 

1 150 600 

600 000 

600 000 

600 000
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Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ............. 

5 Gjöldsamtals ........0.0000 00. 

07-301 Skipulagsstjóri ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skipulagsstjóri ríkisins ......................... 

Gjöld samtals .............000 000 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „0... 

52-58 Önnur gjöld ...........0........ 0... 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ......................... 

5 Gjöldsamtals ...........000000 0. 

4 Sértekjur .........0..... 000 

Mismunur .............0 00 

07-302 Ríkissáttasemjari 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkissáttasemjari ...................0. 0... 

Gjöld sarntals „00.22.0200... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „00.00.0000... 

52-58 Önnur gjöld ............0.00 000. 

5 Gjöldsamtals ..........000000 0. 

07-700 Málefni fatlaðra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Stjórnarnefnd .............000000.0 00. 

102 Samráðsnefnd ...............0... 0000 

103 Samráðsnefnd um ferlimál ..................... 

104 Kostnaður skv. 10. gr. laga um 

málefni fatlaðra ........0.00..0000. 00. 

105 Kostnaður skv. 19. gr. laga um 

málefni fatlaðra ..........00...00. 0. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

600 000 

48 729 

13 219 

25 160 

10 350 

48 729 

36 729 

14 472 

4 910 

Þús. kr. 

600 000 

48 729 

48 729 

12 000 

14 472 

14 472 

14 472 

92 408
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10. Vistanir .......0..... eee 

180 Starfsbjålfun ...........0.0..0 0. 

í 81 Tölvumiðstöð fatlaðra .......0..0.0..000. 

Gjöld samtals .......0.... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „2... erne 

52-58 Önnur gjöld ..........0..0.... 0 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjåld samtals ............. 

07—701 Målefni fatladra, Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Svæðisstjórn .........00...... 

120 Sambýli Drekavogi16 .......00.0.0.0.. 0. 
121 Sambýli Akurgerði ..........0.0....... eeeereeee 
1 22 Sambýli, leiguhúsnæði .......0................ 

123 Sambýli Háteigsvegið ............00..... 

124 Sambýli SigluvogiS .......0.0.....0. 

125 Sambýli Auðarstræti15 ........................... 

126 Sambýli Víðihlíð 11 20.00.0000... eeeveeee 
127 Sambýli Víðihlíð7 .........0.0000000.0. 
128 Sambýli VíðihlíðS ..........0000.0 0. 
129 Sambýli Sóleyjargötu ..................0.0...... 

130 Vinnustofan Ás ......0..0.....0. 0. 
131 Tæknivinnustofa Öryrkjabandalagsins .............. 

132 Verndaður vinnustaður Sjálfsbjargar ............... 

1 60 Dagvistun Lækjarási .............0.0.0.0...... 

161 Dagvistun Bjarkarási ...............0.0.0............ 

162 Dagvistun Lyngási .........0.00000.00.0... 0. 

163 Skammtímavistun Víðihlíð9 ...................... 
1 64 Skammtímavistun Dalbraut ....................... 

1 70 Meðferðarheimili fyrir einhverf börn, 

Sæbrawt2 .........000. 0 nerne 

1 72 Sambýli einhverfra barna, Trönuhólum1 ............ 

173 Vistheimili við Holtaveg .......................... 
1 7á Meðferðarheimili fyrir þroskahefta ................. 

1 75 Hjúkrunar/vistheimili ..................00..... 

180 Atvinnnuleit ..........0000... 

Þús. kr. 

1 890 

4 390 

1 400 

6 325 

4 651 

1 960 

4 880 

2 939 

2 940 

4 661 

5 568 

4 014 

4 271 

5 007 

12 470 

3 360 

880 

14 255 

17 190 

24 141 

8 518 

6 110 

17 948 

9 854 

10 536 

6 376 

2 642 

1 770 

92 408



Þús. kr. Þús. kr 

i 90. Sambyli 1, nytt ...... NANNA 2251 
1 91 Sambýli2, nýtt ............... HI 1 542 

192 Styrktarfélag vangefinna, sambýli ............ … 1 678 

Gjöld samtals ........ AÐ HR 158 737 

Tegundasundurliðun: 

Sí Laun 2... HR 142 867 

52-58 Önnur gjöld ............ ARI HR 31 790 

59 Tilfærslur: 

5912 Til sveitarfélaga .................. HANA 9 8 

5914 Til einstaklinga, samtaka og 42 

  

IP
 Gjöldsamtals ........0...0.0 0. 188 737 

Sértekjur ..........0.. 000. 7 070 

Mismunur ............0.... 0. 181 667 

Á
 

07-702 Málefni fatlaðra, Reykjanesi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 174 729 

101 Svæðisstjórn .........0.00%.0. 

120 Sambýli Vallargerði 26, Kópavogi .................. 
21 Sambyli Klettahrauni 17, Hafnarfirði ............... 

? SambýliGarðabæ.............. HR 6 

23 Sambýlifyrirbörn .......0.0.0..00 00. 4 

á Sambýli Garðabæ ........ FIRIR 250 
449 
S 
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26 Sambýlil, nýtt .........%%%.. 00. 7 449 

30 Verndaður vinnustaður, Örvi .............. HR 14 580 

32  Verkstjórn .......0..0... 0. 726 

40  Leikfangasafn Keflavík ...........000 0... 626 ( 

60 Skammtímavistun .........0... SR 8 902 
6l Dagvistun Keflavík .......... IR 6 164 

62 Helgarskammtímavist .......0.0.0.0 00. i 

64 Dagvist 200... HR AR 2 980 

10  Vistheimilið Skálatúni ............ MR 

11  Vistheimilið Tjaldanest ............. 00... 
72 Gistiheimili Kópavogi ............. 

80 Atvinnnuleit ...........00 0 

Z CT
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ti 
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þa 
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þ
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á 729 AJ
 Gjöld samtals ..........0.00 00 l
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Freri hrirli rir: 
GUNGASUNÁUFÍLÖLUR. 

„al ss
 

rslur: 

Tilsveitarfélaga ............. HR 
   
5 Gjöld samtals .......... 

4 Sértekjur .............. AR 

Mismunur 

07-703 Málefni fatlaðra, Vesturlandi 

Viðfangsefni. 

Almennur rekstur: 

01 Svæðisstjórn ........... NN 

20 Sambýli Akranesi ............. 

Verndaður vinnustaður Akranesi 

40 Leikfangasafn Borgarnesi ........... 

60 Dagvistun Akranesi ...................… 

70 Sumarbúðir .......0..... 

      

en
di

 
ju
n 

ke
nd

 
þe

 
be
nd
 

ja
n 

>
 

   Gjöldsamtals .............. MR 

Tegundasundurliðun: 

S1 Laun ssssssseeeeeeeeeeeeeeeervee 

52—58 ØOnnur gjåld 
   

  

5 Gjåld samtals ............. RENEE 

4 Sértekjur 2... FEE 

Mismunur ..............., 

#7--704 Málefni fatlaðra, Vestfjörðum 

Viðfangsefni: 

  

Stofnkostnaður: 
2 

6 50 Þjónustumiðstöð Bræðratungu 

Gjöld samtals .....0.0..... 0 

    

IR 174 729 

84 & 550 

17 652 
4 640 

    

700 

166 176 

[8 49
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Þús. kr. Þús. kr. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 2... 19 809 

52—58 ØOnnur gjåld sees eeeeeeeeeeerevenenee 6 560 

Gjöld samtals ..........0.. 26 369 

4 Sértekjur ............ BAA eernsnrnere 1900 

Mismunur ............0. 020 nennne 24 469 

07-705 Málefni fatlaðra, Norðurlandi vestra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 17 548 

101 Svæðisstjórn .............. 00. 3445 

120 Sambýli Siglufirði ...............0.. 0 5 552 

121 Sambýli Sauðárkróki ..........0..0. 0000. 3 607 

140 Leikfangasafn Siglufirði .........0................. 1 230 

i 41 Leikfangasafn Blönduósi .............0.0......00.... 1271 

142 Leikfangasafn Sauðárkróki ....................0... 1254 

1 70 Sumardvöl Egilsá .........0.0.00.0 000. 1 189 

Gjöld samtals ..........0.0 0 17 548 

Tegundasundurlidun: 

51 Laun „0... kk n nn nens 14 858 

52—58 Önnur gjöld ..........%00.000 20. 2 690 
5 Gjöldsamtals ............. 17 548 

07--706 Málefni fatlaðra, Norðurlandi eystra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 153 795 

101 Svæðisstjórn ........0..0 BIN 6 332 

1 20 Sambýli Byggðavegiðl .........00.000 000. 5278 

121 Sambýli Borgarhlíð3 .............0.0.00 0. 4 296 

122 Sambýli Vanabyggðdc ...........0000. 0. 4 392 

123 Sambýli Húsavík .........0..0.... 000. 5 356 

1 30 Iðjulundur, verndaður vinnustaður ................. 20 913 

131 Verndaður vinnustaður Bjargi ..................... 6 995 

140 Leikfangasafn Akureyri ..........0...0..0. 0... 791 

1 60 Skammtímavistun ........0..0.000 0. 2 233 

170) Vistheimilið Sólborg ..............00 00 93 222 

1 71 SumarbúðiríBotni ...........0.0.00. 0... 3 207 

180 Atvinnnuleit .........0..0.00 0 780



31. desember 1987 

Viðhaldsverkefni: 

520 Sambýli, Byggðaveg . 

Gjöld samtals ....... 

Tegundasundurliðun: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

51 Laun .............. 

52-58 Önnur gjöld ......... 
59 Tilfærslur: 

5912 Til sveitarfélaga 

5 Gjöld samtals A 

4 Sértekjur ........... 
Mismunur .......... 

07-707 Málefni fatlaðra, Austurlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Svæðisstjórn ......... 

120 Sambýli Egilsstöðum .. 

130 Verndaður vinnustaður Egilsstöðum ... 

140 Leikfangasafn ........ 

150 Þjónustumiðstöð Vonarlandi 

1 60  Þroskaþjálfun, Höfn í Hornafirði 

Gjöld samtals 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 

2—58 Onnur gjåld 52—58 Onnur gjåld ......... 

5 Gjöld samtals ....... 

4 Sértekjur ........... 

Mismunur ........... 

07-708 Málefni fatlaðra, Suðurlandi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Svæðisstjórn ......... 

120 Sambýli Árvegi 8, Selfossi 

121 Sambýli Vallholti9.............. 

130 Verndaður vinnustaður Selfossi 

131 Verndaður vinnustaður Vestmannaeyjum 

140 Leikfangasafn Vestmannaeyjum 

Þús. kr Pus. kr 

400 

400 

154 

  

107 440 

38 980 

780 

6 995 

154 195 

15 710 

138 485 

29 628 

6 080 

35 708 

820 

34 888 

4 182 

881 

633 

949 

9097 

1 9909



02 1154 31. desember 1987 

  

Þús. kr Þús. kr. 

170 Lambhagi .........00. vervenee 8 095 

I 71 49 678 

i 72 3 570 

i 73 4 500 

  

Ídsverkefni: 1300 v í 

5 /1 Hitaveita og starfsmannabústaður Sólheimum ........ 1 300 

Stofnkostnaður: 1 000 

630 Bifreið 

  

64 897 

31 770 

  

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 3 570 

5 Gjöldsamtals 0... HR 100 237 

í Sértekjur 0... neueeeeeeeeven ennen kenee 9 820 

Mismunur ses renee HR 90 417 

07--750 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

Viðfangsefni: 

„3
 

FR
 

#8)
 inur rekstur: 32 4 

Yfirstjorn seen eee 32 436 

  

så
 

þa
 

=
 I
 

|
 Gjöld samtals ....... FR a 

Íegundasundurliðun: 

! Laun RA 26 826 

5 610 

n 

52-58 Onnur gjöld. 

A
 

Gjöld samtals 200... uens 32 436 

sertekjur ........ a 550 

MUNUR Lo. eren EI 31 886 

    

07--795 Framkvæmdasjóður fatlaðra 

  

   ostnaður: 180 000 

6 01  Framkvæmdasjóður fatlaðra ...................... 180 000 

  

Gjöld samtals .......0.. 0 180 000
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Tegundasundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld ......0..0....0.. 0 

5 Gjöld samtals .........0..0. 

07-951 Brunamálastofnun ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Brunamálastofnun ríkisins 

Stofnkostnaður: 

601 Brunamálastofnun ríkisins ............. 

Gjöld samtals 00.00.0000. 

gundasundurliðun: 

IM
 

ke
d 

Me
 S 

J3
 

1 Laun 2... 

52-58 Onnur gjöld ........00.00. 

5 Gjöldsamtals ............ 

4 Sértekjur ........... 

Mismunur .......0... 0 

(7-953 Jafnréttisráð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

  

101 Jafnréttisráð .....................… 

Gjöld samtals .......0.... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... 

52-58 Önnur gjöld .........0..000. 0. 
5 Gjöld samtals ..........0.0.. 0. 

07-954 Vinnueftirlit ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Vinnuettirlitríkisins................... 

Stofnkostnaður: 

60l Vinnueftirlit ríkisins 

Gjöld samtals 

Þús. kr. 

180 000 

22 950 

  

6 981 

4 311 

ON
 

A
 
=
 

CD
 

GÅ 801 

180 000 

220 FR
 

es
 ) NE
D 

900 

23 850 

6 981 

6 981 

64 801 
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Tegundasundurliðun: 
In
 

5 Gjöldsamtals 2... 

4 Sértekjur .........00 0 

Mismunur sees. 

07-981 Vinnumál 

Viðfangsefni 

Almennur rekstur: 

110 Félagsdómur ............... 

1 13 Sjómannasamtök, lögskráning .......... 

151 Sjémannadagsråd ..................... 

I 60. Orlofsheimili launbegasamtakanna ...…. 

190 Ymislegt 2... 

Gjöld samtals .......... … 

Tegundasundurliðun: 
Sl Laun sees eee 

52-58 Onnur gjåld 0. 

59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...... 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

mn 

07-982 Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

Í 01 Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota .. 

Gjöld samtals .....0.00 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

Í Laun sees reen 

Gjåld samtals ............... ss. 

5 Gjåld samtals 2... 

31. desember 1987 

Pus. kr. Pus. kr. 

43 401 

30 200 

73 601 

73 601 
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3010 

4 670 

22 879 

23 000 
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000 
  

23 000 

23 000 

23 000
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07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 
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þ
á
 

— þ
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i 

o
o
 Bb

 
>
 

>
 

190 

Meðlög skv. 21., 22. og 23. 

gr. framfærslulaga ................0.. 0... 
Meðlög skv. lögum nr. 9/1981 ........0000... 
Slysavarnafélag Íslands .................0..0...... 
Sjómannastofur .............0.0 000 
Félagasamtök,styrkir .............00 0. 

Starfsmenntun í atvinnulífinu ...................... 

Kvennaathvarf í Reykjavík ..............0...... 

Snjótlóða- og skriðufallavarnir ..................... 
Ýmis framlög ..............0. 0. 

Gjöld samtals ............... 0 

Tegundasundurliðun.: 

59 

5 

Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ...........0...00000 0... 
5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
Gjöld samtals ............200 00. 

Þús. kr. 

5 620 

49 900 

6210 

600 

8150 

9 000 

4 500 

3 000 

3 500 

3 000 

87 480 

Nr. 102 

Þús. kr. 

90 480 

90 480 

90 480 

  

s 
953 704



ber | 987 1
 

un
 

- mo
 

CD
 

Á CD
 

= 

08  Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti 

Þús. kr. bus. kr. 

08—101 Heilbrigdis- og 

tryggingamálaráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 54 947 

101 Yfirstjórn .........00000 0. rr 54 947 

Stofnkostnaður: 3700 

601 Endurbætur ogbúnaður ................ 3700 

Gjöldsamtals .....0.0.. 58 647 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .............. 

52-58 Önnur gjöld.. 

  

5 Gjöldsamtals „.....000000. 
4 Sértekjur .......... 0. 

Mismuntr ...........0 0 eree 56 957 

08-271 Tryggingastofnun ríkisins 

Viðfangsefni: 

   

Almennur rekstur: 14 511 440 

101 Yfirstjórn .......0....00 0. 211 570 

110 Lífeyristryggingar ..........0....0.. 0... . 8 948 670 

120 Sjúkratryggingar ...........0..0. 0. 5 078 620 

130 Slysatryggingar ..........0.00..00.0 00 272 580 

Viðhaldsverkefni: 12 300 
501 Viðhaldhúseignar .............0.0..0.0. 2 300 

Gjöld samtals ...... se 14 523 740
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Tegundasundurliðun: 
Si Laun ses 

  

á Sértekjir „0... seeeeeeenrrerenne 

Mismunur 00... . 

08-273 Atvinnuleysistryggingasjóður, framlag 

Viðfangsefni. 

Almennur rekstur: 

101 Framlag til Atvinnuleysistryggingasjóðs ... 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ...... 

5 Gjöldsamtals ........0.0.. 0... 

08-274 Eftirlaunasjóður aldraðra 

Viðfangsefni. 

Almennur rekstur: 

101 Eftirlaunasjóður aldraðra ..... 

Gjöld samtals ...........0.. eeeereee 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ...... HR 

5 Gjöldsamtals ........... 

08-301 Landlæknir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............... HIÐ 

02 Lækningaferðir sérfræðinga ............. 

110 Læknaráð .....0.0.000..0 0. 

120 Sjúkraflutningaráð ..................... 

Nr. 102 

Þús. kr. Þús. kr 

  

HR . 14 476 580 

500 000 

  

500 000 

500 006 

82 950 

82 950 

82 950 

18 207 

16 261 

480 

836 

630



Nr. 102 1160 

Viðhaldsverkefni: 

501 Viðhaldhúsnæðis ..................... 

Gjöld samtals .........00. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 2... 

52—58 Onnur gjåld 0. 
5 Gjöld samtals .............. 

08-323 Tryggingaeftirlitið 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Tryggingaeftirlitið .................... 

Gjöld samtals .......0.00.. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun IRA 

52-58 Onnur gjöld ...............0. 0. 

5 Gjöld samtals ........0.... 

4 Sértekjur ......0.....0 0. 

Mismunur .......... 0. 

08-324 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands ....... 

Gjöld samtals ............... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... 

52-58 Onnur gjöld .........0...0 0... 

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila 

5 Gjöldsamtals .................. 

4 Sértekjur ............00 0. 

Mismunur ......0..0..00. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

500 

10 097 

8 610 

11 809 

6 489 

5 320 

11 809 

11 809 

46 182 

19 222 

8 560 

18 400 

46 182 

5 900 

Pus. kr. 

500 

18 707 

18 707 

11 809 

  

11 809 

40 282
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Þús. kr. 

08-325 Hollustuvernd ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Hollustuvernd ríkisins ............0..0.0 0... 12 769 

102 Heilbrigðiseftirlit ................. 00... 6 668 

103 Rannsóknastofa ..........0.0.00..0. 00 15 148 

104 Mengunarvarnir .............0..0. 00... 9 502 

Stofnkostnaður: 

690 Stofnkostnaður, Óskipt ..............000. 00... 2 200 

Gjöld samtals ............000 000 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun RUNNIN 28 297 

52-58 Önnur gjöld ............00000 0000. 17 990 

5 Gjöld samtals ............0000 000 46 287 
4 Sértekjur ............0. 00 4 590 

Mismunur ............00 00 nrenne 

08-326 Sjónstöð Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Almennurrekstur ..............0 000... 12 320 

Gjöld samtals ...........%... 0000 keen rnkreee 

Tegundasundurliðun: 

  

51 Laun 20.00.0000 kk rk kk kk kk rree 6 880 

52-58 Onnur gjöld ............0.. 00... 5 440 

5 Gjöld samtals ...........%..00. 00 12 320 

4 Sértekjur ............. 0000 nnne 1310 

Mismunur .............0000 0 

08-327 Geislavarnir ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Geislavarnir ............... 000 9 640 

Stofnkostnaður: 
6 (01 Tækjabúnaður oginnréttingar ..................... 2 500 

Gjöld samtals .............0 00. 

44 087 

2 200 

46 287 

41 697 

11 010 

9 640 

2 500
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Þús. kr Þús. kr 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 0... NR 6 000 

52-58 Önnur gjöld ............... IR HR 6 140 

5 12 140 

á  Sértekjur 20... reree 3 140 

9 000 

08-340 Málefni fatlaðra 

Viðfangsey 

Almennur rekstur: 26 740 
1100  Endurhæfingarstöð Styrktarfélags lamaðra 

og fatlaðra . BN resee 7 040 

120 Sjålfsbjårg Akureyri ................. …. BR 7 450 

130 Sumardvalarheimili í Reykjad: al … . servers 6 620 

í 50 Endurhæfingarstöð Geðverndartélags Ísland: S 1 080 

160 G stlækni ngastöð Gigtarfélags Íslands SR 2 870 

1 70 félao 3 Islands BA FA 340 

190 Önnur starfsei 1 340 

      

59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 26 740 
5 Gjöldsamtals 20... BAR 26 740 

08-350 Sjúkrahúsið Akranesi 

    

   
5 Gjöld samtals ...... HR . 298 261 

á Sértek jur . AA . eee … …… SY 

Mismunur RN NR 271 670 
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Þús. kr 

08--352 Sjúkrahúsið Patreksfirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur 

I 01 Sjúkrahúsið Patreksfirði „......... 59 203 

samtals ......0...... nr ennnrne 

Tegundasundurliðun 

51 Laun ............... HR . 39 023 

52-58 Önnur gjöld ........0...... a 20 180 

5 Gjöld samtals ..... . HR 59 203 

4 Sértekjur HI Í 440 

Mismunur ........... 

08-353 Fjórðungssjúkrahúsið Ísafirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fjórðungssjúkrahúsið Ísafirði ..... FAÐIR … 110 362 

Gjöld samtals a 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ........... HR 75 332 

52-58 Önnur gjöld 00.00.0000... 35 030 

5 Gjöld samtals ......... RN HA 110 362 
4 Sértekjur ............ RN ervrennee 10 090 

Mismunur ........ FR 

08-355 Héraðshæli Austur-Húnvetninga, Blönduósi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

1 01 Héraðshæli Áustur-Húnvetninga, Blönduósi ...... 

Gjöld samtals ........... HR MIR 

  

5 Gjöld samtals ............... Lo 

4 Sértekjur ........ ANNARRI 

Mismunur .......... IR 

Þús. kr. 

UA
 

KØ
 

io
 5 

(9
 

41 
AJ
 763 

100 272 

83 874 

76 314
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Þús. kr. 

08—-356 Sjúkrahúsið Sauðárkróki 

liðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sjúkrahúsið Sauðárkróki ..........0..0.0.000.000.. 178 795 

Gjöld samtals ................. 0 

Tegundasundurliðun: 

  

51 Laun „0... 131 475 
52-58 Onnur gjöld ............0.0...... 0. 47 320 

5 Gjöldsamtals ................ 0. 178 795 
4 Sértekjur .............0...... 6 420 

Mismunur ..........0000.. 0 

08-357 Sjúkrahúsið Siglufirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sjúkrahúsið Siglufirði ........................... 86 336 

Gjöld samtals ........0.)...... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .......00ssssesseeeeeeeververenerereneee 59 226 
$2-58 Önnur gjöld ..............0.. 0... 27 110 

5 Gjöldsamtals .........0... 00 86 336 
4 Sértekjur ............0.0... 00 3 540 

Mismunur ............0.0 eeevenererreee 

08-358 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri .................... 734 608 

Viðhaldsverkefni: 

501 Viðhald húsnæðis ...........0....0....0.... 0. 7 400 

Stofnkostnadur: 
601 Ymiseignakaup esserne 9 900 
6 50 Nybygging ...............0.0. 00 44 200 

Gjöld samtals ............... 0 

Þús. kr. 

178 795 

178 795 

172 375 

82 796 

734 608 

7 400 

54 100 

796 108 
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Tegundasundurliðun: 

51 Laun ss. 

52—58 Onnur gjåld .............…. 

5 Gjöldsamtals .............. 

4 Sértekjur .................. 

Mismunur ................. 

08-359 Sjúkrahúsið Húsavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sjúkrahúsið Húsavík ........ 

Gjöld samtals .............. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ss. 

52-58 Onnurgjöld................ 

5 Gjåld samtals ............…. 

4 Sértekjur ................…. 

Mismunur ................. 

08-360 Sjúkrahúsið Seyðisfirði 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sjúkrahúsið Seyðisfirði ...... 

Gjöldsamtals .............. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun sees 

52-58 Önnurgjöld................ 

5 Gjöld samtals .............. 

4 Sértekjur „................. 

Mismunur ................. 

08-361 Fjórðungssjúkrahúsið Neskaupstað 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Fjórðungssjúkrahúsið Neskaupstað 

Gjöld samtals .............. 

ARRRRRRARAARRRR 46 870 

ARNA RRRNR 5 

Þús. kr. 

507 858 
288 250 

160 625 

113 755 

160 625 

ARA evrrnense 14 780 

HA erevsnennes 34 922 

HR 18 420 
  

—
 

(D
D 

Un
 

in
 42 

70 

108 537 

796 108 
AR 55 400 

  

740 708 

160 6 DD
 1 

  

160 625 

145 845 

  

51 772 

108 537 

  

108 537 

A 74



    sr, 102 1 

  

Tegundasundurliðun 

51 Laun ............. IR 

-58 Onnur gjö     

    

Sérteki 

Mismunur .....0.00.00.00 revnnne 104 

    

Gjöld samtals .......0.0..0. eneveenee 

  

Fegundasundur! 

   
Laun IR a 
{ 

ið 
" vir tól JNNUr gjöld 00 eeeeeeee 

  

62 

  

Almennur 

Í 0l Sjúk 

  

148 499 

Gjöld samtals ................. HR BR 148 

fegundasundurliðun.:    

   
5 Gjöld samtals ................ HI AÐ 148 499 

d Sértekjtir 2... HR BR 12 990 
Alomriniir = 
Mismunur 0... RN 135 í 

08-366 Sjúkrahúsið Vestmannaeyjum 

Viðfangsefni: 

  

217 

  

8 499 

Almennur rekstur: 132 058 

101 Sjúkrahúsið Vestmannaeyjum ................. HR 132 058 

Gjöldsamtals .............. NR 
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Fegundasundurliðun. 
5 

  

Sl Laun ....... 

52-58 Onnur gjöld .... 

5 Gjöld samtals 

4 Sértekjur 

Mismunur 

08-367 Sjúkrahúsið Keflavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Sjúkrahúsið Keflavík .... 

Gjöld samtals 

Tegundasundurliðun: 

JÁ dum 

52-58 

tn
 

Gjöld samtals 

á Sértekjur 

Mismunur ... 

08-368 Sólvangur, H 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

i 01 

Gjöld samtals 

fegundasundurliðun: 

5 Laun 

S Gjöld samtals 

4 Sértekjur 

Mismunur 

08--371 Ríkisspítalar 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 
120 Geðdeild 

Önnur gjöld .. 

Sólvangur, Hafnarfirði 

afnarfirði 

Legudeildir, svæfinga- og gjörgæsludeild 

  

132 058 

12 050 

135 884 

135 884 

25 810 

147 560 

115 120 

34 440 

  

1 807 094 
638 348 

120 008 

am 
IJ + 

26 Q 
13 004 

[10 074 

147 S61 

Á En ft 
14 Al 
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Þús. kr 

130 Stofnanir öryrkja og þroskaheftra .................. 265 358 
140 Stoðdeildir, rannsóknastofur ...................... 541 180 

150 Þjónustudeildir ...............0.0. 0000... 802 689 

Viðhaldsverkefni: 

560 Stjórnarnefnd, viðhald ..........0...00. 0000... 43 200 

Stofnkostnaður: 

6 60  Stjórnarnefnd, stofnkostnaður ..................... 84 900 

6 70. Yfirstjórn mannvirkjagerðar á landspítalalóð ........ 171 200 

680 Armúlilfa ............0000 00. 62 300 

Gjöld samtals .........0.%20.0. 00 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „0... rnns 2 686 009 

52-58 Önnur gjöld ...........0.0. 0000. 1 730 260 

5 Gjöld samtals ..........0.00.0. 4 416 269 
4 Sértekjur ........0000. 0. 363 720 

Mismunur ...........0 000. 

08-372 Borgarspítalinn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Borgarspítalinn .........00...%%0.. 0... 2 020 354 

Viðhaldsverkefni: 

501 Viðhald, Óskipt ..........0..000 02 26 500 

Stofnkostnaður: 

601 Ymiseignakaup ...........0%0000 000 30 800 

602 B-álma, bygging .............000.0 00 9 000 

Gjöld samtals ..........00000. 0 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „00... kknen 1 308 464 

52-58 Önnur gjöld ............0000.2 00 778 190 

5 Gjöld samtals ..........20000 0 2 086 654 

4 Sértekjur .........000..2 0. 369 420 

Mismunur .........0.. 0. erereenee 

Þús. kr. 

43 200 

318 400 

4 416 269 

4 052 549 

2 020 354 

26 500 

39 800 

2 086 654 

1 717 234
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Þús. kr. Þús. kr. 

08-373 St. Jósefsspítali, Landakoti 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 885 253 

101 St. Jósefsspítali, Landakoti ........................ 885 253 

Viðhaldsverkefni: 7 400 

501 Viðhald húsnæðiso.fl. ..........0.0..0.0000 0. 1400 

Stofnkostnaður: 12 300 

601 Ymiseignakaup .............000.... 00. 12 300 

Gjöld samtals ........0.... 0 904 953 

Tegundasundurliðun: 

51 Lan „0... veee 594 453 

5 Gjöldsamtals ..........00... 904 953 

4 Sértekjur .............. 0. 93 190 

Mismunur ........0...0.. 00. 811 763 

08-377 Sjúkrahús, almennt 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 50 000 

190 Sjúkrahús, almennt ...........0.0...00... 0. 50 000 

Gjöld samtals ............... 50 000 

Tegundasundurliðun: 
52-58 Onnur gjöld ................ 00... 50 000 

5 Gjöldsamtals ..........00%..0 0 50 000 

08-378 Læknishéraðasjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 4 000 

101 Læknishéraðasjóður ..........0...0.0....00. 0... 4 000 

Gjöldsamtals ..........0. 0. 4 000 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja ogsjóða ................ 4 000 

5 Gjöldsamtals .............. 4 000



2 -381 Sjúkrahús og læknisbustadir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

i 20  Heilsuverndarstöðvar, styrkur .......... 

V dsverkefni: 

    

Viðhald sjúkrahúsa, Óskipt .............. 

  

kjakaup Ap. Óskip! AAA 
      6 ing sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva 

yg læknisbústaða'} .................….… 

6 91 <Tahus St - Franciscusarre eglunnar 

  

Gjöld samtals .....0..0.00 

Tegundasundurliðun: 

  

istaklinga, samtaka o 

      

Stofnkostnaður. 

$0l Framkvæmdasjóður aldraðra ............ 

„samtaka og heimila 

  

08-391 Heilsugæslustöðvar 

ðfangsefni. 

   
   ) Sjá sundurliðun í sérstöku vír 

slustöðvar FSN 

. dese 

Pus. kr 

= ber 1987 

Þús. kr 

  

224 090 
9 000 

160 000 

  

289 636 

289 636 

160 000 

160 006 
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      - gjöld 

Gjöld samtals 

      

Almennur rekstur: 20 445 

  

    

    

101 Lyfjaeftrlit rikisins „................... 

111 Lyfjaverðlagsnefnd .......00...%. 0... 
121 Lyfjanefnd ..... HI IR I 08 

131 Lyfsölusjóður .........000.000 00 630 

í 41 Utgáfalyfjaverðskrár 00.00.0000... 82 
sg G T 

É Á 

TA! 
á ti 

    

    

    

2 500 

, 

sy 

5 Gjöld samtals ......... 0 

d Sértekjur ............ 

Misminur 0... nnnee 4 854 

  

Almennur rekstu 

2 Eiturefnanefnd 

3 Daggjaldanefnd 

    

ØD
 

ÅN
D.

 
må

         
  

131 Krabbameinstélagislands ................ 5 

132 < AS 31 

135 Hjartavernd, Mónica-rannsóknir. 

137 Hjartavernd ..........
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140 Kostnaður vegna laga nr. 25/1975 .................. 
1 42 Kostnaður skv. lögum um farsóttir, sóttvarnir 

OÐÓNÆMI ............0 0. 

153 Tóbaksvarnir .............000000000 0 

160 Ljósmæðralaun ...........0.0.0.... 0. 

180 Sjúkraflug .............000000.0 0. 
190 Ýmisframlög ...............00... 

191 Kvartananefnd .........0.00.0.00.... 0. 
195 Kynsjúkdómar, eyðni .........0.00...00 0... 

197 Réttargeðlækningar .............0.0.0.0......... 

Gjöld samtals ........0...0... 0 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 20... 

52-58 Önnur gjöld ................... 0 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
5 Gjöldsamtals ..........0.... 

08-471 Gæsluvistarsjóður, framlag 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

120 Vernd, félagasamtök .......................0... 

Stofnkostnaður: 

6 10  Gæsluvistarsjóður ..............00. 0... 

6 30 Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið ......... 

640 Samhjálp ............000 00. 

Gjöld samtals .......000... 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ................ 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöldsamtals .........00. 0. 

08-481 Bindindisstarfsemi 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 Áfengisvarnir ANNARRA 

120 Stórstúka Íslands ..............0.0.0..0...0.0..0. 

Gjöldsamtals ............... 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

1071 

17 090 

4 600 

1 664 

2 000 

14 950 

40 

10 080 

250 

6 900 

15 000 

700 

6 900 

17 050 

4 547 
800 

Þús. kr. 

120 013 

120 013 

1 350 

23 950 

23 950 

347 nm 

5 347
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Tegundasundurliðun: 
51 Laun ............. 00 

52-58 Önnur gjöld .................0. 00. 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 

5 Gjöldsamtals ............000.. 0 

08—501 Skólar heilbrigðisstétta 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

110 SjúkraliðaskóliÍslands ........................... 
130 Lyfjatæknaskóli Íslands ........................... 

140 Ljósmæðraskóli Íslands ........................... 

Gjöld samtals ..........0.0. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 2... 

52-58 Onnur gjöld ............0.00 0000. 
5 Gjöldsamtals ...........0...00. 00 

08-502 Þroskaþjálfaskóli Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Þroskaþjálfaskóli Íslands ...........0.........0.... 

Gjöld samtals .........0...0 00. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 0... 

52-58 Önnur gjöld ..............000 0000. 
5 Gjöldsamtals .............%..00 

Samtals 

Nr. 102 

Þús. kr. Þús. kr. 

tÞ
 

n
o
 mn
 

(
Á
 

1 595 

800 

5 347 

14 974 

8 585 

4 800 

1 589 

14 974 

11 944 

3 030 

14 974 

11 438 

11 438 

11 438 

7 278 

4 160 

11 438 

  

25 268 862
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09  Fjármálaráðunevti 

Þús. kr. Pus. kr 

09—101 Fjårmålaråduneyti, hid almenna råduneyti 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 41 486 

101 Yfirstjórn .......... 0... HI 41 486 

Gjöld samtals .......0.00 0 HA 41 486 

Tegundasundurlidun: 

51 Laun 2... 30 446 

2-58 Önnur gjöld ............0...0.0 0. eneeneknnne 11 040 
Gjöldsamtals .......00.. 41 486 un

 
út
 

(9.102 Launaskrifstofa ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 34 110 

101 Launaskrifstofa ríkisins HR . … 34 110 

Gjöld samtals AR HIÐ AÐ 34 110 

    
34 118 

09--103 Ríkisbókhald 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 64 420 

101 Ríkisbókhald ........... a MN 54 420 

  

Gjöld sam



  

31. desember 1987 

Þús. kr Þús. kr 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 2... NR 36 680 

52-58 Onnur gjöld .......0....0 000 27 740 

5 Gjöld samtals .......0..0..0. 64 420 

ekjur IR 32 750 CA 

á sé 

Mismunur 22 e eee een usnnes 31 670 

    

09—104 Rikistjårhirsla 

  

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 17 209 

tf 0l Ríkisfjárhirsla ............. HR HIRÐ 17 209 

Stofnkostnaður: 1 000 

601 Tålvu- og húsbúnaður ..........0.0.0 0000... 1 000 

Gjöld samtals ........0.....0 00 rnknnee 18 209 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .......... rr HR 689 

2-58 Önnur gjöld ....0..0..0.. 0 6 520 

5 Gjöldsamtals ............ 0 18 209 

LA
 

09—105 Ríkislögmaður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 9 107 
{Gl Ríkislögmaður .................. A 910   

Gjöld samtals ......... HI HI 9 107 

Tegundasundurliðun.: 

51 Laun ........... REED Se 6 167 

52-58 Önnur gjöld ............ IR 2 940 

5 Gjöld samtals ....... HR HR . 9 107 

09-201 Ríkisskattstjóri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkisskattstjóri .......0..0.000. 0. . 101 1 

Gjöld samtals RN . 101 175



Nr. 102 1176 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „0... 

52-58 Onnur gjöld ..........0.%...00.. rr 
5 Gjöldsamtals ...........0. 0... 

09—202 Skattstofan í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofan í Reykjavík ........................ 

Gjöld samtals ................ 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „....0..0. 00 
52-58 Onnur gjöld ............%%. 0000... 

5 Gjöldsamtals ..........0....000 0. 
4 Sértekjur „............0. 0. 

Mismunur .............0. 0. 

09—203 Skattstofa Vesturlands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Vesturlands ........................ 

Gjöld samtals .............. 0 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „2... 

52-58 Onnur gjöld .............00.... 00... 

5 Gjöldsamtals ............... 

4 Sértekjur ................0 

Mismunur .............. 0. 

09—-204 Skattstofa Vestfjarða 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Vestfjarða ...........0..0.00..0..... 

Stofnkostnaður: 

601 Húsbúnaður .................0.000. 000 

Gjöldsamtals ...................0 0. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

86 205 

14 970 

87 733 

74 413 

13 320 

87 733 

460 

13 950 

10 620 

3 330 

13 950 

190 

9 683 

900 

bus. kr. 

101 175 

87 733 

87 273 

13 950 

13 950 

13 760 

9 683 

900 

10 583
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Tegundasundurliðun: 
51 Laun „....0.0.0..0 000 

52-58 Onnur gjöld ..........00000000 0000. 

5 Gjöldsamtals ..........0...0. 00 

4 Sértekjur .............00 000 

Mismunur .............. 0000 

09—-205 Skattstofa Norðurlands vestra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Norðurlands vestra .................. 

Gjöld samtals ...............0 0. 

Tegundasundurliðun: 

$1 Laun ......0..0. 00 

52-58 Önnur gjöld .............0.0 000... 

5 Gjöldsamtals .........00.00 0. 
4 Sértekjur ..............00000 0 

Mismunur .............. 0000. 

09—206 Skattstofa Norðurlands eystra 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Norðurlands eystra .................. 

Gjöld samtals ..............0. 00 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .....00.0..00 000 

52-58 ÖOnnurgjöld .............0..0 0000... 

5 Gjöldsamtals ..........0...00.. 000. 

4 Sértekjur .............00. 000 

Mismunur ...........00 0. 

09-207 Skattstofa Austurlands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Austurlands ......................... 

Gjåld samtals .............. 0. 

Pus. kr 

8 403 

2 180 

10 583 

410 

12 022 

9 452 

2 570 

12 022 
110 

25 528 

21 518 

4 010 

25 528 
260 

14 896 

Nr. 102 

Pus. kr. 

10 173 

11 912 

25 268 

14 896 

14 896
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Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Suðurlands ............ FR 14 54 EN
 

£ Gjöld samtals ................ HIN 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 0... 1 

  

S Gjöld samtals .....0....0 erreee0 MR 14 544 

4 Sértekjur ...........00.0. . 450 

Mismunur .....0.... 0. 

09—209 Skattstofa Vestmannaeyja 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofa Vestmannaeyja ...... HR . 6 393 

Tegundasundurliðun: 

517 Lan … 5 253 
my 52—58 Onnur gjåld sees 1 140 

5 Gjöld samtals 00.00.0000 … 6 393 

á Sértekjur „0... BA HR 20 

Mismunur .......0.... 0. vennen 

  

Þús. kr 

14 544 

14 544 

14 094 

 



31. desember 1987 

'ecundasundurliðun: 

Laun sssusuuueeeuuueuevenennenevnns 

58 Onnur gjåld 2 ................ rr. 

      

09—212 Skattstofur, sameiginleg útgjöld 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skattstofur, sameiginleg útgjöld ........ 

102 Staðgreiðslukerfiskatta................ 

1 20  Virðisaukaskattur ................... 

Stofnkostnaður: 

6 02. Tolvubunadur o.fl. .................... 

Gjöld samtals „......0.... 

gundasundurliðun: € 

1 
Á 
$ Sa 7—58 Onnur gjåld ss.   

5 Gjöld samtals ............. NR 

09--214 Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd 

Viðfangsefni. 

Almennur rekstur: 

101 Ríkisskatt 

  

Gjöld samtals .....000.0. 

rundasundurliðun: 

Laun ............ HA 

-58 Onnur gjölc    

  

nm 
( 

09—251 Gialdheimtan i Reykjavik 

  

nor 
JTS SE 

Almennur rekstur: 

£ 01 Gjaldheimtan i Reykjavik .. 

Gjöld samtals. 

Laun .. EN rvrvee 

anefnd og skattsektanefnd ..... 

Gjöldsamtals ........... NR 

Þús. kr 

33 072 

  

46 680 
ADT 

Í 40 03 

69 000 

14 800 

    

87 869 

Nr. 102 

Pus. kr. 

37 222 

14 800 

170 517 

13 989 

13 989 Í 

13 989 
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Þús. kr. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ......0..0.. 000 44 349 

52-58 Önnur gjöld ..................000. 0. 43 520 

5 Gjöldsamtals ...........0...0.0000 00 87 869 
4 Sértekjur ...............000. 0. 47 976 

Mismunur .............0... 000 

09—261 Ríkistollstjóri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ríkistollstjóri ................... 0000. 140 861 

Stofnkostnaður: 

601 Eignakaup............0.....00 00 2 500 
620 Tölvukaup.............0.. 000. 7 400 

Gjöld samtals ..............0.0...00.0 00. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .....0.0.0.0 00. 113 551 

52-58 Önnur gjöld ............0..0..00 00. 37 210 

5 Gjöldsamtals ...............000.00 0 150 761 
4 Sértekjur .............00.00.. 0... 6 000 

Mismunur ............00.... 0. 

09—262 Tollstjórinn í Reykjavík 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Tollstjórinn í Reykjavík ...........0.0............ 92 152 

Stofnkostnaður: 

601 Húsgögn ogbúnaður ..................0.0....0000.. 5 000 

Gjöld samtals .........0000... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .....0.0..0 00 58 262 
52-58 Önnur gjöld ................... 000 38 890 

5 Gjöldsamtals .........))..000 0. 

Pus. kr. 

39 893 

140 861 

9 900 

150 761 

144 761 

92 152 

5 000 

97 152 

97 152
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Þús. kr. Þús. kr. 

09-381 Uppbætur á lífeyri 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 953 983 

101 Uppbæturálífeyri ..........0...... 953 983 

Gjöldsamtals ........000.. 0. 953 983 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 0... 953 983 

5 Gjöldsamtals ........0. eeeeeererrese 953 983 

4 Sértekjur ..........00. 0. 92 920 

Mismunur ...........0.. 200 861 063 

09-402 Fasteignamat ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 58 926 

101 Fasteignamat ríkisins ................ 000... 58 926 

Stofnkostnaður: 3 700 

601 Eignakaup.............. 0000 000 3 700 

Gjöld samtals ........000.0.. 62 626 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... 37 956 

52-58 Onnur gjöld .............. 0000. 24 670 

5 Gjöldsamtals .........000000 0 62 626 

4 Sértekjur ..........00. 0. ek kekerrerreee 27 770 

Mismunur ...........0 000. 34 856 

09-481 Útgjöld skv. sérstökum lögum 
og heimildarlögum 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 150 000 

601 Utgjöld skv. sérstökum lögum 

og heimildarlögum ................ 0... 150 000 

Gjöld samtals ........0... 0... 150 000 

Tegundasundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld .........0..0..0...... eeeeeeeeeeee 150 000 

5 Gjöldsamtals .........0.0.. 0 150 000 
A 75



  

09-901 Framkvæmdadeild Ínnkaupastofnunar ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 31 674 

101 Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins ....... 31 674 

Viðhaldsverkefni: 1 000 

501 Húsnæði, húsbúnaður ............0.0.00.000 0 1 000 

Stofnkostnaður: 1 500 

6 01 Tölvur, tæki og húsbúnaður AIR 1 500 

Gjöld samtals .........0..... sr 34 174 

Tegundasundurliðun: 

  

Laun 2... HI 20 254 

-58 Önnur gjöld .........0.. 00. NR 13 920 

5 Gjåld samtals ........0..0. 0... HI 3 

4 Sértekjur .......0..0 HR 31 674 

Mismunur .............. HI 2 500 

09-971 Ríkisábyrgðasjóður 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 200 000 

601 Ríkisábyrgðasjóður ..........000.%0. 000... 200 000 

Gjöld samtals ........0....0. 0. … 200 000 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ...... BR 00 600 
sjöldsamtals ................. A AR 206 000 Z

 eN
 

09-981 Ymsar fasteignir ríkissjóðs 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 105 200 

610 Laugavegur 166 ......0..0.)..00.0 000. sr 37 000 

620 Stjórnsýsluhús á Ísafirði .................. 3 200 

650 Sölvhólsgata7 ........000.%0. 0... nn 25 000 

Gjöld samtals .......00..... HR 

  

Tegundasundurliðun: 

52-58 Onnur gjöld ..........00% 000. 105 200 

5 Gjöldsamtals ...........0 000 105 200



  

31. desember 1987 1183 Nr. 102 

Þús. kr. Pus. kr. 
09-997 Niðurgreiðslur á fiski 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 160 000 
101. Nidurgreidslur å fiski 2... esse. 160 000 

Gjöldsamtals ses eneeeeerrevnee 160 000 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 160 000 

5 Gjöld samtals Ll... 160 000 

09.-999 Ýmislegt 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 299 167 
I 10. Simakostnadur og buråargjåld 

fyrir Stjórnarráðið 2... esse. 28 871 
ill Skýrsluvélakostnaður vegna launagreiðslna .......... 34 610 

112 Skýrsluvélakostnaður vegna tekjubókhalds .......... 41 080 

113 Kjarasaminifigar ............00. 1840 
114 Tryggingabætur skv. kjarasamningum .............. 1510 
115. Kjararannsåknir ................ 290 
116 Bókhaldskerfi ríkisins 2... 1260 
117 Ýmis sameiginlegur kostnaður ................ 14 650 
118 Til blaðanna, að fengnum tillögum 

stjórnskipaðrar nefndar 2... 29 484 
130 Lífeyrissjóðir sjómanna ......0.0.0.0....00.. 900 
131. Lifeyrissjédur bænda sees 57 780 
140 Milliþinganefndir 2... sees. 170 
160. Døomkråfur og målskostnadur 2.2... 8 190 
161 Ymis innheimtukostnadur 2... 20 650 
162 Pungaskattsålagning med ökumælum ............... 2 006 
170  Tilútgáfumála skv. ákvörðun þingflokka ............ 15 876 
190 ÓvisS útgjöld .....00.00000. sees seen 40 000 

Stofnkostnaður: 20 000 
610) Símstöð (0... 20 000 

Gjöld samtals sees eee 319 167 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun sas evenerneene 4 007 
52—58 ØOnnur gjåld sees eee 228 184 
59 Tilfærslur: 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 86 976 

5 Gjöld samtals sees sneen seeren 319 167 

Samtals 2 755 696



10 

1184 

Samgönguráðuneyti 

10-101 Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............... 

Stofnkostnaður: 

601 Tölvur og búnaður ........ 

Gjöld samtals ............ 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 2... 

52-58 Onnurgjöld .............. 

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 og sjóða ................ 

5 Gjöld samtals ............ 

10-211 Vegagerð ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............... 

Viðhaldsverkefni: 

510 Viðhaldvega ............%0.. 00... 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

33 800 

600 

21 190 

13 210 

127 000 

127 000 

168 215 

1 202 200 

Þús. kr. 

33 800 

600 

34 400 

34 400 

127 000 

127 000 

127 000 

168 215 

1 202 200
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Þús. kr. Þús. kr. 

Stofnkostnaður: 1 529 600 
6 10 Nýframkvæmdir .............. 0... 1 264 000 

630 Fjallvegir ............0000 0. 17 000 
640 Tilraunir ...............%00 0000 12 600 

651 Sýsluvegir .............0.0 00. 89 000 

652 Þéttbýlisvegir .............00...0 0... 147 000 

Gjöld samtals ............... 2 900 015 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „0... rkkr kk knrer 303 835 

52-58 Önnur gjöld ..........20000 0. 2 360 180 
59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ..........0.0.. 00... 236 000 
5 Gjöldsamtals ........%.00 00 2 900 015 

10-321 Strandferðir, framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 247 119 

110 Skipaútgerð ríkisins ...............2 00... 155 000 
120  Flóabátar og vöruflutningar')...................... 92 719 

Gjöld samtals .....0....%.2 247 719 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 
5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða ................ 155 000 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 92 719 

5 Gjöldsamtals ..........000.. 0 247 719 

10-331 Vita- og hafnamálaskrifstofan 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 46 058 

101 Vita- og hafnamálaskrifstofan ...................…. 46 058 

Stofnkostnaður: 3400 

601 Tækjakaup ........0.%... 000. 900 

610 Straumfræðistöð ..........00..% 00... 2 500 

Gjöldsamtals .............0. 000 49 458 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 6.



    

    

    

HR 10 458 

Mismunur ... HE 27 708 

10—332 Vitastofnun Íslands 

v 

Almennur rekstur: 75 115 

{10 Re 
120 Sjóme 
# 
Å 40 Rekstur vitaskips . a NI 

I 

kstur vita 

    

   
Almennur rekstur: 15 120 

[I 10 i 

    

Stofnkostnadur: 100 

620. Ferjubry; … : 

Hafnarmannvirki og lendingarbætur') .............. 398 500 

Sjovarnargardar”) .......... BR 22 400 

L 

  

andshafnir, endurgreiðslurlána ............... HR 400 

Landshöfn Rf 

  

Hafnabótasjóður, framlag .................. 20 000 

Gjöld 
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Tegundasundurliðun: 

52-58 Önnur gjöld... 

59 Tilfærslur: 
5911 Til B-hluta fyrirtækja og sjóða 

5912 Til sv     oitarfélaga 

In
 

10-341 Siglingamálastofnun ríkisins 

Viðfangsefni. 

Almennur rekstur: 

í 01 Siglingamálastofnun ríkisins 

Stofnkostnaður: 

6 01 Mengunarvarnartæki o.fl. 

Gjöld samtals 

  

5 Gjåld samtals .............. 

4 Sértekjur 

Mismunur .....0..... eeeeree0 

10-342 Rannsóknanefnd sjóslysa 
   

Við 
Almennur rekstur: 

í 01 Rannsóknanefnd sj 

igsefni: 

  

Gjöld samtals .. 

Tegundasundurliðun. 
51 Laun 2... 

52-58 Önnur gjöld ..0...0.00.0 00. 

5 Gjöld samtals 

10-471 Flugmálastjórn 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn 

1 20 Loftferðaeftirlit 

1 30  Reykjavíkurflugvö 

140 Flugvalladeild 

= = 

Gjöld samtals IR 

Tegundasundurliðun: 

Si Laun 20... ereeee 

5258 Önnur gjöld ..........0. 0 

Þús. kr. bus. kr 

15 120 

24 400 

426 700 

466 220 

72 126 

500 0
 

14
9 500 

75 626 

47 403 
28 223 

75 626 

11 882 
3 744 GE

N 
ta
ð 

2 555 

  

1 295 
1260 

492 790 
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Þús. kr. 

150 Flugleiðsöguþjónusta .......0.00.0. 0000. 60 122 

160 Flugumferðarþjónusta ............0..0 00... 103 962 

170 Alþjóðaflugþjónusta .......0..00000 000... 120 960 

Stofnkostnaður: 

650 Flugvellir, framkvæmdir .........................…. 174 000 

681 Egilsstaðaflugvöllur .............00.0 0. 82 500 

Gjöld samtals ........0.. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ss. ssesueeeeeeevkernkernk rene rnnene 315 710 
52-58 Onnur gjöld .............0.0 0000 433 580 

5 Gjöld samtals ........0.%..00 0 749 290 

4 Sértekjur ............. 0. e een enns 346 030 

Mismunur ............0 00 

10-485 Ýmis framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

103 Björgunarbúnaður Sigmunds ...................... 150 

110 Flugbjörgunarsvéitir ..........0.0.000.. 0. 1 040 

120 Tilkynningarskylda íslenskraskipa ................. 7030 

122 Fræðsluefni um öryggismál sjómanna ............... 580 

123 Sjálfvirkt tilkynningarkerfi fyrir fiskiskip ............ 3 500 

1 25 Norrænar jarðskjálftarannsóknir á Suðurlandi ....... 3672 

126 Ymislegt 22.00.0000... 1 970 

130  Rannsóknanefnd flugslysa ............0............ 860 

133 Oryggismálaskóli sjómanna ......................… 10 000 

Gjöld samtals ......... 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 3 500 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 25 302 

5 Gjåld samtals ........00 

10—-651 Ferðamálaráð 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Ferðamálaráð ..........0.0.0.. 00 7 920 

Þús. kr. 

256 500 

  

749 290 

403 260 

28 802 

28 802 

7920
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Stofnkostnaður: 

6 10 Ferðamálskv.8. gr. laganr. 79/1985 ................ 

620 Hótel, framlög .............0%000 00 

630 Lagfæringar á ferðamannaaðstöðu við Gullfoss ....... 

Gjöld samtals .............0 0. nr ennnnne 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun .......... 00. 

52-58 Önnur gjöld ...........0.0.0000. 0. 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 
5 Gjöld samtals ...........0.2 000 

10-652 Veðurstofa Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn ............... 0000 

102 Bóka-ogskjalasafn ..............0.. 0000 

103 Síma- og útvarpskostnaður .................0...... 

110 Veðurspádeild ...............0.. 000 
111 Veðurfarsdeild ................. 0000. 

Í 12 Veðurstöðvar ...........0..000 00. 

120 Jarðeðlisfræðideild..................00. 0. 

140 Tölvudeild ................ 000 
150 Tækni- og veðurathuganadeild ..................... 

1 60 Hálendisathuganir ...............0.. 00... 

16l Hafísrannsóknir .............0...0. 0000. 

162 Snjóflóðavarnir .........0.0....0. 0000. 

1 63 Veðurfræðirannsóknir .............%. 000. 

165 Alþjóðasamvinna ..............2 0000. 

1 70  Veðurþjónusta vegna millilandaflugs ............... 

Stofnkostnaður: 

690 Veðurratsjáo.fl. ...........0000%00 0 

Gjöld samtals .........%. 000 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „000... rne 

52-58 Önnur gjöld ..........0.00. 0200 

5 Gjöldsamtals .........00000 0 

4 Sértekjur .............0. 000 kk keee 

Mismunur ..........00 0. een ennrnne 

Þús. kr. 

28 000 

15 000 

200 

18 859 

986 

12 510 

17 664 

6 304 

28 352 

10 123 

5 197 

14 608 

3510 

2832 

1 943 

1 609 

1 190 

42 273 

8 600 

117 190 

59 370 
  

176 560 

4 070 

Nr. 102 

Pus. kr. 

43 200 

51 120 

51 120 

167 960 

8 600 

176 560 

172 490



10-656 Landmælingar íslands 

   

  

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Landmæli zar Islands 

  

  

tnaður: 

Tæki og búnaður 

  

Stofni 
1 
Í 60 

Gjöld samtals .................. 

Tegundasundurliðun: 

51    

mn 

  

D >
 

  

1196 31. desember 1987 

Pus kr Þú kr 

  

NR 67 420 

   



   

1i-101 Iðnaðarráðuneyti, a 

Viðfangsefni 

  

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ....... 

52-58 Önnur gjöld 

5 Gjöld samtals 

4 Sértekjur 
Mismunur ... 

Í 

{1--201 Iðntæknistofnun Íslands 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

190 Tóntæknistofr 

Stofnkostnaður: 

690 Tækjakaup .. 

Gjöld samtals 

un Íslands 

Tegunda. sundurliðun: 

59 Filfærslur: 
2 

Gjöld samtals in
 

Í Iðnaðarráðuneyti 

aðalskrifstofa 

1 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega 

{1-203 Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins 

Viðfangsefni: 

  

ennur rekstur: 

101 Rannsóknastofnun bvggingariðnaðarins . 

Þús. 

57 

kr 

260 

AJ
 

ið) 

260 

900 

160 

086
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Stofnkostnaður: 

601 Tækjakaup ...........0%%00 000 

Gjöld samtals ...........00. 000. 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun „0... rnere 

52-58 Önnur gjöld ............. 0000... 

5 Gjöldsamtals ..........0..00. 000 

4 Sértekjur ...........00 000 

Mismunur ............0 00 

11-221 Lánasjóðir iðnaðarins 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

620 lIðnlánasjóður ..........2..0.0%00 000... 

Gjöld samtals ..........00.. 000 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega .............. 

5 Gjöldsamtals ...........00.. 0 

11-240 Iðnaðarrannsóknir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 IðnaðarrannsÓkmir .............0.0.0.00 000... 

Gjöld samtals ............0.. 00 

Tegundasundurliðun: 

59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega .............. 

5 Gjöldsamtals .........0..00 0... 

11-289 Jöfnunargjald 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Jöfnunargjald .............00.. 000. 

Gjöldsamtals ............0..0 000 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

6 600 

52 016 

26 670 

78 686 

39 500 

25 000 

25 000 

16 000 

16 000 

250 000 

Þús. kr. 

6 600 

  

39 186 

25 000 

[N
S 5 000 

25 000 

16 000 

16 000 

16 000 

250 000 

250 000
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Þús. kr. 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 250 000 

5 Gjöldsamtals .........0.0.%0.0 000 kr kkrnnee 

11-299 Iðja og iðnaður, framlög 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

114 Iðnþróun ogtækninýjungar .......000.0. 00.00.0000... 9 300 

115 Alþjóðastaðlar CEN-CENELEC .....0.000000... 5 700 

126 Idnpréunarverkefni ..........0.00000 000... 1730 

1 27 Iðnráðgjafar .............00.. 00. .nn nn 9 600 

130 EVREKA ......00..0 00 11 000 

Gjöld samtals ...........0..%%00 00 

Tegundasundurliðun: 
52-58 Önnur gjöld ............0000 000 nn nn 5 700 

59 Tilfærslur: 

5912 Tilsveitarfélaga ..........0.0.000 0000... 9 600 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 22 030 

5 Gjöldsamtals ..........0.0...2000 00. 

11-301 Orkustofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Orkustofnun ..........00.... 00. 237 818 

110 Sérverkefni tengt fiskeldi ..........00000. 00... 17 100 

Stofnkostnadur: 

601 Tækjakaup ...........00 000. 3 700 

Gjöld samtals .........20000.. nn 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun .....0000.00 arnar k kr tr r rr rer 135 638 

52-58 Önnur gjöld .......2.....000 0000 rrnrre 122 980 

5 Gjåld samtals ..........0..000r nn knrnere 258 618 

4 Sértekjur ........00%..0 0. kernens 85 340 

Mismunur ...........2.0 000 knnee 

Nr. 102 

Þús. kr. 

250 000 

37 330 

37 330 

37 330 

254 918 

3 700 

258 618 

173 278
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Þús. kr. 

11-302 Rafmagnseftirlit ríkisins 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Rafmagnseftirlit ríkisins ................... 54 632 

Stofnkostnaður: 

601 Tækjakaup .........0.0... 0 1 600 

Gjöld samtals ......0..0... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun s...sssssseseesskeskrrkrnk ken k kk kr kk rnne 32 682 

52—58 Onnur gjåld sees eeeeeeeeerenee 23 550 

5 Gjöld samtals ..........0 0. 56 232 

4 Sértekjur ........... never evenne 2 820 

Mismunur ............. 

11-371 Orkusjóður 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Rekstur Orkusjóðs........0.0...00.. 1090 

123 Notendur utan samveitna ...........0.0..0 0... 1 960 

Stofnkostnaður: 

6 14 Lánagreiðslur, framlög .........000.0. 0... 129 800 
6 15 Lántil jarðhitaleitar .......0..0...0.0..0. sseeeneee0 11 500 
620 Sveitarafvæðing .........0...0.00.00... 40 000 
621 Styrking dreifikerfis i sveitum .....................… 40 000 

Gjöld samtals .......0...0 0 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5911 TilB-hluta fyrirtækja Og sjóða ................ 222 390 

5914 Til einstaklinga, samtaka og heimila ........... 1 960 
5 Gjöldsamtals 0000. 

  

Pus. kr. 

54 632 

1 600 

56 232 

53 412 

3050 

221 300 

224 350 

224 350



„ 
4 31. desember 19 

  

ii--399 Ymis orkumál 

Viðfangsefni: 

r rekstur! 

    

þe
i 

— 
þv
o 

— 
þi
 

()
 

19 Önnur orkumál 

Gjöld samt 

    

Tegundasundurliðun. 

59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvi 

5 Gjöld samtals 

arannsóknir 

sreiðsla á rafhitun 

  

Samtals 

Þús. kr Þús. kr. 

  

203 730 

1 118 
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12 Viðskiptaráðuneyti 

12-101 Viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn .......... 

Stofnkostnaður: 

601 Tölvubúnaður ....... 

Gjöld samtals ....... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ..…............ 

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 ........................ 
110 Lífeyrissjóður bænda 

Gjöld samtals ....... 

Tegundasundurliðun: 
59 Tilfærslur: 

5913 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................. 

5 Gjöldsamtals ....... 

12-902 Verðlagsstofnun 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Verðlagsstofnun ..... 

31. desember 1987 

Þús. kr. Þús. kr. 

36 716 

36 716 

600 

600 

37 316 

19 646 

16 520 

1150 

37 316 

2 877 000 

2 655 000 

222 000 

2 877 000 

2 877 000 

2 877 000 

46 304 

46 304



31. desember 1987 

Stofnkostnaður: 

601 

Gjöld samtals ....... 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun ............. 

52-58 Onnur gjöld ........ 
5 Gjöld samtals ...... 

12-903 Skráning hlutafélaga 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Skráning hlutafélaga 

Gjöld samtals ...... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun ............. 

52-58 Onnurgjöld........ 

5 Gjöld samtals ...... 

4 Sértekjur .......... 
Mismunur ......... 

Tölvu- og skrifstofubúnaður 

  

1197 Nr. 102 

Þús. kr. Þús. kr. 

6 600 

ERNI 6 600 

IR 52 904 

RIÐ 35 994 

ennen even evevnee 16 910 

ennen ener veveene 52 904 

5 004 

ennen neuen ennen 5 004 

ennen eee rrrnee 5 004 

NI 4 414 

NI 590 

IR 5 004 

AR 5 240 

ER —236 

Samtals 2 966 984
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13 Hagstofa Íslands 

Þús. kr. Þús. kr. 

13-101 Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 58 313 

101 Yfirstjórn .....0...000.. 0 HR 58 313 (3
1 

ma
 

úð
 

Stofnkostnaður: 1 200 

601 Tölvubúnaður ..... FI 1 200 

Gjöld samtals ..........00.0. 59 513 

Tegundasundurliðun.: 

Si Laun 2... nen . 37 50: 

52-58 Önnur gjöld ........0.%0.000 0. 2 

5 Gjöld samtals .........00. 0 59 513 

4 Sértekjur ..........0 0... 2 620 

Mismunur .........0.... 0 56 893 

13-102 Þjóðskráin 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 30 408 

101 Þjóðskráin ..........0000.. 0. 30 408 

Stofnkostnaður: 1 200 

601 Tölvubúnaður .........%....00 0 1 200 

Gjöld samtals .........0..0000 00 31 608 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun 2... AIR 15 008 

52-58 Önnur gjöld ........%..0..0 00. 16 600 

5 Gjöld samtals .........0.. 000 31 608 

d Sértekjur ........... 0020 er snnnnnere 12 480 

Mismunur ............. 0. 19 128 

  
Samtals 76 021



31. desember 1987 

IS Fjárlaga- og hagsýslustofnun 

1199 

15-101 Fjárlaga- og hagsýslustofnun, aðalskrifstofa 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Yfirstjórn 

1 10 Hagræðingarverkefni... 

Gjöld samtals .......... 

Tegundasundurliðun: 

51 Laun 

52-58 Önnur gjöld ........... 
S Gjöld samtals 

15-181 Ríkisbifreiðar, framlag 

Viðfangsefni: 

Stofnkostnaður: 

6 90 

Gjöld samtals .......... 

egundasundurliðun: 

nm
 Gjöld samtals 

1S-182 Tölvumál 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 

101 Tölvumál............. 

Stofnkostnaður: 

650 Stjórnarráð, tölvuvæðing 

6 90 Tækjabúnaður ........ 

Gjöld samtals .......... 

Ríkisbifreiðar, framlag .. 

|: 

52-58 Önnur gjöld ........... 

Þús. kr. 

26 

13 

12 
Í 

/ 

Nr. 102 

Þús. kr 

40 457 

134 

323 

40 457 

667 

790 

40 457 

2 200 

200 

2 200 

200 

2 200 

2 946 

946 

19 400 

000 

400 

22 346



Nr. 102 1200 31. desember 1987 

Þús. kr. Þús. kr. 

Tegundasundurliðun: 
51 Laun „00.00.0000. r kk rr rnne 2 516 

52-58 Önnur gjöld .......0.000000.0 0000 19 830 
5 Gjåld samtals ..........000. 0 22 346 

15—991 Ymis lån ríkissjóðs, vextir 

Viðfangsefni: 

Almennur rekstur: 4 800 000 
101  Ymislán ríkissjóðs, vextir ......0.0.00.00 4 800 000 

Gjöld samtals ........0...00 4 800 000 

Tegundasundurliðun: 

52-58 Önnurgjöld .........0.00000 0000 4 800 000 
5 Gjöld samtals ..........20000 0 4 800 000 

  

Samtals 4 865 003



31. desember 1987 1201 Nr. 102 

B-HLUTI 

Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign 

5. gr. 

Arið 1988 er ætlast til að rekstri og fjármunahreyfingum eftirtalinna ríkisfyrirtækja og 
sjóða í ríkiseign verði hagað samkvæmt áætlunum í þessari grein. 

22 Menntamálaráðuneyti 

  

2 Þús. kr. Þús. kr 
22-201 Happdrætti Háskóla Íslands 

51 Laun 0... 17 630 

52-57 Onnurrekstrargjöld ............0.0.0..... 122 290 

52,53,8 Hráefni og vörur til endursölu ................... 631 090 

5,8 Gjöld samtals .........00... 711 010 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ..........0.0000.. 976 010 

48 Fjármunatekjur .....0........ 10 000 

4,7 Tekjur samtals ..........0....0.. 986 010 
Mismunur ..........0.. 00 215 000 

Fjármunahreyfingar út: 

32 Annað, greitt Í ríkissjóð ......0.... 0. 43 000 

32 Annað, greitt Háskóla Íslands ................... 172 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár ..........0...0.. 0... 215 000 

22-202 Lyfjabúð Háskóla Íslands 

51 Laun 2... 32 340 

52-57 Onnurrekstrargjöld ................. 00. 8 140 

52,53,8 Hráefni og vörur ttilendursölu ................... 44 620 

51-57 Viðhald ...........000 0. 1230 

5,8 Gjöld samtals .........0.0. 0 … 86 330 

43—46,7  Seldar vårur og bjånusta .....................…. 104 540 

48 Fjármunatekjur .......0.00.... 0. 550 

4,7 Tekjursamtals .......0.0.0..000 0 105 090 

Mismunur ........000.00.0 00 18 760



Nr. 102 1202 

Fjármunahreyfingar út: 

32 AfMað „0... 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár .......0..00... 0... 

  

Háskólabíó 

  

Laun 0... 

Önnur rekstrargjöld ........00... 0. 

Hráefni og vörur tilendursölu ...............0.... 

Viðhald 2... 

Afskriftir 0... eeeeeeeeeveeee eks eknn ene 

5,8 Gjöld samtals .........00 

13-46,7 Seldar vörur og þjónusta ...........0.... 

48 Fjármunatekjur ...........0. 0 

4,7 PTekjur samtals .......0.%00.. 0. 

Mismunur .......... 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir 

39 Ráðstöfun eigin fjár .........0... 0... 

22-233 Rannsóknasjóður 

59 Yfirfærslur .........0.0. 00 nnnnn 

5,8 Gjöld samtals .........0. 

4910 Framlög ríkissjóðs 20.02.0000... 

4,7 Tekjur samtals 22.00.0000. 0. 

Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna 

1 Fjármagnskostnaður 

5,8 Gjöld samtals ........... 0 

4910 Framlög ríkissjóðs ........00.. 

4,7 Tekjur samtals .......0%...0.2 0. 

Mismunur .. 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar .......00..0.. 0. 

26 Afborgun låna .........0.. 000 

Fjårmunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár ......0....0.0.. serereeneer 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

18 760 

18 760 

29 380 

27 060 

60 380 

120 400 

6 170 
—6 170 

2 490 

43 000 

43 000 

bus. kr. 

—6 170 

40 510
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Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni 

Laun 2... HI AR 1 190 

Önnur rekstrargjöld ......... HR . 3 780 
Viðhald ...................… AÐ HA . 400 

  

Gjöld samtals ..........0.0 000. 5 370 

Seldar vörur og þjónusta ...........000.. 5 990 

Tekjur samtals ................. MIR 5 990 

Mismunur ..... AR 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar .......0.0000. 00 . 620 

Fjårmunahreyfingar inn: 

39 

22—871 

Di 

52—5 A 

5,8 

43—46,7 
4910 

Ráðstöfun eigin fjár ........00..0.. 0. 620 

Unglingaheimili ríkisins 

Laun 2... rene nnnnee 

Onnur rekstrargjöld ............ 0 

Gjöld samtals ........ A 

Seldar vörur og þjónusta ................. 

Framlög ríkissjóðs .........%..00 00 

  

Tekjur samtals ............. a 

Lánasjóður íslenskra námsmanna 
7 

Laun ....ss0usseeeseenesesevvernnenrn HI 27 70 

Önnur rekstrargjöld .......... HR 24 30 

Fjármagnskostnaður ......... HI 228 60 

Yfirfærslur ......... RNA usssserrrenee HR 60 00 

Gjöld samtals ......... ARI 340 600 

Fjármunatekjur ...... rr REI 76 200 

Framlög ríkissjóðs ....... HAIR a. 1 478 000 

Tekjursamtals .......0.0..00 00 Í 554 200 

Mismunur .......... 000 

Fjármunahreyfingar út: 

16 

26 

Veittlån ......00.0000. 1 683 000 
Afborgun låna .........000... 00. 338 400 

Fjårmunahreyfingar inn: 

16 

26 

39 

Innheimtar afborganir ..... HI 117 800 

Tekinlán .........0.0. 00 690 000 

Ráðstöfun eigin fjár ...........0.00.0 0. 1 213 600 

1 213 600
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Þús. kr. Þús. kr. 

2-970 Ríkisútvarpið, framkvæmdasjóður 

49 Aðrar tekjur .....0....0. 141 000 

4,7 Tekjur samtals ......0..0.. 0. 141 000 

Mismunur .......... 00. 141 000 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ........0..0.. 00. 130 000 

32 Annad 0... 11 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár ..........00 00 141 000 

22-971 Ríkisútvarpið, hljóðvarp 

51 Laun 0. 318 000 

52-57. Onnurrekstrargjöld ...........0.. 0... 170 000 

571 Fjármagnskostnaður .......0... HR 13 000 

593 Afskriftir 0... 60 000 

59 Yfirfærslur ..........00 0 61 000 

5,8 Gjöld samtals ....00.. 622 000 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ......................… 607 000 

48 Fjármunatekjur .......00.0 12 000 

49 AðÓrartekjur ........0.0 3 000 

4,7 Tekjur samtals ........0.0.0 0 622 000 

Fjármunahreyfingar út: 

IS Fjárfestingar ......000.00 0 30 000 

32 ANNAÐ #0 30 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir ..........0sseeeeeeeeeeeeveeeevnnne 60 000 

22-972 Ríkisútvarpið, sjónvarp 

51 Laun .....s0sssseeeeseeeskr ent srn kr kkrnneee 345 000 

52-57. Onnurrekstrargjöld .......0....0. 00. 300 000 

571 Fjármagnskostnaður ............ 00. 30 000 

593 Afskriftir 0... 60 000 

59 Yfirfærslur .......0..00000 0. 80 000 

5,8 Gjåld samtals 20.00.0000 815 000 

43-46.7 Seldar vörur og þjónusta ......................… 800 000 

45 Fjármunatekjur ......00.... 0. 10 000 

49 Aðrartekjur .......00.0. 5 000 

4,7 Tekjur samtals ......0.0000 00 815 000
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Þús. kr. Þús. kr. 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar ............2...0 00. 35 000 

26 Afborgun lána .........2..0.. 0. 12 000 

32 Alað ......... 00 13 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir 00... 60 000 

22-973 Þjóðleikhúsið 
51 Laun „00.00.0000... kkknrs 162 320 

52-57 Önnurrekstrargjöld ............0.0 000. 44 100 

571 Fjármagnskostnaður ...........0000 00... 300 

593 Afskriftir „0... 6170 

5,8 Gjöld samtals .............00 0. 212 890 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ........0.000000000... 52 680 

48 Fjármunatekjur .........0.... 000. 220 

4910 Framlög ríkissjóðs .........%20. 000. enn nnne 148 700 

49 Aðrartekjur .........0.00. 0. kernen 15 120 

4,7 Tekjur samtals ............. 20. 216 720 

Mismunur ...........0 0 3 830 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar ...........2...0 0. 10 000 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir 2... 6 170 

39 Ráðstöfun eigin fjár .......0.....0. 00... 3 830 

22-974 Sinfóníuhljómsveit Íslands 
51 Laun ss eekeeerekkkkrnk ktr kk kk rrre 82 960 

52-57 Önnurrekstrargjöld .........0.... 00... 25 200 
51-57 — Viðhald ................2 00. nen 3 100 

5,8 Gjöld samtals ............ 111 260 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ........000000 000... 15 710 

4910 Framlög ríkissjóðs ......0.%..00 00 55 800 

49 Aðrar tekjur ............ 0 39 750 

4,7 Tekjur samtals ........000.. 0. 111 260 
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Vísindasjóður 

Laun 

Önnur rekstrargjöld ................ 

Viðhald 

Gjöld samtals 

Fjármunatekjur ............ 

Framlög ríkissjóðs ................. 
Aðrar tekjur, arðsjóður Seðlabankans 

Tekjur samtals 

Menningarsjóður 

Laun 

Önnur rekstrargjöld ................ 
Hráefni og vörur tilendursölu ....... 

Fjármagnskostnaður 
Viðhald 

Gjöld samtals ..................... 

Seldar vörur og þjónusta 
Framlåg rikissjåds ................. 

Tekjur samtals 

31. desember 1987 

Pus. kr. 

2 770 

690 

1 720 

60 770 

65 950 

770 

15 180 
50 000 

65 950 

6 940 

3 780 

15 700 

800 

550 

2 900 

30 670 

21 580 

9 090 

Þús. kr.
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23 Utanríkisráðuneyti 

23-101 Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli 

51 Laun 0... 

52—57. Onnur rekstrargjåld ............... 
52,53,8 Hráefni og vörur til endursölu ..... 
593 Afskriftir 2... 

5,8 Gjöld samtals ................... 
43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ......... 

48 Fjármunatekjur .........0....... 
49 Aðrar tekjur ................ 

4,7 Tekjur samtals .................… 

Mismunur ......0.0. 0. 

Fjármunahreyfingar út. 

18 Fjárfestingar ..................… 

32 Annað, greitt í ríkissjóð .......... 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir ..............2rr… 

39 Ráðstöfun eigin fjár ............. 

23-111 Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli 

51 Laun „0. 

52-57 ÖOnnurrekstrargjöld.............. 

51-57 Viðhald ........0.00000. 
593 Afskriftir 20... 

5,8 Gjold samtals .................. 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ......... 

49 Aðrartekjur .............. 

4,7 Tekjursamtals .................. 

Mismunur .......... 

Fjármunahreyfingar út: 

32 Annað, greitt í ríkissjóð 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir 
39 láðstöfun eigin fjár 

613 580 

802 710 

920 

250 

803 880 

7 400 

190 000 

7 100 

190 300 

65 700 

24 800 

4 000 

1 500 

96 000 

111 500 

3 000 

114 500 

  

20 000 

Pus. kr. 

190 300 

18 500



Nr. 102 

23-114 

52-57 

571 

51—57 

5,8 

43—46,7 

49 

4,7 

1208 

Flugstöð á Keflavíkurflugvelli, rekstur 

Önnur rekstrargjöld ........................ 
Fjármagnskostnaður ....................... 

Viðhald .......... 

Gjöld samtals „............. 0. 

Seldar vörur og þjónusta ................... 

Aðrar tekjur .......0.0.0.... 

Tekjursamtals .............000 

Mismunur ............00..00 

Fjármunahreyfingar út: 
26 Atborgun lána ........000000. 0. 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 

23-115 

Ráðstöfun eigin fjár ....................... 

Flugstöð á Keflavíkurflugvelli, nýbygging 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborgunlána ..............000000.. 

Fjármunahreyfingar inn: 

26 

23-118 

51 

52—57 

5,8 

49 

4,7 

23—121 

51 

52—57 

52,53,8 

51—57 

593 

5,8 

43—46,7 

48 

49 

4,7 

Tekinlån ........0.00.0. 0. 

Ratsjárstöðvar, rekstur 

Laun 0... evveee 

Gjöld samtals .......00.... 

Aðrar tekjur .........00 0. 

Tekjursamtals ...............0. 

Sala varnarliðseigna 

Laun 0... nennne 

Önnur rekstrargjöld ..................0...... 
Hráefni og vörur til endursölu ............... 
Viðhald .......0..... 
Afskriftir 

Gjöldsamtals „.........0...... 

Seldar vörur og þjónusta ................... 

Fjármunatekjur „.................... 

Aðrartekjur .........0.0.... 

Tekjur samtals .........0.0.0.0...0 

Mismunur ............ 00. 

31. desember 1987 

Þús. kr. Þús. kr. 

27 200 

126 000 

25 000 

178 200 

174 500 

32 700 

207 200 

29 000 

29 000 

29 000 

820 000 

820 000 

100 040 

208 940 

308 980 

308 980 

308 980 

11 180 

8 190 

43 160 

1230 

3 580 
    

67 340 

89 330 

5 250 

380 

94 960 

27 620
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Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ...........0..0002 00 

32 Annað, greitt í ríkissjóð ..........00.00. 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir 20... 
39 Ráðstöfun eigin fjár ...........0.... 00... 

Þús. kr. 

1 200 

30 000 

3 580 

27 620 

Nr. 102 

Pus. kr.



31 DD
 > 

24 Landbúnaðarráðuneyti 

Lue nes Pus. kr 
24-171 Jarðeignir ríkisins 

4910 Framlög ríkissjóðs ..........0... 16 500 

4,7 Tekjur samtals ............0 16 500 
Mismunur ...........0 000 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar .........0.0....00. 0. 15 780 
26 Afborgun lána .........000.00. 0000 720 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár ......................... 16 500 

24-172 Jarðasjóður 

4910 Framlög ríkissjóðs .............00 0. 15 000 

4,7 Tekjur samtals ..........0.. 00 15 000 

Mismunur ..........0 00. 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ............0.00 0000 12 540 
26 Afborgun lána .........00.00. 0... 2 460 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár .............0.0... 15 000 

24-206 Tilraunabúið Hesti 

51 Laun 2... 1 800 

52-57 Onnurrekstrargjöld ...........0. 00... 3 100 

51-57 Viðhald ............0000 0. 940 

5,8 Gjöld samtals ............ 000 5 840 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ....................... 5 840 

4,7 Tekjur samtals ........0000 5 840 

. desember 1987 

Pus. kr. 

16 500 

15 000



þa
 

DO
 

pa
 

31. desember 1987 Nr. 102 

  

Þús. kr. Þús. kr. 

24-207 Tilraunastöðin Reykhólum 

51 Laun ......0.0.0 0 ns 900 

52-57  Onnurrekstrargjöld .................. 0... 440 

51-57 — Viðhald ..........0....00 0. 370 

5,8 Gjöld samtals ..........0.. 1710 
43-46,7 Seldar vörur og þjónusta .......000.0.. 000... 1710 

4,7 Tekjur samtals .........%....0 00. 1710 

24-211 Tilraunastöðin Sámsstöðum 

51 Laun „......0.0 00. krrnnns 1 360 

52-57 Önnurrekstrargjöld ................ 00... 950 

5,8 Gjöld samtals ...........0 00. 2310 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta .......0..000. 000... 2310 

4,7 Tekjur samtals ........00.0.. 20 2310 

24-221 Áburðarverksmiðja ríkisins 

51 Laun „0... 238 060 

52-57 Önnurrekstrargjöld .............. 00... 223 790 

52,53,8 Hráefni og vörurtilendursölu ................... 268 270 

571 Fjármagnskostnaður ........0...0000 0. 61 930 

51-57 Viðhald ............00. 0. 30 000 
593 Afskriftir „20... kk nnrnnrs 160 000 

5,8 Gjöld samtals ........%..0 000 982 050 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta .....................…… 900 560 

48 Fjármunatekjur .........0.0.2 0 28 320 

4910 Framlög ríkissjóðs ........%00. 0. 20 000 

4,7 Tekjur samtals .......0.000. 948 880 

Mismunur .......... ennen rerese —33 170 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar .......0....... 00. 40 000 

26 Atborgun lána ...........202 020 66 830 

32 Affað „0... 20 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir 2... eeeeeeeenkrrrrkrnnre 160 000 
39 Ráðstöfun eigin fjár .......0....0.. 0... —33 170



Nr. 102 1212 31. desember 1987 

  

  

Þús. kr. Þús. kr. 

24-236 Fóður- og fræframleiðsla Gunnarsholti 

51 Laun ............ 000 500 

571 Fjármagnskostnaður ............0.. 00... 5 500 

5,8 Gjöld samtals ...........0.00. 00 6 000 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ....................... 18 400 

4,7 Tekjur samtals .......000.%.. 000 18 400 
Mismunur ..........0 00. 12 400 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborgun lána ........0....0 0000 12 400 

Fjármunahreyfingar inn. 

39 Ráðstöfun eigin fjár ..................0..... 12 400 

24-237 Stórólfsvallabúið 
571 Fjårmagnskostnadur .........%..0..0 00. 4 700 

5,8 Gjöld samtals ............000 4 700 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta 2......................… 14 900 

4,7 Tekjur samtals ...........0.000 00 14 900 

Mismunur ........0. 000 10 200 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborgun lána ..........00.2 0000... 10 200 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár ............0....... 0... 10 200 

24-238 Fóðuriðjan Ólafsdal 
51 Laun ..........0. 00 500 

571 Fjármagnskostnaður ............000. 00... 5 600 

5,8 Gjöldsamtals ...........200 6 100 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta .......0.0.00.. 000... 18 800 

4,7 Tekjur samtals .......0...0.00 000. 18 800 

Mismunur ............ 0. 12 700 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborgunlána ..............00. 0000. 12 700 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár ..............00. 000... 12 700
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24-246 Laxeldisstöðin Kollafirði 

51 Laun ..........0 0000 e ken nkenee 

52-57  Önnurrekstrargjöld ..........0%... 00. 

52,53,8 Hráefni og vörur tilendursölu ................... 

571 Fjármagnskostnaður ............ 00. 

593 Afskriftir 20.00.0000... 

5,8 Gjöld samtals ...........00 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ........0%00. 0000... 

48 Fjármunatekjur .............0.0 000. 

4910 Framlög ríkissjóðs ..........20. 0 

4,7 Tekjur samtals ............... 

Mismunur ..........00. 00 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborgun lána .............0 000. 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir 0... 
39 Ráðstöfun eigin fjár ...........0.%0...0 00... 

24-272  Einangrunarstöð holdanauta Hrísey 

51 Laun „0... rt kk kk rr 

52-57  Önnurrekstrargjöld ..............000 000... 
51-57 Viðhald .........0....0 0... 

5,8 Gjöld samtals ........... 0 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ......00..000 00... 

4910 Framlög ríkissjóðs ........2000.. 0. 

4,7 Tekjur samtals ........2.00000 00. 

Mismunur .........00.0 000 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar ........0.0.... 000 keen 

Fjármunahreyfingar inn: 
39 Ráðstöfun eigin fjár ...........000 00... 

Þús. kr. 

5 870 

8 770 

2 130 

1 060 

3 820 

  

1 000 

—2 000



Nr. 102 

25-211 

51 

52—57 

571 

5,8 

48 

4,7 

Fjårmunahreyfingar inn: 

Innheimtar afborganir 

Ráðstöfun eigin fjár 
16 

39 

Fiskimálasjóður 

Laun 

25 Sjávarútvegsráðuneyti 

Önnur rekstrargjöld ............0...... 0. 
Fjármagnskostnaður 

Gjöld samtals . 

Fjármunatekjur 

Tekjur samtals 

Mismunur .... 

Síldarverksmiðjur ríkisins 

Laun ...........0 00 

Önnur rekstrargjöld .................. 
Hráefni og vörur tilendursölu ................... 
Fjármagnskostnaður ............0.. 0000... 

Viðhald ............ 00. 

Afskriftir ...........00 0. 

Gjöld samtals 

Seldar vörur og þjónusta 

Fjármunatekjur 
Aðrar tekjur .. 

Tekjur samtals 

Mismunur .... 

eyfi ir: 
Fjármunahreyfingar út 

18 

26 

32 

Fjármunahreyfingar inn: 

Innheimtar afborganir 16 

19 

39 

Fjárfestingar . 

Afborgun lána 

Annað ....... 

Afskriftir 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

1740 
550 

12 900 

15 190 

14 700 

14 700 

490 
—490 

197 780 

504 000 

616 500 

40 270 
73 980 

98 640 

12 600 

1 538 440 

24 700 

57 880 

24 000 

670 

98 640 

7 270 

Pus. kr. 

—490 

7 270
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Þús. kr. Þús. kr. 

25-272 Rannsóknastofnanir sjávarútvegsins, bygging 

51 Laun „00.00.0000 rr tnk terne 850 

52-51 Onnurrekstrargjöld ...........0..000.. 000. 3 540 

51-57 Viðhald ..............%. 0... 0ð 3 700 

5,8 Gjöld samtals ..........0...0 00. 8 090 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ..............0.0........ 12 900 
4910 Framlög ríkissjóðs ................ 0... 25 800 

4,7 Tekjursamtals ..........0...0.000 00. 38 700 

Mismunur ............0. 00. 30 610 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar .........0..0... 0000. 30 610 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár ..................0...... 30 610



Nr. 102 1216 31. desember 1987 

26 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 

Þús. kr. Þús. kr. 
26-101 Lögbirtingablað 

51 Laun 2... 2 590 

52-57 Onnurrekstrargjöld ......................... 18 270 

5,8 Gjöldsamtals ............. 0 20 860 
43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ...........0............ 20 860 

4,7 Tekjur samtals ...........00 0... 20 860 

26-371 Kirkjubyggingasjóður 

59 Yfirfærslur ..............0. 0... 80 

5,8 Gjöldsamtals ............000. 0. 80 

48 Fjármunatekjur ...........0..0 0... 790 

4910 Framlög ríkissjóðs ...........0.000.. 4 430 

4,7 Tekjur samtals .............0 0... 5 220 

Mismunur .............. 0. 5 140 

Fjármunahreyfingar út: 

16 Veittlán .........000.... 0. 5 650 

Fjármunahreyfingar inn: 

16 Innheimtar afborganir ......................... 510 
39 Ráðstöfun eigin fjár .............0........ 5 140 

26-372 Kirkjugarðasjóður 

52-57 Onnurrekstrargjöld ................0..0. 0... 760 

59 Yfirfærslur .........0..00.0. 0. 800 

5,8 Gjöld samtals ...........0... 0. 1 560 

48 Fjármunatekjur ..........0%.. 0... 1 640 

49 Aðrar tekjur .............. 0. 5 670 

4,7 Tekjursamtals ..........0000000 0000. 7310 
Mismunur ............0. 0. 5 750 

Fjármunahreyfingar út: 

16 Veittlán .........0000... 500 
32 Afað „2... 6 200
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Fjármunahreyfingar inn: 
16 Innheimtar afborganir .......... 2...00...... 

39 Ráðstöfun eigin fjár ............... 00... 0... 

26-373  Kristnisjóður 

571 Fjårmagnskostnadur ............0000. 0... 
59 Yfirfærslur ..........0.0..0000 00 

5,8 Gjöld samtals ..........00000 0 

4910 Framlög ríkissjóðs .........%.00. 0... 

4,7 Tekjur samtals ............. 00. 

Mismunur .........%.00 0. 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborgun lána ..........0000. 0000 

Fjármunahreyfingar inn: 
39 Ráðstöfun eigin fjár .............0..... 0... 

12 700 

14 280 

14 280 

Nr. 102 

Þús. kr.



Nr. 102 

27 

52-57 
571 

5,8 

43—46,7 

48 

4910 

49 

4,7 

27 Félagsmålaråduneyti 

Byggingarsjóður ríkisins 

Laun 2... 

Onnur rekstrargjöld .................. 

Fjármagnskostnaður ................. 

Gjöld samtals ........00.... 

Seldar vörur og þjónusta ............. 

Fjårmunatekjur ..................... 
Framlög ríkissjóðs ................... 

Aðrar tekjur .......0.0... 

Tekjur samtals ...................... 

Mismunur .....0.0...0.. 0. 

Fjármunahreyfingar út: 

16 

18 

26 

Veittlán ........0.. 0. 

Fjárfestingar .....................…… 

Afborgun låna .....................… 

Fjårmunahreyfingar inn: 

16 

26 

39 

32 

27—272 

2—57 
571 

5,8 

48 

4910 

49 

4,7 

Innheimtar afborganir ............... 

Tekinlán .......0.0.0 0. 

Ráðstöfun eigin fjár ................. 
Anað „2... 

Byggingarsjóður verkamanna 

Önnur rekstrargjöld .................. 

Fjármagnskostnaður ................. 

Gjöld samtals ............. 

Fjármunatekjur ..................... 

Framlög ríkissjóðs ................... 

Aðrar tekjur .......... 0. 

Tekjur samtals ...................... 

Mismunur ......... 00 

Fjármunahreyfingar út: 

16 

26 

Veittlán .......0.0.0 0. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

61 800 

98 200 

923 500 
    

1 083 500 

16 000 

1118 700 

1 150 000 

40 000 

2 324 700 

  

5 853 000 

15 000 

976 500 

681 300 

4 800 000 

1 241 200 

122 000 

48 000 

144 900 

192 900 

142 000 

600 000 

606 000 

1 348 000 

2 338 000 

255 100 

Þús. kr. 

1 241 200
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Þús. kr. Þús. kr. 

Fjármunahreyfingar inn: 

16 Innheimtar afborganir ........................… 78 000 
26 Tekinlán ..........00000.0 0 1 360 000 
39 Ráðstöfun eigin fjár ..................0....... 1 155 100 

27-972 Bjargráðasjóður Íslands 

51 Laun ...........0 4 500 
52-57 Önnurrekstrargjöld ............0.... 0. 2 770 
59 Yfirfærslur .............. 0... 60 000 

5,8 Gjöld samtals .............. 0. 67 270 

48 Fjármunatekjur ...........0... 0... 16 400 
49 Aðrartekjur .........0..... 0. 50 870 

  

4,7 Tekjur samtals ...........00 00. 67 270



Nr. 102 1220 31. desember 1987 

28 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti 

Þús. kr. Þús. kr. 
28-273 Atvinnuleysistryggingasjóður 

5251 Onnurrekstrargjöld ...............0...0.0...... 21 000 
59 Yfirfærslur .............0.0.. 0. 738 500 

5,8 Gjöld samtals ..........00 0. 759 500 
48 Fjármunatekjur .........0.0.0.... 0 157 500 

4910 Framlög ríkissjóðs ..........000 0... 500 000 

49 Aðrartekjur ............00 0 200 000 

4,7 Tekjur samtals .......00.... 00. 857 500 

Mismunur .........0000 00. 98 000 

Fjármunahreyfingar út: 

16 Veittlán .........000..0 30 000 
32 Annad „2... 88 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

16 Innheimtar afborganir ........................… 20 000 

39 Ráðstöfun eigin fjár ................... 98 000 

28-311 Ríkisspítalar, þvottahús 

51 Laun „00... 58 620 

52-57 Onnurrekstrargjöld .................... 49 640 

52,53,8 Hráefni og vörur tilendursölu ................... 56 030 

5,8 Gjöld samtals .......0.0....0 0 164 290 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ....................... 176 090 

4,7 Tekjur samtals 20.00.0000... 176 090 

Mismunur .......0...00 00 11 800 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ..........0.... 0... 11 800 

Fjármunahreyfingar inn. 

39 Ráðstöfun eigin fjár .................. 0... 11 800
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Þús. kr. Þús. kr. 

28-378  Læknishéraðasjóður 

59 Yfirfærslur ..............0 0000. 4 000 

5,8 Gjöldsamtals ............. 0 4 000 

4910 Framlög ríkissjóðs ...............0.0. 0... 4 000 

4,7 Tekjur samtals ........0..... 00. 4 000 

28-471  Gæsluvistarsjóður 

4910 Framlög ríkissjóðs ...........0.000 0. 6 900 

4,7 Tekjur samtals .............. 000 6 900 

Mismunur .........0..0 00 6 900 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar ................. 0. 6 900 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár ................... 00... 6 900
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29 Fjármálaráðuneyti 

29-101 Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 

51 Laun 0000 ennen ennee 

52-57. ØOnnur rekstrargjåld ..…........................…. 

52,53,8 Hráefni og vörurtil endursölu ................... 

571 Fjármagnskostnaður ........0...000.00. 00. 

51-57 Viðhald ...........0.%.2 0000 
593 Afskriftir 2... 

5,8 Gjöldsamtals ..........000. 0... 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ......................… 

48 Fjármunatekjur .............0.00. 00 
49 Aðrartekjur .........0..... 

4,7 Tekjursamtals ...........0%..00 00. 

Mismunur ............2 000 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ...........00...0. 

26 Afborgun lána ..........0.0000.0 0. 

32 Annað, greitt í ríkissjóð.............00. 0. 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir „0... 
39 Ráðstöfun eigin fjár ....................... 

29-102 Lyfjaverslun ríkisins 

51 Laun „0... 

52-57  Önnurrekstrargjöld ......................... 
52,53,8 Hráefni og vörurtilendursölu................... 
571 Fjármagnskostnaður .............00.000.. 0 

593 Afskriftir „0... 

5,8 Gjöld samtals ..........00... 0. 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ............0........... 

48 Fjármunatekjur ..............00 000. 

4,7 Tekjur samtals ..............000 000. 

Mismunur ............. 0000 

nm
 

mm
 

31. desember 1987 

Pus. kr. 

166 040 

249 510 

239 420 

690 

29 350 

29 350 

RN
 

714 360 

985 800 

3 930 

2 620 

992 350 nm
 

30 800 

1 540 

4 275 000 

29 350 

4 277 990 

65 700 

41 530 

268 960 

27 950 

5 950 

410 090 

396 700 

33 050 
  

429 750 

Þús. kr. 

4 277 990 

19 660
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Þús. kr. Þús. kr. 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ............0..00 0000 7 400 

26 Afborgun lána ..............000. 0000. 3210 

32 Annað, greitt í ríkissjóð ........0.00..00.. 0. 15 000 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir 0... 5 950 
39 Ráðstöfun eigin fjár ...................0.... 19 660 

29-103 Innkaupastofnun ríkisins 

51 Laun „0... 29 350 

52—57. Onnurrekstrargjåld ..….….......................... 13 310 
52,53,8 Hráefni og vörur tilendursölu ................... 912 420 
$1-57 — Viðhald .............0%0 0200 880 
593 Afskriftir ......0..0.0.. 620 

5,8 Gjöld samtals .........00000 0. 956 580 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ...........000.....0... 948 570 
48 Fjármunatekjur „.......0...0.000 0. 820 
49 Aðrar tekjur ..........0.02000 7070 

4,7 Tekjur samtals ..........00.. 000 956 460 

Mismunur ...........%. 000 —120 

Fjármunahreyfingar út: 

32 Afað „0... 500 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir 0... 620 
39 Ráðstöfun eigin fjár ............00.. 00... —120 

29—931  Arnarhvoll 

  

51 Laun „0... 11 240 

52-57 Önnurrekstrargjöld ...............00... 9 260 
51-57 Viðhald ............0%2 0... 4 190 
593 Afskriftir 20... nrnee 1 380 

5,8 Gjöld samtals .........0..0000 00 26 070 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta .........0)0.00.0. 000... 26 070 

4,7 Tekjur samtals ...........0.0. 0... 26 070 

Fjármunahreyfingar út: 
18 Fjárfestingar ..........0..0. 0000. 1380 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir 000... 1 380



Nr. 102 

29—-932 

51 

52—57 

51—57 

5,8 
43—46,7 
48 

4,7 

29—933 

51 

52—57 

52,53,8 

5,8 

43—46,7 

4,7 

29—934 

51 

52—57 

51—57 

5,8 

43—46,7 

4,7 

29—971 

51 

52-57 

5,8 

48 

4910 

4,7 

Borgartún 7 

Laun ............ 000 

Önnur rekstrargjöld ........................ 
Viðhald ............... 0. 

Gjöldsamtals .............. 0... 

Seldar vörur og þjónusta ....................... 

Fjármunatekjur ............0.... 00. 

Tekjur samtals ...........0.00. 

Borgartún 6, fundasalir 

Laun „0... 

Onnur rekstrargjöld .................... 
Hráefni og vörur tilendursölu ................... 

Gjöld samtals ..........0...0.. 00. 

Seldar vörur og þjónusta ....................... 

Tekjursamtals ..............0. 

Tollstöðvarhús 

Laun 2... 

Onnur rekstrargjöld .........0.0......... 
Viðhald ............... 

Gjöld samtals ..............0... 0. 

Seldar vörur og þjónusta ....................... 

Tekjursamtals ..............0 0 

Ríkisábyrgðasjóður 

Lan „2... 

Gjöld samtals ...........0..0.... 0. 

Fjármunatekjur ...........0.0.0.0... 0. 

Framlög ríkissjóðs ................0.0.. 

Tekjur samtals ............0..... 0. 

Mismunur ............0. 0 

Fjármunahreyfingar út: 

16 

32 
Veittlán .......00.0...0. eee ere 

Annad sees eee rene 

31. desember 1987 

Pus. kr. 

7 090 

5 540 

7 270 

19 900 
19 350 

550 

19 900 

9 700 
8 040 

12 130 

29 870 
29 870 

29 870 

10 540 
9 860 
8 990 

29 390 
29 390 

29 390 

9 910 

38 260 

200 000 

238 260 

138 000 

198 300 

Pus. kr.
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Þús. kr. Þús. kr. 

Fjármunahreyfingar inn: 

16 Innheimtar afborganir ....................0..... 107 950 

39 Ráðstöfun eigin fjár ...............00. 000... 228 350 

29-981 Fasteignir ríkissjóðs 

51 Laun ......0.00 00 6 960 

52-57 Önnurrekstrargjöld .................... 00... 14 700 
$S1-57 Viðhald ...........000.0 0000 22 060 

5,8 Gjöldsamtals ...........00.. 0. 43 720 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta .........00..000..00... 43 720 

4,7 Tekjur samtals ..............0.. 000 43 720
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30 Samgönguráðuneyti 

Þús. kr. Þús. kr. 

30-101 Póst- og símamálastofnunin 

51 Laun 0... 2 222 000 
52-57 Önnurrekstrargjöld ..........0...0..0..00.. 1 747 000 
52,53,8 Hráefni og vörurtil endursölu ................... 250 000 

571 Fjármagnskostnaður ..........0.00.. 0... 103 000 

51-57 Viðhald .........020%.0... 0. 76 000 
593 Afskriftir 00... 630 000 

5,8 Gjöld samtals ...........000. 000 5 028 000 

43-46.7 Seldar vörurog þjónusta ...........0...00..... 5 050 000 

48 Fjármunatekjur ............0000 0. 37 000 
4910 Framlög ríkissjóðs, skil lCAO-tekna ............. 127 000 

49 Aðrartekjur .........0.000 0. 120 600 

4,7 Tekjur samtals ..............000 0. 5 334 000 

Mismunur .............0 00 306 000 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar .........0.0.0...0 0000. 577 000 
26 Afborgunlána ........2........ 146 000 

Afnað „0... 213 000 

Fjármunahreyfingar inn. 

19 Afskriftir 20... 630 000 
39 Ráðstöfun eigin fjár .............0.....0........ 306 000 

30-211 Vegagerð ríkisins, áhaldahús 

51 Laun ...........00 00 136 060 

52-57  Önnurrekstrargjöld ............0.....0...... 126 000 
52,53,8 Hráefni og vörurtilendursölu ................... 413 060 

571 Fjármagnskostnaður .............0..0.00 00... 150 

51-57 Viðhald ...........0..00. 0000 nn 104 810 
593 Afskriftir „00.00.0000 36 990 

5,8 Gjöld samtals .........0..%.0.0 0. 817 070 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ......................… 805 600 

4,7 Tekjur samtals ...........0...00. 000. 805 600 

Mismunur .........0%0. 002 —11 470



31. desember 1987 

Fjármunahreyfingar út: 
18 

26 

Fjárfestingar 
Afborgun lána ..... 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 
39 

30-321 
51 
52—57 
52,53,8 
571 
51—57 
593 

5,8 
43—46,7 
48 
4910 

4,7 

Afskriftir 

Ráðstöfun eigin fjár 

Skipaútgerð ríkisins 

Laun ............. 

Önnur rekstrargjöld 
Hráefni og vörur tilendursölu ................... 
Fjármagnskostnaður 
Viðhald .......... 

Afskriftir ......... 

Gjöld samtals ..... 
Seldar vörur og þjónusta 

Fjármunatekjur .... 
Framlög ríkissjóðs .. 

Tekjur samtals .... 
Mismunur ......... 

Fjármunahreyfingar út: 

18 

26 

Fjárfestingar 

Afborgun lána ..... 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 

39 

30-331 

51 

52-57 

52,53,8 

571 

5,8 

43-46,7 

4,7 

Afskriftir 

Vitamálastjórn, áhaldahús og Seljavegur 32 

Laun ............. 

Önnur rekstrargjöld 
Hráefni og vörur tilendursölu ................... 

Fjármagnskostnaður 

Gjöld samtals ..... 

Tekjur samtals .... 

Seldar vörur og þjónusta 

36 990 

—11 470 

164 500 

126 600 

26 000 

31 200 

24 800 

45 700 

418 800 

291 100 

4 600 

155 000 

450 700 

8 900 

68 700 

45 700 
31 900 

15 370 

7 560 

2 470 

1 000 

26 400 

26 400 

26 400 

Nr. 102 

Pus. kr. 

31 900
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30-332 Hafnabótasjóður 

52-57  Önnurrekstrargjöld ......................... 
571 Fjármagnskostnaður ..........0.0..0.0.0 0... 

59 Yfirfærslur .............0...000 00. 

5,8 Gjöld samtals ................ 000 

48 Fjármunatekjur ................0 0. 

4910 Framlög ríkissjóðs ............0.0... 00. 

4,7 Tekjur samtals .............00 00... 

Mismunur ............. 0000 

Fjármunahreyfingar út: 

16 Veittlán ..........00. 0000. 
26 Afborgun lána .............0000 0... 

Fjármunahreyfingar inn: 
16 Innheimtar afborganir ......................... 
39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 

30-333 Landshöfn Þorlákshöfn 

51 Laun .........0.. 0 

52-57 Onnurrekstrargjöld ....................0....... 
571 Fjármagnskostnaður ..................0.00. 

51-57 Viðhald .............0.00 0000... 

5,8 Gjöldsamtals ................ 0. 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ....................... 

48 Fjármunatekjur .........0000000 000. 
4910 Framlög ríkissjóðs .............000 0 

4,7 Tekjur samtals ........0000000 00. 

Mismunur ...............000 00 

Fjármunahreyfingar út: 

26 Afborgunlána ...........0..0.000. 0... 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 

30-334 Landshöfn Keflavík-Njarðvík 

51 Laun ......00.. 00 

52-57 Onnurrekstrargjöld ............................ 
51-57 Viðhald ..............%. 000... 

5,8 Gjöldsamtals ..........0.00.0 000. 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ....................... 

4,7 Tekjur samtals ............00.0. 0. 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

1510 

5120 

15 000 

21 630 
9 560 

20 000 

29 560 

18 210 

7 560 

17 840 

7930 

7 090 

4 540 

110 

6 900 

18 640 
17 930 

660 
400 

18 990 

350 

350 

11 050 

1390 

6 780 

19 220 

19 220 

19 220 

Þús. kr. 

7 930 

350
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30-335 Landshöfn Rifi 

51 Laun „....0..0. 00 

52-57 Önnurrekstrargjöld ...................0........ 

5,8 Gjöld samtals ...........0000.. 

43-46,7 Seldar vörur og þjónusta ....................... 

4910 Framlög ríkissjóðs ............ 

4,7 Tekjur samtals ...............0.00.0 

Mismunur 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar ................... 

Fjármunahreyfingar inn: 

39 Ráðstöfun eigin fjár 

30-673 Ferðaskrifstofa ríkisins 

51 Laun „0... 

52-57 Önnurrekstrargjöld .................0....... 

571 Fjármagnskostnaður ...........).0..0...... 
51-57 Viðhald .............0.0.... 00 

5,8 Gjöld samtals ............. 0 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ....................... 

48 Fjármunatekjur ............0.0.0.0.0.. 0. 

4,7 Tekjur samtals ............. 00. 

Þús. kr. 

2 390 

1 260 

3 650 

3 650 

4 000 

7 650 

4 000 

4 000 

RD
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mm
 

(0
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DD
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MM
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HQ 
m
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58 710 

56 290 

2 420 

8 710 mn
 

Nr. 102 

Þús. kr. 

4 000



Nr. 102 

31-231 
51 
52—57 
52,53,8 
571 
51—57 
593 

5,8 
43—46,7 

49 

4,7 

31 Iðnaðarráðuneyti 

Sementsverksmiðja ríkisins 

Laun 

Onnur rekstrargjöld 

Hráefni og vörur til endursölu 

Fjármagnskostnaður 
Viðhald 

Afskriftir 

Gjöld samtals 
Seldar vörur og þjónusta 

Aðrartekjur .... 

Tekjur samtals 

Mismunur .....0..0... 00 

NØ ahrevfingar tit: 
Fjårmunahreyfingar u 

18 

26 

Fjårmunahreyfingar inn: 

19 

39 

U
n
 
t
ø
 

mn 
ke
mi
 

SA
] 

IN
D 

IN
D 

hr
 

ja
nk
 

i M
N
 

AQ 

mr
 
n
n
 

Oo 
wa
 

i
v
 

! Ra
 

0
 

0
 

DJ
 

10
3 

se
] 

dn
 AO 

Fjárfestingar ... 

Afborgun lána 

Afskriftir 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg 

Laun 

Onnur rekstrargjöld 

Hráefni og vörur til endursölu 

Fjármagnskostnaður 

Viðhald 

Afskriftir 

Gjöld samtals 

Seldar vörur og þjónusta 

Fjármunatekjur 

Tekjur samtals 

Mismunur ........... 002. enee 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

211 080 

94 500 

61 030 

33 370 

61 650 

70 280 

528 660 

760 
  

78 160 

13 860 

31 440 

5 030 

3 080 

12 330 

143 900 

147 630 

1200 

Þús. kr. 

—2 490 

4 930
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Þús. kr 

Fjármunahreyfingar út: 

18 

26 

32 

Fjárfestingar .............. 0... 9 200 
Afborgun lána ........0.0.0.. 0... 4 600 

Afað #2... 3 460 

Fjármunahreyfingar inn: 

19 Afskriftir 2... 0000 12 330 

39 Ráðstöfun eigin fjár .........0...00. 0... 4 930 

31-321 Rafmagnsveitur ríkisins 

51 Laun 0... 412 000 

52-57  OÖnnurrekstrargjöld ..........0.20.. 0... 338 000 

52,53,8 Hráefni og vörurtilendursölu ................... 1 200 000 

571 Fjårmagnskostnadur ..........00.. 000. 80 000 

593 Afskriftir 20... 440 000 

5,8 Gjöld samtals 20.00.0000. . 2 470 000 

43-46,7 Seldar vörurog þjónusta ............0..0.... 1 978 000 

48 Fjármunatekjur .........0.0.. 2... 40 000 

49 Aðrartekjur .......0....00 0. 60 000 

4,7 Tekjur samtals ........0%.200 2 078 000 

Mismunur .......... HI 

Fjármunahreyfingar út: 

18 Fjárfestingar .......0...0. 0. 210 000 

26 Afborgun lána ........0.%.0.0.. 0. 40 000 

Fjármunahreyfingar inn: 
19 Afskriftir 2..........22000eeeeeneenerenkrrnnes 440 000 
26 Tekinlán .......0...000 00 185 000 

39 Ráðstöfun eigin fjár ........0.0.. 0. . — 392 000 

32 Annad „2... 17 000 

31—371  Orkusj6dur 

52-57 Onnurrekstrargjöld ..........0... 00... 1 090 

571 Fjårmagnskostnadur .........%00.. 00 58 050 

59 Yfirfærslur ............0.. 00 40 000 

5,8 Gjöld samtals .......%%. 0 99 140 

48 Fjármunatekjur ............00. 00 19 030 

4910 Framlög ríkissjóðs .......0%00. 222 390 

4,7 Tekjur samtals .........0... 0... 241 420 

Mismunur ........0 unrvee 

— 392 000 

142 280 2 0
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Þús. kr. Þús. kr. 

Fjármunahreyfingar út: 

16 Veitt lán, jarðhitaleit ................0........ 11 500 
26 Afborgun lána ........%..00. 000 130 070 
32 Annað, styrking dreifikerfa í sveitum ............. 40 000 

Fjármunahreyfingar inn. 

16 Innheimtar afborganir ..........0...0...000... 39 290 
39 Ráðstöfun eigin fjár .........%0.... 0. 142 280
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6. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt: 

1.1 Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin ef lög verða staðfest frá Alþingi 1988 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. 
1.2 Að ákveða að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld síma árið 1988 hjá allt að 50 

blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindrafélagsins í Reykjavík. Menn þessir séu 
fyrirvinnur heimilis eða vinni einir á vinnustað. 

1.3 Að ákveða að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld síma árið 1988 hjá 

allt að 50 fötluðum mönnum, eftir tilnefningu Sjálfsbjargar, landssambands fatlaðra. 

Fjármálaráðherra er heimilt: 

Að stofna til tímabundins yfirdráttar á viðskiptareikningi ríkissjóðs í Seðlabankanum á 
árinu 1988 vegna árstíðabundinna sveiflna í fjármálum ríkisins og semja ef með þarf um 

greiðslu yfirdráttarskuldar og um lánskjör. 

is
 

=
 

Eftirgjöf annarra gjalda en aðflutningsgjalda og sölugjalds. 

3.1 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 hjúkrunar- 

heimila aldraðra. 
3.2 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, endurbóta 

hvers konar, þar með talin tækjakaup og vélaskipti. 

3.3 Að fella niður stimpilgjöld af veðskuldabréfum sem út kunna að vera gefin vegna 

skipakaupa, enda veiti Fiskveiðasjóður ekki lán vegna kaupanna. Hámarkstjárhæð 

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. 

3.4 Að fella niður vörugjaldsskuld ásamt kostnaði að fjárhæð 995 þús. kr. vegna 

vörugjalds af framleiðslu gjaldmæla fyrir Tæknivinnustofu Öryrkjabandalagsins. 

Ráðstöfun eigna. 
4.1 Að selja fasteignina Skútuvog 7, Reykjavík, ásamt tilheyrandi lóðarréttindum. 

4.2 Að selja húseignina Kópavogsbraut 9, Kópavogi. 

4.3 Að selja húseignina Hrísholt 8, Selfossi. 

4.4 Að selja fasteignina Suðurgötu 8, Hafnarfirði. 

4.5 Að selja eignarhluta ríkisins í fasteigninni Laugarásvegi 1, Reykjavík. 
4.6 Að selja húseignina Hvanneyrarbraut 27, Siglufirði. 
4.7 Að selja húseignina Strandgötu 35, Eskifirði. 
4.8 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. 

4.9 Að selja húseign Ríkisútvarpsins að Norðurgötu 2b á Akureyri.
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10 Að selja geymsluhúsnæði Rafmagnsveitna ríkisins að Lyngási á Egilsstöðum. 
ll Að selja Í. hæð húseignar Póst- og símamálastofnunarinnar í Hafnarhvoli við 

Tryggvagötu. 

4.12 Að selja eignarlóð Rafmagnsveitna ríkisins sem liggur að Gránufélagsgötu og 

Grímsevjargötu á hafnarsvæði Akureyrar. 

4.13 Að selja skrifstofuhúsnæði sýslumanns og bæjarfógeta á Húsavík. 

4.14 Að selja fasteignina að Hafnargötu 11, Seyðisfirði. 

4.15 Að selja húseignina Laugarbrekku 22, Húsavík. 

4.16 Að selja jörðina Rauðamýri í Nauteyrarbreppi. 

4.17 Að selja bóknámsdeildarhús Iðnskólans í Hafnarfirði við Reykjavíkurveg. 

4.18 Að selja útihús (fjós og hlöðu með áföstum viðbyggingum) á Laugarvatni. Undanþegin 

sölunni skulu tilheyrandi lóðarleiguréttindi, 5500 m“ skv. skipulagi. 

19 Að selja eignarhluta ríkissjóðs í húseigninni Ásbyrgi í Bessastaðahreppi. 
„20 Að selja húseignina Aðalgötu 25, Sauðárkróki. 

21 Ad selja gamalt áhaldahús Vegagerðar ríkisins á Ísafirði. 

Að selja húseignina Árholt 5 og Hafnarstræti 6, Ísafirði, og verja andvirðinu til kaupa 

á húsnæði fyrir Fræðsluskrifstofu Vestfjarða. 

4.23 Að selja húseignina Þönglabakka 6, Reykjavík. 

4.24 Að selja húseign Síldarverksmiðja ríkisins að Suðurgötu 61, Siglufirði. 
4.25 Að selja grænfóðurverksmiðjurnar Flatey í A-Skaftafellssýslu, Fóðuriðjuna í Dalasýslu 

og Fóður og fræ í Rangárvallasýslu. 

4.26 Að selja vitaskipið Árvakur. 

4.27 Að selja verksmiðjuhúsnæði, ásamt vélbúnaði og tækjum, í eigu Síldarverksmiðju 

ríkisins á Húsavík. 

28 Að selja íbúðarhús og útihús á jörðinni Lauftúni í Seyluhreppi, Skagafjarðarsýslu. 

29 Að selja íbúðarhúsið að Sigtúni, Grímsey, Eyjafjarðarsýslu. 

) Að selja gamla skólastjórabústaðinn á Bíldudal. 
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31 Að selja gamalt áhaldahús Vegagerðar ríkisins á Ísafirði. 

4.32 Að selja íbúð ríkisins í húseigninni nr. 5 við Bröttuhlíð, Hveragerði. 
4.33 Að selja húseignina Bæ III, Andakílshreppi, Borgarfjarðarsýslu. 

Fasteignakaup, lántökuheimildir o. fl. 
5.1 Að kaupa hluta $S. hæðar hússins að Laugavegi 105, sem er í eigu Bjargráðasjóðs, og 

taka til þess nauðsynleg lán. 

5.2 Að kaupa húsnæði fyrir Skattstofu Norðurlands eystra og taka til þess nauðsynleg lán. 

9 .3 Að kaupa jörðina Kvíabryggju í Eyrarsveit og þær fasteignir sem Reykjavíkurborg á 

þar og taka nauðsynleg lán í því sambandi. 

5.4 Að kaupa fasteignina Lyngás 7-9, Garðakaupstað, til skólahalds. 

5.5 Að kaupa húsnæði til nota sem lögreglustöð á Egilsstöðum og taka til þess nauðsynleg 

lán. 

5.6 Að kaupa húsnæði fyrir Fræðsluskrifstofu Vesturlandsumdæmis, umdæmisskrifstofu 
Fasteignamats ríkisins og fleiri aðila í Borgarnesi og taka til þess nauðsynleg lán. 

5.7 Að kaupa jörðina Gunnólfsvík I og Il í Skeggjastaðahreppi í Norður-Múlasýslu og taka 

til þess nauðsynleg lán. 

Að kaupa hluta húseignar að Álfheimum 72, Reykjavík. (98 m? geymsluhúsnæði) og 

taka til þess nauðsynleg lán. 

5.9 Að kaupa húsnæði fyrir heilsugæslustöð á Flateyri og taka til þess nauðsynleg lán. E 
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Að kaupa húsnæði til nota fyrir lögreglustöð á Raufarhöfn og taka til þess nauðsynleg 

lán. 

Að kaupa eða taka á leigu húsnæði fyrir lögreglustöð í Grindavík og taka til þess 

nauðsynleg lán. 

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. 
Að kaupa Hótel Valhöll á Þingvöllum og taka til þess nauðsynleg lán. 
Að kaupa húsnæði til nota fyrir Unglingaheimili ríkisins og taka til þess nauðsynleg 

lán. 
Að kaupa húsnæði, eða semja um aðild að byggingu stjórnsýsluhúss á Akranesi, til 

nota sem lögreglustöð og/eða skrifstofuhúsnæði fyrir bæjarfógetaembættið á Akranesi 

og taka til þess nauðsynleg lán. 

Að kaupa húseignina Hvammshlíð 6, Akureyri, og taka til þess nauðsynleg lán. 

Að kaupa húseignina Engihlíð 9, Reykjavík, og taka til þess nauðsynleg lán. 

Að kaupa húseignina Digranesveg 5, Kópavogi, og taka til þess nauðsynleg lán. 

Að kaupa hluta fasteignarinnar við Dugguvog 12, Reykjavík, og taka til þess 

nauðsynleg lán. 

Að kaupa hluta fasteignarinnar við Eiðistorg 15, Seltjarnarnesi, og taka til þess 
nauðsynleg lán. 
Að kaupa húsnæði fyrir Norrænu eldfjallastöðina í samræmi við gildandi samning og 

taka til þess nauðsynleg lán. 

Að kaupa húsnæði fyrir Þjálfunarskóla ríkisins og taka til þess nauðsynleg lán. 

Að kaupa jörðina Litla-Skarð í Stafholtstungnahreppi, Mýrasýslu, fyrir Skógrækt 

ríkisins og taka til þess nauðsynleg lán. 

Að kaupa húsnæði fyrir héraðsdýralækni á Húsavík og taka til þess nauðsynleg lán. 

Að kaupa húseignina Svarfaðarbraut 20, Dalvík, fyrir læknisbústað og taka til þess 

nauðsynleg lán. 

Að kaupa húsnæði fyrir lögreglustöðina á Neskaupsstað og taka til þess nauðsynleg 

lán. 

Að kaupa lóð og útihús við Nesstofu á Seltjarnarnesi og taka til þess nauðsynleg lán. 

Að kaupa íbúðarhúsnæði fyrir framhaldsskóla í Austur-Skaftatellssýslu og taka til þess 
nauðsynleg lán. Íbúðarkaup þessi eru háð því að aðrir rekstraraðilar framhaldsskólans 

en ríkissjóður greiði sinn hluta kaupverðsins 

Að kaupa húsnæði fyrir heilsugæslulækni í Ólafsvík og taka til þess nauðsynleg lán. 

Að kaupa húsnæði fyrir heilsugæslustöð í Grindavík að höfðu samráði við fjárveitinga- 

nefnd. 

Að kaupa skrifstofuhúsnæði fyrir Stjórnarráð Íslar:ds og taka til þess nauðsynleg lán. 

Að kaupa húseignir í nágrenni Menntaskólans í Reykjavík og taka til þess nauðsynleg 

lán. 

Að kaupa húsnæði fyrir ríkisstofnanir og taka til þess nauðsynleg lán ef fullreynt þykir 

að ekki fáist fyrir þær leiguhúsnæði á viðunandi leigukjörum að mati Fjárlaga- og 

hagsýslustofnunar. 

Að afhenda hlutaðeigandi sveitarfélagi eða sveitarfélögum eignir landshafnanna á Riti, 

Þorlákshöfn og í Keflavík og Njarðvík. 

Að afsala landsspildu á Egilsstaðanesi við uppgjör og samninga við Egilsstaðabændur 

vegna flugvallargerðar á Egilsstöðum.
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Að hafa makaskipti á hluta ríkissjóðs í heilsugæslustöðinni í Vogum og sambærilegri 
eign. 

Að afhenda Kvenfélagasambandi Suður-Þingeyjarsýslu að gjöf eignarhlut ríkisins í 

eldri hluta húsnæðis fyrrverandi hússtjórnarskóla að Laugum í Suður-Þingeyjarsýslu. 

Ýmsar heimildir. 

Að heimila Heyrnar- og talmeinastöð Íslands að taka lán hjá Atvinnuleysistrygginga- 
sjóði vegna kaupa á búnaði og tækjum til hávaðamælinga á vinnustöðum í samræmi við 
reglugerð nr. 478/1985. 
Að ábyrgjast lán að fjárhæð allt að 18.000 þús. kr. eða veita veðheimildir að sama 

marki í fasteignum ríkissjóðs á Bernhöftstorfu í Reykjavík til minjaverndar í því skyni 

að ljúka byggingarframkvæmdum á Bernhöftstorfu. 
Að ábyrgjast lán með einfaldri ábyrgð sem Akureyrarkaupstaður kann að taka vegna 

kaupa á röntgentækjum í Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. Ríkissjóður mun endur- 
greiða lánið, án vaxta, í fjárlögum 1989-1991. 

Að semja við sóknarnefnd Barðssóknar í Skagafirði um uppgjör vegna afhendingar 
kirkjunnar að Barði. 
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 eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt 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 söluskatt af línuhraðli og 
nauðsynlegum fylgibúnaði sem keyptur verður vegna K-byggingar á lóð Landspítalans. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af sérhæfðum hjarta- og gjörgæslubúnaði 
fyrir Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. 
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 lán sem kann að verða tekið á árinu 1988 vegna 

byggingar 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 sjúkra- 
húsinu. Ríkissjóður mun endurgreiða lánið á fjárlögum 1989-1991. 

Að ábyrgjast með einfaldri ábyrgð lán er Seyðisfjarðarkaupstaður kann að taka að 
upphæð allt að 24 m.kr. til byggingar dráttarbrautar. 

Að greiða bætur til þeirra sem sýkst hafa af alnæmi við blóðgjöf hér á landi fyrir 1986. 
Bæturnar ákveðast af fjármálaráðherra í samráði við heilbrigðisráðherra. 

Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af sprengjueyðingartækjum fyrir Land- 
helgisgæslu Íslands. 

Að taka lán til að innrétta húsnæði fyrir Tækniskóla Íslands við Höfðabakka í 
Reykjavík. 

Að kaupa sneiðmyndatæki fyrir Borgarspítalann í Reykjavík og taka til þess 

nauðsynleg lán, enda samþykki borgarsjóður Reykjavíkur kaupin og ábyrgist sinn hlut 
í heildarkostnaði. 
Að greiða mismun á tryggingarverði áburðarflugvélar og kaupverði annarrar áburðar- 
flugvélar. 

Að semja við sóknarnefnd Nauteyrarkirkju um uppgjör vegna afhendingar kirkjunnar.
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7.18 Að semja við Grýtubakkahrepp um uppgjör skuldar vegna yfirtöku ríkisins á 
eignarhluta hreppsins í Stórutjarnaskóla. 

7.19 Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af rafeindasmásjá er Iðntæknistofnun 

áformar að kaupa á árinu 1988. 

7.20 Að ábyrgjast lán með einfaldri ábyrgð, að höfðu samráði við heilorigðisráðherra, sem 

sveitarfélög óska að taka til þess að ljúka brýnum verkþáttum á sviði heilbrigðismála, 

enda liggi fyrir samþykki fjárveitinganefndar. 

7.21 Að semja um greiðslu á ógreiddum hlut ríkisins vegna framkvæmda við heilsugæslu- 
stöðvar fyrir Reykvíkinga að tilskildu samþykki fjárveitinganefndar. 

7. gr. 

Skattvísitala árið 1988 er 131 stig miðað við 100 stig árið 1987.



SÉRSTÖK YFIRLIT 

1. Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra, framlög 

(02-730 690). 

a. Bygging grunnskóla o.fl. 

I. Reykjavík: 

Hlíðaskóli, 4. át. og íþróttahús ...0..0.0........ 

Hólabrekkuskóli, 2.og3.áf. .......... 

Hvassaleitisskóli, 3. áf. íþróttahúss ............ 

Seljaskóli, lÓð .......0... 

4 

a, 
3 

Foldaskóli, 1. og 2. át., sérsamningur ..... BA 

Vesturbæjarskóli, 1. áf. ............... 

Ölduselsskóli, 2. áf. Og lóð 20.00.0000 eeeeeee 

Ölduselsskóli. sundiaug ............... HR 

Årttnsskåli ses erreene 

Selásskóli, 1. áf. 00... 

Suðurselásskóli.....0..0..0. 0. 

Grandaskóli seeren 

Kópavogur: 
Fastur samningur ...........0 0. 

Iþróttahús (Digranesskóli) ............ rr ereeen 

Hafnarfjörður: 

Sundlaug .....0.0.00. eeeeerren 

Víðistaðaskóli,4.og5S.áf. ......... 

Víðistaðaskóli, viðbygging. ...0.00... 

Öldutúnsskóli, 4. áf. 20... 

Seltjarnarnes: 

Sundlaug .....00%0.0 seveeeeevnee rr 

Garðabær: 

Sundlaugarhús ......0..00... 20 

Keflavík: 

Íþróttahús, 1. áf. 20.00.0000 HR 

Sundlaug ............. 00 

Myllubakkaskóli ......0%.00 00 

. Grindavík: 

Iþróttahús, 1. áf. ....0.00. 

Skóli, viðbygging .....0.0....0. eeeeeereernse 

Njarðvík: 

Viðbygging skóla .......... IR 

Bessastaðahreppur: 

Skóli, íþróttahús og sundlaug ...................... 

Mosfellsbær: 

Íþróttahús, 1.áf. loo00.0.0 esserne 

Varmårskåli, 2. åf. ................. EÐ 

. Sandgerði: 

Stækkun skóla,2.áf. .......0.0. 0 
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12. Gerðahreppur: 

Sundlaug og búningsklefar ............... 

Stækkun skóla 20.00.0000... 

13. Vatnsleysustrandarhreppur: 

Sundlaug og baðklefar ............. IA 

14. Kjalarneshreppur: 
Skóli. stækkun ......00.0. 

15. Akranes: 
Grundaskóli, 1.0g2.áf. 20.00.0000. 

Brekkubæjarskóli, viðbygging ............ 

Sundlaug .....00%%0. 0. 

16. Leirársveit: 

Heiðaskóli, búningsklefar ............... 

17. Ólafsvík: 
Stækkunskóla .......0%0.. 0. 

J8. Andakílshreppur: 

Grunnskóli Hvanneyri ................… 

19. Reykholtsdalshreppur. Kleppjárnsreykir: 

Sundlaug ........ ARNA 

Mötuneyti 20.00.0000 

20. Stafholtstungnahreppur. Varmalandsskóli: 

Íþróttahús 20.00.0000... eeeeeerrreer 

Viðbygging. Í. áf. 00... 

21. Borgarneshreppur: 

Grunnskóli, stækkun og breytingar ........ 

22. Evjahreppur, Laugagerðisskóli: 

Íþróttahús og stækkun skóla ............. 

23. Neshreppur utan Ennis, Heilissandur: 
Skåli,stækkun, I. og 2. åt. ............... 

24. Eyrarsveit, Grundarfjörður: 

Íþróttahús .....00... reer0 

25. Stykkishólmshreppur: 

Íþróttahús 20.00.0000 eeeeveveenee 

Skólt, lausar stofur .......... 0... 

26. Laxárdalshreppur, Búðardalur: 

Skoli, 2. åf. sees seeeeeeeeeeeekkrrnne 
27. Hvammshreppur, Laugaskóli: 

Íþróttahús „.....00.. 0 

Uppgjör 2000... 

28. Reykhólahreppur: 

Endurbygging sundlaugar ............... 

29. Bíldudalur: 

lþróttahús .......%.... 0 

30. Ísafjörður: 
Skólamannvirki ........... 0. 

Íþróttahús .....0.0.0.. 

31. Bolungarvík: 

Íþróttahús, 1. áf. ooc.0.0. 
Stækkun skóla og viðbygging, 1. áf. ....... 

32. Súgandafjörður: 
Sundlaug .....00%0%% 0... 
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33. Geiradalshreppur: 
Íbúð og viðbygging við félagsheimili ................ 

34. Barðastrandarhreppur: 
Skóli og jarðborun ..........000.0... 0. 

35. Patrekshreppur: 

Viðbyggingskóla ............00..0..0 000 

36. Táiknafjarðarhreppur: 

Íþróttahús og félagsheimili ........................ 
37. Flateyrarhreppur: 

Íþróttamannvirki ........0.......0 0... 

38. Suðureyrarhreppur: 
Íþróttaaðstaða í félagsheimili ...................... 

39. Súðavíkurhreppur: 
Skóli, nýbygging ............000 000. 

40. Árneshreppur, Finnbogastaðir: 

Skólastjóraíbúð, stækkun ......................... 
41. Kaldrananeshreppur, Drangsnes, Klúka: 

Stækkunskóla ...........0000.00 0. 

42. Hólmavíkurhreppur: 

Skåli, 2. åf. ........0...0 00 
Íþróttaaðstaða í félagsheimili ...................... 

43. Fells- og Óspakseyrarhreppur: 
Skóli Broddanesi ..........0000.... 

44. Siglufjörður: 

Íþróttahús ...........0..0. 

45. Sauðárkrókur: 
Íþróttahús, 1. áf. ........0...... 20. 

Barnaskóli, endurbætur .......................... 

46. Ytri-Torfustaðahreppur, Laugabakkaskóli: 

Íþróttahús ............0..... 

47. Hvammstangahreppur: 

Sundlaug og buningsklefar ......................…. 

Skóli, nýbygging .........000.00. 0 
48. Þverárhreppur: 

Skólastjóraíbúð ...........00.0000 000 

49. Torfalækjarhreppur, Húnavallaskóli: 

Endurbæturo.fl. .............0000 0 

Kennarafbúð ...............0000000 0 

50. Skagaströnd: 

Sundlaug .................0 00 

Skólastjóraíbúð ..........0.%....00 0... 

51. Blönduóshreppur: 

Íþróttahús .......0..0.....0 
52. Seyluhreppur, Varmahlíð: 

Íþróttamannvirki .............0... 

Uppgjörskóla ...........0..000.0 0. 

53. Lýtingsstaðahreppur: 

Íþróttahús og sundlaug „........0.00 00. 

Skólastjórabústaður ...............0.00.0000.... 
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54. Akrahreppur: 

Skóli, viðbygging ...............… 

55. Hólahreppur: 

Skóli ogíbúðir .........0........ 

56. Hofsóshreppur: 
Viðbygging skóla og 4. áf. bókasafns 

57. Haganeshreppur: 

Viðbygging skóla og bókasafn ..... 
58. Akureyri: 

Lundarskóli, 2áf. ................ 

Síðuskóli,1.áf. ................. 
Íþróttahús ...................... 
Sundlaug .......0.... 00... 

59. Húsavík: 

Íþróttahús,1.áf. ................ 

Barnaskóli, stækkun ............. 
60. Ólafsfjörður: 

Íþróttahús ..................... 

Barnaskóli .................... 

61. Dalvík: 

Mötuneyti í heimavist ............ 

Skóli, stækkun .................. 
2. Grímseyjarhreppur: 

Skólastjóraíbúð ................. 

Sundlaug ...........00 0... 

63. Svarfaðardalshreppur: 
Sundskáli, endurbætur ........... 

64. Árskógsskóli: 
Viðbygging ............... 

65. Hríseyjarhreppur: 
Íþróttahús og skóli ............... 

66. Hrafnagilshreppur: 
Sundlaug, 3. áf., og íþróttahús ..... 

67. Öngulsstaðahreppur, Laugaland: 
Endurbætur .................... 

68. Svalbarðsstrandarhreppur: 

Íþróttahús o.fl. .................. 

69. Grýtubakkahreppur, Grenivík: 

Skóli, 1. áf., og íþróttahús ......... 

70. Bárðdælahreppur: 

Mötuneytiskóla ................. 
71. Skútustaðahreppur: 

SkÓli .....0..0.0 000 
72. Reykdælahreppur: 

Skólastjóraíbúð ................. 

73. Aðaldælahreppur, Hafralækjarskóli: 

Íbúð og lóðir .................... 

Þús. kr. 
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74. Öxarfjarðarhreppur, Lundarskóli: bus. kr 

Skåli, 1. åf., og måtuneyti ............ 1 400 

75. Presthólahreppur, Kópasker: 

Skóli, nýbygging ......0.000.... 00. 900 

76. Raufarhafnarhreppur: 

Sundlaug .......0)00.0. 1 500 

71. Svalbarðshreppur: 

Skóli Og íbúð .....0000.000 nere nerne 1 200 
78. Seyðisfjörður: 

Nybygging skåla 00.00.0000... 700 
Íþróttahús ......00.0... eeeeeeeeeeeee 2300 

79. Neskaupstaður: 

Íþróttahús .....0.0.0..0.. seeren 1 500 

80. Eskifjörður: 

Skóli og íþróttahús, endurbætur .................... 3 000 

81. Skeggjastaðahreppur: 

Skóli, nýbygging .....00..00. 0 1 200 

82. Vopnafjarðarhreppur: 

Íþróttahús .....0..0..0... eee 2 500 

83. Hlíðarhreppur: 

Lóðarframkvæmdir ................. 300 
84. Jökuldalshreppur: 

Stækkun og endurbætur ..........0....... 1 000 

85. Fellahreppur: 

SKÓ 220... 3 000 
86. Egilsstaðir: 

Íþróttahús, 1.0g 2. áf. 00.00.0000 2 000 

87. Hallormsstaður: 

[brottahus, sundlaug og endurbætur skåla 600 

88. Eidahreppur: 

Vidbygging skåla og endurbætur ..... HR REEDEREER 1 800 

59. Mjóafjarðarhreppur: 

Skóliogendurbætur .......0.0.0.00... 300 
90. Reyðarfjörður: 

Stækkun skóla 22.00.0000... . 2 000 
91. Budahreppur: 

Endurbætur á sundlaug .......... SIR 1200 

Íþróttahús 000... seere eeeneee 500 
92. Stöðvarhreppur: 

Skóli og sundlaug .........0.. 000. …. 3 200 
93. Breiddalshreppur: 

SKÓM 20... 3 200 
94. Beruneshreppur: 

Endurbætur íbúðar .......0.0)0.0000 0 200 

95. Búlandshreppur, Djúpivogur: 

Heimavist 20... 3200 

96. Geithellnahreppur: 

Skåli, nybygging .......000..0 00 200
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97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

Nesjahreppur: 
Uppgjör 0... 
Íþróttaaðstaða ................... 
Hafnarhreppur: 

Heppuskóli, lóð og viðgerð ......... 

Mýrahreppur: 
Uppgjör ...0.... 0 

Borgarhafnarhreppur: 

Hrollaugsstaðaskóli, uppgjör ....... 

Hofshreppur: 

Uppgjör ...00.00 

Vestmannaeyjar: 

Hamarsskóli, i.áf. ............... 

Breyting grunnskóla .............. 

Selfoss: 

Gagnfræðaskóli og íþróttahús ...... 

Barnaskóli, viðgerð og endurbætur . 

Kirkjubæjarhreppur: 

Stækkunskóla ................. 

Mýrdalshreppur: 

Skólamannvirki .................. 

Austur-Eyjafjallahreppur: 

Íþróttaaðstaða í félagsheimili ....... 

7. Vestur-Evjafjallahreppur: 

Íþróttaaðstaða o.fl. í félagsheimili ... 

S. Áustur-Landeyjahreppur: 

Íbúð ... 

109. Vestur-Landeyjahreppur: 

Stækkun skóla og íbúð ............. 

110. Hvolhreppur: 

Skóli, 2.áf. ..... SAR 
Sundlaug og búningskiefar ......... 

. Rangárvallahreppur: 

Sundlaug, íbróttaaðstaða og lóðir 
Stækkun grunnskóla .............. 

Endurbætur á skólastjórabústað .... 

2. Holtahreppur, Laugaland: 

Stækkun skóla, Í.áf. .............. 

. Gaulverjabæjarhreppur: 

Íþróttaaðstaða í félagsheimili ....... 

. Stokkseyrarhreppur: 

Íþróttaaðstaða og sundlaug ......... 

Sxob, vidbygging ................. 

>. Eyrarbakkahreppur: 

Stækkun skåla ......00.00000 

. Hraungerðishreppur: 

Þús. kr. 
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i17. Skeiðahreppur: Þús. kr. Þús. kr. 
Viðbót við skóla ..........0....0000. 0... 1 200 

118. Gnupverjahreppur: 

Skóli, nýbygging ...............0 0000 2 000 

119. Biskupstungnahreppur: 

SKÓLI ............. 2 000 
120. Hveragerðishreppur: 

Skóli, viðbygging ........)000.000. 0. 6 000 

21. Ölfushreppur, Þorlákshöfn: 
Stækkun skóla, 1. áf. ..............0.0.0000 0... 3 000 
Sundlaug ............0000..2..2 nan rekne 1 000 

A 330 100 
b. Ti undirbúnings framkvæmda við skólabyggingar: 

í. Seltjarnarnes, skóli .............0.0....00 0... 5 

2. Kópavogur, kennslusundlaug ...................... 5 

3. Hafnarfjörður, Skóli ....................0..0.... 5 

á, Garðabær, Hofsstaðaskóli ...................00..... 5 

5. Keflavík, íþróttahús,2.áf. ........................ 5 

5. Mosfellsbær, gagnfræðaskóli, 
“rúará, stækkun ....... BR 5 

7. Njarðvík, kaup á Þórustíg1 ........................ 5 

8. Ólafsvík, íþróttahús ...................0.0.0..... 5 
2. Ólafsvík, endurbætur á skólastjórabústað ............ 5 

10. Stykkishólmur, sundlaug ......................... 5 
11. Stafholtstungnahreppur, 

Varmaland, hitaveita „...........0.0..0.0.000..0... 5 
12. Grundarfjörður, 

endurbætur á skólastjóraíbúð ...................... 5 

13. Reykhólar, íbúð ................0..... 00... 5 

14. Þingeyri, sundlaug ...............00. 0000... 5 

15. Flateyrarhreppur, stækkun skólao.fl. ............... 5 

16. Bæjarhreppur, íbúð ....................00. 0. 5 
17. Siglufjörður, skóli, breytingar ..................... 5 
18. Hvammstangi, íþróttahús ......................... 5 

19. Blönduós, stækkunskóla ......................... 5 

20. Húnavellir, sundlaug ............................. 5 

21. Akureyri, Oddeyrarskóli, stækkun ................. 5 

22. Húsavík, gagnfræðaskóli,3.áf. .................... 5 

23. Ólafsfjörður, endurbætur á sundlaug ............... 5 
24. Þelamörk, íþróttahús ............................. 5 
25. Grýtubakkahreppur, sundlaug ..................... 5 
26. Raufarhöfn, skóli, endurbætur ..................... 5 

27. Raufarhöfn, hönnun íþróttahúss ................... 5 

28. Þórshafnarhreppur, íþróttahús ..................... 5 
29. Neskaupstaður, stækkun Nesskóla ................. 5 

30. Eskifjörður, endurbætur á skólastjóraíbúð .......... 5 

31. Eskifjörður, endurbætur á íþróttahúsi .............. 5 

32. Hlíðarhreppur, 2. áf. skóla, íbúð og 
heimavist ................00. 0000 5



31. desember 1987 1245 Nr. 102 

Þús. kr. bus. kr. 

33. Nordfjardarhreppur, skåli 20.00.0000... 5 
34. Höfn í Hornafirði, stækkun Hafnarskóla ............ 5 

35. Mýrdalshreppur, íbúð Vík 2.0 seseeese0 5 
36. Mýrdalshreppur, sundlaug Vík 20.00.0000... 5 
37. Ketilsstadaskoli, stækkun (00.00.0000 eee 5 

38. Vestur-Landeyjahreppur, skólastjóraíbúð ........... 5 

39. Laugaland í Holtum, skóli,2. áf. .......0........... 5 
40. Djúpárhr., sundlaug og íþróttahús Þykkvabæ ........ 5 
41. Gaulverjabæjarhreppur, kennarafbúð .............. 5 

42. Hrunamannahreppur, Flúðir, íþróttahús ............ 5 

43. Ölfushreppur, Þorlákshöfn, íþróttahús ...........…. 5 
— 215 

c. Orkusparandi aðgerðir ................. ennen en een nnnnnne 1 900 
d. Stofnbúnaður Eldri skóla ...........0.0..... 0. 2 000 

ce. Hagræðing ..........0.00.0...0 nen venner ennnee 1 000 

335 215 

2. Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis 

(02-982 170): 
1. Árni Kristjánsson (00.00.0000 500 

2. Finnur Jónsson .........0.... 0. 500 

3. Guðmundur Daníelsson ...........00 0... 500 

4. Halldór Laxness „........%. 000. 500 

5. Hannes Pétursson .........0. 00. eevernnnee 500 
6. Indriði G. Þorsteinsson ............. eeereee 500 
7. Jóhann Briem ......000....0 eee eeeneerneee 500 
8. JÓN Nordal ........0.00 00 neneveneeeee kernerne 500 

9. Jónúr Vör .........00.00. 500 
10. María Markan ........000000. 0. 500 
11. Matthías Johannessen ........0.0... 0. 500 

12. Ólafur Jóhann Sigurðsson .......00.0. 500 

13. Stefán Íslandi ......0..00... esse seeeeeeeeeeee 500 
14. Svavar Guðnason ......00.0. 500 

15. Valur Gíslason .....0.0...00 0. 500 

7 500 

3. Landþurrkun (04-201 150). 

1. AfaÓs ......... 25 

2. Út-Hjaltastaðaþinghá 00.00.0000)... 20 
3. Leiðvallahreppur .............. 50 
4. Dyrhålads ............ 0 280 
5. Holtsós ..........000.0 00 enknee 75 

6. Austur-Landeyjahreppur ........)0..... eesene 60 
7. Vestur-Landeyjahreppur ..........0.. 0... 60 
8. Rangárvallahreppur ...........0.. 000... 30 

9. Djúpárhreppur .............. 2000 100 
700 

A 79
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4. Fyrirhleðslur (04-270 690). 

a. Til fyrirhleðslna: 

I. Norðurá ........0...00.. 0... 

2. Héraðsvötn .......0.....00 00. 

3. Svarfaðardalsá ............0...0... 0... 

4. JökulsááDal ...... HR 

5. Hoffellsá .............0. 0. 

6. Hornafjarðarfljót ...........0.0..0 0... 

7. Skaftá ........0..0 ennen ene 

8. Kúðafljót .........0...... 00 

9. Markarfljót ..........0.02000000 0 
10. Þjórsá .............. 

b. Til fyrirhleðslna og viðhalds gegn '% kostnaðar 

annars staðar frá: 

I. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla .............0....0.... 

Snæfellsnessýsla .......0..0.00000 000 

Dalasýsla ........%%..0 000. 

Múlasýslur .........0.0.0002. 00 

Austur-Skaftafellssýsla ........00..0.0..00 0 

Vestur-Skaftafellssýsla ................ IR 

Rangárvallasýsla ........000.0000 00... 

Árnessýsla ......0...0.. 

A
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c. Til fyrirhleðslna og viðhalds gegn !% kostnaðar 
annars staðar frá: 

I. Reykjaneskjördæmi ............000..0 0. 

Vesturlandskjördæmi ...........0.... 0000. 

Vestfjarðakjördæmi ...........0.00. 

Norðurlandskjördæmi vestra ...................... 

Norðurlandskjördæmi eystra .............0....... 

6. Austurlandskjördæmi .........0..0000. 0. 

Suðurlandskjördæmi ............0.0000. 

A
 

BB
 
W
N
D
 

am 

5. Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknis- 

bústaða (08-381 690). 
a. Sjúkrahús og heilsugæslustöðvar: 

Í. Reykjavík, heilsugæslustöð ............00...... 

2. Akranes, H2 ........... 000 

3. Akranes, sjúkrahús .........0..00.0 00... 

4. Borgarnes, HZ ................. 

5. Ólafsvík, H2 ......00.0... 0... 
6. Grundarfjörður, HI, hönnun ...................... 

7. Stykkishólmur, H2 ...........%. 000... 

8. Patreksfjörður, sjúkrahús ................0...... 

9. Ísafjörður, sjúkrahúsog H2 ....................... 

31. desember 1987 

Þús. kr. 

150 

450 

800 

1 000 

1 500 

1 993 

350 

450 

1 000 

500 

100 

100 

100 

600 

400 

200 

633 

10 000 

5 500 

5 500 

300 

1 200 

600 

6 000 

6 500 

26 900 

Þús. kr. 

8 193 

to
 

=
 
>
 

nn
 

14 576



31. desember 1987 1247 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

. Neskaupstadur, sjukrahus og H2 .... 

23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

22 

Hvammstangi, H2 ................. 

Blonduds, sjåkrahus og H2 .......... 

Siglufjörður, sjúkrahús ............. 
Dalvík, H2 ........... 
Akureyri, H2 20... 

Húsavík, H2 ................. 

Kópasker, Hí ..................... 

Raufarhöfn, Hl ................. 
Þórshöfn, Hl ..................... 

Bakkafjörður, H .................. 

Seyðisfjörður, sjúkrahúsog Hl ...... 

Eskifjörður, HZ ................... 

Djúpivogur, Hl .................. 

Vestmannaeyjar, sjúkrahús ........ 

Selfoss, sjúkrahús, 1. áfangi ......... 

Eyrarbakki, H ................. 

Porlåkshåfn, HI ................... 

Sandgerdi,H ..................... 

Gerdåar, H ........... 0. 

Keflavík, sjúkrahús, skuld .......... 

Keflavík, D-álma ......... HR 

Vogar, H ......0. 

Hafnarfjörður, H2 ................. 

b. Húsaleiga: 
1. 

Un
 
R
W
 

DN 

6. 

Mostfellsbær ........... 

Akureyri „0... 

Reyðarfjörður ..................... 

Þorlákshöfn ......00.000. 

Sudurnes ........0.. 
Hafnarfjörður ..................... 

c. Læknisbústaðir: 

1. 
2 

3. 

Budardalur .......................… 

Siglufjörður ..............0......... 

Hvolsvöllur 20... 

d. Hjúkrunarheimili aldraðra: 

Nn 
m
m
 Ólafsvík .....0.0 

Sauðárkrókur ............00.... 

Vopnafjörður .......0........ 

Egilsstaðir ................ 0. 

Höfn 20... 

. Hella 2... 
Sólvangur ........0%0 00. 

6 Ut 
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4 800 
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6. Flóabátar og vöruflutningar (10-321 120). 

a. Flutningar á landi: 

1. 

2. 
in
 

FB 
(0 

HS
 

8. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

Til vetrarflutninga í Breiðavíkurhreppi og 
Neshreppi utan Ennis ss. 
Til vetrarflutninga á norðanverðu 
Snæfellsnesi 0... 
Til vetrarflutninga i Dalahéradi 2... 
Snjobifreid i Reykhålahreppi ..................... 
Til mjólkurtlutninga i V-Bardastrandar- 
syslu suse ennen 
Til vetrarsamgangna if Raudasandshreppi ........…. 
Til vetrarsamgangna f Bildudalshreppi ............. 
Til vetrarsamgangna í Auðkúluhreppi í 
V-Ísafjarðarsýslu (0000. 

- Til vetrarsamgangna við Ingjaldssand .............. 
Stofnstyrkur (0... 
Snjóbifreið í Önundarfirði 2... 
Snjóbifreið um Botnsheiði 2... ss. 
Stofnstyrkur 0... eeeeesennn 
Til mjólkurflutninga í Önundarfirði, Dýrafirði, 

Súgandafirði og Djúpi (Mjólkursamlag 
Ísfirðinga) 0000... 
Til vetrarflutninga í Álftafirði, N-Ísa- 
fjarðarsýsku LL... eeeree 
Til vetrarflutninga i Ogurhreppi 
Til vetrarflutninga i Reykjafjardarhreppi ........... 
Til vetrarflutninga i Nauteyrarhreppi .............. 
Til vetrarsamgangna í Snæfjallahreppi ............. 
Til vetrarflutninga í Árneshreppi BI 
Til vetrarsamgangna í Árneshreppi a 
Stofnstyrkur ses 
Til vetrarsamgangna í Kaldrananeshreppi .......... 
Snjóbifreið á Hólmavík 00.00.0000 
Fellshreppur „00... 
Óspakseyrarhreppur HENNAR rene 
Skefilsstaðahreppur 00.00.0000. 
Snjóbifreið í Skagafirði 2... 
Til vetrarflutninga í Haganes- og Holts- 
hreppum suse eee erreen 
Stofnstyrkur seeren 
Til vetrarsamgangna Siglufjörður-Sauðár- 
krÓktir 000. 
Snjóbifreið á Ólafsfirði, stofnstyrkur 22.00.0000... 
Til vetrarsamgangna Ólafsfjörður-Akureyri NR 
Snjóbifreið í Dalvíkurlæknishéraði ......00..0...... 
Til vetrarsamgangna í Svarfaðardal ................ 
Snjóbifreið á Akureyri 20... 
Snjóbifreið í Grýtubakkahreppi „.................. 
Til vetrarsamgangna Akureyri-Grýtubakka- 
hreppur 2... 
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b. 

7. Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10-333 630). 

1 

2 

3. 
Á 

35 
rn 

J
>
 

SP
Y 

tn
 

Í 

56. 

la
 

Snjóbifreið í Hálshreppi S-Þingeyjarsýslu 

Norðausturleið Vopnafjörður-Húsavík 

Til vetrarsamgangna í F "jallahreppi HA 

Snjóbifreið Öxarfjörður-Kópasker ...... 
Snjóbifreið á Þórshöfn ................ 

Til vetrarflutninga á Bakka firði HAIR 

Til vetrarflutninga á Vopnafirði ......... 

Til vetrarsamgangna í Borgarfirði eystra . 

Til vetrarsamgangna í Hjaltastaðahreppi . 

          

Til póst- og vöruflutninga á Jökuldal ..... 

Til vetrarsamgangna á Jökuldal ......... 

Til vetrarflutninga í Möðrudal .......... 

Stofnstyrkur .....0....00 0. 

Snjóbifreið á Fljótsdalshéraði .......... 

Snjóbifreið åF íarðarheiði AR . 

Snjóbifreið í Oddsskarði og Fagradal .... 

Stofnsty fkr 0 

Snjóbifreið Stöðvarfjörður- Egilsstaða- 

flugvöllur ....... 

Til vetrarflutninga á Breiðdalsvík ....... 

Til vetrarflutninga Djúpivogur-Horna- 

fjörður ..... . MIR AR 

Svínafe ll í Nesjum HR MIR 

Til vöruflutninga á Suðurlandi .......... 

Snjóbifreið í V-Skaftatellssýslu, 

stofnstyrkur ...............… HAR 

Óráðstafað ......0.0..00 

Flóabátar: 

fm
 

nm 

Akranes „0... HA 

Arnarstapi „0... 

Olafsvík .......... RAI 

Grundarfjörður 

Akraborg ......0..2.. 

Baldur ........ HR 

Mýrabátur ............... HR 

Fagranes .....0.00.02 0. 

Dýrafjarðarbátur ....... I 

Stofnstyrkur .......0...0 0. 

Hrísey) 

Mjóafjarðarbátur ........... 

  

Herjólfur ...........0.. 0... 

Eyjafjörður, Grímsey ..............2.... 
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14 289 
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Þús. kr. Þús. kr. 

5. Stykkishólmur ...........%%....... 0... 6 200 

6. Brjánslækur ..............)......0. 00 29 800 

7. Patreksfjörður ..............0..0000. 0. 100 
8. Bíldudalur .............2........ 000. 11 000 

9. Flateyri .................. 00 2 000 
10. Suðureyri ........0..000. 1300 
11. Bolungarvík ...............000 00. 5 300 
12. Ísafjörður ........00.0.. 0. 16 700 
13. Norðurfjörður ............0.0.0..0. 3 700 

14. Hólmavík .............0000.. 3 000 
15. Hvammstangi ...............0. 00. 11 500 

16. Skagaströnd ..............00...0.0. 0. 3 000 

17. Sauðárkrókur ...............000 0... 20 000 
18. Hofsós ............000000 0 500 

19. Haganesvík ...........0..0... 0. 2 200 

20. Siglufjörður ...........0..00.00.. 0 5 900 

21. Ólafsfjörður ............00.... eee eee eeeeeeeee 6 400 
22. Dalvík .........00.. 000 500 
23. Árskógssandur .................. 0 eeeeeeeernee 9 100 
24. AkurEyri ........0... 00 12 400 
25. Svalbarðseyri ..........00... 0... 800 

26. Grímsey ...........00 000. 5 600 
27. Húsavík ............000 0000. 19 200 
28. Hallbjarnarstaðakrókur ..........0.0.......... 809 

29. Kópasker .................. 0000 2 800 

30. Raufarhöfn ..........00000000 0. 10 000 
31. Þórshöfn ...........0....00.0.0 0. 12 000 
32. Bakkafjörður ...........000.0. 0... 6 500 
33. Borgarfjörður eystri ............0..00. 0. 12 800 
34. Seyðisfjörður ............00.0.00. 0... 1 500 

35. Neskaupstaður .............0.0.0. 0 800 

36. Eskifjörður ................... 00. 24 000 
37. Reyðarfjörður ............0.0.00.... 00. 100 
38. Fáskrúðsfjörður ............0.0...... 00. 11 400 
39. Stöðvarfjörður .................00.0 0 6 600 

40. Breiðdalsvík .................0.. 00 100 

41. Höfn, Hornafirði .............0.0..0.. 9 000 

42. Vestmannaeyjar .................0. 00. 18 700 

43. Grindavík .........0.00.....0...2 00 12 500 

44. Sandgerði ............0.0.00.. 0. 26 000 

45. Vogar .........000 0... ener evrvnee 900 

46. Hafnarfjörður ............0.0.0...... 10 600 
47. Garðabær ..........0.000... 0 3 400 

— 387 000 
Oskipt fjårveiting til slysavarna ..............0.... 0... 11 500 

398 500
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8. Sjóvarnargarðar (04-270 691 og 10-333 640). Þús. kr. Þús. kr. 

a. Landgræðslu- og landverndaráætlun, stofnkostnaður: 
1. Húsavík ...........02.0000 2200 2 000 
2. Selvogur ............0 00. 600 

A 2 600 

b. Hafnamál, stofnkostnaður: 

I. Akranes ........0..%000 00 nnekes 1 800 

2. Ólafsvík .............000 0 enrrknrnne 500 
3. Búðardalur ..............0.0 0000 400 

4. Patreksfjörður ...........00.0.. 0000 500 

5. Flateyri ..............0. 0000 1 000 

6. Suðureyri ............00 000 1 500 

1. Bolungarvík ............02.0.. 0. 900 

8. Ísafjörður .........0.0.0.. 0. 1 000 
9. Blönduós ...........0.00. 0000 2 000 

10. Sauðárkrókur .........0..%...00 000 760 
11. Siglufjörður ............00.. 00. 400 

12. Hjalteyri ................ 00 400 
13. Fáskrúðsfjörður .............0 0000. 400 
14. Stokkseyri ..........00.00 02 2 500 
15. Eyrarbakki ...........000... 00 2 500 
16. Grindavík .............%. 0... 0 nr 1 000 
17. Miðneshreppur ...........0..000 02 1 000 
18. Gerðahreppur ...........20.0 000. 1 000 

19. Hafnahreppur ..........0...02 00. 600 

20. Vatnsleysustrandarhreppur ...................0... 800 

21. Bessastaðahreppur ...........0..000. 20. 1 000 
22. Seltjarnarnes ..........0%. 000 500 

22 400 
  

25 000 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1987. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.)   

Jón Baldvin Hannibalsson. 
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