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Stjórnarráðsbrét, auglýsingar, Ræðismenn. 

reglugerðir o. fl. Skrá um hlutafélög. 

Reikningar. Skrá um samvinnufélög. 

Heiðursmerki fálkaorðunnar. Skrá um firmatilkynningar 

Embætti, sýslanir. Skrá um vátryggingafélög. 

Nr Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

2. 2. jan. Reglugerð um starfrækslu almenningstalstöðva í 27 

tÍÓNISVIÐINU BE 1—5 

3 5. jan. Reglur um björgunar- og öryggisbúnað vöruflutninga- og 

farbegaskipa .............. NNA 6 

I 7. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 628 30. desember 

1980, um jöfnunargjald, með síðari breytingum | 

7 7. jan. Gjaldskrå Hitaveitu Olafsfjardar .......... 10—11 

90 7. jan. Gjaldskrá fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja . .. 13—15 

12 7. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar .. 19—21 

IS 7. jan. Gjaldskrå Rafveitu Akraness 29—32 

16. 7. jan. Gjaldskrå Rafveitu Reydarfjardar 33—35 

17 7. jan. Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja HERA nnn 35-38 

34 7. jan. Auglýsing um niðurfellingu tolls at Þappirsrtðlum í í reiknivél- 

ar ..... bun uurnnkne … ure OS 

29 8. jan. Reglugerd um bre yting á reglur gerð nr. 10 197: „ um eyðingu 

svartbaks og hrafns, með áorðnum breytingum BR 63-04 

4. 9. jan. Reglugerð um laun skipaskoðunarmanna ríkisins. sem ekki 

eru á föstum launum . 6—7 

5 9. jan. Auglysing um umferd á Ísafirði IR 7 

10 9. jan. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Flúða og nágrennis. HR I5-16 

32 9. jan. Reglugerð um gjöld fyrir embættisverk fulltrúa í utanríkis- 

þjónustunni ......... 65 

30 10. jan. Gjaldskrá vegna hundahalds í Garðab: e fyrir í rið 1987 00... 64 

6 12. jan. Gjaldskrå fyrir Hitaveitu Reykjavikur … 8—9 

ll 12. jan. Gjaldskrå Hitaveitu Brautarholts i Skeidahreppi 17—18 

13 13. jan Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur 21-24 

14 13, jan. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar 25-29 

S 14. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar 11—12 

21 15. jan. Gjaldskrå Rafveitu Borgarness 49—51 

25 15. jan. Gjaldskrå Hitaveitu Seydisfjardar 58—59 

IS 16. jan. Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins 38-44 

23 19. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga ............... 53-55
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

27 19. jan. Gjaldskrá fyrir póstþjónustu ........00 00. 60—61 

28 20. jan. Gjaldskrá Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit 

með mælitækjum og vogaráhöldum ............... 62—63 

48 20. jan. Samþykkt um afgreiðslutíma verslana í Patrekshreppi ..... 87—88 

20 21. jan. Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks ................. 47—48 

22 21. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Hafnarhrepps ......%.. 0. 51-53 

26 22. jan. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á starfs- 
svæðum landshlutasamtaka sveitarfélaga ........... 59 

19 23. jan. Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar. .......0 44-46 

24 23. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur .........0.0... 56-57 

31 23. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð um vinnumiðlun nr. 129/ 

1986 ....... 0. nn en 64 

57 23. jan. Auglýsing um umferð í Mosfellshreppi í Kjósarsýslu ...... 96 

38 26. jan. Reglur um úthlutun styrkja úr rannsóknasjóði til að stuðla að 
nýsköpun í atvinnulífinu ......... 0000. 71—72 

39 26. jan. Auglýsing um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutnings- 

gjalda eða sölugjalds af ýmsum aðföngum til samkeppnis- 
iðnaðar. ........ ne 13-19 

50 26. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð um greiðslur almanna- 

trygginga á lyfjakostnaði nr. 246/1982 ............. 89 

36 27. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð um aukaframlög úr 
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, nr. 467 frá 7. ágúst 1981. sbr. 

reglugerð nr. 138 frá6. marsl984 ......0... 69 

33 28. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur .................. 66-68 

46 29. jan. Reglugerð um starfsheiti og starfsréttindi næringarfræðinga 85 

47 29. jan. Reglugerð um starfsheiti og starfsréttindi næringarráðgjafa. . 86—88 

67 29. jan. Gjaldskrá vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja samkvæmt 

reglugerð nr.390/1985 .....00 0 115 

79 30. jan. Gjaldskrá fyrir þjónustu á vegum Heyrnar- og talmeinastöðv- 

arÍslands ..........00 0. 123-124 
40 1. febr. Auglýsing um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslufyr- 

irtækja „0... kr nn 19 

35  2.febr. Reglugerð um sérstakt línu- og netasvæði út af Faxaflóa .... 69 

49  2.febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 480/1983 um iðgjöld 
atvinnurekenda til að standa straum af kostnaði vegna 

framkvæmdar laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti 

Og Öryggi á VINNUSTÖÐUM .......0 ek eeee 88 

37. 3. febr... Reglugerd um holræsagjåld i Garðakaupstað .......... 70 

56. 3. febr... Sambykkt um breytingu å sampbykkt um afgreidslutima versl- 
anaf Reykjavik o. fl. nr. 13726. juli 1971 ............ 95 

65 3.febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð um Lyfjatæknaskóla 

Íslands nr. 196/1983 ......0..0 108 
68  3.febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð um staðsetningu lyfja- 

búða og lyfjaútibúa nr. 27/1983 ....... 000. 116 

51 4.febr. Reglugerð um veitingu veiðileyfa til nýrra og nýkeyptra 

fiskiskipa .......%. 00 er ek ek k ek ek k ne 89—91
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58 4.febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 513 23. desember 
1986. um aukatekjur ríkissjóðs ................. 96 

59. 4.febr. Reglur um þátttöku ríkisins í kostnaði vegna hjálpartækja 
fyrir blindaogsjónskerta........... 0 97-98 

66  5.febr.  Reglugerðumkartöfluútsæði .................... 109-115 
74. 5. febr.  Auglýsingum umferð í Reykjavík. ................. 120 
61  6.febr. Gjaldskrá RafveituHveragerðis................... 99—101 
62 6. febr.  Gjaldskrå Rafveitu Eyrarbakka ................... 101—104 
63 6. febr.  Gjaldskrå RafveituStokkseyrar ................... 104—106 
64. 6. febr.  Gjaldskrå Hitaveitu Eyrarbakka .................. 106—108 
69. 6.febr.  Auglýsingum staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Hafnar 

í Hornafirði ........0... 116 
70.  6.tebr. Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagsuppdrætti af Reyk- 

holti í Borgarfirði ............ eeeee 116 
13  6.febr.  Auglýsingumstaðfestingu á aðalskipulagi Akraness ...... 120 
99 10.febr.  Auglýsingumsetninguflugreglna.................. 149—193 
55 11.febr. Reglugerð um bann við togveiðum út af Austfjörðum ..... 95 
60 11.febr. Reglugerð um bann við netaveiðum um páskahelgi og bann 

við rækjuveiðum å årinu 1987 ..................… 98 
52 12.febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 278, 1. júlí 1979, fyrir 

Fiskveiðasjóð Íslands um lánaflokka, sbr. reglugerð nr. 
451/1979, reglugerð nr. 331/1980, reglugerð nr. 617/1980, 
reglugerð nr. 628/1981, reglugerð nr. 213/1985 og reglugerð 
r.98/1986....... 91—93 

53 12.febr. Reglugerð umskuldbreytingarlán úr Fiskveiðasjóði Íslands 93—94 
54 12. febr. Reglugerd um nidurfellingu å reglugerdum nr. 164 frå 13. 

april 1978 og nr. 218 frå 8. juni 1978 og nr. 336 frå 22. 
september 1978........0.. 0 94 

72 12.febr. Reglur um reikningsskil og gerð ársreiknings Seðlabanka 
Íslands „2... 118-120 

71 12.tebr. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Siglu- 
fjarðar nr. 148 18. mars 1982 með síðari breytingum ..... 122 

78 12.febr. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vest- 
mannaeyjanr.312. febrúar 1982 með síðari breytingum .. 122-123 

76 13.tebr. Gjaldskrá vegna hundahalds í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur 
sbr. samþykkt nr. 386/1984 Lo... 121 

71 16. febr. Reglugerð um greiðslu barnabóta á árinu 1987 .......... 117-118 
84 (18. febr. Gjaldskrá fyrir sérstök eftirlits- og þjónustustörf Vinnuettir- 

litsríkisins ........ 126-127 
82 19.febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 151/1986, um launa- 

Skátt 2. eree 125 
80 20. febr. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis nr. 

220, 20. mars 1986, með síðari breytingum ........... 124 
15 23. febr.  Reglurum hækkun bóta almannatrygginga ............ 121 
81 23. febr. Reglugerð um afnám banns við togveiðum á Hornbanka og 

Reykjafjarðarál .......... ere 124
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Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga á 

félagssvæði vörubílstjórafélagsins Mjölnis. . 

Gjaldskrá fyrir árlega skoðun á sóseiningarbúnaði a gúmmií- 

björgunarbáta .....%%. 00. kernen 

Auglýsing um fyrirmynd að samþykkt um stjórn: sv veitarfél: ga 

og fundarskoøp fyrir sveitarstjornir .............. 

Auglysing um flutningsjoåfnunargjald åsementi ......... 

R eglur | um tímabundinn toll frjálsan innflutning bifreiða og 

Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss........... ure 

Gjaldskrå Rafveitu Selfoss ....... REED 

Gjaldskrå fyrir Vatnsveitu Bolungarvíkur. … 

Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga í í 

Vestmannaeyjum ..... RA 

Hafnarreglugerð fyrir Akureyrarhöf n . 

Reglugerð um breytingu á reglugerð um mennt: skólan nr. 270. 

19. ágúst1074 . 00... kreere 

Reglugerð um gatnagerðargjöld í Keflav ík 

Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur 

Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrirraforku ..... HEIR 

Reglugerð um breytingu (3.) á reglugerð um ávana- og 

fíkniefni nr. 16/1986 2... … 

Reglugerd um breytingu å reglugerd um gerd lyfse dla og 

afgreidslu lyfja nr. 291/1979 

Reglugerd um breytingu å reglugerd um hv erjar vörur ly fsalar 

einir og læknar (dýralæknar). er rétt eiga eða leyfi hafa til 

lyfsölu, mega hafa á boðstólum, selja eða afhenda, og um 

sölu vítamína og steinefna nr. 579/1980 

Auglýsing um ábyrgðartryggingar ökutækja 

Gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga. . 

Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur 
Auglýsing um umferð í Reykjavík. a 

Reglugerð um afnám banns við togveiðum út af Austfjörðum 

Reglugerð um varnir gegn útbreiðslu smitandi 
búfjársjúkdóma við vinnslu og reitingu fóðurs úr grasi, 

grænfóðri og heyi . FEE 

Gjaldskrá fyrir hei!bris gðiseftirlit í á Suðurlandssvæði. sbr. 6. 

gr. 9. tl. laga nr. 10 9/1984, um hollustuhætti og heilt "eð 

eftirlit. 22 eee eee ken ener nn 

Gjaldskrå fyrir heilbrigdiseftirlit å i Akranessv: æði sbr. reglu- 

gerð nr. 195/1985, um skiptingu heilbrigðiseftirlits á Vest- 

urlandssvæði, sbr. 6. gr. laga nr. 109/1984. um hollustuhætti 

og heilbrigðisettirli . … 

Gjaldskrå | fyrir heilbrigdiseftirlit å  Vesturlandssvæ di, sbr. 6. 

gr. 3. tl. laga nr. 109/1984 . … . 

Regluge >rð um starfsemi lvfy: búðar Háskóla Ísla inds 
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

89 6. mars  Auglýsingum almennar kosningar til Alþingis 25. apríl 1987 . 131 
90  6.mars  Auglýsingumlistabókstafi stjórnmálasamtaka ......... 131 

119  6.mars  Gjaldskráfyrir hundahald í Ólafsfirði ............... 248 
92 9. mars  Reglugerðum afnám bannsvið togveiðum á Mánáreyjahrygg . 133 

147 9. mars Reglugerð um ákvörðun eignarhluta í fjölbýlishúsum ..... 271-281 
115 11.mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 173 3. apríl 1986, um 

tollfrjálsan farangur ferðamanna við komu frá útlöndum, 

einkasölugjaldo.fl. ........0.. 0. 245-246 

94 12. mars Reglugerð um bann við togveiðum austur af Hvalbak ..... 137 
113 12. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð og búnað 

ökutækja o. fl.,nr.5115. maí1964................ 242 

118 13. mars Gjaldskrá fyrir hundahald í Bolungarvíkurkaupstað ...... 247 
117 16. mars  Auglýsingum umferð í Reykjavík.................. 247 
134 16. mars Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Húsavíkur 

1985-2005 ......0 0 263 
135 16. mars Auglýsing um staðfestingu á breytingu á uppdrætti af áður 

staðfestu aðalskipulagi Sauðárkróks og staðfestingu á deili- 
skipulagi ........0.. ernee 264 

114 17. mars Reglugerð um innheimtu þungaskatts af bifreiðum sem skrá- 

settar eru erlendis og nota annan orkugjafa enbensín ....  243-245 

127 17. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 352/1983, fyrir Sjúkra- 

liðaskóla Íslands og um réttindi og skyldur sjúkraliða .... 256 

132 17. mars Auglýsing um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi Reykja- 

VÍkKUr 20... eee eneret 263 

133 17. mars Auglýsing um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi Reykja- 
VÍkUr 2... 263 

125 18. mars  Viðaukiviðreglugerðnr.32721. júní 1982 ............ 255 
137 18. mars Reglugerð um notkun og bann við notkun tiltekinna eiturefna 

oghættulegraefna .........0.. 265-270 

122 20. mars Gjaldskrá vegna eftirlits á vegum Geislavarna ríkisins fyrir 

årid 1987 esse ennen ennen 251 
123 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellshrepps ................ 252-253 
128 20. mars Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á starfssvæði Heilbrigðisett- 

irlits Eyjafjarðar samkv. 5. gr. 6. tl.laganr. 109/1984 .... 256 
131 20. mars Auglýsing um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi Patreks- 

hrepps seen eee eee eereee 262 
121 23. mars Leiðbeiningar um utankjörfundaratkvæðagreiðslu á sjúkra- 

húsum og dvalarheimilum aldraðra ............... 250 
124 23.mars Gjaldskrá Hitaveitu Reykjahlíðar ................. 254-255 
153 23.mars Starfsreglur fyrir undanþágunefnd ................. 288-289 
126 26. mars Auglýsing um listabókstafi stjórnmálasamtaka ......... 255 
140 26. mars  Auglýsingum umferð í Reykjavík. ................. 272 
149 26. mars Gjaldskrá RafveituSiglufjarðar ................... 283-284 
159 26. mars Reglugerð um Íslenska málnefnd og starfsemi Íslenskrar 

málstöðvar ......0. eeeeerene 303-306 
136 27. mars Viðauki við reglugerðnr.32721. júní 1982 ............ 264
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

143 27. mars  Auglýsingum umferð í Reykjavík. ........0.0000.. 274 

129 30. mars Reglugerð uminnheimtufóðurgjalda ............... 257-259 

130 30. mars Reglugerð um ráðstöfun á sérstöku fóðurgjaldi vegna afurða 

alifuglaogsvína .....0.%00 0 259—262 

142. 30. mars Reglugerd um breytingu å reglugerd nr. 201/1981 um idgjald 

til slysatrygginga skv. 36. gr. laga nr. 67/1971 um almanna- 

tryggingar 2... k nere kk nnn 273 

146 30. mars  Skipulagsskrå fyrir sjålfseignarstofnunina Sålheima i Gríms- 

NESI... 276-271 

l6l 30. mars Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur læknaritara .... 307 

139 31. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 51 4. febrúar 1987, 

um veitingu veiðileyfa tilnýrra og nýkeyptra fiskiskipa ... 272 

151 31.mars Reglugerð um breytingu á reglugerð um Samábyrgð Íslands á 

fiskiskipum nr. 338/1978 L 20... 286 

158 31. mars Lögreglusamþykkt fyrir Bolungarvíkurkaupstað ........ 297-303 

160 1. april Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Sauðár- 

krokskaupstad, nr. 16516. mai1974.............…… 306 

145 2. apríl  Reglur um skråningu torfærutækja .............14.… 275 

155. 2. april  Auglysing um varnarlinur saudtjårvarnarsvæda ......... 291—292 

156 2. apríl Reglugerð umsæðingarloðdýra ........0.0 0... 292-295 

141 3. apríl Reglugerð um sérstakt línu- og netasvæði út af Suðvesturlandi 
273 

148 3. apríl Reglugerð um þátttöku sveitarfélaga í kostnaði sjúkrasam- 

laga 2... kk rn r kk nne 281—282 

162 3. apríl  Reglurum gerð ogefnisjóferðabóka ................ 308 

168 3. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöðina Snælax hf., 

Grundarfirði ....... 0. 317-318 

150 4. apríl Reglugerð fyrir Vatnsveitu Höfðahrepps ............. 284-286 

152 6. apríl Samþykkt fyrir Veiðifélag Langavatns, Mýrasýslu ....... 287 

154 6. apríl Samþykkt fyrir Veiðifélag um vatnasvæði Atfalls í Rangár- 

vallasýslu .....%.00 0 eee k rer 290 

157 6. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 445 29. október 1986 

um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða verðlagsárið 

1987-1988 eee eee eee een ek renerne 295—296 

163 6. apríl Reglur um umönnun sjúkra eða slasaðra skipverja og um 

ráðstafanir vegna andlátsskipverja ............. 309—-310 

164 6. apríl  Samþykktum afgreiðslutíma verslana á Sauðárkróki ...... 311-312 

165 7. apríl Reglugerð fyrir Vatnsveitu Hraungerðishrepps ......... 313—314 

166 7. april — Gjaldskrå fyrir Vatnsveitu Gardakaupstadar..........- 314—315 

174. 8. april  Auglysing um umferd å Akureyri ........ 0000... 323 

183. 8. april — Reglur um breytingu å reglum um skipsbækurnr. 138/1986 .. 355 

173 14. apríl  Auglýsingum umferð í Reykjavík. 00.00.0000... 323 

175 14. apríl Auglýsing um breytingu á reglugerð Hitaveitu Eyra. nr. 559. 

1. október 1981, er öðlist gildi 1. maí 1987 ........... 323



  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

180 14. apríl Reglugerð um Byggingarsjóð verkamanna og félagslegar 

Íbúðir ........ 0 eeee 329-346 
245 14. apríl Reglugerð umeftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 1987 .  481-482 

171 15. apríl Reglur um breytingu á reglum um björgunar- og öryggisbún- 

ad islenskra skipanr. 325/1985 .................. 321—322 

172. 15. april Auglysing um veitingu leyfis til åætlunarflugs innanlands 322 

179 15. apríl  Auglýsingum breytingu á gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis nr. 

61,6. febrúar 1987, með síðari breytingum........... 328 

182 15. apríl Reglugerð um Verkmenntaskólann á Akureyri ......... 349—355 

185. 15. april Hafnarreglugerd fyrir Brjånslæk .................. 358—364 

235 18. apríl Reglugerð um skoðun kvikmynda hjá Kvikmyndaettirliti 

TÍkISINS „0... reene 469—470 

167 21. april  Gjaldskrå fyrir Hitaveitu Reykhålahrepps ............ 316 

178 21. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins, 

nr. 18, 16. Janúar 1987, ertaki gildi 1. maí 1987 ........ 328 

184 21. apríl Reglugerð um Siglingamálastofnun ríkisins, skipulag, starfs- 

hættiog verkefni 0... 356-357 

187 21. apríl  Skipulagsskrá fyrir samtök gegn kynferðislegu ofbeldi ..... 365—366 

169 22. apríl  Reglugerðumíslenskvegabrét ................... 318-319 

170. 22. apríl Reglugerð um þátttöku almannatrygginga í bifreiðakaupum 

fatlabra. sees eee eee eee nere reen 320—321 

201 24. april  Reglugerd um Blindrabåkasafn Islands .............. 375—378 

204 24. apríl  Reglugerðum menntun, réttindi og skyldur sjúkranuddara ..  384-385 

176 27. apríl Gjaldskrá yfir efna- og örverurannsóknir er Rannsóknastofn- 

un fiskiðnaðarinsannast ........... 0... 324-326 

177 27. apríl Reglugerð um breyting á bygginarreglugerð nr. 292 16. maí 

919 0000 eee 327 
181 27. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 321/1986 um lánveit- 

ingar Byggingarsjåds rikisins ................... 346—349 

189 27. apríl Auglýsing um að reglugerð nr. 53 12. apríl 1949, fyrir 

Reykjavíkurflugvöll, um umferð, örvggi o. fl., falli úr gildi. 367 

188 28. apríl Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Akur- 

EYFAT 2 366 

192 29. apríl  Auglýsingum umferð í Vestmannaeyjum ............. 368 
186 30. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð um staðsetningu lyfja- 

buda og lyfjautibuanr. 27/1983 .,................. 364 

205 4. mai Gjaldskrá vegna hundahalds í Kópavogi fyrir árið 1987 385 

202 0 5. mai Reglugerð um Kvennaskólann í Reykjavík, menntaskóla við 

Fríkirkjuveg sees eee eee eeee 378—380 
203 5. mai Reglugerð um Sinfóníuhljómsveit Íslands. ............ 381-384 
190 6. maí Reglugerð um bann við veiðum smábáta.............. 367 

191 6. maí Reglugerð um bann við togveiðum á Breiðdalsgrunni ..... 368 

194 6. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá nr. 176/1987 yfir efna- og 

Örverurannsóknir er Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins 

ANNASE 200. ennen eee nee 370 
198 6. maí Auglýsing um útvarpsgjald ............ 372



  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

200 6. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um takmörkun leigubit- 

reiða á félagssvæði Bifreiðastjórafélagsins Fylkis nr. 356 11. 

september 1985 .........2 eee ene enken k ken 373—374 

206 6. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um takmörkun leigubif- 

reidaf Reykjavik nr. 2932. juli1985............... 386 
207 6. maí Hafnarreglugerð fyrir Stöðvarfjarðarhöfn ............ 387-393 

211 7. maí Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga. ......... 400 

193 8. maí Reglugerð um bann við togveiðum við Vestmannaeyjar og 

Hrollaugseyjar ........ n en 369 

208 8. maí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 530 17. desember 

1975, um reikningsskil innheimtumanna ríkissjóðs... ... 304 

216 11. maí Skipulagsskrá fyrir rannsókna- og vísindasjóð hjúkrunarfræð- 

ÍNÐA „20... ennen enn kne 430—431 
197 12. maí Auglýsing um gjald fyrir tilkynningar o. fl. sem birtist í 

Lögbirtingablaðinu .......0. 00. 372 

210 12. maí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 214 20. júní 1973 um 

innheimtu og skil á meðlögum o. fl. á vegum Innheimtu- 

stofnunar sveitarfélaga, sbr. breyting á þeirri reglugerð nr. 

549 14. október 1980 ......0. 0 eee 399 

195 14. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um bann við togveiðum 

austur af Hvalbak ..........0 0... enken 370 

196 14. maí Reglugerð um takmörkun sölu á kveikjaragasi.......... 371 

212 14. maí Auglýsing um umferð i Hvolhreppi ................. 400 

233 14. maí Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Garðabæjar 468 

209 15. mai Reglugerð um tollfrjálsan farangur ferðamanna og farmanna 

við komu frá útlöndum, einkasölugjaldo.fl. ......... 394-398 

218 15. maí Reglugerð um greiðslu læknishjálpar við glasafrjóvgun er- 

lendis ........ 0 432 

221 15. maí Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á samein- 

ingu Reykhólahrepps, Geiradalshrepps, Gufudalshrepps, 

Flateyjarhrepps og Múlahrepps í Austur-Barðastrandar- 

SÝSIU 2... eee nen ker ek nn 437 

199 18. mai Reglugerd um bann vid togveidum tt af Hvalbak ........ 373 

213 18. maí Samþykkt um stjórn Stykkishólmsbæjar og fundarsköp bæjar- 

stjornar 20... ener rknne 401—413 

214 18. mai Samþykkt um stjórn Egilsstadabæjar og fundarsköp bæjar- 

stjårnar 20... kre 414—426 

215 18. maí Reglugerð um störf, starfsvettvang og starfshætti þroskaþjálfa 

427-430 
225 18. maí Samþykkt um hundahald í Ölfushreppi .............. 455—456 

217 19. maí Auglýsing um breyting á auglýsingu nr. 154 1963, um skipt- 

ingu Reykjavíkurprófastsdæmis í sóknir og prestaköll, með 

síðaribreytingum ........ 00 431-432 

239 19. maí Reglugerð um söluskatt af eigin þjónustu og úttekt til eigin 

nota innan fyrirtækiseðastofnunar ............... 475—476 

226 20. mai Auglýsing um umferð í Siglufirði ............. 456
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22. maí 

22. maí 

22. maí 

24. maí 

25. maí 

25. maí 

25. maí 

25. maí 
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26. maí 

21. maí 

27. maí 

28. maí 

29. maí 

29. maí 

1. júní 

|. júní 

1. júní 

|. júní 

1. júní 

Í. júní 

2. juni 

XI 

Fyrirsögn 

  

Reglugerð um ráðstöfun á sérstöku fóðurgjaldi vegna afurða 

nautgripa, sauðfjár og hrossa . 

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 

varnir RA 

Auglýsing um breyting á í gjaldskrá frá 20. mars 1987 v 

eftirlits á vegum Geislavarna ríkisins fyrir árið 1987 

Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga. . 

Skipulagsskrá Heimilis fyrir aldraða í Grindavík .. 

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 277/1977 

Þroskaþjálfaskóla Íslands 

Reglur um mælingar skipa HE 

Gjaldskrá Hitaveitu Egilsstað: hrepps og Fi e lla sr uvenee 

Reglugerð um sérstakt jöfnunargjald af kartöflum og vörum 

unnum úr þeim HR uee AR 

Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atv innurekstrar 

Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur . … 

Reglugerd um notkun gladlofts vid tannl: ekningar HEIR 

Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugvöll BI 40 

Reglugerd um låggildingu og tryggingarskyldu fasteigna- og 
skipasala. . 

Reglur um umb odsskrifs 

Auglysing um nidurfellingu nokkurra 

skiptabanka . … er, 

Reglur um mælingar skipa undir 24 metrum 1 að lengd 

Reglugerð um mörk, markaskrár og takmörkun á sammerk- 

ingum búfjár AA neuen 

Reglugerð um afnám banns við línu- og togveiðum á Breiða- 
firði … 

Skipulagsskrå fyrir Starfssjóð Guðfræðistofnunar Háskóla 

Íslands … 

Gjaldskrá fyrir Hitaveitu L augaráss, „La augarási, -Biskupstung 

um..... . BR ee 

Reglugerd um brey ytingu á á reglugerð u um n útbúnað í alt uglaslát- 

urhúsa, slátrun alifugla. verkun þeirra og heilbrigðisskoð- 

un, nr. 2606. maí 1980 AA 

Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskel Idisstöð í landi Fe ellsmúla í 

Landssveit til framleiðslu þlógönguseiða Og sumaralinna 
seiða 

Auglýsing um starf fsleyf i fyrir Sildar- og » fiskimjålsv erksmiðju 

Einars Guðfinnssonar hf., Bolungarvík, til að framleiða 

fiskimjöl og lýsi úr fiski og fiskúrga ingi .. 

Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Fljótalax hf. 

Reykjarhóli, Fljótum. til framleiðslu sjógönguseiða. 

Auglýsing um umferð í Reykjavík 

Auglýsing um aðalbrautir á þjóðvegum 

449/1982, um geisla- 

egna 

fstofur er lene irab anka . 

reglugerda um við 

Blaðsíðutal 

438-439 

479 

479 

467 

477—479 

525 

480 

3—436 

440 

457—461 

464—465 

467—468 

561 

436—437 

4606-467 

470-471 
471--474 

441-454 

468 

536-537 

402-463 

507-508
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

254 2. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 343 frá 18. júlí 1986 

um Iðnþróunarsjóð .......2... enee 523 

257 3. júní Auglýsing um breytingu á mörkum Biskupstungnahrepps og 

Hrunamannahrepps í Árnessýslu ................ 526 

250 4. júní Auglýsing um hámarkshraða á þjóðvegum ............ $11-513 

258. 4. juni Auglýsing um umferð í Vatnsleysustrandarhreppi........ 526 

265  S. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli á frystri vélskelflettri rækju á framleiðslutímabil- 

inu frå 1. februar til 30. april 1987 ................ 530—531 
266  S. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli á frystri vélskelflettri rækju á framleiðslutímabil- 

inu frá 1. maí 1987 og þar til annað verður ákveðið ...... 531 

267 5. júní — Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli á frystri rækju í skel á framleiðslutímabilinu frá 

1. febrúar til30. apríl 1987 ....... 0 532 

246 9. júní Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ............... 483-484 

247 9. júní Gjaldskrá og reglur fyrir símaþjónustu. .............. 485-507 

249 9. júní  Gjaldskráfyrir póstþjónustu .......... 00... 509—-510 

274 10. júní Auglýsing um umferð í Ólafsfirði .................. 535 

282 10. juni Gjaldskrå Hitaveitu Olafsfjardar .................. 540—542 

288 10. juni Reglugerd um veitinga- og gististadi ................ 549—553 

295 10. juni Samþykkt um hundahald á Akureyri ................ $74-575 

286 11. juni Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 516 23. desember 1986 

um þungaskatt ........... keen ne 546 

280 12. juni Reglugerd um breytingu å reglugerd um gjåld fyrir skodun, 

skråningu, mælingu skipa o. fl. nr. 531/1986 .......... 538 

289 15. juni Gjaldskrá fyrir hundahald í Ölfushreppi fyrir árið 1987..... 553 

307 15. júní — Samþvkktum hundahald í Ísafjarðarkaupstað .......... 594-596 

308 15. júní — Gjaldskrá fyrir hundahald í Ísafjarðarkaupstað ......... 596 

312 15. júní — Gjaldskrá fyrirleiðsögu viðÍsland ................. 599—600 

276 18. júní — Auglýsingum komu-ogbrottfararstaði .............. 536 

279 18. júní Auglýsing um háskólakennslu á Akureyri ............. 538 

285 18. júní Auglýsing um samstarf um almannavarnir ............ 546 

640. 18. juni Reglur um meðferð fjármuna Barnaverndarsjóðs Knuds 

Knudsen ......00. 0 keen en 1271 

281 19. júní Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness ............. 539—-540 

283 19. júní Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss. ...0.... 00 542—-543 

284 19. juni Gjaldskrå RafveituSelfoss ....0...0 00 543—546 

290 19. juni Reglugerð um bann við netaveiði fiskiskipa í Júlíogágúst ...  553-554 

297 19. júní Reglur um breytingu á reglum nr. 160/1986 um þátttöku 

ríkisins í kostnaði vegna hjálpartækja fyrir heyrnarskerta 576 

346 19. júní Auglýsing um umferð í Kópavogi ...........0.... 666 

292 22. júní Auglýsing um þingsætatölu kjördæma við kosningar til Al- 

þingis 0... eee ek een kne 560 

306 22. júní — Samþykkt um stjórn og fundarsköp Haukadalshrepps i Dala- 

SÝSIU 2... SEERE SER SEERE SEERE DEER 585—594
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

291 23. júní Reglugerð um búmark og fullvirðisrétt tilframleiðslu mjólkur 

verðlagsárið 1987-1988 .........0 00. 554—560 

302 23. júní  Auglysing um sameiningu Ketildalahrepps í Vestur-Barða- 

strandarsýslu við Suðurfjarðahrepp ísömu sýslu ....... 582 

303 23. júní Reglugerð um hækkun fjárhæða (frítekjumarks) skv. 1. tl. 1. 

mgr.19. gr. laga nr. 67/1971, um almannatryggingar..... 583 

287 24. júní Reglugerð um grundvöll og útreikning meðalávöxtunar og 

dráttarvaxta........ 0. 547-548 
294 24. júní Samþykkt um stjórn Hveragerðisbæjar og fundarsköp bæjar- 

stjårnar 0... ennen ennen ener nne 562—574 

304 24. juni Auglysing um umferdiNeskaupstad ...............… 583 

305 24. juni Auglysing um umferdiKeflavik ..................… 584 

296 25. Júní — Reglugerð um bann við togveiðum á Hornbanka ........ 576 
323 25. júní — Samþykktum afgreiðslutíma verslana á Akureyrio.fl...... 617-618 

345 25. Júní — Auglýsingum umferð í Kópavogi .........0.0.... 665-666 
298 26. júní Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ................. 571-578 

299 26. juni  Gjaldskrå Rafveitu Akureyrar...................… 578—580 

322 26. juni Reglugerd um gatnagerdargjåld i Seydisfjardarkaupstad 614—616 

301 29. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð um Happdrætti Háskóla 

Islands, nr. 3488. oktåber 1976.................. 582 

311 29. júní Auglýsing um lyfjastaðla á Íslandi .................. 598 

300 30. júní — Auglýsingum niðurfellingu aðflutningsgjalda af farsímum 581 

324 30. júní — Samþykkt um stjórn og fundarsköp Presthólahrepps í Norð- 

ur-Þingeyjarsýslu .........0 0 619—-628 

333 30. Júní — Samþykktumstjórnogfundarsköp Eyrarbakkahrepps 638-648 

313 1. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 513 23. desember 

1986, um aukatekjur ríkissjóðs, með síðari breytingum ... 600 

319 2. juli Alþingismenn kosnir í apríl l987......00....0 0. 606-610 

321 2. juli Gjaldskrå Hitaveitu Porlåkshafnar ................. 612—614 

320 3. juli Gjaldskrå Hitaveitu Sudureyrarhrepps .............. 610—612 

309 6. juli Reglugerð um bann við togveiðum norðurafHorni....... 597 

326 7. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu frá 1. janúar til 

31. mars 1987 0000 eee eee eee en 631 

327 7. juli Auglysing um stadfestingu sjåvarutvegsråduneytisins å verd- 

grundvelli fyrir fredfisk å framleidslutimabilinu frå 1. janu- 

artil 31. mai 1987 220... ne 632—634 

328 7. juli Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir ufsaflök og þorskflök á tímabilinu frá 1. 

Janúartil31. Maí 1987 ....... 000 634 

329. 7. juli Auglysing um stadfestingu sjåvarutvegsråduneytisins å verd- 

grundvelli å frystri rækju í skel á framleiðslutímabilinu frá 

1. maí 1987 og þar til annað verður ákveðið .......... 635 

330 7. juli Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli á frystri rækju í skel á framleiðslutímabilinu frá 

1. febrúar 1987 og þar tilannað verður ákveðið ........ 635
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27. juli 
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28. juli 

XIV 

Fyrirsögn 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir saltfiskafurðir á tímibilinu frá 1. aprå til 31 
mai 1987 HR SA 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútv egsráðuneytisin s á verð- 

grundve 

„Janúar 1987 og þar til annað verður ákveðið 

Re: glugerð um nefnd um kjararannsóknir opinberra starfs- 

manna BR 

Reglugerð um breytingu á r€ reglugerð n nr. . 486/ 1982, 

skatt, med sidari breytingum 

Gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga. . 

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. | 7/19 79 um 1 Hita- 

veitu Reykjavíkur, sbr. reglugerð nr. 775, 29. nóvember 

9830. kerner HA 

Reglugerð um br eyting á reglugerð nr. 129/1987 frá 30. mars 

1987 um innheimtu fóðurgjalda. 

Reglur um hreindýraveiðar árið 1987 HA 

Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendan markað 

Reglugerð um breyting á regluge rdr nr. 

åreglugerd nr. 486/1982, um såluskatt 

Reglugerð um Utflutningslánasjóð, RTÁ .. . 

Reglugerð um bann við togveiðum út af Austfjörðum 

Samþykkt um hundahald í Búlandshreppi........ 
Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 257 23.1 

gatnagerðargjöld í Eyrarbakkahreppi. 

Samþykkt um sorphreinsunargjald á Hellu árið 1987 

Samþykkt um sorphreinsun á Hellu... … 

Gjaldskrå Hitaveitu Akraness og Borgarfjardar 

Reglugerð tv rir Íþróttahúsið á Selfossi . ... 

Reglugerð fyrir F 

Auglýsing um umterð á Akurey ri 

Auglýsing um umferð í Njarðvík. 

Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar 

Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja . 

Auglýsing um umferð í Reyðarfjarðarhreppi í í Suður-Múla- 1- 

syslu . EN 

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 264. 31. 

1971, um raforkuvirki, með áorðnum breytingum 

Reglugerð um afnám banns við togveiðum út af Austjörðum 

Reglugerð um sérstakan söluskatt. . 

Reglugerð um breytingu á reglugerð um sölusk: itt nr. 

1982 med åordnum breytingum . ... 

Auglýsing um umferð á Akureyri 

Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks . HA 

Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrir heitt vatn 

um sölu- 

  

310/ 1987, um breyting 

'élagsmidstdd Selfoss ...... 

desember 

486/ 

li fyrir frystan hörpudisk sem framleiddur er ettir 

Blaðsíðutal 

636-637 

597 

629—630 

660 

601 

603—605 

602 

605 

651—652 

649 

661—662 

662 

663 

663—665 

657—659 

682 

683 

666 

666 

670—671 

667—669 

690 

717—724 

680 

653—655 

655—657 

684 

671—672 

673—674
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353 28. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Bessastaðahrepps .............. 674-076 
354 28. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 676-679 

370 28. júlí Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu um manntalsþing í Snæ- 

fellsness- og Hnappadalssýslu. ............... 691 

355 29. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkis- 

ins og Orkubús Vestfjarða .......... 679 

356 29. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrámrafveitna ......... 680 

362 29. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan humar á sumarvertíð 1987 ...... 685 

363 29. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu 1. júní til 30. 

september 1987 .......0 0. ennen ere vene 686 

364 29. juli Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan hörpudisk sem framleiddur verður 

frå 15. juli til 30, september 1987 ................. 687 

381 29. juli Sampykkt um B-gatnagerdargjåld fyrir Isafjardarkaupstad . . 727—728 

371 31. juli Samþykkt um stjórn Mosfellsbæjar og fundarsköp bæjar- 

stjårnar 2000. ne 692—704 

365 4. ágúst  Auglysing um breytingu á gjaldskrámrafveitna ......... 687 

366 4. ágúst Gjaldskrá Hitaveitu Mostellshrepps .......... 688—689 

368. 4. ågust  AuglysingumumferdiReykjavik.................… 691 

369. 4. ågust  AuglysingumumferdiReykjavik.................… 691 

391. 5. ågust Reglugerð um gatnagerðargjöld í Tálknafjarðarhreppi, V.- 

Barðastrandarsýslu ........ 00. 744—747 

376 7. ágúst  Auglysing um umferd å Blåndudsi ................. 716 

377. 10. ågust  Auglysing um umferd i Årnessyslu ................. 716 

389 11. ágúst  Skipulagsskrå fyrir Styrktarsjåd Sigurdar Jonssonar og Helgu 

Sigurðardóttur .........0 0 nerne 142 

372 12. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð um slátrun, mat og 

meðferð sláturafurða, nr. 442/1977, sbr. breytingu með 

reglugerðum, nr. 340/1981, ognr.342/1986 .......... 105-706 

373 12. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja ................ 107-709 

380 12. ágúst Reglugerð um gatnagerðargjöld í Hveragerði .......... 725-727 

384 12. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar ................. 734—736 

375 14. ágúst Reglugerð um skatt af erlendum lånum, leigusamningum o. 

fle sees een eee ene eu nune 713—715 
403 14. ágúst Reglugerð um ($.) breytingu á reglugerð um greiðslur al- 

mannatrygginga á lyfjakostnaði nr.246/1982 ......... 764 

388 17. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Íslenskar Getraun- 

ir,nr.47213.ágúst1981 ......... 741 

405 17. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 43 1. mars 1967 um 

ríkisábyrgðir og Ríkisábyrgðasjóð ................ 715 

393 18. ágúst Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöðina Fjallalax hf. í 

landi Hallkelshåla i Grimsnesi .................… 748—749



XVI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

396 18. ágúst Auglýsing um starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðjur ríkisins, 

Raufarhöfn .......... 000 kreere 151-159 

390 19. ágúst Reglugerð um skiptingu heilbrigðiseftirlits á Reykjavíkur- 

svæði, Kópavogssvæði og Kjósarsvæði skv. 6. gr. 2. og 12. 

tl. I. nr. 109 14. nóvember 1984 um hollustuhætti og 

heilbrigðiseftirlit.......... eekekk ken re 743 
383 21. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar. ......0. 0000. 731-733 

385 21. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis. ......... 0... 736—738 

386 21. ágúst Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis .............. 138-140 

392 21. ágúst Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga. ......... 747 

387 24. ágúst Auglýsingum umferð í Reykjavík. ........ 00... 140 

394 24. ágúst Reglugerð umskipan Vísindaráðs og Rannsóknaráðs ríkisins 149-751 

400 24. ágúst Auglýsingum umferð í Borgarnesi ........ 00... 760 

411 24. ágúst Gjaldskrå Orkubus Vestfjarda fyrirraforku ........... 119-783 

412 24. ágúst Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur .......... 184-785 

413 24. ágúst Gjaldskrá Rafmagnsveitnaríkisins ................. 786—792 

414 24. ágúst Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 792—796 

415 24. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................. 796-800 

418 24. ágúst Gjaldskrá RafveituSauðárkróks ........ 0000. 806-808 

419 24. ágúst Gjaldskrá RafveituSiglufjarðar ................ 808-810 

420 24. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ......... 0... 00... 810-812 

421 24. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka ....... 00... 0... S12-815 

422 24. ágúst Gjaldskrá RafveituStokkseyrar ........ 0... 815-818 

382 25. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Borgarness ........ 00... 729—731 

430 25. ágúst Samþykktum hundahald í Stykkishólmi .............. 829-830 

431 25. ágúst Gjaldskrá fyrir hundahald íStykkishólmi ............. 830-831 

395 26. ágúst Reglugerð um tollverð og tollverðsákvörðun........... 152-156 

397 26. ágúst Auglýsing um afnám reglugerðar nr. 287 29. apríl 1983, um 

tollverð notaðra bifreiða ........ 0. 759 
398 26. ágúst Auglýsing um afnám auglýsingar nr. 3 13. janúar 1971, um 

notkun heimildar í 32. tl. 3. gr. tollskrárlaga um lækkun 

flutningsgjalda með flugvélum í tollverðivöru ........ 759 

402 26. ágúst Reglur um verðmætismörk vegna yfirlýsingar útflytjanda á 

vörureikningi um uppruna vöru svo og sérstaka tollmeð- 

ferð smáböggla til einkaaðila og einkafarangurs ferða- 

manna samkvæmt fríverslunarsamningum EFTA og EBE .  762-763 

404 26. ágúst Auglýsing um sérstaka tollmeðferð vegna aðildar Íslands að 

Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) og samnings 

Íslands við Efnahagsbandalag Evrópu (EBE)......... 764—775 

399 27. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 168 17. ágúst 1970 um 

heilbrigðisskoðun á sláturafurðum, með síðari breytingum 760 

436 27. ágúst Auglýsingum starfsleyfi fyrir skolphreinsistöð í Hveragerði 839—-840 

401 31. ágúst Auglýsingumtollamál....... 0000 761—762 

406 31. ágúst Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi í Hvömmum í 

Hafnarfirði .......... en 716 

427  1.sept.  Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu......... 821-825
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428  1I.sept. Samþykkt um hundahald í Keflavík, Njarðvík, Grindavík, 

Miðneshreppi, Gerðahreppi, Vatnsleysustrandarhreppi og 

Hafnarhreppi........ 0... 826-827 

432  1.sept. Reglugerð umstarfsheiti ogstarfsréttindi matvælafræðinga..  831-832 
410  2.sept. Auglýsing um friðlýsingu Hraunfossa og Barnafossa í Hvítá í 

Borgarfirði ......... eee 111-718 
425  2.sept. Reglugerð um breyting á reglugerð um menntun, réttindi og 

skyldur læknaritara .......... 0. 819 

426. 2. sept.  Auglýsingum friðlýsingu kirkjugólfs á Kirkjubæjarklaustri..  819-820 

408  3.sept.  Auglýsingumumferð á Siglufirði .................. 116 

407  7.sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 261/1983, um fæðing- 

arorlof, med sidari breytingum ,................. 776 

424  8.sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um dráttarvélar og 

hlífabúnað við aflflutning frá þeim nr. 153 10. mars 1986 818 

409 9. sept. Reglugerð um sérstakt togveiðisvæði í Héraðsflóa ....... 7717 

416. 9. sept.  Gjaldskrå fyrir Hitaveitu Hafnarhrepps .............. 800—802 

417  9.sept. Gjaldskrá Rafveitu Akraness .........0.0. 802-806 

423. 10. sept... Auglysingum umferdfReykjavik.................. 818 

429 11.sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 170/1987, um þátttöku 

almannatrygginga í bifreiðakaupum fatlaðra ......... 828 

447 11. sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 170/1987. um þátttöku 

almannatrygginga í bifreiðakaupum fatlaðra ......... 856 

437 14. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ......... 841—843 

433 17. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerd um fullvirdisrétt til 

framleiðslu sauðfjárafurða verðlagsárið 1987-1988, nr. 445 

29. október 1986 ......0. 832 
441 18. sept.  Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Lindar hf. um Jean Pierre 

Jacquillat 2... ernee 848 

446. 18. sept... Auglysing um fridlysingu DverghamraåSidu .......... 854—855 

435 21. sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 486/1982 um söluskatt 

með síðari breytingum ..........0 0. 838 

438 21.sept. Reglugerð um sérstök togveiðisvæði samkvæmt lögum nr. 97 

20.desember 1985 .......0 0 843 

444 22. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfja nr. 201/1979 LL0LL 853 

445 22. sept. Reglugerð um breytingu (4.) á reglugerð um ávana- og 

fíkniefni nr. 16/1986 ........ 854 

452 23. sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 206 17. apríl 1984 um 

gatnagerðargjöld í Reykjavík .......... 862 

457 23. sept. Reglugerð um nám kennara sem fullnægja ekki skilyrðum 

laga nr. 48/1986 um lögverndun á starfsheiti og starfsrétt- 

indum grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og 

skólastjóra ........%.0 0 867—868 
434 24. sept. Auglysing um erlendar låntåkur og leigusamninga vegna 

innflutnings å vélum, tækjum og bunadi til atvinnurekstrar 833-838
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451 24. sept. —Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Jóns Axels Pét- 

urssonar og Ástríðar Einarsdóttur ................ 861—862 

443 25. sept. Reglugerð um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða 

verðlagsárið 1988-1989.......0. 00 kk kr ne 849—853 

460 25. sept. Gjaldskrá fyrir hundahald á Akureyri ............1.… 870 

464 26. sept. Auglysing um staðfestingu á breytingum á áður staðfestu 

aðalskipulagi Dalvíkur ......0.00 00 872 

439 28. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss ......... 00. 844—846 

440 28. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar ..........000... 846—847 

449 28. sept. Reglugerd um hækkun båta almannatrygginga.......... 858 

456 28. sept. Reglugerð um Náttúruverndarþing ...........000.. 866-867 

485 28. sept. Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðjur 

ríkisins, Seyðisfirði, frá 30. september1985 .......... 910 

442 29. sept. Auglýsing um bann við upprekstri sauðfjár á afrétti í Skútu- 

staðahreppi í Suður-Þingeyjarsýslu ............... 849 

453 29. sept Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir freðfisk á framleiðslutímabilinu frá 1. júní 

til30. september .......0 rre 863-865 

454 29. sept. Reglugerð um bann vid veidumsmåbåta.............. 865 

455 29. sept Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi við Víðilund á 

Akureyri. 2... 865 

448 30. sept. Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað.....0. 0000 857 

463 30. sept Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Grenivíkur í 

Grýtubakkahreppi, S.-Þingeyjarsýslu ............. 871 

495 30. sept. Auglysing um breytingu å starfsleyfi fyrir Fiskimjålsverk- 

smiðju Einars Sigurðssonar (FES), Vestmannaeyjum, nr. 

545/1986 0... n eee ek nere kk kk re 936 

503 30. sept. Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fyrir Fiskimjölsverk- 

smiðju Vestmannaeyja (FIVE), Vestmannaeyjum, nr. 544/ 

1986. 2 seen eee eee ken e enker kk re 944 

450 2. okt. Reglugerð um ábyrgðargjald skv. VI. kafla laga nr. 68/1987. 

bráðabirgðalaga um ráðstafanir í fjármálum.......... 859—860 

459 6. okt. Auglýsing um hámarkshraða á þjóðvegum ............ 870 

465 7. okt. Reglugerð um söluskatt og sérstakan söluskatt af tölvum og 

tölvubúnaði ......%.0 00 eee ken kk kne 873 

461 8. okt. Auglýsing um umferð í Reykjavík. . 00.00.0000. 871 

462 8. okt. Auglýsing um umferð í Reykjavík......0. 000. 871 

458 9. okt. Reglugerd um breyting å reglugerd nr. 104 1. mars 1986, um 

sérstakt gjald af bifreiðum. með síðari breytingum ...... 869—870 

466 9. okt. Auglýsing um breytingu á grunnfjárhæðum skv. 4. og 6. gr.. 

sbr. 22. gr. laga nr. 83/1984 um erfðafjárskatt ......... 873 

469 9. okt. Reglugerð um innheimtu framleiðslugjalds af mjólk umtram 

verðábyrgð ríkissjóðs á verðlagsárinu 1986-1987 ....... 891-892 

470 12. okt. Auglýsing um umferð á Akureyri ....... 0... 892 

474 12. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ......... 896-898
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467 13. okt. Gjaldskrá RafveituSelfoss .......... 874-876 
411 13. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfja nr. 201/1979 Lo ..... 0 893 
472 13. okt. Reglugerð um breytingu (5.) á reglugerð um sölu og meðferð 

åvana- og fikniefnanr. 16/1986 .................. 893 
473 13. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur .................... 894—895 
468 14. okt. Samþykkt um stjórn Borgarnesbæjar og fundarsköp bæjar- 

stjornar ........ even 877—890 
475 14. okt. Skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð Björns Jónssonar frá Kóngs- 

Þakka... 0... 898-899 

483 16. okt. Auglýsing um staðfesingu á breytingu á aðalskipulagi Akur- 

EYTAF 20 909 

484 16. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 353/1984, um Orðabók 

Háskólans .......0 0. 910 

488 16. okt. Reglugerð um breytingu (6.) á reglugerð um sölu og meðferð 

åvana- og fikniefnanr. 16/1986 .................. 912 

482 19. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 375/1987 um skatt af 

erlendum lánum. leigusamningumo.fl. ............ 909 

489 20. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfja nr. 201/1979 L 00... 913 

471 22. okt. Auglýsing um friðlýsingu Skógarfoss undir Eyjafjöllum ....  900-901 

480 22. okt. Samþykkt um afgreiðslutíma verslana í Reykjavík ....... 906-907 

479 23. okt. Reglugerð um Starfsmenntunarsjóð félaga í Kennarasam- 

bandi Íslands ........00... eee eee 904-905 
486 26. okt. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á skjald- 

armerki Akureyrar ......... 911 
478 28. okt. Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar. ........0.. 902-904 
481 28. kt. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ................... 907-908 
491 28. okt. Reglur um varnir gegn loftmengun við málmsuðu ........ 914-917 
492 28. okt. Reglur um örvggisbúnað véla ..........00 rr... 917-923 

493 28. okt. Reglur um húsnæði vinnustaða ................ 924-034 

500 28. okt. Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Austur-Skaftafellssýslu um manntalsþing í Austur-Skafta- 
fellssýslu ........ ene 940 

476 29. okt. Reglugerð umbensíngjald ........0.. 0. 899 
487 29. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 170/1987, um þátttöku 

almannatrygginga í bifreiðakaupum fatlaðra, með breyt- 

Ingu Nr. 430/1987 eee eee 912 

497 1. nóv. Reglugerð um skráningargjald og árgjald sérlyfja á sérlyfja- 

skrå seen eee ennen 939 
498  2.nóv. Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Barðastrandarsýslu um manntalsþing í Barðastrandarsýslu 939 
501  2.nóv. Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hafnarfjarð- 

arhofn, nr. 375 29. desember 1985 ................ 941 

490. 5. nøév.  Auglysing um umferdiNeskaupstad ................ 913 
494  6.nóv. Auglýsingum norræna tungumálasamninginn .......... 934—935
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499  6.nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð um söluskatt nr. 486/ 

1982 með áorðnum breytingum. ....0.000 0. 940 

496  9.nóv. Gjaldskrá fyrir sérstök eftirlits- og þjónustustörf Vinnuettir- 

litsríkisins .........0 0 kr kker 936-938 

538 9. nóv.  Gjaldskráfyrirafnotflugvalla .....0..%.0 0... 1019-1020 

553  9.nóv. Reglugerð um öruggan flutning hættulegra efna með loftför- 

UM... 1099—1108 

562 9. nóv.a Reglugerð um breytingu á reglugerð um vöruflutninga með 

loftförum, nr.5127. febrúar 1976 .......00000.. 1121 

506 10.nóv.  Auglýsingum friðland við Varmárósa ............... 946-947 

507 10.nóv.  Auglýsingum friðland í Þjórsárverum ...........0.... 948—-949 

502 12.nóv.  Reglugerðum sérstakansöluskatt......... 0... 941-944 

540 16. nóv. Arðskrá fyrir Veiðifélagið Hæng um Laxá í Refasveit ..... 1023 

511 17.nóv. Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ......... 957--959 

541 17. nóv.  Arðskrá fyrir Vesturhópsvatn, Faxalæk, Reyðarlæk, Grund- 

ará, Hörghólsá og Miðfjarðarvatn .........00.. 1024 

508 18. nóv. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir freðfisk á framleiðslutímabilinu frá 1. októ- 

ber 1987 til næstkomandi áramóta nema annað verði 

ákveðið 2... een ener kerkrsne 950—952 

515 18. nóv. Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ......... 0000... 972-973 

529 18. nóv.  Auglýsingum gjald til Almanakssjóðs ........ 000... 1004 

504 19. nóv. Reglugerð uminnheimtuhlutfallútsvars1988 .......... 945 

513 19. nóv. Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja .......0...00.. 962—965 

505 20. nóv.  Auglýsingum umferð í Hafnarfirði ................. 945 

527 20.nóv. Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi hafnarsvæðisins á 

Akranesi. ..... 00 nen nn ke 1002 

528 20. nóv. Auglýsing um nýtt fasteignamat ....0... 200 1003 

512 24. nóv. Gjaldskrá Rafveitu Borgarness .......0 0. eee 960—962 

514 24. nóv. Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins .............. 965-971 

519 24.nóv. Reglugerð um próf til að öðlast löggildingu til fasteigna- og 

skipasölu......2. 0 kk k rr rne 983—986 

520 24. nóv. Reglugerð um löggildingu og tryggingaskyldu fasteigna- og 

skipasala . 2.220 e eee eee ek kreere 987—989 

516 25. nóv. Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 974-976 

517 25. nóv.  Gijaldskráfyrir Hitaveitu Hafnarhrepps ........... 976-978 

526 25. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð um skipun stjórnarnefnd- 

ar og svæðisstjórna málefna fatlaðra. .............. 1002 

518 26. nóv. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ............... 978-982 

522 27. nóv. Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrirraforku ........... 990—994 

523 27. nóv. Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar... 02.00.0000 995—997 

524 27. nóv. Gjaldskrá RafveituSauðárkróks .......0 0000. 997—999 

525 27. nóv. Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur .......... 999—-1001 

530 30. nóv. Reglugerð um sérstakt línu- og netasvæði út af Faxaflóa .... 1005 

532 30. nóv. Gjaldskrá Rafveitu Siglufjarðar ....... 00... 1006-1007 

537 30.nóv. Gjaldskrá HitaveituSiglufjarðar ........ 0... 1017-1019
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10. 

10. 

10. 

11. 

14. 

14. 

0. nåv. 

des. 

des. 

des. 

des. 

des. 

des. 

des. 

des. 

des. 

des. 

des. 

des. 

des. 

des. 

. des. 

. des. 

. des. 

. des. 

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 153/1986 um dráttar- 

vélar og hlífabúnað við aflflutningfráþeim .......... 

Reglugerð um launabókhald ístaðgreiðslu ............ 

Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Húsbakka í Aðaldal ....... 

Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Raufarhöfn ............ 

Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Húsavík. .............. 

Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu í Presthólahreppi (Kópaskeri) .. 

Reglugerð um bann við rækjuveiðum út af Norðausturlandi 
Gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar ................. 
Reglugerðumfis ......0...0 eee ee 

Gjaldskrá fyrir þjónustu loftferðaettirlits flugmálastjórnar .. 

Reglugerð um holræsi í Búlandshreppi, Suður-Múlasýslu ... 

Reglugerð um holræsi í Húsavíkurkaupstað ........... 

Samþykkt um stjórn og fundarsköp Reykhólahrepps...... 

Samþykkt um stjórn Selfoss og fundarsköp bæjarstjórnar ... 

Stofnskrá sjálfseignarstofnunarinnar Móðirogbarn ...... 

Gjaldskrå Hitaveitu Mosfellsbæjar ................. 

Gjaldskrå Rafmagnsveitu Reykjavikur .............. 

Samþykkt um stjórn og fundarsköp Stöðvarhrepps ....... 

Samþykkt um stjórn Dalvíkurkaupstaðar og fundarsköp bæj- 

AFSÉJÓTNAF „0... e ene 

Reglugerð um breytingar á reglugerðum um greiðslur sjúkra- 

tryggðra samkvæmt lögum um almannatryggingar ...... 

Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar ................. 

Gjaldskrá yfir efna- og örverurannsóknir er Rannsóknastofn- 

un fiskiðnaðarinsannast ........... 

Auglýsing um friðlýsingu Eldborga undir Geitahlíð....... 

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 53. 12. febrúar 1987, 

um skuldbreytingarlán úr Fiskveiðasjóði Íslands ....... 

Gjaldskrá fyrir hundahald í Bolungarvík ............. 

Samþykkt um breytingu á samþykkt um afgreiðslutíma versl- 

ana í Reykjavíknr.480/1987 000. 

Auglýsing um staðfestingu á söluumboðseyðublaði Félags 

fasteignasala 2... eee eee eee eee ene 

Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ......... 

Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka ........... 

Samþykkt um stjórn Húsavíkurkaupstaðar og fundarsköp 

bæjarstjórnar ........ 0 

Reglugerd um gjåld fyrir vorumerkio. fl. ............. 

Reglugerd um gjåld fyrireinkaleyfio. fl. ............. 

Gjaldskrå fyrir Hitaveitu Laugaråss, Laugaråsi, Biskupstung- 

Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss. ......%%. 

Gjaldskrá RafveituSelfoss 2 ...00...0 

Gjaldskrá Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit 

með mælitækjum og vogaráhöldum ............... 

1121 

1021-1022 

1025 1026 

102 6-102 

1027-102 

1028- 1020 

1005-1006 

1016-1017 

1110-1111 

1112-1113 

1117-1118 

1119-1120 

1049—-1059 

1060-1072 

1229-1231 

1014-1015 

1008-1011 

1038-1048 

1073-1085 

1108—1109 

1011-1013 

1113-1116 

1227-1228 

1037 

1199 

1118 

1126—1128 

1128—1130 

1147—1149 

1086—1098 

1123 

1124 

1138—1139 

1140—1141 

1145—1147 

1226—1227 

B
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

637 15. des. Reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfio.fl. ............. 1267 

546 16. des. Reglugerð um fæðingarorlof samkvæmt lögum nr. 59 frá 31. 

mars 1987 um breyting á lögum um almannatryggingar nr. 

67/1971 með síðari breytingum ................ 1029-1037 

567 16. des. Auglýsing um tryggingaté ferðaskrifstofa ............. 1126 

576 16. des. Gjaldskrá Rafveitu Akraness ......... 1141-1144 

589 16. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 463/1984, um lækkun, 

niðurfellingu eða endurgreiðslu á aðflutningsgjöldum 

vegna endursendingar, eyðileggingar, skemmda, rýrnunar 

eða vöntunar áinnfluttumvörum ................ 1176 

610 16. des. Reglugerð um fyrstu breytingu á reglugerð um notkun og 

bann við notkun tiltekinna eiturefna og hættulegra efna nr. 

137/1987 0000 eee eee eee nen k kr nne 1204 
620 16. des. Reglugerð um (7.) breytingu á reglugerð um flokkun eitur- 

efna og hættulegra efna nr. 445/1978 ...... 00... 1225 

566 17. des. Auglýsing um skráningu farmflytjenda á innfluttum vörum og 

skiláfarmskrám ....... 00. 1125-1126 

588 17. des. Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga. ......... 1176 

563 18. des. Reglugerð um gengisbundin inn- og útlán í bönkum og 

sparisjodum . eee eee ennen kreere 1122 

571. 18. des. Gjaldskrå Hitaveitu Olafsfjardar .................. 1132—1134 

572 18. des. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ....... 0. 1134-1135 

579 18. des. Gjaldskrá Rafveitu Stokkseyrar ........ 0... 1149—1152 

616 18. des. Reglugerð um innheimtu framleiðslugjalds af afurðum sauð- 

fjár umfram verðábyrgð ríkissjóðs á verðlagsárinu 1986-87 . 1220-1222 

570 21. des. Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks ............. 1131-1132 

573 21. des. Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga ..........0.. 1135-1137 

584 21. des. Bæjanöfno.fl.....%..00 1168 

618 21. des. Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur talmeinafræðinga 
1223-1224 

619 21. des. Gjaldskrá vegna hundahalds í Garðabæ fyrir árið 1988 ..... 1224-1225 

636 21. des. Auglýsing um breytingu á flugreglum, sbr. auglýsingu nr. 99 

10. febrúar 1987 ....... 0 nne 1265-1266 

580 22. des. Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis ............ 1152-1154 

581 22. des. Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis. ......... 1154-1156 

582 22. des. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ............... 1156-1161 

583 22. des. Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins ................ 1161-1167 

596 22. des. Reglugerð um uppgjör á innheimtu staðgreiðslufé ....... 1192-1193 

606 22. des. Auglýsing um útvarpsgjald ......... 1202 

609 22. des. Reglugerð um (6.) breytingu á reglugerð um greiðslur al- 

mannatrygginga á lyfjakostnaði nr. 246/1982 ......... 1203-1204 

617 22. des. Gjaldskrá yrir heilbrigðiseftirlit á Suðurlandssvæði tyrir árið 

1988... zxxxC…cc 1222 
625 22. des. Lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík ......... 1232-1237 

626 22. des. Lögreglusamþykkt fyrir Húsavíkurkaupstað ........... 1237-1247 

627 22. des. Lögreglusamþykkt fyrir Garðakaupstað.............. 1247-1256 

585 23. des. Reglugerð um dómsmálagjöldo.fl........ 0... 1169-1171
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

586 23. des. Reglugerð um skoðunargjaldökutækja .............. 1171-1172 

587 23. des. Reglugerð um löggæslu á skemmtunum og um slit á skemmt- 

unum ogöðrum samkvæmum . 2... 1173-1175 

595 24. des. Auglýsing um sameiningu Helgustaðahrepps í Suður-Múla- 

sýslu við Eskifjarðarkaupstað ísömusýslu........... 1191 

590 28. des. Reglugerð um bifreiðagjald ........... 0... 1177-1178 

592 28. des. Reglugerð um brunavarnagjald ................ 1181 

593 28. des. Reglugerð um þungaskatt......... 0... 1182-1186 

594 28. des. Reglugerð um aukatekjur ríkissjóðs .............. 1187-1191 
598 28. des. Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað .......0 0000 1195 

600 28. des. Reglugerð um innheimtu þinggjalda á árinu 1988 ........ 1197-1198 

603 28. des. Auglýsing um áskriftargjald Stjórnartíðinda ........... 1199 

604 28. des. Auglýsing um gjald fyrir birtingu efnis í B-deild Stjórnartíð- 

INÁA „2... kren 1200 

624 28. des. Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð um opnunartíma 

lyfjabuda nr. 30/1983 22000 nen enken 1232 

630 28. des. Auglýsing um umferð í Reykjavík. ............ 1261 

631 28. des. Auglýsing um umferð í Reykjavík. ............. 1261 

632 28. des. Auglýsing um umferð í Reykjavík. ........... 1261 

591 29. des. Reglugerð um laun, greiðslur og hlunnindi utan staðgreiðslu . 1179-11S1 

597 29. des. Reglugerð um greiðslu barnabóta á árinu 1988 .......... 1193-1195 

599 29. des. Reglugerð um vitagjald ......%.. 0. 1196 

601 29. des. Gjaldskrá fyrir þjónustu Veðurstofu Islands ........... 1198—1199 

605 29. des. Reglugerð um tollafgreiðslugengi vegna tollmeðferðar á inn- 

fluttumvörum ........ 0 ker kene 1201-1202 

639 29. des. Samþykkt um sorphreinsun og sorpeyðingu í Húsavíkurkaup- 

Stað 20... ennen nen enker ene 1269—1270 

607 30. des. Reglugerd um breyting å reglugerd nr. 511, 18. desember 

1986, um útvarp samkvæmt tímabundnum leyfum ...... 1203 

608 30. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 512, 18. desember 

1986, um auglýsingar Í útvarpi. ..... 0000. 1203 

611 30. des. Reglugerð um gjöld fyrir skoðun, skráningu, mælingu skipa 

Of seen eee eee ener ee 1205—1208 
615 30. des. Reg ugerå um frådrått vegna gjafa til menningarmåla o. fl. 1219—1220 

633 30. des. Reglugerð um barnsburðarleyfi starfsmanna ríkisins ...... 1262-1263 

638 30. des. Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur tannfræðinga ... 1268 

612 31. des. Reglugerð um jöfnunargjald ....... 000. 1209-1214 

613 31. des. Reglugerð um sérstakt gjald af bifreiðum og bifhjólum..... 1215-1217 

614 31. des. Reglugerð um skilástaðgreiðslufé ................. 1217-1219 

628 31. des. Reglugerd um innheimtu fådurgjalda ............... 1257-1259 

629 31. des. Reglugerð um innheimtu og ráðstöfun á fóðurgjaldi til loð- 

dýraræktar ....... 00 e nen kne 1260 

634 31. des. Gjaldskrá fyrir veitta þjónustu á rannsóknarstofu Hollustu- 

verndar ríkisins. ......... e eee kkne 1264 

635 31. de: Gjaldskrá vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja samkvæmt 

reglugerð nr. 390/1985 ..0...0 0 eee ek ene 1264
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Reikningar. 

41 Reikningur Grænlandssjóðs fyrirárið 1981 ............ 80 

42 Reikningur Grænlandssjóðs fyrir árið 1982 ............ 81 

43 Reikningur Grænlandssjåds fyrir årid 1983 ............ 82 

44 Reikningur Grænlandssjdds fyrir årid 1984 ............ 83 

45 Reikningur Grænlandssjóðs fyrirárið 1985 ............ 84 

138 Reikningur Tryggingarsjóðs viðskiptabanka fyrir árið 1986 ..  270-271 

144 Reikningur Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru, fyrir 

árið 1980 ......00 renee 274 

251 Reikningur Iðnlánasjóðs fyrir árið 1986 .............. 514-520 

252 Reikningur yfir tekjur og gjöld Grímseyjarsjóðs W. Fiske, 
fyrir árið 1986 .........0 0 520 

259 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísa- 

fjarðarsýslu, fyrir árið 1986 ......... 0. 526 

260 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers, 

fyrir árið 1986 ....... 0. keen ne 527 
261 Reikningur yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígs, fyrir árið 1986 527 

262 Reikningur fyrir Styrktarsjóð Þórarins Tulinius, fyrir árið 

1980 .....00 00 528 
263 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða 

tjon af jardeldum, fyrir årid 1986................. 528 

268 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóhanns Jó- 

hannessonar og Sigurbjargar Guðnadóttur, fyrir árið 1986 . 532 

269 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians kon- 

ungs X. og Alexandrine drottningar, fyrir árið 1986 ..... 533 

270 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna 

Steinunnar Sighvatsdóttur og Magnúsar Ólafssonar. fyrir 

árið 1980 ..0..%. 0 ee 533 

271 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns 

Nikulássonar, fyrir árið 1986 .......... 533 

272 Reikningur Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteins- 

sonar og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1986 ........ 534 

273 Reikningur Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1986...  534-535 

358 Reikningur Þjóðhátíðarsjóðs fyrirárið 1986 ........... 681 

374 Reikningur Lífeyrissjóðs bænda fyrir árið 1986.......... 110-712 

379 Reikningur Innheimtustofnunar sveitarfélaga .......... 724-725 

509 Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga fyrir árið 1986 ....... 952—954 

510 Reikningur Bjargrådasjåds fyrir årid 1986 ............ 955—957 

521 Reikningur Minningarsjóðs Þórleifar Kr. Sigurðardóttur, 

ljósmóður frá Kóngsbakka, fyrir árið 1986 ........... 989
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Stjórnarráðsbréf. 

278 Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Norður-Ísafjarðarsýslu um manntalsþing í Norður-Ísa- 

fjarðarsýslu ....... 0000 e urene 537 

314 Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Vestur-Ísafjarðarsýslu um manntalsþing í Vestur-Ísafjarð- 

arsyslu 220 eee ennen keen ekeee 600 

370 28. júlí Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu um manntalsþing í Snæ- 

fellsness- og Hnappadalssýslu. .............. 691 

408  2.nóv. Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Barðastrandarsýslu um manntalsþing í Barðastrandarsýslu 939 

500 28. okt. Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Austur-Skaftafellssýslu um manntalsþing í Austur-Skafta- 

fellssýslu .......... 0 940 

641 Heiðursmerki fálkaorðunnar.........0..0 1272-1275 

642 Embætti, sýslanir ........0.2 00 1275-1289 

643 Ræðismenn........00 00 1289 

644 Skrá um tilkynningar um ný hlutafélög sem birtust í Lögbirt- 

ingablaði 1987 .....0..2.00 1290-1296 

645 Skrá um firmatilkynningar sem birtust í Lögbirtingablaði 

1987 22.00.0000 eee eee eee eee eee eee 1297—1317 

646 Skrá samvinnufélagatilkynninga sem birtust í Lögbirtinga- 

blaði 1987 20... re 1317
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eftir målaflokkum. 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Aðflutningsgjöld, sjá Skattamál, tollamál. 

Akranes. 

15 7. jan. Gjaldskrá Rafveitu Akraness .........0. 29-32 

73  6.febr.  Auglýsingum staðfestingu á aðalskipulagi Akraness ...... 120 

108 4. mars Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Akranessvæði sbr. reglu- 

gerð nr. 195/1985, um skiptingu heilbrigðiseftirlits á Vest- 
urlandssvæði, sbr. 6. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti 

og heilbrigðiseftirlit ........... 235-237 

339 16. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ......... 657—659 

417 9. sept.  Gjaldskrå Rafveitu Akraness .........0 0... 802—806 
437 14. sept. Gjaldskrå Hitaveitu Akraness og Borgarfjardar......... 341—843 

474 12. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ......... 896-898 

511 17. nóv. Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ......... 957-959 

527 20. nóv. Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi hafnarsvæðisins á 

Akranesi. 0... 1002 

569 14. des. Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ......... 1128-1130 

576 16. des. Gjaldskrá Rafveitu Akraness ............ 1141--1144 

Akureyri. 

S 14. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar .............. 11-12 

19 23. jan. Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ........... 44-46 

98 27. febr.  Hafnarreglugerð fyrir Akureyrarhöfn ............... 142-149 

174 8. apríl Auglysing um umferd å Akureyri .................. 323 

182 1S. apríl Reglugerð um Verkmenntaskólann á Akureyri ......... 349—-355 

188 28. apríl Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Akur- 

EYTAF 2000. 366 

279 18. júní Auglýsing um háskólakennslu á Akureyri ............. 538 

295 10. júní Samþykkt um hundahald á Akureyri ................ 574-575 

208 26. júní Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ............. 577—578 

299 26. juni Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar. .......... 578-580 

323 25. júní Samþykkt um afgreiðslutíma verslana á Akureyrio.fl...... 617—618 

347 20. júlí Auglýsing um umferð á Akureyri .............. 666 

350 23. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ............. 670-671 

361 27. júlí Auglýsing um umferð á Akureyri ............ 684 

383 21. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar ............. 0... 131-733 

455 29. sept. Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi við Víðilund á 

Akureyri... een ne 865 

460 25. sept. Gjaldskrá fyrir hundahald á Akureyri ............... 870
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470 12. okt. Auglýsing um umferð á Akureyri ................. 892 

478 28. okt. Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar. ............. 902-904 

481 28. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar .................. 907--908 

483 16. okt. Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Akur- 

EYTAF 2... eee neuen ueve 909 

486 26. okt. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á skjald- 

armerki Akureyrar ......... e even 911 

523 27. nóv Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar. ............... 995—-997 

572 18. des. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ................. 1134-1135 

Almannatryggingar. 

50 26. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð um greiðslur almanna- 

trygginga á lyfjakostnadi nr. 246/1982.............. 89 

75 23. febr.  Reglurum hækkun bóta almannatrygginga ............ 121 

142 30. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 201/1981 um iðgjald 

til slysatrygginga skv. 36. gr. laga nr. 67/1971 um almanna- 

tryggingar 2... 273 

170 22. apríl Reglugerð um þátttöku almannatrygginga í bifreiðakaupum 

fatlaðra. ......0. 320-321 

211 7. maí Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga. ......... 400 

231 22. maí Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga. ......... 467 

303 23. júní Reglugerð um hækkun fjárhæða (frítekjumarks) skv. 1. tl. 1. 

mgr. 19. gr. laganr. 67/1971, um almannatryggingar..... 583 

392 21. ágúst Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga. ......... 747 

403 14. ágúst Reglugerð um ($.) breytingu á reglugerð um greiðslur al- 

mannatrygginga á lyfjakostnaðinr. 246/1982 ......... 764 

407  7.sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 261/1983, um fæðing- 

arorlof, með síðaribreytingum „................. 776 

429 11. sept... Reglugerd um breyting å reglugerd nr. 170/1987, um þátttöku 

almannatrygginga í bifreiðakaupum fatlaðra ......... 828 

447 11. sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 170/1987, um þátt- 

tökku almannatrygginga í bifreiðakaupum fatlaðra ..... 856 

449 28. sept. Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga. ......... 858 

487 29. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 170/1987, um þátttöku 

almannatrvgginga í bifreiðakaupum fatlaðra, með breyt- 

ingu Nr. 430/1987 00... nen 912 

546 16. des. Reglugerð um fæðingarorlof samkvæmt lögum nr. 59 frá 31. 

mars 1984 um breytingu á lögum um almannatryggingar nr. 

67/1971 med sidari breytingum .................. 1029—1037 

554. 9. des Reglugerð um breytingar á reglugerðum um greiðslur sjúkra- 

tryggðra samkvæmt lögum um almannatryggingar ...... 1108—1109 

588 17. des. Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga. ......... 1176 

609 22. des. Reglugerð um (6.) breytingu á reglugerð um greiðslur al- 

mannatrygginga á lyfjakostnaðinr.246/1982 .........
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Almannavarnir. 

285 18. júní Auglýsing um samstarfum almannavarnir ............ 546 

Alþingiskosningar. 

89  6.mars  Auglýsingum almennar kosningar til Alþingis 25. apríl 1987 131 

90 6. mars  Auglýsingumlistabókstafi stjórnmálasamtaka ......... 131 

121 23. mars Leiðbeiningar um utankjörfundaratkvæðagreiðslu á sjúkra- 

húsum og dvalarheimilumaldraðra ............... 250 

126 26. mars Auglýsing um listabókstafi stjórnmálasamtaka ......... 255 

292 22. júní Auglýsing um þingsætatölu kjördæma við kosningar til Al- 

bingis 000. eee ene 560 

319 2. juli Alþingismenn kosnir í apríll987........00. 606-610 

Atvinnuleysi, sjá Félagsmál. 

Atvinnuréttindi. 

46 29. jan. Reglugerð um starfsheiti og starfsréttindi næringarfræðinga 85 

47 29. jan. Reglugerð um starfsheiti og starfsréttindi næringarráðgjafa.. 86—88 

127 17. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 352/1983, fyrir Sjúkra- 

liðaskóla Íslands og um réttindi og skyldur sjúkraliða .... 256 

161 30. mars Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur læknaritara .... 307 

204 24. apríl Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur sjúkranuddara ..  384-385 

215 18. maí Reglugerð um störf, starfsvettvang og starfshætti þroskaþjálfa 427-430 

220 26. maí Reglugerð um löggildingu og tryggingarskyldu fasteigna- og 

skipasala........ 00 knee 436-437 

425  2.sept. Reglugerð um breyting á reglugerð um menntun, réttindi og 

skyldurlæknaritara ......... 0. ken 819 

432. 1. sept. Reglugerð umstarfsheiti ogstarfsréttindi matvælafræðinga..  831-832 

457 23. sept. Reglugerð um nám kennara sem fullnægja ekki skilyrðum 

laga nr. 48/1986 um lögverndun á starfsheiti og starfsrétt- 

indum grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og 

skólastjóra ........0. 00 een ene kk ne 867—-868 

519 24. nóv Reglugerð um próf til að öðlast löggildingu til fasteigna- og 

skipasölu.. 0... ek nn 983-986 

520 24. nóv. Reglugerð um löggildingu og tryggingaskyldu fasteigna- og 

skipasala.......... 0 ken nn 987—989 

618 21. des Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur talmeinafræðinga 

1223-1224 
638 30. des. Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur tannfræðinga. .. 1268 

Atvinnustarfsemi. 

38 26. jan. Reglur um úthlutun styrkja úr rannsóknasjóði til að stuðla að 

nýsköpun í atvinnulífinu ....... 0000 1172 

67 29. jan. frjaldskrá vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja samkvæmt 

reglugerð nr.390/1985 20.00.0000 enker r ennen 115
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168 3. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöðina Snælax hf., 

Grundarfirði ......... 000 n enken n ne 317—318 
227 25. mai Auglysing um erlendar låntåkur og leigusamninga vegna 

innflutnings å vélum, tækjum og bunadi til atvinnurekstrar 457—461 

248. 1. juni Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð í landi Fellsmúla í 

Landssveit til framleiðslu sjógönguseiða og sumaralinna 

SEIðA 2... 507-508 

253 1. júní Auglýsing um starfsleyfi fyrir Síldar- og fiskimjölsverksmiðju 

Einars Guðfinnssonar hf., Bolungarvík, til að framleiða 

fiskimjöl og lýsi úr fiski ogfiskúrgangi.............. 521-523 

255 1. júní Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Fljótalax hf.. 

Reykjarhóli, Fljótum, tilframleiðslu sjógönguseiða..... 524-525 

396 18. ágúst Auglýsing um starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðjur ríkisins, 

Raufarhöfn ........00 022 751-159 

434 24. sept. Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar 833—838 

485 28. sept. Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðjur 

ríkisins, Seyðisfirði, frá 30. september 1985 .......... 910 

495 30. sept. Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fyrir Fiskimjölsverk- 

smiðju Einars Sigurðssonar (FES), Vestmannaeyjum, nr. 

545/1986 eee ene eee eee k kk ne 936 
503 30. sept. Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fyrir Fiskimjölsverk- 

smiðju Vestmannaeyja (FIVE), Vestmannaeyjum, nr. 544/ 

1986. see eee eee eee een ne ere r kr k ne 944 
542  2.des. Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Húsbakka í Aðaldal ....... 1025-1026 
543 2. des. Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Raufarhöfn ............ 1026-1027 

544. 2. des. Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Húsavík............... 1027-1028 

545 2. des. Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu í Presthólahreppi (Kópaskeri) .. 1028-1029 

635 31. des. Gjaldskrá vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja samkvæmt 

reglugerð nr.390/1985 .....000 1264 

Auglýsingar. 

608 30. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 512, 18. desember 

1986, um auglýsingar í útvarpi ....... 0... 1203 

Austur-Skeftafellssýsla. 

22 21. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Hafnarhrepps ............... 51-53 

193 6. maí Reglugerð um bann við togveiðum við Vestmannaeyjar og 

Hrollaugseyjar ........ 0 eee ker kr ree 369 

416. 9. sept.  Gyjaldskrå fyrir Hitaveitu Hafnarhrepps .............. 800—802 

500 28. okt. Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Austur-Skaftafellssýslu um manntalsþing í Austur-Skafta- 

fellssyslu . 22 eee eee eee eee eee een renen ne 940 

517 25. nåév.  Gyjaldskrå fyrir Hitaveitu Hafnarhrepps .............. 976—978
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Árnessýsla. 

10 9. jan. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Flúða og nágrennis ........... 15—16 

11 12. jan. Gjaldskrá Hitaveitu BrautarholtsíSkeiðahreppi ........ 17-18 

12. 7. jan. Gjaldskrå Hitaveitu Porlåkshafnar ................. 19—21 

62. 6. febr.  Gjaldskrå Rafveitu Eyrarbakka ................... 101—104 

63. 6. febr.  Gjaldskrå RafveituStokkseyrar................... 104—106 

64  6.febr. Gjaldskrá Hitaveitu Eyrarbakka .................. 106-108 

85 23.febr. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga á 

félagssvæði vörubílstjórafélagsins Mjölnis ........... 128 

165 7. apríl Reglugerð fyrir Vatnsveitu Hraungerðishrepps ......... 313-314 

225 18. maí Samþykkt um hundahald í Ölfushreppi .............. 455—456 

228. 1. juni  Gjaldskrå fyrir Hitaveitu Laugaråss, Laugaråsi, Biskupstung- 
UM. ennen eees 462—463 

257 3. júní Auglýsing um breytingu á mörkum Biskupstungnahrepps og 

Hrunamannahrepps í Árnessýslu ................ 526 

289 15. juni Gjaldskrá fyrir hundahald í Ölfushreppi fyrir árið 1987..... 553 

321 2. juli Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar ................. 612—614 

333 30. júní — Samþykktumstjórn ogfundarsköp Eyrarbakkahrepps 638—-648 

342 15. juli Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 257 23. júní 1977 um 

gatnagerðargjöld í Eyrarbakkahreppi.............. 662 

343 15. juli Sampykkt um sorphreinsunargjald å Hellu årid 1987 ...... 663 

344 15. júlí Samþykkt um sorphreinsun á Hellu. ................ 663—665 

356 29. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrámrafveitna ......... 680 

377 10. ágúst Auglýsingum umferð í Árnessýslu ................. 716 

380 12. ágúst Reglugerð um gatnagerðargjöld í Hveragerði .......... 725—727 

393 16. ágúst Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöðina Fjallalax hf. í 

landi Hallkelshóla í Grímsnesi .................. 748—749 

421 24. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka ................... 812-815 

422 24. ágúst  Gjaldskrå RafveituStokkseyrar................... 815—818 

507. 10. nåv.…. Auglysing um fridland i Pjårsårverum ............... 948—949 

574 15. des. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Laugaráss, Laugarási, Biskupstung- 

UM 1138-1139 

578 14. des. Gjaldskrå Rafveitu Eyrarbakka ..................… 1147—1149 

579 18. des. Gjaldskrå RafveituStokkseyrar ................... 1149—1152 

Ávana- og fíkniefni, sjá Lyf. 

Bankamál. 

72 12.febr. Reglur um reikningsskil og gerð ársreiknings Seðlabanka 

Íslands .......2.0. 118-120 
230 26. maí Reglur um umboðsskrifstofur erlendrabanka .......... 466—467 

236 27. mai Auglysing um nidurfellingu nokkurra reglugerda um vid- 

skiptabanka . sees eee een eee ene nee 470—471 

287 24. júní Reglugerð um grundvöll og útreikning meðalávöxtunar og 

dråttarvaxta . 2 2 eee eee eee eee ne 547—548



XXXI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

450 2. okt. Reglugerð um ábyrgðargjald skv. VI. kafla laga nr. 68/1987, 

bráðabirgðalaga um ráðstafanir í fjármálum.......... 859—860 

563 18. des. Reglugerð um gengisbundin inn- og útlán í bönkum og 

SPAFISJÓÖÐUM.....0 00 n ker kk ken 1122 

Bardastrandarsysla. 

48 20. jan. Samþykkt um afgreiðslutíma verslana í Patrekshreppi ..... 87-88 
131 20. mars Auglýsing um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi Patreks- 

hrepps 2... 262 

167 21. april — Gjaldskrå fyrir Hitaveitu Reykhålahrepps ............ 316 
185 15. april  Hafnarreglugeråd fyrir Brjånslæk .................. 358—364 

221 15. maí Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á samein- 

ingu Reykhólahrepps, Geiradalshrepps, Gufudalshrepps, 

Flateyjarhrepps og Múlahrepps í Austur-Barðastrandar- 

SÝSIU 00.00.0000 437 

302 23. júní — Auglýsing um sameiningu Ketildalahrepps í Vestur-Barða- 

strandarsýslu við Suðurfjarðahrepp ísömu sýslu ....... 582 

391 5. ágúst Reglugerð um gatnagerðargjöld í Tálknafjarðarhreppi, V.- 

Barðastrandarsýslu ........00 00 eee knee 744—747 

498. 2. nåv.  Bréf déms- og kirkjumålaråduneytisins til syslumannsins i 

Bardastrandarsyslu um manntalsping i Bardastrandarsyslu 939 

549. 7. des. Samþykkt um stjórn og fundarsköp Reykhólahrepps...... 1049—-1059 

Barnavernd. 

608 30. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 512, 18. desember 

1986, um auglýsingar í útvarpi. ............ 1203 

640 18. júní Reglur um meðferð fjármuna Barnaverndarsjóðs Knuds Knu- 

SEN... enn 1271 

Bátaábyrgðarfélög, sjá Siglingar, skip; Tryggingar. 

Bensín, sjá Eldsneyti. 

Bifreiðagjöld, sjá Skattamál, tollamál; Ökutæki. 

Bifreiðar, siá Ökutæki. 

Bolungarvík. 

95 26. febr. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Bolungarvíkur............. 137-138 

118 13. mars Gjaldskrá fyrir hundahald í Bolungarvíkurkaupstað ...... 247 

158 31. mars Lögreglusamþykkt fyrir Bolungarvíkurkaupstað ........ 297-303 

602 11. des. Gjaldskrá fyrir hundahald í Bolungarvík ............. 1199 

Borgarfjarðarsýsla, sjá Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

Botnvörpuveiðar, sjá Landhelgismál; Sjávarútvegur.
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Brunamál. 

592 28. des. Reglugerð um brunavarnagjald ..........0. 1181 

Búfjárhald, sjá Landbúnaður. 

Búnaðarmál, sjá Landbúnaður. 

Byggingarmál. 

177 27. apríl Reglugerð um breyting á bygginarreglugerð nr. 292 16. maí 

1979 000... z&xC&CxCxCCxCCxCxCx 327 

Bæjanöfn. 

584 21. des. Bæjanöfno.fl.........%2 0 krnee 1168 

Bæjarstjórnir, sjá Sveitarstjórnarmál. 

Börn, sjá Barnavernd. 

Dalasýsla. 

306 22. júní — Samþykktum stjórn og fundarsköp Haukadalshrepps í Dala- 

syslu 2... eee eee enker erenee 585—594 

Dalvik. 
24 23. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur ......... 00. 56-57 

229 25. maí Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur .................... 464-465 

464 26. sept. Auglýsing um staðfestingu á breytingum á áður staðfestu 

aðalskipulagi Dalvíkur .........0 00. 872 
473 13. okt. — Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur .................. 894—895 
551. 9. des. Samþykkt um stjórn Dalvíkurkaupstaðar og fundarsköp bæj- 

arstjornar ......0 0 1073-1085 

Dómsmál. 

278 Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Norður-Ísafjarðarsýslu um manntalsþing í Norður-Ísa- 

fjarðarsýslu ......0 000 ken 537 

314 Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Vestur-Ísafjarðarsýslu um manntalsþing í Vestur-Ísafjarð- 

arsyslu 20.00.0000 nne 600 

370 28. júlí Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu um manntalsþing í Snæ- 

fellsness- og Hnappadalssýslu. ....... 0000. 691 

498  2.nóv. Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Barðastrandarsýslu um manntalsþing í Barðastrandarsýslu . 939 

500 28. okt. Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Austur-Skaftafellssýslu um manntalsþing í Austur-Skafta- 

fellssyslu . 2222 eee eee eee kreere ren 940
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585 23. des. Reglugerd um dåmsmålagjåldo. fl.................. 1169—1171 

603 28. des. Auglýsing um áskriftargjald Stjórnartíðinda ........... 1199 

604 28. des. Auglýsing um gjald fyrir birtingu efnis í B-deild Stjórnartíð- 

ÍNA 1200 

Dýralæknar, sjá Landbúnað. 

Einkaleyfi. 

565 15. des. Reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfio.fl. ............. 1124 
637 15. des. Reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfio.fl. ............. 1267 

Eiturefni, sjá Heilbrigðismál. 

Eldsneyti. 

114 17. mars Reglugerð um innheimtu þungaskatts af bifreiðum sem skrá- 

settar eru erlendis og nota annan orkugjafa enbensín ....  243-245 

476 29. okt. Reglugerð um bensíngjald ........... 899 

Embættismenn, sjå Opinberir starfsmenn. 

642 Embætti, syslanir. 1275—1289 

Eskifjörður. 

595 24. des. Auglýsing um sameiningu Helgustaðahrepps í Suður-Múla- 

SÝSIU 0... end 1191 

Eyðing svartbaks, sjá Veiði, friðun. 

Eyjafjarðarsýsla. 

128 20. mars Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á starfssvæði Heilbrigðiseft- 

irlits Eyjafjarðar samkv. 5. gr. 6. tl. laga nr. 109/1984 256 

Farsímar, sjá Fjarskipti. 

Fasteignir. 

147 9. mars Reglugerð um ákvörðun eignarhluta í fjölbýlishúsum ..... 277-281 

177 27. apríl Reglugerð um breyting á bygginarreglugerð nr. 292 16. maí 

1979 000... 327 
220 26. maí Reglugerð um löggildingu og tryggingarskyldu fasteigna- og 

skipasala ......0 0 eee eneret 436-437 

519 24. nóv. Reglugerð um próf til að öðlast löggildingu til fasteigna- og 

skipasölu........ 0 eee reen 983-986 
520 24. nóv. Reglugerð um löggildingu og trvggingaskyldu fasteigna- og 

skipasala ......... eee eee eee rrene 987—989 

528 20. név.  Auglysingumnyttfasteignamat ................... 1003 

568 14. des. Auglýsing um staðfestingu á söluumboðseyðublaði Félags 

fasteignasala 2... eee eee eee eee erne 1126—1128
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Ferðamál. 

115 11. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 173 3. apríl 1986, um 

tollfrjálsan farangur ferðamanna við komu frá útlöndum, 

einkasölugjaldo.fl. .......0% 00 kk ener 245-246 

209 15. maí Reglugerð um tollfrjálsan farangur ferðamanna og farmanna 

við komu frá útlöndum, einkasölugjaldo.fl........... 394-398 

402 26. ágúst Reglur um verðmætismörk vegna yfirlýsingar útflytjanda á 

vörureikningi um uppruna vöru svo og sérstaka tollmeð- 

ferð smáböggla til einkaaðila og einkafarangurs ferða- 

manna samkvæmt fríverslunarsamningum EFTA og EBE .  762-763 

567 16. des. Auglýsing um tryggingafé ferðaskrifstofa ............. 1126 

Félagsheimili, sjá Menntamál. 

Félagsmál. 

31 23. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð um vinnumiðlun nr. 129/ 

1986 ....... eee eee ennen ne 64 
59  4.febr. Reglur um þátttöku ríkisins í kostnaði vegna hjálpartækja 

fyrir blinda og sjónskerta ......... 00 97-98 

71 16. febr. Reglugerð um greiðslu barnabóta á árinu 1987 .......... 117-118 

180 14. apríl Reglugerð um Byggingarsjóð verkamanna og félagslegar 

Íbúðir. ...... 0... eee ke 329-346 
I81 27. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 321/1986 um lánveit- 

ingar Byggingarsjóðs ríkisins ............. 346-349 

201 24. apríl Reglugerð um Blindrabókasafn fslands .............. 375—378 

210 12. maí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 214 20. júní 1973 um 

innheimtu og skil á meðlögum o. fl. á vegum Innheimtu- 

stofnunar sveitarfélaga, sbr. breyting á þeirri reglugerð nr. 

549 14. október 1980 22000 een ke nn 399 
297 19. júní Reglur um breytingu á reglum nr. 160/1986 um þátttöku 

ríkisins í kostnaði vegna hjálpartækja fyrir heyrnarskerta 576 

407  7.sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 261/1983. um fæðing- 

arorlof, með síðari breytingum ..........0. 776 

526 25. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð um skipun stjórnarnefnd- 

ar og svæðisstjórna málefna fatlaðra. .............. 1002 

597 29. des. Reglugerð um greiðslu barnabóta á árinu 1988 .......... 1193-1195 

633 30. des. Reglugerð um barnsburðarleyfi starfsmanna ríkisins ...... 1262-1263 

Félög og firmu. 

645 Skrá um firmatilkynningar sem birtust í Lögbirtingablaði 1987  1297-1317 
646 Skrá um samvinnufélagatilkynningar sem birtust í Lögbirt- 

ingabladi 1987 .....0%.00 0 k kk ne
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Fiskeldi. 
168 3. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöðina Snælax hf.. 

Grundarfirði .......0.. 0. 317-318 
248 1. juni Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð í landi Fellsmúla í 

Landssveit til framleiðslu sjógönguseiða og sumaralinna 
SEIÖA „2... eree 507-508 

255 1. júní Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Fljótalax hf.. 
Reykjarhóli, Fljótum, tilframleiðslu sjógönguseiða..... 524-525 

393 18. ágúst Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöðina Fjallalax hf. í 

landi Hallkelshólaí Grímsnesi .............. 748—749 

Fiskveidar, sjå Sjåvarutvegur; Veidi, fridun. 

Fjallskil, sjå Landbunadur. 

Fjarskipti. 

2 2. jan. Reglugerð um starfrækslu almenningstalstöðva í 27 MHs 

tidnisvidinu „0... 1—5 
247 9. juni Gjaldskrá og reglur fyrir símaþjónustu ............... 485—507 
300. 30. juni Auglysing um nidurfellingu adflutningsgjalda af farsimum 581 

Fjármögnunarleiga. 
221 25. maí Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar 457—461 
434 24. sept. Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar 833-838 

Flugmál. 

99 10. febr.  Auglýsingum setningu flugreglna .................. 149—193 
172 15. apríl  Auglýsingum veitingu leyfis til áætlunarflugsinnanlands 322 
189 27. apríl Auglýsing um að reglugerð nr. 53 12. apríl 1949. fyrir 

Reykjavíkurflugvöll, um umferð, öryggi o. fl., falli úr gildi. 367 

276 18. júní Auglýsing um komu- og brottfararstaði .............. 536 
293 25. mai Gjaldskrá fyrir Keflavikurflugvdl ................. 561 
538 9. nåév.  Gjaldskrå fyrir afnot flugvalla .................... 1019—1020 
553. 9. név.  Reglugerd um &ruggan flutning hættulegra efna med loftfår- 

UM uee 1099—1108 
555. 4. des Reglugerðumfis .........0. 00 1110—1111 
556. 4. des Gjaldskrå fyrir pjånustu loftferdaeftirlits flugmålastjårnar .… 1112—1113 
562 9. nóv Reglugerð um breytingu á reglugerð um vöruflutninga með 

loftförum, nr. 5127. febrúar 1976 ................ 1121 

636 21. des Auglýsing um breytingu á flugreglum., sbr. auglýsingu nr. 99 

10. febrúar 1987 „0... eee 

Friðlýsing, sjá Náttúrurannsóknir, náttúruvernd. 

1265-1266
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Garðakaupstaður. 

30 10. jan. Gjaldskrá vegna hundahalds í Garðabæ fyrir árið 1987 ..... 64 

37  3.febr. Reglugerð umholræsagjöld í Garðakaupstað .......... 70 

166 7. april Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Garðakaupstaðar........... 314-315 

233 14. maí Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Garðabæjar 468 

619 21. des. Gjaldskrá vegna hundahalds í Garðabæ fyrir árið 1988 ..... 1224-1225 

627 22. des. Lögreglusamþykkt fyrir Garðakaupstað.............. 1247-1256 

Gatnagerðargjöld, sjá Tekjustofnar sveitarfélaga. 

Geislavarnir ríkisins, sjá Örvggismál. 

Getraunir, sjá Happdrætti. 

Gjaldeyrismál. 

221 25. maí Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar 457—461 

434 24. sept. Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar 833-838 

Grindavík. 

240 22. maí Skipulagsskrá Heimilis fyrir aldraða í Grindavík. ........ 471-479 

428. 1. sept. Samþykkt um hundahald í Keflavík, Njarðvík, Grindavík, 

Miðneshreppi, Gerðahreppi, Vatnsleysustrandarhreppi og 
Hafnahreppi .......00 0. 826—827 

622. 10. des. Auglysing um fridlysingu Eldborgar undir Geitahlíð ...... 1227-1228 

Gullbringusýsla. 

148 3. april Reglugerð um þátttöku sveitarfélaga í kostnaði sjúkrasam- 

laga „0... kreere 281-282 

200 6. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um takmörkun leigubif- 

reiða á félagssvæði Bifreiðastjórafélagsins Fylkis nr. 356 11. 

september 1985. ......00 0 eee e kk k kk en 373—374 

258. 4. juni Auglýsing um umferð í Vatnsleysustrandarhreppi........ 526 

352 28. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrir heittvatn ......... 673-614 

353 28. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Bessastaðahrepps ........... 674-076 

354 28. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 676-679 

428 1.sept. Samþykkt um hundahald í Keflavík, Njarðvík, Grindavík. 

Miðneshreppi. Gerðahreppi, Vatnsleysustrandarhreppi og 

Hafnahreppi ......... 0 kk kk 826-827 

516 25. nóv. Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 974-976 

Hafnarfjörður. 

14 13. jan. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar .............. 25-29 

356 29. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrámrafveitna ......... 680
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406 31. ágúst Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi í Hvömmum í 

Hafnarfirði „0... rene 76 

415 24. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................. 196-800 

501  2.nóv. Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hafnarfjarð- 

arhåfn, nr. 375 29. desember 1985 ................ 941 

505 20. nóv.  Auglýsingum umferð í Hafnarfirði ................. 945 

518 26. nóv. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................. 978-982 

582 22. des. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................. 1156-1161 

Hafnir. 

98 27. febr.  Hafnarreglugerð fyrir Akureyrarhöfn ............... 142—149 

185 15. apríl  Hafnarreglugerð fyrir Brjánslæk .................. 358—-364 

207 6. maí Hafnarreglugerð fyrir Stöðvarfjarðarhöfn ............ 387-393 

276 18. júní Auglýsing um komu- og brottfararstaði .............. 536 

3501  2.nóv. Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hafnarfjarð- 

arhofn, nr. 375 29. desember 1985 ................ 941 

Happdrætti. 

301 29. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð um Happdrætti Háskóla 

fslands, nr. 3488. oktåber 1976.................. 582 
388 17. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Íslenskar Getraun- 

ir,nr. 472 13. ágústl1981 .......0 0 741 

Háskóli Íslands. 
120 4. mars Reglugerð umstarfsemi lyfjabúðar Háskóla Íslands ...... 249 

301 29. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð um Happdrætti Háskóla 

Islands, nr. 3488. oktåber 1976.................. 582 

484 16. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 353/1984, um Orðabók 

Háskólans ...........0 eee een uke nnn 910 

529 18. nåv... Auglysing um gjald til Almanakssjåds ............... 1004 

Heidursmerki. 

641 Heiðursmerki fálkaorðunnar......... 0 1272-1275 

Heilbrigðismál. 

37  3.febr. Reglugerð um holræsagjöldí Garðakaupstað .......... 70 

46 29. jan. Reglugerð um starfsheiti og starfsréttindi næringarfræðinga 85 

47 29. jan. Reglugerð um starfsheiti og starfsréttindi næringarráðgjafa.. 86-88 

49  2.febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 480/1983 um iðgjöld 

atvinnurekenda til að standa straum af kostnaði vegna 

framkvæmdar laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti 

og &ryggi å vinnustddum ........ 88 

50 26. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð um greiðslur almanna- 

trygginga å lyfjakostnadinr. 246/1982.............. 89 

68. 3. febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð um staðsetningu lyfja- 

búða og lyfjaútibúanr.27/1983 000... 116
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79 30. jan. Gjaldskrá fyrir þjónustu á vegum Heyrnar- og talmeinastöðv- 

arÍslands ..........00 0. 123-124 

107 4. mars Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Suðurlandssvæði, sbr. 6. 

gr. 9. tl. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðis- 

Eftirlit... seen ennen enene 235 
108 4. mars Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Akranessvæði sbr. reglu- 

gerð nr. 195/1985, um skiptingu heilbrigðisettirlits á Vest- 

urlandssvæði, sbr. 6. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti 

ogheilbrigðiseftirlit .......... erne 235-237 

109  4.mars Gjaldskrá fyrir heilbrigðisettirlit á Vesturlandssvæði, sbr. 6. 

gr.3.tl.laganr. 109/19848 ...... 0. ennen 238-240 

111  2.mars Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfja nr. 201/1979 0000. 241 

116  2.mars Reglugerð um breytingu á reglugerð um hverjar vörur lyfsalar 

einir og læknar (dýralæknar), er rétt eiga eða leyfi hafa til 

lyfsölu, mega hafa á boðstólum, selja eða afhenda, og um 

sålu vitamina og steinefna nr. 579/1980 ............. 246 

120. 4. mars Reglugerd umstarfsemi lyfjabådar Håskåla Islands ...... 249 

127 17. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 352/1983, fyrir Sjúkra- 

liðaskóla Íslands og um réttindi og skyldur sjúkraliða 256 

128 20. mars Gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á starfssvæði Heilbrigðisett- 

irlits Eyjafjarðar samkv. 5. gr. 6. tl. laga nr. 109/1984 256 

137 18. mars Reglugerð um notkun og bann við notkun tiltekinna eiturefna 

oghættulegra€fna ....... 0. eee n en 265-270 

142 30. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 201/1981 um iðgjald 

til slysatrygginga skv. 36. gr. laga nr. 67/1971 um almanna- 

tryggingar 2... 273 

148. 3. april  Reglugerd um bpåtttåku sveitarfélaga í kostnaði sjukrasam- 

[ET RENEE DEESE DERES REESE SEERE SEEDEDE ESEESESESEDEREDED 281—282 

161 30. mars Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur læknaritara .... 307 

163 6. apríl Reglur um umönnun sjúkra eða slasaðra skipverja og um 

rådstatanir vegna andlåtsskipverja ............... 309—310 

186 30. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð um staðsetningu lyfja- 

búða og llyfjaútibúanr.27/1983 . 0000... 364 

204 24. apríl Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur sjúkranuddara ..  384-385 

215 18. maí Reglugerð um störf, starfsvettvang og starfshætti þroskaþjálfa 427-430 
216 11. maí Skipulagsskrá fyrir rannsókna- og vísindasjóð hjúkrunartræð- 

ÍNÐA 2... eee rkne 430-431 
218 15. maí Reglugerð um greiðslu læknishjálpar við glasafrjóvgun er- 

lendis ........ enken kue k kk k nn 432 

232 25. maí Reglugerð um notkun glaðlofts viðtannlækningar ....... 467—468 

238 1. juni Reglugerð um breytingu á reglugerð um útbúnað alifuglaslát- 

urhúsa, slátrun alifugla, verkun þeirra og heilbrigðisskoð- 

un,nr. 2606. maí 1980 ....00. nnene 474 

245 14. apríl Reglugerð umeftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrirárið 1987 . 481-482
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256 22. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 277/1977 fyrir 

Þroskaþjálfaskóla Íslands ..................... 525 
311 29. juni Auglýsing um lyfjastadlaålslandi.................. 598 

343 15. juli Sampykkt um sorphreinsunargjald å Hellu årid 1987 ...... 663 
344 15. juli Samþykkt um sorphreinsun áHellu................. 663—665 

372 12. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð um slátrun, mat og 

meðferð sláturafurða, nr. 442/1977, sbr. breytingu með 

reglugerðum, nr. 340/1981, ognr.342/1986 .......... 705—706 

390 19. ágúst Reglugerð um skiptingu heilbrigðiseftirlits á Reykjavíkur- 

svæði, Kópavogssvæði og Kjósarsvæði skv. 6. gr. 2. og 12. 

tl. 1. nr. 109 14. nóvember 1984 um hollustuhætti og 

heilbrigðiseftirlit............. 143 
399 27. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 168 17. ágúst 1970 um 

heilbrigðisskoðun á sláturafurðum, með síðari breytingum 760 

403 14. ágúst Reglugerð um (5.) breytingu á reglugerð um greiðslur al- 

mannatrygginga á lyfjakostnaðinr.2460/1982 ......... 764 

425. 2. sept. Reglugerd um breyting á reglugerð um menntun, réttindi og 

skyldur læknaritara ..........0.0 0. 819 

436 27. ågust  Auglysing umstarfsleyfi fyrir skolphreinsiståd í Hveragerði 839—8540 
444 22. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfja nr. 2901/1979 Lo... . 853 

471 13. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfja mr. 201/1979 L....... 0 893 

489 20. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfja nr.201/1979 L 00... 913 

542 2. des. Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Húsbakka í Aðaldal ....... 1025-1026 

543 2. des. Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Raufarhöfn ............ 1026-1027 

544 2. des. Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Húsavík. .............. 1027-1028 

545 2. des. Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu í Presthólahreppi (Kópaskeri) .. 1028-1029 

554 9. des. Reglugerð um breytingar á reglugerðum um greiðslur sjúkra- 

tryggðra samkvæmt lögum um almannatryggingar ...... 1108-1109 

609 22. des. Reglugerð um (6.) breytingu á reglugerð um greiðslur al- 

mannatrygginga á lyfjakostnaðinr.246/1982 ......... 1203-1204 

610 16. des. Reglugerð um fyrstu breytingu á reglugerð um notkun og 

bann við notkun tiltekinna eiturefna og hættulegra efna nr. 

137/1987 0000 eee ennen eee eee eee nen 1204 
617 22. des. Gjaldskrå fyrir heilbrigdiseftirlit å Sudurlandssvædi fyrir årid 

[82 SEERE DEDE SEEDEDE SEEDEDE SEERE DEDE SEERE SESE DEERE REDER 1222 
618 21. des. Reglugerd um menntun, réttindi og skyldur talmeinafrædinga 

1223—1224 
620 16. des. Reglugerd um (7.) breytingu å reglugerd um flokkun eitur- 

efna og hættulegra efna nr. 445/1978............... 1225 

634 31. des. Gjaldskrá fyrir veitta þjónustu á rannsóknastofu Hollustu- 

verndar ríkisins............ 00 1264 

638 30. des Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur tannfræðinga... 1268 

639 29. des Samþykkt um sorphreinsun og sorpeyðingu í Húsavíkurkaup- 

stad see eee eee eee
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Heilsugæsla, sjå Heilbrigdismål. 

Hitaveitur, jarðhiti. 

12. jan. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ............... 8-9 

7. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar .................. 10-11 

14. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ............ 11—12 

7. jan. Gjaldskrá fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja ............. 13-15 

9. jan. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Flúða og nágrennis ........... 15-16 

12. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Brautarholts í Skeiðahreppi ........ 17-18 

7. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar ................ 19-21 

21. jan. Gjaldskrå Hitaveitu Hafnarhrepps ................. 51—53 

19. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga ......... 00... 53-55 

23. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur .......... 0. 56-57 

15. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar ................. 58-59 

28. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur ................ 66-68 

6. febr. Gjaldskrá Hitaveitu Eyrarbakka ............... 106-108 

2. mars Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur .......... 194-195 

3. mars Gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga ................. 196-197 

25. febr. Gjaldskrá HitaveituSelfoss......000 0. 198-199 

20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Mostellshrepps ............. 252-253 

23. mars Gjaldskrá Hitaveitu Reykjahlíðar ............... 254-255 

21. apríl Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykhólahrepps ............ 316 

14. apríl Auglýsing um breytingu á reglugerð Hitaveitu Eyra, nr. 559. 

1. oktåber 1981, er 6dlist gildi 1. mai 1987 ........... 323 

25. mai Gjaldskrå Hitaveitu EgilsstadahreppsogFella.......... 433—436 

I. júní Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Laugaráss, Laugarási, Biskupstung- 

UM. nee 462—463 

25. mai Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur 2000 464-465 

9. juni Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ............... 483-484 

19. júní Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness ........... 539—-540 

10. júní Gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar ............... 540-542 

19. júní Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss. . 000... 542-543 

26. Júní — Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ............ 577—578 

3. juli Gjaldskrå Hitaveitu Sudureyrarhrepps .............. 610—612 

2. juli Gjaldskrá Hitaveitu Þorlákshafnar ................. 612—614 

8. juli Gjaldskrå Hitaveitu Hvammstanga................… 629—630 

16. juli Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ......... 657—659 

8. juli Reglugerd um breytingu å reglugerd nr. 122/1979 um Hita- 

veitu Reykjavikur, sbr. reglugerd nr. 775, 29. nåvember 

1983. 0000 660 

23. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ......... 0. 670-671 

28. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks ............. 671-672 

28. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrir heittvatn ......... 673-674 

28. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Bessastaðahrepps .............. 674—676 

4. ágúst  Gjaldskrå Hitaveitu Mostellshrepps ...............… 688—689
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386 21. ágúst Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis .................. 738—740 

412 24. ágúst Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur .......... 784—785 

416. 9. sept.  Gyjaldskrå fyrir Hitaveitu Hafnarhrepps .............. 800—802 

437. 14. sept. Gjaldskrå Hitaveitu Akraness og Borgarfjardar......... 841—843 

439 28. sept.  Gjaldskrå Hitaveitu Blåndudss ................... 844—846 

440 28. sept.  Gjaldskrå Hitaveitu Seydisfjardar ................. 846-847 

473 13. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur ................. 894-895 

474 12. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ......... 896-898 

481 28. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ............... 907-908 

511 17. nóv. Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ......... 957-959 

517 25. nóv. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Hafnarhrepps.............. 976-978 

525 27. nóv. Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur .......... 999—1001 

535. 8. des. Gjaldskrå Hitaveitu Mosfellsbæjar ................. 1014-1015 
536. 4. des. Gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar ................. 1016-1017 

537 30. nóv. Gjaldskrá HitaveituSiglufjarðar .................. 1017-1019 

569 14. des. — Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ......... 1128-1130 
570 21. des. Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks ................ 1131-1132 

571 18. des. Gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar .................. 1132-1134 

572 18. des. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar .............. 1154-1135 

$73 21. des. Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga ................. 1135S-113 

574 15. des. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Laugaráss, Laugarási, Biskupstung- 

UM eee ener kee 1138-1139 
575 15. des. Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss. ...0..0. 00. 1140-1141 

580 22. des. Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis ............... 1152-1154 

Hlutafélög. 

644 Skrá um tilkynningar um ný hlutafélög sem birtust í Lögbirt- 

ingablaði 1987 ........ 0 ene 1290-1296 

Hollustuhættir, sjá Heilbrigðismál: Matvælaeftirlit;, Umhverfisvernd. 

Holræsi, sjá Vatnamál. 

Hreindýraveiðar, sjá Veiði, friðun. 

Hreppaskipting, hreppamörk. 

221 15. maí Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á samein- 

ingu Reykhólahrepps. Geiradalshrepps, Gufudalshrepps, 

Flateyjarhrepps og Múlahrepps í Austur-Barðastrandar- 

SÝSIU 0. SEER REESE EREEEEREDEDER 437 

257 3. júní Auglýsing um breytingu á mörkum Biskupstungnahrepps og 

Hrunamannahrepps í Arnessýslu ................ 526 

302 23. júní Auglýsing um sameiningu Ketildalahrepps í Vestur-Barða- 

strandarsýslu við Suðurfjarðahrepp ísömusýslu ....... 582
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Hundar. 

30 10. jan. Gjaldskrá vegna hundahalds í Garðabæ fyrir árið 1987 ..... 64 
76 13. febr. Gjaldskrá vegna hundahalds í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur 

sbr. samþykktnr.386/1984 ....0..0. ene 121 

118 13. mars Gjaldskrá fyrir hundahald í Bolungarvíkurkaupstað ...... 247 

119 6. mars Gjaldskrá fyrir hundahald í Ólafsfirði ............... 248 
205 4. maí Gjaldskrá vegna hundahalds í Kópavogi fyrir árið 1987 385 

225 18. maí Samþykkt um hundahald í Ölfushreppi .............. 455-456 

289 15. júní — Gjaldskrá fyrir hundahald í Ölfushreppi fyrir árið 1987. .... 553 
295 10. júní — Samþykktum hundahald á Akureyri ................ 574—575 

307 15. júní — Samþykktum hundahald í Ísafjarðarkaupstað .......... 594-596 

308 15. júní — Gjaldskrá fyrir hundahald í Ísafjarðarkaupstað ......... 596 

341 15. juli Samþykkt um hundahald í Búlandshreppi............. 661—662 

428 1. sept. Sampbykkt um hundahald i Keflavik, Njardvik, Grindavik, 

Miðneshreppi, Gerðahreppi, Vatnsleysustrandarhreppi og 

Hafnarhreppi.......... 0 826-827 
430 25. ágúst  Samþykktum hundahald í Stykkishólmi .............. 829—830 

431 25. ágúst Gjaldskrá fyrir hundahald í Stykkishólmi ............. 830-831 

460 25. sept. Gjaldskrá fyrir hundahald á Akureyri ............... 870 

602 11. des. Gjaldskrá fyrir hundahald í Bolungarvík ............. 1199 

619 21. des. Gjaldskrá vegna hundahalds í Garðabæ fyrir árið 1988 ..... 1224-1225 

Húnavatnssýsla. 

101  3.mars Gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga ................. 196-197 

150 4. apríl Reglugerð fyrir Vatnsveitu Höfðahrepps ............. 284—286 

325. 8. juli Gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga ................. 629—630 

376. 7. ågust  Auglysing um umferd å Blåndudsi ................… 716 

439 28. sept. Gjaldskrå Hitaveitu Blönduóss ...........00.. 844-846 

540 16. nóv. Arðskrá fyrir Veiðifélagið Hæng um Laxá í Refasveit ..... 1023 

541 17. nóv.  Arðskrá fyrir Vesturhópsvatn, Faxalæk, Reyðarlæk, Grund- 

ará, Hörghólsá og Miðfjarðarvatn ................ 1024 

Húsavík. 

33 28. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur ................... 66-68 
104  3.mars Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ................. 204-206 

134 16. mars Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Húsavíkur 

1985-2005 2... r ere 263 
356 29. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrámrafveitna ......... 680 

420 24. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ............ 0... 810—812 

515 18. nóv. Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ...............0.... 972-973 

544 2. des. Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Húsavík. .............. 1027-1028 

552 15. des. Samþykkt um stjórn Húsavíkurkaupstaðar og fundarsköp 

bæjarstjórnar .........2 00 ere rne 1086-1098
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560 4. des. Reglugerð um holræsi í Húsavíkurkaupstað ........... 1119-1120 

626 22. des. Lögreglusamþykkt fyrir Húsavíkurkaupstað ........... 1237-1247 

639 29. des. Samþykkt um sorphreinsun og sorpeyðingu í Húsavíkurkaup- 

Stað 00... eee eee nen ennen ne 1269-1270 

Húsnæðismál. 

147 9. mars Reglugerð um ákvörðun eignarhluta í fjölbýlishúsum ..... 271-281 

180 14. apríl Reglugerð um Bvggingarsjóð verkamanna og félagslegar 

Íbúðir ........ eee rnne 329-346 
181 27. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 321/1986 um lánveit- 

ingar Byggingarsjóðs ríkisins .......... 346-349 

Hveragerði. 

61  6.febr. Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis. .............. 99—101 

80 20. febr. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis nr. 

220, 20. mars 1986, með síðari breytingum ........... 124 

179 15. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis nr. 

61,6. febrúar 1987, með síðari breytingum........... 328 

294 24. júní Samþykkt um stjórn Hveragerðisbæjar og fundarsköp bæjar- 

stjornar ........ eee eee kee 562—574 

385 21. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis. ............... 136-738 

386 21. ágúst Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis .................. 138-740 

436 27. ágúst  Auglýsingum starfsleyfi fyrir skolphreinsistöð í Hveragerði 839—840 

580 22. des. Gjaldskrá Hitaveitu Hveragerðis ............. 1152—1154 

581 22. des. Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis. ....... 0... 1154-1156 

Höfn, Hornafirði. 

69  6.febr.  Auglýsingum staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Hafnar 

í Hornafirði ........ 0. 116 

Iðnaðarmál. 

39 26. jan. Auglýsing um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutnings- 

gjalda eða sölugjalds af ýmsum aðföngum til samkeppnis- 

idnadar . 0... rkee 73—79 

254 2. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 343 frá 18. júlí 1986 

um lðnþróunarsjóð ........0 000 ne 523 

Innflutningsmál. 

1 7. jan. Reglugerd um breyting å reglugerd nr. 628 30. desember 

1980, um jöfnunargjald, með sidari breytingum ....... 1 

34 7. jan. Auglysing um nidurfellingu tolls af pappirsrullum f reiknivél- 

Ar eee eee eur ree 68 

93 25. febr. Reglur um timabundinn tollfrjålsan innflutning bifreida og 

bifhjóla sem skrásett eru erlendis. ................ 133-136
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221 25. maí Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar 457—461 

300 30. juni Auglysing um nidurfellingu adflutningsgjalda af farsimum 581 

434 24. sept. Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar 833-838 
566 17. des. — Auglýsing um skráningu farmflytjenda á innfluttum vörum og 

skiláfarmskrám ............ ken 1125-1126 

589 16. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 463/1984, um lækkun, 

niðurfellingu eða endurgreiðslu á aðflutningsgjöldum 

vegna endursendingar, eyðileggingar, skemmda, rýrnunar 

eða vöntunar áinnfluttum vörum ................ 1176 

605 29. des. Reglugerð um tollafgreiðslugengi vegna tollmeðferðar á inn- 

fluttumvörum ........ 0 1201-1202 
612 31. des. Reglugerð um jöfnunargjald ........... 0... 1209-1214 

Innheimta opinberra gjalda, sjá Skattamál, tollamál. 

Ísafjarðarkaupstaður. 

5 9. jan. Auglýsing um umferð á Isafirdi ..................… 7 

307 15. júní Samþykkt um hundahald í Ísafjarðarkaupstað .......... 594-596 

308 15. juni Gjaldskrá fyrir hundahald í Ísafjarðarkaupstað ......... 596 

381 29. júlí Samþykkt um B-gatnagerðargjöld fyrir Ísafjarðarkaupstað..  727-728 

Ísafjarðarsýslur. 

278 Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Norður-Ísafjarðarsýslu um manntalsþing í Norður-Ísa- 

fjarðarsýslu ........20 00 537 

314 Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 

Vestur-Ísafjarðarsýslu um manntalsþing í Vestur-Ísafjarð- 

arsyslu 2000. 600 

320 3. juli Gjaldskrá Hitaveitu Suðureyrarhrepps .............. 610-612 

434 24. sept. Auglýsing um erlendar lántökur og leigusamninga vegna 

innflutnings á vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstrar 833-836 

427. 1. sept. Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu......... 821—825 

Íþróttamál. 

359 16. júlí Reglugerð fyrir Íþróttahúsið á Selfossi ............... 682 

388 17. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Íslenskar Getraun- 

ir,nr.47213.ágúst1981 .......%.0 0 ene 741 

Jarðhiti, sjá Hitaveitur, jarðhiti. 

Keflavík. 

97  2.mars Reglugerð um gatnagerðargjöld í Keflavík ............ 141-142 

200 6. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um takmörkun leigubif- 

reiða á félagssvæði Bifreiðastjórafélagsins Fylkisnr. 356 11. 

september 1985... eee eee ene kk ke kee 373—374
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305 24. júní — Auglýsingum umferð í Keflavík ................... 584 

428  1.sept. Samþykkt um hundahald í Keflavík, Njarðvík, Grindavík, 

Miðneshreppi, Gerðahreppi, Vatnsleysustrandarhreppi og 

Hafnarhreppi........ 000 ene 820—827 

Keflavíkurflugvöllur. 

293 25. maí Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugvöll ................. 561 

Kennarar, sjá Menntamál. 

Kirkjumál. 

217 19. maí Auglýsing um breyting á auglýsingu nr. 154 1963, um skipt- 

ingu Reykjavíkurprófastsdæmis í sóknir og prestaköll, með 

síðaribreytingum .......0. 000 431-432 

Kjarasamningar, sjá Launamál. 

Kjósarsýsla. 

57 23. jan. Auglýsing um umferð í Mostellshreppi í Kjósarsýslu ...... 96 

123 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellshrepps ...............… 252-253 

366 4. ágúst Gjaldskrá Hitaveitu Mostfellshrepps ................ 688—689 

390 19. ágúst Reglugerð um skiptingu heilbrigðiseftirlits á Reykjavíkur- 

svæði, Kópavogssvæði og Kjósarsvæði skv. 6. gr. 2. og 12. 

tl. I. nr. 109 14. nóvember 1984 um hollustuhætti og 

heilbrigðiseftirlit......0... renee rrrnee 743 

Kopavogur. 

205 4. mai Gjaldskrá vegna hundahalds í Kópavogi fyrir árið 1987 385 

345 25. júní Auglýsing um umferð í Kópavogi ...... 0000 665—666 

346 19. júní Auglýsing um umferð í Kópavogi ....... 000. 666 

390 19. ágúst Reglugerð um skiptingu heilbrigðiseftirlits á Reykjavíkur- 

svæði, Kópavogssvæði og Kjósarsvæði skv. 6. gr. 2. og 12. 

tl. I. nr. 109 14. nóvember 1984 um hollustuhætti og 

heilbrigðiseftirlit.......... 0 e renee 743 

Kvikmyndir. 

235 18. apríl Reglugerð um skoðun kvikmynda hjá Kvikmyndaeftirliti 

rikisins 2... eee eee eee eene 469—470 

Birting laga og stjórnvaldaerinda. 

197 12. maí Auglýsing um gjald fyrir tilkynningar o. fl. sem birtist í 

Lögbirtingablaðinu ........0000 0 372
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Landbúnaður. 

66 5.febr.  Reglugerðumkartöfluútsæði ..........0 0... 109—115 

96 4. mars Reglugerð um varnir gegn útbreiðslu smitandi 

búfjársjúkdóma við vinnslu og dreifingu fóðurs úr grasi, 

grænfóðriogheyi .......%%0 00 ennen 139—140 

129 30. mars Reglugerð uminnheimtu fóðurgjalda ............... 257-259 

130 30. mars Reglugerð um ráðstöfun á sérstöku fóðurgjaldi vegna afurða 

alifuglaogsvína .......%%2 k een en 259—262 

155. 2. april  Auglysing um varnarlinur saudfjårvarnarsvæda ......... 291—292 

156 2. apríl  Reglugerðumsæðingarloðdýra............ 0... 202-295 

157 6. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 445 29. október 1986 

um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða verðlagsárið 
1987—1988 . sense eee ennen eee een ken nn 295—296 

222 21. mai Reglugerð um ráðstöfun á sérstöku fóðurgjaldi vegna afurða 

nautgripa, sauðfjároghrossa ......... 0... 438-439 

223 25. maí Reglugerð um sérstakt jöfnunargjald af kartöflum og vörum 

unnum Úr þeim ......... 440 

224 28. maí Reglugerð um mörk, markaskrár og takmörkun á sammerk- 

ingum búfjár ......... 0... eee enken en 441-454 

238 1. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð um útbúnað alifuglaslát- 

urhúsa, slátrun alifugla, verkun þeirra og heilbrigðisskoð- 

un,nr. 2606. maí 1980 ...0.0.0.0 0 474 

291 23. júní Reglugerð um búmark og fullvirðisrétt til framleiðslu mjólkur 

verðlagsárið 1987-1988 00.00.2200 554—560 

315 10. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 129/1987 frá 30. mars 

1987 um innheimtu fóðurgjalda.................. 601 

372 12. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð um slátrun, mat og 

meðferð sláturafurða, nr. 442/1977, sbr. breytingu með 

reglugerðum, nr. 340/1981,ognr.342/19860 .......... 705-706 

399 27. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 168 17. ágúst 1970 um 

heilbrigðisskoðun á sláturafurðum, með síðari breytingum 760 

424. 8. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um dráttarvélar og 

hlífabúnað við aflflutning frá þeim nr. 153 10. mars 1986 818 

421 1. sept Fjallskilasambykkt fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu......... 821-825 

433 17. sept Reglugerð um breytingu á reglugerð um fullvirðisrétt til 

framleiðslu sauðfjárafurða verðlagsárið 1987-1988, nr. 445 

29. október 1986 ......%.0 0 832 

442 29. sept. Auglýsing um bann við upprekstri sauðfjár á afrétti í Skútu- 

staðahreppi í Suður-Þingeyjarsýslu ............... 849 

443 25. sept. Reglugerð um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða 

verðlagsárið 1988-1989 .......% 0. ene ken 849—853 

469 9. okt. Reglugerð um innheimtu framleiðslugjalds af mjólk umfram 

verðábyrgð ríkissjóðs á verðlagsárinu 1986-1987 ....... 891—892 

561 30. nóv. Reglugerð um breytingu å reglugerd nr. 153/1986 um dråttar- 

vélar og hlífabúnað við aflflutningfrá þeim .......... 1121
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616 18. des. Reglugerð um innheimtu framleiðslugjalds af afurðum sauð- 

fjár umfram verðábyrgð ríkissjóðs á verðlagsárinu 1986-87 . 1220-1222 

628 31. des. Reglugerð um innheimtu fóðurgjalda ............... 1257-1259 

629 31. des. Reglugerð um innheimtu og ráðstöfun á fóðurgjaldi til loð- 

dýraræktar ........0. 0 rene 1260 

Landhelgismál. 

35  2.febr. Reglugerð umsérstaktlínu- og netasvæði út af Faxaflóa .... 69 

561 30. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 153/1986 um dráttar- 

vélar og hlífabúnað við aflflutningfráþeim .......... 1121 

55 11.febr. Reglugerð um bann við togveiðum út af Austfjörðum ..... 95 

60 11. febr. Reglugerð um bann við netaveiðum um páskahelgi og bann 

við rækjuveiðum á árinu 1987 ........ 00 98 

81 23.febr. Reglugerð um afnám banns við togveiðum á Hornbanka og 

Reykjafjarðarál .......00 0... 124 

86 4. mars Reglugerð um afnám banns við togveiðum út af Austfjörðum 129 
92  9.mars Reglugerð um afnám banns við togveiðum á Mánáreyjahrygg 133 

94 12.mars Reglugerð um bann við togveiðum austur af Hvalbak ..... 137 

125 18. mars Viðauki við reglugerðnr.32721.júní1982 ............ 255 
136 27. mars Viðauki við reglugerðnr.32721.jJúní1982 ............ 264 

141 3. apríl Reglugerð um sérstakt línu- og netasvæði út af Suðvesturlandi 

273 
190 6. maí Reglugerð um bann við veiðumsmábáta.............. 367 

191 6. maí Reglugerð um bann við togveiðum á Breiðdalsgrunni ..... 368 

193 8. maí Reglugerð um bann við togveiðum við Vestmannaeyjar og 

Hrollaugseyjar .......... 369 

195 14. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um bann við togveiðum 

austur af Hvalbak ......... 000 370 

199 18. maí Reglugerð um bann við togveiðum út af Hvalbak ........ 373 

234 29. maí Reglugerð um afnám banns við línu- og togveiðum á Breiða- 

firdi 2... 468 
290 19. júní Reglugerð um bann við netaveiði fiskiskipa í Júlí og ágúst 553-554 

296 25. júní Reglugerð um bann við togveiðum á Hornbanka ........ 576 

309 6. júlí Reglugerð um bann við togveiðum norður af Horni ....... 597 

334 15. juli Reglugerð um bann við togveiðum út af Austfjörðum ..... 649 

357 26. júlí Reglugerð um afnám banns við togveiðum út af Austjörðum . 680 

409  9.sept. Reglugerð um sérstakt togveiðisvæði í Héraðsflóa ....... 7717 

438 21.sept. Reglugerð um sérstök togveiðisvæði samkvæmt lögum nr. 97 

20.desember 1985 ........0 0 843 

454 29. sept. Reglugerð um bann við veiðum smábáta.............. 865 

530 30. nóv. Reglugerð um sérstakt línu- og netasvæði út af Faxaflóa .... 1005 

531 4. des. Reglugerð um bann við rækjuveiðum út af Norðausturlandi 1005-1006 

Landssíminn, sjá Fjarskipti.
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Launamál. 

4  Q.jan. Reglugerð um laun skipaskoðunarmanna ríkisins, sem ekki 

eruáföstumlaunum........0 0. 6-7 

335 7. júlí Reglugerð um nefnd um kjararannsóknir opinberra starfs- 

MANNA 200... rne 650 

407  7.sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 261/1983, um fæðing- 

arorlof, med sidari breytingum .................. 716 

539. 1. des. Reglugerð um launabókhald í staðgreiðslu ............ 1021-1022 

546 16. des. Reglugerð um fæðingarorlof samkvæmt lögum nr. 59 frá 31. 

mars 1987 um breyting á lögum um almannatryggingar nr. 

67/1971 með síðari breytingum .............. 1029-1037 

591 29. des. Reglugerð um laun, greiðslur og hlunnindi utan staðgreiðslu . 1179-1181 

633 30. des. Reglugerð um barnsburðarleyfi starfsmanna ríkisins ...... 1262-1263 

Leigubifreiðar, sjá Ökutæki. 

Loðdýrarækt, sjá Landbúnaður. 

Loftför, sjá Flugmál. 

Lyf. 
50 26. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð um greiðslur almanna- 

trygginga á lyfjakostnadinr. 246/1982.............. 89 

65  3.febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð um Lyfjatæknaskóla 

Íslands nr. 196/1983 „20.00.0000 108 
68  3.febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð um staðsetningu lyfja- 

búða og lyfjaútibúanr.27/1983 00... 116 

111  2.mars Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfja nr. 201/1979 00... reeee 241 

116  2.mars Reglugerð um breytingu á reglugerð um hverjar vörur lyfsalar 

einir og læknar (dýralæknar), er rétt eiga eða leyfi hafa til 

lyfsölu, mega hafa á boðstólum, selja eða afhenda, og um 

sölu vítamína og steinefna nr. 579/1980 ............. 246 

120  4.mars Reglugerð umstarfsemi lyfjabúðar Háskóla Íslands ...... 249 

186 30. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð um staðsetningu lyfja- 

búða og lyfjaútibúanr.27/1983 0 00.ð 364 

245 14. apríl  Reglugerðumeftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 1987 .  481-482 

311 29. júní Auglýsing um lyfjastaðla á Íslandi. ................. 598 

403 14. ágúst Reglugerð um (5.) breytingu á reglugerð um greiðslur al- 

mannatrygginga á lyfjakostnaði nr.246/1982 ......... 764 

444 22. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfja mr.201/1979 eee eee nee 853 

445 22. sept. Reglugerð um breytingu (4.) á reglugerð um ávana- og 

fíkniefni nr. 16/1986 „2... eee nee 854



  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

471 13. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfjanr.291/1979 LL... 893 

472 13. okt. Reglugerð um breytingu (5.) á reglugerð um sölu og meðferð 

åvana- og fikniefnanr. 16/1986 .................. 893 

488 16. okt. Reglugerð um breytingu (6.) á reglugerð um sölu og meðferð 

åvana- og fikniefnanr. 16/1986 .................. 912 

489 20. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfja nr. 291/1979 .......0. 913 
497  1.nóv. Reglugerð um skráningargjald og árgjald sérlyfja á sérlyfja- 

Skrá 2... een neuen 939 

609 22. des. Reglugerð um (6.) breytingu á reglugerð um greiðslur al- 

mannatrygginga á lyfjakostnaði nr. 246/1982 ......... 1203-1204 

624 28. des. Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð um opnunartíma 

lyfjabúða nr. 30/1983 00... 1232 

Læknaritarar, sjá Atvinnuréttindi: Heilbrigðismál. 

Lögreglumálefni. 

158 31. mars Lögreglusamþykkt fyrir Bolungarvíkurkaupstað ........ 207-303 

160 1. apríl Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Sauðár- 

krókskaupstað, nr. 165 16.maí1974 ............... 306 

625 22. des. Logreglusampykkt fyrir Reykjavik ................. 1232—1237 

626 22. des. Lögreglusamþykkt fyrir Húsavíkurkaupstað ........... 1237-1247 

627 22. des. Lögreglusamþykkt fyrir Garðakaupstað.............. 1247-1256 

Manntal, sjá Dómsmál. 

Matvælaeftirlit. 

372 12. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð um slátrun, mat og 

meðferð sláturafurða, nr. 442/1977, sbr. breytingu með 

reglugerðum, nr. 340/1981, ognr.342/1986 .......... 105-706 

399 27. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 168 17. ágúst 1970 um 

heilbrigðisskoðun á sláturafurðum, með síðari breytingum 760 

Málefni aldraðra. 

121 23. mars Leiðbeiningar um utankjörfundaratkvæðagreiðslu á sjúkra- 

húsum og dvalarheimilum aldraðra ............... 250 

240 22. maí Skipulagsskrá Heimilis fyrir aldraða í Grindavík......... 477—479 

Mengun, Umhverfisvernd. 

Menntamål. 

65  3.febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð um Lyfjatæknaskóla 

Íslands nr. 196/1983 ........0 108 
127 17. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 352/1983. fyrir Sjúkra- 

liðaskóla Íslands og um réttindi og skyldur sjúkraliða .... 256



  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

159 26. mars Reglugerð um Íslenska málnefnd og starfsemi Íslenskrar 

málstöðvar ........ 00 enken nes 303-306 

182 15. apríl Reglugerð um Verkmenntaskólann á Akureyri ......... 349-355 
201 24. apríl  Reglugerðum Blindrabókasafn Íslands .............. 375—378 
202  S. maí Reglugerð um Kvennaskólann í Reykjavík, menntaskóla við 

Fríkirkjuveg ......... 0 378-380 
203 5. maí Reglugerð um Sinfóníuhljómsveit Íslands ............. 381-384 
256 22. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 277/1977 fyrir 

Proskabjålfaskåla Islands ..................... 525 

264 27. febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð um menntaskóla nr. 270, 

19. ågust 1974. eee ennen een ennen enke kne 529—530 
279 18. juni Auglysing um håskålakennslu å Akureyri............. 538 

360 16. júlí Reglugerð fyrir Félagsmiðstöð Selfoss 20... 683 

457 23. sept. Reglugerð um nám kennara sem fullnægja ekki skilyrðum 

laga nr. 48/1986 um lögverndun á starfsheiti og starfsrétt- 

indum grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og 

skólastjóra .......0 000 n enken ek nne 867—868 

484 16. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 353/1984, um Orðabók 

Håskålans 200 eee enke eeekrenknne 910 

479 23. okt. Reglugerð um Starfsmenntunarsjóð félaga í Kennarasam- 

bandi Íslands .............. 0 eeeeereknrnee 904-905 
615 30. des. Reglugerð um frádrátt vegna gjafa til menningarmálao. fl. .. 1219-1220 

Mosfellsbær. 

57 23. jan. Auglýsing um umferð í Mostellshreppi í Kjósarsýslu ...... 96 

123 20. mars Gjaldskrá Hitaveitu Mostellshrepps ................ 252-253 
366 4. ágúst Gjaldskrá Hitaveitu Mostellshrepps ................ 688—-689 
371 31. júlí Samþykkt um stjórn Mosfellsbæjar og fundarsköp bæjar- 

stjornar 20... 692—704 

506 10. nóv. Auglýsing um friðland við Varmárósa ............... 946-947 

535 8. des. Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellsbæjar ................. 1014-1015 

Myýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

21 15. jan. Gjaldskrá Rafveitu Borgarness ......... 0. 49—51 

70  6.febr.  Auglýsingum staðfestingu á aðalskipulagsuppdrætti af Reyk- 

holtií Borgarfirði ........ 00. 116 

152 6. apríl  Samþvkktfyrir Veiðifélag Langavatns, Mýrasýslu ....... 287 

339 16. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ......... 657—659 

382 25. ågust Gjaldskrá RafveituBorgarness ..................… 729—731 

400 24. ágúst Auglýsingum umferð í Borgarnesi ................. 760 

410  2.sept. Auglýsing um friðlýsingu Hraunfossa og Barnafossa í Hvítá í 

Borgarfirði ........ 000 een k nr ke TT1—778 

437 14.sept. Gjaldskrå Hitaveitu Akraness og Borgarfjardar......... 841—843 

468. 14. okt. Samþykkt um stjórn Borgarnesbæjar og fundarsköp bæjar- 

SÍJÓFNAr 2... e eee k keen kne 377—890 

474 12. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Akranessog Borgarfjarðar ......... 896-898



LI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

511 17. nóv. Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar... ....... 957-959 
512 24.nóv. Gjaldskrá RafveituBorgarness ................... 960-962 
569 14. des. Gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar ......... 1128-1130 

Mælitæki. 
28 20. jan. Gjaldskrá Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit 

með mælitækjum og vogaráhöldum ............... 62—63 
621 15. des. Gjaldskrá Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit 

með mælitækjum og vogaráhöldum ............... 1226-1227 

Námslán og -styrkir, sjá Menntamál. 

Náttúrurannsóknir, náttúruvernd. 
410  2.sept. Auglýsing um friðlýsingu Hraunfossa og Barnafossa í Hvítá í 

Borgarfirði ........ 0. 7717-7178 
426. 2. sept. Auglysing um fridlysingu kirkjugålfs å Kirkjubæjarklaustri . .… 819—820 
446 18. sept. —Auglýsingum friðlýsingu DverghamraáSíðu .......... 854-855 
456 28. sept. Reglugerð um Náttúruverndarþing ................. 866—867 
471 22. okt. Auglýsing um friðlýsingu Skógarfoss undir Eyjafjöllum ....  900-901 
506 10. nóv Auglýsing um friðland við Varmárósa ............... 946-947 
507 10. nóv Auglýsing um friðland í Þjórsárverum ............... 948—-949 
622 10. des. Auglýsing um friðlýsingu Eldborga undir Geitahlíð....... 1227-1228 

Neskaupstaður. 
304 24. júní Auglýsing um umferð í Neskaupstað ................ 583 
490 5. nóv Auglýsing um umferð í Neskaupstað ................ 913 

Neytendavernd, sjá Matvælaeftirlit: Útvarp: Öryggismál. 

Njarðvíkurkaupstaður. 
200 6. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um takmörkun leigubif- 

reiða á félagssvæði Bifreiðastjórafélagsins Fylkis nr. 356 11. 

september 1985... eee even 373—374 
348 22. juli Auglýsing um umferð í Njarðvík... ........ 0. 666 
352 28. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrir heittvatn ......... 673-674 
354 28. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 676—679 
428 1. sept.  Sampykkt um hundahald i Keflavik, Njardvik, Grindavik, 

Midneshreppi, Gerdahreppi, Vatnsleysustrandarhreppi og 

Hafnarhreppi....... 0. 826-827 
516 25. nóv. Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 974-976 

Norræn samvinna. 
494  6.nóv. Auglýsingum norrænatungumálasamninginn .......... 934—935



LH 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Opinberir starfsmenn. 

4 9. jan. Reglugerð um laun skipaskoðunarmanna ríkisins, sem ekki 

eruáföstumlaunum ........ 0000 6-7 

32 9. jan. Reglugerð um gjöld fyrir embættisverk fulltrúa í utanríkis- 

þjónustunni .......... 0 eee kk kk nen 65 

208 8. maí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 530 17. desember 

1975, um reikningsskil innheimtumanna ríkissjóðs. ..... 394 

335 7. juli Reglugerð um nefnd um kjararannsóknir opinberra starfs- 

MANNA eee ener rr ene 650 

633 30. des. Reglugerð um barnsburðarleyfi starfsmanna ríkisins ...... 1262-1263 

Orður, sjá Heiðursmerki fálkaorðunnar. 

Orkuveitur, sjá Raforkumál; Hitaveitur, jarðhiti. 

Orlof, sjá Launamál. 

Ólafsfjörður. 
7 7. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar .................. 10-11 

119  6.mars Gjaldskrá fyrir hundahald í Ólafsfirði SN 248 

274 10. júní — Auglýsingum umferð í Olafsfirdi .................. 535 

282 10. juni Gjaldskrå Hitaveitu Olafsfjardar .................… 540—542 

571 18. des. Gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar .......... 1132-1134 

Póstmál. 

27 19. jan. Gjaldskrá fyrir póstþjónustu ........ 00. 60—61 

249 9. júní Gjaldskrá fyrir póstþjónustu ........0 00 509-510 

Rafmagnsveitur ríkisins, sjá Raforkumál; Ríkisstofnanir. 

Raforkumál. 

13 13. jan. Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 21-24 

14 13. jan. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar .............. 25-29 

15. 7. jan. Gjaldskrá Rafveitu Akraness .......0. 0 29-32 

16 7. jan. Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar .............. 33-35 

17 7. jan. Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja ........0..00... 35-38 

18 16. jan. Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins ................. 38-44 

19 23. jan. Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar. ........ 0. 44-46 

20 21. jan. Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks ........0.... 47-48 

21 15. jan. Gjaldskrá Rafveitu Borgarness .......... 49—51 

6l  6.febr. Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis. ......... 000... 99-101 

62 6. febr. Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka ........0. 00... 101-104 

63  6.febr. Gjaldskrá RafveituStokkseyrar ........... 104-106 

80 20. febr. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis nr. 

220, 20. mars 1986, með síðari breytingum ........... 124 

103  2.mars Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrirraforku ........... 199-203



LI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

104 3. mars Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur .................... 204-206 

105 25. febr. Gjaldskrá RafveituSelfoss 20.00.0000 206-208 

149 26. mars Gjaldskrá RafveituSiglufjarðar ...............0.... 283-284 

178 21. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins, 

nr. 18, 16. Janúar 1987, er taki gildi 1. maí1987 ........ 328 

179 15. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis nr. 

61,6. febrúar 1987, með síðari breytingum ........... 328 

284 19. júní — GjaldskráRafveituSelfoss2.0..0.00000 000 543-546 

299 26. júní — Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar. .......... 0... 578-580 

349 24. júlí Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja ................ 667—669 

354 28. juli Gjaldskrå Hitaveitu Sudurnesja fyrirraforku .......... 676-679 

355 29. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkis- 

ins og Orkubús Vestfjarða .......... 0. 679 

356 29. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrámrafveittna ......... 680 

365 4. ágúst  Auglýsingum breytingu á gjaldskrámrafveitna ......... 687 

373 12. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja ................ 107-709 

378 24. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 264, 31. desember 

1971, um raforkuvirki, með áorðnum breytingum ...... 117-124 

382 25. ágúst Gjaldskrá RafveituBorgarness ................. 729-731 
383 21. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar. ......... 0... 731—733 

384 12. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar ................. 734—736 

385 21. ågust Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis. .............. 136-738 

411 24. ágúst Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrirraforku ........... 119-783 

413 24. ágúst  Gjaldskrå Rafmagnsveitnarikisins ................. 186-192 

414 24. ágúst Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 192—196 

415 24. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................. 196-800 

417  9.sept. Gjaldskrá Rafveitu Akraness ......... 0. 802—-806 

418 24. ágúst Gjaldskrá RafveituSauðárkróks .................. 806-808 

419 24. ágúst Gjaldskrá RafveituSiglufjarðar ................... 808-810 

420 24. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ................... S10-812 

421 24. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka ................... 312—815 

422 24. ågust Gjaldskrá RafveituStokkseyrar ......... 000. 815—818 

467 13. okt. Gjaldskrá RafveituSelfoss .......0. 874-876 

478 28. okt. Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar... 0... 00. 902—904 

515 18.nóv. Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur ................ 972-973 

512 24. nóv. Gjaldskrá RafveituBorgarness ................ 960--962 

513 19. nåév.  Gjaldskrå Rafveitu Vestmannaeyja ................ 962—965 

514 24. nóv. Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins ................. 965-971 

516 25.nóv. Gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja fyrirraforku .......... 974-976 

518 26.nóv. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................. 978-982 

522 27.nóv. Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrirraforku ........... 990—994 

523 27.nóv. Gjaldskrá Rafveitu Akureyrar. ......... 0. 995—997 

524 27.nóv. Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks .............0... 997—999 

532 30. nåév.  Gjaldskrå Rafveitu Siglufjardar ..................- 1006—1007



LIV 

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

533. 9. des. Gjaldskrå Rafmagnsveitu Reykjavikur .............. 1008—1011 

534 10. des. Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar ................. 1011-1013 

576 16. des. Gjaldskrá Rafveitu Akraness .......... 1141-1144 

577. 15. des. Gjaldskrå Rafveitu Selfoss 2...0...%0. 0. 1145—1147 

578 14. des. Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka ..................… 1147—1149 

579. 18. des. Gjaldskrá RafveituStokkseyrar ................ 1149-1152 

581 22. des. Gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis. .............. 1154-1156 

582 22. des. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................. 1156-1161 

583 22. des. Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins ................. 1161-1167 

Rangárvallasýsla. 

23 19. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga ............0... 53-55 

154 6. apríl Samþykkt fyrir Veiðifélag um vatnasvæði Affalls í Rangár- 

vallasýsli .........0 0 290 

212 14. maí Auglysing um umferåd i Hvolhreppi ................. 400 

343 15. juli Sampykkt um sorphreinsunargjald å Hellu årid 1987 ...... 663 

344 15. juli Sampykkt um sorphreinsunåHellu................. 663—665 

507. 10. nåv.…. Auglysing um fridland i Pjårsårverum ............... 948—949 

573 21. des. Gjaldskrá Hitaveitu Rangæinga .............. 1135-1137 

Rannsóknir. 

38 26. jan. Reglur um úthlutun styrkja úr rannsóknasjóði til að stuðla að 

nýsköpun í atvinnulífinu ........... 0... 11-72 

176 27. apríl Gjaldskrá yfir efna- ogðrverurannsóknir er Rannsóknastofn- 

un fiskiðnaðarinsannast ...... 0000. 324-326 

194 6. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá nr. 176/1987 yfir efna- og 

Örverurannsóknir er Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins 

ANNA 200 eee ener ne 370 

216 11. mai Skipulagsskrá fyrir rannsókna- og vísindasjóð hjúkrunarfræð- 

ÍNA 20. SEERE SEEDEDE 430-431 

394 24. ágúst Reglugerð umskipan Vísindaráðs og Rannsóknaráðs ríkisins 149-7S1 

557 10. des. Gjaldskrá yfir efna- og örverurannsóknir er Rannsóknastofn- 

un fiskiðnaðarinsannast ......... 00 1113-1116 

Reikningar. 

41 Reikningur Grænlandssjåds fyrir årid 1981 ............ 80 

42 Reikningur Grænlandssjåds fyrir årid 1982 ............ 81 

43 Reikningur Grænlandssjåds fyrir årid 1983 ............ 82 

44 Reikningur Grænlandssjåds fyrir årid 1984 ............ 83 

45 Reikningur Grænlandssjóðs fyrir árið 1985 ............ 84 

138 Reikningur Tryggingarsjóðs viðskiptabanka fyrir árið 1986...  270-271 

144 Reikningur Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru. fyrir 

árið 1986 .......0 eee eee ennen nne 274 

251 Reikningur Idnlånasjåds fyrir årid 1986 .............. 514—520



LV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

252 Reikningur yfir tekjur og gjöld Grímseyjarsjóðs W. Fiske, 

fyrir árið 1986 .......0. 0 520 
259 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísa- 

fjarðarsýslu, fyrir árið 1986 ..........0 0. 526 

260 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers, 

fyrir árið 1986 ....... 0000 527 

261 Reikningur yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígs, fyrir árið 1986 527 

262 Reikningur fyrir Styrktarsjóð Þórarins Tulinius, fyrir árið 

1986 .....0 0000 RDEREREREDEREREDER 528 
263 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða 

tjón af jarðeldum, fyrir árið 1986 ................. 528 

268 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóhanns Jó- 

hannessonar og Sigurbjargar Guðnadóttur, fyrir árið 1986. 532 

269 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians kon- 

ungs X. og Alexandrine drottningar, fyrir árið 1986 ..... 533 

270 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna 

Steinunnar Sighvatsdóttur og Magnúsar Ólafssonar, fyrir 

årid 1986 seen eee ennen ener unne 533 
271 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns 

Nikulássonar, fyrirárið 1986 ............ 533 

272 Reikningur Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteins- 

sonar og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1986 ........ 534 

273 Reikningur Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1986...  534-535 

358 Reikningur Þjóðhátíðarsjóðs fyrir árið 1986 ........... 681 

374 Reikningur Lifeyrissjåds bænda fyrir årid 19860.......... 710—712 

379 Reikningur Innheimtustofnunar sveitarfélaga .......... 724—725 

509 Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga fyrir árið 1986 ....... 952-954 

510 Reikningur Bjargráðasjóðs fyrirárið 1986 ............ 955-957 

521 Reikningur Minningarsjóðs Þórleifar Kr. Sigurðardóttur, 

ljósmóður frá Kóngsbakka, fyrir árið 1986 ........... 989 

Reykjavík. 

6 12. jan. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ............... 8-9 

13 13. jan. Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 21-24 

56  3.febr. Samþykkt um breytingu á samþykkt um afgreiðslutíma versl- 

ana í Reykjavík o. fl.nr.13726. Júlí 1971 ............ 95 

74. 5. febr. AuglysingumumferdiReykjavik.................… 120 

76 13.febr. Gjaldskrá vegna hundahalds í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur 

sbr. samþykktnr.386/1984 20... 121 

112. 3. mars  Auglýsingum umferð í Reykjavík.................. 242 

117 16. mars AuglysingumumferdiReykjavik.................… 247 

132 17. mars Auglýsing um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi Reykja- 

Víkur 20... 263 

133 17. mars Auglýsing um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi Reykja- 

Víkur 2... eee ere 263



LVI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

140 26. mars Auglýsing um umferð í Reykjavík. ........ 00. 272 

143 27. mars  Auglýsingum umferð í Reykjavík. .........0..... 274 

173 14. apríl  Auglýsingum umferð í Reykjavík. ................. 323 

202 5. mai Reglugerð um Kvennaskólann í Reykjavík, menntaskóla við 

Fríkirkjuveg .........0 kkne 378-380 

206 6. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um takmörkun leigubit- 

reidai Reykjavik nr. 2932. juli1985..............… 386 

217 19. maí Auglýsing um breyting á auglýsingu nr. 154 1963, um skipt- 

ingu Reykjavíkurprófastsdæmis í sóknir og prestaköll, með 

síðari breytingum ....... 00 ene 431-432 

340 8. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 122/1979 um Hita- 

veitu Reykjavíkur, sbr. reglugerð nr. 775, 29. nóvember 

1983 00.00.0000 nen ennen ener ere ne 660 
246. 9. juni — Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ............... 483-484 

275 1. júní Auglýsing um umferð í Reykjavík. ....0.0.00 0. 535 

356 29. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrámrafveitna ......... 680 

368 4. ágúst Auglýsingum umferð í Reykjavík. ........0.0 691 

369 4. ágúst Auglýsingum umferð í Reykjavík................ 691 

387 24. ágúst  Auglýsingum umferð í Reykjavík... ............... 140 

390 19. ágúst Reglugerð um skiptingu heilbrigðiseftirlits á Reykjavíkur- 

svæði, Kópavogssvæði og Kjósarsvæði skv. 6. gr. 2. og 12. 

tl. 1. nr. 109 14. nóvember 1984 um hollustuhætti og 

heilbrigðiseftirlit.. 0... n nen 143 

414 24. ágúst Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 192—-796 

423 10.sept.  Auglýsingum umferð í Reykjavík... ............... 818 

452 23.sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 206 17. apríl 1984 um 

gatnagerðargjöld í Reykjavík ....0.0.00 862 

461 8. okt. Auglýsing um umferð í Reykjavík. ...0000 871 

462 8. okt. Auglýsing um umferð í Reykjavík. ....0.. 00. 871 

480 22. okt. Samþykkt um afgreiðslutíma verslana í Reykjavík ....... 906-907 

533 9. des. Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 1008—1011 

559 14. des. Samþykkt um breytingu á samþykkt um afgreiðslutíma versl- 

ana í Reykjavík nr. 480/1987 000 1118 

625 22. des. Lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík .......... 1232-1237 

630 28. des. Auglýsing um umferð í Reykjavík. ............ 1261 

631 28. des. Auglýsing um umferð í Reykjavík. .....0.00. 1261 

632 28. des. Auglýsing um umferð í Reykjavík. ...0.0... 0 1261 

Ríkisábyrgðir. 

405 17. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 43 1. mars 1967 um 

ríkisábyrgðir og Ríkisábyrgðasjóð ............ 775 

Rikisstarfsmenn, sjå Opinberir starfsmenn.
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Ríkisstofnanir. 

18 16. jan. Gjaldskrå Rafmagnsveitna rikisins ................. 38—44 

28 20. jan. Gjaldskrá Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit 

með mælitækjum og vogaráhöldum ............... 62—63 
79 30. jan. Gjaldskrá fyrir þjónustu á vegum Heyrnar- og talmeinastöðv- 

arÍslands .........0.. 0 123-124 

84 18. febr. Gjaldskrá fyrir sérstök eftirlits- og þjónustustörf Vinnueftir- 

itsríkisins ......... 0 126-127 

122 20. mars Gjaldskrá vegna eftirlits á vegum Geislavarna ríkisins fyrir 

Árið 1987 200... eee eee eee ee 251 
176 27. apríl Gjaldskrá yfir efna- ogðrverurannsóknir er Rannsóknastofn- 

un fiskiðnaðarinsannast .......... 0 324-326 

178 21. apríl Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins, 

nr. 18, 16. janúar 1987, er taki gildil. maí 1987 ........ 328 

181 27. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 321/1986 um lánveit- 

ingar Byggingarsjóðs ríkisins ............. 346-349 

184 21. apríl Reglugerð um Siglingamálastofnun ríkisins, skipulag, starfs- 

hættiog verkefni 2... eee een ene 356-357 

194 6. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá nr. 176/1987 yfir efna- og 

örverurannsóknir er Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins 

ANNASE 2... ener eree 370 

198 6. maí Auglýsing um útvarpsgjald ......... 0 372 

235 18. apríl Reglugerð um skoðun kvikmynda hjá Kvikmyndaeftirliti 

ríkisins 0... eee eee een ener neuen 469—470 

242 21. maí Auglýsing um breyting á gjaldskrá frá 20. mars 1987 vegna 

eftirlits á vegum Geislavarna ríkisins fyrir árið 1987 ..... 479 

355 29. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkis- 

ins og Orkubús Vestfjarða ......... 679 

413 24. ágúst Gjaldskrá Rafmagnsveitnaríkisins ................. 786—792 

496  9.nóv. Gjaldskrá fyrir sérståk eftirlits- og pjånustustårf Vinnueftir- 

litsrikisins . 22 seen eee een een nne 936—938 
514 24. nóv. Gjaldskrá Rafmagnsveitnarikisins ................. 965-971 

556 4. des. Gjaldskrá fyrir þjónustu loftferðaeftirlits flugmálastjórnar .. 1112-1113 

557 10. des. Gjaldskrá yfir efna- og örverurannsóknir er Rannsóknastofn- 

un fiskiðnaðarinsannast .......... 00. 1113-1116 

583 22. des. Gjaldskrå Rafmagnsveitna rikisins ................. 1161—1167 

601 29. des. Gjaldskrá fyrir þjónustu Veðurstofu Íslands „.......... 1198-1199 

606 22. des Auglýsing um útvarpsgjald .......... 1202 

621 15. des. Gjaldskrá Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit 

með mælitækjum og vogaráhöldum ............... 1226-1227 

634 31. des. Gjaldskrá fyrir veitta þjónustu á rannsóknarstofu Hollustu- 

verndar ríkisins. 00.00.0000. eee vennen 1264 

Ræðismenn. 

643 Ræðismenn........... 0 erene 1289
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Samgöngumál, sjá Ferðamál; Flugmál; Hafnir, Siglingar, skip; 

Umferðarmál; Vegamál, Ökutæki. 

Sauðárkrókur. 

20 21. jan. Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks ............0..... 47—48 

135 16. mars Auglýsing um staðfestingu á breytingu á uppdrætti af áður 

staðfestu aðalskipulagi Sauðárkróks og staðfestingu á deili- 
skipulagi ....... 000 eee een ener 264 

160 1. apríl Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Sauðár- 

krókskaupstað, nr. 165 16. maí 1974 ............... 306 

164 6. apríl  Samþykktum afgreiðslutíma verslana á Sauðárkróki ...... 311-312 

351 28. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks ................. 671-672 

365 4. ágúst  Auglýsingum breytingu á gjaldskrámrafveitna ......... 687 

418 24. ágúst Gjaldskrá RafveituSauðárkróks .................. 806-808 

524 21.nóv. Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks .................. 997—999 

570 21. des. Gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks .............. 1131-1132 

Seðlabanki Íslands, sjá Bankamál. 

Selfoss. 

85 23. febr. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga á 

félagssvæði vörubílstjórafélagsins Mjölnis ........... 128 

102 25. febr. Gjaldskrá HitaveituSelfoss..........0 00. 198-199 

105 25. febr. Gjaldskrá RafveituSelfoss ........000 206-208 

283 19. júní — Gjaldskrá HitaveituSelfoss........... 000. 542-543 

284 19. júní — GjaldskráRafveituSelfoss 2.........0... 543—546 

359 16. júlí Reglugerð fyrir Íþróttahúsið áSelfossi............... 682 

360 16. juli Reglugerð fyrir Félagsmiðstöð Selfoss ............... 683 

467 13. okt. Gjaldskrá RafveituSelfoss 2.0....0.0.000 0. 874-876 

5350 7. des. Samþykkt um stjórn Selfoss og fundarsköp bæjarstjórnar ...  1060-1072 

575 15. des. Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss. ........ 0 1140-1141 

577 15. des. Gjaldskrá RafveituSelfoss 20.00.0000. 1145-1147 

Seltjarnarnes. 

281 19. júní Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness .............. 539—540 

Seydisfjordur. 

25 15. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar ................. 58—59 

322 26. juni Reglugerd um gatnagerdargjåld i Seydisfjardarkaupstad ...  614—616 

440 28. sept. Gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar ................. 846-847 

485 28. sept. Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðjur 

ríkisins, Seyðisfirði, frá 30. september1985 .......... 910 

536 4. des. Gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar ................. 1016-1017
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Siglingar, skip. 

3 5S.jan. Reglur um björgunar- og örvggisbúnað vöruflutninga- og 
farþegaskipa ........0 00 6 

4 9. jan. Reglugerð um laun skipaskoðunarmanna ríkisins, sem ekki 

eruáföstumlaunum .........00. 0. 6-7 
51  4.febr. Reglugerð um veitingu veiðileyfa til nýrra og nýkeyptra 

fiskiskipa ......0. 000 89—91 
88 24.febr. Gjaldskrá fyrir árlega skoðun á sjósetningarbúnaði gúmmií- 

björgunarbáta ............... enee 130 

139 31. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 51 4. febrúar 1987, 

um veitingu veiðilevfa til nýrra og nýkeyptra fiskiskipa 212 

151 31. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð um Samábyrgð Íslands á 

fiskiskipum nr. 338/1978 ....... 0. neee 286 

153 23.mars Starfsreglur fyrir undanþágunefnd ................. 288-289 

162 3. apríl  Reglurumgerðogefnisjóterðabóka ................ 308 

163 6. apríl Reglur um umönnun sjúkra eða slasaðra skipverja og um 

ráðstafanir vegna andlátsskipverja ............... 309—310 

171 15. apríl Reglur um breytingu å reglum um bjårgunar- og öryggisbún- 

að íslenskra skipanr.325/1985 ......0.. 321--322 

184 21. apríl Reglugerð um Siglingamálastofnun ríkisins, skipulag, starfs- 

hættiog verkefni .......... 356-357 
190 6. maí Reglugerð um bann við veiðum smábáta. ............. 367 

191 6. maí Reglugerð um bann við togveiðum á Breiðdalsgrunni ..... 368 

209 15. maí Reglugerð um tollfrjálsan farangur ferðamanna og farmanna 

við komu frá útlöndum, einkasölugjaldo.fl. ......... 394-398 

244 24. maí Reglurum mælingarskipa .......... 0. 480 

220 26. maí Reglugerð um löggildingu og tryggingarskyldu fasteigna- og 

skipasala ........ 0 nerne 436-437 

237 27. maí Reglur um mælingar skipa undir 24 metrum aðlengd ...... 471-474 

280 12. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð um gjöld fyrir skoðun, 

skráningu, mælingu skipa o. fl.nr.531/1986 .......... 538 

312 15. júní — Gjaldskrá fyrirleiðsöguviðÍsland ................. 599—600 
454 29. sept. Reglugerð um bann við veiðumsmábáta.............. 865 

519 24. nóv. Reglugerð um próf til að öðlast löggildingu til fasteigna- og 

skipasölu.. 0... e neuen ene 983—986 

520 24. nóv. Reglugerð um löggildingu og tryggingaskyldu fasteigna- og 

skipasala........ 0. ene 987--989 

599 29. des. Reglugerð um vitagjald ............. 1196 

611 30. des. Reglugerð um gjöld fyrir skoðun, skráningu, mælingu skipa 

Of ss ene 1205—1208 

Siglufjordur. 

71 12.febr. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Siglu- 

fjarðar nr. 148 18. mars 1982 með síðari breytingum ..... 122 

149 26. mars Gjaldskrá RafveituSiglufjarðar ................... 283-284 

226 20. maí Auglýsing um umferð í Siglufirði .................. 456
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

365 4. ágúst  Auglýsingum breytingu á gjaldskrámrafveitna ......... 687 

408 3.sept.  Auglýsingum umferð áSiglufirði ................ 716 

419 24. ágúst Gjaldskrá RafveituSiglufjarðar ................. 808-810 

532 30. nóv. Gjaldskrá RafveituSiglufjarðar ................... 1006-1007 

537 30. nóv. Gjaldskrá HitaveituSiglufjarðar .................. 1017-1019 

Símamál, sjá Fjarskipti. 

Sjávarútvegur. 

35  2.febr. Reglugerð umsérstakt línu- og netasvæði út af Faxatlóa .... 69 

40  1.febr. Auglýsing um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslufyr- 

irtækja 2222 eee eee eee enken eee k kun 79 

51. 4. febr.  Reglugerd um veitingu veiðileyfa til nýrra og nýkeyptra 

fiskiskipa ......... 00 eee n eee kr ene 89—91 
52 12.febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 278, 1. juli 1979, fyrir 

Fiskveiðasjóð Íslands um lánaflokka, sbr. reglugerð nr. 

451/1979, reglugerð nr. 331/1980, reglugerð nr. 617/1980, 

reglugerð nr. 628/1981, reglugerð nr. 213/1985 og reglugerð 

nr. 98/1986........0 0 91-93 

53 12.febr.  Reglugerðumskuldbreytingarlán úr Fiskveiðasjóði Íslands . 93—94 

54 12. febr. Reglugerd um nidurfellingu å reglugerdum nr. 164 frå 13. 

april 1978 og nr. 218 frå 8. juni 1978 og nr. 336 frå 22. 

september 1978... ennen eee ken nn ne 94 

55 11. febr... Reglugerd um bann vid togveidum tt af Austfjordum ..... 95 

60 11. febr. Reglugerð um bann við netaveiðum um páskahelgi og bann 

við rækjuveiðum á árinu 1987 ........0 0. 98 
81 23. febr. Reglugerð um afnám banns við togveiðum á Hornbanka og 

Reykjafjarðarál ..........00 eee erne k ken 124 

86 4. mars Reglugerð um afnám banns við togveiðum út af Austfjörðum . 129 

92 9. mars Reglugerð um afnám banns við togveiðum á Mánáreyjahrygg . 133 

94 12. mars Reglugerð um bann við togveiðum austur af Hvalbak ..... 137 

125 18. mars Viðauki við reglugerð nr.32721. júní 1982 ............ 255 

136 27. mars Viðauki viðreglugerð nr.32721.Júní1982 ............ 264 

139 31. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 51 4. febrúar 1987, 

um veitingu veiðileyfa tilnýrra og nýkeyptra fiskiskipa ... 272 

141. 3. april  Reglugerd um sérstakt linu- og netasvædi ut af Sudvesturlandi 273 

176 27. apríl Gjaldskrá yfir efna- ogörverurannsóknir er Rannsóknastofn- 

un fiskiðnaðarinsannast ........ 000. 324-326 

183 8. apríl  Reglurum breytingu á reglum umskipsbækur nr. 138/1986 .. 355 

190 6. maí Reglugerð um bann við veiðum smábáta. ............. 367 

191 6. maí Reglugerð um bann við togveiðum á Breiðdalsgrunni ..... 368 

193 8. maí Reglugerð um bann við togveiðum við Vestmannaeyjar og 

Hrollaugseyjar ........20 0 enke kerne 369
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

194 6. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá nr. 176/1987 yfir efna- og 

Örverurannsóknir er Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins 

ANNA 2000 eee ener r un en 370 

195 14. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um bann við togveiðum 

austur af Hvalbak ......%. 000 370 

199 18. maí Reglugerð um bann við togveiðum útafHvalbak ........ 373 

234 29. maí Reglugerð um afnám banns við línu- og togveiðum á Breiða- 

firði 22... ensn 468 
265  S. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli á frystri vélskelflettri rækju á framleiðslutímabil- 

inu frå 1. februar til 30. april 19887 ................ 530—531 

266 5. júní Auglysing um stadfestingu sjåvarutvegsråduneytisins å verd- 

grundvelli á frystri vélskelflettri rækju á framleidslutimabil- 

inu frá 1. maí 1987 og þar tilannað verður ákveðið ...... 531 

267  S. júní — Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðunevtisins á verð- 

grundvelli á frystri rækju í skel á framleiðslutímabilinu frá 

1. febrúar til30. apríll987 ......0. 532 

290 19. júní Reglugerð um bann við netaveiði fiskiskipa í júlí og ágúst 553-554 

296 25. júní Reglugerð um bann við togveiðum á Hornbanka ........ 576 

309 6. júlí Reglugerð um bann við togveiðum norður af Horni ....... 597 

316 14. júlí Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað.........0 00 een rkee 602 

326 7. juli Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu frá 1. janúar til 

IM. Mars1987 20.00.0000 enken ee 631 

327 7. juli Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir freðfisk á framleiðslutímabilinu frá 1. janu- 

artil31. maí 1987...... 00 eee eee kne 632—-634 

328 7. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir ufsaflök og þorskflök á tímabilinu frá 1. 

janúartil3l. maí 1987 ......2.... een nen 634 

329 7. juli Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verd- 

grundvelli á frystri rækju í skel á framleiðslutímabilinu frá 

1. maí 1987 og þartil annað verðurákveðið .......... 635 

330 7. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli á frystri rækju í skel á framleiðslutímabilinu frá 

1. febrúar 1987 og þar tilannað verður ákveðið ........ 635 

331 7. juli Auglysing um stadfestingu sjåvarutvegsråduneytisins å verd- 

grundvelli fyrir saltfiskafurdir å timibilinu frå 1. april til 31. 

mai 1987 seen eee ennen eee krukke 636—637 

332 7. juli Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan hörpudisk sem framleiddur er eftir 

1. janúar 1987 og þar tilannað verðurákveðið ........ 637 

334 15. juli Reglugerð um bann við togveiðum út af Austfjörðum ..... 649 

357 26. júlí Reglugerð um afnám banns við togveiðum út af Austjörðum . 680
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362 29. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan humar á sumarvertíð 1987 ...... 685 

363 29. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu |. júní til 30. 

september 1987. ..0...0 000 nen 686 

364 29. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir frystan hörpudisk sem framleiddur verður 

frå 15. julitil 30. september 1987 ................. 687 
409  9.sept. Reglugerð um sérstakt togveiðisvæði í Héraðsflóa ....... TI 

438 21.sept. Reglugerð um sérstök togveiðisvæði samkvæmt lögum nr. 97 

20. desember 1985 ........0 0 843 

453 29.sept. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir freðfisk á framleiðslutímabilinu frá 1. júní 

til30. september .......0. 863-865 

454 29. sept. Reglugerð um bann við veiðumsmábáta.............. 865 

448 30. sept. Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað....... 0000 857 

508 18. nóv. Auglysing um stadfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verð- 

grundvelli fyrir freðfisk á framleiðslutímabilinu frá 1. októ- 

ber 1987 til næstkomandi áramóta nema annað verði 

ákveðið sneen eee een ener n ne 950—952 

530 30. nóv Reglugerð um sérstakt línu- og netasvæði út af Faxaflóa .... 1005 

531 4. des. Reglugerð um bann við rækjuveiðum út af Norðausturlandi 1005-1006 

547 11. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 53, 12. febrúar 1987, 

um skuldbreytingarlán úr Fiskveiðasjóði Íslands ....... 1037 

557 10. des. Gjaldskrá yfir efna- og örverurannsóknir er Rannsóknastofn- 

un fiskiðnaðarinsannast ........0 0. 1113-1116 

598 28. des. Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað.......000.0 eee erne 1195 

Sjóðir. 
36 27. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð um aukaframlög úr 

Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, nr. 467 frá 7. ágúst 1981, sbr. 

reglugerd nr. 138 frå 6. mars 1984 ................ 69 

146 30. mars  Skipulagsskrá fyrir sjálfseignarstofnunina Sólheima í Gríms- 

NESI 200 216-271 

187 21. apríl  Skipulagsskrá fyrir samtök gegn kynferðislegu ofbeldi ..... 365—366 

216 11. mai Skipulagsskrá fyrir rannsókna- og vísindasjóð hjúkrunarfræð- 

Inga see eee eee ener ree 430—431 

240 22. maí Skipulagsskrá Heimilis fyrir aldraða í Grindavík......... 477-479 

271 20. maí Skipulagsskrá fyrir Starfssjóð Guðfræðistofnunar Háskóla 

Íslands ........0.0. 0. 536-537 
389 11. ágúst  Skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð Sigurðar Jónssonar og Helgu 

Sigurðardóttur ........%.. 0 nerne 142
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441 18. sept.  Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Lindar hf. um Jean Pierre 

Jacquillat .......00 00 848 

451 24. sept.  Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Jóns Axels Pét- 

urssonar og Ástríðar Einarsdóttur ................ 861—862 

475 14. okt. Skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð Björns Jónssonar frá Kóngs- 

bakka. ......00 0 ener eneee 898—899 
623. 7. des. Stofnskrå Sjålfseignarstofnunarinnar Móðirogbarn ...... 1229—1231 

640 18. júní Reglur um meðferð fjármuna Barnaverndarsjóðs Knuds 

Knudsen ........20 0 1271 

Sjúkrasamlög, sjá Heilbrigðismál. 

Skattamál, tollamál. 

I  7.jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 628 30. desember 

1980, um jöfnunargjald, með síðari breytingum ....... 1 

34. 7. jan. Auglýsing um niðurfellingu tolls af pappírsrúllum í reiknivél- 

AP 0 68 

39 26. jan. Auglýsing um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutnings- 
gjalda eða sölugjalds af ýmsum aðföngum til samkeppnis- 

IÖNAðAr. 2... eee eee ener ene 73—79 

40. 1. febr. Auglysing um endurgreidsluhlutfall såluskatts fiskvinnslufyr- 

tækja 2... rnee 79 
58  4.febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 513 23. desember 

1986, um aukatekjur ríkissjóðs ............. 96 

67 29. jan. Gjaldskrå vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja samkvæmt 

reglugerð nr.390/1985 . 000... nne 115 

71 16. febr. Reglugerð um greiðslu barnabóta á árinu 1987 .......... 117-118 

82 19.febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 151/1986, um launa- 

skatt seen eee eee nerne une kne 125 

83 25.febr.  Auglýsingum flutningsjöfnunargjaldásementi ......... 125 

93 25.febr. Reglur um tímabundinn tollfrjálsan innflutning bifreiða og 

bifhjóla sem skrásetteruerlendis................. 133-136 

114 17. mars Reglugerð um innheimtu þungaskatts af bifreiðum sem skrá- 

settar eru erlendis og nota annan orkugjafa enbensín ....  243-245 

115 11. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 173 3. apríl 1986, um 

tollfrjálsan farangur ferðamanna við komu frá útlöndum, 

einkasölugjaldo.fl. ....... 00 ver nee 245-246 

129 30. mars Reglugerð uminnheimtufóðurgjalda ............... 257-259 

198 6. maí Auglýsingum útvarpsgjald ........... 0 372 

208 8. maí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 530 17. desember 

1975, um reikningsskil innheimtumanna ríkissjóðs... ... 394 

209 15. maí Reglugerð um tollfrjálsan farangur ferðamanna og farmanna 

við komu frá útlöndum, einkasölugjaldo.fl. ......... 394-398 

239 19. maí Reglugerð um söluskatt af eigin þjónustu og úttekt til eigin 

nota innan fyrirtækiseðastofnunar ............... 475-476
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245 14. apríl  Reglugerðumeftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 1987 .  481-482 

286 11. júní Reg uge erd um breyting å reglugerd nr. 516 23. desember 1986 

m þungaskatt ........0 00 kk ee 546 

300 30. júní Auglýsing um niðurfellingu aðflutningsgjalda af farsímum 581 

310 8. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 486/1982, um sölu- 

skatt, með síðaribreytingum ........ 0... 597 

313 1. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 513 23. desember 

1986, um aukatekjur ríkissjóðs, með síðari breytingum ... 600 

315 10. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 129/1987 frá 30. mars 

1987 uminnheimtu fóðurgjalda............... 601 

316 14. júlí Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað........ 000 602 

318 14. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 310/1987, um breyting 
á reglugerð nr. 486/1982, umsöluskatt ............. 605 

337 27. juli Re lu ugerð um sérstakan söluskatt............... 653—655 
338 27. juli Reglugerd um breytingu å reglugerd um såluskatt nr. 486/ 

1982 med åordnum breytingum.................. 655—657 

375 14. ágúst Reglugerð um skatt af erlendum lánum, leigusamningum o. 

fl 713-715 
395 26. ágúst Reglugerð um tollverð og tollverðsákvörðun ........... 752—756 

397 26. ágúst Auglýsing um afnám reglugerðar nr. 287 29. apríl 1983, um 

tollverð notaðra bifreiða .......0 0. 759 

398 26. ágúst Auglýsing um afnám auglýsingar nr. 3 13. janúar 1971, um 

notkun heimildar í 32. tl. 3. gr. toll skrårlaga um lækkun 

flutningsgjalda med flugvélum itollverdivåru ........ 759 

401 31. ágúst Auglýsingumtollamál...........00 000 761-762 

402 26. ágúst Reglur um verðmætismörk vegna yfirlýsingar útflytjanda á 

vörureikningi um uppruna vöru svo og sérstaka tollmeð- 

ferð smáböggla til einkaaðila og einkafarangurs ferða- 

manna samkvæmt fríverslunarsamningum EFTA og EBE .  762-763 

404 26. ágúst Auglýsing um sérstaka tollmeðferð vegna aðildar Íslands að 

Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) og samnings 

Íslands við Efnahagsbandalag Evrópu (EBE) ......... 764—775 

435 21. sept. Reglugerd um breyting å reglugerd nr. 486/1982 um söluskatt 

með síðari breytingum ........ 00. 838 

448 30. sept. Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað.......0 0000 k nr nn 857 

458 9. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 104 1. mars 1986. um 

sérstakt gjald af bifreiðum, með síðari breytingum ...... 869—870 

465 7. okt. Reglugerð um söluskatt og sérstakan söluskatt af tölvum og 

tolvubunadi . sees eee eee ene k keen ekk ne 873 

466 9. okt. Auglysing um breytingu å grunnfjårhædum skv. 4. og 6. gr. 

sbr. 22. gr. laga nr. 83/1984 um erfdatjårskatt ......... 873 

469 9. okt. Reglugerð um innheimtu framleiðslugjalds af mjólk umfram 

verðábyrgð ríkissjóðs á verðlagsárinu 1986-1987 ....... 891-892
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476 29. okt. Reglugerð um bensíngjald ................... 899 
482 19. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 375/1987 um skatt af 

erlendum lánum, leigusamningumo.fl. ............ 909 
499  6.nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð um söluskatt nr. 486/ 

1982 med åordnum breytingum.................. 940 
502 12.nóv.  Reglugerd umsérstakan såluskatt.................. 941—944 
504 19. nåév.  Reglugerd um innheimtuhlutfall utsvars 1988 .......... 945 
529 18. nóv.  Auglýsingum gjaldtil Almanakssjóðs ............... 1004 
539 1. des. Reglugerð um launabókhald ístaðgreiðslu ............ 1021-1022 
586 23. des. Reglugerð um skoðunargjaldökutækja .............. 1171-1172 
589 16. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 463/1984. um lækkun, 

niðurfellingu eða endurgreiðslu á aðflutningsgjöldum 
vegna endursendingar. eyðileggingar, skemmda, rýrnunar 

eða vöntunar áinnfluttumvörum ................ 1176 
590 28. des. Reglugerð umbifreiðagjald ................... 1177-1178 
591 29. des. Reglugerð um laun, greiðslur og hlunnindi utan staðgreiðslu . 1179-1181 
592 28. des. Reglugerð um brunavarnagjald ................... 1181 
593 28. des. Reglugerð um þungaskatt............... 0 1182-1186 
594 28. des Reglugerð um aukatekjur ríkissjóðs ............... 1187-1191 
596 22. des. Reglugerð um uppgjör á innheimtu staðgreiðslufé ....... 1192—1193 
597 29. des. Reglugerð um greiðslu barnabóta á árinu 1988 .......... 1193-1195 
598 28. des. Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 

erlendanmarkað.......... 00. 1195 
599 29. des. Reglugerð um vitagjald ........... 0 1196 
600 28. des. Reglugerd um innheimtu binggjalda å årinu 1988 ........ 1197-1198 
605 29. des Reglugerð um tollafgreiðslugengi vegna tollmeðferðar á inn- 

fluttumvörum .......0.. 1201-1202 
606 22. des. Auglýsing um útvarpsgjald .......0.0. 1202 
612 31. des. Reglugerd um jåfnunargjald ....................… 1209-1214 
613 31. des. Reglugerð um sérstakt gjald af bifreiðum og bifhjólum..... 1215-1217 
614 31. des. Reglugerð um skil á stadgreidslufé ................. 1217-1219 
615 30. des. Reglugerð um frádrátt vegna gjafa til menningarmála o. fl. 1219-1220 
616 18. des. Reglugerð um innheimtu framleiðslugjalds af afurðum sauð- 

fjár umfram verðábyrgð ríkissjóðs á verðlagsárinu 1986-87 . 1220-1222 
628 31. des Reglugerð um innheimtu fóðurgjalda ............... 1257-1259 
620 31. des. Reglugerð um innheimtu og ráðstöfun á fóðurgjaldi til loð- 

dýraræktar ......... eee eee reee 1260 
635 31. des. Gjaldskrá vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja samkvæmt 

reglugerð nr.390/1985 . 00... 1264 

Skemmtanir. 

587 23. des. Reglugerð um löggæslu á skemmtunum og um slit á skemmt- 

unum og &drum samkvæmum ..................… 1173—1175 

Skip, sjå Siglingar, skip.
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Skipulagsmál. 

69  6.febr. Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Hafnar 

í Hornafirði .......... 00 ker ren 116 

70 6. febr. Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagsuppdrætti af Reyk- 

holti í Borgarfirði ..........0 000 kk nne 116 

73. 6. febr.  Auglýsingumstaðfestingu á aðalskipulagi Akraness ...... 120 

131 20. mars Auglýsing um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi Patreks- 

hrepps 22... eee ere kreere rr 262 

132 17. mars Auglysing um stadfestingu å breyting å adalskipulagi Reykja- 

vikur 22200 e eee kreere rnke 263 

133 17. mars Auglýsing um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi Reykja- 

Víkur 0... ennen renees 263 

134 16. mars Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Húsavíkur 

1985—2005 . 2000 eee eee eee k eee uken nn 263 

135 16. mars Auglýsing um staðfestingu á breytingu á uppdrætti af áður 

staðfestu aðalskipulagi Sauðárkróks og staðfestingu á deili- 
skipulagi ........ 0 ere k kk kne 264 

188 28. apríl Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Akur- 

EYTAF 2000 r kk rree 366 

233 14. maí Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Garðabæjar 468 

406 31. ágúst Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi í Hvömmum í 

Hafnarfirdi 2... seen eee eee rene 776 

455 29. sept. Auglysing um stadfestingu å deiliskipulagi vid Vidilund å 

Akureyri. suse eee eee ker 865 

463 30. sept. Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Grenivíkur í 

Grýtubakkahreppi,S.-Þingeyjarsýslu ............. 871 

464 26. sept. Auglýsing um staðfestingu á breytingum á áður staðfestu 

aðalskipulagi Dalvíkur ......... 0000 kk nne 872 

483 16. okt. Auglýsing um staðfesingu á breytingu á aðalskipulagi Akur- 

EYPAr 2000 ek kr rr er ee 909 

527 20. nóv. Auglýsing um staðfestingu á deiliskipulagi hafnarsvæðisins á 

Akranesi. .....00 0 1002 

Skipulagsskrár, sjá Sjóðir. 

Skólar, sjá Menntamál. 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

168 3. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöðina Snælax ht.. 

Grundarfirði ....... 000 317-318 

213 18. mai Samþykkt um stjórn Stykkishólmsbæjar og fundarsköp bæjar- 

stjornar 20... kk krnns 401—413
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370 28. júlí Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í 
Snæfellsness- og Hnappadalssýslu um manntalsþing í Snæ- 
fellsness- og Hnappadalssýslu. .................. 691 

430 25. ágúst  Samþykktum hundahald í Stykkishólmi .............. 829—830 
431 25. ågust  Gjaldskrå fyrir hundahald i Stykkishålmi ............. 830-831 

Sorphreinsun, sjá Heilbrigðismál. 

Sparisjóðir, sjá Bankamál. 

Múlasýslur. 
16 7. jan. Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar ................. 33-35 

207 6. mai Hafnarreglugerð fyrir Stöðvarfjarðarhöfn ............ 387-393 
214 18. maí Samþykkt um stjórn Egilsstaðabæjar og fundarsköp bæjar- 

Sstjornar ...... 414-426 
219 25. maí Gjaldskrá Hitaveitu Egilsstaðahreppsog Fella. ......... 433-436 
341 15. juli Sampykkt um hundahald i Bulandshreppi............. 661—662 
367 24. júlí Auglýsing um umferð í Reyðarfjarðarhreppi í Suður-Múla- 

SÝSÍU 2... 690 
384 12. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar ................. 734-136 
548 9. des. Samþykkt um stjórn og fundarsköp Stöðvarhrepps ....... 1038-1048 
558 4. des. Reglugerð um holræsi í Búlandshreppi, Suður-Múlasýslu ... 1117-1118 
534 10. des. Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar ................. 1011-1013 
595 24. des. Auglýsing um sameiningu Helgustaðahrepps í Suður-Múla- 

sýslu við Eskifjarðarkaupstað ísömusýslu........... 1191 

Sveitarstjórnarmál. 
26 22. jan. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á starfs- 

svæðum landshlutasamtaka sveitarfélaga ........... 59 
36 27. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð um aukaframlög úr 

Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, nr. 467 frá 7. ágúst 1981. sbr. 

reglugerð nr. 138 frá6. marsl984 ................ 69 
106 24. febr. Auglýsing um fyrirmynd að samþykkt um stjórn sveitarfélaga 

og fundarsköp fyrir sveitarstjórnir ................ 209-234 
148 3. apríl Reglugerð um þátttöku sveitarfélaga í kostnaði sjúkrasam- 

laga „0... reeee 281-282 
213 18. maí Samþykkt um stjórn Stykkishólmsbæjar og fundarsköp bæjar- 

stjornar 20... 401-413 
214 18. maí Samþykkt um stjórn Egilsstaðabæjar og fundarsköp bæjar- 

stjornar 22... erereeee 414-426 
221 15. maí Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á samein- 

ingu Reykhólahrepps, Geiradalshrepps. Gufudalshrepps. 
Flateyjarhrepps og Múlahrepps í Austur-Barðastrandar- 
SÝSÍU 200... 437
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257 3. júní Auglýsing um breytingu á mörkum Biskupstungnahrepps og 

Hrunamannahrepps í Árnessýslu ...............… 526 

294 24. juni Samþykkt um stjórn Hveragerðisbæjar og fundarsköp bæjar- 

StJÓFNAr „0... eee eee kreere nne 562—574 

302 23. júní  Auglysing um sameiningu Ketildalahrepps i Vestur-Barda- 

strandarsýslu við Suðurfjarðahrepp ísömusýslu ....... 582 

306 22. júní Samþykkt um stjórn og fundarsköp Haukadalshrepps í Dala- 

SÝSIU 2... EDE REDDEDE EDER 585—594 

324 30. júní Samþykkt um stjórn og fundarsköp Presthólahrepps í Norð- 

ur-Þingeyjarsýslu ......... 00. nn 619-628 

333 30. júní Samþykkt um stjórn og fundarsköp Eyrarbakkahrepps 638—648 

371 31. júlí Samþykkt um stjórn Mosfellsbæjar og fundarsköp bæjar- 

StJÓrNAr „0... r enker enke ne 692—704 

468 14. okt. Samþykkt um stjórn Borgarnesbæjar og fundarsköp bæjar- 

stjornar 20... eee eee ken enken nn kk nn ns 877—890 

548 9. des. Samþykkt um stjórn og fundarsköp Stöðvarhrepps ....... 1038-1048 

549 7. des. Samþykkt um stjórn og fundarsköp Reykhólahrepps...... 1049—-1059 

550 7. des. Samþykkt um stjórn Selfoss og fundarsköp bæjarstjórnar ... 1060-1072 

551 9. des. Samþykkt um stjórn Dalvíkurkaupstaðar og fundarsköp bæj- 

AFSÍJÓTNAF 2 ..00.. 1073-1085 

552 15. des. Samþykkt um stjórn Húsavíkurkaupstaðar og fundarsköp 

bæjarstjórnar ........ 0 enken enn ne 1086-1098 

Söfn. 

201 24. apríl Reglugerð um Blindrabókasafn [slands .............. 375—378 

Söluskattur, sjá Skattamál, tollamál. 

Tannlækningar, sjá Heilbrigðismál. 

Tekjustofnar sveitarfélaga. 

36 27. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð um aukaframlög úr 

Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, nr. 467 frá 7. ágúst 1981. sbr. 

reglugerd nr. 138 frå 6. mars 1984 ......... 69 

97. 2. mars  Reglugerd um gatnagerdargjåldiKeflavik ............ 141—142 

210 12. maí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 214 20. júní 1973 um 

innheimtu og skil á meðlögum o. fl. á vegum Innheimtu- 

stofnunar sveitarfélaga, sbr. breyting á þeirri reglugerð nr. 

549 14. október 1980 ....2..00 0 399 

322 26. júní Reglugerð um gatnagerðargjöld í Seyðisfjarðarkaupstað ...  614-616 

342 15. juli Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 257 23. júní 1977 um 

gatnagerðargjöld í Eyrarbakkahreppi.............. 662 

381 29. júlí Samþykkt um B-gatnagerðargjöld fyrir Ísafjarðarkaupstað..  727-728 

391 5. ágúst Reglugerð um gatnagerðargjöld í Tálknafjarðarhreppi, V.- 

Barðastrandarsýslu ....... 0000 144-147 

380 12. ágúst Reglugerð um gatnagerðargjöld í Hveragerði .......... 725—727
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452 23.sept. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 206 17. apríl 1984 um 

gatnagerðargjöld í Reykjavík ........... 0. 862 

504 19. nóv. Reglugerð uminnheimtuhlutfall útsvars1988 .......... 945 

Tollar, sjá Skattamál, tollamál. 

Tónlistarmál. 

203 5. maí Reglugerð um Sinfóníuhljómsveit Íslands............. 381—384 

Tryggingar. 

87. 3. mars  Auglýsingum ábyrgðartrvggingarðkutækja ........... 129 

151 31. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð um Samábyrgð Íslands á 

fiskiskipum nr. 338/1978 . 00 nen k ken 286 

220 26. mai Reglugerd um låggildingu og tryggingarskyldu tasteigna- og 

skipasala ......... e ennen 436—437 

520 24. nóv. Reglugerð um löggildingu og tryggingaskyldu fasteigna- og 

skipasala .........2.2 987-989 

567 16. des. Auglýsing um tryggingafé ferðaskrifstofa ............. 1126 

Umferðarmál. 

5 9. jan. Auglýsing um umferð å Isafirdi ................... 7 

57 23. jan. Auglýsing um umferð í Mostfellshreppi í Kjósarsýslu ...... 96 

74  5S.febr.  Auglýsingum umferð í Reykjavík. ...........0.. 120 

112  3.mars  Auglýsingum umferð í Reykjavík. ...0.0..00. 0. 242 

117 16. mars  Auglýsingum umferð í Reykjavík. .............. 247 

140 26. mars  Auglýsingum umferð í Reykjavík. ................. 272 

143 27. mars  Auglýsingum umferð í Reykjavík. ............... 274 

173 14. apríl  Auglýsingum umferð í Reykjavík.......0...... 323 

174 8. apríl  Auglýsingum umferð á Akureyri ................ 323 

192 29. apríl  Auglýsingum umferð í Vestmannaeyjum ............. 368 

212 14. maí Auglysing um umferd i Hvolhreppi ................. 400 

226 20. mai Auglysing um umferd i Siglufirdi ............. 456 

243 2. júní Auglýsing um aðalbrautir á þjóðvegum .............. 480 

250 á. júní Auglýsing um hámarkshraða á þjóðvegum ............ 511-513 

258 4. júní — Auglýsingum umferð í Vatnsleysustrandarhreppi........ 526 

274 10. júní Auglýsing um umferð í Ólafsfirði .................. 535 

275 1. júní Auglýsingum umferð í Reykjavík. ....00... 0. 535 

304 24. júní Auglýsing um umferð í Neskaupstað .............. 583 

305 24. júní Auglýsing um umferð í Keflavík ..........0.. 584 

345 25. júní Auglýsing um umterð í Kópavogi „0... 665—666 

346 19. júní Auglýsing um umferð í Kópavogi .......000 0. 666 

347 20. júlí Auglýsing um umferð á Akureyri .........00. 666 

348 22. júlí Auglýsing um umferð í Njarðvík. .....000 0. 666 

367 24. júlí Auglýsing um umferð í Reyðarfjarðarhreppi í Suður-Múla- 

SÝSIU 2... renee eee eee kernen 690
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361 27. júlí Auglysing um umferd å Akureyri .................… 684 

368. 4. ågust  Auglýsingum umferð í Reykjavík.................. 691 

369 4. ágúst  Auglýsingum umferð í Reykjavík... ............... 691 
376  7.ágúst Auglýsingumumferðá Blönduósi ................. 716 

377. 10. ågust  Auglysing um umferdi Årnessyslu ................. 716 

387 24. ágúst  Auglysingum umferdiReykjavik.................. 740 

400 24. ágúst  Auglysing um umferd i Borgarnesi ................. 760 

408. 3. sept... Auglysing um umferd å Siglufirdi .................. 776 

423. 10. sept... AuglysingumumferdfReykjavik.................. 818 

459 6. okt. Auglýsing um hámarkshraða á þjóðvegum ............ 870 

461 8. okt. Auglýsing um umferð í Reykjavík. ........00 871 

462 8. okt. Auglýsing um umferð í Reykjavík. ............ 871 

470 12. okt. Auglýsing um umferð á Akureyri ............. 892 

490  5S.nóv.  Auglýsingum umferð í Neskaupstað ................ 913 

505 20. nóv.  Auglýsingum umferð í Hafnarfirði ................. 945 

630 28. des. Auglýsing um umferð í Reykjavík. ........0 1261 

631 28. des. Auglysing um umferdiReykjavik.................… 1261 

632 28. des. Auglýsing um umterð í Reykjavík. .......0... 1261 

Umhverfisvernd. 

168 3. apríl Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöðina Snælax hf., 

Grundarfirði ........ 00 317-318 

248 1. júní — Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð í landi Fellsmúla í 

Landssveit til framleiðslu sjógönguseiða og sumaralinna 

SEIÐA 2200. SEERE SEE SESERESESESERERESEDEDED 507—508 

„Júní — Auglýsing um starfsleyfi fyrir Síldar- og fiskimjölsverksmiðju 

Einars Guðfinnssonar hf., Bolungarvík, til að framleiða 

tv
 

nm
 

(S
S)
 

=
 

fiskimjöl og lýsi úr fiski ogfiskúrgangi.............. 521-523 

255  1.júní — Auglýsing um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Fljótalax hf., 

Reykjarhóli, Fljótum, til framleiðslu sjógönguseiða..... 524-525 
396 18. ágúst Auglýsing um starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðjur ríkisins, 

Raufarhöfn .......000 eeee 151-759 

485 28. sept. Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðjur 

ríkisins, Seyðisfirði, frá 30. september 1985 .......... 910 

491 28. okt. Reglur um varnir gegn loftmengun við málmsuðu ........ 914-917 

495 30. sept. — Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fyrir Fiskimjölsverk- 

smiðju Einars Sigurðssonar (FES), Vestmannaeyjum, nr. 

545/1986 200... eee ennen ennen rene 936 

503 30. sept. Auglýsing um breytingu á starfsleyfi fyrir Fiskimjölsverk- 

smiðju Vestmannaeyja (FIVE), Vestmannaeyjum. nr. 544/ 

1980 0000... 944 
542 2. des. Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Húsbakka í Aðaldal ....... 1025-1026 

543 2. des. Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Raufarhöfn ............ 1026-1027 

544 2. des. Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu á Húsavík. .............. 1027-1028
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545 2. des. Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu í Presthólahreppi (Kópaskeri) .. 1028-1029 

635 31. des. Gjaldskrá vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja samkvæmt 

reglugerð nr. 390/1985 ......0.. 1264 
639 29. des. Samþykkt um sorphreinsun og sorpeyðingu í Húsavíkurkaup- 

Stað ....... 1269-1270 

Utanríkismál. 

32 9. jan. Reglugerð um gjöld fyrir embættisverk fulltrúa í utanríkis- 

þjónustunni ......... 0 ne 65 

Útflutningur. 

316 14. júlí Reglugerð um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á 
erlendanmarkað........0. 0... kenne 602 

336 14. júlí Reglugerð um Útflutningslánasjóð, RTÁ ............. 651—652 

Utvarp. 

198 6. maí Auglýsing um útvarpsgjald .......... 0. 372 

606 22. des. Auglýsing um útvarpsgjald ........ 0000. 1202 

607 30. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. $11. 18. desember 

1986, um útvarp samkvæmt tímabundnum leyfum ...... 1203 

608 30. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. $12, 18. desember 

1986, um auglýsingaríútvarpi ......... 0... 1203 

Vatnamál. 

37. 3. febr. Reglugerð um holræsagjöldí Garðakaupstað .......... 70 

71 12.febr. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Siglu- 

fjarðar nr. 148 18. mars 1982 með síðari breytingum ..... 122 

78 12. febr. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vest- 

mannaeyja nr. 31 2. febrúar 1982 með síðari breytingum .. 122-123 

95 26. febr. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Bolungarvíkur. ............ 137-138 

150 4. apríl Reglugerð fyrir Vatnsveitu Höfðahrepps ............. 284-286 

165 7. apríl Reglugerð fyrir Vatnsveitu Hraungerðishrepps ......... 313-314 
166 7. apríl Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Garðakaupstaðar........... 314-315 
558 4. des. Reglugerð um holræsi í Búlandshreppi, Suður-Múlasýslu ... 1117-1118 

560 4. des. Reglugerð um holræsi í Húsavíkurkaupstað ........... 1119-1120 

Vatnsveitur, sjá Vatnamál. 

Vátryggingar, sjá Tryggingar. 

Vegamál. 

24 2. júní Auglýsing um aðalbrautir á þjóðvegum .............. 480 

250 4. júní Auglýsing um hámarkshraða á þjóðvegum ............ $11-513 

45 6. okt. Auglýsing um hámarkshraða á þjóðvegum ............ 870
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Vegabréf. 

169 22. apríl Reglugerð umíslenskvegabréf ................... 318-319 

276 18. júní Auglýsing um komu- og brottfararstaði .............. 536 

Veiði, friðun. 

29 8. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 100/1973, um eyðingu 

svartbaks og hrafns, með áorðnum breytingum ........ 63-64 

152 6. apríl  Samþykktfyrir Veiðifélag Langavatns, Mýrasýslu ....... 287 

154 6. apríl Samþykkt fyrir Veiðifélag um vatnasvæði Affalls í Rangár- 

vallasýslu .......... ennen eee eee eee eee 290 

317 13. juli Reglur um hreindyraveidar årid 1987................ 603—605 

Veitingar. 

288 10. juni Reglugerð um veitinga-og gististaði ................ 549—553 

Verðjöfnun, sjá Verðlagsmál; Verslun. 

Verðlagsmál. 

I  7.jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 628 30. desember 

1980, um jöfnunargjald, með síðari breytingum ....... 1 

83 25. febr.  Auglýsingum flutningsjöfnunargjaldásementi ......... 125 

130 30. mars Reglugerð um ráðstöfun á sérstöku fóðurgjaldi vegna afurða 

alifuglaogsvína .......0 0 ennen een 259—262 

222 21. mai Reglugerð um ráðstöfun á sérstöku fóðurgjaldi vegna afurða 

nautgripa, sauðfjároghrossa .......... 438-439 

223 25. maí Reglugerð um sérstakt jöfnunargjald af kartöflum og vörum 

unnum úr þeim .......0. 00 440 

616 18. des. Reglugerð um innheimtu framleiðslugjalds af afurðum sauð- 

fjár umfram verðábyrgð ríkissjóðs á verðlagsárinu 1986-87 . 1220-1222 

Verndun fiskimiða, sjá Landhelgismál; Sjávarútvegur. 

Verslun. 

48 20. jan. Samþykkt um afgreiðslutíma verslana í Patrekshreppi ..... 87—88 

56  3.tebr. Samþykkt um breytingu á samþykkt um afgreiðslutíma versl- 

ana í Reykjavíko.fl.nr.13726.Júlíl971 ............ 95 

164 6. apríl  Samþykktum afgreiðslutíma verslana á Sauðárkróki. ..... 311-312 

196 14. maí Reglugerð um takmörkun sölu á kveikjaragasi.......... 371 

323 25. júní Samþykkt um afgreiðslutíma verslana á Akureyrio.fl...... 617-618 

480 22. okt. Samþykkt um afgreiðslutíma verslana í Reykjavík ....... 906-907 

559 14. des. Samþykkt um breytingu á samþykkt um afgreiðslutíma versl- 

ana í Reykjavík nr. 480/1987 . 0... 00 1118 

624 28. des. Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð um opnunartíma 

lyfjabúða nr. 30/1983 2000... 1232
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Vestmannaeyjar. 

9 7.jan. Gjaldskrá fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja ............. 13-15 

17 7. jan. Gjaldskrå Rafveitu Vestmannaeyja ................ 35—38 

78 12. febr. Auglysing um breytingu å gjaldskrå fyrir Vatnsveitu Vest- 

mannaeyja nr. 31 2. februar 1982 með síðari breytingum ..  122—123 

91 27. febr. Reglugerð um hámarkstjölda leigubifreiða til vöruflutninga í 

Vestmannaeyjum ....... 0. 132 

192 29. apríl  Auglýsingum umferð í Vestmannaeyjum ............. 368 

193 8. maí Reglugerð um bann við togveiðum við Vestmannaeyjar og 

Hrollaugseyjar .......0 2 369 
349 24. júlí Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja ................ 667—669 

373 12. ágúst Gjaldskrá Rafveitu Vestmannaeyja ................ 707—709 

513 19. nåév.  Gjaldskrå Rafveitu Vestmannaeyja ................ 962—965 

Vestur-Skaftafellssysla. 

426. 2. sept... Auglysing um fridlysingu kirkjugålfs å Kirkjubæjarklaustri . .. 819—820 

446. 18. sept... Auglysing um fridlysingu DverghamraåSidu .......... 854—855 

471 22. okt. Auglýsing um friðlýsingu Skógarfoss undir Eyjafjöllum ....  900-901 

Viðskiptamál, sjá Gjaldeyrismál: Innflutningsmál: 

Útflutingur: Verðlagsmál: Verslun. 

Vinnustaðir, sjá Öryggismál. 

Vörumerki. 

564 15. des Reglugerd um gjåld fyrir vorumerkio. fl. ............. 1123 

Þingeyjarsýslur. 

124 23. mars Gjaldskrá Hitaveitu Reykjahlíðar ................. 254-255 

324 30. júní — Samþykkt um stjórn og fundarsköp Presthólahrepps í Norð- 

ur-Þingeyjarsýslu .........0 0 619—628 

396 18. ágúst Auglýsing um starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðjur ríkisins, 

Raufarhöfn ........0. eee re nrrne 151-199 

442 29. sept. Auglýsing um bann við upprekstri sauðfjár á afrétti í Skútu- 

staðahreppi í Suður-Þingeyjarsýslu ............... 849 

463 30. sept. Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Grenivíkur í 

Grýtubakkahreppi, S.-Þingeyjarsýslu ............. 871 

542. 2. des. Starfsleyfi fyrir sorpeydingu å Husbakkai Adaldal ....... 1025—1026 

543. 2. des. Starfsleyfi fyrir sorpeydingu å Raufarhåfn ............ 1026-1027 

545 2. des. Starfsleyfi fyrir sorpeyðingu í Presthólahreppi (Kópaskeri) .. 1028-1029 

Þjóðgarðar, sjá Náttúrurannsóknir, náttúruvernd. 

Þungaskattur, sjá Skattamál, tollamál.
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Ökutæki. 
85 23. febr. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga á 

félagssvæði vörubílstjórafélagsins Mjölnis ........... 128 

87. 3. mars  Auglýsingum ábyrgðartryggingarökutækja ........... 129 

91 27.febr. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga í 

Vestmannaeyjum ......% 0. 132 

93 25. febr Reglur um tímabundinn tollfrjálsan innflutning bifreiða og 

bifhjóla sem skrásetteruerlendis................. 133-136 

113 12.mars Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð og búnað 

ökutækjal.fl.,nr.5115. maí1964 ................ 242 

114 17. mars Reglugerð um innheimtu þungaskatts af bifreiðum sem skrá- 

settar eru erlendis og nota annan orkugjafa enbensín ....  243-245 

145 2. apríl  Reglurumskráningutorfærutækja ................. 275 

200 6. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um takmörkun leigubif- 

reiða á félagssvæði Bifreiðastjórafélagsins Fylkis nr. 356 11. 

september 1985... eee eee eee een ene 373—374 

206 6. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um takmörkun leigubif- 

reiða í Reykjavíknr. 2032. Júlí 1985 ............. 386 

286 11. júní — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 516 23. desember 1986 

um þungaskatt ........... 0 546 

397 26. ágúst Auglýsing um afnám reglugerðar nr. 287 29. apríl 1983, um 

tollverð notaðrabifreiða ........ 000. 759 

424. 8. sept.  Reglugerd um breytingu å reglugerdå um dråttarvélar og 

hlífabúnað við aflflutning frá þeim nr. 153 10. mars 1986 818 

458 9. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 104 1. mars 1986, um 

sérstakt gjald af bifreiðum, með síðari breytingum ...... 869—870 

561 30. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 153/1986 um dráttar- 

vélar og hlífabúnað við aflflutningfráþeim .......... 1121 

586 23. des. Reglugerð um skoðunargjaldökutækja .............. 1171-1172 

590 28. des. Reglugerð um bifreiðagjald ............ 1177-1178 

593 28. des. Reglugerð um þungaskatt..........00 1182-1186 

613 31. des. Reglugerð um sérstakt gjald af bifreiðum og bifhjólum..... 1215-1217 

Öryggiseftirlit, sjá Öryggismál. 

Öryggismál. 

3 5.jan Reglur um björgunar- og öryggisbúnað vöruflutninga- og 

farþegaskipa ........%.0 0 6 

40 2. febr Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 480/1983 um iðgjöld 

atvinnurekenda til að standa straum af kostnaði vegna 

framkvæmdar laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti 

Og Öryggi á vinnustöðum ......... 0. 88 

84 18. febr. Gjaldskrá fyrir sérstök eftirlits- og þjónustustörf Vinnueftir- 

litsríkisins ......... enn 126-127
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

113 12. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð og búnað 

Okutækjal. fl., nr. 5115. mai 1964 ................ 242 
137 18. mars Reglugerð um notkun og bann við notkun tiltekinna eiturefna 

oghættulegraefna ........ 0... 265-270 

122 20.mars Gjaldskrá vegna eftirlits á vegum Geislavarna ríkisins fyrir 

årid 1987 eee eee eee eee eee r ene 251 
171 15. apríl Reglur um breytingu á reglum um björgunar- og öryggisbún- 

að íslenskra skipa nr.325/1985 .......0. 321-322 

189 27. apríl Auglýsing um að reglugerð nr. 53 12. apríl 1949, fyrir 

Reykjavíkurflugvöll, um umferð, öryggi o. fl., falli úr gildi. 367 

241 21. maí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 449/1982, um geisla- 

VANIR. eur rene 479 

242 21. mai Auglysing um breyting å gjaldskrå frå 20. mars 1987 vegna 

eftirlits á vegum Geislavarna rikisins fyrir årid 1987 ..... 479 

424  S.sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um dráttarvélar og 

hlífabúnað við aflflutning frá þeim nr. 153 10. mars 1986 818 

491 28. okt. Reglur um varnir gegn loftmengun við málmsuðu ........ 914-917 

492 28. okt. Reglur um öryggisbúnað véla ......... 0. 917-923 

493 28. okt. Reglur um húsnæði vinnustaða ............... 924-934 
496  9.nóv. Gjaldskrá fyrir sérstök eftirlits- og þjónustustörf Vinnueftir- 

litsríkisins .......... k un nn 936—938 

553 9. nóv. Reglugerð um öruggan flutning hættulegra efna með loftför- 

UM. eee ennen ns 1099—1108 
561 30. nåv.. Reglugerd um breytingu å reglugerdå nr. 153/1986 um dråttar- 

vélar og hlífabúnað við aflflutningfráþeim .......... 1121 

610 16. des. Reglugerð um fyrstu breytingu á reglugerð um notkun og 

bann við notkun tiltekinna eiturefna og hættulegra efna nr. 

137/1987 2000 eee eee ennen een kk nn 1204 
620 16. des. Reglugerð um (7.) breytingu á reglugerð um flokkun eitur- 

efna og hættulegra efna nr. 445/1978............... 1225 

634 31. des Gjaldskrá fyrir veitta þjónustu á rannsóknarstofu Hollustu- 

verndar ríkisins. ......... 00 1264



Skrå 
nafna og orda. 

Helstu skammstafanir sem notadar eru i skrånni: 

augl. = auglysing. 

br. = breyting. 

gjsk. = gjaldskrå. 

r. = reglur. 

rg. = reglugerd. 

rkn. = reikningur. 

stj.bréf = stjórnarráðsbrét. 
sþ. = samþykkt. 

Tölur sem upp eru gefnar á eftir atriðisorðum eru blaðsíðutöl. 

A. 

Aahlén, Birgitta, 1273. 

Adda Björk Brynjarsdóttir, 1280. 

Aðalbjörn Þorsteinsson, 1279. 

Aðalbrautir á þjóðvegum, augl., 480. 

Aðalheiður Jónsdóttir, 1272. 

Aðalskipulag, augl.: Akranes, 120; Akur- 

eyri, br., 366, 909; Dalvík, br., 872; Garða- 

bær, 468:Grenivík, 871; Húsavík, 263; 

Höfn í Hornafirðir, br., 116; Patreks- 

hreppur, br., 262; Reykholt, 116; Reykja- 

vík, br., 263; Sauðárkrókur, br., 264. 

Aðalsteinn Júlíusson, 1285. 

Aðbúnaður á vinnustöðum, iðgjöld atvinnu- 

rekenda rg., br., 88. 

Aðflutningsgjöld, farsímar, niðurfelling, 

augl., 581; lækkun, niðurfelling eða endur- 

greiðsla vegna endursendingar, eyðilegg- 
ingar, skemmda, rýrnunar, eða vöntunar á 

innfluttum vörum, rg., br., 1176; sam- 

keppnisiðnaður. — niðurfelling,  augl., 

13-79. 
Afgreiðslutími verslana, sþ., Akureyri, 

617-618; Patrekshreppur, 87-88; Reykja- 

vík, 906-907; sþ., br., 95, 1118; Sauðár- 

krókur, 311-312. 

Ahrén, Lennart, 1273. 

Akranes, aðalskipulag, augl., 120; deili- 

skipulag, augl., 1002; heilbrigðiseftirlit, 

gisk., 235-237;, hitaveita, gjsk., 657-659. 

841—843, 896-899, 957-959, 1128-1130; 
rafveita, gjsk., 2032; 802-806, 1141-1144: 

þátttaka í kostnaði sjúkrasamlags, rg., 

281-282. 

Akureyri, aðalskipulag. br., augl., 366, 909; 

afgreiðslutími verslana, sþ.,617-618: deili- 

skipulag, augl., 865; hafnarsjóður, rg., 

142-149; háskólakennsla, augl., 538; hita- 

veita, gjsk., 11—12, 577-578, 670—671, 

907-908, 1134-1135; hundahald, sp., 
574—575; gjsk., 870; rafveita, gjsk., 44—46, 
578—580, 731-733, 902-904, 995—997; 
skjaldarmerki, augl., 911; umferð, augl., 

323, 666, 684, 892; Verkmenntaskóli, rg., 

349-355; þátttaka í kostnaði sjúkrasam- 

lags. rg., 281-282. 

Albrechtsen, Jørgen, 1280. 

Alifuglar, slåtrun, verkun og heilbrigðis- 

skodun, rg., br., 474. 

Alifuglaslåturhus, útbúnaður, rg., br., 474. 
Allan Vagn Magnússon, 1288. 

Almanakssjóður, gjald, augl., 1004. 

Almannatryggingar, frítekjumark, rg., 583; 
hækkun bóta, rg., 121, 400, 467, 747, 858, 

1176; lyfjakostnaður, br., rg., 89, 764, 

1203-1204; slysatryggingar, br., rg., 273. 
Almannavarnir, samstarf, augl., 546. 

Almenningstalstöðvar í 29 MHz tíðnisviði, 

rg., 1—5. 

Alþingismenn kosnir, 606-610. 

Andersen, Lars Höglund, 1284. 

Andreotti, Giulio, 1274. 

Andrés Magnússon, 1277. 

Andri Jónsson, 1285. 

Anna Geirsdóttir, 1279. 

Arngrímur Ísberg. 1276. 

Arnór Víkingsson, 1288. 

Ath Vagnsson, 1288.
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Attolico, Giacomo, 1274. 

Auður Heiða Guðjónsdóttir, 1279. 

Auglýsingar í útvarpi, rg., br., 1203. 

Aukatekjur ríkissjóðs, rg., br., 96, 

1187-1191. 
Austur-Barðastrandarsýsla, þátttaka í kostn- 

aði sjúkrasamlags, rg., 281-282. 

Austur-Húnavatnssýsla, þátttaka í kostnaði 

sjúkrasamlags, rg., 281-282. 

Austur-Skaftafellssýsla, þátttaka í kostnaði 

sjúkrasamlags, rg., 281—-282. 

Avogadro, Raniero, 1274. 

Azzolin, Giancesco, 1274. 

600, 

A. 
Ábyrgðargjald. skv. bráðabirgðalögum um 

ráðstafanir í fjármálum, rg., 859—860. 

Ábyrgðartryggingar ökutækja, augl.. 129. 

Á gústa Guðjónsdóttir, 1285. 
Á gúst Kárason, 1285. 

Á gúst Oddsson, 1285. 

Árnessýsla, umferð, augl., 716: þátttaka í 

kostnaði sjúkrasamlags, rg., 281-282. 

Árni Þ. Björnsson, 1288. 

Árni Jón Geirsson, 1280. 

Árni Kristinsson, 1277. 

Árni Leifsson, 1283. 

Árni Vilhjálmsson, 1278. 

Ársæll Jónsson, 1285. 

Ársæll Kristjánsson, 1287. 

Ásbjörn Jónsson, 1286. 

Ásbjörn Sigfússon, 1286. 
Ásgeir Þór Árnason. 1278. 

Áslaug Agnarsdóttir, 1282. 

Ásmundur Magnússon. 1275. 1281. 

Ástráður B. Hreiðarsson, 1284. 

Ávana- og fíkniefni. sala og meðferð, rg.. 

br., 854, 893, 912. 
Áætlunarflug innanlands, 

augl., 322. 

veiting leyfis, 

B. 

Baldur Kristjánsson, 1288. 

Baldur Símonarson, 1283. 

Barnabætur, rg., 117-118, 1193-1195. 

Barnafossar, friðlýsing, augl., 777-778. 

Barnsburðarleyfi starfsmanna ríkisins, rg.. 

1262-1263. 

Baroli, Cesare, 1274. 
Basili, Dino, 1274. 

Benedikt Ásgeirsson, 1272, 1280. 

Bensíngjald, rg., 899. 

Bergman, Finn, 1273. 
Bergstedt, Madeleine, 1273. 
Berlinguer, Sergio, 1274. 

Bessastaðahreppur, hitaveita, gisk., 

674—676. 

Bifhjól: sérstakt gjald, rg., 1215—1217; 

tollfrjáls innflutningur, r., 133-136. 

Bifreiðagjald, rg., 1177-1178. 

Bifreiðakaup fatlaðra, rg., 320-321; br., 828, 

856, 912. 
Bifreiðar: sérstakt gjald, rg., br., 869—870; 

rg., 1215-1217;  þungaskattur, rg., 

243-245;  tollfrjáls innflutningur, r., 

133-136. 
Bifreiðstjórafélagið Fylkir, takmörkun leigu- 

bifreiða, rg., br., 373-374. 
Birgir Guðjónsson, 1282. 

Birgir Már Pétursson, 1282. 

Biskupstungnahreppur, breyting á mörkum, 

augl., 526. 

Bisogniero, Riccardo, 1274. 

Bjargráðasjóður, rkn., 955-957. 

Bjarni Einarsson, 1281. 

Bjarni Th. Rögnvaldsson, 1286. 
Bjarni Þjóðleifsson, 1277. 

Bjarnveig Eiríksdóttir, 1287. 

Björn Blöndal, 1280. 

Björn Guðmundsson, 1281. 

Björn Ingvarsson, 1278. 

Björn H. Jónsson, 1286. 

Björn Ragnarsson, 1285. 

Björn R. Ragnarsson, 1279. 

Björn Marinó Rögnvaldsson, 1279. 

Björn Þrastar Þórhallson, 1276. 

Blindir, hjálpartæki, r., 97-98. 

Blindrabókasafn Íslands. rg., 375-378. 

Blönduós, hitaveita, gjsk., 844-846; umferð, 

augl., 716. 

Bolungarvík, hundahald, gjsk., 247, 1199; 

lögreglusamþykkt, 297-303, vatnsveita, 

gisk., 137-138; þátttaka í kostnaði sjúkra- 

samlags, rg., 281-282. 

Borgarfjörður, hitaveita, gjsk., 657-659, 

841-843, 896-899, 957—-959, 1128-1130.
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Borgarnes, rafveita, gjsk., 49—51, 729—731, 

960—962; stjórn og fundarsköp, sp., 

877-890; umferð, augl., 760. 

Bottai, Bruno, 1274. 
Bottiglieri, Giovanni, 1274. 
di Branco, Maria G., 1275. 

Brautarholt í Skeiðahreppi, hitaveita, gjsk., 

17-18. 
Brjánslækur, hafnarreglugerð, 358—-364. 

Brottfararstaðir, augl., 536. 

Brunavarnagjald, rg., 1181. 

Bryndís Benediktsdóttir, 1280. 

Brynjólfur Jónsson, 1282. 

Brynjólfur Sigurðsson, 1277. 

Brøns, Albert, 1278. 

Búfjársjúkdómar, varnir gegn útbreiðslu, 

rg., 139—140. 
Búlandshreppur, holræsi, rg., 

hundahald, sþ., 661-662. 

Búmark til framleiðslu 

554—560. 
Byggingarreglugerd, rg., br., 327. 

Byggingarsjóður rikisins, lånveitingar, rg., 

br., 346—349. 
Byggingarsjodur verkamanna, rg., 329—346. 

Bæjanöfn, 1168. 

Böðvar Örn Sigurjónsson, 1278. 1284. 

1117-1118; 

mjólkur, rg., 

C. 
Calleri, Rosario, 1275. 

Calvaligi, Paolo, 1275. 

Capano, Carlo Perrone, 1274. 

Chapman, Mark Fenger, 1289. 

Chiapori, Boris Biancheri, 1274. 

Cianci, Maria A., 1275. 

Colesanti, Umberto, 1274. 

Cosser, Jeffrey Michael, 1283. 

Cossiga, Francesco, 1274. 

D. 

Dahlström, Gunnar-Axel, 1273. 

Dalasýsla, þátttaka í kostnaði sjúkrasamlags, 

rg., 281-282. 

Dalvík, aðalskipulag. 872; hitaveita, gjsk., 

56-57, 464-465, 894-895; stjórn og fundar- 

sköp, 1073-1085; þátttaka í kostnaði 

sjúkrasamlags. rg., 281-282. 

David Thomas Davidsson, 1275. 

Deiliskipulag, augl.: Akranes, 1002; Akur- 

eyri, 865; Hafnarfjörður, 776; Sauðárkrók- 

ur, 264. 

Domenido, Giovanni, 1274. 

Dómsmálagjöld, rg., 1169-1171. 

Dráttarvextir, grundvöllur og útreikningur, 

rg., 547-548. 

Dráttarvélar, rg., br., 818, 1121. 

Dvalarheimili aldraðra, utankjörfundarat- 

kvæðagreiðsla, 250. 

Dverghamrar á Síðu, friðlýsing, augl., 

854-855. 

E. 

Egilsstaðabær, stjórn og fundarsköp, sþ., 

414-426. 
Egilsstaðahreppur og Fella, hitaveita, gjsk., 

433-436. 
Eichenberger, Hans-Peter, 1285. 

Einar Ingimundarson, 1279. 

Einar Hilmar Jónmundsson, 1282. 

Einar Eysteinn Jónsson, 1280. 

Einar Magnússon, 1277. 

Einar Ragnarsson, 1279. 

Einkaleyfi, gjöld, rg., 1124, 1267. 
Einkasölugjald, rg., br., 245-246; rg., 

394-398. 
Eiturefni og hættuleg efni: flokkun, rg., br., 

1225; notkun, rg., 265-270; br., 1204. 

Eldborg undir  Geitahlíð,  fridlysing, 

1227-1228. 
Elíasson, Jan, 1273. 

Elína Hrefna Garðarsdóttir, 1284. 

Elín Ingibjörg Jacobsen, 1287. 

Elís Örn Hinz, 1288. 
Ellen Margrét Ingvadóttir, 1283. 

Emil Ásgeirsson, 1272. 

Emil Lárus Sigurðsson, 1285. 

Emilía Kofoed-Hansen Lyberopoulos, 1284. 

Erfðafjárskattur, br.. augl., 873. 

Erlend lán, skattur, rg., 713-715: br., 909. 

Erlendar lántökur, augl., 457-461, 833-838. 

Erlendir bankar, umboðsskrifstofur, r., 

466-467. 

Eskifjörður, sameining Helgustaðahrepps, 

augl., 1191. 

Eyðing svartbaks og hrafns, rg., br., 63-64. 

Eyjafjarðarsýsla, þátttaka í kostnaði sjúkra- 

samlags, rg., 281-282.
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Eyjafjörður, heilbrigdiseftirlit, gjsk., 256. 

Eyrarbakkahreppur, gatnagerdargjåld, rg., 
br., 662; hitaveita, gjsk., 106—108; rafveita, 

gjsk., 101-104, 812-815, 1147-1149; stjórn 
og fundarsköp, sþ., 638-648. 

Eyþór Björgvinsson, 1284. 

F. 
Faletti, Giorgio, 1275. 
Farmenn, tollfrjáls farangur, rg., 394-398. 

Farmflytjendur, augl., 1125-1126. 

Farsímar, niðurfelling aðflutningsgjalda 

augl., 581 

Fasteignamat, augl.. 100 

Fasteignasalar, rg., 436437, 987—989; rg., 

983—986. 
Fatladir, bifreidakaup, rg., 320—321; br., 

828, 856, 912. 
Ferðamenn, tollfrjáls farangur, rg., br., 

245-246; rg., 394-398; tollmeðferð einka- 

farangurs, r., 762—763. 

Ferðaskrifstofur, tryggingafé, augl., 1126. 

Félag fasteignasala, augl., 1126-1128. 

Félagsmiðstöð Selfoss, rg., 683. 

Fis, rg., 1110-1111. 
Fiskimjölsverksmiðja Einars Sigurðssonar, 

br. starfsleyfis, augl., 936. 

Fiskimjölsverksmiðja Vestmannaeyja, br. 

starfsleyfis, augl., 944. 

Fiskiskip, rg., 8991; br., 

Fiskveiðasjóður Íslands, rg., br.. 

93-94; br., 1037. 
Fiskvinnslufyrirtæki, 

söluskatts, augl., 79 

Fjallalax hf., starfsleyfi, augl.. 

Fjölbýlishús, ákvörðun 

271-281. 

272; 286. 
91—93; rg., 

endurgreidsluhlutfall 

748—749. 

eignarhluta, rg., 

Flateyjarhreppur, sameining, augl., 437. 

Fljótalax hf., starfsleyfi, augl., 524-525. 

Flosi Magnússon, 1287. 

Flugmálastjórn, loftferðaeftirlit, — gjsk., 
1112-1113. 

Flugreglur, augl., 149-193; br., 1265-1266. 

Flugvellir, gjsk., 1019—1020. 

Flutningsjöfnunargjald á sementi, augl., 125. 

Flutningur hættulegra efna með loftförum, 

rg., 1099-1108. 
Flúðir, hitaveita, gjsk., 1516. 

Fóður, varnir gegn útbreiðslu smitandi 
búfjársjúkdóma, rg., 139-140. 

Fóðurgjöld, innheimta, rg., 257-259 

1257-1259; br., 601; sérstakt, rg., 259—-2602 

438—439; 1260. 
Framleidslugjald, innheimta, rg.: mjólk, 

891—-892; sauðfjárafurðir, 1220-1222. 

Freðfiskur, verðgrundvöllur, augl., 632-634, 
863—865, 950—952. 

Freyja Bjarnadóttir, 1272. 
Freyja V.M. Frisbæk, 1277. 
Friðbjörn R. Sigurðsson, 1287. 
Friðgeir Björnsson, 1282. 
Friðland, augl., Varmárósar, 946-947; Þjórs- 

árver, 948-949. 
Friðlýsing, augl., Dverghamrar á Síðu, 

854-855; Eldborg undir Geitahlíð Hraun- 

fossar og Barnafossar í Hvítá, 777-7/8; 

kirkjugólf á Sir Slu æjarklaustii, 819—820; 

Skågarfoss, 900—901 

Friðrik J. Hjartar, 1288. 
Friðþjófur Björnsson, 1275. 

Frítekjumark, rg., 583. 

Fullvirðisréttur: mjólk, rg., 554-560, sauð- 

fjárafurðir, rg., br., 295-296, 832; rg., 

849-853. 
Fyrirtæki: starfsleyfisskyld, gjsk., 115, 1264: 

söluskattur af eigin þjónustu rg., 475-476. 

Fæðingarorlof, rg., br., 776; framkvæmd, 

rg., 1029-1037. 

G. 
Garafoli, Luigi G.C., 1274. 
Garbo, Tiziano, 1274. 

Garðabær, aðalskipulag, augl., 468; hunda- 

hald, gjsk., 64, 1224-1225; holræsagjöld, 
rg., 70; lögreglusamþykkt, 1247-1256; 
vatnsveita, gjsk., 314-315, þátttaka í 

kostnaði sjúkrasamlags, rg., 281-282. 

Garðar Óskar Pétursson, 1272. 

Garðar Sigursteinsson, 1284. 

Gatnagerðargjöld, Eyrarbakkahreppur, rg., 

br., 662; Hveragerði, 725-727; Ísafjörður. 

B-, sþ., 727-728; Keflavík, rg., 141-142; 

Reykjavík, rg., br., 862; Seyðisfjörður, 

rg., 614-616;, Tálknafjarðarhreppur, rg., 

144-747. 
de Gaudemar, Jeanne Marie, 1281.
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Gauti Arnpårsson, 1284. 

Gauti Kristmannsson, 1283. 

Geiradalshreppur, sameining, augl., 437. 

Geir Borg, 1272, 1289. 

Geir A. Gunnlaugsson, 1277. 

Geislavarnir, rg., br., 479. 
Geislavarnir ríkisins, gjsk., 251; br., 

479. 

Gengisbundin inn- og útlán, rg., 1122. 

Gerðahreppur, hundahald, sþ., 826-827. 

Getraunir, íslenskar, rg., br., 741. 

Gianni, Candido, 1274. 

Gibson, Derek, 1278. 

Girace, Alfonso, 1274. 

di Gironimo, Giuseppe, 1274. 

Gististaðir, rg., 549—553. 

Giusti, Luigi M.F., 1274. 

Gísli Baldursson, 1285. 

Gísli Einarsson, 1278. 

Gísli Pálsson, 1286. 

Gísli Sigurbjörnsson, 1272. 

Glaðloft, notkun við tannlækningar, rg., 

467—468. 

Glasafrjóvgun rg., 432. 

Gori, Sandro, 1274. 

Goria, Giovanni, 1274. 

Grenivík í Grýtubakkahreppi, aðalskipulag, 

augl., 871. 

Grétar Ólafsson, 1284. 

Grétar Már Sigurðsson, 1286. 

Grindavík, hundahald, sþ.. 826-827; þátt- 

taka í kostnaði sjúkrasamlags, rg., 

281-282. 

Grímseyjarsjóður W. Fiske, rkn., 520. 

Grímur Jónsson, 1281. 

Grænlandssjóður, rkn., 80, 81, 82, 83, 84. 

Guariglia, Francesco, 1274. 

Guðbjörg Sigurgeirsdóttir, 1284. 

Guðbjörn Björnsson, 1275, 1277, 1280. 

Guðbrandur E. Þorkelsson, 1288. 

Guðfræðistofnun skipulagsskrá, 536-537. 

Guðjón Axelsson, 1279. 

Guðjón Magnússon, 1284. 

Guðjón Sigurbjörnsson, 1287. 

Guðlaug Björg Björnsdóttir, 1285. 

Guðlaug Snorradóttir, 1272. 

Guðlaugur Birkir Sveinsson, 1287. 

Guðmundur Karl Ágústsson, 1286. 

augl., 

Guðmundur Ásgeirsson, 1282. 

Guðmundur Benediktsson, 1289. 

Guðmundur Björnsson, 1279. 

Guðmundur Eiríksson, 1272. 

Guðmundur Hjálmarsson, 1282. 

Guðmundur Þór Jónsson, 1285. 

Guðmundur Oddsson, 1277. 
Guðmundur Valtýr Óskarsson, 1283. 

Guðmundur Sigurðsson, 1284. 

Guðmundur M. Stetánsson, 1285. 

Guðmundur Þorgeirsson, 1277. 

Guðmundur Helgi Þórðarson, 1277. 

Guðni Á. Alfreðsson, 1283. 

Guðni Þór Ólafsson, 1284. 

Guðný Guðbjörnsdóttir, 1286. 

Guðný E. Gunnarsdóttir, 1281. 

Guðríður Guðmundsdóttir, 1272. 

Guðrún Baldursdóttir, 1281. 

Guðrún Margrét Árnadóttir, 1281. 

Guðrún Ásta Sigurðardóttir, 1287. 

Gufudalshreppur, sameining, augl., 437. 

Gullbringusýsla, leigubifreiðar, takmörkun, 
rg., br., 373-374; þátttaka í kostnaði 

sjúkrasamlags, rg., 281-282. 

Gullbrúðkaupssjóður Bjarna amtmanns Þor- 

steinssonar og frú Þórunnar Hannesdótt- 

ur, rkn., 534. 

Gunnlaugur Stefánsson, 1278. 

Gunnar Aðalsteinsson, 1286. 

Gunnar Biering, 1284. 

Gunnar Jóhann Birgisson, 1289. 

Gunnar Björn Gunnarsson, 1285. 

Gunnar Rafn Sigurbjörnsson, 1277. 

Gunnar Sæmundsson, 1278. 

Gunnar E. Vagnsson, 1284. 

Gunnar Ás Vilhjálmsson, 1284. 

Gunnsteinn Stefánsson, 1285. 

Gúmmiíbjörgunarbátar, gjsk., 130. 

Gylfi Þ. Gíslason, 1281. 

Gylfi Már Guðbergsson, 1283. 

H. 
Hafnahreppur, hundahald, sþ., 826-827. 

Hafnarfjörður, deiliskipulag, augl., 776; 

hafnarsjóður, rg., br., 941; rafveita, gjsk., 

25-29, 680, 796-800, 978-982, 1156-1161; 
umferð, augl., 945; þátttaka í kostnaði 

sjúkrasamlags, rg., 281—282.
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Hafnarsjóðir, rg., Akureyri, 142-149; 

Brjánslækur,358—364, Hafnarfjörður, 941; 

Stöðvarfjörður, 387-393. 

Hafnarhreppur, hitaveita, 

800—802, 976-978. 

Hafrún Friðriksdóttir, 1285. 

Hafsteinn Skúlason, 1286. 

Halla Bachmann Ólafsdóttir, 1276. 

Halla Bergs, 1276. 

Halla Sigurjóns, 1279, 1285. 

Hallberg, Knud, 1273. 

Halldór Benediktsson, 1277. 

Halldór G. Halldórsson, 1287. 

Halldór Jónsson, 1277, 1283. 

Halldór S. Rafnar, 1272. 

Halldór Reynisson, 1272. 
Halldór Þorbjörnsson, 1284. 

Hallgrímur Guðjónsson, 1280. 

Hallgrímur Jónasson, 1272. 

Hamilton, Norman, 1273. 

Hanna Jóhannesdóttir, 1288. 

Hanna María Pétursdóttir, 1284. 

Hannes Heimisson, 1276, 1280. 

Hannes Hjartarson, 1276. 

Happdrætti H.Í., rg., br., 582. 
Haraldur Hannesson, 1272. 

Haraldur Johannessen, 1286. 

Haraldur M. Kristjánsson, 1276. 

Haraldur Matthíasson, 1272. 

Haraldur Sigurðsson, 1287. 

Harbitz, Morten, 1276. 

Hartmanr, Ásgrímsson, 1276. 

Hartmann, Emelía Gertrud, 1282. 

Hasselmark, Göran, 1273. 

Haukadalshreppur, stjórn og fundarsköp. 

sþ., 585-594. 

Haukur Heiðar Ingólfsson, 1277. 

Haukur Ólafsson. 1287. 

Hámarkshraði á þjóðvegum, augl., 511-513, 

870. 

Háskólakennsla, Akureyri, augl., 538. 

Háskóli Íslands, Guðfræðistofnun, skipu- 

lagsskrá, 536-7, happdrætti, rg., br., 582; 

lyfjabúð, rg., 249; Orðabók, rg., br., 910. 

Heilbrigðiseftirlit:  Akranessvæði,  gjsk., 

235-237, Eyjafjörður, gjsk., 256; Kjósar- 

svæði, skipting, rg., 743; Kópavogssvæði, 

skipting, rg., 743; Reykjavíkursvæði, 

skipting, rg., 743; Suðurlandssvæði, gjsk.. 

gjsk., 51-53, 

235, 1222;  Vesturlandssvæði, 

238-240. 
Heilbrigðisskoðun: alifugla, rg., br., 474; á 

sláturafurðum, rg., br., 760. 

Helga Björgvinsdóttir, 1281. 

Helgi Á gústsson, 1278. 
Helgi Gíslason, 1278. 

Helgi Jónsson, 1281. 

Helgi Ingólfur Jónsson, 1276. 

Helgi Skúli Kjartansson, 1279. 

Helgustaðahreppur, sameining við 

fjarðarkaupstað, augl., 1191. 

Hella, sorphreinsunargjald, sþ., 663; sorp- 

hreinsun, sþ., 663—-665. 

Hellman-Erlingsson, Soili, 1280. 

Hermann Jóhannesson, 1277. 

Hermann Jónsson, 1285. 

Hermann Þorsteinsson, 1272. 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands. 

123-124. 
Heyrnarskertir, þátttaka ríkisins í kostnaði 

vegna hjálpartækja, r., br., 576. 

Hildemann, Per-Axel, 1273. 

Hillary, Neil, 1287. 

Hilmar Baldursson. 1281. 

Hitaveitur. Akranes og Borgarfjörður, gjsk., 

gjsk., 

Eski- 

gjsk., 

657—659, 841—843, 896-898, 957—959, 
1128-1130; Akureyri, gjsk.,  11—12, 
577-578, 670-671, 907-908, 1134-1135: 
Bessastaðahreppur, gjsk..  674-676; 

Blönduós, gjsk., 844-846: Brautarholt, 

17-18; Dalvík, gjsk., 56-57, 464-465, 
894-895, Egilsstaðahreppur og Fella. 

gjsk., 433—436; Eyrar, rg., br., 323; Eyrar- 

bakki, 106—108; Fludir, 15—16; Hafnar- 

hreppur,  51—53,. 800-802, 976-978; 

Husavik, gjsk., 66—68; Hvammstangi, 

gisk., 196-197, 629—630; Hveragerdi, 

gjsk., 738-740, 1152—1154; Laugarås, 

gjsk., 462-463, 1138-1139; Mosfellshrepp- 

ur, gjsk., 252-253. 688-689, 1014-1015: 

Orkubú Vestfjarða,  gjsk., 194-195, 

784-785. 999-1001: Ólafsfjörður, gjsk.. 

10-11, 540-542, 1132-1134:; Rangárvalla- 

sýsla, gjsk., 53-55, 1135-1137; Reykhóla- 

hreppur, gjsk.. 316; Reykjahlíð, gjsk.. 

254-255; Reykjavík, gjsk., 8-9. 483-484: 

rg., br., 660; Sauðárkrókur, gjsk.. 

671-672, 1131-1132; Selfoss,  gjsk..
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198—199, 542—543, 1140—1141; Seltjarnar- 

nes, gjsk., 539-540; Seyðisfjörður, gjsk., 

58-59, 846-847, 1016-1017; Siglufjörður, 

gisk., 1017-1019;  Suðureyrarhreppur, 

gjsk., 610-612; Suðurnes, gjsk., 673-674; 

Vestmannaeyjar, gjsk., 13-15; Þorláks- 

höfn, 19-21, 612-614. 

Hjalti Geir Kristjánsson, 1289. 

Hjalti Hugason, 1289. 

Hjalti Steinþórsson, 1280. 

Hjörtur Oddsson, 1276. 

Holbrook, William Peter, 1283. 

Hollustuvernd ríkisins, gjsk., 1264. 

Holm, Arne Herluf, 1276. 

Holræsagjöld, Garðakaupstaður, rg., 70. 

Holræsi, Búlandshreppur, rg., 1117-1118; 

Húsavíkurkaupstaður, rg., 1119-1120. 

Holt, Brian D., 1273. 

Hrafn Bragason, 1286. 

Hrafn V. Friðriksson, 1283. 

Hraunfossar, friðlýsing, augl., 777-778. 

Hraungerðishreppur, vatnsveita, rg., 

313—314. 
Hrefna Sigurjónsdóttir, 1277. 

Hrefna M. Skúladóttir, 1286. 

Hreindýraveiðar, r., 603—605 

Hróbjartur Darri Karlsson, 1284. 

Hrunamannahreppur, breyting á mörkum, 

augl., 526. 

1 

Hulda Hrönn M. Helgadóttir, 1286. 

Humar, staðfesting á verðgrundvelli, augl., 

685. 

Hundahald, Akureyri, gjsk., 870; sþ., 

574-575; Bolungarvík, gjsk., 247, 1199; 
Búlandshreppur, sþ., 661-662; Garðabær, 

gjsk., 64, 1224-1225: Gerðahreppur, sþ., 

826-827; Grindavík, sþ., 826-827; Hafnar- 

hreppur, sþ., 826-827; Ísafjörður, sþ.. 

594-596:  gjsk., 596; Keflavík, sþ., 

826-827:; Kópavogur, gjsk., 385; Miðnes- 

hreppur, sþ., 826-827, Njarðvík, sþ., 

826-827; Ólafsfjörður, gjsk., 248; Reykja- 

vík, gjsk., 121: Stykkishólmur, sþ., 

820-830; gjsk., 830—831; Vatnsleysu- 

strandarhreppur. sþ.. 826-827; Ölfus- 

hreppur, sþ., 455-456, gjsk., 553. 

Húsavík, aðalskipulag, augl., 263; hitaveita, 

gjsk., 66-68; holræsi, rg., 1119-1120; lög- 

reglusamþykkt, 1237-1247; rafveita, gjsk., 

204-206, 680, 810-812, 972-973: sorpeyð- 
ing, starfsl., 1027-1028; sþ., 1269-1270; 
stjórn og fundarsköp, sþ., 1086-1098; þátt- 
taka í kostnaði sjúkrasamlags, rg., 

281-282. 
Húsbakki í Aðaldal, sorpeyðing, starfsleyfi, 

augl., 1025-1026. 

Húsnæði vinnustaða, r., 924-934. 

Hvammstangi, hitaveita, gjsk., 196-197, 

629—630. 

Hveragerði, gatnagerðargjöld, rg., 725-727; 

hitaveita, gjsk., 738-740, 1152-1154; rat- 

veita, gjsk., 99—101, 736-738, 1154-1156: 

augl., br., 124, 328; skolphreinsistöð, 

starfsleyfi, augl., 839—-840; stjórn og fund- 

arsköp, 562-574. 

Hvolhreppur, umferð, augl., 400 

Hyll, Roar Conrad, 1280. 

Hættuleg efni, flokkun, rg., br, 1225; notk- 

un og bann við notkun, rg., 265- 270; br., 

1204; orusgur flutningur med loftförum, 

r., 1099-110 
Höfðahreppur. vatnsveita, rg., 284-286. 

Höfn, Hornafirði, aðalskipulag, augl., br., 

116. 
Hörður Kristinsson, 1281. 
Hörpudiskur, staðfesting á verðgrundvelli, 

augl., 637, 687. 

I. 
Iðnlánasjóður, rkn., 514-520. 

2 
lðnþróunarsjóður, rg., br., 523. 

Inger Linda Jónsdóttir, 1288. 

Ingimundur Ingimundarson, 

Ingimundur Pálsson, 1275. 

Ingimundur Stefánsson, 1289. 

Ingiríður Skírnisdóttir, 1276. 

Innheimtuhlutfall útsvars, rg., 945. 

1272. 

Innheimtumenn ríkissjóðs, reikningsskil, 
rg., br., 394. 

Innheimtustofnun sveitarfélaga, rkn., 

724-725; innheimta og skil á meðlögum, 

rg., br., 399. 

lozzia, Guglielmo, 1278. 

Í. 
Íbúðir, félagslegar. rg., 329-346. 

Ísafjarðarsýsla, þátttaka í kostnaði sjúkra- 

samlags, rg., 281-282.



LXXXIII 

Ísafjörður, gatnagerðargjöld B, sþ., 727-728; 

hundahald, sþ., 594-596; gjsk., 596; um- 

ferð, augl., 7; þátttaka í kostnaði sjúkra- 

samlags, rg., 281-282. 

Ísfiskur sem fluttur er óunninn á erlendan 

markað, gjald, rg., 602, 857, 1195. 
Íslensk málnefnd, Íslensk málstöð, rg., 

303-306. 
Íslenskar getraunir, rg., br., 741. 
Íþróttahús, Selfossi, rg., 682. 

J. 
Jack, Robert, 1282. 
Jakob Jónsson, 1272. 

Jakob L. Kristinsson, 1277. 

Jens A. Guðmundsson, 1278. 

Jens S. Jensson, 1288. 

Jens Kjartansson, 1278. 

Jones, Gwyn, 1273. 

Jotti, Nilde, 1274. 

Jóakim Sverrir Ottósson, 1275. 

Jóhannes Björnsson, 1284. 

Jóhann Heiðar Jóhannsson, 1285. 

Jón Hilmar Alfreðsson, 1288. 

Jón Kr. Arason, 1279. 

Jón L. Arnalds. 1285. 

Jón Viðar Arnórsson, 1281. 

Jón R. Árnason, 1277. 

Jón Bjarnason, 1272, 1282. 

Jón Egilsson, 1286. 

Jón Erlendsson, 1279. 1280. 

Jón Hösk ldsson, 1289. 

Jónína Freydís Jóhannesdóttir, 1287. 

Jón K. Jóhannsson. 1288. 

Jón Júlíusson, 1284. 

Jón Hjaltalín Ólafsson, 1278. 

Jón Baldur Sigurðsson, 1277. 

Jón Bjarni Þorsteinsson, 1277. 

Juuranto, Kai, 1278. 

Jöfnunargjald, rg., br., 1; rg., 1209-1214:; af 

kartöflum og vörum unnum úr þeim, rg., 

440; flutningsjöfnunargjald á sementi, 

augl., 125. 

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, aukaframlög, 

rg., br., 69. 

7
 

Karl Haraldsson, 1283. 

Karl Örn Karlsson, 1 tv
 

DB 

85. 

Karl Gustaf Kristinsson, 1288. 

Karl Valgardur Matthiasson, 1286. 

Kartoflur, jofnunargjald, rg., 440. 

Kartöfluútsæði, rg., 109-115. 

Keflavík, gatnagerðargjöld, rg., 141-142: 

hundahald, sþ., 826-827; leigubifreiðar, 

takmörkun, rg., br., 373-374. umferð, 
augl., 584; þátttaka í kostnaði sjúkrasam- 

lags, rg., 281-282. 

Keflavíkurflugvöllur, gjsk., 561. 

Kennarar, nám þeirra sem fullnægja ekki 

skilyrðum laga um lögverndun á starfsheiti 

og starfsréttindum, rg., 867-868. 

Kennarasamband Íslands, starfsmenntunar- 

sjóður, rg., 904-905. 

Ketildalahreppur, sameining, augl., 582. 

Kirkjubæjarklaustur, friðlýsing kirkjugólfs, 

augl., $19-820. 

Kjósarsýsla, heilbrigðiseftirlit, skipting, rg.. 

743: þátttaka í kostnaði sjúkrasamlags. rg.. 

281-282. 
Kjördæmi, þingsætatala, augl., 560. 

Knak, Christen, 1273. 

Konráð Konráðsson, 1284. 

Kornelíus Sigmundsson, 1272. 

Kosningar til Alþingis, augl., 131. 

Kópavogur, heilbrigðiseftirlit, skipting, rg., 

143; hundahald. gjsk., 385: umferð, 
665—666, 666; þátttaka í kostnaði sjúkra- 

samlags, rg., 281-282. 

Kristinn Vilhjálmsson, 1272. 

Kristjana Jónsdóttir, 1285. 

Kristján Guðmundsson, 1287. 

Kristján S. Sigurgeirsson. 1288. 
Kristján Einar Þorvarðarson, 1285. 

Kristrún R. Benediktsdóttir, 1284. 

Kveikjaragas, takmörkun sölu. rg.. 371. 

Kvennaskólinn í Reykjavík, rg., 378-380. 

Kvikmyndaettirlit ríkisins, skoðun kvik- 

mynda, rg., 469—-470. 

L. 
Landrø, Per Roald, 1283. 

Landshlutasamtök sveitarfélaga, augl.. 59. 

Laquaniti, Pasquale, 1275. 

LaRocca, Antonio, 1275. 

LaRocca, Lorenzo, 1275.
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Laugarás, hitaveita, 462—463, 
1138—1139. 

Laun utan stadgreidslu, rg., 1179—1181. 

Launabókhald í staðgreiðslu, rg., 1021-1022. 
Launaskattur, rg., br., 125. 
Lánasjóður sveitarfélaga, rkn., 952-954. 

Lárus Bjarnason, 1278, 1286. 

Lárus H. Blöndal, 1272. 
Leiðsaga við Ísland, gjsk., 599—600. 
Leigubifreiðar, hámarksfjöldi til vöruflutn- 

inga í Árnessýslu, rg., 128: hámarksfjöldi 

til vöuflutninga í Vestmannaeyjum, rg., 

132; takmörkun á félagssvæði bifreiða- 

stjórafélagsins Fylkis, rg., br.. 373-374; 

takmörkun í Reykjavík, rg., br., 386. 

Leigusamningar: erlendir, skattur, rg., 

713-715, br., 909; vegna innflutnings á 
vélum, tækjum og búnaði til atvinnurekstr- 

ar, augl., 457-461, 833-838. 

Leo, Giancarlo, 1274. 
Listabókstafir stjórnmálasamtaka, 

131, 255. 
Lífeyrissjóður bænda, rkn., 710-712. 

Líknarsjóður Margrétar Árnadóttur, rkn., 

274. 
Línu- og netasvæði, sérstök: út af Faxaflóa, 

rg., 69, 1005; út af Suðvesturlandi, rg., 

273. 
Loðdýr, sæðingar, rg., 292-295. 
Loðdýrarækt, fóðurgjald, rg., 1260. 
Lottferðaeftirlit  flugmálastjórnar, 

1112-1113. 
Logi Egilsson, 1286. 

Lucioli, Ronaldo, 1275. 

Ludvig Hjálmtýsson, 1272. 

Lund, Henrik, 1278. 

Lyf, afgreiðsla, rg., br., 241, 853, 893, 913. 

Lyfjabúð Háskóla Íslands, rg., 249. 

Lyfjabúðir, opnunartími, rg., br., 1232. 

Lyfjabúðir, lyfjaútibú, staðsetning, rg., br., 

116, 364. 

Lyfjaeftirlit, eftirlitsgjald, rg., 481-482. 

Lyfjakostnaður, greiðsla almannatrygginga, 

rg., br., 89, 764, 1203-1204. 
Lyfjastaðlar, augl., 598. 

Lyfjatæknaskóli Íslands, rg., br.. 108. 

Lyfsalar, rg., br., 246. 

Lyfseðlar, gerð, rg., br., 241, 853, 893, 913. 

Læknar, rg., br., 246. 

gisk., 

augl., 

gisk., 

Læknaritarar, menntun, réttindi og skyldur, 

rg., 307; br., 819. 

Lögbirtingablaðið, birting tilkynninga, gjald, 

augl., 372. 

Löggilding, fasteigna- og skipasala, rg.. 

436-437, 987-989; próf, 983-986. 
Löggildingarstofan, mælitæki og vogaráhöld, 

gisk., 6263, 1226-1227. 
Lögreglusamþykkt, Bolungarvík, 297-303: 

Garðabær, 1247-1256; Húsavík, 

1237-1247, Reykjavík, 1232-1237; Sauð- 

árkrókur, sþ., br., 306. 

M. 
Magnús Páll Albertsson, 1278. 

Magnús Bjarnason, 1281. 

Magnús Björn Björnsson, 1282. 

Magnús Guðlaugsson, 1288. 

Magnús Jóhannsson, 1279. 
Magnús G. Jónsson, 1272. 

Magnús Kristinsson, 1272. 

Magnús J. Kristinsson, 1279. 

Magnús Ólafsson, 1280. 

Magnús Sæmundsson, 1285. 

Magnús Thoroddsen, 1272. 

Magnús Þ. Torfason, 1289. 

Malfatti, Giorgio, 1274. 

Manntalsþing, stj.bréf, Austur-Skaftafells- 

sýsla, 940; Barðastrandarsýsla, 939; Norð- 

ur-Ísafjarðarsýsla, 537; Snæfellsness- og 

Hnappadalssýsla, 691; Vestur-Ísafjarðar- 

sýsla, 600. 

Marcus, Kersti, 1273. 

Margrét Jónsdóttir, 1282. 

María Sigurjónsdóttir, 1283. 

Markaskrár, rg., 441-454. 

Masala, Alfredo, 1274. 

Matkin, Robert Daniel, 1283. 

Matvælafræðingar, starfsheiti og starfsrétt- 

indi, rg., 831-832. 
Málmsuða, loftmengun, varnir, rg.,914-917. 

Máni Fjalarsson, 1281. 

Már Kristjánsson, 1282. 

Meðalávöxtun, grundvöllur og útreikningur, 

rg., 547-548. 
Meðlög, innheimta og skil á vegum Inn- 

heimtustofnunar sveitarfélaga, rg., br., 

399.
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Menningarmål, 

1219—1220. 
Menntaskålar, rg., br., 529—530. 

Midneshreppur, hundahald, sp., 826—827. 
Minningarsjóðir: hjónanna Jóns Axels Pét- 

urssonar og Ástríðar Einarsdóttur, skipu- 

lagsskrá, 861-862; Jóhanns Jóhannessonar 

og Sigurbjargar Guðnadóttur, rkn., 532; 

Lindar hf. um Jean Pierre Jacquillat, 

skipulagsskrá, 848; Steinunnar Sighvats- 

dóttur og Magnúsar Ólafssonar, rkn.. 533: 

Vestur-Ísafjarðarsýslu. rkn., 526; Þórleifar 

Kr. Sigurðardóttur, rkn., 989. 

Mixa, Franz, 1273. 

Mjólk, búmark og fullvirðisréttur, rg., 

554-560; framleiðslugjald, innheimta, rg., 
891-892. 

di Modrone, Leonardo Visconti, 1274. 

Mooney, Ellen, 1284. 

Mosfellsbær, hitaveita, gjsk., 1014-1015: 

stjórn og fundarsköp, sþ., 692-704. 

Mosfellshreppur, hitaveita, gjsk., 252-253, 
688—-689; umferð, augl., 96. 

Mosino, Enzo, 1274. 

Mosti, Francesco L.. 1274. 

Móðir og barn,  sjálfseignarstofnun, 

stofnskrá, 1229-1231. 

del Murgo, Emanuele Scamacca, 1274. 

Múlahreppur, sameining, augl., 437. 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla, þátttaka í 

kostnaði sjúkrasamlags, rg., 281-282. 

Mörk, markaskrár og takmörkun á sam- 

merkingum búfjár, rg., 441—454. 

gjafir, frádráttur, rg., 

Narby, Ingegerd Hedvig Sibylla, 1283. 

Nardini, Stelio, 1274. 

Náttúruverndarþing, rg., 866-867. 

Neiman-Sgrensen, Agner, 1278. 

Neskaupstaður, umferð, augl., 583, 913; 

þátttaka í kostnaði sjúkrasamlags, rg., 

281-282. 

Nicoletti, Maurizio, 1274. 

Nicolosi, Rino, 1274. 

Njarðvík, hundahald, sþ., 826-827; leigubif- 

reiðar, takmörkun, rg., br., 373-374; um- 

ferð, augl., 666; þátttaka í kostnaði sjúkra- 

samlags, rg., 281-282. 

Norður-Ísafjarðarsýsla, fjallskilasamþykkt. 
821-825; manntalsþing, stj.bréf, 537. 

Norður-Múlasýsla, þátttaka í kostnaði 

sjúkrasamlags, rg., 281-282. 

Norræni tungumálasamningurinn, augl., 

934-935. 
Nýsköpun í atvinnulífinu, úthlutun styrkja úr 

Rannsóknasjóði, r., 71-72. 

Næringarfræðingar, starfsheiti og starfsrétt- 

indi, rg., 85. 

Næringarráðgjafar, starfsheiti og starfsrétt- 

indi, rg., 86—-88. 

O. 
Oddgeir Gylfason, 1286. 

Oddur Fjalldal, 1280. 

Opinberir starfsmenn, nefnd um kjararann- 

sóknir, rg., 650. 

Orðabók Háskólans, rg., br., 910. 

Orkubú Vestfjarða, hitaveitur,  gjsk., 

194-195, 679, 999-1001; raforka, gjsk., 

199—203, 679, 990—994, 
Ortona, Ludovico, 1274. 

Ott, Sigrid, 1275. 

Ó. 
Ólafsfjörður, hitaveita,  gjsk., 10-11, 

540-542, 1132-1134: hundahald, gjsk., 

248: umferð, augl., 535; þátttaka í kostnaði 

sjúkrasamlags, rg., 281-282. 

Ólafur Egilsson. 1278. 

Ólafur Höskuldsson. 1279. 

Ólafur Kjartansson, 1283. 

Ólafur Ólafsson. 1287. 
Olafur Sigurðsson, 1287. 

Ólafur Skúlason, 1272. 

Ólafur Stefánsson, 1282. 

Ólafur Þór Ævarsson, 1282. 

Ólöf Halldóra Bjarnadóttir. 1288. 

Ólöf Sigurðardóttir, 1286. 
Óskar Arnbjarnarson. 1280. 

Óskar Jónsson, 1272. 

Óskar Magnússon, 1277. 

Ósk Þórðardóttir, 1276. 

P. 
Panocchia, Giuseppe, 1274. 

Patrekshreppur, aðalskipulag, br., augl.. 

202; afgreiðslutími verslana, sþ., 8788. 

F
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Påll Gislason, 1284. 

Páll Heiðar Jónsson, 1283. 

Páll Ævar Pálsson, 1287. 

Páll Richardsson, 1283. 

Páll Sigurðsson, 1281-1282. 

Páll Sigurjónsson, 1272. 

Páll Stefánsson, 1284. 
Pálmar Hallgrímsson, 1283. 

Pálmi V. Jónsson, 1280. 

Pétur Heimisson, 1282, 1288. 

Pétur K. Maack, 1276. 

Pétur Sigurðsson, 1272. 

Pétur G. Thorsteinsson, 1276. 

Póstþjónusta, gjsk., 6061, 509—-510. 

Presthólahreppur,  sorpeyðing,  starfsl., 

1028-1029; stjórn og fundarsköp, sþ., 

619—628. 

R. 
Rafmagnsveita Reykjavikur, gjsk., 21—24, 

680, 792—796, 1008—1011. 
Rafmagnsveitur ríkisins, gjsk., 38-44, 

186-792, 965-971, 1161-1167; augl., br., 
328, 679. 

Rafn Ragnarsson, 1279. 

Raforkuvirki, rg., br., 717-724. 

Rafveitur, gjsk.: Akranes, 29-32; 802-806, 

1141-1144; Akureyri, 44-46, 578-580, 
731-733, 902-904, 995-997; Borgarnes, 
49-51, 729-731, 960-962; Eyrarbakki, 

101-104, 680, 812-815, 1147-1149; Hafn- 
arfjörður, 25-29, 680, 796-800, 1156-1161, 
978-982; Húsavík, 204-206, 680, 810-812, 
972-973: Hveragerði, 99-101, 736-738, 

1154-1156: augl., br., 124, 328; Orkubú 

Vestfjarða, 199-203, 779-783, 990-994; 

Reyðarfjörður, 33-35, 134-136, 

1011-1013; Sauðárkrókur, 47-48, 687, 

806-808, 997-999, Selfoss, 206-208, 

543-546, 874-876, 1145-1147; Siglufjörð- 

ur, 283-284, 680, 808-810, 1006-1007; 

Stokkseyri, 104-106, 680, 815-818, 

1149-1152; Suðurnes, 676-679, 974-976; 

Vestmannaeyjar, 35-38, 667—669, 

707—709, 962—965. 

Rafveitur, gjsk., br., augl., 680, 687. 

Ragnar Grímur Bjarnason, 1285. 

Ragnar Borg, 1289. 

Ragnar Danielsen, 1279. 

Ragnheiður Bragadóttir, 1285. 

Ragnhildur Benediktsdóttir, 1287. 

Rangárvallasýsla, hitaveita, gjsk., 53-55, 

1135S-1137; þátttaka í kostnaði sjúkrasam- 

lags, rg., 281—-282. 

Rannsókna- og vísindasjóður hjúkrunarfræð- 

inga, skipulagsskrá, 430-431. 

Rannsóknaráð ríkisins, rg., 749-7S1. 
Rannsóknasjóður, úthlutun styrkja, r., 

71—72. 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, gjsk., 

324-326, 1113-1116; gjsk., br., 370. 

Raufarhöfn, síldarverksmiðja, starfsleyfi, 

augl., 757-759; sorpeyðing, starfsl., 

1026-1027. 

Reyðarfjörður, rafveita, gjsk., 33-35, 

134-136, 1011-1013; umferð, augl., 690. 

Reykholt í Borgarfirði, aðalskipulagsupp- 

dráttur, augl., 116. 

Reykhólahreppur, hitaveita, gysk., 316; sam- 
eining, augl., 437; stjórn og fundarsköp, 

sþ., 1049-1059. 
Reykjahlíð, hitaveita, gjsk., 254-255. 

Reykjavík, aðalskipulag, augl., br., 263; af- 

gr.tími verslana, sþ., 906-907; br., 95, 

1118; gatnagerðargjöld, rg., br., 862; heil- 

brigðiseftirlit, skipting, rg., 743; hitaveita, 

rg., br., 660; gjsk., 8-9, 483-484; hunda- 

hald, gjsk., 121; leigubifreiðar, takmörk- 

un, rg., br., 386; lögreglusamþykkt, 

1232-1237; prófastsdæmi, augl., 431-432; 
rafmagnsveita. gjsk., 21-24, 680, 792-796, 

1008-1011; umferð, augl.. 120, 242, 247, 

272, 274. 323. 535, 691, 740, 818, 871, 
1261: þátttaka í kostnaði sjúkrasamlags, 

rg., 281-282. 

Reyvkjavíkurtlugvöllur, rg. um umferð, 

öryggi o.fl. falli úr gildi, augl., 367. 

Reykjavíkurprófastsdæmi, skipting í sóknir 

og prestaköll, augl., br., 431-432. 

Reynir Arngrímsson, 1285. 

Reynir T. Geirsson, 1277. 

Ricci, Rolando, 1274. 

Ríkisábyrgðir, Ríkisábyrgðasjóður, rg., br., 

775. 
Romano, Filippo, 1275. 

Rosenblad, Esbjörn, 1273. 

Róbert T. Árnason, 1281. 

Runólfur Birgir Leifsson, 1277.
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Runólfur Pálsson, 1278. 

Rúna Hauksdóttir, 1288. 

Rækja, fryst í skel, verðgrundvöllur, 532, 

635; fryst vélskelflett, verðgrundvöllur, 

augl., 530-531, 531. 

S. 
Salimei, Carlo, 1274. 
Saltfiskafurðir, staðfesting á verðgrundvelli, 

augl., 631, 636-637, 686. 

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum, rg., br., 

286. 
Samgöngubótasjóður Páls Jónssonar, rkn., 

534-535. 
Samkeppnisiðnaður, aðflutningsgjöld eða 

sölugjöld, niðurfelling eða endurgreiðsla, 

augl., 73-79. 

Sammerkingar 

441-454. 
Samtök gegn kynferðislegu ofbeldi, skipu- 

lagsskrá, 365—366. 

Sangiorgi, Elizabetta, 1275. 

Sauðárkrókur, aðalskipulag, br., augl., 264: 
afgreiðslutími verslana, sþ., 311-312; deili- 

skipulag, augl., 264; hitaveita, gjsk., 

671-672, 1131-1132; lögreglusamþykkt, 

sþ., 306; rafveita, gjsk., 47-48, 687, 

806-808, 997-999: þátttaka í kostnaði 

sjúkrasamlags, rg., 281-282. 

Sauðfjárafurðir,  framleiðslugjald, inn- 
heimta, rg., 1220-1222; fullvirðisréttur. 

rg., br., 295-296, 832; rg., 849-853. 

Sauðfjárvarnarsvæði,  varnarlínur, 

291—292. 
Saudfé, bann vid upprekstri å afrétti i Skutu- 

staðahreppi, augl., 849. 

Scaglia, Giuseppe, 1274. 

Schalburg, J.C., 1281. 

Schubrig, Alfred, 1283. 

Sechi, Salvatore, 1274. 

Seðlabanki Íslands, reikningsskil og gerð árs- 
reiknings, r., 118-120. 

Selfoss, félagsmiðstöð, rg., 683; hitaveita, 

gisk., 198-199, 542-543, 1140-1141; 
íþróttahús, rg., 682; leigubifreiðar, rg., 

128; rafveita, gjsk., 206-208, 543-546, 
874-876, 1145-1147: stjórn og fundarsköp. 

sþ., 1060-1072. 

búfjár, takmörkun, rg., 

augl., 

Seltjarnarnes, hitaveita, gjsk., 539—540; þátt- 

taka í kostnaði sjúkrasamlags, rg., 

281-282. 
Sement, flutningsjöfnunargjald, augl., 125. 

Servadei, Bruno, 1274. 

Seyðisfjörður, gatnagerðargjöld, rg., 

614-616; hitaveita, gjsk., 58-59, 846-847, 
1016-1017; þátttaka í kostnaði sjúkrasam- 

lags, rg., 281-282. 

Sérlyf á sérlyfjaskrá, skráningargjald og 

árgjald, rg., 939. 
Sigfús Þór Elíasson, 1280. 

Sigfús J. Johnsen, 1283. 

Siglingamálastofnun ríkisins, rg., 356-357. 

Siglufjörður, hitaveita, gjsk., 1017-1019; raf- 
veita, gjsk., 283-284, 687, 808—810, 
1006-1007; umferð, augl., 456, 776; vatns- 

veita, gjsk., augl., br., 122, þátttaka í 

kostnaði sjúkrasamlags, rg., 281—282. 

Signorello, Nicola, 1274. 

Signý Sen, 1284. 

Sigríður Dóra Magnúsdóttir, 1283. 

Sigríður Ella Magnúsdóttir, 1272. 

Sigríður Ingvarsdóttir, 1283. 

Sigríður Kristjánsdóttir, 1276. 

Sigrún Guðmundsdóttir, 1286. 

Sigrún E.Þ. Reykdal, 1283. 
Sigurbjörn Björnsson, 1283. 

Sigurður Baldursson, 1288. 

Sigurður Gunnarsson, 1281. 

Sigurður Jónsson, 1272, 1283. 

Sigurður Konráðsson, 1281. 

Sigurður Ólafsson, 1278. 

Sigurður Páll Pálsson, 1284. 

Sigurður S. Sigurðsson, 1281. 

Sigurður V. Sigurjónsson, 1284. 

Sigurður Thorlacius, 1276. 

Sigurgeir Kjartansson, 1284. 

Sigurjón Arnlaugsson, 1281. 

Sigurjón H. Ólafsson, 1279. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands, rg., 381-384. 

Síldar- og fiskimjölsverksmiðja Einars Guð- 

finnssonar hf., starfsleyfi, augl., 521-523. 

Síldarverksmiðjur ríkisins: Raufarhöfn. 

starfsleyfi, augl., 757-759; Seyðisfirði, 

starfsleyfi, br., augl., 910. 

Símaþjónusta, gjsk. og r., 485-507. 

Sjóferðabækur, gerð og efni, r., 308.
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Sjúkraliðar, réttindi og skyldur, rg., br., 256. 

Sjúkraliðaskóli Íslands. rg., br., 256. 

Sjúkranuddarar, menntun, réttindi og skyld- 

ur, rg., 384-385. 

Sjúkrasamlög, þátttaka sveitarfélaga í kostn- 

aði, rg., 281-282. 

Sjúkratryggðir, greiðslur skv. Í. um almtr., 

rg., br., 1108-1109. 
Sjúkratryggingar, greiðslur skv. almtrl., rg., 

1108—-1109. 
Skagafjarðarsýsla, þátttaka í kostnaði sjúkra- 

samlags, rg., 281—282. 

Skemmtanir, löggæsla og slit, rg., 1173-1179. 

Skip, björgunar- og örvggisbúnaður, r., 6;r., 

br.,321-322; gjöld fyrir skoðun, skráningu 

og mælingu, rg., br., 538: rg., 1205-1208; 

mæling, r., 471-474, 480. 

Skipasalar, löggilding og tryggingaskylda, 

rg., 436-437, 987-989, próf til að öðlast 

löggildingu, rg.., 983-956. 

Skipaskoðunarmenn ríkisins, laun, rg., 6-7. 

Skipsbækur, r., br., 355. 

Skipulagsskrár: Heimili fyrir aldraða í 

Grindavík, 477-479; Minningarsjóður 

hjónanna Jóns Axels Péturssonar og 

Ástríðar Einarsdóttur, 861-862; Minning- 

arsjóður Eindar hf. um Jean Pierre Jac- 

quillat, 848; rannsókna- og vísindasjóður 

hjúkrunarfræðinga, 430-431; samtök gegn 

kynferðislegu ofbeldi, 365-366: Sólheimar 

í Grímsnesi, 276-277; Starfssjóður Guð- 

fræðistofnunar Háskóla Íslands. 536-537; 

Styrktarsjóður Björns Jónssonar frå 

Kóngsbakka, 898-899; Styrktarsjóður Sig- 

urðar Jónssonar og Helgu Sigurðardóttur, 

742. 
Skipverjar, sjúkir, slasaðir, umönnun, ráð- 

stafanir vegna andláts, r., 309—310. 

Skjaldarmerki, Akureyri, augl., 911. 

Skoðunargjald ökutækja, rg., 1171-1172. 

Skógarfoss, friðlýsing, augl., 900-901. 

Skuldbreytingarlán. Fiskveiðasjóður 

Íslands, rg., br.. 1037. 

Skútustaðahreppur, bann við 

sauðfjár, augl., 849. 

Slátrun, rg., br., 705-706; alifuglar, verkun 

og heilbrigðisskoðun, rg., br., 474. 

Sláturafurðir, heilbrigðisskoðun, rg., br., 

760; mat og meðferð, rg., br., 705-706. 

upprekstri 

Slysatryggingar, iðgjald skv. almtrl., rg., br., 

273. 
Smári Steingrímsson, 1273. 

Snjáfríður Jónsdóttir, 1272. 

Snorri Olsen, 1286. 
Snæfellsness- og Hnappadalssýsla, manntals- 

þing, stj.bréf, 691; þátttaka í kostnaði 

sjúkrasamlags, rg., 281-282. 
Snælax hf., starfsleyfi, augl., 317-318. 

Sotfanías Cecilsson, 1272. 

Sorpeyðing, starfsleyfi: Húsavík, 1027-1028; 

Húsbakka í Aðaldal, 1025-1026; Prest- 

hólahreppi,  1028-1029; Raufarhöfn, 

1026-1027. 
Sorphreinsun, Hellu, sþ., 663-665; gjald, 

sþ., 663. 
Spadolini, Giovanni, 1274. 
Sparisjóðir, gengisbundin inn- og útlán, rg., 

1122. 
Staðgreiðsla; laun, greiðslur og hlunnindi, 

rg., 1179-1181; launabókhald, rg., 

1021-1022; staðgreiðslufé, skil., 

1217-1219; uppgjör á innheimtu stað- 

greiðslufé, rg., 1192-1193. 

Starfsleyfi, augl.: fiskeldisstöð Fljótalax hf., 

524-525; fiskeldisstöð í landi Fellsmúla í 

Landssveit, 507-508; Fiskeldisstöðin Snæ- 

lax hf., 317-318; Fiskimjölsverksmiðja 

Einars Sigurðssonar, br., 936; Fiskimjöls- 

verksmiðja Vestmannaeyja, br., 944; 

Síldar- og fiskimjölsverksmiðja Einars 

Guðfinnssonar hf., 521-523; Síldarverk- 

smiðjur ríkisins, Raufarhöfn, 757-799: 

Síldarverksmiðjur ríkisins, Seyðisfirði, br., 

910; sorpeyðing á Húsbakka í Aðaldal, 

1025-1026: — Raufarhöfn, 1026-1027; 

Húsavík, 1027-1028; Presthólahreppi, 

1028-1029. 
Starfsleyfisskyld fyrirtæki, gjsk., 115, 1264. 

Starfsmenntunarsjóður félaga í Kennarasam- 

bandi Íslands, rg., 904-905. 

Stefanía Júlíusdóttir, 1287. 

Stefán Arnórsson, 1279. 

Stefán Björnsson, 1281. 

Stefán Yngvi Finnbogason, 1279. 

Stefán J. Hreiðarsson, 1279. 

Stefán H. Jóhannesson, 1286. 

Stefán Einar Matthíasson, 1279. 

Stefán Ólafsson. 1279.
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Stefån L. Stefånsson, 1277, 1280. 
Steinefni, sala, rg., br., 246. 

Stígur, sjóður, rkn., 527. 
Stjórnartíðindi, áskriftargjald, augl., 1199; 

gjald fyrir birtingu efnis í B-deild, 1200. 

Stjórn og fundarsköp, sþ., Borgarnes, 

877-890, Dalvík, 1073-1085; Egilsstaðir, 

414-426; Eyrarbakkahreppur, 638-648; 
Haukadalshreppur, 585—594; Húsavík, 

1086-1098; Hveragerði, 562-574, Mos- 

fellsbær,  692-704;  Presthólahreppur, 

619-628; Reykhólahreppur, 1049-1059; 
Selfoss, 1060-1072; — Stykkishólmur, 

401-413; Stöðvarhreppur, 1038-1048. 
Stokkseyri,  rafveita,  gjsk.,  104—106, 

815-818, 1149-1152. 
Strandasýsla, þátttaka í kostnaði sjúkrasam- 

lags, rg., 281-282. 

Stykkishólmur, hundahald, sþ., 829-830; 

gisk., 830-831; stjórn og fundarsköp, sþ., 

401-413. 
Styrktarsjóðir: Björns Jónssonar frá Kóngs- 

bakka, skipulagsskrá, 898-899; Christians 

konungs Á. og Álexandrine drottningar, 

rkn., 533; Gísla Jóns Nikulássonar, rkn., 
533; Sigurðar Jónssonar og Helgu Sigurð- 

ardóttur, skipulagsskrá, 742; W. Fischers, 

rkn., 527; þeirra, sem bíða tjón af jarðeld- 

um, rkn., 528; Þórarins Tulinius, rkn., 528. 
Stöðvarhreppur, hafnarsjóður, rg., 387-393; 

stjórn og fundarsköp, sþ., 1038-1048. 
Suðureyrarhreppur, hitaveita, gjsk., 

610—612. 
Sudurfjardahreppur, sameining, augl., 582. 

Suðurlandssvæði, heilbrigðiseftirlit, gjsk., 
235, 1222. 

Suður-Múlasýsla, þátttaka í kostnaði sjúkra- 

samlags, rg., 281--282. 

Suðurnes, hitaveita, gjsk.,673-674,676-679, 
974-976. 

Svartbakur, hrafn, eyðing. rg., br., 63-64. 

Sveinn Björnsson, 1281. 

Sveinn Eldon, 1286. 

Sveinn Geir Einarsson, 1282. 

Sveinn Sigurkarlsson, 1288. 

Sveitarfélög, stjórn og fundarsköp, fyrir- 

mynd að samþykkt, augl., 209-234; þátt- 

taka í kostnaði sjúkrasamlaga, rg., 

281-282. 

Svenér, Ulf, 1273. 

Sverrir Haukur Gunnlaugsson, 1278. 

Sverrir Ragnars, 1272. 

Svæðisstjórnir málefna fatlaðra, skipun, rg., 

br., 1002. 
Sæðingar loðdýra, rg., 292-295. 

Söluskattur, rg., br., 597, 605, 655-657, 838, 

940; rg., 653-655, 873, 941-944,; tölvur og 
tölvubúnaður, rg., 873. 

T. 
Talmeinafræðingar, menntun, réttindi og 

skyldur, rg., 1223-1224. 

Tannfræðingar, menntun, réttindi og skyld- 

ur, rg., 1268. 

Tannlækningar, 

467—468. 
Tarras-Wahlberg, Elisabeth, 1273. 

Tálknafjarðarhreppur, gatnagerðargjöld, 

rg., 744-747. 

Togveiðar, sérstök svæði, rg., 843; bann út af 
Austfjörðum, rg., 95, 649; afnám banns, 
rg., 129, 680; afnám banns á Breiðafirði, 
rg., 468; á Breiðdalsgrunni, rg., 368; 
sérstakt svæði í Héraðsflóa, rg., 777; 
afnám banns á Hornbanka og Reykjafjarð- 

arál, rg., 124; bann norður af Horni, rg., 

597; bann á Hornbanka, rg., 576; bann 

austur af Hvalbak, rg., 137; br., 370; bann 

út af Hvalbak, rg., 373; afnám banns á 

Mánáreyjarhrygg, rg., 133; bann við Vest- 
mannaeyjar og Hrollaugseyjar, rg., 369. 

Tollafgreiðslugengi vegna tollmeðferðar á 
innfluttum vörum, rg., 1201-1202. 

Tollamál, augl., 761-762. 

Tollfrjáls farangur ferðamanna, rg., br., 

245-246; - og farmanna, rg., 394-398. 

Tollmeðferð: innfluttar vörur, tollafgreiðslu- 

gengi, rg., 1201-1202; smábögglar til 

einkaaðila og einkafarangur ferðamanna, 

sérstök, r., 762-763; vegna aðildar Íslands 

að EFTA og samnings við EBE, sérstök, 

augl., 764-775. 

Tollverð: rg., 752-756, notaðra bifreiða, 

afnám rg., augl., 759; vöru, lækkun flutn- 
ingsgjalda með flugvélum, afnám augl., 

augl., 759. 

Torfærutæki, skráning, r., 275. 

notkun  glaðlofts, rg.,



Torija-Gasco, Francisco Javier Miralles, 

1285. 
Tór Einarsson, 1288. 

Trippini, Renato, 1274. 

Tryggingafé ferdaskrifstofa, augl., 1126. 

Tryggingasjóður viðskiptabanka,  rkn., 

270-271. 
Tryggvi Axelsson, 1283. 

Tryggvi Friðjónsson, 1277. 

Turville-Petre, Joan, 1273. 

Tölvur og tölvubúnaður, sérstakur söluskatt- 

ur, 873. 

U. 
Ufsaflök, staðfesting á verðgrundvelli, augl., 

634. 
Uller, Lenart Björnsson, 1273. 

Umferð, augl., Akureyri, 323, 666, 684, 892; 
Árnessýsla, 716; Blönduós, 716; Borgar- 

nes, 760; Hafnarfjörður, 945; Hvolhrepp- 

ur, 400; Ísafjörður, 7; Keflavík, 584: Kópa- 
vogur, 665—666, 666; Mosfellshreppur, 96; 
Neskaupstaður, 583, 913; Njarðvík, 666; 

Ólafsfjörður, 535; Reyðarfjarðarhreppur. 

690; Reykjavík, 120, 242, 247, 272, 274, 
323, 535, 691, 740, 818, 871, 1261; Siglu- 
fjörður, 456, 776; Vatnsleysustrandar- 

hreppur, 526; Vestmannaeyjar, 368. 

Undanþágunefnd, starfsreglur, 288-289. 

Unnur B. Pétursdóttir, 1276. 

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla, leiðb.,250. 
Utanríkisþjónustan, gjöld fyrir embættisverk 

fulltrúa, rg., 65. 

U. 

Úlfur Agnarsson, 1276. 

Útflutningslánasjóður, RTÁ, rg., 651-652. 
Útsvar, innheimtuhlutfall, rg., 945. 

Útvarp: skv. tímabundnum leyfum, rg., br., 

1203, auglýsingar, rg., br., 1203. 

Útvarpsgjald, augl., 372, 1202. 

V. 

Valborg Kjartansdóttir, 1286. 
Valdimar Björnsson, 1273. 

Valgeir Ársælsson, 1287. 

Valgerður Helgadóttir, 1272. 

Valgerður Sigurðardóttir, 1288. 

Valtýr Sigurðsson, 1288. 

XC 

Valur Valsson, 1289. 

Varmárósar, friðland, augl., 946-947. 

Varnarlínur sauðfjárvarnarsvæða, 

291-292. 
Vatnsleysustrandarhreppur, hundahald, sþ., 

826-827; umferð, augl., 526. 
Vatnsveita, Bolungarvík, gjsk., 137-138; 

Garðakaupstaður, gjsk., 314-315; Hraun- 
gerðishreppur, rg., 313-314; Höfðahrepp- 
ur, rg., 284-286; Siglufjörður, gjsk., augl., 

br., 122; Vestmannaeyjar, gjsk., augl., br., 

122-123. 
Veðurstofa Íslands, gjsk., 1198-1199. 

Vegabréf, rg., 318-319. 

Veiðibann, línuveiðar á Breiðafirði, rg., 468; 

netaveiði í júlí og ágúst, rg., 553-554; 

netaveiðar, rækjuveiðar, rg., 98; rækju- 

veiðar. út af Norðausturlandi, rg., 
1005-1006; smábátar, rg., 367, 865; fyrir 

Suðurlandi, viðauki v. rg., 255, 264. 
Veiðifélög, vatnasvæði Aftalls, sþ., 290; 

Langavatn í Mýrasýslu, sþ., 287; Laxá í 

Refasveit, arðskrá, 1023; Vesturhópsvatn, 

Faxalækur,  Reyðarlækur,  Grundará, 

Hörghólsá og Miðfjarðarvatn, arðskrá, 

1024. 
Veiðileyfi til nýrra og nýkeyptra fiskiskipa, 

rg., $9-91; br., 272. 

Veitinga- og gististaðir, rg., 549—553. 

Verðgrundvöllur, augl., freðfiskur, 632—-634, 

863-865, 950-952; frystur humar, 685; 

frystur hörpudiskur, 637, 687; fryst rækja í 

skel, 532, 632; fryst vélskelflett rækja, 

530-531, 531;  saltfiskafurðir, 631, 

636-637, 686; ufsaflök og þorskflök, 634. 

Verkmenntaskóli, Akureyri, rg., 349—-355. 

Vesterskjöld, Agneta, 1273. 

Vestfirðir,  orkubú, „hitaveitur,  gjsk., 

194-195, 679, 999-1001; raforka, gjsk., 
199-203, 679, 990-994. 

Vestmannaeyjar, Fjarhitun, gjsk., 13-15; 

leigubifreiðar, rg., 132; rafveita, gjsk., 

35-38, 667-669, 707-709, 962-965; um- 
ferð, augl., 368; vatnsveita, gjsk., augl., 

br., 122-123, þátttaka í kostnaði sjúkra- 

samlags, rg., 281-282. 

Vestur-Barðastrandarsýsla, þátttaka í kostn- 

aði sjúkrasamlags, rg., 281-—282. 

augl.,



XCI 

Vestur-Hunavatnssysla, båtttaka i kostnadi 

sjukrasamlags, rg., 281—282. 

Vestur-Ísafjarðarsýsla, manntalsþing, 

stj.bréf, 600. 

Vestur-Skaftafellssýsla, þátttaka í kostnaði 
sjúkrasamlags, rg., 281-282. 

Vesturlandssvæði, heilbrigðiseftirlit, gjsk., 

238-240. 
Vélar, öryggisbúnaður, r., 917-—923. 

Viðskiptabankar, niðurfelling nokkurra rg., 
augl., 470-471. 

di Vietri, Giovanni C., 1274. 

Viggó Tryggvason, 1278. 
Vilhjálmur Kr. Andrésson, 1284. 

Vilhjálmur Ari Arason, 1282. 

Vilhjálmur Rafnsson, 1284. 

Vilhjálmur Svansson, 1284. 
Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, 1287. 

Vinnueftirlit ríkisins,  gjsk., 

936-938. 
Vinnumiðlun, rg., br., 64. 

Vinnustaðir, aðbúnaður, hollustuhættir og 

Öryggi, iðgjöld atvinnurekenda til að 

standa straum af kostnaði, rg., br., 88; 
húsnæði, r., 924-934. 

Vitagjald, rg., 1196. 

Vísindaráð, rg., 749-7S1. 
Vítamín, sala, rg., br., 246. 

Vogaráhöld, löggilding Löggildingarstof- 

unnar, gjsk., 1226-1227. 

Vögeli, Werner, 1273. 

Vörubílstjórafélagið Mjölnir, hámarksfjöldi 

leigubifreiða til vöruflutninga á félags- 

svæði, rg., 128. 

Vöruflutningar með loftförum, rg., br., 

1121. 
Vörumerki, gjöld, rg., 1123. 

126-127, 

W. 
Westergaard-Nielsen, Christian, 1273. 

Widding, Ole, 1273. 

Wright, Jack D., 1273. 

Y. 

Yrsa Þórðardóttir, 1288. 

Z. 

Zanone, Valerio, 1274. 

Zauli, S.A. Domenico, 1274. 

Þ. 

Þingeyjarsýsla, þátttaka í kostnaði sjúkra- 

samlags, rg., 281-282. 

Þinggjöld, rg., 1197-1198. 

Þingsætatala kjördæma, augl., 560. 

Þjóðhátíðarsjóður, rkn., 681. 

Þjóðvegir, aðalbrautir, augl., 480; hámarks- 

hraði, augl., 511-513, 870. 
Þjórsárver, friðland, augl., 948-949. 

Þorbjörg K. Kjartansdóttir, 1287. 

Þorgeir Ingi Njálsson, 1283. 

Þorgeir Pálsson, 1279. 

Þorgeir Örlygsson, 1282. 
Þorlákshöfn, hitaveita, 

612-614. 

Þorleifur Jónsson, 1282. 

Þorleifur K. Kristmundsson, 1277. 

Þorleifur Pálsson, 1282. 

Þorskflök, staðfesting á 

augl., 634. 

Þorsteinn Ingólfsson, 1278. 

Þorsteinn Loftsson, 1276. 

Þorsteinn Njálsson, 1282. 
Þorsteinn I. Sigfússon, 1280. 

Þorsteinn Svörfuður Stefánsson, 1277. 

Þorvaldur Jónsson, 1276. 

Þorvaldur Ragnarsson, 1280. 

Þór S. Steinarsson, 1282. 

Þóra C. Óskarsdóttir. 1287. 

Þórarinn Gíslason, 1287. 

Þórarinn J. Sigurðsson, 1279. 

Þórarinn Þór, 1286. 

Þórður Einarsson, 1272. 

Þórður B. Guðjónsson, 1277, 1280. 

Þórður Ingólfsson, 1287. 

Þórður Ólafsson, 1276. 

Þórður G. Ólafsson, 1277. 

Þórhallur Tryggvason, 1272. 

Þórir Bergmundsson, 1277. 

Þórir Oddsson, 1280. 

Þórir Sturla Ragnarsson, 1283. 

gisk.,  19-21, 

verðgrundvelli,



XCII 

Þórunn Anna Erhardsdóttir, 1278. 

Þroskaþjálfar, störf, starfsvettvangur og 

starfshættir, rg., 427-430. 
Þroskaþjálfaskóli Íslands, rg., br., 525. 

Þungaskattur, rg., 243-245, 1182-1186,; rg., 

br., 546. 

Æ. 
Ægir Fr. Sigurgeirsson, 1286. 

O. 
Ödegaard, Knut, 1273. 
Ökutæki, ábyrgðartryggingar, augl., 129; 

gerð og búnaður, rg., br., 242; skoðunar- 

gjald, rg., 1171-1172. 

Ölfushreppur, hundahald, sþ., 455-456; 

gjsk., 553. 

Örlygur Þórðarson, 1284. 
Örn Helgason, 1279. 
Örn Bjartmars Pétursson, 1279. 
Örn Ragnarsson, 1280. 
Örn Sveinsson, 1282. 
Öryggisbúnaður: skipa, r., br., 321-322; 

véla, r., 917-923, vöruflutninga- og far- 

þegaskipa, r., 6.
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XCIII 

Skrá um útgáfudaga B-deildar 1987. 

1312... 30. jan. 

3234 2000 eee ennen nen knnn 30. jan. 

3537 00.00.0000 knne 4. feb. 

38-58 2000 ne 13. feb. 

5978 00... ener nnns 20. feb. 

75—85 2... 27. feb. 

86—88 200 eee eee eneret 5. mars 

89—90 000 nn 6. mars 

91—93 eee eee ennen kee 10. mars 

94-95 0000. 12. mars 

96-119 ......%.0 nr rkke 20. mars 

120-128. 20 eee eee eee ennen n ken 27. mars 

129-136. sees eee eee eneret 31. mars 

137-140. 2 sees eee eee eee renee 2. april 

141-1848 ...... eee 3. apríl 

HE SERENE ERE SEERE ERE EDER 7. april 

146-162. seen eee nen 13. april 

163-179. sene eee een eee nen keen nne 30. april 
180-190 ..0000 000 11. maí 

191—192. sene eee ennen ener rer rr ne 7. mai 

193-108 0... knne 15. maí 

199-200 0000... kk ee 19. maí 

201-218...0.00 00 eee enker kee 22. mai 

219-223..0.0... 0000 kee 1. júní 

224-244 „00... 9. júní 

245-246. seen eee een kernen 11. juni 

247—263. sees eee ennen e enn nn nns 19. juni 

264-297 see eee eee eee 26. juni 

298-305. see eee eee eee nen ennen kne 30. juni 

306-308 0... 10. júlí 

309-318 0... eee eee eee nn keen 8. juli 

REE 10. juli 

316-318. seen eee eee eee een nerne 14. júlí 

319—333. see eee eee eee enker kk ee 21. juli 

334—336 . see eee eee eee kreere 17. juli 

337—340 0... 27. juli 

341—361. sees eee eee ennen enn n ken nen 31. juli 

362-371. seen eee enke eee eee gns 7. ågust 
372-374. see eee eee enken nen 14. ágúst 

375-377 0000. 17. ágúst 

378-3B1 2200 20. ágúst 

382-400. 000... 31. ágúst 

401-408 . 0... eee eee nen nen rnnen 10. sept. 

409-410. sees eee eee ennen een nn nnn 10. sept. 

411-433. 0... enken 18. sept. 

434—436 . sees eee eee en ennen kk nen nnn 24. sept. 

437—447 2 sees eee eee enken ene kk kerne 30. sept. 

448-449 ease eee eee enken ennen kne 30. sept. 

ESS UREN RSS ERE ERE 6. okt.



B 50,nr. 451-464........... 0... ene 12. okt. 

B $I,nr. 465-4607........... 0. reeks 15. okt. 

B 52,nr. 468—470. 220000 ennen kerne 22. okt. 

B $3,nr. 471-481......... 00. ner ene 30. okt. 

B 54,nr. 482-485....... 0. 2. nóv. 

B 55.nr. 486-503........ 00. kknee 20. nóv. 

B 56,nr. 504-529... nen een kk keen ee 30. nåv. 

B 57,nr. 530-532.......2.0.0 0 4. des. 

B 58,nr. 533-538........ 0... 14. des. 

B 59,nr. 539......0.0 000 eee eee eee ken 14. des. 

B 60,nr. 540-557. 222000 nen e nen nnn 22. des. 

B ól,nr. 558-6008.......%. 0... ennen ne 30. des. 

B 62,nr. 60561l1.......... 0. enn ene 31. des. 

B 63,nr. 612-017.......2%. enke eekeke ne 5. jan. 1988 

B 64,nr. 618-630.......... 00 kk kue 12. jan. 1988 

B 65,nr. 637-639......000. 000 kernen 27. jan. 1988 

B 66,nr. 640-6460..........%. 0. ng ne 28. júlí 1989 

Endurprentuð blöð: 6, 273, 445-448, 537, 600, 933, 1020.
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Leidréttingar: 

Bís. 194, sjá nr. 100,3. gr. 5. lína: ....1,48 fyrir hverja kílóvattstnd.... Les: ..1,48 fyrir hverja 
kílóvattstund.. 

Bís. 201, sjá nr. 103, 14. lína að neðan: 6. Takmörkun á vali gjadskrárliða... Les: 6. 

Takmörkun á vali gjaldskrárliða.. 

Bls. 203, sjá nr. 103, kafli Ill. Heimtaugargjald í sveitum, síðasta málsgrein: ....Grunngjald 
breytist á sama hlutfalli.. Les: ...Grunngjald breytist í sama hlutfalli.. 

Bls. 303, sjá nr. 159, 2. gr. 1. lína: .. íslenskrar tungur... Les: íslenskrar tungu... 

Sjá 2. gr. 9. lína: ...skal ennfremur leitast.. Les: ...skal enn fremur leitast... 

Sjá 2. gr. 14. lína: ...gögnum nefndarinnar.. Les: ..plöggum nefndarinnar... 

Bls. 304, sjá nr. 159, 6. lína: ...við nýyrðasmíði.. Les: ..við nýyrðasmíð... 
Bls. 305, sjá nr. 159, 7. gr. 1. lína: ...Þróun í orðabanka.. Les: ..Þróun íðorðabanka.. 

Bls. 306, sjá nr. 159, 11. gr. 1. lína: ...,„ennfremur... Les: ....enn fremur... 

Bls. 372, sjá nr. 197, 5. lína: ...hlutafélaga og samvinnufélaga... Les: ...hlutafélags og 

samvinnufélags.. 

Bls. 436, sjá nr. 220,7. lína:...lýsterí2. mgr. 1. gr. laga... Les:....lýsterí2. mgr.2. gr. laga... 

Bls. 667, sjá nr. 349, kafli A. Almenn notkun, 1. lína: ...heimilsnotkun... Les: ...heimilisnotk- 
un... 

Sjá 10. lína að neðan: ...spennar og götulínar... Les: ...spennar og götulínur... 

Bls. 668, sjá neðsta lína (ofan við undirmálsgreinar): ...kólovoltamper... Les: ...kíló- 

voltamper... 

Bls. 705, sjá nr. 372, 1. gr. 4. lína:...1I. fl. O,11. fl.... Les:...I1. fl. O,11. f1. 00, fl..... 

Sjá 9. lína að neðan: ...I1. fokkur O:..Les: ..11. flokkur O.... 

Bls. 720, sjá nr. 378 í 5. línu: Ú, Málmspenna... Les: U, Málspenna.... 

Bls. 869, sjá yfirskrift: Reglugerð um breyting á relglugerð.. ... Les: Reglugerð um breyting á 

reglugerð... 

Bls. 1179, sjá nr. 591, 1. gr. 1. lína: ...laga nr. 45/1985... Les: laga nr. 45/1987... 

Bls. 1227, sjá nr. 622, yfirskrift: Auglýsing um friðlýsingu Eldborgar... Les: ... Auglýsing um 

friðlýsingu Eldborga...





STJÓRNARTÍÐINDI B 1 — 1987 
  
  

7. janúar 1987 1 Nr. 1 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 628 30. desember 1980, um jöfnunar- 

gjald, með síðari breytingum. 

1. gr. 

Við upptalningu tollskrárnúmera í 1. gr. reglugerðarinnar bætist tollskrárnúmer 

48.15.31. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 4. gr. laga nr. 79 23. desember 1980, um 

jöfnunargjald, til að öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytinu, 7. janúar 1987. 

F.h.r. 

Sigurgeir Jónsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 

2. janúar 1987 Nr. 2 

REGLUGERÐ 

um starfrækslu almenningstalstöðva í 27 MHz tíðnisviðinu. 

1. gr. 

Póst- og símamálastofnun gefur út leyfisbréf til að eiga og/eða starfrækja almenningstal- 

stöðvar í 27 MHz tíðnisviðinu, nánar tiltekið frá 26,960 til 27,405 MHz. 

Starfsleyfið heimilar notkun talstöðva fyrir skilaboð og stutt samtöl innanlands. 

Leyfishafar geta verið stofnanir, atvinnufyrirtæki, félög og einstaklingar, sem náð hafa 

16 ára aldri. Póst- og símamálastofnun skal viðurkenna félög farstöðvaeigenda til að vera í 

forsvari í samskiptum við Póst- og símamálastofnunina fyrir sína félagsmenn. 

Póst- og símamálastofnun gefur ennfremur út stöðvarleyfi sem heimilar notkun 

viðkomandi stöðvar. 

Póst- og símamálastofnuninni er heimilt að samþykkja tímabundna notkun útlendinga á 

talstöðvum, sem þeir hafa leyfi til að nota í heimalandi sínu enda séu talstöðvar þeirra 

merktar með skilti, sem sýni að þær hafi viðurkenningu frá landi innan samtaka C.E.P.T. 

(Conference Européenne des PÆT). 

2. gr. 

Öll tilraunastarfsemi á tækjabúnaði og loftnetum er óheimil í þessu tíðnisviði, nema 

samkvæmt sérstakri heimild Póst- og símamálastofnunar. 
B 1 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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3. gr. 

Hver sá, sem óskar að flytja inn, eiga og/eða starfrækja talstöðvar fyrir framangreint 

tíðnisvið, skal sækja um það á þar til gerðum eyðublöðum Póst- og símamálastofnunar. 

Áður en talstöðvar eru fluttar inn skal innflytjandi leggja fram tæknilýsingu, tenginga- 

teikningu og notkunarreglur fyrir stöðina. Tæknilýsingin skal tilgreina alla starfsemi 

stöðvarinnar með hliðsjón af teikningum. Í tæknilýsingunni skal vera upptalning á öllum 

tæknilegum eiginleikum tækisins, sem framleiðandi ábyrgist ásamt fráviki frá þeim. Ef 

mælingaskýrslur prófana liggja fyrir frá viðurkenndri mælistofu skulu þær fylgja ofan- 

greindum gögnum. 

Yfirlýsing Póst- og símamálastofnunar á grundvelli gagna skv. 1. mgr., um að 
tæknilýsing á talstöðinni gefi til kynna samræmi við tæknikröfur, sem um hana gilda, skal 
veitt innan 2 vikna frá móttöku umsóknar með fullgildum gögnum. 

Að því búnu og áður en veitt er endanleg viðurkenning skal afhenda talstöð og fylgihluti 
hennar til tegundaprófunar. Ennfremur skal leggja fram teikningu yfir straumrásir 

talstöðvar og fylgihluta. Með öllu er óheimilt að breyta talstöðvum eftir að 
innflutningsheimild hefur verið gefin og áður en komið er með stöðina í prófun. 

Tegundaprófun skal lokið og umsókn afgreidd innan tveggja mánaða frá móttöku 
talstöðvarinnar. Póst- og símamálastofnun ber ekki ábyrgð á bilunum, sem kunna að verða á 

talstöð og fylgihlutum hennar í prófun. 

Ákvæði þessarar greinar skulu gilda um innlenda framleiðendur eftir því sem við á. 

4. gr. 

Ef gögnum samkvæmt 3. gr. fylgir vottorð frá viðurkenndri mælinga- eða prófunar- 

stofnun á hinum Norðurlöndunum skal Póst- og símamálastofnun viðurkenna talstöð án 
frekari prófunar, svo fremi sem þarlendar reglur og tæknileg ákvæði stangast ekki á við 
íslenskar reglur og ákvæði. 

Ef talstöð fylgir vottorð frá viðurkenndri mælinga- og prófunarstofnun í öðru landi, er 
Póst- og símamálastofnun heimilt að viðurkenna hana án frekari prófunar með sömu 
skilyrðum og greinir í 1. málsgrein. 

Sé viðurkenning veitt samkvæmt 1. og 2. mgr. skal hún liggja fyrir innan tveggja vikna 

frá móttöku umsóknar og fullnægjandi gagna. 

5. gr. 
Gögn skv. 3. og 4. gr. jafngild á íslensku, dönsku, norsku, sænsku og ensku. 

6. gr. 

Ákvörðun Póst- og símamálastofnunar um viðurkenningu eða synjun talstöðva skal 
byggð á gögnum skv. 3. og 4. gr. og prófunum. Synjun skal vera skrifleg, rökstudd og vísað 

til þeirra greina og atriða í fyrrnefndum gögnum, sem synjun er grundvölluð á. 

Sé umsókn um viðurkenningu samþykkt, skal hún árituð af Póst- og símamálastofnun. 

Árituð umsókn telst fullnægjandi heimild fyrir viðurkenningu stofnunarinnar á viðkomandi 

talstöð. 

1. gr. 

Innflytjandi, innlendur framleiðandi eða notandi, sem vill breyta viðurkenndri talstöð 
skal afhenda Póst- og símamálastofnun hinn breytta búnað til prófunar eins og um nýjan 
búnað væri að ræða. 

8. gr. 

Heimilt er með fyrirvara að afturkalla viðurkenningu á talstöðvum, þ.e.a.s. stöðva 

innflutning og banna notkun á viðurkenndum talstöðvum, sem úreldast vegna breytinga á 

tæknilegum ákvæðum.
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9. gr. 

Innflytjandi eða innlendur framleiðandi skal vera ábyrgur fyrir því að seldar talstöðvar 

séu í algjöru samræmi við þá stöð, sem prófuð var. Komi í ljós, að þetta ákvæði er ekki 

uppfyllt, er heimilt að fella viðurkenninguna niður fyrirvaralaust. Póst- og símamálastofnun 

er heimilt að kanna með úrtaki, hvort viðurkenndar talstöðvar halda áfram að uppfylla 
settar kröfur. 

10. gr. 

Innfluttar talstöðvar, sem ekki öðlast viðurkenningu, skulu að vali innflytjenda sendar 

úr landi eða afhentar Póst- og símamálastofnun. Verði fyrri kosturinn valinn skal 

stofnuninni afhent ljósrit af útflutningsskýrslu fyrir talstöðina og fylgihluti innan mánaðar 

frá því að tilkynnt var um niðurstöður prófunarinnar. Verði seinni kosturinn valinn, geymir 

stofnunin talstöðina í eitt ár, ef umsækjandi skiptir um skoðun og vill senda tækið úr landi. 

Skal hann þá afhenda stofnuninni ljósrit af útflutningsskýrslu innan mánaðar frá því að hann 

fær talstöðina í hendur. Að þessu eina ári liðnu verður talstöðin eyðilögð. 

11. gr. 

Á hverri talstöð skal vera skilti, sem tilgreinir framleiðanda, tækjagerð og framleiðslu- 
númer, en þar að auki setur Póst- og símamálastofnun númer á stöðina. Stöðvar, sem koma í 
leitirnar án slíkrar merkingar, teljast ólöglegar. 

12. gr. 

Áður en starfræksla stöðvar hefst skal viðkomandi afla sér stöðvar- og starfsleyfis hjá 

Póst- og símamálastofnun. 

Starfsleyfið gildir í 5 ár en stöðvarleyfið gildir í eitt ár. 

Fyrir útgáfu stöðvar- og starfsleyfa greiðist samkvæmt gjaldskrá Póst- og símamála- 

stofnunar. 

13. gr. 

Leyfishafi má ekki lána talstöð, selja eða afhenda öðrum til eignar eða afnota, nema að 
fengnu skriflegu leyfi Póst- og símamálastofnunarinnar. Þó getur leyfishafi heimilað maka 

eða börnum takmörkuð afnot af stöðinni, enda beri hann sjálfur persónulega ábyrgð á 

viðskiptum þeirra í talstöðinni. 

14. gr. 

Viðskipti í 27 MHz tíðnisviðinu milli almenningstalstöðva skulu vera í samræmi við 
gildandi lög og reglugerðir um notkun radíótækja. Eftirfarandi atriða skal einkum gætt: 

a) Áður en sending er hafin skal gengið úr skugga um að rás, sem valin hefur verið til 

viðskiptanna, sé laus svo að viðskipti annarra verði ekki trufluð. 

b) Í upphafi skulu viðskiptaaðilar kynna sig með kallmerki, sem Póst- og símamálastofnun 

gefur út. Þó skal félagsmönnum í viðurkenndum farstöðvafélögum heimilt að nota 

kallmerki, er félag þeirra úthlutar. Slíkum aðilum er og heimilt að gefa út kallmerkja- 
skrá fyrir félagsmenn sína. 

c) Lengd viðskipta skal takmörkuð eins og hægt er og rásinni ekki haldið að óþörfu. 
Leyfishafar almenningstalstöðva er bundnir þagnarheiti um það, sem þeir kynnu að 

heyra af viðskiptum annarra. 

15. gr. 

Öll notkun almenningstalstöðva í 27 MHz tíðnisviðinu til fjarskipta milli landa er 

stranglega bönnuð. Notkun þessara talstöðva í loftförum er bönnuð, nema uppsetning þeirra 

og notkunarreglur séu samþykktar af flugmálastjórn og Póst- og símamálastofnun.



Nr. 

Rås 

16 

19 

20 

21 
299 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

to
 

Tíðni 

26,965 MHz 

26,975 MHz 

26,985 MHz 

27,005 MHz 

27,015 MHz 

27,025 MHz 

27,035 MHz 

27,055 MHz 

27,065 MHz 

27,075 MHz 

27,085 MHz 

27,105 MHz 

27,115 MHz 

27,125 MHz 

27,135 MHz 

27,155 MHz 

27,165 MHz 

27,175 MHz 

27,185 MHz 

27,205 MHz 

27,215 MHz 

27,225 MHz 

27,255 MHz 

27,235 MHz 

27,245 MHz 

27,265 MHz 

27,275 MHz 

27,285 MHz 

27,295 MHz 

27,305 MHz 

27,315 MHz 

27,325 MHz 

27,335 MHz 

27,345 MHz 

27,355 MHz 

27,365 MHz 

27,375 MHz 

27,385 MHz 

27,395 MHz 

27,405 MHz 

4 2. januar 1987 

16. gr. 

Notendur almenningstalstöðva í 27 MHz tíðnisviðinu skulu fylgja 

leiðbeiningum um notkun rása: 

Notkun 

Almenn samtalsrás 

Almenn samtalsrás 

Almenn samtalsrás 

Almenn samtalsrás 

Almenn samtalsrás 

Kallrás F.R. og allra hjálparsveita 

Atvinnurekstur 

Atvinnurekstur 

Almenn kall- og neyðarrás 

Samtalsrásir F.R. 

Samtalsrásir F.R. 

Samtalsrásir F.R. 

Slysavarnir og hjálparsveitir 

Samtalsrásir F.R. 

Samtalsrásir F.R. 

Bæjarstofnanir 

Löggæsla 

Vegaþjónusta 

Vegaþjónusta 

Vinnurásir vegna íþróttaiðkana 

Smábátar 

Slysavarnir og hjálparsveitir 

Smábátar 

Smábátar 

Lamaðir og fatlaðir 

Lamaðir og fatlaðir 

Atvinnurekstur 

eftirfarandi 

Þráðlaus fjarskiptabúnaður tengdur heyrnarhlífum 

Almenn samtalsrás 

Samtalsrásir F.R. 

Samtalsrásir F.R. 

Samtalsrásir F.R. 

Samtalsrásir FR. 

Samtalsrásir F.R. 

Samtalsrásir FR. 

Almenn samtalsrás 

Almenn samtalsrás 

Almenn samtalsrás 

Almenn samtalsrás 

Almenn samtalsrás 

17. gr. 

Mesta leyfilegt sendiafl ómótaðrar burðarbylgju almenningstalstöðva í 27 MHz 

tíðnisviðinu skal vera 2,5 wött ef notuð er styrkmótun, en 4 wött ef notuð er tíðnimótun.
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Leyfilegt er að hafa hvora tveggja mótunina í sömu stöð en þá skal farið ettir 

afltakmörkunum fyrir hvora mótun fyrir sig. 

Póst- og símamálastofnun setur nánari reglur um tæknilega eiginleika talstöðva og 

fylgihluta þeirra. Reglurnar skulu gefnar út sem tæknileg ákvæði. 

Ekki er heimilt að flytja inn, selja eða starfrækja almenningstalstöðvar með öðrum 

rásum og tíðnum en um getur í 16. gr. 

Allur aukabúnaður, sem fylgir talstöð, er háður sömu takmörkunum og stöðin sjálf. 

18. gr. 

Í viðkomandi tíðnisviði er samkvæmt alþjóðasamþykktum gert ráð fyrir notkun 

fjarstýritækja, iðnaðartækja, lækningatækja og vísindatækja. Er einkum gert ráð fyrir, að 

þau noti tíðnisviðið 27.120 MHz * 0.6%. Talstöðvar njóta ekki verndar gegn truflunum frá 

þessum tækjum. 

19. gr. 

Valdi talstöð truflun á annarri þjónustu ber leyfishafa skylda til að stöðva þegar í stað 

notkun hennar uns komist hefur verið fyrir orsök truflunarinnar. 

Almenn notkun stefnuvirkra loftneta er ekki leyfð. Þó getur Póst- og símamálastofnun 

veitt undanþágu til slíkrar notkunar ef til þess liggja sérstakar ástæður. Þess skal gætt, þegar 

um fasta uppsetningu er að ræða, að hafa minnst 5 m fjarlægð milli loftneta fyrir 

almenningstalstöðvar og annarra loftneta. Skulu leyfishafar tilkynna Póst- og símamála- 

stofnun um slíka uppsetningu. 

20. gr. 

Hafi leyfishafi breytt stöð eða bætt við óleyfilegum fylgibúnaði, skal bæði stöðin og 

fylgibúnaður gert upptækt og leyfi afturkallað. Póst- og símamálastofnun getur, ef brot á 

reglum teljast ekki mjög alvarleg, veitt leyfi á ný, þó ekki innan árs frá leyfissviptingu. 

Talstöðvar og búnaður, sem gert hefur verið upptækt, skilast þó ekki aftur. Allar talstöðvar, 

sem ekki eru skráðar hjá Póst- og símamálastofnun verða gerðar upptækar strax og 

stofnunin verður vör við þær. 

21. gr. 

Leyfishöfum er skylt að veita starfsmönnum Póst- og símamálastofnunar þegar í stað 

aðgang að stöðvum sínum, sé þess óskað, enda sanni þeir með skilríkjum á sér heimildir. 

22. gr. 

Um viðurlög gegn brotum á reglum þessum gilda ákvæði laga nr. 73, 28. maí 1984. 

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í lögum um fjarskipti nr. 73, 28. maí 1984, 

staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi reglur um sama efni nr. 

506 19. desember 1979. 

Samgönguráðuneytinu, 2. janúar 1987. 

Matthías Bjarnason. 

Ragnhildur Hjaltadóttir.
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REGLUR 

um björgunar- og öryggisbúnað vöruflutninga- og farþegaskipa. 

I. gr. 

Ákvæði 3. kafla viðauka við alþjóðasamning um öryggi mannslífa á hafinu (SOLAS) 

1974 með þeim breytingum sem gerðar voru á kaflanum 1983, skulu gilda fyrir íslensk 

vöruflutninga- og farþegaskip 500 brl. að stærð og stærri að öðru leyti en því sem tekið er 

fram í reglugerð þessari og reglum um björgunar- og öryggisbúnað skipa nr. 325/1985. 

2. gr. 

Vöruflutningaskip skulu fyrir 1. júlí 1987 búin viðurkenndum björgunarbúningum fyrir 

alla um borð. 

3. gr. 

Ákvæði 18. reglu um þjálfun og æfingar og 19. reglu um viðbúnað, viðhald og eftirlit 3. 

kafla SOLAS, sem vísað er til í 1. gr skulu gilda fyrir öll vöruflutninga- og farþegaskip. 

4. gr. 

Reglur þessar sem settar eru skv. lögum nr. 52, 12. maí 1970 um eftirlit með skipum, 

staðfestast hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtast til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytinu, 5. janúar 1987. 

Matthías Bjarnason. 

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 4 9. janúar 1987 

REGLUGERÐ 

um laun skipaskoðunarmanna ríkisins, sem ekki eru á föstum 

launum. 

1. gr. 

Aðalskoðun. 

Fyrir árlega aðalskoðun á búnaði, vél og bol skips greiði sýslumenn eða bæjarfógetar 
f. h. Ríkissjóðs, laun sem hér segir til skipaskoðunarmanna, gegn reikningi þeirra: 

kr. 

Fyrir skip allt að 8 metrum mestu lengd ................ 0000... 890 
Fyrir skip minni en 25 brl. og báta 8 metraroglengi ................... 1330 
Fyrir skip 25 brl. til100brl. .............2...00 000 2370 
Fyrir skip 101 brl. til250brl. ..............0%. 000... 2 960 
Fyrir skip 251 brl. tilS00brl. ...........%..0 0200 nnen 3350 
Fyrir skip 501 brl. till 600brl. .......0..... 00 4 440 
Fyrir skip 1 601 brl.ogstærri ............0.000 000 5 320 

Að auki greiðist skoðunarmönnum útlagður kostnaður, svo sem akstur og síma- 

kostnaður skv. reikningi. 

Endurprentað blað. 
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Þegar skipta þarf launum, skal það gert þannig, að fyrir búnaðarskoðun greiðist '4 hluti 
og fyrir vélaskoðun greiðist 4 hluti og fyrir bolskoðun greiðist 4 hluti. 8 Ty 8 8 8 

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

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

Fyrir aukaskoðun, mælingu skipa, eftirlit með nýsmíði, viðgerðum og breytingum 

greiðist samkvæmt reikningi skoðunarmanna, sama gildir um ferðakostnað. 

Skal greiðslan miðuð við tímakaup fastráðinna skoðunarmanna Siglingamálastofnunar 

fyrir dag- eða yfirvinnu, eftir því sem við á hverju sinni. 

3. gr. 

Vottorð. 

Skoðunarmönnum er heimilt að innheimta kr. 300 hjá þeim sem biður um vottorð 

vegna endurgreiðslu tolla og eyðingu skips. 

4. gr. 

Reikningar. 

Skipaskoðunarmenn skrifi reikninga fyrir störf sín í fjórriti í þar til gerðar bækur sem 

siglingamálastjóri lætur þeim í té. 
Laun samkvæmt 1. gr. skulu sýslumenn eða bæjarfógetar greiða gegn frumriti og einu 

afriti, en siglingamálastjóra sent annað afrit ásamt skoðunarskýrslu. 

Laun samkvæmt 2. og 3. gr. greiðir Siglingamálastofnun ríkisins gegn reikningi 

skoðunarmanns í tvíriti og skoðunarskýrslu. 

5. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt lögum nr. 20 30. apríl 1986 um Siglingamála- 

stofnun ríkisins, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. febrúar 1987 og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 165 3. apríl 1985 um laun skipaskoðunarmanna 

ríkisins, sem ekki eru á föstum launum. 

Samgönguráðuneytinu, 9. janúar 1987. 

Matthías Bjarnason. 
Ragnhildur Hjaltadóttir. 

9. janúar 1987 Nr. 5 
AUGLYSING 

um umferð á Ísafirði. 

Að fenginni tillögu bæjarstjórnar Ísafjarðar og samkvæmt heimild í 65. gr. umferðar- 

laga nr. 40/1968 er hér með sett eftirfarandi regla um umferð á Ísafirði: 

Bifreiðastöður eru bannaðar beggja vegna Austurvegar frá Norðurvegi að Grundargötu 

alla virka daga nema laugardaga á tímabilinu frá kl. 08.00 til kl. 16.00. 

Lögreglustjórinn á Ísafirði, 9. janúar 1987. 

Pétur Kr. Hafstein.



Nr. 6 8 12. januar 1987 

GJALDSKRÁ 
fyrir Hitaveitu Reykjavíkur. 

I. KAFLI 

Í. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið og verða 
gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té vatnsmagn, 

er ætla má að nægi til fullrar hitunar, enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að dómi 

hitaveitunnar. 

Vatnsrennsli að húsinu verður takmarkað um hemil, eftir því sem þörf krefur, og er 

starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu hans. 

II. KAFLI 

3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra vatns 

kr. 21,40. 
Hitaveitunni er heimilt að selja heitt vatn um stillanlegan, sjálfvirkan hemil, og miðast 

þá gjaldið til hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámarksrennsli, sem hemillinn er stilltur 

á. 
Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda frá tengidegi til 1. mars næst 

á eftir, en síðar verður hemilstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni á ári og skal beiðni 

um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. mars ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 
Gjald fyrir hvern mínútulítra er kr. 5 670,00 á ári. 

Þar til vatnsmælir eða hemill hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir eða hemill bilar, 
áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukamæla eða aukahemla, ef þess er óskað. 

4. gr. 

Fyrir hverja húsveitu (1 mæli eða 1 hemil) er greitt fast mánaðargjald, sem fer eftir 

stærð mælis eða hemils sem hér segir: 

a) fyrir mæli eða hemil alltað?%a“ ............0.0 0. kr. 195,00 

b) fyrir mæli eða hemill'—2" ..............0.. 000 kr. 415,00 

c) fyrir mæli eða hemil3"ogstærri ...............0... kr. 840,00 

5. gr. 

Hitaveitugjåld skv. 3. og 4. gr. verda krafin månadarlega, begar eftir mælisålestur ef 

selt er eftir vatnsmæli, en miðast við mánaðarmót ef um hemil er að ræða. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka gjalddögum. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 
hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 
575,00. 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er vid framvisun reiknings eda tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann, þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 10 daga frá 

gjalddaga.
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1. gr. 

Stofngjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss: 

(utanmál) m? Stofngjald 

Allt að 400 59 200,00 
400— 2 000 59 200,00 fyrir 400 m? * 49,00 kr/m? þar yfir 

2 000— 6000 137 600,00 fyrir 2 000 m? * 41,00 kr/m? þar yfir 
6 000—10 000 301 600,00 fyrir 6 000 m # 37,00 kr/m? þar yfir 

Meira en 10 000 449 600,00 fyrir 10 000 m?  32,00 kr/m? þar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum eða hemlum frá 

hitaveitunni og skal greiða kr. 7 200,00 í aukagjald fyrir hvern mæli eða hemil umfram þann 

fyrsta. 

8. gr. 

Hitaveitu Reykjavíkur er heimilt að hækka eða lækka hitaveitugjöld í sama hlutfalli og 
vísitala byggingarkostnaðar. Þó skal meðalheildarkostnaður við hitun húsa með hitaveitu 

ekki fara fram úr 80% af meðalheildarkostnaði hitunar með olíukyndingu. 

9. gr. 

Nú er tengingu húss lokið og er þá stofngjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að veita 
gjaldfrest allt að 5 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið á um 

vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

II. KAFLI 

. 10. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskipta- 
manns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að húsi, sem 

hitaveitugjöld eru vangreidd af. 
Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 3ja daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun 

og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur kr. 1 200,00 hverju sinni. 

12. gr. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum hemlum, 

mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. 

Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og 

sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með skv. orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast 

gildi 1. janúar 1987, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 530, 29. desember 1986. 
Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 186, 20. mars 1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 12. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. = 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÅ 
Hitaveitu Olafsfjardar. 

1 l. gr. 
Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið og verða 

gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari samanber og reglugerð fyrir 

Hitaveitu Ólafsfjarðar nr. 367, 5. ágúst 1975. 

2. gr. 

Hitaveita Ólafsfjarðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu enda séu ofnar hússins nægilega stórir að 

dómi hitaveitustjóra, og hitalagnir í góðu lagi. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis 
og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. Einnig selur hitaveitan 

vatn eftir magnmæli, ef notandi þarf meira vatn í skamman tíma utan mesta álagstíma. 

Hitaveitustjóri ákveður til hvaða aðila skuli selja vatn eftir magnmæli. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur í 
2. gr. Hitaveitan breytir stillingu heimils eftir óskum húseigenda fyrsta árið, sem hús hans er 

tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni 

á ári, og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við starfsmenn hitaveitunnar fyrir 1. 

janúar ár hvert. Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt orkunotkun verði minni hluta úr 
ári. 

4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: kr. 

a. Fastagjald á mánuði fyrir hvern aðalhemil ....................... 200,00 
b. Vatnsgjald á mánuði .............0.... 00... 330,00 

fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 

3. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greiðast til 

skrifstofu Ólafsfjarðarkaupstaðar. Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um 

reikningsupphæð. Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd að fullu innan 10 daga frá 
gjalddaga. 

6. gr. 

Heimæðagjald Hitaveitu Ólafsfjarðar skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð: 

kr. 

Fyrir hús allt að 400 m? að utanmáli ...............000. 0000. 20 560,00 

Og SÍÐAN .............000 00 40,00 

fyrir hvern m? þar yfir. 

7. gr. 

Hitaveitu Ólafsfjarðar er heimilt að hækka eða lækka hitaveitugjöld skv. 4. og 6. gr. í 

sama hlutfalli og vísitala byggingarkostnaðar breytist. Gjöld skv. 4. og 6. gr. miðast við 

byggingarvísitölu. Breyting til hækkunar skv. þessari gr. er háð samþykki iðnaðarráðu- 

neytisins.
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8. gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðagjaldið gjaldkrætt. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest allt að 1 ári á hluta gjaldsins ef um er samið á gjalddaga. Í slíkum samningi 

skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

9. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

10. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til ad loka adrennsli heita vatnsins ad husi eda ibud notanda sem 
vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að húsi, sem hitaveitu- 
gjöld hafa ekki verið greidd af. 

Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með a. m. k. 5 daga fyrirvara. 
Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, er vanskilum veldur, í hvert skipti 

kr. 675,00. 
Fullt afnotagjald ber að greiða fyrir þann tíma, sem heitavatnsæðum er lokað vegna 

vanskila. 

ll. gr. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum hitakerfum 
sem tengd eru við hitaveituna. Húseiganda er skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum um 

viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 
staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 196, 20. mars 1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 7. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson.   
Guðrún Skúladóttir. 

14. janúar 1987 Nr. 8 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Akureyrar. 

1. gr. 

Hitaveitan selur varmaorku úr veitukerfi sínu samkvæmt gjaldskrá þessari og reglugerð 

Hitaveitu Akureyrar. 

2. gr. 

Vatnsrennsli að hitakerfi húsa er takmarkað um hemla. Greiða skal árlegt aflgjald 

samkvæmt hemilstillingu, sem kaupandi ákveður og fer skriflega fram á við hitaveituna. 
Neysluvatnslögn skal tengja fyrir framan hemil og fyrir aftan mæli. 
Hæsta stilling hemils gildir eitt ár í senn miðað við 1. desember, þótt aflþörf verði minni 

hluta úr ári. 

Gjaldtaka skal þó miðast við fyrsta dag næsta mánaðar eftir breytingu, þegar um 

hækkun hemilstillingar er að ræða.
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Fyrir breytingu å hemilsstillingu skal greida skammtabreytingargjald samkvæmt 

gjaldskrá þessari. 
Minnsta breyting á hemilstillingu er 0,5 ltr/mín (mínútulítri). 

Lágmarksstilling hemils er einn ltr/mín. 

3. gr. 

Fyrir öll afnot af varmaorku skal greiða orkugjald samkvæmt rúmmetramæli og fast 
aflgjald samkvæmt hemilstillingu eða mælagjald. 

A. Orkugjald: 
Orkugjald fyrir hvern rúmmetra ...........0...... 000 00. kr. 63,60 

B. Fastagjald: 

B.1 Fyrir almenna húshitun ásamt neysluvatni. 

Fast aflgjald (hemlagjald) ltr/mín/ár .......0..000000.0.... kr. 3 400,00 
B.2 An húshitunar. 

Mælagjald á mánuði ..........00020.00 0000. kr. 284,00 

4. gr. 

C. Stofngjöld skulu reiknast sem hundraðshluti af sama stofni og útreikningur byggingar- 

gjalda miðast við samkvæmt gjaldskrá byggingargjalda á Akureyri. 

C.1 Gjaldstuðull fyrir fyrstu 300 m? .......0%%0.00 0000. 1,1% 

C.2 Gjaldstuðull umfram 300 mm“ ...........00 0000 rr 0,4% 
Í stofngjaldi er innifalin ein heimæð á lóð allt að 30 m að lengd, talið frá lóðarmörkum 

þar sem hitaveituæðin kemur að viðkomandi lóð. 
C.3 Mælagrindargjald ............0.020.... 0... nn. kr. 10 338,00 
C.4 Gjald fyrir hvern lengdarmetra í heimæð umfram 30 m 

lengd frá lóðarmörkum ..............000 000... kr. 1 295,00 

. 5. gr. 

D. Önnur gjöld. 
D.1 Lokunargjald ............0%. 0... kkeee kr. 386,00 

D.2 Skammtabreytingargjald ................. 0000... kr. 386,00 

D.3 Mælaálestrargjald (aukaálestur) ...................000000.. kr. 386,00 

6. gr. 

Af húsrými með þilofnahitun eða rafgeislahitun (bein hitun) skal greiða 50% 

stofngjalds samkvæmt gjaldskrá þessari. 

7. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar, 

1. janúar 1987, 293 stig. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 
staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að 

máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 195, 7. apríl 1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 14. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. a 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÅ 
fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja. 

I. KAFLI 
l. gr. 

Fjarhitun Vestmannaeyja selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum sínum eftir þeim 
reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Fjarhitun Vestmannaeyja lætur hverju húsi, sem er í sambandi við dreifikerfi hennar í té 
vatnsmagn, sem ætla má að nægi til fullrar hitunar á húsinu, enda fullnægi hitakerfi hússins 
skilyrðum, sem sett eru í reglugerð fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja, og hitafletir séu 
nægjanlega stórir að dómi fjarhitunarinnar. 

Il. KAFLI 
3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli .............. kr. 57,20 
fyrir hvern rúmmetra vatns. Heimilt er að áætla vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf 
hússins, þar til vatnsmælir hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir bilar. 

4. gr. 

Fjarhitun er heimilt að selja afnot vatnsins á grundvelli orku- og rennslismælingar. 

Greiðistþá .................0.0 000 nerne ennen venerne kr. 0,95 
fyrir hverja kWh skv. orkumæliog .................. 0000. kr. 14,30 
fyrir hvern rúmmetra vatns skv. rennslismæli. 

5. gr. 

Þegar afnot af fjarhituninni eru leyfð til annarra nota en húshitunar, er veitunni heimilt 

að ákveða gjald fyrir slík afnot sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

6. gr. 

Fjarhitun leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. 

Fastagjald fyrir mæli skal greitt jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera á mánuði: 

Kr. 

a) Fyrir Mæla alltað?a" ........0.0.0.0.0 369,00 

b) Fyrir mæla álltað2" ..........0..... 737,00 

c) Fyrir mæla lltað3" ...........0.0... 0 1 474,00 

d) Fyrir varmamagnsmæla skal greiða tvöfalt gjald. 

T. gr. 

Gjåld skv. 3.—6. gr. innheimtir Rafveita Vestmannaeyja og er heimilt að krefja þau 
månadarlega. 

Gjalddagi å greidslum fyrir vatnsnotkun og mælaleigu er vid framvisun reiknings eda 

tilkynningar um reikningsunphæd. 
Greidslustada skal getid å reikningi eda tilkynningu. 
Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki ad fullu greidd innan 10 daga frå gjalddaga.
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III. KAFLI 
8. gr. 

Fyrir öll hús, sem tengd eru fjarhituninni, skal greiða heimæðagjald. Heimæðagjald 

skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss m? Heimæðagjöld 

(utanmál) Kr. 

Alltað 400 ............... 60 400,00 

400 ad 2000 ..............… 60 400,00 fyrir 400 m” + 48,20 kr/m?” bar yfir 

20002086 000 ............ 137 500,00 fyrir 2 000 m' + 40,70 kr/m" þar yfir 

6 000 að 10 000 ........... 300 300,00 fyrir 6 000 m?  36,30 kr/m' þar yfir 

Meira en 10 000 ........... 445 500,00 fyrir 10 000 m? í 31,50 kr/m' þar yfir 

Heimæðagjöld greiðast ekki af bifreiðageymslum. 

9. gr. 
Ef tengt er við fleiri mæla en einn í sama húsi, skal greiða aukalega fyrir hvern mæli 

umfram þann fyrsta: 
Kr. 

a) Fyrir mæli alltaðð%a" ............... 0000... 9 080,00 

b) Fyrir mæli alltað2" ..............00. 0... nknrnnnen 18 200,00 
c) Fyrir mæli alltað3" .........).)....000 0. 36 300,00 

10. gr. 
Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Fjarhituninni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskránni til samræmis við 

nefnda vísitölu eins og hún er þegar gjöldin eru greidd, að fenginni staðfestingu iðnaðar- 

ráðuneytisins hverju sinni. 

11. gr. 

Þegar tengingu heimæðar er lokið er heimæðagjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að veita 

gjaldfrest ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið á um vexti af 

eftirstöðvum gjaldsins. Greiðslustaður heimæðagjalda er á bæjarskrifstofunum í Vest- 

mannaeyjum eða skrifstofu Rafveitu Vestmannaeyja. 

IV. KAFLI 
. 12. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

13. gr. 

Fjarhitun hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns, 

sem vanrækir að greiða gjöld til veitunnar. Heimilt er og að loka vatnsrennsli að húsi, sem 

vangreidd eru af gjöld. 
Lokun skal tilkynnt með a.m.k. 5 daga fyrirvara. 

Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá, er vanskilum veldur og er gjaldið kr. 

732,00 fyrir hvert skipti. 

14. gr. 

Einungis starfsmönnum fjarhitunarinnar er heimilt að breyta innsigluðum tengihlutum 

veitunnar.
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15. gr. 

Eftirlitsmaður fjarhitunarinnar skal hvenær sem er hafa frjálsan aðgang að öllum 
búnaði, sem er í sambandi við hana. 

Húseiganda er skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og 
sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

V. KAFLI 
16. gr. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 
staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að 
máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 202, 20. mars 1986. 

Íðnaðarráðuneytinu, 7. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. = 

Guðrún Skúladóttir. 

9. janúar 1987 Nr. 10 

GJALDSKRÁ 
fyrir Hitaveitu Flúða og nágrennis. 

1. gr. 

Hitaveita Flúða lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té 
vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu hitafletir hússins nægilega stórir 

að dómi hitaveitunnar. 
Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis 

og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. 

2. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur í 

1. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseigenda fyrsta árið, sem hús hans er 
tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni 

á ári og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. janúar ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

3. gr. 
Gjöld fyrir notkun heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjald fyrir gróðurhús fyrir 1sek.l. .......................... kr. 719,00 

á mánuði, fastagjald fyrir meiri notkun en 1 sek.l. skal vera 
samsvarandi eftir vatnsmagni. Fyrir önnur hús.................... kr. 461,00 

b. Vatnsgjald fyrir gróðurhús .....................0 0000. kr.  53,00 

á mánuði Og .............0000 00 renerne kr. 255,00 
á mánuði fyrir önnur hús fyrir hvern mín.l. 

c. Þeir sem taka vatn gegnum hemil gróðurhúsa til hitunar á pökkunar- 

og geymsluhúsnæði, skulu greiða fastagjald sem hér segir: 
Fyrir hvern rúmmetra á mánuði ..............0..... 0... kr. 2,15 
Á gjöld þessi leggst söluskattur eftir gildandi reglum á hverjum tíma.
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4. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt. 3. gr. verða krafin til greiðslu ársfjórðungslega og skulu þau 

greiðast til skrifstofu hitaveitunnar eða annars innheimtuaðila sem hitaveitan vísar til. 

Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil 

ef gjöldin eru ekki greidd að fullu innan 14 daga frá gjalddaga. 

5. gr. 

Heimæðagjöld Hitaveitu Flúða skulu vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Hús allt að 300 m? að utanmáli ............%.00 00... 0 nr kr. 35 000,00 

Hús 300 m? til 2000 m* að utanmáli ...........00..000 0000. kr. 35 000,00 

og fyrir hvern rúmmetra þar yfir .........00.0.0000.0 0000... kr. 22,00 

Stofngjald fyrir aðrennslishemil umfram einn á sama inntakier ......... kr. 6 150,00 

Heimæðagjöld fyrir gróðurhús skulu vera þannig: 

Gróðurhús allt að 200.m*.........0%0000 00 kr. 35 000,00 

Gróðurhús stærra en 200m* ...........000 000. nen enknnne kr. 35 000,00 

fyrir200m”og ..........00.0. 0 nr keen rn kk rn kr kernen kr. 53,00 

fyrir hvern fermetra umfram 200 m“. 

6. gr. 

Gjöld skv. 3. og 5. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. Er hitaveitunefnd 

heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar sem á nefndri vísitölu verða, að 

fenginni staðfestingu iðnaðarráðuneytisins, hverju sinni. 

7. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar og er þá hitaveitunefnd 

heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá 

þessari. 

. 8. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

9. gr. 

Hitaveita Flúða hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi 

eða íbúð notanda sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um 

lokun ber að tilkynna með þriggja daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun 

Og opnun á ný greiðir sá sem í vanskilumer, ..........0.0..0. 00.00.0000... kr. 505,00 

10. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Flúða skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum hitakerfum, 

sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um 

viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

11. gr. 

Þeir neytendur, sem ekki fá vatnið eftir hámarksskammti, skulu greiða eftir áætluðum 

hámarksskammti þar til þeir hafa fengið hemil. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkv. orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með 

til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr 

gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 200, 20. mars 1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 9. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Brautarholts í Skeiðahreppi. 

1. gr. 

Hitaveita Brautarholts selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa 

verið og verða gerð, eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari, sbr. og staðfesta 
reglugerð Hitaveitu Brautarholts. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur þeim húsum sem tengd eru veitukerfi hennar í té vatnsmagn er ætla má 

að nægi til hitunar, enda séu hitakerfi nógu stór að dómi hitaveitunefndar. 

3. gr. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis. 

Miðast gjald hitaveitunnar fyrir afnot heita vatnsins við það hámarksrennsli sem hemillinn 

er stilltur á. 

4. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess er um getur í 

3. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið sem hús hans er 

tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemlastillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni 

á ári. Skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveitunefnd fyrir 1. janúar ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt vatnsnotkun verði minni hluta úr árinu. 

Þar til hemlar hafa verið settir á, og ef hemlar bila, áætlar hitaveitunefnd vatnsnotkun- 

ina með hliðsjón af fyrri notkun og/eða stærð og hitaþörf hússins. 

Skylt er húseiganda að tilkynna hitaveitunefnd, ef hann breytir hitakerfi í húsi og gæti 

raskað mælingu um hemil. 

5. gr. 

Gjöld fyrir dreifingu heita vatnsins eru sem hér segir á mánuði: 

1. Hemlagjald: 

a) Fyrir hemla alltað 4" ........00.0. 0. kr. 144,00. 
b) Fyrir hemla1"--2" ......... 0... kr. 288,00. 

2. Vatnsgjald fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils: 

a) Sundlaug .................0.0. 00 eee rrrrrsrrnnee kr. 130,00. 

b) Önnurhús ...........0.%... 00... en eee een erneneee .… kr. 260,00. 

3. Gjöld fyrir heitt vatn til annarra nota en að framan greinir ákveður hitaveitunefnd 

hverju sinni með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

6. gr. 

Gjalddagar hitaveitugjalda samkv. 5. gr. eru sem hér segir: 

Fyrir janúar—mars, 1. apríl. 

Fyrir apríl—júní 1. júlí. 

Fyrir júní—sept. 1. október. 

Fyrir okt.—-des. 1. nóvember.
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Gjoldin skal greida til innheimtumanns hitaveitunnar eda innheimtustofnunar sem 

vísar til. Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd að fullu innan mánaðar frá 

   

Heimæðagjöld hitaveitunnar skal miða við heildarrúmmál húsa og vera sem hér greinir 

fyrir eina heimæð: 

   

  

Hús al kr. 43 200,00 

Hús 4 kr. 43 200,00 

fyrir 400 mc kr. 38,00 

å hvern rúmm 1 þar fr Å 

Hús stærri en 2000 mí ....... Lo evenee kr. 103 680,00 

rir 2000 Mm Og .....2.00. 000 kr. 27,00 

á hvern rúmm þar fram yfir. 

Stofn gjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 3 600,00. 

Heimæðagjald er gjaldkræft, þegar tengingu heimæðar er lokið. 

8. gr. 
Hitaveitu Brautarholts er heimilt að hækka eða lækka gjöld samkv. í hlutfalli við 

breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar, að fenginni staðfestingu íðnaðarráðuneytisins. 

9. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

10. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að láta loka fyrir rennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun skal tilkynna á 

sannanlegan hátt með 7 dage I fyrirvara. Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, 

sem vanskilum veldur, kr. 400,00 hverju sinni. 

ll. gr. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvernær sem er frjáls aðgangur að öllum hemlum, 

hitagjöfum og vatnsæðum sem eru í sambandi við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta 

tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir vegna bilana og sérhverjum ráðstöfunum til varnar 

gegn misnotkun heita vatnsins. 

    

12. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Skeiðahrepps hefur samið og samþykkt, er hér með 

staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til þess að taka gildi 1. janúar 1987 með 

vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 530, 29. desember 1986. Jafnframt er úr gildi felld eldri 

gjaldskrá sama efnis nr. 335 21. ágúst 1985. 

Iðnaðarráðuneytinu, 12. janúar 1987. - J 

Albert Gudmundsson. 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Þorlákshafnar. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfum sínum eftir þeim 

reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari og reglugerð Hitaveitu Þorlákshafnar 

2. gr. 
Hitaveitan lætur hverju húsi, sem tengt er veitukerfi hennar, í té vatnsmagn til neyslu- 

vatnsnota og upphitunar, enda séu hitagjafar (ofnar) hússins nægilega stórir að 

hitaveitunnar. 
Einnig selur hitaveitan afnot af heitu vatni til annars en húshitunar og neysluvatnsnota 

eftir því sem vatnsmagn leyfir og hún telur henta. 

dómi 

3. gr. 
Vatnsrennsli að hitunarkerfi og neysluvatnslögn húss skal takmarkað um stillanlega 

hemla og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það magn, sem hemill fyrir 

hitunarkerfi húss er stilltur á, en þegar seld eru önnur afnot vatns, skal nota vatnsmæli og 

miðast gjaldið þá við hvern rúmmetra vatns. 

Hitaveitunni er heimilt að selja neysluvatn samkvæmt vatnsmæli til þeirra húsa sem 

ekki eru hituð með hitaveitu. 
Hitaveitan stillir hemil, sbr. 1. mgr. að ósk notanda og breytir stillingu, ef notandi fer 

fram á það við hitaveituna. 
Hæsta stilling hemils gildir eitt ár í senn miðað við 1. september—31. ágúst, þótt 

orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

4. gr. 

Fyrir afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfi hitaveitunnar skal greiða orkugjald: 

a. Samkvæmt magnhemli .............. HR BI kr. 1 202,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 
b. Samkvæmt vatnsmæli ...........0.... 0... 60,40 

fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Þegar um afnot af heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar og/eða neysluvatns- 

nota, getur hitaveitan vikið frá framangreindu verði og ákveðið gjaldið sérstaklega í hverju 

tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

3. gr. 

bar sem vatn er selt um hemil til upphitunar afgreidir hitaveitan kranavatn til 

heimilisnota án sérstaks orkugjalds að því marki, sem hún telur nægilegt í venjulegum 

tilvikum og er þá miðað við að ekkert rennsli sé í gegnum hitagjafa (ofna), þegar kranavatn 

er notað að fullu. 

Óski notandi eftir meira kranavatni til heimilisnota en að framan greinir, getur 

hitaveitan afgreitt það gegn gjaldi, sem nemur '40 af orkugjaldi til upphitunar, reiknað af því 

umframmagni, sem hann fær. 

Orkugjald fyrir kranavatn um hemil til heimilisnota í húsum, sem ekki eru hituð með 

hitaveitu, skal vera 12% af áætluðum hitunarkostnaði með hitaveitu, samkvæmt mati 

hitaveitunnar. Gjald þetta skal lækka hlutfallslega ef hluti hússins er hitaður með vatni frá 

hitaveitunni. 
Þar til hemill eða vatnsmælir hefur verið settur upp og hemill stilltur og ef hemill eða 

vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins og/eða 

fyrir notkun. 

Hitaveitan stillir hemil, þegar fullur hiti er kominn á vatnið.
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6. gr. 

. gr. må krefja månadarlega eftir å. Eigi skulu bau 

Séu gjöldin krafin sjaldnar en mánaðarlega er heimilt 

  

Hitaveitugjöld samkvæmt 4. og 

krafin sjaldnar en ársfjórðungslega 

að krefja hluta þeirra fyrirfram. 

Hafi breyting á stillingu hemils í för með sér viðbótargreiðslur fyrir þann hluta ársins, 
sem liðinn er sbr. 3. gr., er hitaveitunni heimilt að jafna þeirri greiðslu á þá mánuði ársins 

sem eftir eru. 

    

7. gr. 

d skal reikna af öllu húsr ými á viðkomandi lóð, hvort sem það verður allt 

itaveitunn ar eða ekki. Þó skal ekki reikna heimæðagjald af búpeningshús- 

lum nema þeim útihúsum sem tengd verða veitukerfinu, en af þeim 

Hei gjöld eru miðuð við þáttöku húseiganda í stofnkostnaði 

    

  

    

Heima 

tengt veitukerfi 
um á Jörði um og 

skal greida hålft 

/eitukerfis hitaveitur 

Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir: 

a) Af húsnæði sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun svo og af þeim 

nýbyggingum sem samþykktar eru fyrir 1. október 1979, skal reikna heimæðagjald 

samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 

H = 40 811 + 44,60 x V 
Hér táknar heimæðagjald í krónum fyrir hverja heimæd og/eda hemlagrind og V 

rúmmál (utanmál) viðkomandi húsnæðis í rúmmetrum. 

b} Af nýju húsnæði og breytingum og endurbyggingu húsnæðis sem felur í sér stækkun eða 

breytta notkun, sem samþykkt er eftir 1. október 1979, skal reikna heimæðagjald 

samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 

H = 61 383  66,50 x V. 
Hér táknar H heimæðagjald í krónum fyrir hverja heimæð og/eða hemlagrind og V 

rúmmál (utanmál) viðkomandi húsnæðis í rúmmetrum. 

  

    

  

    

8. gr. 

Af húsnæði, sem þegar hefur verið tekið í notkun og nýbyggingum sem samþykktar 
07 hafa verið fyrir 1. október 1979 gjaldtellur 50% heimædargjalds, þegar lagning dreifiæðar og 

götuæðar er hafin. Eftirstöðvar gjaldsins, gjaldfalla þegar heimæð hefur verið lögð inn fyrir 

húsvegg. 

Fyrir ðarhús, með þilofnahitun er heimilt seinni hluta gjaldsins ef 

hitunarkerfi hússins er tengt innan 2 ára frá lagnir eu „Sreifiæða. Að þeim tíma liðnum 

gjaldfellur síðari hluti gjaldsins og reiknast þá sem 50“ 

samsvarandi húsnæði. 

Af nýju húsnæði og breytingum eða endurbyggingu á húsnæði sem er samþykkt eftir Í. 

október 1979, gjaldfellur heimæðargjald þegar byggingaleyfi er veitt. 

      

  

     
/s af gildandi heimæðargjaldi fyrir 

9. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila skal 
gjald fyrir að opna á ný samsvara orkugjaldi fyrir einn mínútulítra á mánuði. 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

  

10. gr. 

Gjalddagi hitaveitunnar er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð og skulu gjöldin greidd þar sem hitaveitan ákveður. 

Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá gjalddaga.



   

    
    
      

  

ísttölu byggingarkostnaðar. 

aldskr; å bessari, bå ekki meirå 

sé breytingin 

    

         
verdur, enda då 

  

fingu sem á nefndri v 

a Á ar cambuæmt 
veom er samkvæm 

måli.    Tafn fnframt er úr gildi f 

Iðnaðarráðuneytinu, 7. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 

  

13. janúar 1987 Nr. 13 

GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

  

Orkuveitusvæði, 

Gjaldskrá þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

  

Ra Aforkugjöld. 
A. Almennir taxtar 

A.1 Verð á rafmagni til allrar almennrar notkunar, sem c 

Fast gjald ............... HR 

Orkugjald „........0.00..0. 

A.2 Verð á rafmagni til nc otkunar við ma 

mannvirkjum: 

Fast gjald .......... a HR … 

Orkugjald ...... a AR 

  

   

B. Afltaxtar 

B.1 Verð á rafmagni til meiri háttar vélanotkunar: 

Fastgjald ................ HR AA 23 100, 

Aflgjald ........... a sr a. 4 390,00 kr/kW/ár 

Orkugjald ................. AIR 0.88 kr/kWh 

    

Aflgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við ÍS mínútna meðalgildi afls, enda sé 

lágmarksafl 30 kW. 

Heimilt er að sammæla raforku til órofinnar iðnaðarhitunar með vélanotkuninni. 

Einnig er notendum, sem greiða fyrir 100 kW afi eða meira, heimilt að kaupa alla 

raforku sína samkvæmt þessum taxta. 

 



Ni 

B.2 

a 
ve 

Cc 
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g götulýsingar, samkvæmt t uppsettu af am ==
 

> hi 

) kr/kW/år 

kr/kW/ár 

kr/kW/ár 

   
    

  

   
   
   
    
   

  

   

aldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að ullu. 
  

af stjórnbúnaði rafmagnsveitunnar. 

ni til órofinnar hitunar: 

4 62 0. ) kr/år 

kr/kWh     
Verð á rafmagni til rofinnar daghitunar með rofi tvisvar á sólarhring allt að tveim 

  

klukkustundum í hvort ski 

  

3 090,00 kr/år 

g með rofi í 

iði, október — mars HR MR 1,08 kr/kWh 

ald med rofi i 

udi, november — februar ............ NR 118 kr/kWh 

d með rofi í    
janúar IR A 1,80 kr/kWh 

j næturhitunar: 
3 090,00 kr/år 

1... a . NANNA 0,56 kr/kWh 

til hitunar samkvæmt þessum lið er rofinn allt að tólf klukkustundum á 

tímabilinu kl. 09:00 til 21:00. 

Sumar axti 

tlaðarnotkun á tímabilinu 1. apríl til31. október, samkvæmt 

  

Í á mánuði miðast við 75 KW. 

337,00 kr/kW/mån 

74 kr/kWh 

raforku skv. þessum taxta frá l. nóvember til 31. 

  

mars. 

  

3. gr. 

Mælaleiga. 

; gerð mæli- og stjórntækja, sem notuð eru við sölu 

fy rir pe >sså tæ ki er innifalin í gjöldum samkvæmi 2. gr. 

arra nota, en að framan greinir, skal ársleiga vera sem hér segir: 

   

   

kr. 410,00 

kr. 1 610,00 

kr. 2 720,00 

kr. 2 720,00 

kr. 4 070,00 

Í vígi“ ds: orkumælir 2. IR IR kr. 2 620,00 

  

Móttökuliði, þrípóla .........00. 0. HI kr. 

SIÐ kr. 3 990,00 

1 810,00 

2 720,00
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Ársleiga fyrir önnur tæki, en að framan greinir, skal vera sem næst 15% af 

innkaupsverði tækisins, eftir nánari ákvörðun rafmagnsveitunnar. ísa skal greidd 

samtímis raforkugjaldi. 

Á. gr. 

Heimtaugagjöld. 

4.1 Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 

4.2 Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

4.3  Aðalheimtaugar. 
Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur Heimtaugargjöld 

63 A 22 200 kr. 

63 A 24 600 kr 

100 A 39 200 kr 

111 A 78 100 kr. 

315 A 
400 A 
630 A 
710 A 3—fasa cT. 

1200 A 3—fasa 470 000 kr 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

á.d  Bráðabirgðaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Jarð- Loftli 

strengur 

Målstraumur Stofngjald kr/m kr/stólp 

63 A |—tasa kr. 4 410,00 656,00 8 330,00 
63 A 3—fasa kr. 6 220,00 656,00 9 66 

100 A 3—fasa kr. 6 560,00 858,00 11 100,00 

Målstraumur heimtaugar midast vid stærd stofnvara husveitu. 

Lengd jardstraumsheimtaugar reiknast i heilum metrum frá næsta útitengiskáp, eða 

rofa í spennistöð, að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka 

jJarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug 

4.5 Sé fyrirsjáanlegt, vegna fja rlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 

heimtaugar verði meiri en 50% hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, skal greiða 

þann kostnað, sem umfram 50% samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitunnar. 

4.6 Óski eigandi húsveitu eftir, að heiintaug sé lögð, þegar frost er í jörðu, skal hann 

greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitunnar 

4.7 Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar húsveitu, og hún að mestu 1 
1 

i leyti notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eigandi veitunnar skylt að leggja ti lóð undir 

stöðina, rafmagnsveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum 

hennar um stærð lóðar og staðsetningu stöðvar.
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4.8 Þegar aðalheimtaug er breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, svo og þegar 

heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að 

frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi & (eð Ð, E öðJ 5 

gjaldskrå, begar breytingin fer fram. 

5. ør. 

Ymis ákvæði. 

5.1 Heimilt er með samþykki borgarráðs að selja háspennt rafmagn samkvæmt sérstökum 

samningi. 
KID 5.2 Heimilt er að selja raforku til meiriháttar véla- og iðnaðarnota á sérstökum 

sumartaxta. Gera þarf sérstakan samning þar um í hverju tilviki. Sumartaxti gildir 

aðeins á tímabilinu 1. apríl til 31. október. Utan tímabilsins er framangreind notkun 

ekki leyfð um viðkomandi kW/kWh-mæli né aðra mæla rafmagnsveitunnar á Öðrum 

gjaldskrárliðum. Aflgjald sé samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. meðalgildi afis. 

Álestur fari fram að jafnaði 1. hvers mánaðar. 

Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launafi hjá notendum, ef úttekið launatl 

nemur 75% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 15 mínútna meðalgildi 

afls. 

5.4 Óski notandi þess, að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

rafmagnsveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það 

I vs
 

gjald 2... kr rener nes „.. kr. 450,00 

5.5. Fyrir tengingu åsamt aftengingu vegna skammtimanotkunar, svo sem landtengingu 

skipa, skal greiða gjald ...............000000 02. enkrreknnrknns kr. 900,00 
5.6 Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 

samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða gjald ................... kr. 900,00 

fyrir, að settur sé straumur á að nýju. 

5.7 Sala rafmagns til hitunar samkvæmt C-liðum er bundin því skilyrði, að orkuver og 

veitukerfi þoli álagið að dómi rafmagnsveitunnar. 

5.8 Söluskattur 25% er innifalið í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema á C- 
liðum, húshitun, og viðhaldsgjaldi götulýsingar. 

5.9 Heimilt er að breyta gjaldskrá þessari til samræmis við verðbreytingar, enda miðist 

gjaldskráin ætíð við það, að tekjur rafmagnsveitunnar standi undir rekstrargjöldum 

hennar svo og aukningu veitukerfis. Við ákvörðun gjaldskrár skal ætíð liggja fyrir 

áætlun um rekstur og fjárfestingu á næsta 5 ára tímabili. 

Rafmagnsveitan leiðbeinir notendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir tegund 

notkunar. 

A = > 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, samkvæmt reglugerð Rafmagnsveitu Reykjavíkur nr. 451 

20. desember 1977, með síðari breytingum, til að öðlast gildi 1. janúar 1987, með vísan til 

auglýsingar ráðuneytisins nr. 529, 29. desember 1986. Jafnframt er úr gildi felld eldri 

gjaldskrá sama efnis nr. 208, 20. mars 1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 13. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson.
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GJALDSKRA 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

1. RAFORKA. 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og á því verði er hér segir: 

A. Lýsing. 

Al. Götur og útilýsing. Af uppsettu afli. 

Aflgjald 0... 8 430,00 kr/kWa 
Viðhaldsgjald ................ „2... 10 130,00 kr/kWa 
Gjald samtals ...................... 18 560,00 kr/kWa 

Auk afls- og vidhaldskostnadar greiði notandi stofnkostnað að fullu. 
Þó ákveður bæjarstjórn gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði að fenginni tillögu 

rafveitunefndar, sem gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins. 
Lýsing þessi stýrist að jafnaði af stjórnbúnaði rafveitunnar. 

A2. 4,15 kríkWh séu lampar ófasviksjafnaðir. Sjá lið 3.4 og 3.5. 

Heimilt er að sammæla notkun eftir taxta A2 og Cl. 

B. Heimilisnotkun. 

4,15 kr/kWh til heimilisnota, sjúkrahúsa, heilsuverndarstöðva, vistheimila, elliheimila 

og hliðstæðra stofnana. 

C. Vélar. 

Ci. 4,15 kr/kWh til véla. 
C2. 0,98 kr/kWh og 4 940,00 kr/kWa og fast gjald 25 940,00 kr/a, til véla og fyrir 

iðnaðarhita Aflgjald greiðist eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls, enda 
sé lágmarksaflsnotkun 30 kW. 

Einnig er notendum, sem greiða fyrir 100 kW afl eða meira, heimilt að kaupa alla 
raforku sína eftir þessum taxta. 

C3. 5,10 kr/kWh til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð og 

breytingar á eldri mannvirkjum. 
Fastgjald .............. 2 990,00 kr/a 

D. Hitun. 

D1. Orofin hitun: Orkugjald ................ 2,81 kr/kWh 

Fast gjald ................ 5 090,00 kr/a 

D3. Hitun m/rofi: Orkugjald ................ 1,02 kr/kWh 

Fastgjald ................ 3 410,00 kr/a 

Rjúfa má straum í allt að 3 klst. á dag við hitun íveruhúsnæðis og allt að 5 klst. við hitun 

á öðru en íveruhúsnæði. 

DS. Næturhiti m/rofi: Orkugjald ................ 0,63 kr/kWh 
Fastgjald ................ 3 410,00 kr/a 

Rjúfa má straum í allt að 12 klst. á sólarhring við hitun á íveruhúsnæði og frá kl. 

08:00—24:00 við hitun á öðru en íveruhúsnæði. 

D7. Hitun með rofi í 4 mánuði, mánuðina nóvember til og með febrúar, sama og á taxta D3. 

Orkugjald ................ 1,32 kr/a 

Fastgjald ................ 3 410,00 kr/a
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D9. Hitun med rofi i 2 mánuði, mánuðina desember til og með janúar, sama og á taxta D3. 
   Orkugjald ................ 2 kr/kWh 

Fast gjald ...... 2... 3 410,00 kr/a 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: 
a) Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

b) Að hiti með rofi valdi ekki auknum aflkaupum hjá rafveitunni utan roftíma. 

c) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 

) Að hitalagnir og öll tæki séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og hitatæki fasttengd. 

e) Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann að setja. 

) Að lagðir séu fram fullkomnir útreikningar á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, eftir 

reglum, er rafveitan hefur sett. 
g) Að raforka sé notuð til hitunar með þar til gerðum tækjum sem breytir henni í hitaorku. 

h) Ákvæði liðanna a til og með g. eiga ekki við varðandi tengingu við skip. Það skoðast sem 

sérstök veita. Raforkuvirki í skipum eru undanþegin ákvæðum reglugerðar RER um 

raforkuvirki sbr. gr. nr. Í.1.1. 

Hjálpartæki, sem sambyggð eru við rafhitatæki og nota verður af öryggisástæðum og 

eðli tækjanna, svo sem rafliðar, rafeindastýringar, vísiljós eða smáhreyflar, sem varna 

yfirhitun á hitaldi tækisins mega vera tengd og sammæld með hitatækinu enda sé 

raforkunotkun þeirra óveruleg. Undir Hð D í gjaldskránni falla ekki olíukynditæki, 

miðstöðvardælur, varmadælur eða tæki til varmaflutnings í loftræstikerfum eða 

lofthitunarkerfum. Þau falla undir gjaldskrárlið B,C eða E, eftir því sem við á. 

  

E. Stórnotkun. 

El. Öll raforkunotkun, enda sé lágmarksaflsnotkun minnst 200 kW 0,70 kr/kWh og 

6 240,00 kr/kWa, eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afis. Sala eftir 

þessum lið er háð ákvörðun rafveitunendar. 

F. Önnur notkun. 

FI.  Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum á 

liðum A til D á orku, sem notuð er á sumrin ef um töluverða aukningu frá 
vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 

F2. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum samningi, 

þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema samþykki rafveitunefndar komi til. 

G. Mælaleiga. 
kr/mánuði 

Gl.  Afeinfasamælum............... 0... HIÐ 36,10 
G2. Af þrífasa mælum tilog með 80A .........0.00.0 0 101,90 

G3.  Afbþrífasa mælum yfir80A .........0.... 0000 149,70 
Gá.  Afmestumælum ............... 0000. 374,20 

G5.  Móttökuliði .......0.........00 00. ennrnnnnnnne 81,10 
Gó.  Arsleiga eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi 

tækis. 

Tækjaleiga greiðist ekki við rafmagnssölu eftir liðum C2, C3, D1, Ð3, þ=
 

NS
 mi
 

>, D7, og D9. 
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2. HEIMTAUGAGJÖLD. 
Heimtaugargjald skal greiða fyrir hverja heimtaug, sem tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

2.2  Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

BR
O 

þa
ð
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2.3 Men emaus 

Gjald fy 

Målstraumur 

„in ara 

Jarðstrengur 

  

20 V kerfi: kr. 

63 Aldfasa ........ 24 800,00 

63 A 3-fasa ........ 26 600,00 

100 A 3-fasa ..…. … 36 500,00 

200 A 3-fasa ........ 63 300,00 

00 A3-fasa ........ 90 200,00 

380 V kerfi: 

63Al-fasa ........ 24 800,00 

63 A3-fasa ........ 26 800,00 

100 A3-fasa ........ 41 800,00 

200 A 3-fasa ........ 84 900,00 

300 A 3-faåasa ........ 127 800,00 

400 A 3-fasa ........ 169 200,00 

600 A 3-fasa 254 300,00 

900 Á 3-fasa 

1200 A 3-fasa 

382 000,00 

AR 509 600,00 

2.4 Gjald fyrir heimtaug me 

hlutfalli við 300 A heimt 

ir aðalheimtaug og breytingu á heimtaug skal greitt samkv. 

Heimtaugargj. 

eð meiri flutningsgetu en taflan tilgreinir, 

taug í 220 V kerfi og 

27 Nr. AH
 

eftirfarandi töflu: 

Loftlínuheimtaug Einfasaheim- 

breytt í jarð- taug 63 A 

str. heimtaug aukin í 3X63A 

kr. kr. 

7 470,00 

9 310,00 4 870,00 

11 680,00 

reiknast i réttu 

1200 A heimtaug í 380 V kerfi. 

2.5 Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna tiltekinnar húsveitu og hún að mestu 

notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal e ganda veitunnar skylt að leggja til lóð undir 

stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu 

ærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. um St 

og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar 

Oski húseigandi eftir að í flutningsgeta heimtaugar verði aukin skal húseigandi greiða 

fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri 

heimtaugar hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. Ef 

loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug vegna óska húseiganda eða 

vegna breytingar á stofnlínu í götu skal húseigandi greiða heimtaugargjald skv. töflu. 

Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera 

kostar rafveitan breytingu á 

en þó ekki breytingu á loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug. 

Húseigandi skal kosta breytingu á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera 

2.6 

einfasa 63 A heimtaug er aukin í þrífasa skal greitt skv. töflu. 

2.7 Ef breyta þarf 

samfara og taka á sig annan kostnað, er af þessu kann að stafa 

Ef 3220 V notendakerfi er breytt í 3<380/220 V kerfi, 

heimtaug, 

samfara og taka á sig annan kostnað er at þessu kann að stafa. 

2.10 Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugargjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingarstaði skulu greidd sam- 

kvæmt eftirfarandi töflu: Lengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Lottlína 

stofnvara Kr Kr/m Kr/stólpa 

63 A 1-fasa 5 280,00 768,00 9 810,00 
63 A 3-fasa 7 170,00 768,00 11 400,00 

100 A 3-fasa 7 700,00 1 010,00 13 000,00



Nr. 14 28 13. januar 1987 

2.11 

ts
 

Fa
 AJ
 

ts
 

þ
m
 

Ww
 

ts
 

ta
 

>
 

to
 NJ
 

pa
 

t9
 

9
 

to
 

3.7 

3.8 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra í jJarðstrengsheimtaug frá 

tengistað við húsveitu að útitengiskáp eða rofa í dreifistöð og fyrir hvern stólpa í 

lottlínuheimtaug. 

Sé fyrirsjáanlegt vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 
bráðabirgðaheimtaugar verði meira en 50% hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, 
skal greiða þann kostnað, sem umfram 50% er, samkvæmt nánari ákvörðun 
rafveitunnar. 
Ef hluti af bráðabirgðaheimtaug nýtist með óbreyttri legu sem aðalheimtaug, reiknast 

ekki lengdargjald af þeim hluta. 

Varðandi aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar að því er varðar fjarlægð 

húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugar- 

gjald ákveðast samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni. 

Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörð, skal hann greiða 
aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

Fyrir tengingu vegna skammtímanotkunar svo sem landtengingar skipa eða tengikassa, 

skal greiða gjald kr. 833,00. Fari tenging fram utan venjulegs vinnutíma skal greiða 
gjald kr. 1 800,00. 

3. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

Gjalddagi reiknings er útgáfudagur. Eindagi er 10 dögum síðar og skal hann tilgreindur 
á reikningi. Verði greiðslufall á reikningi, hvort sem um er að ræða áætlunarreikning 
eða álestrarreikning, getur rafveitan áskilið sér vanskilavexti af því sem gjaldfailið er, 
talið frá og með gjalddaga. Vanskilavextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, 
sbr. 13. gr. I. nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. 
Hafi gjald fyrir raforku ekki verið greitt, svo að til lokunar hafi komið skal taka gjald 
fyrir enduropnun veitunnar kr. 780,00. Ennfremur skal sama gjald tekið, ef farið er á 
stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd. 

Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór skal veitunni lokað tafarlaust og 
verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald til rafveitunnar kr. 

780,00 og sett viðeigandi vör. 

Sé opnað utan venjulegs vinnutíma skal taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 

1 390,00. 
Ef launafl nemur 48% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 15 mínútna 

meðalgildi afls (raunstuðull 0,9) er heimilt að hækka afl- og orkugjald um 15%. 

Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliða tengingu með 

sperru fyrir 1050 Hz. 
Breytist innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárliðum 

gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 60% af þeirri breytingu. Breytist kaupgjald 
hjá Rafveitu Hafnarfjarðar frá 1. janúar 1987, hvort heldur er vegna breytinga á 

grunnkaupi, kaupgjaldsvísitölu eða vegna samninga, er rafveitunefnd heimilt að 
breyta gjaldaliðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að % af þeirri breytingu. 

Breyting skv. þessum lið er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

Sölugjald 25% er innifalið í rafmagnsgjöldum, sem um ræðir í 1. kafla gjaldskrár 

þessarar nema á húshitunartöxtum og viðhaldsgjaldi á taxta Al. Sölugjald innheimtist 
ekki af sölu á rafmagni til varmadælna, enda verði notkunin sérmæld. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. janúar 1987, með vísan til
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auglýsingar ráðuneytisins nr. 529, 29. desember 1986. Jafnframt er úr gildi felld eldri 

gjaldskrá sama efnis nr. 222, 20. mars 1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 13. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRA 

Rafveitu Akraness. 

Tafla 1. Orku- og aflverð, fastagjöld og rofaleiga. 

Númer Orku- , 

gjald- verð Ars- 

skrár. Heiti gjaldskrárliða kr./kWh. greiðslur kr. 

Á — Almenn notkun. 

A Með fastagjaldi ....................... 4,81 1 356,00 

B — Heimilisnotkun o. fl. 

B1. Heimilisnotkun ....................... 3,48 1 356,00 
B2 Mannvirkjagerð og Akraneshöfn ........ 6,15 2 131,00 

C — Vélanotkun. 

Cl. Með fastagjaldi ....................... 4,81 1 356,00 

C3. Stórnotkun (Afltaxti) .................. 1,20 4 160,00 kr/kW 

Fastagjald .................. HA 14 522,00 lår 

D — Húshitun. 

D1. Ånrofs „000. 2,54 1 700,00 
D2. Rof 1,Sklst. ádag ..................... 1,37 1 700,00 

D3. Rof2,Sklst. ádag ..................... 1,24 1 700,00 

DS. Rof 14,5 klst. ådag .................... 0,71 1 700,00 

D6. Sumarh. rof3 klst. ádag ............... 0,93 1 700,00 

D7. Rof breytilegt .........0.0......... 1,15 1 700,00 

E — Annað. 

El. Sérsamningar ....................... 

E2. Gatna- og hafnarlýsing ................. 15 030,00 kVa/år. 

E3. Lokun og enduropnun veitu ............ 765,00 

Mæla og rofaleiga. 

10 Einfasa .......0..000. 2. 240,00 

11 Einfasa með liða ...................... 1 245,00 

20 Þrífasa ..........0.0.00. 0. 920,00 

21 Þrífasa meðliða .........00.0... 1 940,00 

24 Þrífasa með straumsp. ................. 2 360,00 
30 Þrífasa með aflmæli ................... 1 480,00 

31 Þrífasa með aflmæli og straumsp. ........ 2 890,00 
32 Ársleiga fyrir önnur tæki og rofa skal vera 

sem næst 15% af verði viðkomandi bún- 

aðar.
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Ákvæði og skýringar með töflu 1. 

Til lýsingar véla og tækja í iðnaði, verslun og þjónustugreinum. Eftir þessum lið má 

einnig selja raforku til eldunar- og þvottatækja í sjúkrahúsum, elliheimilum, vistheimil- 

um fyrir börn og gisti- og veitingahúsum. 

  

„ Til véla- og vinnuljósa, fyrir hús sem eru í byggingu. Einnig til véla við Akraneshöfn. 

Gjaldið miðast við hverja byrjaða 12 tíma og allt ad 40% ástimplaðri flutningsgetu 

tengla er verða 3x32 A. og 3<50 A. 220 V. 
„ Til atvinnutækja með meira en 40kW. ársafl. Gjaldstofn aflgjalds úttekt í kílóvöttum. 

Ársafl reiknast hæsta meðalafl á 15 mín. Heimilt er að selja einnig rafmagn til lýsingar 
samkv. þessum taxta, að tilskyldu samþykki rafveitunefndar, en greiða skal þá þretalt 

fastagjald. 

Hitanotkun. 

Öll sala raforku til hitunar er háð ákvörðun rafveitustjóra og rafveitunefndar m. a. 

með tilliti til: 
a. að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsorka). 

b. að vélaafl, spennar og rafstrengir þoli álagið. 
c. verðlags og hagkvæmni slíkrar sölu. 
d. að straumur sé rofinn á álagstímum með sjálfvirkum búnaði og notandinn kosti 

tengingu slíks búnaðar og greiði leigu af honum. 

að tæki, lagnir og allur hitabúnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar og 

settum reglum. Ofnar séu fasttengdir, hafi rofa og hitastilla. 
f. að notkun sé eigi minni en 6 000 kWst. á ári. Undanþeginn þessu ákvæði er liður 

DI1. Ef notkun er minni er rafveitunni heimilt að krefjast gjalds fyrir 6 000 kWst. á 

ári, eða færa notkunina yfir á Dl. 

g. að notendur fái skriflegt leyfi (hitaleyfi) fyrir slíka notkun. Ef tvö ár líða frá útgátu 
hitaleyfis, og notkun ekki hafin, fellur leyfið úr gildi. Sama gildir ef leyfi er ekki 
notað í tvö ár. 

Eftir þessum lið má einnig selja raforku með blönduðu rofi, þannig að hluti notkunar sé 

rofin í 1414 klst. á sólarhring, en á móti sé a. m. k. jafn mikið afl órofið. 
Fyrir notkun sem eingöngu fer fram á tímabilinu frá 1. maí til 15. október ár hvert. 
Einnig má selja eftir þessum lið orku, sem rafveitunni er heimilt að rjúfa að vild. 

ao
 

E — Annad. 
Ef sérstaklega stendur å getur notandi leitad eftir samningi um raforkukaup. 

Rafveitustjóra er heimilt að leyfa tengingu einstakra tækja við kerfi rafveitunnar ån 

mælis, um stundarsakir, að því tilskyldu að greiðsla komi fyrir í samræmi við áætlaða 

notkun tækisins. 
Gjald miðast við uppsett afl til úti- og götulýsingar. Lýsing þessi stjórnast af 

ljósnemabúnaði rafveitunnar. Auk rafmagnskostnaðar er allur eðlilegur viðhalds- 
kostnaður lýsingakerfisins innifalinn í verðinu, en notandi greiðir stofnkostnað að 

fullu. Þó ákveður bæjarstjórn greiðslu fyrir gatna- og hafnarlýsingu að fengnu áliti 

rafveitunefndar. 
Hafi gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greidd svo að til lokunar veitu hafi 

komið, skal taka gjald fyrir enduropnun samkv. þessum lið. Ef við skoðun finnast 

óleyfileg eða of stór vör í veitu skal henni lokað tafarlaust og ekki má opna hana aftur 

fyrr en úr hefur verið bætt og gjald samkvæmt þessum lið greitt á skrifstofu 

rafveitunnar.
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E4. Á hafnarsvæðinu er heimilt að selja rafmagn til skipa samkvæmt blönduðum taxta á 

þann hátt að allt að 85% notkunar reiknist á hitataxta D1, en a. m. k. 15% notkunar 
reiknast á taxta B2. 

Slík sala er háð samþykki rafveitustjóra, hann skal ákvarða skiptingu milli fyrrnefndra 
tveggja taxta innan þeirra marka er að framan getur og ganga úr skugga um að 

hitanotkun sé í samræmi við þá skiptingu. 
ES. Rafveitunni er heimilt að reikna dráttarvexti á vangoldna rafmagnsreikninga eins og 

dráttarvextir eru ákveðnir á hverjum tíma. 

Mæla- og rofaleiga. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, og er 

sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. Gjaldskráin miðast við að meðalfasviks- 

stuðul hvers mánaðar hjá kaupanda sé ekki lægri en 0,9. Falli meðalfasviksstuðull 

niður fyrir þetta gildi, skal kílówattsstundaverð umrædds mánaðar hækka um 28 aura 

fyrir hvert tímabil mánaðarins sem hann fer niður fyrir slíkt lágmark. 

Tafla 2. Tenging við veitukerfið (heimtaugar). 

  

  

Flutnings- Tengigjald 

Gjald- Mál- Aðalvara geta miðuð jarðstrengs- 

skrár- straumur 380 V við stærð heimtaugar 

liður 220 V kerfi aðalvara allt að 15 m 
Nr. Amp. Amp. kVa. kr. 

2,01 2 x 35 1 x 35 7 12 200,00 

2,02 2 x 60 1 x 60 13 14 600,00 

2,03 3 x 60 22 17 700,00 

2,04 3 x 100 3 x 60 38 24 800,00 

2,05 3 x 100 66 36 000,00 

2,06 2 x 200 76 40 000,00 

2,07 3 x 350 3 x 200 132 63 000,00 

2,08 3 x 350 231 103 000,00 

2,09 Bráðabirgðarheimtaug 1 x 35 Amp. 4 500,00 

2,10 Bráðabirgðarheimtaug 3 x 35 Amp. 9 000,00 

2,11 Brådabirgdarheimtaug 3 x 60 Amp. 15 200,00 

2,12 Tenging v/Akraneshåfn 580,00 

Tafla 3. Tenging vid veitukerfid. 

Gjaldskrårlidur Stærd spennis 

nr. kVa Nr. 

3,01 150 80 000,00 

3,02 300 150 000,00 

3,03 500 240 000,00 

3,04 600 280 000,00 

3,05 800 370 000,00
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Åkvædi og skyringar med tåflu 2 og 3. 

a. Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir húsveitu. 

b. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðamörkum við stíg eða götu stystu greiðfæra leið að 

varkassa eða töflu. Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 

15 metrana þannig: Yj = (550,00  0,52 < kVa) kr./m og yfirlengd loftlínu umfram 
fyrstu 30 metrana Yj = (370,00  0,37 x kVa) kr./m að viðbættum kr. 6 200,00 á hvern 

stólpa umfram línu. 

c. Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin skal greiða fullt gjald fyrir 

hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri, hvort tveggja miðað við 

gildandi gjaldskrá, þegar breytingin er gerð. Húseigandi skal kosta breytingar á 

stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af 

þessu leiðir. 
d. Tengigjald samkvæmt töflu 3 skal reikna þegar spennistöð er byggð að mestu eða öllu 

leiti í þágu eins notanda. Skal notandi leggja til lóð eða húsnæði fyrir stöðina, eftir því 

sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra. Húsnæðið skal fullnægja öllum kröfum 

um gerð spennistöðvarhúsa. Kostnaður notenda við gerð húsnæðis kemur til frádráttar 

tengigjaldi, þó aldrei meira en tengigjaldi nemur. 

e. Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum innan Akraneskaupstaðar. Í 

óskipulögðum hverfum greiðist tengigjald samkv. kostnaði. Tengigjald fellur í gjald- 

daga þegar setningu heimtaugar eða byggingu spennistöðvar er lokið. 

Ýmis ákvæði. 

Hækki innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa um 

allt að 60% af þeirri hækkun. Hækki tilkostnaður rafveitunnar vegna almennra verðhækk- 

ana er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa um allt að 40% af þeirri hækkun og 

skal viðmiðun vera vísitala byggingarkostnaðar. Fyrrnefnd viðmiðun miðast við verðlag Í. 

september 1983. Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu, er aðeins gild að til 

komi samþykki iðnaðarráðuneytisins. Sölugjald 25% samkvæmt lögum er innifalið í 

rafmagnsgjöldum samkvæmt töflu 1 í gjaldskrá þessari, nema liður D (rafhitun), sem er 

undanþeginn gjöldum þessum. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og orkulögum 

nr. 58, 29. apríl 1967 staðfestist hér með að taka þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 

sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 209, 20. mars 

1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 7. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson.
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3.4 

GJALDSKRÅ 
Rafveitu Reydarfjardar. 

I. GJALDSKRÁRLIÐIR. 

1. Lýsing. 

Rafveita Reyðarfjarðar selur raforku á því verði sem hér segir: 
Fast gjald ..........000000 000 Fl 

Orkugjald ...........0000 0. kr. 9,00 á kWh 

Fast gjald ........0.. F1 + F2 
Orkugjald ...........0 0. kr. 5,30 á kWh 

2. Notkun til heimilisþarfa 

Fast gjald .........0.0..0.0.. F1 + F3 

Orkugjald...........0.0.0... kr. 4,20 á kWh 

3. Vélanotkun 

Fast gjald ...........0.00. 0. senere F1 + F2 
Orkugjald ...........0.00.0 00 kr. 5,30 á kWh 
Lágmarksgjald ............0000. 0 IS x Fl á ári 
Aflgjald lágmark3kW ......000.000 0 kr. 21 900,00 á ári 

Afigjald frá3SKW........ kr. 6 920,00 á kW 
Fast gjald ........00000. Fl + F3 

Orkugjald ..........0.... kr. 1,71 á kWh 
Aflgjald umfram SkW ......0000.0 00 kr. 6 270,00 KW á ári 

Fast gjald .........0.0.000 0. F1 + F3 
Orktigjald .............0 0... kr. 1,44 á kWh 

Til súgþurrkunar .............0.0.0.0000.. 

Fast gjald ..........00.... FI 

Orkugjald ............0 0... kr. 2,00 á kWh 

4. Húshitun 

Fast gjald ...........0.00.00. Fi + F4 

Orkugjald .........0..... kr. 2,83 á kWh 

Roftími allt að í klst. á dag. 

Taxti Í Taxti HI 

til hitunar á öðru til hitunar á 

en íbúðarhúsnæði. íbúðarhúsnæði. 

Fastgjald ................... 495,00 kr/kW/ári 6 580,00 kr/ári 
Orkugjald ................... 1,65 kr/kWh 1,02 kr/kWh 
Rottími allt að 3 klst. á dag. 

Orkugjald ................... 1,12 kr/kWh 1,12 kr/kWh 
Roftimi allt ad 15 klst. å dag. 

5. Utanhusslysing. 

.… Fastgjald ........0000... eeenveevreee F1 

Orkugjald ............. kr. 4,20 á kWh
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Skilgreiningar og ymis åkvædi. 

Föst gjöld. 

Flo HI kr. 78,00 á mán. 

F2 a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofuro.þ.h. ......... kr. 3,10 á m“ mán. 

b} Gangar, geymsluro.þ.h. ................. kr. 1,87 å m' mán. 

F3 000. kr. 2 194,00 /ári 

Gjaldeiningar eru: 

a) Fyrir fjölskylduheimili. Hvert herbergi notað eða ætlað tl íbúðar, en ekki ganga, 

baðherbergi né geymslu. Herbergi 5 m' eða minna reiknast hálft, 25 m“ eða stærra 

reiknast tvö 

b) Fyrir félagsheimili, skóla gistihús o.þ.h. 20 m“ mælt innan útveggja. 

c) Fyrir fískvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús o.þ.h. 30 mf fyrir vinnslurúm, 40 m' fyrir 

seymslurúm. 

d) Fyrir útihús vegna búrekstrar. Fyrstu 50 m” eða minna, ein gjaldeining, hverja næstu 100 

m“ ein gjaldeining. 

F4 Hvert uppsettkW .....0.......0 kr. 495,00 KW á ári. 

6. Hitun. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

a) Að notandi setji á sinn kostnað klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. 

b) Að vélaafla, götulínur og spennar þoli álag að dómi rafveitustjóra. 

c) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 

fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 
Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,8 skal hann gera ráðstafanir á sinn kostnað til 

þess að hækka fasviksstuðulinn upp í það gildi. Notandi greiðir hærra verð fyrir raforku með 

fasviksstuðli undir 0,8. 

Il. OPNUNARGJÖLD. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu skal taka gjald fyrir enduropnun .............%... 0000... kr. 900,00 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun skal veitunni lokað og hún ekki opnuð 

aftur fyrr en notandi hefur greitt ..............0..2 0002. 00 kr. 550,00 

á skrifstofu rafveitunnar. 

HI. HEIMTAUGAGJÖLD. 
Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald sem hér 

agir: segir: 

Grunngjald af hverri heimtaug ...............00. 00... kr. 186,00 

Auk grunngjalda skal greiða 10% af hverju pus. ad ..................... kr. 13 400,00 
5% af hverju þúsundi sem umfram er af brunabótamati húsa og mannvirkja. 

Heimtaugargjald fellur í gjalddaga þegar heimtaugaruppsetningu er lokið eða þegar 

brunabótamat hefur verið framkvæmt. 

Sé lengd jarðlínuheimtaugar meiri en 20 metrar og loftlínu meiri en 60 metrar og 

gildleiki víra meiri en 3 X ZÓq, skal húseigandi greiða kostnað af því sem umfram er. 
Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi skal greiða allan kostnað af síðari 

heimtauginni eftir reikningi. 

Söluskattur er innifalinn í öllum gjaldskrárliðum nema raforku til húshitunar.
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Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum 

nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að taka þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 

sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 20, 8. janúar 

1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 7. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 

Guðrún Skúladóttir. 

7. janúar 1987 Nr. 17 

GJALDSKRA 

Rafveitu Vestmannaeyja. 

I. RAFORKA 

Rafveita Vestmannaeyja selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Almenn notkun. 

A1 Öll almenn notkun, svo sem heimilsnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur notkun 

ótalin annars staðar. 

Orkugjald ............... 00. kr. 3,97 kWh 
Fastagjald ..............0.00 0. kr. 1 558,00 a 

C. Afl- og orkumæling. 

C2 Um kW-kWh-mæli, enda sé målraun tækja yfir 40 kW. 

Aflgjald 000... 6 455,00 kr/kW/a 

Orkugjald: 

0—2500 KWh/kW 20.00.0000 2,05 kr/kWh 
2500—-4000 KWB/KW ..0000%%. 2 1,30 kr/kWh 
Yfir 4000 KWB/KW .......00000. ne nknnnee 0,66 kr/kWh 
Mælaleiga samkvæmt gjaldskrá. 

Aflgjaldið miðast við mesta 15 mínútna meðalálag ársins. 

Á tímabilinu 16. maí—15. september er heimilt að leyfa kaupendum að auka aflúttekt 
sína um allt að 20% án þess að aflgjald hækki. 

Sé húshitun innan þessa liðar, sérmæld, þá greiðist ekki sölugjald af þeirri orku. 

Ofangreindur taxti fylgi kaupverði Rafveitu Vestmannaeyja á rafmagni, þannig að 

álagning rafveitunnar sé samkvæmt ákvörðun hverju sinni. 

Orkugjald miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar hjá kaupanda sé eigi lægri 

en 0,85. Falli meðalfasviksstuðull niður fyrir þetta gildi skal orkugjald umrædds mánaðar 

hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða meirihluta úr stigi, sem meðalfasviksstuðull 
mánaðarins er lægri en 0,8S. 

D. Hitun. 

D1 Til hitunar á íbúðarhúsnæði (án sölugjalds). 

Orkugjald ................. 0000. 1,39 kr/kWh 

Fastagjald .............02...0 0 1 558,00 kr/a 

Ríkissjóður Íslands greiðir 0,36 kr/kWh af orkuverðinu fyrir allt að 40 000 kWh 

ársnotkun á hverja íbúð og kemur sú greiðsla fram á reikningi.
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D4 Til hitunar. 
Orkugjald .........0.....0 0. 
Fastagjald .............. HR . 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: pennar og götulínar þoli álagið, að 

dómi rafveitustjóra. Búnaði öllum sé hagað skv. fyrirmælum rafveitustjóra, en kostaður af 

notanda. 
Að lagðar séu fram nið 

húsrýmis sem hita skal. 

   
      vélaafl, < 

  

stöður útreikninga um mesta samtímaafl og ársorkuþörf þess 

  

F. Önnur raforkunotkun. 

F2 Orkugjald HR ANNANN NN kr/kWh 

Fastagjald ...... AI Í 558.00 kr/a 

til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mannvirkj gerð, í svo og breytingar á 

eldri mannvirkjum. 

FS Aflgjald ........... NR 3 000,00 kr/kWa 
af uppsettu afli til gatna- og hafnarly 'singar. Gjald betta dase vid taxta C2 og 3600 h. 

nýtingartíma á ári. Leggi rafveita til búnað til lýsingarinnar og sjái um viðhald hans, 
123 greiðir notandi aðrar 13 000,00 kr/kW/a fyrir þá þjónustu 

   

II. MÆLALEIGA. 

Rafveitan leigir mælitæki við því verði sem hér segir: 

1. Einfasa kWh-mælir 308,00 kr/a    

    

   

2. Þrífasa kWh-mælir 1 166,00 kr/a 

3. Þrífasa kWh-mælir með 1 969,00 kr/a 

4. Prifasa KW md 1 969,00 kr/a 

5. 3 135,00 kr/a strå 
Af öðrum mælitækjum < en þeim sem hér eru nefnd, skal ársleiga vera sem næst 20% af 

verði mælitækjanna. 

Hl. HE IMTAUGAGJÖLD 

Heimtaugargjald skal Brent! fyrir hv 
Rafveitu Vestmannaeyja 

Heimtaugar greinas 
heimtaugar fyrir byggingasta 

  

rja hei imtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

gjaldið skal greitt við umsókn. 

fyri ar húsveitur og bráðabirgða- 

      

  

  

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd s samkvæmt eftirfarandi töflu: 

     

  

    

    

Málstraumur stofngjald Lengdargjald') 

Mál kr kr/m 

63 Aeinfasa ............. HI 28 600,00 891,00 

63 A brifasa ...................… IR 31 900,00 891,00 

100 A þrífasa .......00000 00 50 600,00 1 089,00 

mV A brifasa „00.00.0000. 104 500,00 1 309,00 

15 A brifasa 157 300,00 Skv. kostnaði 

400 A þrífas: HR HR 198 000,00 —- 

710 A þrífasa ................. 360 800,00 — 

1200 A þrífasa ........000.. „002 611 600,00 —
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Heimtaugagjöld fyrir brådabirgdaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:    

   

    

   

Lengdarg 

Málstraumur 

63 A einfasa ........... rr 

63 A þrítas 

100 A þrífasa ............. 

   

  

ÁA merkir málstraum sto navara í amper. 

KVA merkir málraun spennis í kólovolta 

  

  

Séu aðstaður óvenjulegar að því er sne 

fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal Je 

stökum samningi hverju sinni. í að setja u 

húsveitu og hún ad mestu leyti notu 

leggja til húsnæði eða lóð undir stöðina ra 2 og skal hann í öllu 

hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar 

húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa. 
Eðlilegur kostnaður notanda við ð gerð húsnæðis fyrir Penn istöðina greiðist af rafveitunni (i 

leiguformi t.d. fyrir lengri tíma kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Þegar aðalheimtaug er að ósk notanda breytt úr ta ftlínuheimtaug í Jarðstrengsheimtaug 

svo og þegar heimtaug er stækkuð, skal gre fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju 

heimtaug, að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við 

gildandi gjaldskrá þegar breytingin fer fram. 

       
     

      

stoð vegna tiltekinnar 

ganda veitunnar skylt að     

     

  

   

  

    

IV. OPNUNARGJÖLD. 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá ekki verið greitt, þannig að beita þurfi reglugerðar- EJ & t E Í 

ákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduro 704,00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg I 

    

g eða of stór vör, skal veitunni tafarlaust lokað og verður hún eigi 
opnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald kr. 704,00 å skrifstofu rafveitunnar. 

Fyrir uppsetningu á viðbótarmælitækjum, breyti i gu svo og aðra þjónustu, 

  

    

V. ÝMIS ÁKVÆÐI. 
Í. Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld þau sem ákveðin eru í Í. lí og 11. kafla 

    

þessarar gjaldskrár, um allt að 20%, enda sé breytingin staðfest af iðnaðarráðuneytinu 

áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi er miðuð við raforkukaup samkvæmt samningi við Rafmagnsveitur 

ríkisins. Stöðvist flutningur raforku frá landi í samfleytt einn mánuð eða lengri tíma, 

hækkar rafmagnsverðið frá gildandi gjaldskrám um allt að 50% fyrir jafnlangan tíma. 

3. Heimilt er, með samþykkt stjórnar veitunnar, að selja rafmagn samkvæmt sérstökum 

samningi. 

ts
 

   
1) Lengd heimtaugar reiknast 2 m inn fyrir hús 

láti ganga frá röri til ídráttar á heimtaug, sé ter 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfra 

hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug 

  

í þeim stað, sem rafveitan hefur samþykkt. Eigandi húseignar 

istaður heimtaugarinnar ekki á ú        

  

ngsheimtaug og fyrir
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4. Heimilt er að takmarka eða stöðva notkun tækja, sem valdið geta truflunum á 

veitukerfinu og/eða óþægindum hjá öðrum notendum. 

5. Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls eða 

lágs ársnýtingartíma, getur Rafveita Vestmannaeyja takmarkað val notenda við 

ákveðna gjaldskrárliði, eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. 

6. 25% sölugjald. er innifalið í gjaldskrá þessari, nema annað sé tekið fram. 

Gjaldskrá þess staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem 

hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 216, 20. mars 1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 7. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Rafmagnsveitna ríkisins. 

I. SMASALA. 

GJALDSKRÁRLIÐIR. 
Rafmagnsveitur ríkisins selja raforku í smásölu á þann hátt og við því verði, sem hér 

segir: 

A. 1. Almenn notkun. 

Öll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun, lýsing. smávélanotkun og öll önnur 

notkun ótalin annars staðar. 
Orkugjald .......... IR 4,52 kr/kWh 

Fastagjald Í X Fl... HAR „. 2 190,00 kr/a 

A. 2. Vinnuljósanotkun. 

Öl skarnmtímanotkun og notkun til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkja- 

gerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum 

Orkugjald ...................…. SN HR 6,78 kr/kWh 
Fastagjald 1 X FI ......0.. 0. „2222 190,00 kr/a 

  

Öll sérmæld utanhússlýsing 

Orkugjald 22.00.0000... HI 3,93 kr/kWh 

Fastagjald I x Fl ......0...00. 00 2 190,00 kr/a 

A. 4. Sumarbústaðanotkun. 

Öll notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 

Orkugjald ............... AR HR 2 1 kr/kWh 

Fastagjald FIRF3 ...........0.. 00 „8 760,00 kr/a 

Heimilt er að selja raforku til þessara nota samkvæmt lið A.1 ef É haskvæm mara þykir.
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A. 5. Markmæling. 

Allur almennur búrekstur. 

Orkugjald af allrinotkun ............... AR 1,23 kr/kWh 

Aflgjald, lágmarksstilling 4kW ...........00.. 0. 22 080,00 kr/a 
Aflgjald umfram 4 kW að hámarki 20kKW ............... 3 680,00 kr/kW/a 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ................ 4,52 kr/kWh 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er nidurgreitt samkvæmt åkvårdun idnadarrådu- 

neytis. Sjå kafla um nidurgreidslur. 

Heimilt er að selja raforku til búrekstrar samkvæmt öðrum liðum ef hagkvæmara þykir. 

B. 1. Aflmæling. 

Öll meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun. 

Lágmarksaflgjald 15 kW. 

Aflgjald ............ 0. 6 490,00 kr//kW/a 
OrkujaldkW 00.00.0000 AR 1,43 kr/kWh 

B. 2. Súgþurrkun. 

Til súgþurrkunar á tímabilinu 1. Júní til 31. október. 

Aflgjald ......... IR HA 1 780,00 kr/kW/a 
Orkugjald .............000 00 1,05 kr/kWh 

B. 3. Aflmæling — hitun. 

Varmadælur og notkun til hitunar í iðnaði o.fl. 

Lágmarksaflgjald 15 kW 

Aflgjald ...........0.. nerne 5 192,00 kr/kW/a 

Orkugjald .............0. 00 rue 1,14 kr/kWh 

C. 1/D. í Rofin daghitun. 

Rafhitun með roftíma allt að 2<1,5 klukkustund á dag 

Orkugjald ...........000 000 1,65 kr/kWh 
Fastagjald F3 ..............20000 00 6 570,00 kr/a 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er nidurgreitt samkvæmt åkvårdun idnadarrådu- 

neytis. Sjå kafla um nidurgreidslur. 

C. 2/D. 2 Næturhitun. 

Rafhitun með roftíma allt að 15 klukkustundum á dag, á tímabilinu frá kl. 07:00 til 

23:00. 
Orkugjald .............000 00 1,11 kr/kWh 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er niðurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 

neytis. Sjá kafla um niðurgreiðslur. 

D. 3. Órofin hitun. 
Fyrir órofna rafhitun, varmadælum o. fl. 

Orkugjald ............0..00 000 2,31 kr/kWh 
Fastagjald F3 ............%...002 00 6 570,00 kr/a
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S. 1. Sumartaxti. 

Fyrir meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun á tímabilinu 1. apríl til31. október, samkvæmt 

sérsamningi. 

Lágmarksafl 75 KW á mánuði. 

Orkugjald ........00.000 0 0,88 kr/kWh 
Aflgjald 0... 341,00 kr/kW/mán 

Engin orkuafhending er heimil frá 1. nóvember til 31. mars. 

INNHEIMTA OG LOKUN. 
Innheimtugjald: 

Gjald til greiðslu kostnaðar við vanskilainnheimtu og undirbúning að lokun er 480,00 

kr. 

Lokunargjald: 

Gjald fyrir lokun og enduropnun veitu vegna vanskila er 960,00 kr. 

SKILGREININGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI. 

1. Utanhússlýsing. 

Rafmagnsveitur ríkisins sjá um uppsetningu utanhússlýsingarkerfa samkvæmt ósk 

notanda, sem greiðir allan stofnkostnað. 

Allt eðlilegt viðhald lýsingar annast Rafmagnsveitur ríkisins á sinn kostnað. 

2. Markmæling. 

Liður A.S. er fyrir heildarorkusölu til bændabýla samkvæmt opinberri skráningu og 

skilgreiningu þar um. Aðrir gjaldskrárliðir eru ekki veittir samhliða honum svo sem 

súgþurrkun eða húshitun. 

3. Aflgjaldsmæling. 

Aflgjald sé ákveðið samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. meðalgildi afls. Gjaldskylt 
afi hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra hæstu mánaðargilda, en hjá fiskibræðslum, 

fiskimjölsverksmiðjum og hliðstæðri notkun, meðaltal tveggja hæstu mánaðargilda. Álestur 

fari að jafnaði fram í byrjun hvers mánaðar. 

Lágmarksaflgjald sé miðað við 15 kW afl. Notanda með lægra meðalgildi afls er þó 

heimilt að kaupa raforku samkvæmt lið B.1, enda greiði hann þá lágmarksaflgjaldið. 

4. Sumartaxti. 

Heimilt er að selja raforku til meiriháttar véla- og iðnaðarnota á sérstökum sumartaxta. 

Gera þarf sérstakan samning þar um í hverju tilviki. Sumartaxti gildir aðeins á tímabilinu 1. 

apríl til 31. október og er engin notkun leyfð á sama rafbúnaði eftir öðrum gjaldskrárliðum 

utan þess tímabils. Aflgjald sé samkvæmt mælingu við 15. mín. meðalgildi afls. Álestur fari 

fram að jafnaði 1. hvers mánðar. 

5. Véla- og tækjanotkun. 

1. Ef úttekið launafl hjá notanda nemur meiru en 50% af mesta útteknu raunafli á ári, 

miðað við 15 mín. meðalgildi afls, skal hann gera ráðstafanir á sinn kostnað til þess að 

færa það niður í framangreint hlutfall. Rafmagnsveiturnar geta krafið notanda um 

sérstakt gjald fyrir launafl sé framangreint hlutfall yfir 50% (Cos 0 undir 0,9), þar til úr 

hefur verið bætt. 

2. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinnanlegum 

truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverjum sinni.
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6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o.fl. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls, geta 

Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notanda við ákveðna gjaldskrárliði eða gert sérstaka 

samninga um skilyrði fyrir tengingu. Par sem framleidslukostnadur orku er sérstaklega hår, 

svo sem á dieselstöðvasvæðum, eða flutningsgeta og/eða spennaafl er takmarkað, áskilja 

Rafmagnsveiturnar sér rétt til þess að gefa ekki kost á gjaldskrárliðum, þar sem orkugjald er 

lágt og/eða orkunotkun mikil. 

- Annað. 

Sölugjald 25% er innifalið í öllum g gjaldskrá rliðum nema orkugjöl dum til húshitunar í líðum 

A.4, A.S, B.3, C.1, C.2, D.1, D.2, Ð.3 og fastagjaldi F.3 og aflgjöldum B.3 

Gjalds skrárverð breytast til samræmis við þær breytingar, sem kunna að verða á á þessum 

gjöldum. 

Hi. HEILDSALA. 
1. Skilgreining. 

Gjaldskrá þessi gildir um sölu til héraðsrafmagnsveitna og er miðuð við afhendingu 

orkunnar á einum stað í nánd við mörk orkuveitusvæðis þeirra. 

Í gjaldskrá þessari eru tilgreindir mánuðir og ár — almanaksmánuðir og almanaksár. 

2. Rafmangsgjald. 

Aflgjald ..........0 0000 ener nnrkknnee 4 311,00 kr. á árskW 
* Orkugjald fyrir fyrstu notkun allt að 2 500 klst. 

nýtingartíma á árskW .........00... 0000. 137,3 aurar á kWh 
Fyrir notkun milli 2 500 og 4 000 klst. nýtingartíma 

á árskW ...........0.0 000 nkrknen 80,0 aurar á kWh 

Fyrir notkun umfram 4 000 klst. nýtingartíma á árskW .... 37,6 aurar á kWh 

3. Máispenna. 

Gjöld samkvæmt 2. gr. miðast við að rafmagnið sé afhent á 33 eða 66 kV málspennu. Sé 
afhendingarspennan lægri hækka öll gjöld samkvæmt 2. gr. um 5% 

4. Aflmæling. 

Með árskW í gjaldskrá þessari er átt við meðaltal fjögurra hæstu mánaðarálagstoppa 

ársins, mældra sem 30 mínútna meðalálag á afhendingarstað. 

5. Arsnýting. 

Ársnýting, árstími í klukkustundum er raforkunotkun eins almanaksárs í kWh deilt með 

þeim álagstoppi í kW sem greiða skal fyrir. 

6. Ákvörðun aflgjalds. 
Rafmagnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda afinotkun komandi árs, og er það 

umsamið afl sama tímabils. Reynist mesta aflnotkun vera minni, skal þó kaupandi greiða 
fyrir minnst 80% af umsömdu afli 

7. Fasviksstuðull. 

Gjaldskráin miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar hjá kaupanda sé ekki 
er en 0,85. Falli meðalfasviksstuðullinn niður fyrir þetta gildi, skal kílówattstundarverð 
skv. 2. gr. umrædds mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða meirihluta úr 

stigi, sem meðalfasviksstuðull mánaðarins fer niður fyrir slíkt lágmark.
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8. Greiðsluskilmálar. 

Rafmagnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda ársgreiðslu hans miðað við umsamið 

afl og áætlaða orku og skal þeirri upphæð skipt í mánaðarlegar greiðslur. Mánaðar- 

greiðslurnar falla í gjalddaga fyrsta dag hvers mánaðar eftir á, og eindagi er Í lok þess 

mánaðar. Lánavextir greiðast af fyrsta mánuði skuldar en vanskilavextir eftir eindaga, hvort 

tveggja samkvæmt almennum reglum Seðlabanka Íslands um hæstu leyfilega vexti á 

hverjum tíma. Rafmagnsveiturnar hafa heimild til að stöðva afhendingu orkunnar, ef 

greiðsla hefur ekki verið innt af hendi einum mánuði eftir gjalddaga, en tilkynnt skal 

kaupanda um það með minnst 3ja daga fyrirvara. Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má 

taka lögtaki á kostnað kaupanda, sbr. 76. gr. orkulaga nr. 58, 1967. 

IHI. HEIMMTAUGARGJALD Í ÞÉTTBÝLI. 
Heimtaugagjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins, í þéttbýli með fasta íbúatölu 50 eða fleiri 

samkvæmt skrá Hagstofu Íslands, er sem hér segir: 

1.1 Rafmagnsveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir hverja 
húsveitu. 

1.2 Heimtaugagjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafmagnsveitna ríkisins. Heimtaugargjaldið skal greitt áður en tenging fer fram. 

1.3 Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

1.4 Aðalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 
  

  

  

  

  

Málstraumur Heimtaugagjöld 

63 A Einfasa ............0000 00 erennee 38 100,00 kr. 

63 A þrífasa ...........00.22 00 ernkne 42 100,00 kr. 

100 A þrífasa 20.20.0000... ksk kk r ker rrnee 64 900,00 kr. 

200 A þrífasa ............. 000. kkrrkkrene 156 000,00 kr. 

MS A þrífasa ............0... 00 nen enn krrkkene 247 000,00 kr. 

400 Á þrífasa .............0000 00. 340 000,00 kr. 

710 A þrífasa „.........0.0.0.0 0000 kr kernerne … 607 000,00 kr. 
1200 A þrífasa .........%...2 000 1 020 000,00 kr. 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

1.5 Bráðabirgðaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Yfirlengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Lottiína 

63 A einfasa 7 180,00 kr. 800,00 kr/m 11 400,00 kr/stólpa 
63 A þrífasa 10 100,00 kr. 800,00 kr/m 13 000,00 kr/stólpa 

100 A þrífasa 11 000,00 kr. 1 000,00 kr/m 15 000,00 kr/stólpa 
  

Fyrir stofnvarkassa með tilheyrandi búnaði og mælitækjum sem tengdur er í loftlínu- 

staur greiðist kr. 9 150,00. 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 
Yfirlengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarð- 

strengsheimtaug að stofnvarkassa í húsveitu og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í 

loftlínuheimtaug.
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Leita skal samþykkis rafmagnsveitnanna um staðsetningu inntaks heimtaugar. Óski 

eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörðu, skal hann greiða 
aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitnanna. 

Sé fyrirsjáanlegt vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 

heimtaugar verði meira en 50% hærri en gildandi gjaldskrå segir til um, skal greida 

þann kostnað, sem umfram 50% er, samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitnanna. 

Sé nauðsynlegt að setja spennistöð, að mestu eða öllu leyti fyrir einn notanda, skal hann 

leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi 

rafmagnsveitnanna, með hliðsjón af tæknilegum aðstæðum hverju sinni. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafmagnsveitunum að kostnaðarlausu og hlíta ber 

skilmálum þeirra um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Húsnæðisaðstaðan skal fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru um húsnæði til þessara 

nota. Húsnæðið — uppsteypt — er lagt til rafmagnsveitunum að kostnaðarlausu, en þær 

sjá um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðisins eftir nánara samkomulagi þar 
um, hverju sinni. 

Breyting á heimtaug. 

Þegar aðalheimtaug er breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, svo og þegar 

heimtaug er stækkuð, skal greida fullt gjald fyrir hina nyju heimtaug ad I hálfu 

gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá þegar 

breytingin fer fram. 

Heimilt er þó að lækka eða fella niður þetta gjald þegar sérstakar aðstæður mæla með 

því að mati rafmagnsveitnanna. 

Frávik. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum í þéttbýli. Sé um óskipulagt svæði að ræða 
eða heimtaugar stærri en 1200 A, skal greiða heimtaugagjald samkvæmt nánari 

ákvörðun rafmagnsveitnanna, með hliðsjón af þessari gjaldskrá. Gjald fyrir aðrar 

heimtaugabreytingar en um getur í þessari gjaldskrá er samkvæmt kostnaðarreikningi 

eða eftir nánari ákvörðun rafmagnsveitnanna. 

IV. HEIMTAUGARGJALD Í SVEITUM. 

Hver sá, er óskar að fá heimtaug frá Rafmagnsveitum ríkisins, utan þéttbýlis, skal hafa 

greitt heimtaugargjald til Rafmagnsveitna ríkisins, áður en lagning veitunnar er hafin. 
Óheimil er rafmagnsnotkun um heimtaug nema framangreindu skilyrði um greiðslu 

heimtaugargjaldsins hafi verið fullnægt. 

Heimtaugargjald fyrir sumarhús, veiðihús og annað húsnæði þar sem ekki er föst búseta 
ða reglubundin starfsemi, svo og bráðabirgðaheimtaugar, skal vera samkvæmt 

verðskrá kostnaðar- og verksamþykkt hverju sinni. Fyrir heimtaugar í íbúðarhús, 

kirkjur, skóla og atvinnuhúsnæði o.þ.h. skal grunngjald vera kr. 64 900,00 á hvern 

notanda og er þá miðað við að heildarkostnaður við heimtaugarlögnina fari ekki fram 

yfir kostnað við lagningu 80 m heimtaugar og uppsetningu 25 KVA spennistöðvar. 

Framangreint grunngjald kr. 64 900,00 miðast við vísitölu byggingarkostnaðar, 293 stig 

og, að Orkusjóður greiði það sem á vantar í heildarkostnað við lagningu 80 m 

heimtaugar og 25 KVA spennistöðvar. Grunngjald breytist í sama hlutfalli og vísitalan 

til hækkunar eða lækkunar þannig, að vísitalan 1. janúar ár hvert er lögð til grundvallar 

grunngjaldi almanaksársins. 

Um greiðslu kostnaðar af breytingu heimtaugar eða spennistöðva fer eftir ákvæðum 

reglugerðar Rafmagnsveitna ríkisins. Ef lögð er veita, þar sem línulögn þarf til og/eða, 

heimtaugarlengd og stærð spennistöðvar fer fram úr því, sem tilgreint er í lið 1.2, skulu 

heimtaugargjöld hækka samkvæmt ákvörðun rafmagnsveitustjóra, með hliðsjón af 

áætluðum umframkostnaði.
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V. NIDURGREIDSLUR. 

Iðnaðarráðuneytið ákveður upphæð niðurgreiðslna á raforku til hitunar íbúðarhúsnæðis 

og setur nánari reglur þar um. Niðurgreiðslna njóta þau heimili sem búa við rafhitun og eiga 
ekki kost á heitu vatni til upphitunar frá hitaveitu sem rekin er á viðkomandi stað. Um 
niðurgreiðslur gilda eftirfarandi reglur: 

Hver kílóvattstund (kWh) er niðurgreidd um fasta upphæð, upp að ákveðinni 

hámarksnotkun. Til grundvallar þessu er lögð orkunotkun að hámarki 40000 kWh á ári 

samkvæmt lið C 1 og 56000 kWh samkvæmt lið Á $, en er skipt eftir vægi veturs og sumars í 

hitaþörf. Vetrartímabilið er frá og með 16. október til og með 15. apríl. Þetta skal 

framkvæmt á eftirfarandi hátt: 
Liður C 1 hitun: 
Niðurgreidd er orka sem er allt að 140 kWh á dag að jafnaði á vetrartíma en 80 kWh á 

dag á öðrum tíma árs. Niðurgreiðsla nemur 0,63 kr. á kWh. 

Liður A 5 markmæling: 

Niðurgreidd er orka sem er allt að 194 kWh á dag að jafnaði á vetrartíma en 113 kWh á 

dag á öðrum tíma árs. Niðurgreiðsla nemur 0,45 kr. á kWh. 

Ekki er sett hámark við niðurgreiðslur samkvæmt líð C2 næturhitun. Niðurgreiðsla 

nemur 0,38 kr/kWh. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér 
með til að öðlast gildi 1. janúar 1987, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 528, 29. 

desember 1986 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 
felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 207, 20. mars 1986, með síðari breytingum. 

Iðnaðarráðuneytinu, 16. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Akureyrar. 

Raforkuverð: 

Almennir taxtar. 

Fast gjald Aflgjald Orkugjald 

kr/ár kr/kW/ár kr/kWh 

A1 Almenn heimilisnotkun ................ 1 436,00 3,51 

A2 Almenn notkun. 

Öll alm. notkun ótalin annarsstaðar ..... 1 436,00 3,99 

A3 Mannvirkjagerð ....................... 1 436,00 5,64 

Afltaxtar. 

B1 Afl-ogorkumæling .................... 2 871,00 4 974 1,08 

B2 Sértaxti Gefjunar ..................... 2 871,00 5 045,00 0,59/0,53 

B3 Götu- og hafnarlýsing
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Hitataxtar. 

C1 Rofin daghitun. 

Roftimi 2x1,30 klst. .................…… 2 871,00 1,43 
C2 Rofin næturhitun. 

Roftimi 15 klst. å timab. kl. 06 til24 ...…. 2 871,00 1,10 
C3 Orofin hitun 2 871,00 2,76/1,74 

Heimtaugagjöld. 

1. Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við kerfi rafveitunn- 
ar. Heimtaugargjald skal greitt áður en tenging fer fram. 

2. Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

Aðalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Heimtaugargjöld 

Jarðstr. Málstr 220 V kerfi 380 V kerfi 
mm“ A. kr. kr. 

1x 6 25 6 830,00 6 830,00 
3x 10 63 25 256,00 25 256,00 
3x 50 125 39 600,00 41 580,00 
3x 95 200 59 400,00 82 665,00 
3x 150 260 75 240,00 105 930,00 
3x240 315 99 000,00 138 600,00 
3x 300 400 128 700,00 178 200,00 

Brådabirgdaheimtaugar. 

Gjåld fyrir brådabirgdaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Lengdargjald 

Målstraumur Stofngjald Jardstrengur Loftlina 

kr. kr/m. krístólpi 

63 A 1-fasa .............. 4 594,00 678,00 8 613,00 
63 A 3-fasa .............. 6 431,00 678,00 9 991,00 

100 A 3-fasa ......... 0 6 776,00 896,00 11 484,00 

Målstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í 
jarðstrengsheimtaug, og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. 

3. Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi, eða 

fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðið samkvæmt 

sérstökum samningi, hverju sinni. 

á. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að mestu leyti 
notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að 

kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og 
staðsetningu stöðvarinnar. 

5. Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr loftlínu í jarðstrengsheimtaug, 

samkvæmt beiðni notanda, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að 

frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, samkvæmt gjaldskrá, þegar breyting fer 
fram. 

6. Óski eigandi húsveitu eftir að heimtaug sé lögð þegar frost er í jörðu, skal hann greiða 
aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar.



DD
 

Al 

A3 

Bl 

B2 

C1 

- 19 46 23. januar 1987 

Ymis åkvædi. 

Hafi gjald fyrir raforku eigi verid greitt, svo ad til lokunar hafi komid, skal taka gjald 
fyrir enduropnun veitunnar kr. 517,00. 

Ennfremur skal sama gjald tekid ef farid er å stadinn til lokunar, jafnvel bått lokun sé 

ekki framkvæmd. 

Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór, skal veitunni tafarlaust lokað, og 

verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefir greitt gjald til rafveitunnar kr. 

517,00. 

Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl hjá notendum ef úttekið launafl nemur 

50% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 30 mín. meðalgildi afls. 

Söluskattur 25% samkvæmt lögum, er innifalinn í rafmagnsgjöldum samkvæmt gjald- 

skrá þessari að undanteknum C-líðum. 

Skýringar. 

Taxti fyrir almenna heimilisnotkun. Heimilt er einnig að nota taxtann fyrir sjúkrahús og 

önnur dvalarheimili. 

Taxti fyrir almenna notkun, sem ekki er getið um annars staðar. 

Taxti fyrir alla skammtímanotkun vinnuvéla, vinnuljósa og annars í sambandi við 

mannvirkjagerð. 

Iðnaðartaxti. Þar sem vélaafl er að lágmarki 30 kW og nýtingartími minnst 1000 klst. á 

ári. 
Þessi taxti er ætlaður sem vélataxti en er þó heimilt í vissum tilvikum að sammæla aðra 

notkun með vélanotkuninni og bætist þá vid gålfflatargjald, 57,00 kr/m”. 

Ef sú notkun er óeðlilega stór hluti af heildarnotkuninni, er heimilt að margfalda 

gólfflatargjaldið samkv. ákvörðun rafveitunnar. 

Taxti fyrir sölu á 11 kV. 

Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu er ákveðið af bæjarstjórn. 

Rofin daghitun. Straumur er rofinn í allt að 3 klst. á dag, þó ekki lengur en 1'/ klst. í 
senn. 
Rofin næturhitun. Straumur er rofinn á tímabilinu 08 til 23. 

Órofin hitun. 

Önnur notkun. 

Rafveitan getur með sérstökum samningi selt raforku þeim notendum, sem hafa eigin 

vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði að stöðva megi raforkusölu til þeirra hvenær sem 

þarf að dómi rafveitunnar. 

Þegar sérstaklega stendur á má rafveitan, í samráði við rafveitustjórn, selja raforku eftir 

sérstökum samningi í hvert sinn. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum 
nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 214, 
20. mars 1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 23. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Sauðárkróks. 

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

I. RAFORKA. 
Taxti A—1 Orka til lýsingar og véla, í verslun, 

iðnaði og hliðstæðum atvinnugreinum ......... kr. 4,64 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla Il. 

A—2 Orka til lýsingar þar sem mælingu verður 

ekki við komið (lágmark 2kW) .............. — 14 022,00 årskW 
Taxti B—1 Orka til almennrar heimilisnotkunar, svo og 

til sjúkrahúsa, vistheimila, hótela og 

hliðstæðra stofnana .....................0... — 4,64 kWh 

Leiga af mælum ekki tekin. 

Taxti C—1 Orka til mannvirkjagerðar ................... — 6,96 kWh 
Meælaleiga samkv. kafla II. 

C—2 Orka samkv. 15 mín. meðalaflsmælingu ....... — 1,55 kWh 

+ aflgjald (lågmark 20 kW) ...............…… — 6 000,00 årskW 
Mælaleiga samkv. kafla II. 

Ef ekki er unnt ad mæla notad afl, 

midast aflgjald vid målraun véla. 

Taxti D—1 Hitun: 

Orka til húshitunar, roftími 2 X 1,5 klst. á dag. 

án söluskatts ........0..000000 0. — 1,31 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla Il. 

D—2 Önnur hitanotkun, roftími 2 x 1,5 klstådag — — 
Mælaleiga samkv. kafla Il. 

D—3 Orka til næturhitunar, eða hliðstæðra nota, 

roftími allt að 13 klst. á sólarhring ............ — 1,39 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla II. 
Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 

Minnsta ársnotkun sé 6000 kWh. 

pm
 

„55 kWh 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 

b. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til, og greiði leigu af þeim 

samkv. reglum, sem gilda um mæla. 

c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkv. fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og önnur 

hitatæki fasttengd. 

II. MÆLALEIGA. 
Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, og er 

ákvörðun sú skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum 30 A og minna ......0.....0.0 00. kr. 24,00 á mán. 

2. Af þrífasa mælum 50 A Og minna ..........0...000 000. — 40,00 á mán. 

3. Af þrífasa mælum 50 100. A .......0.000 00. — 55,00 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal ársleigan vera sem næst 

20% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku.
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III. HEIMTAUGAGJOLD. 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu. Fari lengd jarðstrengs- 

heimtaugar fram úr 15 m skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir: 

Jarðstrengur 

   

Málstraumur Lágmark yfirlengd 
stofnvara kr. kr/m 

63 A l-fasa ......000.. „2. 24 000,00 710,00 

63 A3-fasa .......0 … 28 400,00 770,00 

100 A 3-fasa ........ 37 200,00 1 056,00 

125 A3-fasa ........0.000 46 500,00 1 190,00 

200 A 3-fasa 00... 72 800,00 1 595,00 

300 A 3-fasa 0... 106 500,00 2 890,00 

Stærri heimtaugar svo og brådabirgdaheimtaugar greidast skv. kostnadi. 

Af loftinuheimtaug reiknast gjald, sem er 20% lægra en ad framan greinir, fyrir 

heimtaug allt að 40 m. Það, sem þar fer fram yfir greiðist samkv. kostnaði. 

Lengd jarðlínuheimtaugar 60—-200 A reiknast frá aðaltöflu að götugreiniskáp. 
Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. Sé 

nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja spennistöð að mestu eða öllu leyti, fyrir einn notanda, 
skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að 

dómi Rafveitu Sauðárkróks. 
Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og hlýta ber skilmálum 

hennar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði fyrir spennistöð er lagt tilt.d. 

innan þess húsrýmis er umsækjandi hefur til umráða, svo sem í fiskverkunarhúsum, 

fiskimjölsbræðslum, iðnaðarhúsnæði, verslunarhúsnæði o. s. frv. skal staðsetning þess 

ákveðin með samþykki rafveitunnar í hverju tilviki og skal húsnæðisaðstaðan fullnægja þeim 

kröfum sem gerðar eru um húsnæði til þessara nota. Húsnæði — uppsteypt hús — er lagt 
rafveitunni til að kostnaðarlausu, en hún sér um allan kostnað við fullnaðarfrágang 
húsnæðisins eftir nánara samkomulagi þar um, hverju sinni. 

Óski húseigandi eftir, að heimtaug verði breytt úr 1-fasa heimtaug eða flutningsgeta 

jarðstrengsheimtaugar verði aukin, skal hann greiða fyrir breytingarnar samkv. kostnaði, þó 

aldrei minna en mismun á heimtaugargjaldi samkvæmt gjaldskrá. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Sauðárkróks- 

bæjar. Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjast 
sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða fyrir heimtaugina samkvæmt 

kostnaði, en gera skal honum aðvart um það fyrirfram 

IV. OPNUNARGJÖLD. 
1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 330,00. 

2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust, og 
verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 330,00 á skrifstofu 

rafveitunnar. 

Söluskattur 25% er talinn með í upphæð gjalda þeirra sem um ræðir í Í. kafla gjaldskrár 

þessarar, nema í taxta D— 1. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, öðlast gildi 1. 

janúar 1987 með vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 529, 29. desember 1986. Jafnframt er 

úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 212, 20. mars 1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 21. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÅ 
Rafveitu Borgarness. 

ge 
RAFORKUGJÖLD. 

Almennur taxti 

Orkugjald .............. 0000 

Fastagjald ..........000000000 

Afltaxti 

Rafmagn til meiri háttar vélanotkunar. 

Orkugjald ..........00.. 0. 

Aflgjald 
Fastagjald ...........0.0.. 0. 

Mæling miðuð við 15 mínútna meðalgildi afls. Lágmarksafl 

30 kw. 

Húshitunartaxtar 

Orkugjald ..............0 0... enken nee 

Án rofs 

Orkugjald ........... 00. HR 
Rof allt að 4 h/d 

Orkugjald .........0... 0. 

Rof allt að 12 h/d 

Fastagjald ..........0...0 00 

Fyrir taxta Cl, C2 og C3. 

2. gr. 

TENGIGJÖLD. 
Gjaldskrár- Málstraumur 

liður stofnvara 

T 1 63A 1-fasa 

T 2 63A 3-fasa 

T 3 100A 000 10 — - 

Tá 200 A — 

T 5 315A — 

T 6 400A — 

T7 630A — 

T8 710A — 

T 9 1200A — 

Onnur ákvæði: 

a) Um heimtaugar: 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið að varkassa 

eða töflu. 

4,08 

1 204,00 

1,02 

5 203,00 

9 165,00 

2,80 

0,73 

3 663,00 

Tengigjald 

kr. 

20 300,00 

27 400,00 

43 400,00 

86 600,00 

136 800,00 
173 300,00 

272 600,00 

308 100,00 

520 100,00 

kr/kWh 

kr/år 

kr/kWh 

kr/kW/ár 

kr/ár 

kr/kWh 

kr/kWh 

kr/kWh 

kr/ár 

Tengigjaldið miðast við allt að 15 metra jarðstrengsheimtaug. Fyrir hvern umfram- 

metra greiðist sem svarar Y40 hluta tengigjalds. 

Tengigjald fyrir loftlínuheimtaug reiknast eftir kostnaði. 

B4
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b) Um spennistöðvar: 

= 

N
n
 

Þegar spennistöð er byggð að mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda, skal notandi 

leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi 

rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja öllum 

skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa. Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að 

kostnaðarlausu, en kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina kemur til 

frádráttar tengigjaldi, þó aldrei meira en gjaldinu nemur. 

Um bráðabirgðaheimtaugar: 

Fyrir bráðabirgðaheimtaug skal greiða eftir kostnaðarreikningi. 

Um spennubreytingu: 

Ef 220 V notendakerfi er breytt í 380/220 V kerfi, kostar rafveitan breytingu á 

heimtaug. Húseigandi skal kosta breytingu á stofntaug og rafbúnaði innan húss, sem af 

þessu kann að leiða. 

Almennt um heimtaugar: 
Gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögðum hverfum skal 

greiða eftir kostnaðarreikningi heimtaugar eða spennistöðvar. 

Tengigjald fellur í gjalddaga þegar sótt er um heimtaug eða spennistöð. 

3. gr. 

ÝMIS ÁKVÆÐI. 
Sérákvæði um rafmagnssölu. 

1.1. Rafmagn til mannvirkjagerðar. 

Fastagjald .........00.. 0... 2 037,00 kr/a 

Orkugjald .........0..000 2 6,19 kr/kWh 
1.2. Gjöld vegna götulýsingar og annarrar útilýsingar. 

Aflgjald 2... kk rr gren 7 313,00 kr/kW/a 

miðað við uppsett afi 
Viðhaldsgjald ...............0 0. 8 980,00 kr/kW/a 

miðað við uppsett afl 

Gjald samtals ..........000000 00 16 293,00 kr/kW/a 
1.3. Onnur séråkvædi. 

Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki 

rafveitunefndar, að selja rafmagn eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi 

lengur en til tveggja ára í senn. Undir þennan lið fellur raforka til götu- og 

hafnarlýsingar í Borgarnesi. 

Önnur ákvæði gjaldskrár, ótalin. 

2.1. Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar skv. C lið: 

að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar, 

að vélaafl, spennar og línur þoli álagið, 
að straumur sé rofinn á tilskildum tímum með sjálfvirkum búnaði og kosti 

notandinn tengingu hans. 

að tæki, lagnir og hitabúnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar og settum 

reglum, m.a. ofnar fasttengdir og hafi rofa og hitastilla. 

Um fasvikstuðul hjá notanda. 
Ef stuðullinn er lægri en 0,85, getur rafveitan krafist þess að notandinn geri 

ráðstafanir til að hækka stuðulinn á sinn kostnað upp í það gildi en greiði að öðrum 

kosti hærra verð fyrir raforkuna. 

ts
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lø
d 2.3. Opnunargjald. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt. svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald kr. 813.00 fyrir enduropnun. 

2.4. Um dráttarvexti. 

Rafveitunni er heimilt að reikna dráttarvexti á vangoldna rafmagnsreikninga eins 

og dráttarvextir eru reiknaðir á hverjum tíma, enda hafi tilkynning um beitingu 

dráttarvaxta verið send notanda með reikningi eða á annan hátt. 

2.5. Um sölugjöld. 

Söluskattur 25% samkvæmt lögum, er innfalinn í raforkugjöldum samkvæmt 

gjaldskrá þessari, nema í C liðum og viðhaldsgjaldi götulýsingar. 
„ 
2.6. Breytingar á gjaldskrá. 

Heimilt er að breyta gjaldskrá þessari til samræmis við verðbreytingar að fenginni 

staðfestingu iðnaðarráðuneytisins, enda miðast gjaldskráin við það, að tekjur rat- 

veitunnar standi undir rekstrargjöldum hennar svo og aukningu veitukerfisins. 

Gjaldskrá þessi sem staðfestist hér með skamkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 
orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem 

hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 210, 20. mars 1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 19. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 

Guðrún Skúladóttir. 

21. janúar 1987 Nr. 22 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Hafnarhrepps. 

I. KAFLI 

1. gr. 

Hitaveita Hafnarhrepps selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa 
verið og verða gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. G T. 

  

Om 

Hitaveita Hafnarhrepps lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar, enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að 

dómi hitaveitunnar. Einnig lætur hitaveitan í té heitt vatn til hitunar neysluvatns. 

H. KAFLI 

3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæli ............... kr. 1,18 

fyrir hverja kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli ................ kr. 15,20 

fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Framantaldir taxtar eru án niðurgreiðslu. Af íbúðarhúsnæði er niðurgreiðsla úr 

ríkissjóði kr. 0,56 fyrir hverja kWst, sem kemur fram sem frádráttartala á viðkomandi 

reikningi.
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Par til vatnsmælir hefur verid settur upp og ef vatnsmælir bilar, åætlar hitaveitan 

orkunotkun og vatnsnotkun með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukamæla, ef þess er óskað. 

  

4. gr. 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og annast vidhald beirra. Leigan fyrir mæli skal greidd 

jafnhlida gjaldi fyrir afnot heita vatnsins og skal vera fyrir hvern mæli å månudi: 
a) fyrir mæla tilog med %4" ......00..00. 0 kr. 462,00 
b) fyrir mæla 1"—2" ............... ARI kr. 924,00 

c) fyrir mæla stærri en 2“ .............0.. 00 kr. 1 728,00 

5. er 5. gr. 
Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 

mælisålestur. 
Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka gjalddögum. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrar- 

tíma hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það 

gjald 2... nere ns erne rsensnkense kr. 280,00 

grein verda krafin månadarlega, þegar eftir 

6. gr 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningurinn ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann, þar 

sem hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá 

gjalddaga. 

7 J. gr. 

Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 

{utanmál) Heimæðargjald 

Allt að 300 m 50 000,00 kr 
300—2 000 m? 50 000,00 kr + 55,00 kr/m” 

2 000—-6 000 m' 100,00 kr + 45,00 kr/m 

6 0 1 000 m? 00,00 kr + 40,00 kr/m” 
Yfir 10 000 m? 000,00 kr + 34,00 kr/ 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerf í húsinu eð sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 

þágreiða ........0.0..0.00 0. A kr. 5 485,00 

í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

Við ákvörðun á rúmmálsstærð húsa skal miða við fasteignaskrá og fyrir hús sem ekki 

eru skráð í fasteignamati, skal miðað við teikningar húsa. 

    

8. gr. 
Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest allt að tveim árum ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal 

kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

9. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila skal 
gjald fyrir ad opna åny vera ...........0.0.. 000. „2. kr. 935,00 

Heimilt er hitaveitunni ad krefjast gre iðsl slu þess ssarar áður en opnað er.
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10. gr. 

Heimæðargjöld samkvæmt 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. Orkugjöld 

og mælaleiga samkvæmt 3. og 4. gr. eru miðuð við húshitunartaxta Rafmagnsveitna ríkisins 

Ca |. eða samsvarandi taxta, en hann er nú óniðurgreiddur .................. kr.  1,65 

auk fastagjalds. 

Heimilt er að breyta ofangreindum gjöldum í samræmi við þær breytingar sem verða á 

vísitölu byggingarkostnaðar eða á húshitunartaxta RARIK, enda séu breytingar staðfestar 

af iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 

Miða skal við að kostnaður hitunar húsa með hitaveitu fari ekki fram úr kostnaði 
hitunar með rafmagni samkvæmt gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins hverju sinni. 

  

    

  

HI. KAFLI 

ll. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseigenda. Hitaveitan 

hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns, sem vanrækir 

að greiða hitaveitugjöld. 
Fyrirætlunum um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum hemlum, 
mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við veitukerfi hitaveitunnar. Er 

húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum 
ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

  

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsneind Hafnarhrepps og sett 

samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl „ staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi, og 

birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 

sama efnis nr. 199, 8. apríl 1986. 

    

Íðnaðarráðuneytinu, 21. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 

Guðrún Skúladóttir. 

19. janúar 1987 Nr. 23 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Rangæinga. 

1. gr. 

Hitaveita Rangæinga selur hitaorku frá aðveituæð og dreifikerfi veitunnar samkvæmt 

ákvæðum gjaldskrár þessarar. 

2. gr. 
Hitaveitan lætur hverju húsi sem tengist veitunni í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til 

hitunar húss og neyslu enda verði ofnar þe ss taldir nægilega stórir að dómi hitaveitunnar. 

Stjórn hitaveitunnar getur heimilað afnot hitaorku til annars en húshitunar, svo sem til 

heyþurrkunar eða annars atvinnureksturs, enda verði ákveðið gjald í hverju tilviki með 

hliðsjón af gjaldskrá þessari.
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Hitaveitan lætur setja rennslismæli åsamt hemlum, sem takmarka håmarksrennsli vid 

inntak og miðast gjald hitaveitunnar við mælt vatnsrennsli um mælinn. Stjórn hitaveitunnar 

er heimilt að selja vatn á veitusvæði hitaveitunnar samkvæmt mælum eða hemlum eða 

báðum kerfunum saman. Stjórn hitaveitunnar er heimilt að breyta kerfum einstakra húsa, 

enda sé slík breyting tilkynnt húseiganda með minnst 14 daga fyrirvara og gerð á kostnað 

hitaveitunnar. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eða mælis sbr. 2. 

gr. Ef selt er vatn samkvæmt hámarksstillingu hemils verður stillin ngu hemils að jafnaði ekki 
breytt nema einu sinni á ári, í nóvember, enda verði beiðni þ. a. 1. komið á framfæri við 
hitaveituna. Hámarksstilling hemils gildir frá 1. desember til 30. nóvember þótt orkunotkun 

verði minni hluta ársins. 

Heimilt er að víkja frá reglum um hámarksstillingu hemils ef um er að ræða sölu á orku 

að sumarlagi til heyþurrkunar eða annars atvinnureksturs, sem getur nýtt umframorku á 

þessum árstíma. Orka til húshitunar á svæðinu hefur ætíð forgang umfram slíka orkusölu. 

  

4. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt rennslismæli fyrir hvern 
rúmmetra vatns ....... . HI AAA RRRÐR kr. 73,00 

Þar til vatnsmælir hefu ir - verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan 

vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Vatn um hemil er selt sem margfeldi af 0,5 mínútulítrum þó aidrei minna en 2,0 

mínútulítrar. 

Minnsta vatnsmagn sem selt er um hemil er fyrir íbúðar-, verslunar- og skrifstofuhús- 

  

næði 0.7 I/mín. fyrir hverja 100 m', en fyrir iðnaðarhúsnæði 0.4 /mín. fyrir hverja 100 m. 

Fyrir vatn sem selt er um hemil greiðast ....... AR HA kr. 1 715,00 

  

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

Á gjöldin leggjast skattar samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. Þegar um afnot á 

heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar, sbr. 3. gr. getur hitaveitan vikið frá 

framangreindu verði og ákveðið gjaldið sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá 

þessari. 

  

S gr 

Jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun innheimtist fyrir hvern mæli eða hemil á mánuði 

eftirfarandi fastagjald: 
a) Fyrir mæla tilog meða" ......0...0.. 0. …. kr. 450,00 

b) Fyrir mæla "til?" .....0..... 0... krrrnrr kr. 900,00 

c) Fyrir mæla 3" eða stærri ..........2...00 0000. kr. 1 800,00 

6. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 4. og 5. gr. verða krafin mánaðarlega. Lesið verður af 

mælum að jafnaði tvisvar á ári, en notkun þess á milli áætluð. 

Þó er heimilt að fækka eða fjölga álestrum og/eða fækka gjalddögum. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins 

álestrartíma hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann 

greiða fyrir það gjald ..................... AI „kr. 350,00
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7. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 
hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 21 dags frá 

gjalddaga. 

8. gr. 

Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir hverja heimæð: 

Fyrir hús allt að 400.m .............0...... HR 2... kr. 86 820,00 

Fyrir hus stærrien400m? ............0. 0000. kr. 86 820,00 

að viðbættum ...............2 000. een ennen kr. 66,00 

fyrir hvern rúmmetra umfram 400. 

Ef um er að ræða atvinnuhúsnæði sem hitað er að hluta reiknast ekki heimæðagjald af 
þeim hluta húss sem ekki er hitaður. 

Hitaveitunni er heimilt að leggja sérstakar heimæðar samkvæmt reikningi eða samningi 

og fella niður heimæðagjald. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi með sérstökum mælum eða hemlum frá 

hitaveitunni og skal þá greiða ..........%....000 00... kr. 6 

í aukagjald fyrir hvern mæli eða hemil umtram þann fyrsta. 

Óski notandi sem hefur mæli/hemil að breyta og fá í staðinn hemil/mæli 
skal greiða ...............000 0000 nen nrrnkkkkee .. kr, 1 700,00 

fyrir breytinguna. 

ið) 900,00 

9. gr 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest allt að 2 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið 

á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

10. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notenda vegna 

vanskila, skal gjald fyrir að opna áný vera .........00000000 000... kr. 510,00 

eimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu opnunargjalds áður en opnað er. 

li. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, í samræmi við 

breytingar á nefndri vísitölu, enda séu breytingar staðfestar af iðnaðarráðuneytinu hverju 

sinni. 

12. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af stjórn Hitaveitu Rangæinga er hér með staðfest 

samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. febrúar 1987 og birtist til 

eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, 

nr. 150, 7. mars 1966. 

Iðnaðarráðuneytinu, 19. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Dalvíkur. 

1. gr. 

Hitaveitan selur hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa verið eða verða gerð, 

eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari og reglugerð fyrir Hitaveitu Dalvíkur. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil eða annan mælibúnað við inntak og/eða frá- 
rennsli hvers hitakerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við hámarksrennsli um 

hemil, magn skv. mæli eða samkvæmt öðrum viðurkenndum mæliaðferðum. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eða mælis. 

3. gr. 

Gjöld fyrir afnot hitaveituvatnsins eru sem hér segir: 
a) Fastagjald fyrir hvern mæli á mánuði ........................... kr. 135,00 

b) Vatnsgjald um vatnsmæli fyrir rúmmetra vatns .................. kr. 15,20 

Þar sem magnmælir er notaður er hitaveitunni heimilt að setja búnað er takmarkar 

rennsli til notenda við áætlaða hámarksvatnsþörf. 

Þegar um afnot á hitaveituvatni til annars en húshitunar er að ræða, getur hitaveitan 
vikið frá framangreindu verði og ákveðið gjaldið sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af 
gjaldskrá þessari. 

Ennfremur getur Hitaveita Dalvíkur veitt afslátt í þeim tilvikum að hitastig vatns við 

hámarksrennsli nær ekki tilskyldu hitastigi. 

4. gr. 

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp eða vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan vatns- 

notkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins og/eða fyrri notkun. 

Óski notandi þessi að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma hita- 

veitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, eða hann hefur óskað eftir prófun á still- 
ingu hemils eða mælis og í ljós kemur að frávik sé innan 5% frá réttri stillingu skal hann 
greiða kr. 431,00. 

5. gr. 

Hitaveitugjöld má krefja mánaðarlega. Séu gjöldin krafin sjaldnar en mánaðarlega er 
heimilt að krefja hluta þeirra fyrirfram. 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 
hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann, þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 20 daga frá 
gjalddaga. 

7. gr. 

Heimæðagjald Hitaveitu Dalvíkur skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Fyrir hús allt að 400 m' að utanmáli 
og heimæð alltaðSOm .........0200% 0000 errere kr. 43 178,00 

ogám? þar yfir ...........%..0.00. 000 kr. 54,30
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Ef skipulagsskilmálar eru þess efnis að bifreiðageymslur við raðhús skuli byggðar 
sameiginlega, þrjár eða fleiri, það langt frá íbúðum að eðlilegra teljist að leggja sérstaka 

hitaveituheimæð að bifreiðageymslum, skuli gjald fyrir heimæð reiknast af rúmtaki hverrar 

geymslu. 

Gjald fyrir hvern rúmmetra verði kr. 108,00. 
Rúmmál húsa miðast við stærðir samkvæmt reglum fasteignamats ríkisins. Heimæða- 

gjöld skal reikna af öllu húsrými á viðkomandi lóð, hvort sem það verður tengt hitaveitunni 

eða ekki. Þó skal ekki reikna heimæðagjald af frystiklefum, búpeningshúsum á jörðum og 

lögbýlum, nema þeim útihúsum sem tengd verða veitukerfinu. 
Ef um er að ræða lagnir í dreifða byggð eða samkvæmt sérsamningi hitaveitunnar við 

Önnur sveitarfélög, er heimilt að krefjast heimæðagjalds umfram 50 m lögn sem nemur út- 
lögðum kostnaði við lagnir til viðkomandi aðila, nema um annað sé sérstaklega samið. 

Gjald þetta skal þó aldrei vera lægra en nemur lágmarks tengigjaldi hitaveitunnar. 

8. gr. 

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingakostnaðar 1. október 

1986, 281 stig. Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum þessum í samræmi við birtingu á 
nefndri vísitölu. 

Breytingar á vatnsgjöldum samkvæmt 3. gr. skulu háðar samþykktum bæjarstjórnar 
Dalvíkur, að fengnum tillögum frá veitunefnd. 

Breytingar á gjaldskrá þessari skulu staðfestar af iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 

9. gr. 

Nú er tengingu lokið og er þá heimæðagjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að veita 

gjaldfrest allt að 5 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið á um 

vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

10. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskipta- 
manns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld skv. gjaldskrá þessari. Heimilt er að loka 

vatnsrennsli að húsi, sem hitaveitugjöld skv. gjaldskrá þessari eru vangreidd af. 

Fyrirætlun um að loka, ber að tilkynna með 3 daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 

opnun á ný greiðir sá sem vanskilum veldur, hverju sinni kr. 863,00. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Hitaveitu Dalvíkur og sett er 

samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi 

og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 

gjaldskrá sama efnis, nr. 392 frá 21. október 1985. 

Iðnaðarráðuneytinu, 23. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÅ 
Hitaveitu Seydisfjardar 

I. KAFLI 

1. gr. 

Hitaveita Seyðisfjarðar selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa 
verið og verða gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2 2. gr. 
Hitaveita Seyðisfjarðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar þess, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að 

dómi hitaveitunnar. Einnig lætur hitaveitan í té heitt vatn til hitunar neysluvatns. 

II. KAFLI 

3. gr. 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæli kr. 0,89 fyrir hverja 

kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 11,55 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Hitaveitu Seyðisfjarðar er heimilt að selja heitt vatn samkvæmt vatnsmæli eingöngu. 
Gjald fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 88,00. 

Framangreind hitaveitugjöld má krefja mánaðarlega. 

4. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda eru við framvísun reikninga eða tilkynningar um reiknings- 
upphæð. Sé reikningurinn ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann, 

þar sem hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 

daga frá gjalddaga. 

5. gr. 

Heimæðagjöld fyrir Hitaveitu Seyðisfjarðar skulu vera sem hér segir: 

Lágmarksgjald fyrir mælagrind og fyrstu 300 rúmmetra húsnæðis kr. 63 000,00. 

Fyrir hvern rúmmetra húsnæðis fram yfir fyrstu 300 m? kr. 85,90. 

Við ákvörðun á rúmmálsstærð húsa skal miðað við Fasteignamatsskrá og fyrir hús, sem 

ekki eru skráð í fasteignamati, skal miðaða við teikningar húsa. 

Ekki skal greiða rúmmálsgjald af óupphituðu húsnæði í hluta af húsi, svo sem 

vöruskemmum og öðru óupphituðu rými fram yfir stærð, sem nemur 300 m'. 

6. gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest á hluta heimæðargjalds ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi 

skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

1. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila, skal 

gjald fyrir að opna á ný vera kr. 990,00. 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

8. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 5. og 7. gr. í gjaldskránni eru miðuð við vísitölu byggingar- 

kostnaðar. 

Allar taxta- og gjaldskrárbreytingar skulu hljóta staðfestingu iðnaðarráðuneytisins 

hverju sinni.
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HI. KAFLI 

9. er. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseiganda. 

10. gr. 
Hitaveita Seyðisfjarðar hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

viðskiptamanns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að 
húsi, sem hitaveitugjöld eru vangreidd af. 

Fyrírætlun um að loka, ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Seyðisfjarðar skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum 

hemlum, mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við veitukerfi Hitaveitu 
Seyðisfjarðar. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á 

bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til að koma í veg fyrir misnotkun heita vatnsins. 

  

IV. KAFLI 
ll. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af Hitaveitu Seyðisfjarðar og sett er 

samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi 
og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 

gjaldskrá sama efnis nr. 266, 6. maí 1986. 

ÍIðnaðarráðuneytinu, 15. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 

22. janúar 1987 Nr. 26 
AUGLÝSING 

um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á starfssvæðum 

landshlutasamtaka sveitarfélaga. 

Samkvæmt Í. mgr. 104. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 hefur félagsmálaráðuneytið 
staðfest starfssvæði eftirtalinna landshlutasamtaka sveitarfélaga: 

Starfssvæði Fjórðungssambands Norðlendinga takmarkast af Hrútafjarðará að vestan 

og Gunnólfsvíkurfjalli að austan. 

Starfssvæði samtaka sunnlenskra sveitarfélaga nær yfir Suðurlandskjördæmi, þ.e. 

Vestur-Skaftafellssýslu, Rangárvallasýslu, Árnessýslu, Selfoss og Vestmannaeyjar. 

Starfssvæði Fjóðrungssambands Vestfirðinga nær yfir allt Vestfjarðakjördæmi, þ.e. 

Austur-Barðastrandasýslu, Vestur-Barðastrandasýslu, Vestur-Ísafjarðarsýslu, Bolungar- 

víkurkaupstað, Norður-Ísafjarðarsýslu, Ísafjarðarkaupstað og Strandasýslu. 

Starfssvæði Sambands sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi nær yfir Austurlandskjör- 
dæmi, þ.e. Norður-Múlasýslu, Seyðisfjarðarkaupstað, Suður-Múlasýslu, Eskifjarðar- 
kaupstað, Neskaupstað og Austur-Skaftafellssýslu. 

Félagsmálaráðuneytinu, 22. janúar 1987. 

Alexander Stefánsson.



  

  

  

      
  

  

  

  

          

  

  

Nr. 27 60 19. januar 1987 

GJALDSKRA fyrir póstþjónustu. Gildir frá í. febrúar 1987. 

TEGUND Innan- Norðurlönd Önnur lönd | Lönd utan 

SENDINGAR lands í Evrópu | Evrópu 

| | 

Þyngd- Alm. Flug- Flug- |  Flug- 
Hámark stærðar armörk Burðar- burðar- burðar- burðar- | | burðar- 
og þyngdar g gi. kr. gj.kr. | gj. kr. gj.kr. | | gj. kr. 

| | 
Bréf. 20 12 12 ) 15 7) 15 | 24 
Håmarksstærd: 100 14 14 36 36 | 68 
Lengd + breidd 250 26 26 71 71 | 187 
+ bykkt 900 mm. 500 45 45 138 138 | 349 
Mesta lengd 600 mm. 1000 75 157 239 239 | 
Í ströngum: 2000 105 389 389 389 | 
lengd * tvöfalt þvermál | 
1040 mm. | 
Mesta lengd 900 mm. | 
Hámarksþyngd 2 kg. | | 
Lágmarksstærð: | 
90 < 140 mm. Í ströngum: | 
Lengd + tvöfalt | 
þvermál 170 mm. | 

Minnsta lengd 100 mm. | 

Póstkort. 2) 7) | 
Mest 105 x 148 mm. 12 [2 12 2 få 15 
Minnst 90 x 140 mm. | 

Prent. 

Stærð sama og bréfa. 20 12 12 12 12 12 12 14 
(Prentkort, sama stærd 100 14 14 14 16 19 16 33 
og påstkort). 250 26 26 26 30 33 30 68 
Hámarksþyngd 2 kg. 500 45 45 45 54 74 54 134 
Bækur þó 5 kg. 1000 75 75 131 90 131 90 257 
Burðargjald fyrir prent 2000 105 126 236 126 236 126 519 
yfir 1000 g til Norðurl. 3000 160 188 380 188 380 188 668 
er sama og fyrir 4000 215 250 524 250 524 250 817 
„Önnur lönd.“ 5000 265 312 668 312 668 312 966 

Smápakkar. 100 14 14 14 16 19 16 
Stærð sama og bréfa. 250 2 26 26 30 33 30 
Hámarksþyngd 2 kg. 500 45 45 45 54 74 54 

1000 75 75 131 90 131 90 
2000) 105 126 236 126 236 126 | 

Innrituð blöð og tímarit. Jm afslátt af burð- 

Innritunargjald 8250.00 kr. argjaldi fyrir dag- 9 Samanlagt fluggjald og alm. burðargjald. 
Stærð sama og bréfa. blöð, landsmála- *) Bréf og póstkort (LC) eru flutt flugleiðis 
a) Til umboðsm. hver blöð og tímarit innan Evrópu án sérstaks fluggjalds. 

(minnst 50 eintök 500 5,80 landssamtaka stétt- %) Umsókn um gjaldeyrisyfirfærslu (ebl. 509) 
til hvers í einu). arfélaga og fyrir útfyllist við allar greiðslur til útlanda. 
Hámarksþ. 20 kg. tímarit og blöð, ) Til útlanda bætist við gjald fyrir símskeyti 

sem fjalla sérstak- til viðkomandi lands. 
b) Til áskrifenda. lega um bók- ) Póststöðvar gefa upplýsingar um þau lönd 

Minnsta gjald: menntir og listir sem póstgíró og/eða póstávísanaviðskipti 
300 eint. eða trúmál, vísast eru við. 
Hámarksþyngd 100 2,20 til reglugerðar fyrir ) Ekki til allra landa. Nánari upplýsingar 
500 g hvert eintak. 200 4,40 póstþjónustu nr. veita póststöðvar. 

300 6,50 138/1982, grein " Gjöld fyrir gíróþjónustu innanlands eru 
400 8,00 14.4.1. birt í handbók um gíróþjónustu. 
500 14,60           

Greiðsla skaðabóta póststjórnarinnar fyrir ábyrgðarsendingar, verðsendingar og böggla innanlands er sem hér segir: 

1. Verðbréf og -bögglar: allt að upphæð hins tilgreinda verðs. 
2. Ábyrgðarsendingar og almennir bögglar: a. allt að 927 kr. fyrir glataða ábyrgðarsendingu. b. allt að 10.639 kr. fyrir 

böggul, sem glatast eða eyðileggst. 

  

Pósthólfaleiga. Ársleiga eftir stærð: 240, 300 og 360 kr. Leigutími er eitt ár. Leiga greiðist fyrirfram. 
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Innan-  Nordur- — Onnur 
TEGUND SENDINGAR lands lönd lönd“) TEGUND SENDINGAR Burðargjald krónur 

Burðar-  Burðar- Burðar- 

gjald gjald gjald Almennir bögglar Þyngdar- Alm. Rúmfr. 
Póstgíróþjónusta?) krónur krónur (innanlands): mörk bögglar broth. 
(Hámarksupphæð ótakmörkuð) 7) kg krónur krónur 
Innborganir (ókeypis á eigin reikning) 17 21 
Millifærslur á milli póstgíróreikninga Ókeypis ókeypis Hámark þyngdar og 
Utborganir (ókeypis í eigin hendur) 28 35 stærðar (lágmarksst. 

90 x 140 mm): þyngd 
20 kg mest. Lengd 
mesta ummál 3 m. 5 99 149 

Póstávísanir)). Mesta lengd | „50 m. i i 

Håmarksupphæd 200 000 kr. innan- Um burdargj. fyrir 10 154 231 
lands. Um hámarksupphæð póstávís- böggla til útlanda . » 
ana til útlanda veita póststöðvarnar veita pósthúsin 15 226 339 
upplysingar upplysingar. i i j 

a) almennar póstávísanir 28 28 35 20 253 380 
b) símapóstávísanir „............. 121 28) 357) 

Verðbréf og -bögglar. krónur 
Póstkröfur Burðargjald sendingar eftir tegund. 

Hámarksupphæð innanlands sama og Skrásetningargjald ...................... 35 
póstávísana (200 000 kr.). Með inn- Tryggingargjald. 
borgun á póstgíróreikning er hámarks- Fyrir hverjar 500 kr. eða minna ............ 35 
upphæð ótakmörkuð.  Burdargjald 

sendingar eftir tegund. - - En Blindraprent: Nýtur frígengis innanl. og til útlanda nema 
a) Með póstávísun 4,24. rss 50 20 > fluggj. til útlanda. Hámarksþyngd 7 kg. 
b) Með innborgun á póstgíróreikning 33 33 ” 5 > 

  

Loftbréf: Söluverð 1 króna, auk burðargjalds fyrir almennt 
bréf af fyrsta þyngdarflokki (15 krónur). 
Má senda flugleiðis til allra landa án viðbótargjalds. 

  

Ýmis önnur gjöld. 
  

Ábyrgðargjald ... 35 krónur Alþjóða-svarmerki: Söluverð 35 krónur. 
Skiptiverð í frímerkjum 15 krónur. 

  

Fyrirframgreiðsla eftir frankóseðli: 23 krónur. 

Afturköllun sendingar, breyting á áritun, breyting 

á póstkröfuupphæð, fyrirspurn um sendingu 22 krónur 

  

Hraðboðagjald: (Útburður bréfa og tilkynningar 
um böggla með sérstökum sendimanni, 
eftir komu sendingar á ákvörðunarpósthús). 

Þar sem daglegur útburður er 

þegar 

80 krónur 

  

Móttökukvittun 15 krónur 

  

Talning í verðbréfi innanlands: 23 krónur hver sending. 

Tollmeðferð bréfa. prents og smápakka: 23 krónur. 

Tollmeðferð böggla: 28 krónur. 

Gjald fyrir að búa um böggla á ný: 15 krónur. 

Geymslugjald böggla: 28 krónur á dag frá 16. degi eftir 
komu bögguls á ákvörðunarpósthús. 

Afhending ábyrgðarsendingar með móttökukvittun í eigin 

hendur: Utanlands og innan 15 krónur. 

  

PÓSTFAX-ÞJÓNUSTA 

a) Frá póststöð til póststöðvar ...... 

b) Frá einkatæki til póststöðvar 

c) Frá póststöð til tækis í einkaeign 

120 krónur fyrsta síða 
80 krónur hver viðbótarsíða 

75 krónur fyrsta síða 
krónur hver viðbótarsíða 
krónur fyrsta síða 
krónur hver viðbótarsíða 

  

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 19. gr. póstlaga nr. 33/1986 svo og samkvæmt 11. gr. laga nr. 36 frá 1977 um stjórn og starfrækslu 
póst- og símamála og gengur í gildi 1. febrúar 1987. Samtímis fellur úr gildi gjaldskrá fyrir póstþjónustu nr. 15 frá 8. janúar 1986. 

Samgönguráðuneytinu, 19. 

Matthías Bjarnason. 

janúar 1987.



GJALDSKRÁ 
Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit með mælitækjum 

og vogaráhöldum. 

1. gr. 

Löggildingargjöld: 

. Vogarlóð: 

Þyngd 1-200g .........000..2.2nn nnrnnnnnnne 
Þyngd Vekg-20kg ........0..000000 0000 
ÞyngdSOkg .......0...000 00 k nn nee 

Þyngd4-807 ..........00000 0000 k rener renees ngen 
Þyngd 1lb-7lb ............0..0 0200. 
Þyngd 8lb-20lb ..........0...0000 00 

. Metaskálar fyrir apótek og efnarannsóknarstofur: 

Burðarþol: allar stærðir ................00.. 0. 

. Jafnarmavogir: 
Burðarþol: allarstærðir ................. 00... 

. Tugavogir: hundraðsvogir og rennilóðsvogir: 
Burðarþel 10-  100kg ......0.00%0 00. 
Burðarþol 101-  S00kg .......00000 00 
Burðarþol  501— 2 000kg ............20 2... 
Burðarþol 2 001-15 000kg ........222220 000 
Burðarþol 15 000-30 000kg .......0.0.000 000 
Burðarþol yfir 30 000 kg 20.00.0000 nee 

. Vísavogir: 

Burðarþol I- Skg 20.00.0000. . 

Burdarpol 6- 25kg .....00.0 0000 ener reen kernnee 

Burðarþol 26- 100kg .........0% 000 

Burðarþol 101- 500kg ......00.00 000 

Burðarþol 501—- 1 000kg .......00.00 000 

Burðarþol 1001- 5 000kg .......00%. 0000 
Burðarþol 5 001-15 000kg .....2000.%.0 00. 

Burðarþol 15 001-30 000 kg .......0..002 00. 

Burdarpol yfir | 30000kg .............0.. 

. Rafmagnsvogir (tålvuvogir): 
Burdarpol 1— lOkg ......0%%00 000 

Burðarþol 11— 25kg 20... nnne 

Burdarpol 26- 100kg .......00%00 0000 

Burðarþol 101—  500kg ......00.00 0 

Burðarþol 501- 1000Kg .......0..%0 0000. 
Burðarþol 1001- S000kg .........2000 000 

Burðarþol 5 001-15 000kg „22.00.0000... 0000 
Burðarþol 15 001-30 000kg ......000.00. 00 
Burðarþol yfir 30 000 kg 22.00.0000. 

. Kvarðar og málbönd: 
Lengd %2-1mM .......0....0 0. snnnnee 

Stálmálbönd alltaðSOm ..........0.%.0. 0000 

Mælivélar fyrir lengdarmál .................... 000... 

A
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95,00 

95,00 

95,00 

95,00 

95,00 

95,00 
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175,00 
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210,00 

255,00 

365,00 

510,00 
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910,00 

110,00 
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225,00 
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410,00 

480,00 

565,00 

790,00 

335,00 

500,00 

95,00 

155,00 

170,00
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8. Mæliker: 

Rumtak I dl-1 1 ..........0.......00 00. Kr. 105,00 
Rumtak 10 dl—50 dl ............0%..00000 nn — 105,00 
Rumtak vinmæla (veltim. og kulum.)3—6 cl ..............0...00.. — 215,00 

9. Rennslismælar: 
Rennslismælar fyrir olíur og bensín .............0..... 0... Kr. 215,00 
Bensín og olíusölumælar .................0000 00. — 180,00 

10. Rennslismælar fyrir mjólk ............000.. 00... Kr. 215,00 

2. gr. 

Vottorðagjald ..................00 0000 Kr. 185,00 

3. gr. 

Auk löggildingargjalds reiknast kaupgjald fyrir starfsmenn Löggildingarstofunnar 
samkvæmt taxta hennar fyrir selda vinnu. 

Brot úr klukkustund reiknast sem ein klukkustund. 

Ef löggilding eða eftirlit fer ekki fram á Löggildingarstofunni, reiknast auk kaupgjalds, 
ferðakostnaður og iðgjald af vátryggingu á tækjum og ferðatryggingum. 

Gjaldskrá þessi er hér með sett samkvæmt $. gr. tilskipunar nr. 1 13. mars 1925, um 
mælitæki og vogaráhöld, til þess að öðlast gildi 15. febrúar 1987 og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 482/1985. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 20. janúar 1987. 

Jón Helgason. 

Hjalti Zóphóníasson. 

8. janúar 1987 Nr. 29 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 100/1973, um eyðingu svartbaks og 

hrafns, með áorðnum breytingum. 

1. gr. 

9. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Þrátt fyrir ákvæði 1., 2. og 3. gr. relgugerðarinnar er heimilt að fela veiðistjóra og allt 
að 8 trúnaðarmönnum hans að nota í tilraunaskyni fenemal og tríbrómetanól til fækkunar 

hrafni og svartbaki og öðrum skaðlegum mávategundum, þó ekki í Kjósarsýslu, Borgar- 

fjarðarsýslu, Mýrasýslu, Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, Dalasýslu, Barðastrandarsýsl- 

um, Ísafjarðarsýslum, Strandasýslu, á Akranesi, í Ólafsvík, á Ísafirði og í Bolungarvík. 

Aðgerðir þessar skulu miðaðar við að koma í veg fyrir beint tjón af völdum fugla. Veiðistjóri 

skal hafa samráð um þessar aðgerðir við menntamálaráðuneytið eða sérfræðing sem það 

tilnefnir að fenginni tillögu fuglafriðunarnefndar. Veiðistjóri og trúnaðarmenn hans sæki um 

leyfisskírteini til hlutaðeigandi lögreglustjóra og skulu trúnaðarmennirnir láta fylgja umsókn 

sinni meðmæli frá veiðistjóra. Lyfin skulu þeir kaupa hjá Lyfjaverslun ríkisins. Fyrir lok
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desembermánaðar þessa árs skulu veiðistjóri og trúnaðarmenn hans gefa ráðuneytinu 

skýrslu um framkvæmd fækkunarinnar og árangur. 

2. gr. 

r gildi og gildir til ársloka 1987. 

2
.
 Reglugerðarbreyting þessi öðlast þega 

Menntamálaráðuneytinu, 8. janúar 1987. 

F.h.r. 

Knútur Hallsson. Runólfur Þó rarinsson. 

Nr. 30 rm Á 10. janúar 1987 ' GJALDSKRÁ Januar 
vegna hundahalds í Garðabæ fyrir árið 1987. 

1. gr. 

Gjald fyrir leyfi til þess að halda hund í lögsagnarumdæmi Garðabæjar, sbr. c-lið 3. gr 

samþykktar um hundahald í Garðabæ frá 11. mars 1983, skal vera kr. 3 600, fyrir árið 1987 
Gjaldið greiðist fyrirfram á gjalddaga 1. janúar 1987. Eindagi er 1. febrúar 1987. 

2. gr. 

Gjald vegna töku á hundum sbr. 2. gr. ofangreindrar samþykktar skal vera kr. 1 000 í 

fyrsta skipti, kr. 2 000 í annað skipti 0 og kr. 3 000 í þriðja skipti og oftar. 

3. gr. 

Um vexti á vangreiddu leyfisgjaldi gilda almennar reglur. 

4. gr. 

Ofangreind gjaldskrá bæjarstjórnar Garðabæjar staðfestist hér með samkvæmt 22. gr. 

laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, til þess að öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 10. janúar 1987. 

F.h.r 
FIy ar Sig Øsson. 00000000 ur 

Ingimar Sigurdsso: Soffia Magnúsdóttir. 

Nr. 31 REGLUGERÐ 23. janúar 1987 

um breytingu á reglugerð um vinnumiðlun nr. 129/1986. 

Við staflið b) í 4. gr. bætist: 

Kolbeinsstaðahreppur 
Eyjarhreppur 

Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt lögum nr. 18/1985 um vinnumiðlun, öðlast 

þegar gildi. 
Félagsmálaráðuneytinu, 23. janúar 1987. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. Óskar Hallgrímsson. 

  

Stjórnartíðindi B 1, nr. 1—-31. Útgáfudagur 30. janúar 1987.
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9. janúar 1987 65 Nr. 32 

REGLUGERÐ 

um gjöld fyrir embættisverk fulltrúa í utanríkisþjónustunni. 

Í. gr. 

Fyrir útgáfu vegabréfa og staðfestingaráritanir í sendiráðum eða ræðisskrifstofum , & é 

Íslands skal greiða eftirfarandi gjöld: 

     
1. Fyrir útgáfu vegabréfa til handhafa á aldrinum 1S—óbára ..... HR 1 

2. Fyrir útgáfu vegabréfa tilannarra ............ 

3. Fyrir staðfestingaráritun í vegabréf eða önnur persónuskilríki ........ 

4. Fyrir að staðfesta undirskriftir stjórnvalda og einstaklinga 

(„legalisering“), hvertskjal ...... HR 250,00 

s 

    

  

2. gt. 

Jpphæð gjalds skv. 1. gr. skal rituð í vegab í skjalið. Jafnf út I 8J 5 é J 

sé stal kvittun fyrir gjaldinu og rita á hana fyrir dið er innhein 

3. gi 

Gjöld þau, sem innheimt eru skv. au gjöld, 

  

eglugerð þessari, renna í ríkissjóð, nema þ: 

sem kjörræðismenn innheimta, en þau renna til þeirra sjálfra. Gjöldin ð grei 
hlutaðeigandi ríkis í samræmi við skr engi Seðlabanka Íslands. V 

heimilt að jafnra upphæðina. 

a 

ða í mynt    
    

Reglugerð þessa skal prenta á íslensku og ensku og skal hún liggja frammi í íslenskum 
sendiráðum og ræðisskrifstofum. 

  

Reglugerð þessi er sett skv. 17. g 

slands og öðlast hi ún gildi hinn 1. fe brt i: 

1 til utanríkisráðune frá 2. janúar 1986 

er. Í: Ag I nr. 

    þa
n,
 

  

    tisins frá 

  

Utanríkisráðuneytinu, 9. janúar 19 

Matthías A. Mathiesen. 
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Húsavíkur. 

I KAFLI 
I. gr. 

Hitaveita Húsavíkur selur afnot hitaorku úr hitakerfum þeim, sem gerð hafa verið eða 

verða gerð í Í ik og Reykjahreppi eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari 

sbr. og reglugerð staðfesta 25. maí 1970 um hitaveitu og hitalagnir á Húsavík. 
     

2. gr. 
Hitaveita Húsavíkur lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu. enda séu ofnar hússins nægilega stórir að 

dómi hitaveitustjóra 
Hitaveitan lætur setja stillanlegan vatnshemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunar- 

kerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er 

stilltur á. 
Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur Í 

2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið, sem hús hans er 
tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni 

á ári og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir Í. janúar ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni, hluta úr ári. 

  

1. KAFLI 

    

4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: kr. 

a. Fastagjald á mánuði fyrir hvern aðalhemil .............. 154,00 
d á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámark stillingu hemils 351,00 

idpr.m sees AA 22,10 
í leggst söluskattur skv. gildandi reglum á hverjum tíma. 

5. gr. 

Vilji notandi fá meira rennsli í kranalögn en er á miðstöðvarkerfi getur hann fengið 

sérskammtara á kranavatnslögn hjá hitaveitunni. Kranavatnsskammtarar í sambandi við 

aðalhemil eru af 4 gerðum og gefa þeir eftirfarandi rennslishlutföll milli miðstöðvarkerfis og 

kranavatnslagnar: 

A HI HI 1.00/1.0 

Bo BI HR 0.95/1.3 

Cr eer es skkrgke 0.90/1.7 

Do se HA IRIIR 0.85/2.8 

Vatnsskammtur notanda (gjaldskammtur) er í þessum tilvikum reiknaður 1.0.
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0. gr. 

Hitaveitugjöld skv. á. gr. verða krafin annan hvern mánuð og skulu bau greiðast til 
Os E > í = 

innheimtumanns eða í Landsbanka Íslands í Húsavík. 

Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru 

vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 7 daga frá gjalddaga. 

IH. KAFLI 

7. gr. 

Heimæðagjald Hitaveitu Húsavíkur skal vera sem hér segir fyrir eina heimaæð. 

a) Fyrir hús, sem hafa olíu-, kola- eða rafmagnskynditæki fyrir 1. október 1970. 

kr. 

Hús allt að 300 m' að utanmáli ...........%..000. 0... 33 300,00 

Hús 300—-2000 m? að utanmáli fyrir 300. m* ...........0.. 00... 33 300,00 

OB 2000 HA 37,30 
á hvern rúmmetra þar yfir. 

Hús stærri en 2 000 mað utanmáli ........0....0.....0.. 97 000,00 

fyrir 2 000 Mm Og 22... HR HR 27,80 

á hvern rúmmetra þar yfir. 

b) Fyrir önnur hús. 

Hús allt að 300 mað utanmáli ............0.0..00 0000. 48 000,00 

Hús 300—-2 000 m? að utanmáli ............ HR 48 000,00 

fyrir 300 m' og 00... AR 43,30 

á hvern rúmmetra þar yfir. 

Hús stærri en 2 000 m að utanmáli ....................... „022. 122 000,00 

fyrir 2 000m og .......0.0.0 0. HA 37,30 

å hvern rimmetra bar yfir. 

Stofngjald fyrir hvern adrennslishemil umfram einn å sama inntakier ... 9 000,00 

c. Sé um óupphitað rými að ræða í atvinnuhúsnæði, svo sem vöruskemmur og því um líkt, 

skal heimæðargjald einungis reiknað af því rými er hita skal þó sé lágmarksgjald tekið 

samkvæmt 300 fermetra húsnæði. Verði hið upphitaða rými síðar stækkað þá komi til 

full gjaldtaka af þeirri aukningu. 

Gjöld skv. 7. gr. eru miðuð við vísitölu by ágingarkostnaðar. Er hitaveitunefnd heimilt 

að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða, að fenginni 

staðfestingu iðnaðarráðuneytisins hverju sinni. 

IV. KAFLI 
9. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, svo sem heyþurrkunar eða 

ræktunar og er þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju 

tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari 

10. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda.



  

28. jantar bd
 

2
 mg.
 

z 

  

húsi eða ít 

un ber r að tilkynna með 3 

  

aðrennsli heita 

Fyrirætlun um Í 
      

Allan kostn! að við lokun og vanskilum er, kr. 960,00 í hvert 

      

       
    

  

    aðgangur að ] 

ilt ad hlita tafarlaust 
II wvarnar sagn 

fi varnar gegn 

tiritsmanni 

titaveituna. 

bilunum og 

æmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967,     
213; 

i 

Es 

að öðlast  pildi 1. febrúar 1987 og birtist til  eftirbreyt ni öllum sem hlut eiga að mál 
i c 
Í „nr. 197, 20. mars 1986. 

  

Jafnframt er í 

Iðnaðarráðuneytinu, 28. janúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 

    

Nr. 34 7. janúar 1987 

AUGLÝSING 
um niðurfellingu tolls af pappírsrúllum í reiknivélar. 

srúllum í reiknivélar sem flokkast í 

  

       
       

   

  

       verði taldar 
  

     ia aðÖrldar Ísland     

lands að Efnah 

og auglýsingu nr. Í 

( nkvæmt 6. ti. 3. gr. laga nr. 120 31. desember 1976, um 

  

„til | að öðlast gildi þegar í stað 

  

núar 1987. 

  

Fjármálaráður 

Sigurgeir Jónsson.    
  

Stjórnartíðindi B 2, nr. 32--34. Útgáfudagur 30. janúar 1987.



  

TT TT > 

Rud Å 2. j () í“ 
Í einn     

        

JuriC gt 

  
Jón B. Jónasson. 

  

Þ órður 

    

REGLUGERÐ 

um breytingu á re rå um aukaframlög úr Jöfnunarsj 

sve arfélaga. nr. 467 frá 7. ágúst 1981, 

sbr. reglugerð nr. 138 frá 6. mars 1984. 

    

í BE 

Við álagningu útsvara á í 

ágúst 1981 fullnægt, þótt hu 

  

Reglugerð þessi er sett 

í stað. 

27. janúar 1987. 

  

Félagsmálaráðuneyt 

Alexander Stefánsson. 
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REGLUGERÐ 

um holræsagjöld í Garðakaupstað. 

Í. gr. 

Af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Garðabæjar, sem liggja við vegi eða opin 

svæði, þar sem holræsalagnir liggja, skal greiða árlegt holræsagjald til bæjarsjóðs Garða- 

bæjar. 

2. gr. 

Af öllum fasteignum, er falla undir 1. gr. gjaldskrár þessarar, skal greiða árlega 

gjald, sem nemur 0,15% af heildarfasteignamati fasteignarinnar, þ. e. a. s. af mati 

mannvirkja ásamt mati lóðar. Nú er fasteign, sem greiða ber af holræsagjald, eigi virt 

fasteignamatsvirðingu og ákveður þá bæjarráð fjárhæð gjaldsins. Við ákvörðun holræsa- 

gjalds samkvæmt þssari málsgrein, skal hafa hliðsjón af því, hvert líklegt fasteignamat myndi 

verða af eigninni fullfrágenginni 

        

3. gr. 
Bæjarstjórn getur hækkað eða lækkað um allt að 50% framantalin gjöld, án þess að 

leita þurfi staðfestingar ráðuneytis. 

4. gr. 

Holræsagjald hvers árs fellur í gjalddaga 15. janúar og innheimta þess fer með sama 

hætti og um fasteignaskatt enda skulu gjöld þessi innheimt sameiginlega. 

( 

  

5. gr. 
lóðarhati, lóðareigandi, ef um eignarlóð er að ræða ber ábyrgð á greiðslu 

,„ Og er gjaldið tryggt með lögveði í lóð og mannvirkjum. 

  

6. gr. 

Reglugerð þessi skal taka gildi við álagningu holræsagjalds árið 1987 og gilda til ársloka 

1993. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Garðabæjar, staðfest hér 

með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðunevtinu, 3. febrúar 1987. 

Alexander Stefánsson.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Stjórnartíðindi B 3, nr. 35—37. Útgáfudagur 4. febrúar 1987.
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sjóðs. Fé þessu v 

Ji 1 

REGLUR 

um úthlutun styrkja úr rannsóknasjóði til að stuðla að nýsköpun í 

atvinnulífinu. 

anúar 1987 

A 
mm
 

  

ttar 60 milljónir kró 

rannsóknir og tilraunir í þágu 

    

       
nýsköpunar Í 

atvinnulífinu. 

eft 

i 

Að fengnum tillögum fr ramkvæmdanefndar Rannsóknaráðs 

tirfarandi reglur um úthlutun styrkja úr rannsók 5 

Framkvæmdanefnd Rar ansóknaráðs ríkisins g 

úthlutun styrkja. 
Framkvæmdanefnd skipar matsnefnd þriggja manna til að veita umsögn um sty 

umsóknir og raða þeim í lorgangsröð Í matsnetnd skulu eiga sæti þrír menn, valdir sen 

hér segir: 

— Einn með víðtæka þekkingu á atvinnulífi og reynslu af stjórnunarstörfum á þeim 

vettvangi. 

— Einn starfandi vísindamaður er njóti viðurkenningar fyrir rannsóknir á sviði 

grundy allarvísinda. 
— Einn með viðskiptalega reynslu og þekkin 

Matsnefnd skal eftir þörfum kveðja sér til aðstoðar a.m.k. tvo sérfróða menn til að 

    

  

  

  

su á markaðsmálum.      

  

   
   

  

r 
ogn um € *instakar umsó 

  

veita faglega u 

    

  

2. Auglýst skal eftir umsóknum um styrki með hæfilegum umsóknartr 

Í auglýsingu skal getið forgangssviða og matstorsendna, sbr. 5. töl Ákvörðun 

um styrkveitingar skal liggja fyrir innan tveggja mánaða frá lokum umsóknarfrests og 

birt opinberlega. 

3. Um styrk geta sótt einstaklingar, stofnanir eða fyrirtæki. Umsóknir skulu vera á þar til 

gerðum eyðublöðum. Standi fleiri aðilar en einn sameiginlega að umsókn skal gerð 

grein fyrir skiptingu verkefna, kostnaðar og ábyrgðar. 

Styrkir skulu aðallega veittir til rannsókna og tilraunastarfsemi sem líki 

að nýsköpun í atvinnulífi á næstu árum, en heimilt er einnig að styrkja 

miða að langframauppbyggingu og færni á tilteknum sviðum 

Styrkur er ætlaður til að greiða laun og útlagðan kostnað, sv ) 

stjórnunarkostnað við verkefnið. Heimilt er og að styrkja tækjakaup til einstakra 

verkefna, enda séu tækin til sérstakra nota í verkefninu en ekki til almennra nota eða 

þjónustu í viðkomandi fyrirtæki eða stofnun. Tækjum sem keypt eru fyrir st fé skal 

að verkefni loknu ráðstafað af framkvæmdanefnd Rannsóknaráðs ríkisins. Hluta styrks 

má verja til útgáfu og kynningar á niðurstöðum verkefnis, enda sé pert ráð fyrir því í 

umsókn. 

   

  

Gutenb     Rikisprentsm
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veitingar skulu við það miðaðar, að fé því sem til ráðstöfunar er verði 

þar sem sóst er eftir umtalsverðum 

kefna á mörgum sviðum. 
skal einkum verja til verkefna á nýjum og álitlegum 

  

varið til verkefna á afmörkuðum sviðum, 

  

árangri, fremur en til st 

Styrkfé á árinu 1987 
4 i- 2 5 4 þat TA 7 Á 
tæknisviðum. Sérstök áhersla skal lögð á 

   

  

    

  

   

og gæl ðaaukandi tækni, 

bættrar framleiðslu, 

ækni 

til skal byggt á 

  

vildi fyrir c eflingu t ækniþekking. r eða þróun atvinnugreina, 

möguleikum á hagnýtingu á niði urstöðum hér á landi, 

hætni rannsóknamann: umsækjenda,   

   
áli É 

    

Im á åre 

að Öðru jöfnu njóta verkefni sem svo háttar um, að 

— samvinna stofnana eða fyrirtækja og stofnana er miki lvægur þáttur í framkvæmd 

verkefnisins, 

  

— fyrirt æki leggja umtalsverða fjármuni af mörkum, 

— líkindi eru á skjótum og umtalsverðum árangri til hagnýtingar í atvinnulífi, sbr. þó 1. 

málsgrein 4. töluliðar. 

Gera skal sérstakan samning við hvern styrkþega þar sem kveðið sé á um styrkskila- 

mála. Í samningnum skal m.a. mælt fyrir um skyldur styrkþega að því er varðar 

skýrsluskii, bókhald og fjárhagslega skilagrein. Þá skulu og vera ákvæði um birtingu á 

irstöði reiðslu styrks sem hér segir: 
af rannsókna- eða tilraunaverkefni, sem notið hefur styrks úr 

skulu birtar opinberlega í tímaritum eða í skýrslum, sem skulu vera 

aðgengilegar fyrir almenning á Íslandi. Öllum greinum og skýrslum sem gerðar eru um 

verkefnið eða einstakar niðurstöður þess skal skila til Rannsóknaráðs ríkisins i 5 

eintökum 

Þó skal styrkþe 

    

  

    
    óknasjó( 

    

It að óska þe ss við framkvæmdanefnd Rannsóknaráðs að heimi il 

niðurstöðum verði haldið leyndum ef hann vill hagnýta sér þær til efnahagslegs 

ávinnings. Skylt er styrkþega að tilkynna nefndinni þá fyrirætlun sína innan þriggja 

  

mánaða frá lokum verkefnisins. Framkvæmdanefnd Rannsóknaráðs er heimilt að 

framlengja þann frest sé þess sérstaklega óskað. 

Sé þess óskað að niðurstöðum verið haldið leyndum vegna áforma um hagnýtingu 

þeirra, skal í samkomulagi um slíkt gert ráð fyrir endurgreiðslu á raunvirði hins veitta 

styrks, verðtryggðum með lánskjaravísitölu frá útborgunardögum styrkja til greiðslu- 

dags. Í slíkum tilfe "um á styrkþegi allan rétt á niðurstöðum af rannsóknum sínum. 

Leiði framkvæmd verkefnis ekki til hagnýtingar þegar við lok verkefnisins og til 

endurgreiðslu styrks. er styrkþega skylt, ef framkvæmdanefnd Rannsóknaráðs ríkisins 

óskar þess, að taka þátt í reglubundnu endurmati á gagnsemi niðurstaðna og hvort af 

hagnýtingu geti orðið. Rannsóknaráð ber allan kostnað af slíku endurmati. Niðurstaða 

endurmats getur ekki leitt til kröfu um endurgreiðslu. 

    

Menntamálaráðuneytnu, 26. janúar 1987. 

Sverrir Hermannsson. 

Árni Gunnarsson.
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AUGLÝSING 
um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutningsgjalda 

eða sölugjalds af ýmsum aðföngum til samkeppnisiðnaðar. 

I. KAFLI 

Um niðurfellingu og endurgreiðslu aðflutningsgjalda eða sölugjalds af efnivörum, vélum, 

tækjum, vélahlutum og varahlutum. 

Niðurfelling gjalda. 

1. gr. 

Við tollafgreiðslu skal fella niður eftir því sem við á tolli, sérstakt tímabundið vörugjald, 

jöfnunargjald eða sölugjald af vörum í eftirtöldum toilskrárnúmerum, sbr. 1. gr. tollskrár- 

laga. 

-A- 

14.05.00 73.40.56 84.11.21 34.29.10 
39.07.76 74.15.00 84.11.29 84.29.20 
40.09.01 74.16.00 84.13.01 84.30.11 
40.09.09 74.19.06 84.14.00 84.30.12 
40.10.00 76.16.04 84.15.39 84.30.14 
40.14.04 82.02.00 84.15.49 84.30.19 
40.14.05 82.05.00 84.16.00 84.30.20 
42.04.00 82.06.00 84.17.29 84.31.10 
44.26.00 82.07.00 84.18.13 84.31.20 
45.04.03 83.08.00 84.18.19 84.31.30 
48.08.00 84.01.10 84.18.22 84.32.10 
48.15.33 84.02.10 84.18.23 84.32.20 
48.21.10 34.02.20 84.18.24 84.33.10 
48.21.51 84.03.00 84.18.29 84.33.20 
59.16.00 84.05.10 84.18.32 84.34.10 
59.17.00 84.05.20 ur 84.18.3371) 84.34.20 
68.04.00 84.10.20 84.18.39 84.34.30 
68.06.00 84.10.32 84.19.21 84.35.10 
68.10.02 84.10.39 84.19.29 84.35.20 
68.13.01 84.10.41 84.19.39 84.35.30 
69.09.00 84.10.49 84.21.00 84.35.40 
70.20.39 84.10.50 84.22.12 84.35.50 
70.21.09 84.10.61 84.22.13 84.36.10 
73.27.05 84.10.69 84.22.39 84.36.20 
73.29.03 84.11.11 84.22.61 84.36.30 
73.32.00 34.11.12 84.22.69 84.37.10 
73.35.09 84.11.19 84.22.71 84.37.20 

84.22.79 
*1) Til tækja í nr. 84.18.23.
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84.37.30 84.48.10 84.64.00 85.21.60 

84.38.10 84.48.20 84.65.09 85.22.10 

  

84.38.20 84.48.30 85.01.10 

    Go
 

00
 

Un
 

84.38.30 84.49.10 85.01.21 é 

84.39.00 84.49.20 85.01.29 85.26.20 

84.40.29 84.50.00 85.01.51 85.26.30 

84.40.40 84.56.10 85.01.60 85.28.00 

84.40.62 84.56.20 85.01.71 úr 87.14.39*3) 
84.40.63 84.56.31 85.01.76 90.01.09 
84.40.64 84.56.32 85.01.79 90.02.09 

84.40.72 84.56.39 85.01.80 90.07.12 

84.40.79 84.56.40 85.01.85 90.07.32 
84.41.12 84.56.50 85.01.89 90.08.21 
84.41.20 84.57.00 85.01.90 90.08.29 
84.42.00 84.59.10 85.02.00 90.08.39 

84.43.10 84.59.30 85.11.10 90.09.01 
84.43.20 84.59.40 85.11.20 90.10.10 
84.44.10 84.59.60 85.12.69 90.10.20 
84.44.20 84.59,70 85.12.70 90.10.32 
84.45.10 84,59,81 85.18.00 90.10.33 
84.45.15 84.59.84 85.19.11 90.24.01 
84.45.20 84.59.89 85.19.13 90.24.09 
84.45.25 84.59.91 85.19.16 90.25.00 
84.45.30 84.59.99 85.19.21 90.26.09 
84.45.35 84.60.00 85.19.30 90.27.01 
84.45.40 84.61.01 85.19.40 90.28.10 
84.45.45 84.61.02 85.20.20 90.28.39 
84.45.50 84.61.11 85.20.40 90.28.40" 
84.45,55 84.61.15 85.20.50 90.28.50 
84.45.60 84.62.00 85.21.10 90.29.09 
84.45.65 84.63.03 úr 85.21.2072) 91.06.00 
84.45.70 84.63.04 85.21.31 96.01.02 
84.45.75 84.63.05 85.21.32 98.07.00 
84.46.00 84.63.06 85.21.39 
84.47.01 84.63.07 85.21.40 
84.47.09 84.63.09 35.21.50 

*2) Hátíðniraflampar. 
*3) Rekkar í iðnaðarofna. 

Niðurfelling eða endurgreiðsla tekur ekki til neins konar skrifstofuvéla, s.s. ljósritunar- 
véla, sem kunna að falla undir tollskrárnúmer í A- eða B-lið. 

-B- 

Eftirtalið fyrir kvikmynda- og myndbandavinnustofur og hljóðver: 

úr 85.14.10 — Hljóðnemar, enda séu þeir með innbyggðar XLR- eða tvöföldum „Jack“- 

tengjum. 
og Heyrnatíðnimagnarar fyrir hljóðblöndunarborð, enda sé um svonefnda 

„power“-heyrnatíðnimagnara að ræða og þeir séu >60 W (virkt gildi, r.m.s.



x 

ur 85.14.20 

ur 85.15.60 

ur 85.23.09 

90.08.21 
og 

90.08.29 
90.08.39 

ur 92.11.31 
og 

ur 92.11.39 

ur 92.11.40 

úr 92.13.01 

g 
úr 92.13.09 

26. janúar 1987 75 Nr. 39 

á hverja rás yfirtónbjögun (harmonic distortion) < 0,015 og S/N (signal to 

noise) >80 db fyrir „monitor“-hátalara. 
Håtalarar, enda séu þeir „studio monitors“ >60W 

Hlutar til þessara tækja. 

Sjónvarpsmynd: vélar fyrir kvikmynda- og myndbandavinnustofur, enda hafi 

þær miðjuupplausn (RGB) 500 línur eða meira (horizontal resolution, lines 

at center) (broadcast vélar) eða hafi G. rásar miðjuupplausn (G. channel 
resolution at center) 600 línur eða meira. Einnig að vélarnar hafi S/N (signal 
to noise) 55 eða meira, hafi fjölþátta tengi fyrir VTR eða CCU eða ROU eða 
fjarstýringu (multicore base station) eða triax station svo og BNC- og XLR- 

tengi. 

Myndskjáir (monitors) án móttakara (tuner) með 400 línu myndupplausn eða 
meira og með innbyggðar BNC-tengingar og RGB-inntaki fyrir kvikmynda- 

og myndba andavinnustofur. 

Hlutar fyrir vélar í tnr. $5.15.60 sem taldar eru hér að framan. 
Hjóðblöndunarborð enda séu þau fyrir „phantom power“ 

Hljóðhverflar (reverberators). 
Suðminnkunartæki. 

Hljóðhemlar (delays 

Bergmálstæki (echoes). 

Styrkjafnarar (compressors). 

„Limiters“ 

„Noisegates“ 

Tónjafnarar (equalizers). 

Hliðstæð tæki fyrir kvikmynda- og myndbandavinnustofur og hljóðver, enda 

séu tæki þessi búin innbyggðum XLR- og BNC- eða fjölþáttatengjum. 

Sérhannaðar raftaugar til að tengja saman tæki í kvikmynda- og myndbanda- 

vinnustofum og hljóðverum, enda séu þær með XLR- og BNC- eða 

fjölþáttatengjum. 

Kvikmyndavélar og samstæður þeirra fyrir kvikmynda- 

og myndbandavinnustofur, enda séu tækin fyrir 

16 mm og breiðari filmur, þó ekki tökuvélar fyrir tvöfalda 8 mm filmu. 
Hlutar og fylgitæki til kvikmyndavéla í tnr. 90.08.21 og 90.08.29 
Mynda- og hljóðupptökutæki og mynda- og hljóð- 

flutningstæki fyrir kvikmynda- og myndbandavinnu- 

stofur, enda séu þau án móttakara (tuner) fyrir mynd eða hljóð og hafi 
innbyggðar XLR- eða BNC-tengingar. 

Hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki fyrir kvikmynda- og myndbandavinnu- 

stofur og hljóðver, enda séu þau búin XLR- eða tvöföldum „Jack“ tengjum 

og aðskildum tónhausum til upptöku og endurskila. 

Hlutar og fylgitæki til tækja í tar. 92.11.31, 
92.11.39 og 92.11.40 sem talin eru hér að framan. 

  

2. gr. 
Nú eru vélar, tæki eða vélahlutar, sem falla undir 1. gr. auglýsingar þessarar og notað er 

við framleiðslu iðnaðarvara í samkeppnisiðnaði, sent til útlanda til viðgerðar eða annarrar 
aðvinnslu og skal þá ekki innheimta aðflutningsgjöld eða söluskatt, við endurinnflutning 
þeirra, enda séu færðar sönnur á að viðgerðin sé viðkomandi að kostnaðarlausu og ábyrgð 
innifalin í upphaflegu toilverði vörunnar.
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i mgr. 3. gr., eða um í 

anheimt að fullu ól 

um endurgreiðslu I 
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fjármálaráðuneytið lætur 

reikningi yfir hina keyptu tu sem í 
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c. Fjárhæð umbeðinnar endurgreiðslu af hverri vöru fyrir sig 

d. Heildarfjárhæð endurgreiðslubeiðni. 

e. Yfirlýsingu umsækjanda um að varan sé ætluð til eigin nota við framleiðslu iðnaðarvara 

í samkeppnisiðnaði, sbr. 9. gr. 

Ákvæði þessarar greinar eiga ekki við um efnisvörur sem g 
i 

ld eru feild niður af skv. Í. 

  

gr.
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>
 skýrsla ásamt öllum skjölum sem afhenda ber vegna tollmeðferðar vöru, sbr. 18. < og Í 19. gr. 

tollskrárlaga. Vörureikningur þarf þó eigi að vera bankastimplaður. Að öðru leyti skal 

fullnægt skilyrðum 3. gr. auglýsingar þessarar. 

Ráðuneytið getur veitt fyrirtækjum heimild til að fá tiltekna efnivöru tollafgreidda án 

greiðslu aðflutningsgjalda án þess að til ákvörðunar ráðuneytisins komi hverju sinni. Óski 

fyrirtæki slíkrar heimildar skal þess getið sérstaklega í erindi þess. Teljast gögn þau sem 

nefnd eru í 1. mgr. 7. gr. fullnægjandi í slíkum tilvikum. 

Ráðuneytið getur bundið almenna heimild samkvæmt 2. mgr. skilyrðum sem við kunna 

að eiga hverju sinni. 

Hl. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
9. gr. 

Samkeppnisiðnaður í auglýsingu þessari tekur til iðngreina sem framleiða iðnaðarvörur 

er tollar hafa verið lækkaðir eða felldir niður af samkvæmt ákvæðum samnings um aðild 

Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) eða samnings Íslands við Efnahags- 

bandalag Evrópu (EBE), þó ekki vörur sem bókun nr. 6 tekur til. sbr. Í. gr. tollskrárlaga 

svo og iðngreina sem framleiða iðnaðarvörur í 25.-99. kafla í tollskránni, sem tollar hafa 

verið felldir niður af skv. Í. gr. toliskrárlaga, án tillits til uppruna, enda falli vörur þessar 

undir tollalækkunarákvæði nefndra fríverslunarsamninga. Skipasmíðar skulu teljast til 

samkeppnisiðnaðar í þessu sambandi, sbr. þó c-lið 7. gr. 

  

10. gr. 

Aðili sem fær endurgreiðslu samkvæmt ákvæðum auglýsingar þessarar skal tilgreina 

endurgreidd gjöld sérstaklega, annað hvort í ársreikningi sem fylgir skattframtali eða í 

skýringum með honum, en þar skal greina undir hvaða lið ársreiknings endurgreiðslan er 

færð svo og fjárhæð hennar. 

ll. gr. 

Fyrirtæki sem fengið hafa vörur undanþegnar gjöldum samkvæmt auglýsingu þessari er 

eingöngu heimilt að nota þær til eigin framleiðslu. Óski þau eftir að afhenda þær eða selja 

öðrum skulu þau áður en afhending eða sala fer fram greiða gjöld að fullu hjá tollstjóra af 

efnivörum samkvæmt því tollafgreiðslugengi sem í gildi er á þeim tíma, en af söluverði ef um 

notaðar vélar eða tæki er að ræða 

12. gr. 

Iðnfyrirtæki sem njóta eftirgjafar gjalda samkvæmt reglum þessum skulu halda 

reikningum og öðrum gögnum varðandi vörur sem eftirgjafar njóta samkvæmt þeim 

aðgreindum í bókhaldi sínu sem tolistj Órar skulu jafnan hafa aðgang að telji embættin 

ástæðu til eftirlits eða rannsóknar á þeim. Skulu þau veita tollstjóra upplýsingar um notkun 

varanna sé þess óskað. 
Komi í ljós við rannsókn tollstjóra á bókhaldi fyrirtækis að það hafi misnotað ívilnanir 

sem því hafa verið veittar samkvæmt auglýsingu þessari eða rökstuddur grunur er um að um 

misnotkun hafi verið að ræða getur tollstjóri hafnað beiðni um niðurfellingu eða 

endurgreiðslu gjalda samkvæmt henni meðan málið er í athugun. 

Jafnframt skal fyrirtækið að kröfu tollstjóra þegar greiða að fullu aðflutningsgjöld af 

þeim vörum sem misnotaðar hafa verið ásamt dráttarvöxtum eins og þeir eru ákveðnir af 

Seðlabanka Íslands á hverjum tíma og skulu þeir reiknaðir frá tollafgreiðsludegi. 

  

  
] 
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13. gr. 

Röng skýrslugjöf eða framlagning rangra eða villandi gagna og röng upplýsingagjöf 
látin í té í því skyni að fá ívilnun á tolli eða gjöldum samkvæmt ákvæðum auglýsingar 

þessarar getur m.a. varðað við 63. og 67. gr. laga nr. 59 28. maí 1969, um tollheimtu og 

tolleftirlit, með áorðnum breytingum. 

Um meðferð mála vegna brots á reglum þessum fer að hætti opinberra mála. 

14. gr. 

Fjármálaráðuneytið sker úr ágreiningi sem rísa kann um framkvæmd og túlkun ákvæða 

auglýsingar þessarar. 

15. gr. 

Auglýsing þessi er sett samkvæmt heimild í 12. tl. 3. gr. laga nr. 120 31. desember 1976, 
um tollskrá o.fl., 3. gr. laga nr. 107 30. desember 1978, um sérstakt tímabundið vörugjald, 

með áorðnum breytingum, 3. gr. laga nr. 78 23. desember 1980, um jöfnunargjald, og lið 3.1 

í 6. gr. laga nr. 95 31. desember 1986 til að öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi felld 

auglýsing nr. 82. janúar 1981 um sama efni svo og auglýsingar nr. 88 2. febrúar 1981, 219 23. 

apríl 1982, 93 21. febrúar 1983, 192 6. apríl 1983, 117 16. febrúar 1984, 439 21. nóvember 

1984, 187 29. apríl 1985 og 233 24. júní 1985 um breytingar á henni. 

Fjármálaráðuneytinu, 26. janúar 1987. 

Þorsteinn Pálsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 

1. febrúar 1987 Nr. 40 

AUGLYSING 

um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslufyrirtækja. 

Sjávarútvegsráðuneytið hefir ákveðið eftirfarandi hlutfall endurgreiðslu söluskatts af 
aðföngum fiskvinnslu, sem miðað er við fob-verðmæti útflutningsframleiðslu. Gildir það frá 

1. janúar 1987 þar til annað verður ákveðið: 

1. Frysting ........0....2 0000. knk renen ennen 1,4% 

2. Rækjuvinnsla ................0.0 0000 1,4% 

3. Hörpudiskvinnsla ..................... HAR 1,4% 

4. Síldarvinnsla ............000. 000 1,4% 

5. Söltun ..........0000.0. 1,1% 
6. Hersla ..............00. 000 1,1% 

7. Mjöl- oglýsisvinnsla ..............0...0 000. 2,8% 

8. Þorskalýsi ............0..000 0. 2,8% 

Sjávarútvegsráðuneytinu, Í. febrúar 1987. 

F.hr. 

Jón B. Jónasson. 

Sigurður P. Sigmundsson. 
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REIKNINGUR 

Grænlandssjóðs fyrir árið 1981. 

Rekstraryfirlit fyrir 1981 

Tekjur: 

Vaxtatekjur ................00..2 00 ennen ener knn erne rnknne 

Gjöld 

Tekjur umfram gjöld ................0.0 0... 

Efnahagsyfirlit 31. desember 1981 

Eignir: 

Innstæða í Seðlabankanum D.kr. 1 304 687,S0 á 1,1157 ............. 

Eigið fé 

Stofnframlag ............0.0 000 kr. 1 188 625,00 

Endurmat ...........0..00 0. kr. 206 000,00 

Tekjuafgangur ársins ..............2000 00 

Kr. 61 014,84 

Kr. 61 014,84 

Kr. 1 455 639,84 

Kr. 1 394 625,00 

Kr. 61 014,84 

Kr. 1 455 639,84 

Framanritad efnahags- og rekstraryfirlit hefur verid endurskodad og reyndist rétt 

Reykjavik, 15. april 1982. 

Gunnlaugur Arnórsson, 
aðalendurskoðandi 

Seðlabanka Íslands. 

Stjórn Grænlandssjóðs. 

Reykjavík, 16. apríi 1982. 

Matthías Bjarnason. 

Geir Gunnarsson. Sigurgeir Jónsson. 

Benedikt Gröndal. Haraldur Olafsson.



81 Nr. 42 

REIKNINGUR 

Grænlandssjóðs fyrir árið 1982. 

Rekstraryfirlit fyrir 1982 

Tekjur: 

Vaxtatekjur .........0...0020 0000 venrrrnnee kr. 307 538,37 

Gjöld 

Styrkveitingar .................0.0 0020 kr. 21 000,00 

Tekjur umfram gjöld ...........0...00 00. kr. 286 538,37 

Kr. 307 538,37 

Efnahagsyfirlit 31. desember 1982 

Eignir: 

Innstæða í Seðlabankanum í DKK 1 445 095,01 á 1,9791 ............ Kr. 2 859 988,00 

Eigið fé: 
Stofnframlag 1/1 1982 ......0..0000 000 kr. 1 455 639,84 

Tekjuafgangur ársins ......................…… kr. 286 538,37 
Endurmat 31/121982 ....00%.0. 0. kr. 1 117 809,79 

Kr. 2 859 988,00 

Framanritad efnahags- og rekstraryfirlit hefur verid endurskodad og reyndist rétt. 

Reykjavik, 7. oktåber 1983. 

Gunnlaugur Arnórsson, 

aðalendurskoðandi 

Seðlabanka Íslands. 

Stjórn Grænlandssjóðs. 

Reykjavík, 7. október 1983. 

Matthías Bjarnason. 

Geir Gunnarsson. Sigurgeir Jónsson. 

Haraldur Olafsson.
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REIKNINGUR 

Grænlandssjóðs fyrir árið 1983. 

Rekstraryfirlit fyrir 1983 

Tekjur: 

Vaxtatekjur ............0.00.20. 0. kernen srrr ken knrkknne kr. 420 250,00 

BjÖLd NNA kr. 420 250,00 Tekjur umfram 

Efnahagsyfirlit 31. desember 1983 

Eignir: 

Innstæda i Sedlabanka DKK 1 589 605,01 å 2,9081 ................. kr. 4 622 730,00 

Eigid fé: 
Höfuðstóll 1/1 1983 ......0)0.. 0. kr. 2 859 988,00 
Tekjuafgangur ársins ................000..... kr. 420 250,00 
Endurmat 31/121983 .........00.0 0. kr. 1 342 492,00 

Kr. 4 622 730,00 

Framanritað efnahags- og rekstraryfirlit hefur verið endurskoðað og reyndist rétt. 

Reykjavík, 15. febrúar 1984. 

Gunnlaugur Arnórsson, 

aðalendurskoðandi 

Seðlabanka Íslands. 

Stjórn Grænlandssjóðs. 

Reykjavík, 24. febrúar 1984. 

Matthías Bjarnason. 

Geir Gunnarsson. Sigurgeir Jónsson. 
Haraldur Olafsson. Kjartan Jóhannsson.
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REIKNINGUR 

Grænlandssjóðs fyrir árið 1984 

Rekstraryfirlit fyrir 1984 

Tekjur: 

  

Vaxtatekjur ..............0000 00 

Gjöld 

Styrkveiting ..............00002 000 vennen rknee 

Tekjur umfram gjöld ...............00 0000 

Efnahagsyfirlit 31. desember 1984 

Eignir: 

Innstæða í Seðlabanka DKK 1 745 087, 19 á 3,5067 ...........00..0... 

Eigið fé 

Stofnfé DKK 1 250 000,00......... HR kr. 4 495 875,00 

Höfuðstóll 1/1 1984 ........0..0. kr. 1 221 457,00 

Tekjur ársins .............0..0.... A kr. 559 223,00 

Nr. 44 

kr. 680 811,00 

kr... 121 588,00 

kr... 559 223,00 

kr. 6 276 555,00 

Framanritad efnahags- og rekstraryfirlit hefur verid endurskodad og reyndist rétt. 

Yfirlitin midast vid D.kr. å lokagengi årsins. 

Reykjavik, 11. februar 1985. 

Gunnlaugur Arnórsson, 

aðalendurskoðandi 

Seðlabanka Íslands. 

Stjórn Grænlandssjóðs. 

Reykjavík, 11. febrúar 1985. 

Matthías Bjarnason. 

Kjartan Jóhannsson. 

Haraldur Ólafsson. 

Geir Gunnarsson. 

Sigurgeir Jónsson.
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REIKNINGUR 

Grænlandssjóðs fyrir árið 1985. 

Rekstraryfirlit fyrir 1985 

Tekjur: 

Vaxtatekjur ...............0002 0. ksknes kr. 662 591,00 

Styrkveitingar ..................000 0. ene nn kknnnese kr... 510 365,00 

Tekjur umfram gjöld ..........0000000. 02. kr. 152 226,00 

Kr. 662 591,00 

Efnahagsyfirlit 31. desember 1985 

Eignir: 

Innstæða í Seðlabanka DKK 1 777 598,28 á 4,6823 ................. kr. 8 323 248,00 

Eigid fé: 
Stofnfé DKK 1 250 000,00 .................... kr. 5 852 875,00 

Höfuðstóll 01/01 1985 00.00.0000. kr. 1 780 680,00 

Endurmat ársins .........0...0.. 00... kr. 537 467,00 

Tekjuafgangur ársins ........................ kr. 152 226,00 

Kr. 8 323 248,00 

Framanritað efnahags- og rekstraryfirlit hefur verið endurskoðað og reyndist rétt. 

Reykjavík, 6. febrúar 1986. 

Gunnlaugur Arnórsson, 

aðalendurskoðand: 

Seðlabanka Íslands. 

Stjórn Grænlandssjóðs. 

Reykjavík, 7. febrúar 1986. 

Matthías Bjarnason. 

Kjartan Jóhannsson. Geir Gunnarsson. 

Haraldur Olafsson. Sigurgeir Jónsson.
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REGLUGERÐ 

29. janúar 1987 

um starfsheiti og starfsréttindi næringarfræðinga. 

i. gr. i 

2. gr. 

dum og þeim sem lokið hafa hærri 

í< i 

ro 
Í 

Rétt til að kalla sig næringarfræðing og starfa sem slíkur hefur sá einn sem til þess hefur 

lenskum ríkisborgurum sem lokið hafa B.S. 

leyfi heilbrigðisráðherra. 

sér 

: 3. gr. 

næringarfræðingafélags Íslands og landlæknis 

fræði við heilbrigðisstofnanir, kennslustofnanir 

prófi eða sambærilegu háskólaprófi í næringarf 

igarf 

Leyfi samkvæmt 1. gr. skal veita þeim 

háskólagráðu við framhaldsnám í næringarfræðum, að fenginni umsögn Matvæla- og 

Er. 

Næringarfræðingar starfa að nærir 

4 

Næringarfræðingi ber að þekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu sinni og tileinka 

>n því að hann hefur ekki íslenskt 

la 

Sg . gr. 

ú 

teilbrigðisstétta og matvælastofnanir 

eyti 

alla 

tara 

m. 

nyjungar, er varda starfssvid hans. 

2. gr. að öðru 

ríkisfang, og er þá ráðherra heimilt að veita honum ótakmarkað eða tímabundið leyfi, enc 
eyfisveitingunni. 

kulu Öa Önnur mál sem leynt s c 

Nú uppfyllir maður skilyrði 
Tr - 

hafi umsagnaradilar samkvæmt 2. gr. mælt med I 

Næringarfræðingar er starfa við heilbrigðisstofnanir eru bundir þagnarskyldu um a 

agnarskyldan þótt viðkomandi láti af störfu 

eftir því sem 

þa 

gu låggild- 

kju eða grun sem þeir fá í starfi sínu um sjúkdóma 

júní 1969, með áorðnum breytingum. Reglur 

  

já Á a gr. /. 

res vitnes 

samkvæmt lögum eða eðli málsins og helst 

Um næringarfræðinga er starfa á heilbrigðisstofnun gilda að öðru leyti og 

8. gr. 

ðar þessarar. 
   

við getur átt reglur læknalaga, nr. 80 2 

læknalaga gilda m.a. um viðurlög við brotum í starfi næringarfræðinga, um svipti 

ingar þeirra og endurveitingu starfsréttinda. 

9. gr. 

g 

Med mål út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Ráðherra getur í auglýsingu sett nánari ákvæði um framkvæmd reglur 

10. gr. 

  

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 24/1985 um starfsheiti og starfsréttindi 
heilbrigðisstétta og öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 29. janúar 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir.
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REGLUGERÐ 

um starfsheiti og starfsréttindi næringarráðgjafa. 

Í. gr 8 
Rétt til að kalla sig næringarráðgjafa og starfa sem slíkur hefur sá einn, sem til þess 

hefur leyfi heilbrigðisráðherra. 

2. gr. 

Leyfi samkvæmt Í. gr. skal veita þeim íslenskum ríkisborgurum, sem lokið hafa B.S. 

prófi eða sambærilegu háskólaprófi í næringarfræðum, ásamt minnst eins árs framhaldsnámi 

í næringarráðgjöf þar sem hluti náms er starfsmenntun á sjúkrahúsi, að fenginni umsögn 

Matvæla- og næringarfræðingatélags Íslands og landlæknis. 

3. gr. 

Hafi umsækjandi um leyfi samkvæmt 1. gr. ekki lokið háskólaprófi í næringarfræðum 
sbr. 2. gr. er ráðherra heimilt að veita leyfi hafi umsagnaraðilar samkvæmt 2. gr. mælt með 
leyfisveitingu uppfylli umsækjandi eftirfarandi skilyrði: 

1. Hafi lokið tveggja ára sérnámi í næringarráðgjöl. 

Hluti náms skal vera starfsmenntun á sjúkrahúsi. 

Hafi að loknu námi lokið 6 mánaða starfsþjálfun undir leiðsögn næringarráðgjafa. w
 

ON
 

4. gr . gr. 
Næringarrådgjafar starfa ad næringarrådgjåf å heilbrigdisstofnunum, kennslustofnun- 

um heilbrigðisstétta og matvælastofnunum. 

5. gr. 

Næ rrådgjafa ber ad bekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér 
nýjungar, er varða starfssvið hans. 

  

6. gr gr. 
Nú uppfyllir maður skilyrði 2. og 3. gr. að öðru leyti en því að hann hefur ekki íslenskt 

ríkisfang, og er þá ráðherra heimilt að veita honum ótakmarkað eða tímabundið leyfi, enda 
hafi umsagnaraðilar samkvæmt 2. gr. mælt með leyfisveitingunni. 

1. gr . gr. 
Næringarrådgjafar eru bundnir bagnarskyldu um aila vitneskju eda grun sem þeir fá í 

starfi sínu um sjúkdóma eða önnur mál sem leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli 

málsins og helst þagnarskyldan þótt viðkomandi láti af störfum. 

8. gr. 
Um næringarráðgjafa gilda að öðru leyti og eftir því sem við getur átt reglur læknalaga, 

nr. 80 23. júní 1969, með áorðnum breytingum. Reglur læknalaga gilda m.a. um viðurlög við 
brotum í starfi næringarráðgjafa, um sviptingu löggildingar þeirra og endurveitingu 

starfsréttinda. 

9. gr. 

Með mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

10. gr. 

Ráðherra getur í auglýsingu sett nánari ákvæði um framkvæmd reglugerðar þessarar.
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11, 
Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum í nr. 24/1985 um starfsheiti og starfsréttindi 

heilbrigðisstétta og öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og trvggingamálaráðuneytinu, 29. janúar 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

Ing gimar Sigurðsson. 

987 Nr. 48 

SAMÞYKKT 

um afgreiðslutíma verslana í Patrekshreppi. 

20. j Ei
 

Mm
 

ht
 

þa
 nú 

= 

    

Samþykkt þessi tekur til hvers konar smásöluverslunar í Patrekshreppi. Undanþegnar 

ákvæðum samþykktarinnar eru þó lyfjabúðir og pires 0 ar. Ef ágreiningur rís um 

skilning á ákvæðum samþykktarinnar úrskurðar hreppsnefnd að fenginni umsögn lögreglu- 
AR 

stjóra, en skjóta má þeir úrskurði til ráðherra 

2. gr. 

Afgreiðslutími smásöluverslana má vera sem hér segir, nema öðruvísi sé ákveðið í 

samþykktinni: 
a. Heimilt skal að opna sölustaði kl. 07.00 og skal þeim lokað eigi síðar en kl. 23.30 alla 

virka daga vikunnar sbr. þó 3. gr. 
b. Þeir sem vilja hafa verslanir sínar opnar á tímabilinu frá kl. 23.30 til 07.00 að morgni 

skulu sækja um sérstakt leyfi til hreppsnefndar. 

c. Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag j jóla skal heimilt að hafa verslanir opnar til kl. 24.00. 

d. Til hreppsnefndar skal sækja um sérstakt leyfi til að hafa opið þá daga sem um getur í b- 

lið 3. gr. 

3. gr. 
Um lokun sölustaða á einstökum helgidögum og hátíðisdögum gilda eftirfarandi reglur: 

a. Föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag og jóladag skal öllum sölustöðum lokað 
allan daginn. 

b. Alla sunnudaga, nýársdag, skírdag, annan páskadag, sumardaginn fyrsta, Í. maí, annan 
hvítasunnudag, uppstigningardag, 17. júní, fyrsta mánudag í ágúst og annan jóladag skal 

sölustöðum lokað allan daginn, sbr. þó d-lið 2. gr. og 6. gr. 

. Aðfangadag jóla og gamlársdag skal öllum sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 15.00. 

a 

4. gr. 

Í kvikmyndahúsum, leikhúsum, á íþróttavöllum, útiskemmtistöðum og slíkum stöðum 

skal heimilt, að fengnu leyfi heilbrigðisnefndar, að selja sælgæti, tóbak, gosdrykki og annað 

slíkt, sem ætla má að verði neytt á staðnum. Einnig má selja sýningarskrár, minjagripi og 

annað slíkt sem eðlilegt telst, að þar sé til sölu, þó aldrei eftir að sýningu lýkur eða 

skemmtistað er lokað. 

5. gr. 
Eftir lokunartíma sölustaða er óheimilt að selja þann varning, sem verslunarleyfi þarf til 

sölu á. Þó skal heimilt að afgreiða fólk sem komið er á sölustað, þegar lokað er. 
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6. gr. 

Lögreglustjóri getur í einstökum tilvikum heimilað rýmri sölutíma en segir í samþykkt 
þessari þegar hann telur sérstaka ástæðu til, m. a. þegar ágóði af sölu skal renna til 

almenningsheilla eða góðgerðarstarfsemi. 

7. gr. 

Fyrir leyfi skv. b. og d. liðum 2. gr. skal árlega greiða gjald í sveitarsjóð skv. ákvörðun 

hreppsnefndar. Et leyfishafi brýtur samþykkt þessa eða skilyrði, sem hreppsnefnd, 

heilbrigðisnefnd eða lögreglustjóri setja fyrir leyfi, greiðir ekki á gjalddaga eða rekstur 
sölustaðar þykir ekki fara vel úr hendi, getur sveitarstjórn svipt hann leyfinu, enda hafi 

leyfishafi ekki látið segjast við aðvörun. 

8. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum. Með mál út af brotum á samþykktinni skal 
farið að hætta opinberra mála. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Patrekshrepps hefur gert með heimild í 1. gr. laga nr. 
17 1. febrúar 1936 um samþykktir um lokunartíma sölubúða, staðfestist hér með samkvæmt 

3. gr. sömu laga til að öðlast gildi þegar í stað, þó með þeim takmörkunum sem lög nr. 45 15. 

júní 1926 um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar setja. 

Jafnframt er úr gildi felld samþykkt nr. 272, 4. maí 1981, um afgreiðslutíma verslana á 

Patreksfirði. 

Félagsmálaráðuneytinu, 20. janúar 1987. 

Alexander Stefánsson. 

Þórhildur Líndal. 
  

49 2. febrúar 1987 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 480/1983 um iðgjöld atvinnurekenda til 

að standa straum af kostnaði vegna framkvæmda laga nr. 46/1980 

um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

Í. gr. 

3. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Hundraðshluti iðgjalds á árinu 1987, vegna tekjuársins 1986, skal nema 0,103% af 

gjaldstofni samkvæmt 2. gr. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt 77. gr. laga nr. 46/1980, öðlast þegar gildi. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 231 18. apríl 1986. 

Félagsmálaráðuneytinu, 2. febrúar 1987. 

Alexander Stefánsson. 

Óskar Hallgrímsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um greiðslur almannatrygginga á lyfja- 

kostnaði nr. 246/1982. 

1. gr. 

Við 2. tl. 2. gr. kemur nýr stafliður, er hljóðar svo: 

„i. Truflun á hormónaframleiðslu eggjastokka, vegna brottnáms eða geislameðferðar á 
þá.“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 67/1971 um almannatrygg- 

ingar ásamt síðari breytingum, öðlast gildi 1. apríl 1987. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 26. janúar 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

4. febrúar 1987 Nr. 51 

REGLUGERD 

um veitingu veidileyfa til nyrra og nykeyptra fiskiskipa. 

l. gr. 

Við veitingu veiðileyfa til íslenskra fiskiskipa, koma aðeins til greina þau fiskiskip, sem 
leyfi fengu á árinu 1985 og ekki hafa horfið varanlega úr rekstri, ennfremur ný og nýkeypt 

skip, hverfi önnur sambærileg skip úr rekstri. 

2. gr. 

Sjávarútvegsráðuneytið úrskurðar hvort um sambærileg skip sé að ræða skv. 1. gr. og 
gildir eftirfarandi regla: 

Margfeldi hönnunarmálanna; lóðlínulengdar, mótaðrar breiddar og mótaðrar dýptar að 
neðra þilfari hins nýja skips má ekki vera yfir 33% meira en margfeldi sömu stærða skips 

þess, er hverfur úr rekstri. 

Við útreikning samkvæmt þessari grein skal byggt á upplýsingum tæknideildar 

Fiskifélags Íslands og Fiskveiðasjóðs Íslands. Við útreikning vegna skipa, sem hverfa úr 
rekstri, skal miða við stærðir þeirra 1. janúar 1986. 

3. gr. 

Lóðlínulengd samkvæmt 2. gr. er lárétt fjarlægð milli aftari lóðlínu, sem er lóðrétt lína 
er gengur Í gegnum stýrisás og fremri lóðlínu, sem er lóðrétt lína, er gengur í gegnum 

skurðpunkt stefnis og hönnunarvatnslínu.
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Mótuð breidd samkvæmt 2. gr. er mesta breidd á miðbandi, það er mesta utanmál 
skips, að frádregnum byrðingi. 

Mótuð dýpt samkvæmt 2. gr. er lóðrétt fjarlægð frá neðsta punkti miðbands við kjöl að 
efri brún þilfarsbita við byrðing. 

Heimilt er að meta sérstaklega, ef lögun skipsbolsins er ekki hefðbundin. Sama gildir 
þegar miklum vandkvæðum er bundið að finna ofangreind mál fyrir minnstu tréskipin. 

d. gr. 

Eigi reglur 1.—-3. gr. ekki við, vegna þess að nýtt eða nýkeypt skip er annarrar gerðar 

en skip það er hverfur úr rekstri, skal ráðuneytið meta afkastagetu og aflamöguleika 

skipanna sérstaklega. Sama gildir hverfi tvö skip úr rekstri fyrir eitt eða komi tvö skip í stað 

eins skips. 

5. gr. 

Aðeins er heimilt að veita nýju eða nýkeyptu skipi veiðiheimildir samkvæmt 1. gr. Í stað 

skips er hverfur úr rekstri, af eftirfarandi skilyrðum er fullnægt: 

1. Hið eldra skip hafi endanlega verið strikað út ef fiskiskipaskrá Siglingamálastofnunar 

ríkisins eftir 1. Janúar 1985. 

2. Skip það, sem srikað er út af skipaskrá Siglingamálastofnunar ríkisins, hafi a.m.k. 

síðustu tólf mánuði fyrir útstrikun af skipaskrá verið í þinglýstri eigu og rekstri þeirra 

aðila, sem hið nýja skip eiga. Heimilt er að víkja frá ákvæði þessu að fenginni umsögn 

Fiskveiðasjóðs Íslands. 

6. gr. 

Við yfirfærslu veiðiréttinda milli skipa skal hinu nýja skipi í eigu sama aðila úthlutað 
sömu veiðiréttindum sem hið eldra skip hefði fengið, enda fullnægi hið nýja skip þeim 
skilyrðum, sem sett eru fyrir úthlutun þeirra veiðiréttinda.
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7. gr. 

Óheimilt er, án sérstaks leyfis ráðuneytisins, að breyta nýjum og nýkeyptum skipum, 

sem veiðileyfi fá fyrst eftir 1. janúar 1986 þannig að stærðir þeirra sbr. 2. mgr. 2. gr. aukist. 
Veiti ráðuneytið slík leyfi skal það gert með því skilyrði, að veiðiréttindi þeirra aukist ekki. 

Ákvæði reglugerðar þessarar taka aðeins til skipa sem eru 10 brl. eða stærri. Aldrei er 

heimilt að veita nýju eða nýkeyptu skipi 10 brl. eða stærra veiðileyfi í stað báts eða báta, sem 

eru minni en 10 brl. 

9. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. ákvæðum laga nr. 97 20. desember 

1985, um stjórn fiskveiða 1986— 1987. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra 

mála. 

10. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 97, 20. desember 1985, um stjórn 
fiskveiða 1986—-1987 og laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. til 
þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þrátt fyrir ákvæði reglugerðar þessarar getur ráðuneytið beitt eldri starfsreglum við mat 
á því, hvort um sambærileg skip sé að ræða skv. 1. gr., enda hafi ráðuneytinu fyrir gildistöku 
reglugerðar þessarar borist beiðni um veiðileyfi fyrir nýtt eða nýkeypt skip eða Fiskveiða- 

sjóði Íslands umsókn um lán vegna kaupa eða smíði á nýju skipi. Umsóknum um veiðileyfi 

eða lán skulu fylgja samningar um kaup eða smíði, fyrirkomulags- og útlitsteikningar ásamt 
smíðalýsingu, ef um nýsmíði er að ræða. 

Sjávarútvegsráðuneytinu, 4. febrúar 1987. 

Halldór Ásgrímsson. . 
Arni Kolbeinsson. 

12. febrúar 1987 Nr. 52 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 278, Í. júlí 1979, fyrir Fisk- 

veiðasjóð Íslands um lánaflokka, sbr. reglugerð nr. 451/1979, 

reglugerð nr. 331/1980, reglugerð nr. 617/1980, reglugerð nr. 

628/1981, reglugerð nr. 213/1985 og reglugerð nr. 98/1986. 

1. gr. 

Í stað 2. mgr. 1. greinar reglugerðarinnar komi eftirfarandi málsgreinar: 

Skilyrði fyrir lánveitingu til nýsmíði fiskiskipa innanlands eða erlendis svo og til kaupa á 
fiskiskipi erlendis frá er að skip sem umsækjandi á af sömu eða svipaðri stærð og 
afkastagetu, verði eða hafi verið strikað endanlega út af skipaskrá. 

Skipið sem strikað er út, verður umsækjandi að hafa átt og rekið í a.m.k. 1 ár áður en 

umsókn berst. Heimilt er að víkja frá ákvæði þessu að fenginni umsögn sjávarútvegsráðu- 
neytis. 

Sé skip keypt erlendis frá skal aldur þess ekki vera yfir 4 ár.
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2. gr. 

1.-4. tl. Á kafla 2. greinar reglugerðarinnar orðist svo: 

1. Lán vegna nýsmíði stál- eða eikarskipa og þilfarsbáta úr trefjaplasti innanlands. 

Lánsfjárhæð má hæst vera 65% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. 

Hámarkslánstími skal vera 18 ár. 

2. Lán vegna endurbóta á og/eða vegna véla- og tækjakaupa í stál- eða eikarskip og 
þilfarsbáta úr trefjaplasti, svo og vegna heimsiglingarkostnaðar skipa, sem keypt eru 
erlendis. Lånsfjårhæd må hæst vera 50% af mats- eda kostnadarverdi, sbr. 4. gr. vegna 
endurbåta og tækjakaupa, en alit ad 65% vegna meirihåttar endurbåta og 80% vegna 

kaupa å aflvél. Håmarkslånstimi er 5 år vegna tækjakaupa, 5-8 år vegna endurbdta, 8 år 
vegna kaupa á aflvél og 8-12 ár vegna meiriháttar endurbóta. 

Um lánstíma og hámark heimsiglingarlána fer eftir aðalláni. Heimilt er að áskilja 
sérstaka aukatryggingu. 

3. Lán vegna nýsmíði súðbyrðinga og 12 rúmlesta og minni furubáta innanlands. 

Lánsfjárhæð má hæst vera 65% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. 

Hámarkslánstími skal vera 10 ár. 

4. Lán vegna endurbóta á og/eða vegna véla- og tækjakaupa í súðbyrðinga og 12 rúmlesta 

og minni furubáta. 
Lánsfjárhæð má hæst vera 50% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. vegna endurbóta 

og tækjakaupa, en allt að 65% vegna meirháttar endurbóta og 50% vegna kaupa å 
afivel. 
Håmarkslånstimi er 3 år vegna tækjakaupa, 3-5 år vegna endurbóta, 6 ár vegna kaupa á 

aflvél og 5-8 år vegna meirihåttar endurbóta. Heimilt er að áskilja sérstaka aukatrygg- 

ingu. 

3. gr. 

Við 6. grein reglugerðarinnar bætast svofelldar málsgreinar: 

Ein reikningseining Fiskveiðasjóðs Íslands skal þann 24. febrúar 1987 í síðasta sinn vera 

jöfn einu SDR (Special Drawing Rights). Frá og með 25. febrúar 1987 breytist reikningsein- 
ing Fiskveiðasjóðs Íslands í samræmi við breytingar á vegnu meðaltali erlendra gjaldmiðla, 
erlendra reikningseininga og vísitölu, allt eftir samsetningu höfuðstóls langtímaskulda og 
útlána Fiskveiðasjóðs Íslands. 

Þegar Fiskveiðasjóður skráir verðgildi reikningseininga sinna (R.F. Í.) skal fyrst liggja 

fyrir vægi þeirra erlendu gjaldmiðla, erlendra reikningseininga og skulda háðra vísitölu sem 
til grundvallar er lagt. Vægi hverrar einingar skal þannig fundið, að frá þeirri fjárhæð sem 

Fiskveiðasjóður skuldar í hverri einingu skulu dregin útlán í sömu einingum og jákvæður 

mismunur verður hluti vogarinnar. Áður en summa erlendra gjaldmiðla og erlendra 

reikningseininga kemur inn í vogina skal draga útlán með gengisákvæði frá þeirri summu að 

því marki sem þau eru háð gengi. 
Sjálf reikningseiningin (R.F.Í.) breytist daglega í sama hlutfalli til hækkunar eða 

lækkunar og verðgildi vogarinnar breytist. Vægi eininga í voginni getur Fiskveiðasjóður 

endurreiknað eins oft og þurfa þykir en eigi skal það gert sjaldnar en ársfjórðungslega. 

Skuldbindingar og kröfur sem í upphafi eru til tveggja ára eða lengri tíma teljast í þessu 
sambandi langtímaskuldir og útlán. 

Eigið fé Fiskveiðasjóðs hefur engin bein áhrif á skilgreiningu reikningseiningar 
Fiskveiðasjóðs Íslands. 

Á sömu dögum og Seðlabanki Íslands skráir verðgildi erlendra mynta í krónum talið 
skal Fiskveiðasjóður Íslands skrá verðgildi einnar reikningseiningar Fiskveiðasjóðs Íslands í 

krónum talið með a.m.k. tveimur aukastöfum.
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4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 44, 25. maí 1976, um Fiskveiðasjóð Íslands 
til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 232/1981. 

Sjávarútvegsráðuneytinu, 12. febrúar 1987. 

Halldór Ásgrímsson. 

Jón B. Jónasson. 

12. febrúar 1987 Nr. 53 

REGLUGERÐ 

um skuldbreytingarlán úr Fiskveiðasjóði Íslands. 

Í. gr. 

Stjórn sjóðsins hefur stofnað til nýs lánaflokks vegna breytinga á lánum fiskvinnslunnar 

úr sjóðnum í ný lán (skuldbreytingarlán). 

2. gr. 

Fiskverkendur skulu eiga þess kost að breyta stofnlánum sínum úr Fiskveiðasjóði, hvort 
sem þau eru í skilum eða vanskilum í ný lán. 

Fiskveiðasjóður ákveður endanlega fjárhæð og endurgreiðslu hvers skuldbreytingarláns 

og tekur þá m.a. tillit til reiknaðrar greiðslubyrði frá árslokum 1985 til afgreiðslu 

skuldbreytingarláns. 
Skilyrði þess að aðili eigi kost á slíku láni er að ljóst sé, að viðkomandi fiskvinnslufyrir- 

tæki verði í eðlilegum rekstri, og að það geti staðið að mati sjóðsins í skilum með greiðslur af 
öllum lánum sínum úr sjóðnum. 

3. gr. 

Sjóðsstjórnin ákveður lánstíma skuldbreytingarlánanna og skal miðað við að hann verði 

3—T árum lengri en veginn meðallánstími þeirra lána úr Fiskveiðasjóði Íslands sem breytt 

er. Við ákvörðun lánstíma skal einnig tekið mið af upphaflegum lánstíma viðkomandi 
stofnlána. 

4. gr. 

Lánin verði að hálfu í reikningseiningum Fiskveiðasjóðs Íslands og að hálfu háð 

lánskjaravísitölu þeirri, er Seðlabankinn skráir, sbr. 39. gr. laga nr. 13, 10. apríl 1979 um 

stjórn efnahagsmála o.fl., með breytilegum vöxtum og reiknast vextir af þeim frá Í. janúar 
1987. 

Gjalddagar lánanna verði 1. maí og Í. nóvember ár hvert og greiðast vextir eftir á. 

Lánin skulu tryggð með veði í viðkomandi fiskvinnslustöð, sem að mati sjóðsins telst 
fullnægjandi. 

5. gr. 

Fiskvinnslufyrirtæki á þess kost að taka alla þá skuldbreytingu sem býðst eða enga.
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6. gr. 

Stofnlán skv. 2. gr. skulu skilgreind þannig að undir hugtakið falli öll lán sjóðsins sem 

tryggð eru með veði í viðkomandi fiskvinnslustöð nema: 

1. Lán úr hagræðingar- og framkvæmdalánadeild. 

2. Skuldbreytingarlán frá 1975—1976 og 1985. 
3. Lán endanlega afgreidd eftir 31. desember 1986. 

7. gr. 

Afgreiðslu skuldbreytingarlána samkvæmt reglugerð þessari skal lokið fyrir 30. júní 

1987. 

8. gr. 

Að öðru leyti skulu um lán þessi gilda ákvæði laga um Fiskveiðasjóð Íslands nr. 44/1976 

og reglugerða, sem settar eru samkvæmt þeim, eftir því sem við getur átt. 

9. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 44/1976 um Fiskveiðasjóð Íslands, til þess 

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

Sjávarútvegsráðunevtinu, 12. febrúar 1987. 

Halldór Ásgrímsson.     
Jón B. Jónasson. 

Nr. 54 12. febrúar 1987 

REGLUGERÐ 

um niðurfellingu á reglugerðum nr. 164 frá 13. apríl 1978 og nr. 218 

frá 8. júní 1978 og nr. 336 frá 22. september 1978. 

1. gr. 

Fé það sem Fiskveiðasjóður Íslands hefur innheimt og sem sjóðurinn innheimtir af 
hagræðingarlánum skv. ákvæðum reglugerða nr. 164 frá 1978, nr. 218 frá 1978 og nr. 336 frá 
1978 skal renna til Fiskveiðasjóðs Íslands. 

” - 2. gr. 
Að öðru leyti skulu um fé þetta gilda ákvæði laga um Fiskveiðasjóð Íslands nr. 44/1976 

með síðari breytingum og reglugerða sem settar eru skv. þeim lögum. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 4. gr. laga nr. 2/1978, 5. gr. laga nr. 97/1972, g-lið 9. 

gr. laga nr. 106/1974, j-lið 1. gr. laga nr. 55/1975 og 22/1979, sbr. bráðabirgðalög nr. 95/1978, 

til þess að öðlast þegar gildi. Jafnframt eru felldar úr gildi reglugerðir nr. 164 frá 13. apríl 
1978 og nr. 218 frá 8. júní 1978 og nr. 336 frá 22. september 1978. 

Sjávarútvegsráðuneytinu, 12. febrúar 1987. 

Halldór Ásgrímsson. 
Jón B. Jónasson.



nm nm 11. febrúar 1987 95 Nr. 

REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum út af Austfjörðum. 

1. gr. 

Frá og með 13. febrúar 1987 til og með 15. maí 1987 eru allar veiðar með botn- og 
flotvörpu bannaðar á svæði, sem markast af eftirfarandi punktum: 

65706'8 N — 11959'0 V 

64739'1 N — 12930'4 V 

64730'9 N — 12705'8 V 

6475073 N — 11741'9 V 

6570977 N — 1193177 V N
A
 

DD
 

mm
 

2. gr. 

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga 

nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið 
að hætti opinberra mála. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtist til ettirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytinu, 11. febrúar 1987. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 

3. febrúar 1987 Nr. 56 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um afgreiðslutíma verslana í 

Reykjavík o.fl. nr. 137 26. júlí 1971. 

1. mgr. 11. gr. orðist svo: 

Fyrir leyfi skv. 4. gr. skal greiða gjald í borgarsjóð, kr. 36 000 á ári. Gjalddagar eru 15. 

janúar og ÍS. júlí ár hvert. Þegar leyfisgjald er greitt fær leyfishafi greiðsluviðurkenningu, 

sem geyma ber á sölustað yfirvöldum til sýnis, ef óskað er. 

Samþykkt þessi, sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur gert, staðfestist hér með 

samkvæmt lögum nr. 17 í. febrúar 1936 um samþykktir um lokunartíma sölubúða til að 

öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytinu, 3. febrúar 1987. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. HR 
Þórhildur Líndal.
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AUGLÝSING 
um umferð í Mosfellshreppi í Kjósarsýslu. 

Að fengnum tillögum hreppsnefndar Mosfellshrepps og samkvæmt heimild í 65. gr. 
umferðarlaga nr. 40/1968 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð í Mosfellshreppi í 
Kjósarsýslu: 

1. Umferð um Jónsteig nýtur forgangs fyrir umferð um Víðiteig (stofngötu) (biðskylda). 

2. Umferð um Víðiteig nýtur forgangs fyrir umferð úr götubotnlöngum sömu götu nr. 2— 

10 og 12—24, þar sem þeir tengjast inn á stofngötu Víðiteigs (biðskylda). 

3. Umferð um Leirutanga nýtur forgangs fyrir umferð úr götubotnlöngum sömu götu nr. 
1—9, 2—12, 11—43, og 14—22 þar sem þeir tengjast inn á stofngötu Leirutanga 
(biðskylda). 

4. Umferð um Álftatanga nýtur forgangs fyrir umferð um Leirutanga (biðskylda). 

5. Umferð um Brekkuland nýtur forgangs fyrir umferð úr Hagalandi, Helgalandi og 
Hjarðarlandi (biðskylda). 

6. Umferð um Ásland nýtur forgangs fyrir umferð úr götubotnlöngum sömu götu nr. 2—12 

og 14—24 þar sem þeir tengjast inn á stofngötu Áslands (biðskylda). 

7. Umferð um Ásland nýtur forgangs fyrir umferð um Bæjarás (biðskylda). 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi 1. febrúar 1987. 

Lögreglustjórinn í Kjósarsýslu, 23. janúar 1987. 

Einar Ingimundarson. 

Nr. 58 4. febrúar 1987 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 513 23. desember 1986, um 

aukatekjur ríkissjóðs. 

1. gr. 

47. tl. 1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

„Leyfi til skammtímaveiða- og tilraunaveiða ...1 400“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum um aukatekjur ríkissjóðs nr. 79 

23. desember 1975, gildir frá og með 1. janúar 1987. 

Fjármálaráðuneytinu, 4. febrúar 1987. 

F.h.r. 

Sigurgeir Jónsson.   
Snorri Olsen. 

  

Stjórnartíðindi B 4, nr. 38—S58. Útgáfudagur 13. febrúar 1987.
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REGLUR 

um þátttöku ríkisins í kostnaði vegna 

hjálpartækja fyrir blinda og sjónskerta. 

1. gr. 

Allir landsmenn, sem blindir eru eða sjónskertir, skulu eiga rétt á hvers konar 
sérhæfðum hjálpartækjum, sem yfirlæknir Þjónustu- og endurhæfingarstöðvar sjónskertra 

eða aðrir læknar á vegum stöðvarinnar úrskurða nauðsynleg og sannanlega nýtast 

viðkomandi einstaklingi. 

Sjónstöð Íslands skal heimilt að kaupa sérhæfð hjálpartæki til prófunar í samráði við 
aðrar stofnanir, svo sem blindradeildir grunnskóla, Blindrabókasafnið eða Blindrafélagið. 

2. gr. 

Ríkissjóður greiðir nauðsynleg hjálpartæki sem hér segir: 

1. Fyrir börn og unglinga tilloka skólaskyldu ..............00 0000 0000... 100% 

2. Fyrir elli- ogörorkulífeyrisþega (=/> 75%) .........0.0.0000000 00. 100% 

3. Fyrir 18—66åra ..................20 0000 70% 

4. Fyrir viðhald og viðgerðir sjónhjálpartækja ..............0.0.. 0000... 100% 

3. gr. 

Sá, sem fengið hefur sjónhjálpartæki, getur fengið tæki á ný: 

1. Þegar sjón hans eða annað ástand hefur breyst svo, að fyrra tæki verður ófullnægjandi, 

2. Þegar þróun í gerð tækja veldur því, að honum nýtist ný gerð betur, 
3. Þegar fyrra tæki hefur gengið svo úr sér, að það kemur ekki að notum lengur. 

4. gr. 

Hjálpartækin skulu vera eign Sjónstöðvarinnar. Þurfi einstaklingur ekki lengur á 
hjálpartæki að halda, ber að skila því til stöðvarinnar aftur. Er þá heimilt að greiða 

viðkomandi til baka ákveðinn hluta. 

Týnist tæki eða eyðileggist, er heimilt að greiða 50% af verði nýs tækis fyrir 18 ára og 

yngri og 35% fyrir þá sem eldri eru. 

5. gr. 

Heimilt er yfirlækni Sjónstöðvar Íslands að úthluta lessjónvarpstækjum (CCTV) til 
láns. Skylt er að skila slíkum tækjum til stöðvarinnar, þegar þeirra er ekki lengur þörf, eða 

eftir þeim er kallað. 

B7 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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6. gr. 

Ofangreindar reglur, sem öðlast gildi þegar við birtingu, eru settar með stoð í 5. gr. laga 

nr. 18/1984 um Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra að fengnum tillögum stjórnar 

stofnunarinnar. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 4. febrúar 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

Páll Sigurðsson. 

Nr. 60 11. febrúar 1987 
REGLUGERÐ 

um bann við netaveiðum um páskahelgi 

og bann við rækjuveiðum á árinu 1987. 

1. gr. 

Frá kl. 20.00 11. apríl 1987 til kl. 10.00 árdegis 21. apríl 1987, er bátum sem eru minni en 

10 brl. óheimilt að stunda fiskveiðar, aðrar en grásleppuveiðar, í fiskiveiðilandhelgi Íslands. 

2. gr. 

Á tímabilinu frá kl. 20.00 14. apríl 1987 til kl. 10.00 árdegis 21. apríl 1987 er óheimilt að 

hafa þorskfisknet í sjó. 

3. gr. 

Allar rækjuveiðar eru bannaðar utan viðmiðunarlínu við Ísland eftirgreind tímabil, að 

báðum dögum meðtöldum: 

1. 12—21. apríl 1987. 

26. júlí — 4. ágúst 1987. 

22.—31. desember 1987. 

Bann þetta tekur ekki til þeirra rækjuskipa, sem rækjuveiðileyfi fá á Eldeyjarsvæði. 

Rq 

4. gr. 

Brot á ákvæðum þessarar reglugerðar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 

81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að 

hætti opinberra mála. 

5. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytinu, 11. febrúar 1987. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 

Þórður Eyþórson.
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1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

3.1 

4.1 

4.2 

4.4 

GJALDSKRÅ 
Rafveitu Hveragerdis. 

I. RAFORKA. 
Rafveita Hveragerðis selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

Til almennrar lýsingar. 
Orkugjald ................02 0000 5,85 kr/kWh 

Til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mann- 

virkjagerð. 

Orkugjald ..............00.00 0000 7,24 kr 

Til úti- og götulýsingar samkvæmt uppsettu afli. 

Aflgjald ............000 0 knknknee 7 815,00 kr/kW/ár 
Viðhaldsgjald ..................0. 0. knnee 8 482,00 kr/kW/ár 
Samtals .............0. 0000. 16 297,00 kr/kW/ár 

Til sumarnotkunar eingöngu. 

Orkugjald ................0 0000. 4,47 kr/íkW/ár 

2. Heimili o. fl. 

Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkra- 

húsum, heilsugæslustöðvum, vistheimilum, veitingahúsum, 

gistihúsum og hliðstæðum stofnunum. 
Orkugjald ...............002 0020 kennnns 4,94 kr/kWh 

Til vélanotkunar. 

Orkugjald ............0000. 0000. 5,32 kr/kWh 
Til véla og annarrar notkunar fyrirtækja eða stofnana, enda 

sé lágmarksafl 20 kW. Gjaldskylt afl er meðaltal fjögurra 
hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega og með sem 
jöfnustu millibili. 

Orkugjald ................ 0000 1,72 kr/kWh 

Aflgjald .............00 00 6 031,00 kr/kWh/ár 

4. Hitun. 

Til húshitunar, roftími 1 klst. á dag. 

Orkugjald ...........0%0000 0000. 2,65 kr/kWh 
Til húshitunar, roftími 2 x 2) klst. á dag. 

Orkugjald ................ 2000. 1,03 kr/kWh 
Til hitunar í iðnaði, roftími Í klst. á dag. 

Orkugjald ............000..22 0. kk krennnnee 3,82 kr/kWh 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hlið- 

stæðra nota, roftími 11 klst. að degi til. 

Orkugjald .............00...2 000 rnerknnee 1,19 kr/kWh 
Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta ársgjald skal 
vera sem svarar 1 800 klst. notkun á hvert kW uppsetts afls hitunartækja.
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

- Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum raf- 
veitunnar. 

b. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 

. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiði leigu af þeim, 
samkvæmt gjaldskrá. 

„ Að hitatæki, lagnir og búnaður séu samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og önnur 

hitatæki fasttengd. 

II. MÆLALEIGA. 
Rafveitan ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, og er sú 

ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir hvert tæki sem hér 
segir: 

Orkumælir einfasa ..................0.0.0. 000 ennen vere esneee kr... 427,00 

Orkumælir prifasa 2... neeeeee eee eeee ene eeee nere nrerve nen kr. 1 006,00 

Orkumælir þrífasa með straumspennum ............0.......0. 000. ene re rr rererese kr. 1 720,00 
Aflmælir ................. 0 enker ennen ek errrvevnee kr. 1 638,00 
Aflmælir með straumspennum ...............0...2.. 0 kr. 2 601,00 

Klukkurofi .........0.....0... 00 ennen ennen eevrenvee kr. 422,00 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum, skal ársleiga vera sem næst 15% af 

verði tækjanna. 

IN. HEIMTAUGAGJALD. 
Heimtaugagjald fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur (A) Stofngjald (kr.) Jarðstrengir kr/m Lottlína kr/stólpa 

1 x 63 32 640,00 1 062,00 8 710,00 

3 x 63 35 380,00 1 062,00 15 090,00 

3x 100 56 060,00 1 625,00 19 000,00 

3x 200 110 950,00 2 693,00 

3 x 315 175 600,00 3 135,00 

3x 400 225 030,00 Samkv. kostn. 

3 x 710 399 330,00 

3 x 1200 671 190,00 

Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheimtaug 
lengri en 30 m. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnvarkassa eða stofn- 
tengikassa húsveitu. 

Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, skal greiða fullt 
heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, 
hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá þegar breytingin fer fram. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að mestu leyti 
notuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina eða húsnæði rafveitunni að 
kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um gerð húsnæðis eða stærð 
lóðar og staðsetningu stöðvar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr, skal greitt sem hér segir: 
1X63A ..... kr. 7 206,00 3xX63A..... kr. 9 756,00. 
Séu aðstæður þannig að leggja þurfi aðallínu að vinnustað, skal greitt yfirlengdargjald, 

samkvæmt töflu.
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Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða 
aðstæður óvenjulegar, skal heimtaugargjald greitt samkvæmt sérstökum samningi hverju 
sinni. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI. 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun ...........0...000 00... n nn. kr. 482,00 

Ef fasviksstudull hjå notanda er lægri en 0,8 getur rafveitan krafist þess að hann sé 

hækkaður upp í það gildi. 
Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum 

truflunum, eða takmarka notkun þeirra við tiltekna tíma sólarhrings. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér 

með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt 
er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 454, 2. október 1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 6. febrúar 1987. 

Albert Guðmundsson. a 

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRA 

Rafveitu Eyrarbakka. 

I. RAFORKA 
Rafveita Eyrarbakka selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

1. Lýsing o. fl. 

1.1 Til almennrar lýsingar. 
Orkugjald ........... ....0.0 a 5,58 kr/kWh 

1.2 Til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mann- 

virkjagerð. 
Orkugjald ............... 0000 een kn nn nnen 6,94 kr/kWh 

1.3 Til úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli: 

Aflgjald ............. 0 7 487,00 kr/kW/år 

Vidhaldsgjald ..............0 0000. 8 110,00 kr/kW/ár 

Gjaldalls ............00. 000. 15 597,00 kr/kW/ár 

2. Heimili o. fl. 

2.1 Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í 

sjúkrahúsum, gistihúsum og hliðstæðum stofnunum. 
Orkugjald ...............000 000 4,52 kr/kWh 

2.2 Til notkunar í sumarbústöðum og sumarbúðum. 
Orkugjald .............00. 2000. 4,52 kr/kWh 
Lágmarksgjald miðað við 1000 kWh notkun áári ....... 4 520,00 kr/ár
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3. Vélar o. fl. 

Til véla o.fl. 

Orkugjald ..............0000 5,58 kr/kWh 
Heimilt er að selja raforku til lýsingar í fyrirtækjum eftir þessum gjaldskrárlið. 

Til véla og annarrar notkunar í fyrirtækjum eða stofnun- 

um, enda sé lágmarksafl 20 kW. Gjaldskylt afl er meðaltal 

fjögurra hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega 

og með sem jöfnustu millibili. 
Orkugjald ..............0.0 00 1,59 kr/kWh 
Aflgjald ............. 0 5 627,00 kr/kW/ár 

4. Hitun. 

Til húshitunar, roftími 1 klst. á dag. 

Orkugjald ............... 000 3,66 kr/kWh 

Til húshitunar, roftími 2 < 90 mín. á dag. 
Orkugjald ............0.00. 00 1,35 kr/kWh 
Til hitunar í iðnaði, roftími 1 klst. á dag. 

Orkugjald .............00000 0 3,91 kr/kWh 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hlið- 

stæðra nota, roftími 15 klst. að degi til. 

Orkugjald ..............000. 0 0,91 kr/kWh 
Tvígjaldsmæling fyrir hitun í iðnaði og til annarra hlið- 

stæðra nota. 

Orkugjald næturtaxti9stundir ....................... 1,19 kr/kWh 

Orkugjald dagtaxti lS stundir ........................ 6,55 kr/kWh 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta ársgjald skal vera sem svarar 1800 klst. á hvert kW uppsetts afls hitunartækja. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum 
rafveitunnar. 

b. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 
. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiði leigu af þeim, 

samkvæmt gjaldskrám. 

Að hitunartæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og 

önnur hitatæki fasttengd. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitan ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, og er sú 

ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir hvert tæki sem hér 

segir: 

Orkumælir, einfasa ................00 0000. rrnnee 1 155,00 kr/ár 

Orkumælir, þrífasa ................0.0000. 0 nnrnnne 1 733,00 kr/år 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum ....................... „2222 310,00 kr/ár 

Aflmælir .............0.. 20. kr knkkknkknknne 2 890,00 kr/ár 

Aflmælir með straumspennum .............2 0000. 3 339,00 kr/år 

Tvígjaldsmælir ............... 0000 20. 2 888,00 kr/ár 

Klukka ........0.....00 0... eneee 404,00 kr/ár
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III. HEIMTAUGARGJALD 

Heimtaugargjald, fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Gjald af yfirlengd 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína/stólpi 

(A) (kr) kr/m (kr) 

1x 63 28 255,00 920,00 7 530,00 

3x 63 30 538,00 920,00 13 007,00 

3 x 100 38 075,00 1 413,00 16 520,00 

3x 200 95 960,00 2 326,00 

3x 315 152 145,00 2 717,00 
3x 400 194 528,00 Samkv. kostn. 
3x 710 345 587,00 — 

3 x 1200 581 411,00 — 

Yfirlengd miðast við: Jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheimtaug lengri en 

30 m. 
Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnkassa eða 

stofntengikassa húsveitu. 

Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, skal greiða fullt 

heimtaugargjald fyrir nýju heimtaugina að frádregnu hálfu gjaldi fyrri heimtaugar, hvort 

tveggja miðað við gildandi gjaldskrá þegar breytingin fer fram. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að mestu eða 

öllu leyti notuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina eða húsnæði 

rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um gerð 

húsnæðis eða stærð lóðar og staðsetningu stöðvar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr skal greitt sem yfirlengdargjald 

samkvæmt töflu. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða 

aðstæður óvenjulegar, skal heimtaugagjald greitt samkvæmt sérstökum samningi hverju 

sinni. 
Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. Þó er heimilt að veita gjaldfrest allt að tveimur 

árum. Í slíkum samningi skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 000,00. 

Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,9 getur rafveitan krafist þess að hann sé 

hækkaður upp í það gildi. 
Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum 

truflunum, eða takmarka notkun þeirra við tiltekinn tíma sólarhrings. 

Rafveitunni er heimilt að reikna dráttarvexti á vangoldna rafveitureikninga eins og 

dráttarvextir eru ákveðnir á hverjum tíma af Seðlabanka Íslands, enda hafi tilkynning um 

breytingu dráttarvaxta verið send notanda með reikningi eða á annan hátt. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

rafveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 

380,00. 
Söluskattur 25% er innifalinn í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema í lið 

1.3 viðhaldsgjald og liðum 4.1, 4.2 og 4.3.
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Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér 
með til að öðlast gildi 20. febrúar 1987, og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 218, 20. mars 1986. 
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2.2 

3.1 
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4.2 

Iðnaðarráðuneytinu, 6. febrúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 
  

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Stokkseyrar. 

I. RAFORKA 
Rafveita Stokkseyrar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Lýsing o. fl. 
Til almennrar lýsingar: 
Orkugjald .........0..0.0 kr. 5,23 kWh 
Til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við 
mannvirkjagerð: 
Orkugjald ................ 0 kr. 6,51 kWh 
Til uti- og gåtulysingar, samkvæmt uppsettu afli: 
Aflgjald „0... envereeee kr. 7 487,00 kW/ár 
Viðhaldsgjald ...........0..0... kr. 8 110,00 kW/år 
Gjald alls ........... kr. 15 597,00 kW/år 
Auk afl- og vidhaldskostnadar greidir notandi stofn- 
kostnað að fullu. 

2. Heimili o. fl. 
Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar 

í sjúkrahúsum, gistihúsum og hliðstæðum stofnunum: 
Orkugjald .............0000 kr. 4,20 kWh 
Til notkunar í sumarbústöðum og sumarbúðum: 
Orkugjald ..........0...00 0 kr. 4,20 kWh 

3. Vélar o. fl. 
Til véla og annarrar notkunar fyrirtækja eða stofnana, enda sé lágmarksafl 20 kW. 
Gjaldskylt afl er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega og 
með sem jöfnustu millibili: 

Orkugjald .............0.. 00. kr. 1,59 kWh 
Aflgjald „0... kr. 5 665,00 kW á ári 

4. Hitun. 
Til húshitunar, roftími 1 klst. á dag. 
Orkugjald ........0.0... 0... kr. 3,66 kWh 
Til húshitunar, roftími 2 < 1! klst. á dag. 
Orkugjald ..........0...0. 000 kr. 1,35 kWh
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4.3 Til hitunar í iðnaði, roftími | klst. á dag. 

Orkugjald ...........00000 0... kr. 3,91 kWh 
4.4 Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra 

hliðstæðra nota, roftími 15 klst. að degi til. 

Orkugjald ................. 0 kr. 0,91 kWh 
4.5 Tvígjaldsmæling fyrir hitun í iðnaði og til annarra 

hliðstæðra nota. 

Orkugjald næturtaxti9 stundir ..................... kr. 1,19 kWh 
Orkugjald dagtaxti lSstundir ..................... kr. 6.55 kWh 

Um framangreinda gjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta ársgjald skal vera 

sem svarar 1800 klst á hvert kW uppsetts afls hitunartækja. 

Önnur sk kilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum 

rafveitunnar. 

b. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 
c. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiði leigu af þeim 

samkvæmt gjaldskrá. 

d. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og önnur 
hitatæki fasttengd. 

II. FASTAGJALD 
Rafveitan ákvarðar stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, og er sú 

ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir hvert tæki sem hér 
segir: 

Orkumælir, einfasa .................0.... 0. kr. 1 676,00 
Orkumælir, þrífasa 2... „rr. kr. 3 688,00 

Orkumælir, brifasa med straumspennum .................... FRI kr. 4 126,00 
Orkumaælir fyrir sumarhús ............ RAI kr. 5 961,00 
Aflmælir „0... nveerene SEE kr. 3 940,00 
Aflmælir með straumspennum. 2... sees seeren „eu... kr. 4 377,00 
Tvígjaldsmælir ................. BI a „2... kr. 4 464,00 
Klukka .......... 0 ARA see kr. 404,00 

III. HEIMTAUGAGJOLD 
Heimtaugargjald, fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi tåflu: 

Gjald af yfirlengd 
Målstraumur Stofngjald Jardstrengur Loftlina 

(A) (kr.) kr/m kr/stólpa 

1x 63 28 255,00 920,00 7 530,00 
3x 63 30 538,00 920,00 13 007,00 

3 x 100 47 400,00 1 413,00 16 520,00 
3x 200 95 960,00 2 326,00 
3x 315 152 145,00 2 717,0 
3x 400 194 528,00 Samkv. kostn. 
3x 710 345 587,00 — 
3 x 1200 581 411,00 — 

Yfirlengdargjald midast vid jardstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlinuheimtaug 

lengri en 30 m. Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnkassa eða 
stofntengikassa húsveitu.
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Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, skal greiða fullt 

heimtaugagjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, 

hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að mestu eða 

öllu leyti notuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina eða húsnæði 

rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um gerð 

húsnæðis eða stærð lóðar og staðsetningu stöðvar. 
Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr skal greitt sem yfirlengdargjald 

samkvæmt töflu. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða 

aðstæður óvenjulegar, skal heimtaugagjald greitt samkvæmt sérstökum samningi hverju 

sinni. 
Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. Þó er heimilt að veita gjaldfrest allt að 2 árum. 

Í samningi slíkum skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 000,00. 
Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,9 getur rafveitan krafist þess að hann sé 

hækkaður upp í það gildi. 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum 

truflunum, eða takmarka notkun þeirra, við tiltekna tíma sólarhrings. 
Rafveitunni er heimilt að reikna dráttarvexti á vangoldna rafveitureikninga eins og 

dráttarvextir eru ákveðnir á hverjum tíma, enda hafi tilkynning um beitingu dráttarvaxta 

verið send notanda með reikningi eða á annan hátt. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

rafveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 

380,00. 
Söluskattur 25% er innifalinn í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema í lið 

1.3., viðhaldsgjald, og liðum 4.1., 4.2. og 4.3. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum 

nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 20. febrúar 1987 og birtist til 
eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 
nr. 219, 20. mars 1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 6. febrúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 64 GJ ALD S KR Á 6. febrúar 1987 

Hitaveitu Eyra. 

1. KAFLI 

1. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið og verða 

gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari.
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2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té vatnsmagn, 
er ætla má að nægi til fullrar hitunar enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að dómi 
hitaveitunnar. 

Verður vatnsrennsli að húsinu takmarkað um hemla eftir því sem þörf krefur og er 

starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu þeirra. 

II. KAFLI 
3. gr. 

Fyrir afnot vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli, fyrir hvern rúmmetra 

Vatns suser ennen een rennnes kr. 46,53 

Par til vatnsmælir hefur verid settur upp og ef vatnsmælir bilar, åætlar hitaveitan 

vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. Hitaveitan lætur húseigendum í té 

aukamæla, ef þess er óskað. 

4. gr. 

Jafnhlida gjaldi fyrir vatnsnotkunina innheimtist fyrir hvern mæli å månudi eftirfarandi 

fastagjald. 

a) fyrir mæla tilog með %2"— 1" ........000 renen nn kr. 479,60 

b) fyrir mæla till/4 2“ ........0.... 0... kr. 959,20 

5. gr. 
Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar eftir 

mælisálestur. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og/eða fækka 
gjalddögum. 

Óski notandi þess að lesið sé af mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það kr. 288,20. 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann, þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 21 dags frá 

gjalddaga. 

7. gr. 

Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir hverja heimæð: 

Rúmmál húsa Heimæðargjald 

(utanmál) 

Allt að 500 m? kr. 37 345,00 + 74,69 kr/m” 
500—2 000 m kr. 74 690,00 fyrir —S00m} 49,83 kr/m þar yfir 
2 000—6 000 m? kr. 149 380,00 fyrir 2 000m7+ 37,34 kr/m” par yfir 

Meira en 6 000 m? kr. 298 760,00 fyrir 6 000m?t 28,82 kr/m þar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 

þá greiða .........000....0000 00 nen renerne ennnee kr. 6 509,00 
í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

8. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira 

en nemur breytingum, sem á nefndri vísitölu verða, enda séu breytingar staðfestar af 

iðnaðarráðuneytinu hverju sinni.
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9. gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest allt að 2 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið 

á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

Ill. KAFLI 

. 10. gr. 

Oll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskipta- 
manns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að húsi, sem 

hitaveitugjöld eru vangreidd af. 

Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 
opnun á ný, greiðir sá sem vanskilum veldur .............0.....0..000.. kr. 534,00 
hverju sinni. 

12. gr. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum mælum, 

hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. 

Er húseiganda skylt að hlíta fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum 

ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af stjórn Hitaveitu Eyra er hér með staðfest 

samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 20. febrúar 1987 og birtist til 
eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 

nr. 265, 7. maí 1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 6. febrúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 65 3. febrúar 1987 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um Lyfjatæknaskóla Íslands nr. 196/1983. 

1. gr. 

4. gr. orðist svo: 

„Stjórn skólans ræður skólastjóra og skal hann vera lyfjafræðingur. 

Skólastjóri stjórnar daglegri starfsemi skólans og ræður kennara og annað starfsfólk að 

skólanum í samráði við skólastjórn. Skólastjóri skal sitja fundi skólastjórnar og hefur þar 

tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt.“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt ákvæðum laga um lyfjadreifingu nr. 76, 21. maí 

1982 og laga um tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir nr. 64, 16. apríl 1971, öðlast gildi við 

birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 3. febrúar 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. Páll Sigurðsson. 
agnhildur Helgadóttir Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um kartöfluútsæði. 

I. KAFLI 

Orðaskýringar. 

1. gr. 

Merking orða er í reglugerð þessari sem hér segir: 

Afbrigði: Samheiti yfir plöntur sem allar eru af sömu eða svipaðri arfgerð. Þetta geta 
verið afkomendur eftir kynjaða víxlun (dæmi: Bintje og Premiére) eða afkomendur 

kartaflna sem hafa verið lengi í ræktun (dæmi: Rauðar íslenskar og Gullauga). 
Græðlingur: Hluti stönguls með minnst einu laufblaði og einu brumi (enda- eða 

axlarbrumi). Að fenginni rótarmyndun verður græðlingur að sjálfstæðri plöntu. 
Kartöfluútsæði eða útsæði: Stöngulhnýði kartöflujurtarinnar sem viðurkennd hafa verið 

til niðursetningar skv. skilyrðum reglugerðar þessarar. Ákvæði rg. nr. 457 7. nóvember 1986 
um mat og flokkun á kartöflum og gulrófum taka ekki til kartöfluútsæðis skv. þessari 
reglugerð. 

Klón: Samheiti yfir plöntur sem með kynlausri vaxtaræxlun eru afkomendur sömu 
plöntu eða sama plöntuhluta. 

Ræktunarland: Allt land sem notað er af sama framleiðanda og þar sem notaðar eru 
sömu vélar, hvort sem þetta land er hans eigið eða ekki. 

Sáðskipti: Ræktun mismunandi tegunda nytjajurta til skiptis í ræktunarlandi. 
Stofnræktandi: Ræktandi sem útsæðisnefnd hefur viðurkennt sem framleiðanda stofn- 

útsæðis. 

Stofnútsæði: Skiptist í, 

Úrvalsútsæði (S-stofn): Útsæði sem til er orðið við úrval og á uppruna að rekja til eins 

eða fleiri vaxtarbrodda. Ekki mega vera fleiri en fimm hnýðisættliðir frá vaxtarbroddi. 

Eftir það kallast útsæðið eðalstofn (E-stofn). Útsæðið skal uppfylla þau skilyrði sem sett 

eru fyrir S-stofn í viðauka 1 og 2. 
Eðalútsæði (E-stofn): Útsæði sem komið er af úrvalsstofni (S-stofni). Það skal uppfylla 
þau skilyrði sem sett eru fyrir E-stofn í viðauka 1 og 2. 

Stofnútsæði A (A-stofn): Útsæði sem komið er af eðalútsæði (E-stofni) eða A-stofni og 

ætlað er til framleiðslu á stofnútsæði B. Útsæðið skal uppfylla þau skilyrði sem sett eru 
fyrir A-stofn í viðauka 1 og 2. 
Stofnútsæði B (B-stofn): Útsæði sem komið er af A- eða B-stofni. Ekki mega vera fleiri 

en þrír hnýðisættliðir frá A-stofni. Útsæðið skal uppfylla þau skilyrði sem sett eru fyrir 

B-stofn í viðauka 1 og 2. 

Úrval: Val á plöntum innan afbrigðis sem taldar eru bera af öðrum plöntum í útliti, 

afkastagetu, heilbrigði eða öðrum æskilegum eiginleikum. Einnig val á plöntum sem taldar 

eru bera þessa eiginleika í þeim mæli sem best gerist hjá viðkomandi afbrigði. 

Vaxtarbroddur (meristem): Vaxtarsvæði í ysta hluta brums, endabrums eða axlar- 
brums, ásamt einum til þremur blaðvísum (<lmm). 

Vefjaræktun: Þegar einstakar frumur, vefur eða líffæri er ræktað á tilbúnu æti við 
dauðhreinsuð skilyrði.
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I. KAFLI 

Útsæðisnefnd. 

2. gr. 

Landbúnaðarráðherra skipar þrjá menn í útsæðisnefnd til fjögurra ára í senn. Skal einn 

skipaður eftir tilnefningu stjórnar Rannsóknastofnunar landbúnaðarins, annar eftir tilnefn- 
ingu stjórnar Búnaðarfélags Íslands og sá þriðji án tilnefningar. Landbúnaðarráðherra 

skipar formann úr hópi nefndarmanna. 

3. gr. 

Útsæðisnefnd skal beita sér fyrir því að ávallt sé völ á heilbrigðu, völdu, innlendu útsæði 

af þeim afbrigðum sem hér henta best til ræktunar. Skal nefndin stuðla að því að heimild 
fáist til útsæðisframleiðslu á eftirsóttum afbrigðum, þegar slík framleiðsla er háð samkomu- 

lagi við handhafa kynbótaréttar. 
Útsæðisnefnd ákveður hvaða afbrigði skulu tekin með í stofnræktun. Nefndin ákveður 

einnig, hvaða framleiðendur skulu teljast stofnræktendur og gerir við þá ræktunarsamning 

skv. ákvæðum 16. gr. 
Útsæðisnefnd skal fylgjast með framkvæmd reglugerðar þessarar. 

4. gr. 

Senda skal afrit af sölusamningum milli stofnræktenda og dreifingaraðila til útsæðis- 

nefndar til kynningar. Skylt er að veita útsæðisnefnd upplýsingar varðandi sölu og dreifingu 

á útsæði, sé þess óskað. 

HI. KAFLI 

Almenn ákvæði um kartöfluútsæði. 

5. gr. 

Kartöfluræktandi sem ætlar að afhenda útsæði til sölu og dreifingar á almennum 
markaði, skal sækja um leyfi til landbúnaðarráðuneytisins. Með umsókninni skal fylgja 

umsögn sérfræðings Rannsóknastofnunar landbúnaðarins í plöntusjúkdómum. Þegar 
kartöfluræktandi selur útsæði beint til þess er setur það niður og útsæðið fer ekki um hendur 

dreifingaraðila, þarf ekki sérstakt leyfi. 

Leyfi til sölu á útsæði skal einungis veita þeim er rækta utan þeirra áhættusvæða vegna 

hringrots og kartöfluhnúðorms, sem sérfræðingur Rannsóknastofnunar landbúnaðarins í 
plöntusjúkdómum ákvarðar. 

6. gr. 

Ef fyrir liggur vitneskja eða rökstuddur grunur um að hringrot (Corynebacterium 

sepedonicum), kartöfluhnúðormur (Globodera rostochiensis eða G. pallida), kartöflubjalla 

(Leptinotarsa decemlineata) eða vörtupest (Synchytrium endobioticum) finnist á ræktunar- 

landi eða í uppskeru hjá ákveðnum ræktanda, skal honum óheimilt að láta af hendi kartöflur 

til niðursetningar, sbr. þó bráðabirgðaákvæði A. Leyfi skv. 5. gr. skal þá ekki veitt. 

Ef fleiri kartöfluræktendur samnýta vélar, geymslu eða annan búnað til kartöflu- 

ræktunar og skaðvaldur skv. 1. mgr. finnst hjá einum þeirra, er þeim öllum óheimilt að láta 

af hendi eða selja útsæði, sbr. þó bráðabirgðaákvæði A. 

7. gr. 

Rannsóknastofnun landbúnaðarins heldur skrá um útbreiðslu þeirra skaðvalda, sem 

nefndir eru í 6. gr. Komi upp rökstuddur grunur um að einhver þeirra finnist í kartöflum eða 
garðlöndum, er skylt að tilkynna stofnuninni það.
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8. gr. 

Hafi skaðvaldur skv. 6. gr. eða rökstuddur grunur um hann fundist hjá ákveðnum 

ræktanda og telji sá hinn sami ræktandi sig nú lausan við allt smit, getur hann sótt um leyfi til 

sölu útsæðis. Smit má þá ekki hafa fundist í þrjú ár í röð, þrátt fyrir leit með aðferðum sem 

Rannsóknastofnun landbúnaðarins viðurkennir. 

9. gr. 

Kartöfluræktandi má eingöngu afhenda útsæði í nýjum (ónotuðum) umbúðum. 

Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á eða innan í umbúðum: 

a) Nafn og heimilisfang ræktanda. 

b) Nafn afbrigðis. 
c) Stærð útsæðis. 

d) Hvort útsæði hafi verið úðað með thiabendazol eða öðru sveppavarnarefni. 

10. gr. 

Útsæði sem boðið er til sölu á almennum markaði má ekki vera minna en 28 mm í 
þvermál. Bil milli neðri og efri marka má ekki vera meira en 15 mm. Þegar flokkað er á þeim 
sigtum, sem upp eru gefin, mega mest 5% útsæðisins miðað við þyngd falla utan uppgefinna 
stærðarmarka. Kartöflurnar eiga að vera þurrar, þéttar í sér og má jarðvegur sem við þær 
loðir mest vera sem svarar 2% af þyngd. 

Útsæði sem boðið er til sölu á almennum markaði skal uppfylla þau lágmarksskilyrði 
sem fram koma í dálknum „annað útsæði“ í viðauka 2. Eingöngu má setja á útsæði efni sem 
heimiluð eru til slíkra nota hér á landi. Útsæðið má ekki vera spíruvarið. 

11. gr. 

Leyfi til sölu útsæðis gildir lengst í 5 ár og fellur þá sjálfkrafa úr gildi, sé eigi sótt um 
endurnýjun. Einnig fellur leyfið sjálfkrafa úr gildi finnist einhver af þeim skaðvöldum sem 
nefndir eru í 6. gr. hjá viðkomandi ræktanda. Við ítrekuð brot á þeim reglum sem felast í 
9—-10. gr. skal afturkalla leyfi ræktanda til sölu útsæðis. 

IV. KAFLI 

Stofnútsæði. 

12. gr. 

Tilgangur stofnræktunar er einkum að stuðla að framleiðslu á arfhreinu, uppskerumiklu 
og heilorigðu útsæði af þeim afbrigðum, sem hér eru mikilvægust í ræktun. 

13. gr. 

Eftirfarandi heiti skal nota yfir mismunandi áfanga í stofnræktinni: 
Vaxtarbroddur (meristem) 

Úrvalsútsæði (=S-stofn) 
Eðalútsæði (= E-stofn) 

Stofnútsæði A (=A-stofn) 

Stofnútsæði B (=B-stofn) 

Við bókstaf stofnsins skal tengja tölustaf er sýnir á hvaða ári frá upphafi áfangans 
stofninn er (dæmi: B1, B2, B3).
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14. gr. 

Rannsóknastofnun landbúnaðarins sér um framleiðslu á S- og E-stofnum með því m.a. 

að beita úrvali, vefjaræktun og fjölgun með græðlingum. Skal stofnunin sjá til þess, að með 

reglulegu millibili, eða þegar þörf er á, séu settir í ræktun nýir, afkastamiklir og heilbrigðir 

stofnar af þeim afbrigðum, sem eru í stofnræktun. 

19. gr. 

Þeir sem óska eftir því að rækta og selja stofnútsæði skulu sækja um það til 

útsæðisnefndar. Umsækjandi skal hafa leyfi til sölu útsæðis. 

Útsæðisnefnd getur takmarkað stofnræktun við ákveðin landsvæði, þar sem smitþungi 

sjúkdóma og meindýra er minnstur. 

16. gr. 

Útsæðisnefnd gerir ræktunarsamning við stofnræktendur. Þar skal m.a. koma fram 

hvaða afbrigði viðkomandi ræktandi fær í stofnræktun og hversu mikið hann fær að setja 

niður til framleiðslu á stofnútsæði. 
Ræktunarsamningur framlengist sjálfkrafa um eitt ár, sé honum eigi sagt upp fyrir 1. 

nóvember. Samningurinn fellur þó sjálfkrafa úr gildi missi ræktandi leyfi til sölu útsæðis. 

Útsæðisnefnd getur sagt upp ræktunarsamningi telji hún að ræktandi standi ekki við 

umsamda skilmála eða nái ekki viðunandi árangri í ræktun útsæðis. 

17. gr. 

Rannsóknastofnun landbúnaðarins annast eftirlit með stofnræktinni. Farin skal skoð- 

unarferð um alla stofnræktargarða á tímabilinu 20. ágúst til 1. september. Skulu garðarnir þá 

uppfylla þau skilyrði sem sett eru í viðauka Í. Önnur skoðunarferð skal farin í marsmánuði 

og útsæðið skoðað í geymslum. 

18. gr. 

Stofnræktandi skal sjá til þess að vel sé hirt um stofnræktargarða og að almennt 

heilbrigðisástand í kartöflum hjá honum sé gott. Hann skuldbindur sig til að nota ekki annað 

útsæði en það sem sérfræðingur Rannsóknastofnunar landbúnaðarins hefur samþykkt, hvort 

heldur er til stofnræktunar eða til annarrar framleiðslu. Leitast skal við að nota einungis 

bestu garðlöndin undir stofnræktun, hvíla þau reglulega af kartöfluræktun eða viðhafa 

sáðskipti. 
Stofnræktanda er óheimilt að setja niður innfluttar kartöflur, bæði útsæði og matar- 

kartöflur, og geyma í geymslu sinni innfluttar kartöflur eða kartöflur undan innfluttu útsæði. 

19. gr. 

Stofnræktanda er óheimilt að rækta og hafa í geymslu sinni kartöflur af því afbrigði er 

hann hefur í stofnræktun, nema það sem tilheyrir stofninum. Það telst þó ekki brot á þessu 

ákvæði þótt framleiddar og geymdar séu kartöflur af því afbrigði, er haft er í stofnræktun, ef 

útsæðið er af A-stofni eða eigin Bl-stofni. 

Stofnræktandi skal gæta þess að stofnafbrigðið blandist ekki öðrum afbrigðum er hann 

hefur í ræktun. 

20. gr. 

Útsæðisnefnd velur stofnræktendur til að annast ræktun á A-stofni. Auk þeirra 

skuldbindinga sem felast í 18.-19. gr., skuldbindur ræktandi A-stofns sig til að rækta ekki
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eða geyma Í geymslu sinni afbrigði er líkjast því afbrigði eða afbrigðum er hann hefur sem A- 

stofn. Með líkum afbrigðum er átt við, að þau geti saman fallið undir eina af eftirfarandi 
lýsingum: 

a) gul, hnöttótt, 
b) gul, ílöng, 
c) rauð, hnöttótt. 

21. gr. 

Útsæðisnefnd getur ákveðið aðgerðir er stuðla að auknum gæðum, t.d. notkun 

plöntulyfja, og sett það sem skilyrði fyrir viðurkenningu á stofnútsæði, að þeim sé hlýtt. 

V. KAFLI 

Flutningur, sala og dreifing. 

22. gr. 

Óheimilt er að flytja kartöfluútsæði með öðrum kartöflum, nema tryggilega sé skilið á 
milli. Hafi flutningatæki, sem nota skal til flutnings á útsæði, verið notað til flutnings á 

matarkartöflum, skal það geymslurými sem útsæðið er sett í, sótthreinsað á tryggilegan hátt 
fyrir flutning útsæðisins. 

23. gr. 
Til að annast sölu og dreifingu á kartöfluútsæði þarf leyfi landbúnaðarráðuneytisins. 

Leyfisumsókn skal fylgja umsögn sérfræðings Rannsóknastofnunar landbúnaðarins í plöntu- 

sjúkdómum, er lýsi aðstöðu viðkomandi aðila. Leyfi þessi skulu að jafnaði veitt til fimm ára í 

senn. Þegar um er að ræða smásölu þar sem útsæðið er fengið frá viðurkenndum 
dreifingaraðila og selt í órofnum umbúðum, þarf þó ekki sérstakt leyfi. 

24. gr. 

Eingöngu er heimilt að taka til sölu eða dreifingar innlent útsæði frá kartöfluræktendum 
sem hafa fengið leyfi til sölu frá landbúnaðarráðuneytinu. 

Þegar erlent útsæði er flutt til landsins skal fylgja því heilbrigðisvottorð í samræmi við 

ákvæði reglugerðar nr. 103/1948 um eftirlit með innflutningi plantna o.fl., sbr. breytingu 
með reglugerð nr. 46/1984. 

25. gr. 

Ef sölu- og/eða dreifingaraðili vigtar sundur og selur útsæði í minni umbúðum, skal 

hann láta nafn og heimilisfang kartöfluræktanda eða annað, er auðkennir hann, koma fram 

á eða í þeim umbúðum, svo og heiti afbrigðis. 

26. gr. 

Við dreifingu á kartöfluútsæði skal þess gætt að það komist ekki í snertingu við 

matarkartöflur eða þá hluti (s.s. pökkunarvélar, bretti, lyftara o.fl.), sem notaðir hafa verið 

við dreifingu á matarkartöflum, nema því aðeins að sótthreinsun hafi áður farið fram. Ef 

útsæði er metið sérstaklega og matsmaður metur einnig matarkartöflur, skal hann gera 

sérstakar ráðstafanir til að forða því að smit berist í útsæðið. 

Í smásölu skal útsæðið haft aðskilið frá matarkartöflum og skal tilgreina á tryggilegan 

hátt að um kartöfluútsæði sé að ræða. 

27. gr. 
Hver sá aðili sem tekur útsæði til dreifingar eða sölu, skal sjá til þess að það uppfylli þau 

skilyrði sem reglugerð þessi setur. Þegar um beina sölu er að ræða, er það á ábyrgð ræktanda 

og kaupanda að útsæðið uppfylli þær kröfur sem reglugerðin gerir. 

B8
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28. gr. 

Rannsóknastofnun landbúnaðarins skal fylgjast með því útsæði sem hér er á markaði og 

kanna þær kvartanir sem kunna að berast vegna útsæðis. 
Ef talið er að sölu- og dreifingaraðili fari ekki eftir þeim fyrirmælum sem sett eru í 22.- 

27. gr., skal leyfi hans til útsæðissölu afturkallað. 

29. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða refsingu samkvæmt ákvæðum laga nr. 51 29. maí 1981, 
um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum. Með mál út af brotum skal farið að 
hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 51 29. maí 1981 um varnir gegn 

sjúkdómum og meindýrum á plöntum, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 126 24. febrúar 
1986 um sölu og dreifingu á kartöfluútsæði. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

A. 
Nú hefur hringrot eða rökstuddur grunur um sjúkdóminn fundist hjá ákveðnum 

ræktanda og enn ekki verið sýnt fram á að hann sé laus við hringrotssmit. Skal honum þá, 
þrátt fyrir ákvæði 6. gr., heimilt að láta af hendi kartöflur til niðursetningar til ræktenda 
innan sama hrepps, þó með eftirfarandi skilyrðum: 

a) Að hringrot hafi fundist hjá þeim er fær kartöflurnar. 
b) Að sá sem afhendir kartöflurnar tilkynni móttakanda að hætta sé á að hringrotssmit geti 

fylgt þeim. 

c) Að eingöngu séu afhentar kartöflur undan aðkeyptu, heilbrigðu útsæði. 

d) Að ekki hafi orðið vart við hringrot í þeim kartöflum sem afhenda á. 
Ákvæði þetta skal gilda í þrjú ár frá gildistöku þessarar reglugerðar. 

B. 
Heimilt er að veita leyfi til sölu útsæðis skv. 5. og 23. gr. á grundvelli umsókna er sendar 

voru skv. 1. og 6. gr. reglugerðar nr. 126/1986. 

Landbúnaðarráðuneytinu, 5. febrúar 1987. 

Jón Helgason. a 

Jón Höskuldsson. 

Viðauki I: 

Hámark mismunandi galla sem finnast mega við sumarskoðun á tímabilinu 20. ágúst til 
1. september (hundraðshluti plantna (%)): 

Sterk 
veiru- Stöngul- Önnur 

einkenni- sýki afbrigði 

Úrvalsútsæði (S-stofn) .............0... 0 0,5 0 

Eðalútsæði (E-stofn) .................... 0,1 1 0,05 

Stofnútsæði Á ..........000 0000. 2 2 0,1 

StofnútsæðiB .......0.0.00%. 0... á 4 1
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Vidauki II: 

Kröfur sem gerðar skulu til útsæðis við sölu: 

a) Útsæðið skal vera í nýjum (ónotuðum) pokum og merkt skv. 9. grein. 
b) Jarðvegur sem við útsæðið loðir má ekki vera meira en 2% af þyngd (sbr. 10. gr.). 
c) Lágmarksstærð á útsæði er 28 mm. Bil milli neðri og efri marka má eigi vera meira en 15 

mm. Frávik frá uppgefnum stærðarmörkum má ekki vera yfir 5% af þyngd (sbr. 10. 

gr.). 
d) Eingöngu má setja á útsæði efni sem heimiluð eru til slíkra nota hér á landi. Útsæðið má 

ekki vera spíruvarið (sbr. 10. gr.). 
e) Leyfilegt hámark mismunandi galla skal vera sem hér segir miðað við þyngd 

(hundraðshluti (%)): 
Annað 

S E A B útsæði 
  

e 1. Votskemmd (stöngulsýki, votrotnun, frostskemmd) og 

  

þurrrotnun (Phoma, Fusarium, kartöflumygla) 0 1 1 2 4 
e 2. Kláði (blöðrukláði eða flatkláði) sem þekur meira 
en á af yfirborði kartöflunnar. 5 5 5 5 7 

e 3. Alvarlega skaddadar eda vanskapadar kartåflur. Með 
alvarlegri skåddun er ått vid sår dypri en 5 mm eda sår er 

bekja meira en 10% af yfirbordi. Med vanskapnadi er ått 

vid vaxtarsprungur dypri en 5 mm og misvexti er ryrir 
notagildid. 5 5 5 5 7 
e 4. Samanlagtel-e3 5 6 6 6 10 

e 5. Vörtukláði 0 0 0 0 
e 6. Íblöndun annarra afbrigða 0 0 0,5 1 2 

29. janúar 1987 Nr. 67 

GJALDSKRÁ 
vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja samkvæmt 

reglugerð nr. 390/1985. 

1. gr. 

Gjald samkvæmt gjaldskrá vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja samkvæmt reglugerð nr. 

390/1985, sbr. gjaldskrá nr. 355/1986, verður sem hér segir: 

1. flokkur kr. 91 000,00 
2. flokkur kr. 34 000,00 

3. flokkur kr. 17 000,00 
4. flokkur kr. 6 000,00 

2. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er að fengnum tillögum Hollustuverndar ríkisins staðfestist 

hér með samkv. 17. gr. 6. tl. laga nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til að 

öðlast gildi frá og með birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 29. janúar 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um staðsetningu lyfjabúða og lyfjaútibúa 

nr. 27/1983. 

1. gr. 

Eftirfarandi liður 1. greinar hljóði svo: 

„Austurlandshérað: 

4. Eskifjarðarumdæmi: 

Lyfjabúð. 

4.1 Reyðarfjörður. 
Lvfjaútibú.“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 2. gr. laga um lyfjadreifingu nr. 76/1982, öðlast gildi 

við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamáiaráðuneytinu, 3. febrúar 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. a 

Páll Sigurðsson. 

Nr. 69 , 6. febrúar 1987 

AUGLYSING 

um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Hafnar í Hornafirði. 

Hinn 7. janúar 1987 hefur Skipulagsstjórn ríkisins staðfest þá breytingu á aðalskipulagi 
Hafnar í Hornafirði varðandi landnotkun að óbyggt svæði norðan gatnamóta Vesturbrautar 

og Hafnarbrautar verði á aðalskipulagsuppdrætti merkt sem verslunar- og þjónustusvæði í 

stað íbúðasvæðis. 
Félagsmálaráðuneytinu, 6. febrúar 1987. 

Alexander Stefánsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 70 , 6. febrúar 1987 

AUGLYSING 

um staðfestingu á aðalskipulagsuppdrætti af Reykholti í Borgarfirði. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964, hefur ráðuneytið hinn 4. febrúar 1987 

staðfest aðalskipulagsuppdrátt af Reykholti í Borgarfirði. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og hefur 

verið samþykktur af hreppsnefnd Reykholtsdalshrepps og Skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytinu, 6. febrúar 1967. 

Alexander Stefánsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REGLUGERÐ 

um greiðslu barnabóta á árinu 1987. 

1. gr. 

Þeir gjaldendur sem vænta mega verulegra eftirstöðva barnabóta (þ.m.t. barnabóta- 

auka), til útborgunar við álagningu skatta árið 1987 geta sótt um að fá helming þeirra 

greiddan fyrirfram á fyrri hluta ársins 1987 að uppfylltum skilyrðum 2. mgr. þessarar 

greinar. 
Fyrirframútborgun fer einungis fram til þeirra sem vænta má að eigi meira en 45.000 kr. 

eftir af barnabótum sínum vegna ársins 1986 þegar frá hafa verið dregin opinber gjöld fyrir 
gjaldárið 1987 er um ræðir í 3. mgr. 69. gr. laga nr. 75/1981. Framangreint lágmark gildir 
sameiginlega fyrir hjón, sbr. 63. gr. laga nr. 75/1981, þannig að útborgun til þeirra fer því 
aðeins fram að vænta megi að samanlagðar barnabætur þeirra beggja verði a.m.k. hærri en 

ofangreind fjárhæð þegar þau opinberu gjöld beggja hjóna samanlögð sem um er rætt í 3. 

mgr. 69. gr. laga nr. 75/1981 hafa verið dregin frá. 
Sé helmingur væntanlegra eftirstöðva barnabóta undir helmingi af umræddri fjárhæð 

kemur ekki til útborgunar fyrirfram. 

2. gr. 

Þeir sem óska fyrirframgreiðslu skulu senda umsókn þar að lútandi til skattstjóra í 
umdæmi sínu. 

Ef um er að ræða sambýlisfólk sem rétt hefur til samsköttunar skulu báðir sambýlis- 
aðilar undirrita umsókn. 

Umsóknarfrestur er til 30. mars 1987. 

3. gr. 
Skattstjóri áætlar á grundvelli framtals og umsóknar hvers gjaldandi megi vænta til 

útborgunar á barnabótum árið 1987. Skattstjóri tilkynnir umsækjanda ef umsókn er synjað 
en samþykktar umsóknir skal senda hlutaðeigandi innheimtumanni ríkissjóðs sem annast 
útborgun. Útborgun fyrirframgreiðslu er háð takmörkun fjárhæðar skv. 1. gr. og að 

umsækjandi (eða maki hans ef við á) eigi ekki vangreiddar eftirstöðvar frá fyrri árum. 

4. gr. 

Útborgun fyrirframgreiddra barnabóta samkvæmt 1.-—-3. gr. fer fram í apríl/maí 1987. 
Þegar í ljós kemur við álagningu skatta hvern rétt gjaldandi á til útborgunar barnabóta á 

árinu 1987 verður fyrirframgreidd upphæð dregin frá heildarfjárhæðinni og kemur það sem 

þá stendur eftir til útborgunar á síðari hluta ársins. Komi í ljós við álagningu opinberra 
gjalda að gjaldandi, sem fengið hefur barnabætur fyrirframgreiddar, hafi fengið ofgreiddar 

bætur ber honum þegar að endurgreiða hina ofgreiddu fjárhæð viðkomandi innheimtumanni 

ríkissjóðs. 

5. gr. 

Heildarfjárhæð barnabóta að frádregnum greiðslum opinberra gjalda skv. 3. mgr. 69. 

gr. laga nr. 75/1981 og að frádregnum fyrirframgreiddum barnabótum skv. 1—4. gr. skal 

skipt í fimm sem næst jafnar greiðslur er koma til útborgunar á fyrstu 15 dögum hvers 
mánaðar frá ágúst til desember 1987. Þó skal útborgun barnabóta ekki hefjast fyrr en 

álagningu á einstaklinga í viðkomandi umdæmi er lokið. 

Sé heildarfjárhæð eftirstöðva barnabóta lægri en 7 500 kr. skal þeim skipt niður á færri 

en fimm útborgunardaga þannig að lægri fjárhæð en 3 000 kr. skal ekki skipt og engin 

greiðsla verði lægri en 1500 kr. vegna skiptingar. Útborgun fer þá fram á fyrstu 

útborgunardögum skv. Í. mgr.



Nr. 71 118 16. februar 1987 

6. gr. 

Greiðslur til sveitarfélaga á þeim hluta skattaafsláttar og barnabóta, sem ráðstafað er til 

greiðslu útsvars og aðstöðugjalds ársins 1987 eða fyrri ára, skulu falla á fimm gjalddaga, sem 

eru 20. ágúst, 20. september, 20. október, 20. nóvember og 20. desember 1987 og vera sem 
næst fimmti hluti hverju sinni af upphaflegri fjárhæð. Fari svo að álagning í einhverjum 

umdæmum dragist svo lengi að greiðslu verði ekki við komið í ágústmánuði skulu 
sveitarfélögum í þeim umdæmum greiddir tveir fimmtu hlutar upphaflegrar fjárhæðar í 

september. 

Í sveitarfélögum þar sem tíðkast að þorri útsvara er greiddur á færri gjalddögum en 

fimm (t.d. 1—2) skal heimilt að víkja frá ákvæðum 1. mgr. og haga greiðslu í samræmi við 
það hvernig sveitarsjóði hefðu borist gjöldin ef hann hefði innheimt þau sjálfur hjá 
gjaldanda. 

7. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 110. gr. og 119. gr. laga nr. 75/1981, 
um tekjuskatt og eignarskatt, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytinu, 16. febrúar, 1987. 

Þorsteinn Pálsson. 

Sigurgeir Jónsson. 

Nr. 72 REGLUR 12. febrúar 1987 

um reikningsskil og gerð ársreiknings Seðlabanka Íslands. 

1. gr. 

Ársreikning skal semja fyrir hvert reikningsár. Ársreikningurinn skal hafa að geyma 

rekstrarreikning, efnahagsreikning og skýringar, eftir því sem nánar er kveðið á um í reglum 

þessum. 

Ársreikningurinn skal gerður samkvæmt lögum og góðri reikningsskilavenju, bæði að 
því er varðar uppsetningu reikningsins, mat á hinum einstöku liðum og önnur atriði. 

2. gr. 

Við mat eigna og skulda skulu eftirfarandi reglur gilda: 

1. Gengistryggðar eignir og skuldir skal í efnahagsreikningi færa miðað við kaupgengi í lok 
reikningsárs. 

2. Verðtryggðar eignir og skuldir skal færa í efnahagsreikningi í lok reikningsárs með 
áföllnum verðbótum og skal miðað við vísitölu janúar á næsta ári. 

3. Afmörkun áfallinna vaxta skal miða við bókfært verð eigna og skulda, sbr. tölulið 1 og 2 

hér að ofan, og 31. desember, nema venja sé um annað. 

4. Áfallnir dráttarvextir skulu reiknaðir að fullu. 
5. Gulleign bankans skal metin samkvæmt verðskráningu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 

3. gr. 

Ótryggar kröfur má ekki meta á hærra verði en ætla má að fyrir þær fáist. 

4. gr. 

Kostnaðarverð varanlegra fjármuna skal gjaldfæra í rekstrarreikningi á því ári, sem þeir 

eru keyptir eða byggðir.
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5. gr. 

Árlega skal færa verðbreytingarfærslu í rekstrarreikninga og skal stofn til útreiknings 

vera stofnfé bankans og annað eigið fé í byrjun hvers reikningsárs. Færslan miðist við 

breytingar á lánskjaravísitölu frá janúar á reikningsári til janúar á næsta ári. 

6. gr. 

Áfallin opinber gjöld vegna rekstrar skal áætla og gjaldfæra í rekstrarreikningi og 
skuldfæra í efnahagsreikningi. 

7. gr. 

Á fallið orlof og orlofsframlag vegna starfsmanna fyrir tímabilið 31. maí — 31. desember 
skal reikna út miðað við launakjör í desember og gjaldfæra í rekstrarreikningi og skuldfæra í 
efnahagsreikningi. 

8. gr. 

Til að mæta áætlaðri lágmarksaukningu á lífeyrisskuldbindingum er heimilt, auk 
reglubundinna iðgjalda, að gjaldfæra framlag í sjóð vegna lífeyrisskuldbindinga sem sé allt 

að 10 % af þeim launum, sem iðgjöld reiknast af, þar til bókfærð skuld samsvarar 

skuldbindingu bankans. Þegar því marki er náð skal bókfærð skuld verðbætt og samsvara 
áætlaðri skuldbindingu bankans við Eftirlaunasjóð starfsmanna með mótbókun á rekstur. 

9. gr. 

Árlega skal gjaldfæra í rekstrarreikningi framlag í Arðsjóð, sem telst til skulda bankans, 
sem sé ekki minna en 40 millj. kr. miðað við verðlag í árslok 1984. Arðsjóður skal ávaxtaður 

á bestu fáanlegu vaxta- og verðtrvggingarkjörum, en helmingur árlegra tekna hans skal 

renna í Vísindasjóð, sbr. lög um Vísindasjóð. 

10. gr. 
Rekstrarreikningur skal þannig gerður að hann gefi skýra mynd af því, hvernig 

hagnaður eða tap reikningsársins hefur myndast. 

11. gr. 

Efnahagsreikningur skal þannig gerður að hann gefi skýra mynd af eignum og skuldum 

bankans. 

12. gr. 

Í skýringum í ársreikningi bankans skal, auk upplýsinga um reikningsskilaaðferðir 
bankans, veita upplýsingar um eftirtalin atriði, komi þau ekki fram í rekstrar- og 

efnahagsreikningi: 

1. Fasteignamat og brunabótamat fasteigna bankans. 

Verðgildi lausafjár bankans. 

Tryggingamat bóka- og myntsafns bankans. 

Fjárfestinga á hverju ári í varanlegum fjármunum. 

Breytingar á reikningsskilaaðferðum, sem veruleg áhrif hafa. 

Áhrif breytinga á kjörum viðskiptavina bankans, sem veruleg áhrif hafa. 

Sundurliðun á helstu rekstrargjöldum bankans. 
Upplýsingar um eignarhluti í félögum og stofnunum. 

A
R
D
 

æ
n
a
 

13. gr. 

Hafi bankinn ábyrgst skuldir annarra aðila skulu um það veittar upplýsingar í 
ársreikningi bankans.
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14. gr. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 35. gr. laga nr. 36/1986 um Seðlabanka 

Íslands. Reglunar öðlast þegar gildi, en gilda einnig fyrir það reikningsár sem hófst á árinu 

1986 sbr. 2. mgr. 40. gr. laga nr. 36/1986. 

Viðskiptaráðuneytinu, 12. febrúar 1987. 

Matthías Bjarnason. a 

Þórhallur Asgeirsson. 

Nr. 73 6. febrúar 1987 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Akraness. 

Hinn 7. janúar 1987 hefur Skipulagsstjórn ríkisins staðfest eftirfarandi breytingar á 
aðalskipulagi Akraness: 

1. Svæði fyrir íbúðabyggð á horni Kirkjubrautar og Skagabrautar breytist að hluta í lóð 

fyrir verslun og skrifstofur. 
2. Verslana- og skrifstofusvæði á horni Kirkjubrautar og Háholts breytist í stofnana- 

svæði. 

3. Svæði fyrir íbúðabyggð milli Háholts og Skagabrautar breytist í stofnanareit. 

Félagsmálaráðuneytinu, 6. febrúar 1987. 

Alexander Stefánsson.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 74 S. febrúar 1987 

AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 1968 og að fenginni tillögu borgarráðs 

hefur verið ákveðið að Einarsnes verði aðalbraut. Jafnframt verði biðskylda á botngötu hús- 
anna nr. 21—31 við Einarsnes, Gnitanesi og Bauganesi gagnvart Einarsnesi. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 25. febrúar 1987. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 5. febrúar 1987. 

Böðvar Bragason. 

  

Stjórnartíðindi B 5, nr. 59-—74. Útgáfudagur 20. febrúar 1987.
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REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. 

Upphæðir bóta almannatrygginga samkvæmt lögum nr. 67/1971 um almannatryggingar, 

með síðari breytingum, skulu hækka um 2% frá 1. mars 1987 að telja, frá því sem þær eru 28. 

febrúar 1987. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 79. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar, með 

síðari breytingum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 23. febrúar 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 
Ingimar Sigurðsson. 

13. febrúar 1987 Nr. 76 

GJALDSKRÁ 
vegna hundahalds í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur 

sbr. samþykkt nr. 386/1984. 

1. gr. 

Gjald vegna undanþágu til hundahalds sbr. síðasta staflið 2. málsgr. samþykktar um 

hundahald í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur nr. 386/1984, skal vera kr. 450,00 fyrir hvern 

mánuð eða brot úr mánuði fyrir tímabilið 1. mars 1987 til jafnlengdar 1988. Gjaldið greiðist 

fyrirfram og óskipt fyrir allt tímabilið fyrir eindaga, sem er Í. apríl 1987. 

2. gr. 

Ofangreind samþykkt borgarráðs Reykjavíkur staðfestist hér með samkvæmt 22. gr. 

laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit með ofangreindum gildistíma. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 13. febrúar 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. 

Soffía Magnúsdóttir. 
B 9 

Rikisprentsmidjan Gutenberg
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AUGLYSING 

um breytingu å gjaldskrå fyrir Vatnsveitu Siglufjardar 

nr. 148 18. mars 1982 með síðari breytingum. 

orðist svo: 

  

a} dj    eru til þvotta á bifreiðum, t.d. í sambandi við eldsneytis- 

sölu, skal ereiða k kr. 00 á ári fyrir vatnsnotkun. 

b) Vatnsnotkun í stey utiln hannvirk jagerðar og iðnaðar fyrir hver 

kr. 6,50. 

c) Fyrir vatnsnotkun í sláturhúsum skal greiða kr. 2,60 fyrir hverja slåtrada saudkind 

) Fyrir vatnsnotkun vid sildarsåltun skal greida kr. 7,70 å hverja uppsaltada tunnu sildar. 

ta gjald skal vera fyrir hverja tunnu af söltuðum hrognum. Fyrir sjósaltaða síld, sem 
er á land til pökkunar og pæklunar skal greiða kr. 3,85 fyrir hverja útskipaða 

   
    NOIKUN, 

      
    e ir vatnsnotkun til bræðslu síldar, loðnu eða annars bræðslufisks skal greiða kr. 16,00 

fyrir hvert landað tonn 

f) Vatnsnot við fiskverkun skal greiða með kr. 12,90 å hverja smálest af innvegnum fiski. 

8) Fyrir vatn til skipa skal greida sem hér segir: 

il fiskiskipa kr. 41,00 fyrir hverja smålest eda hluta år smålest og lågmarksgjald skal 

a kr. 410,00. 

Til annarra s skip a kr. 54,00 fyrir hverja smålest og skal Sja sgja ald vera kr. 540,00. 

Heimilt er ad le eggja á sérstakt afgreiðslugjald ef óskað er að tá vatn afgreitt til 
skipa utan venjulegs dagvinnutíma. Vatn til skipa skal staðgreiða n nema um annað hafi verið 

samið fyrirfram. Skip. sem fengið hefur vatn afhent má ekki, að viðlögðum sektum, fara úr 
xx 

höfn fyrr en vatnið er greitt eða um greiðslu hefur verið samið. 

na
n nm 

ð 

    

sjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Siglufjarðar, staðfestist hér 

með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað.     

Félagsmálaráðuneytinu, 12. febrúar 1987. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Húnbogi Þorsteinsson. 

Nr. 78 12. febrúar 1987 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja 

nr. 31 2. febrúar 1982 með síðari breytingum. 

1. gr. 

r. orðist þannig: 
Fyrir hverja húseign í lögsagnarumdæmi Vestmannaeyja skal árlega greiða vatnsskatt. 

Þó skal gjald þetta ekki innheimt fyrr en viðkomandi hús getur fengið vatn úr dreifikerfi 

vatnsveitunnar. 
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2. gr 

. orðist þannig 

Vatnsskattur skv. Í. mgr. skal hlíta eftirfarandi ákvæðum: 

/1 — heimili. Fast: 
   

  

sjald kr. 1 600,00 í 

— fiskverkun. Fastagjalc in 2 

húss og hámarksgjald kr 

ksmiðjur. 

6,64 ; á m 

   

    

   
     

  fiskimjölsve ) 

marksgjald kr. 6,64 á m húss og hámark 

a)“ Ta axti V4 — annað. Fastagjald 0,15%     o af fasteign: 

m“ húss og hámarks sr 

3,54 då 

sgjald kr. 6,64 å m'. 

3. gr. 
3 Ea == Lo : . ” 

3. gr. orðist þannig: 

Vatnsveitan leggur til vatnsmæla í hvert hús (hverja íbúð) og skal notandi greiða 

9,80 fyrir hvern teningsmetra vat } 

I 
KT. 

S. NI >tkunargjald betta innheimtir Rafveita V 

eyja á tveggja mánaða fresti og annast mælaaflestui 

estmanna- 

Gjaldskrå bessi, sem sampykkt er af ” Frø 

samkvæmt vatnalögum nr 

væ jarstjórn Vestmannaeyja staðfestist hér með 

15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytinu, 12. febrúar 1987 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

  

30. janúar 1987 Nr. 79 

GJALDSKRÁ 
fyrir þjónustu á vegum Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands. 

1. gr. 

Fyrir hverja læknisskoðun og heyrnarrannsókn greiði sjúklingur kr. 360,00. Elli- og 

örorkulífeyrisþegar greiða kr. 140,00. Undanþegnir þessu gjaldi eru allir nemendur Heyrn- 

leysingjaskóla Íslands svo og börn og unglingar að 18 ára aldri, sem reynast það heyrnar- 

skert að þau þurfi á heyrnartæki að halda 

4. BT. 

Fyrir hverja rafhlöðuúthlutun (6 stykki) greiða elli- og Örorkulíteyrisþegar kr. 60. 

Aðrir greiða að fullu nema börn og unglingar 

00. 

sem eru undanþegin gjaldi sbr. 1. gr. 

> 
DJ. 

Gjald fyrir hverja heyrnarrannsókn á vinnustöðum fer samkvæmt far gr -væmt 

aðila vinnumarkaðarins. Þau skulu þó ætíð standa undir öllum kostnaði stöðvarinnar 

þessar mælingar. 

r 
i Ga

 

samkomulagi vid 

vid 

d. gr. 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands annast innheimtu gjalda samkvæm £ t gjaldskrå bessari.
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5. gr. 

Ofangreind gjaldskrå, sem åkvedin er med heimild f 7. gr. laga nr. 35/1980, um 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, öðlast gildi frá og með 1. febrúar 1987 að telja. Jafnframt 

fellur úr gildi gjaldskrá frá 17. mars 1986. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 30. janúar 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 80 20. febrúar 1987 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Hveragerðis nr. 220, 20. mars 

1986, með síðari breytingum. 

Liður 2.1 orðist svo: 

Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkrahúsum, heilsugæslustöðv- 
um, vistheimilum, veitingahúsum, gistihúsum og hliðstæðum stofnunum. 

Orkugjald ..........0.0.2 000 een nere kkrere kr. 5,31 kWh 

Breyting þessi öðlast þegar gildi. 

Iðnaðarráðuneytinu, 20. febrúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 81 23. febrúar 1987 

REGLUGERÐ 

um afnám banns við togveiðum á Hornbanka og Reykjafjarðarál. 

1. gr. 

Þann 24. febrúar 1987 kl. 12:00 á hádegi, er felld úr gildi reglugerð nr. 250 16. maí 1986, 
um bann við togveiðum á Hornbanka og Reykjafjarðarál. 

> 2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim sem 
hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytinu, 23. febrúar 1987. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.     
Þórður Eyþórsson.
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REGLUGERD 

um breyting á reglugerð nr. 151/1986, um launaskatt. 

1. gr. 

2. mgr. 13. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Þeim gjaldendum sem eigi greiða hærri laun að meðaltali til annarra á mánuði en 77 000 
kr. á uppgjörstímabilinu er þó heimilt að skila greinargerð ásamt greiðslu á gjalddaga þess 
uppgjörstímabils þegar samanlögð greidd vinnulaun ná 770 000 kr. en eftir það á hverjum 
gjalddaga vegna þess árs. Ef greidd vinnulaun til annarra ná eigi 770 000 kr. á árinu er 

gjaldanda heimilt að skila greinargerð ásamt greiðslu einu sinni á ári eins og um uppgjör 
fyrir mánuðina nóvember og desember væri að ræða. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 12. gr. laga nr. 14 15. mars 1965, um 

launaskatt, með áorðnum breytingum, sbr. heimild í 3. mgr. 3. gr. nefndra laga, öðlast þegar 

gildi og kemur í fyrsta sinn til framkvæmda við greiðslu launaskatts fyrir fyrsta uppgjörstíma- 

bil 1987, sbr. 1. mgr. 3. gr. nefndra laga. 

Fjármálaráðuneytinu, 19. febrúar 1987. 

F.h.r. 

Lárus Ögmundsson. nn 

Snorri Olsen. 

25. febrúar 1987 Nr. 83 

AUGLÝSING 
um flutningsjöfnunargjald á sementi. 

Viðskiptaráðuneytið hefur með heimild í lögum nr. 62 frá 30. apríl 1973, um jöfnun 
flutningskostnaðar á sementi, að tillögu stjórnar flutningsjöfnunarsjóðs sements, ákveðið að 

flutningsjöfnunargjald af hverju tonni sements skuli vera kr. 660 frá 1. mars 1987 þar til 
annað verður ákveðið. 

Skuli innlendir framleiðendur (Sementsverksmiðja ríkisins) greiða gjaldið ársfjórðungs- 

lega til viðskiptaráðuneytisins, en af innfluttu sementi skal það innheimt við tollafgreiðslu. 

Annast tollstjórinn í Reykjavík og bæjarfógetar og sýslumenn annars staðar á landinu 

innheimtuna og skulu þeir skila gjaldinu til viðskiptaráðuneytisins. 

Viðskiptaráðuneytinu, 25. febrúar 1987. 

F.h.r. 

Sveinn Björnsson. 

Tryggvi Axelsson.
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GJALDSKRA 

fyrir sérstök eftirlits- og þjónuststörf Vinnueftirlits ríkisins. 

  

- eða umráðamenn eftirlitssk 

og : vatnshitunarkerfa skulu árlega greiða g) 

tækjum skv. gjaldskrá þessari 

ja skulu á sama hátt greiða 

     ky dr: A fari indv éla, 

     
Vinnueftir lits 

    

Fyrir frumskodun farandvéla og f 

  

álarastólar, vörulyftarar með sæti, dráttarvélar. Gy: 

sskyldra fyrirtækja. 
    

flokkur: Gjald kr 
1 Ve gab. jöppur, jarðýtur, ámokstursvélar, 

vöruly ítarar með meira en 10.000 ke 
      

  

röfur og 

  

    

  

    
   

tarvélar með tækjabt 
A yfir 

lvftigetu mic ðað v rá 

inar Og A æla r. Brúkranar með rri en 80 kw. K FAN 

> I 9 hörp- 

     oftar en einu sinni á ári, greiðist skoðunargjald aðeins einu 

framkvæma þurfi aukaeftir i j 

en fyrir slika skodun gi reiðist fu ilt 

    

Ítur greiðist sem hé     

endastöð 

    

  

nöstrum á milli endastöðva. 

Stólalyftur 

Fyrir fyrstu skoðun og ál g ófun á hengive ir árlega 

greiðast kr. . 1 650,00.      skoðun hen verkpal 

  

3 d gr 

Fyrir skoðun v tnshitunarkerf: a sbr. reglugerð nr. 302/1978 g 

nevsluvatnshylki kr. 375,00. 
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Fyrir gasmæ     næ ing oliugeyma í skipum gr 

)0 fyrir hvern geymi þar á eftir. Fyrir g: asmælingu vél 
gjald nema eingöngu sé mælt í því. 

Fyrir þrýstir: aun katla eða geyma, sem eru minni en 

þrýsting en 2 kg/ci 'reiðist kr. 

Fyrir átaksprófanir á talíum, 

búnaðarins sem hér segir: 

365 Á      
r m að rúmmáli eða með minni 

  

   ærri katla kr. 760,00. 

yftibúnaði greiðist eftir lyftigetu 

  

    

    

  

0 — 2 999 ko kr.  935,00 

3000 — 10 000 kg kr. 1 245,00 

yfir — 10 000 kg kr. 1 840,00 

  

Sé gasmæling, þrýstiraun eða Önnur þj ónusta framkvæmd utan reglul 

samkvæmt ósk eiganda Í 
, 
ly 

tat 
amanns fyrirtækis eða skips. skal     ða umrá( EC 

kostnað sem af slíku hlýst. 

  

Fyrir umfangsmeiri mælingar 

vinnurýmis eða aðrar hliðstæðar 

þann kostnað sem af mælingum h 

ríkisins. 

  

ýst samkvæmt samko 

    
m meðferð og stjór     Fyrir þátttöku í námskeiðum Vinnueftirlitsins u 

námskeið), um meðferð og stjórnun bygging akrana, um meðferð sprengiefna og um með- 

ferð naglabyssa skulu þátttakendur greiða gjöld sem forstjóri Vi innueftirlitsins ákveður með 

hliðsjón af kostnaði við framkvæmd hve rs námskeiðsflokks fyrir sig 

Gjald vegna verklegrar prófunar í notkun 

sprengiefna skal vera 

Gjald vegna verklegrar Í 

Fyrir próf ályftara ..................… BA kr. 

Fyrir próf á aðrar vélar ... HI . KT. 
Sé samtímis tekið próf á 

hverja vél eftir fyrstu vél vera 

Fyrir skírteini til stjórnar fa 

Fyrir endurnýjun slíkra skírt 

un vinnuvéla {frum- 

  

    
    

  

  

      

    

  

   
8. 

Innheimtumenn riki annast innh 

bessarar. Onnur gjåld 

þjónusta er látin af hendi. 

    samkvæmt 2.—4. gr. gjá aldskr år 
að krafist gré Vinnueftirlitið       

      

  

Gjaldskrá þessi sem sett er sk ng 

„ 46/1980 um 1 aðbúnað, hollustuh. ætti Og 

að öðlast gildi þegar í stað og birtist 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá tyrir þjó 

  

71. gr., 2. og 4. mgr. 80 í 

í ér ' með til þess 

að mál    

  

störf Vinn eftirlits ríkisins nr 

Félagsmálaráðuneytinu, 18. febrúar 1987. 

Alexander Stefánsson. 
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 Ss Nr. 85 128 „ febrúar 1987 

REGLUGERÐ 

um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga á félagssvæði 

vörubílstjórafélagsins Mjölnis. 

1 
1. gT. 

Reglugerð þessi gildir fyrir félagssvæði Vörubílstjórafélagsins Mjölnis í Árnessýslu, en 

það nær yfir Arnessýslu og Selfoss. 

2. gr. 
Fjöldi leigubifreiða til vörubifreiðaaksturs takmarkast við hámarkstöluna 40, sbr. þó 8. 

gr. laga nr. 36 frá 9. maí 1970. Tölu þessa má endurskoða á tveggja ára fresti. 

Áður en ákvörðun er tekin um nýja hámarkstölu skal leita umsagnar Vörubílstjóra- 

félagsins Mjölnis, sýslunefndar Árnessýslu og bæjarstjórnar Selfoss. 

JS
 

(|
 

Leiguakstur tel st þegar vörubifreið er seld á leigu ásamt ökumanni til flutninga á vörum 

fyrir tiltekið gjald, þar sem ökumaður eða eigandi bifreiðarinnar er hvorki eigandi, seljandi 

né kaupandi vörunnar sem flutt er. 

Vörubifreiðar, sem aka frá stöð, skulu auðkenndar með sérstöku merki. 

4. gr. 

Í nóvembermánuði ár hvert veitir Vörubílstjórafélagið Mjölnir viðtöku nýjum umsókn- 

um um félagsréttindi manna. Umsóknir skulu ritaðar á þar til gerð eyðublöð sem liggja 

frammi á stöð félagsins. 

Skal þá er fjöldi leigubifreiða er kominn niður fyrir töluna 40, bæta við þeim fjölda er 

nægir til þess að ná hámarkstölunni. 

Gildar umsóknir skulu teknar til greina aðallega eftir biðtímalengd og tímaröð. 

5. gr. 

Reglugerð þessi tekur eigi til sendiferðabifreiða. Ennfremur tekur reglugerðin ekki til 

vörubifreiða sem eru eign einstakra atvinnufyrirtækja og eigi eru notaðar til leiguaksturs. 

gø 

Di >1 

6. gr. 

'ð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 36 9. maí 1970, um leigubifreidar, 

st hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim. sem 

að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 151 10. mars 1983. 

  

    

Samgönguráðuneytinu, 23. febrúar 1987. 

Matthías Bjarnason. 

Sigurður Skúli Bergsson. 

  

Stjórnartíðindi B 6, nr. 75-—-85. Útgáfudagur 27. febrúar 1987.
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4. mars 198 129 Nr. 86 

REGLUGERÐ 

um afnám banns við togveiðum út af Austfjörðum. 

Í. gr. 

Þann 5. mars 1987 ki. 12:00 á hádegi, er felld úr gildi reglugerð nr. 55 11. febrúar 1987, 
um bann við togveiðum út af Austfjörðum. 

9] 
a. ET. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytinu, 4. mars 1987. 

F.h.r. 

Arni Kolbeinsson.   
Þórður Eyþórsson. 

- 3. mars 1987 ir. 87 

AUGLYSING 

um ábyrgðartryggingar ökutækja. 

1. gr. 

Samkvæmt heimild í 3. málsgr. 70. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968, sbr. lög nr. 65 

16. maí 1978, er ákveðið, að vátryggingarfjárhæðir ábyrgðartrygginga ökutækja samkvæmt 
I. og 2. málsgr. 70. gr. umferðarlaga, sbr. lög nr. 31 22. maí 1980, skuli vera kr. 38 800 000 

fyrir hvert vélknúið ökutæki, sem flytja má fleiri farþega en tíu, og kr. 19 400 000 fyrir önnur 

ökutæki. 

2. gr. 

Samkvæmt heimild í 1. málsgr. 73. gr. umferðarlaga, sbr. lög nr. 16 30. apríl 1982, er 

ákveðið, að eigin áhætta þess, sem fébótaábyrgð ber á tjóni samkvæmt 69. gr. umferðarlaga, 

skuli vera kr. 6 500, ef tjónið nemur þeirri fjárhæð, en ella ber hann ábyrgð á tjóninu að 

fullu. 
3. gr. 

Ákvæði auglýsingar þessarar gilda frá 5. mars 1987. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing 

nr. 108 5. mars 1986 um ábyrgðartryggingar ökutækja. 

7 
Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 3. mars 1987. 

Jón Helgason.



  

Nr. 88 130 febrúar 1987 

GJALDSKRÁ 

fyrir árlega skoðun á sjósetningarbúnaði gúmmíbjörgunarbáta. 

    

   
   

      

Gjöld fyrir árlega skoðun á sjósetnins örgunarbáta skulu vera sem 

hér segir: 

  

201 g 

       

  

   

  

í. Sjósetningarbúnaður ås så 1 15 samkvæmt grein 7.2 Ína 

um björgunar- og Örygp „hvertskip ... cr. 3 300 

Sjósetningarbúnaður umfram kröfu kr. 1 400 
1 

„osunarbúnaður samkvæir jörgunar- og 

í isbú id     ð íslenskra skipa nr. í 

  

2. gr. 

í samkvæmt 1. gr. skulu innheimt af þeim aðilum, sem sig 
3 

  

til að annast s skod un og viðhald sjósetningarbúnaðar gúmmíbjörgunarbáta 

  

      

       

  

3. gr. 

1 rá þessi, sem sett er með heimild í gré 7.5 reglna um björgunar- 

öryggisbúnað í 5 ga um eftirlit með FL nr. 

1970, sbr. 1. 

þeim sem hlut eig: 

  

febrúar 1987   Samgönguráðuneytinu, 2 

Matthías Bjarnason. 

  

Ragn hildur Hja í 

  

Stjórnartíðindi B 7, nr. 86—-88. Útgáfudagur 5. mars 1987.
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STJÓRNARTÍÐINDI B 8 — 1987 
        

4 
JF Á GR Å/ 

TT 
Ud LYSING 

h il Albingis 25, april 1987. FS
 um almennar kosningar 

Samkvæmt lögum 

bráðabirgða í lögum 

ar kosningar til All 

Samkvæmt heimild í | 

skuli hafa lagt kjörsk 

lögð fram eigi síðar en 

  

    
   

    
    

m k   

  

ni Í 

987 
>itarstjórn kæru vegna kjörskrár út 6. apríl 1987, og skal sveitarstjórn skera úr að- 

  

   

  

    

  

    ms
 

Samkvæmt ákvæði til Í Í 

henda svei 

finnslum við kjörskrána á fu 

Þetta birtist hér með til 

    

a að máli. 

  

eim, sem hlut eig 

  

(jumálaráðunevtinu, Ó. mars Í 

  

Dóms- og kir 

Jón Helgason. 

  

6. mars 198 AUGLYSING 

um listabókstafi stjórnmálasamtaka. 

skosningar 23. apríl 1983, sem í 

  

Listabók 
ha 3 

VOTU Dess 

      

)-list Sjå 

G-listi — Alþýðubandal: 

T-listi 2 

V-listi 

    

Þetta auglýsist hér með samkvæmt 40. gr. laga um kosningar til Alþingis, nr. 52 

zust 1959, sbr. lög nr. 2 5. mars 1987 
  

ld. á 

  

oe
 

      Dóms- og k nu, 6. mars 1987. Fe AA ” g kirkjumálaráðuney 

Jón Helgason. Fr 
Olafur W. Stefánsson. 

  

-90. Útgáfudagur 6. mars 1987. 

  

Stjórnartíðndi B $. nr. 8 i 

  

an Guter   



STJÓRNARTÍÐINDI B 9 — 1987 
    

Nr. 91 132 27. februar 1987 

REGLUGERD 

um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga í Vestmannaeyjum. 

1. gr. 

Reglugerð þessi gildir fyrir félagssvæði Sjálfseignarvörubifreiðastjórafélagsins Ekils, en 

það nær yfir Vestmannaeyjakaupstað. 

2. gr. 

Fjöldi leigubifreiða til vöruflutninga á svæðinu takmarkast við hámarkstöluna 15, sbr. 
þó 8. gr. laga nr. 36 frá 9. maí 1970. Þessa tölu má endurskoða á tveggja ára fresti. 

Áður en ákvörðun er tekin um nýja hámarkstölu skal leita umsagnar Sjálfseignarvöru- 

Þifreiðastjórafélagsins Ekils, bæjarstjórnar Vestmannaeyjakaupstaðar og Vinnuveitandafé- 

lags Vestmannaeyja. 

3. gr. 
Leiguakstur telst þegar vörubifreið er seld á leigu ásamt ökumanni til flutninga á vörum 

fyrir tiltekið gjald, þar sem ökumaður eða eigandi bifreiðarinnar er hvorki eigandi, seljandi 

né kaupandi vörunnar sem flutt er 

Vörubifreiðar, sem aka frá stöð, skulu auðkenndar með sérstöku merki. 

4. gr. 

Í apríl- og októbermánuði ár hvert veitir Sjálfseignarvörubifreiðastjórafélagið Ekill 

viðtöku nýjum umsóknum um félagsréttindi manna. 

Skal þá ef fjöldi leigubifreiða innan félagsins er kominn niður fyrir töluna 15, bæta við 

þeim fjölda er nægir til þess að ná hámarkstölunni. 

Umsóknir skulu teknar til greina aðallega eftir biðtímalengd og tímaröð en án tillits til 

þess hvar á félagssvæðinu umsækjendur eru búsettir. 

5. gr. 

Reglugerð þessi tekur eigi til sendiferðabifreiða. Ennfremur tekur reglugerðin ekki til 

vörubifreiða sem eru eign einstakra atvinnufyrirtækja og eigi eru notaðar til leiguaksturs. 

6. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt lögum nr. 36 9. maí 1970, um leigubifreiðar, 
staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 9 20. janúar 1972 sbr. reglugerð nr. 342 

17. maí 1983. 
7 Samgönguráðuneytinu, 27. febrúar 1987. 

Matthías Bjarnason.   
Sigurður Skúli Bergsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



9. mars 1987 133 Nr. 92 

REGLUGERÐ 

um afnám banns við togveiðum á Mánáreyjahrygg. 

1. gr. 

Þann 10. mars 1987 kl. 12:00 á hádegi er felld úr gildi reglugerð nr. 384 2. september 

1986 um bann við togveiðum á Mánáreyjahrygg. 

2.9 2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fisk- 

veiðilandhelgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 

eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytinu, 9. mars 1987. 

. F.h.r. 

Arni Kolbeinsson. 

25. febrúar 1987 Nr. 93 

REGLUR 

um tímabundinn tollfrjálsan innflutning bifreiða og bifhjóla 

sem skrásett eru erlendis. 

1. gr. 

Tollyfirvaldi er heimilt að veita mönnum sem búsettir hafa verið erlendis leyfi til 

tímabundins tollfrjáls innflutnings á bifreiðum og bifhjólum í allt að þrjá mánuði talið frá 
komudegi flutningsfars ökutækis til landsins að uppfylltum eftirtöldum skilyrðum, sbr. 
einnig 2. gr. 

1. Ökutækið sé skráð erlendis og innflytjandi skráður eigandi eða leigjandi þess. 

2. Innflytjandi hafi haft fasta búsetu erlendis í a.m.k. tvö undanfarandi ár, sbr. 4. málsgr. 
5. gr. 

3. Innflutningur &kutækis eigi sér stad vid komu hlutadeigandi til landsins eda i beinu 
framhaldi af komu til landsins. 

Innflutningur samkvæmt reglum þessum er að öðru leyti háður því að viðkomandi 

skuldbindi sig til að hlíta eftirtöldum almennum skilyrðum: 
1. Að hann eða maki hans aki ökutækinu eða ökumenn, útlendir eða innlendir, sem ráðnir 

eru til þess að aka ökutækinu fyrir hann. 

2. Að ökutækið verði ekki lánað, leigt eða notað til neins konar flutninga gegn greiðslu. 

3. Að hann hafi ökutækið með sér til útlanda enda sé ætlun hans að fara þangað í síðasta 

lagi að tólf mánuðum liðnum frá því að það var flutt hingað til landsins. 

2. gr. 

Eigi má veita heimild til tímabundins tollfrjáls innflutnings á ökutæki samkvæmt reglum 

þessum til aksturs hér á landi nema ökutækið sé vátryggt lögboðinni ábyrgðartryggingu 

samkvæmt íslenskum umferðarlögum eða umráðamaður þess leggi fram við tollafgreiðslu 
„Grænt skírteini“ (Green Card) sem út er gefið í samræmi við reglur þær um alþjóðlegar



    

   
   

      

Nr. 93 

bifreidatry gar sem mælt hefur 

snefndar Sar inganefnd a 

ægjandi hátt sa annan fulln 

umferðarl 

   

    

        

      

   

„nr Á 
dd iii. PÅ 

innf 

heimilisfar ngi hé 

verksmit 

    

     

       

Oju eg: 

ey ð1 ubl: 161. 

eydubladi bvi sem um ræð 1 n 

efnis að hann hafi 

sbr. 1. gr., 

F utnin gi i ökutækis, 

ða af því að öðrum     tja ökutækið úr lan 

    kosti a og önnur opinber gjöld innan þess frests sem 

tilgreindur er í ley 

1 
Tollyfirvaldi er heimilt að framlengja leyfi sem veitt hefur verið skv. 1. gr. um þrjá 

mánuði í senn, allt að tólf mánuðum alls, enda færi viðkomandi að mati tollstjóra fullgildar 

sönnur á að hann fullnæ Er sftirtöldum skilyrðum: 

1. Að hann hafi hvorki launaða atvinnu hér á landi né reki hér atvinnufyrirtæki eða hafi 

framfærslu sína at aðila sem uppfyllir ekki þessi skilyrði. Sendikennarar og aðrir slíkir 

em ; biggja laun sín úr erlendum opinberum sjóðum skulu þó undanþegnir þessu 

(væði. 

    

  

  

      

     

2. Ad I hann haf í ekki tekið sér búsetu hér á landi i. 

3. Að hann hafi ekki flutt búslóð sína hingað til lands. 

5. gt 
Nú uppfyllir viðkomandi ekki skilyrði 4. gr. til framlenging fis til tímabundins 

tollfrjáls innflutnings án þess þó að hafa tekið sér fasta búsetu Í landi og getur 

vi 

t 
Å Re 

rvald þá heimilað framlengingu tol lifrelsis fyrir viðkomandi ökutæl ki í þrjá mánuði í 

gegn greiðslu fyrirfram á 0,7% 
sem samtals er 2% reiknað 

senn, allt að tólf mánuðum talið frá komudegi flutningstars, 

gjaldi fyrir hvern byrjaðan mánuð sem framlengt er. Skal gjaldið 
af tollverði viðkomandi bifreiðar eins og það ákvarðast samkvæmt ákvæðum gildandi reglna 

um tollverð notaðra bifreiða. Tollverð annarra ökutækja skal ákveðið samkvæmt meginregl- 

um 5.-—-7. gr. tollskrárlaga. Aðili sem óskar framlengingar tollfrelsis samkvæmt åkvædum 
E 

    

% 
þessarar málsgreinar skal gera tollyfirvaldi grein fyrir ástæðum beiðni um framlengingu 

tollfrelsis, áætluðum brotttarartíma og öðru því sem tollyfirv ald telur tilefni gefa til. 
3jald sem greitt hefur veri "dur ekki endurgreitt við endurútflutning 

viðkomandi ökutækis en skal hins vegar koma til frádráttar álögðum gjöldum við endanlega 

tollafgreiðslu hér á landi eins og þau verða ákveðin samkvæmt gildandi reglum þar að 

lútandi, sbr. m.a. 11. gr. og 1. tl. 14. gr. tollskrárlaga. Heimilt er þó að endurgreiða gjald, 

sem greitt hefur verið skv. 1. málsgr., miðað við þann tíma sem eftir er af framlengdri 

heimild til tímabundins tollfrjáls innflutnings ökutækis þegar það er flutt úr landi. Gjald skal 

þó ekki endurgreitt vegna hluta úr mánuði. Hafi ökutæki, sem sjald skv. 1. málsgrein 

þessarar greinar hefur verið gre itt af, eigi verið flutt úr landi að liðnum tólf 

frá komudegi flutningsfars til landsins eða óskað er endanlegrar tollafgr 

   

  

   

   

v. 1. málsgr. ví      
    

  

  

   

  

f mánuðum talið 

slu hér á landi     

 



Nr. 93     

fyrir bann tima skulu åkvædi 3. målsgr. þessarar greinar gilda um tolimedferå &kutækis eftir 

bvi sem vid getur ått. Vextir sem bar um ræðir skulu þó með sama hætti og þar greinir 

reiknaðir af áfölinum gjöldum að frádregnum greiðslum samkvæmt 1. málsgr. þessarar 

greinar. 

Hafi viðkomandi tekið sér fasta búsetu hér á landi skulu aðflutningsgjöld, þ.m.t 

lugjald, þegar greidd. Innflytjanda er þó heimilt að greiða aðflutningsgjöld, þ.m.t., 

sölugjald, gegn útgáfu skuldabréfs er greiðist með þremur jöfnum afborgunum ásamt 

meðaltalsvöxtum af þeim eins og |} þeir eru á hverjum tíma auglýstir samkvæmt lögum nr. 36/ 

1986, um Seðlabanka Íslands, í fyrsta sinn að liðnum sex mánuðum talið frá komudegi 

flutningsfars til landsins og hina síðustu að HÖðnum 12 mánuðum talið frá sama tíma. 

Sjálfskuldarábyrgð banka fyrir greiðslu skuldar, vaxta og dráttarvaxta skal fylgja. Vextir 

skulu reiknaðir frá lokum þriðja mánaðar talið frá komude egi flutningsfars. 

Nú uppfyllir viðkomandi eigi skilyrði 2. tl. 1. „1. gr. um búsetu erlendis í minnst 

tvö ár en hefur þó dvalið samfleytt erlendis í eitt ár og er tollyfirvaldi þá heimilt að veita 

viðkomandi greiðslufrest á aðflutningsgjöldum og sölugjaldi í allt að þrjá mánuði talið frá 

komudegi flutningsfars gegn útgáfu skuldabréfs og greiðslu hæstu lögleyfðra vaxta og 
sjálfskuldarábyrgð banka, 3. málsgr. þessarar greinar, sem reiknaðir skulu frá 

komudegi flutningsfars. 

  

PI 
   

  

y 
       

              

6. gr. 

Leyfi til tímabundins innflutnings samkvæmt r eglum 1 þessum skal gefið út af tollyfirvaldi 

í því tollumdæmi þar sem flutningsfar tekur höfn og ökutæki er HANA upp og skal ökutækið 

jafnframt hljóta þar endanlega tollafgreiðslu, sbr. þó 2. málsgr. þessarar greinar og 7. gr. 

Tollyfirvaldi á innflutningsstað er þó heimilt að veita mönnum sem flytja búferlum til 

landsins og fyrirhuga að taka upp fasta búsetu í öðru tollumdæmi sérstakt leyfi í allt að 

eina viku til tollfrjáls innflutnings á viðkomandi ökutæki að uppfylltum skilyrðum 1.—3. gr. 

reglna þessara. Sama skal gilda um farangur viðkomandi, enda hafi hann verið skoðaður af 

tollstarfsmönnum og tollskoðunarskýrsla um hann gerð ef nauðsyn þykir. Tollyfirvald á 

innflutningsstað skal í því tilviki senda tollstjóra í því umdæmi sem viðkomandi aðili hyggst 

íaka sér búsetu afrit af leyfi því sem út hefur verið gefið samkvæmt þessari málsgrein, ásamt 

tollskoðunarskýrslu hafi hún verið gerð. Ákvæði V. kafla laga nr. 59/1969, um tollheimtu og 

tolleftirlit, skulu að öðru leyti gilda um flutning þennan eftir því sem við getur átt. Aðili sem 

fær slíkt leyfi skal innan nefnds frests gefa sig fram við viðkomandi tollstjóra sem veita skal 

leyfi til tímabundins tollfrjáls innflutnings á viðkomandi ökutæki í samræmi við ákvæði 
reglna þessara. 

Ökutæki, sem leyfður hefur verið á tímabundinn tollfrjáls innflutningur, skulu 

auðkennd með sérstökum límmiða sem embætti tollgæslustjóra lætur gera í því skyni og 

límdur skal á framrúðu ökutækis eða þau auðkennd með öðrum hætti er tollgæslustjóri telur 
fullnægjandi. 

  
   

” 
1. gr. 

Farmflytjendum er óheimilt að taka til flutnings úr landi ökutæki sem innflutningur 

hefur átt sér stað á samkvæmt ákvæðum reglna þessara, nema uppgjör hafi áður farið fram á 

aldi því sem greiða ber skv. 1. og 2. málsgr. 5. gr. svo og öðrum opinberum gjöldum enda 
liggi fyrir leyfi viðkomandi tollyfirvalds til útflutnings. 

Tollyfirvald í því tollumdæmi þar sem útflutningur er fyrirhugaður skal í samráði við 

tollyfirvald sem leyfi veitti til tímabundins tollfrjáls innflutnings gera gjaldið upp og senda 
því afrit af greiðslukvittun.
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8. gr. 

Ökutæki sem tímabundinn tollfrjáls innflutningur hefur verið leyfður á og aðflutnings- 

gjöld, þ.m.t. sölugjald, hafa ekki verið greidd af skulu vera að veði fyrir aðflutningsgjöldum 

til lúkningar gjöldum, dráttarvöxtum, sektum og kostnaði, sbr. 54. gr. laga nr. 59/1969, um 

tollheimtu og tolleftirlit, með áorðnum breytingum. 

9. gr. 

Verði hækkun á tollum eða öðrum gjöldum álögðum við innflutning, t.d. vegna ákvarð- 

ana um breytingu á tollaafgreiðslugengi eða af öðrum ástæðum, undanþiggja ákvæði þessara 

reglna viðkomandi innflytjanda ekki greiðslu hækkaðra gjalda við endanlega tollafgreiðslu 

viðkomandi ökutækis nema annað sé tekið fram í lögum eða öðrum fyrirmælum. 

10. gr. 

Röng skýrslugjöf eða framlagning rangra eða villandi gagna og röng upplýsingagjöf 

látin í té í því skyni að fá ívilnun á tolli eða gjöldum samkvæmt ákvæðum reglna þessara svo 

og misnotkun ívilnunar sem veitt hefur verið samkvæmt ákvæðum reglna þessara getur m.a. 

varðað við 63. og 67. gr. laga nr. 59/1969, um tollheimtu og tolleftirlit, með áorðnum 

breytingum. 
Um meðferð mála vegna brots á reglum þessum fer að hætti opinberra mála. 

11. gr. 

Reglur þessar sem settar eru samkvæmt heimild i 10. tl. 1. mgr. 3. gr., sbr. 2. mgr. 3. gr. 

laga nr. 120 31. desember 1976, um tollskrá o.fl., og lögum nr. 59 28. maí 1969, um 

tollheimtu og tolleftirlit, með áorðnum breytingum, öðlast þegar gildi. Jafnramt eru úr gildi 

felldar reglur nr. 229 30. apríl 1981 um sama efni með áorðnum breytingum. 

Fjármálaráðuneytinu, 25. febrúar 1987. 

F.h.r. 

Lárus Ögmundsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 9, nr. 91—93. Útgáfudagur 10. mars 1987.
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12. mars 1987 137 Nr. 94 

REGLUGERD 

um bann við togveiðum austur af Hvalbak. 

Í. gr. 

Frá kl. 22:00 12. mars 1987 til kl. 24:00 15. maí 1987 eru allar veiðar með botn- og 
flotvörpu bannaðar á svæði, sem markast af eftirfarandi punktum: 

64?46'59.7 N — 12943'39.9 V 

64744'07.2 N — 1153 54.7 V 

64931'56.7 N — 12905'49.3 V 

64721'04.7 N — 12949'19.4 V 

64935'17.7 N — 12955'49.0 V A
 

Fm
 

2. gr. 

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmi ákvæðum laga nr. 
8131. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að 

hætti opinberra mála. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fisk- 

veiðilandhelgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 
Sjávarútvegsráðuneytinu, 12. mars 1987. 

i F. h.r. 

Árni Kolbeinsson. Þórður Eyþórsson. 

26. febrúar 1987 GJALDSK R Å Nr. 95 

fyrir Vatnsveitu Bolungarvíkur. 

Í. gr. 

Af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Bolungarvíkur, sem fá vatn úr vatnsveitu 

bæjarins, skal greiða árlegan vatnsskatt og skal honum varið til þess að standa straum af 

kostnaði við vatnsveituna. 

Álagningarstofn almenns vatnsskatts skal vera heildarmat hverrar fasteignar, þ.e.a.s. 

mat mannvirkja að viðbættu mati lóðar. 
Hafi fasteign, sem greiða ber af vatnsskatt, ekki verið virt fasteignamatsvirðingu. 

ákveður bæjarráð skattinn. 
2. gr. 

Af húsum, sem nota vatn til annars en venjulegra heimilisparfa, vegna atvinnu sem i 

þeim er rekin, eða af öðrum ástæðum, skal greiða aukagjald, sem nefnist aukavatnsskattur. 

Aukavatnsskatt skal að jafnaði greiða samkvæmt mældri notkun, en verði því ekki 

viðkomið, ákveður vatnsveitan aukavatnsskattinn samkvæmt áætlaðri notkun. 
B 10 

Rikisprentsmidjan Gutenber



Nr. 95 138 26. febrúar 1987 

  

   
     

Af öllum fasteignum sem skattskyldar 

nemur 0,30% af heildarmati eignarinnar. 

Lágmarksvatnsskattur skal vera kr. 

vatnslinda í landi bæjarins, sbr. 3. gr. reg slugerð ðar fyrir Vatnsveitu Í Bolungarvíkur. 

Aukavatnsskattur, sem greiddur er samkvæmt 2. gr. skal vera kr. 3 á hvern m' vatns 
Fyrir önnur vatnsnot en þau sem talin eru hér að framan skal greiddur aukavat 

eftir ákvörðun bæjarráðs. 

a vatnsskatt sem 

nyfting 

      

     

4. gr. 
igjöld til vatnsveitu er ákvarðað í reglugerð um gatnagerðargjöld. 

  

3. gr. 

Vatnsveitan lætur notendum í té löggilta vatnsmæla og er ársleiga fyrir hvern mæli sem 

hér segir: 

Ø 20 - 32 mm kr. 650 

Ø 40 mm kr. 850 
Ø 50 mm kr. 1500 
Ø 80 mm kr. 2950 
Ø 100 mm kr. 4400 

6. gr. 

Gjalddagi vatnsskatts hvers års er så sami og gjalddagi fasteignaskatts. Aukavatnsskatt 

er heimilt ad innheimta månadarlega. 

7. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, nema vatnsskattur, miðist 

275 stig í desember 1986 og skulu þau breytast í samræm 
Heimilt er bæjarstjórn að hækka eða lækka um allt að 50% framantalin 

hvert þeirra um sig, án þess að leita þurfi staðfestingar ráðuneytisins. 

  

    í við hana. 

  

ð. 

Vatnsskatt af fasteignum má taka lögtaki og má gera lögt 

tillits til eigendaskipta. Skatturinn nýtur lögveðs í eigninni 

forgangsrétt fyrir hvers konar samningsveð og aðfararveð. 

Sé vatnsskattur eða vatnsgjöld í vanskilum er heimilt að Í 

gjaldenda. 

          

Gjaldskrå þessi. sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Bol 

með samkvæmt vatnalögum nr. ÍS 20. júní 1923 til þess að öðlast gil 

til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Bolungarvíkur nr. 31 23. janúar 

  

   

197 a
 

/ Félagsmálaráðuneytinu, 26. febrúar 1987. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

  

  

Stjórnartíðindi B 10, nr. 94—95. Útgáfudagur 12. mars 1987.
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á. mars 1987 139 Nr. 06 

þ. B "4 7 #7 

REGLUGERÐ 

um varnir gegn útbreiðslu smitandi búfjársjúkdóma við vinnslu og 

dreifingu fóðurs úr grasi, grænfóðri og heyi. 

    

Orðaskýringar. 

Merking orða er í reglugerð þessari sem hér segi 

Grasmjöl: Hraðþurrkað, malað gras eða grænfóður. 

Graskögglar: Kögglað f 

Heykögglar: Kögglað fóður úr möluðu Í 

Farandvél: Flytjanleg fóðurgerðarvél til vinnslu á 

  

  

  

úr gras- eða grænfóðurmi       

    

  

   

  

    

  

     

   

      

   

    

   

   

  

   
   

2.1. Sauðfjársjúkdómanefnd og héraðs. 
varnarsvæði og smit sjúkdóma 

menn graskögglaver 

hefja fóðurvinnslu. 

Einungis skal nota nýi 

umbúðum hvaðan hráefn > 

Fóðurvinnslustöðvar skulu halda skýr: 

aðgengileg hvenær sem er fyrir hé 

2.4, Um sölu og dreifingu á fóðri : sem 

flutninga á heyi, si 

nefnd getur takmarkað di 

smitsjúkdómar geti borist me“ 

öðru hráefni en grasi eða heyi, 

  

ndi vinnslus      
     a upplýsinga áður en 
    

    

2 
åd. 

sø
 >» 

3. ør 3. gi 

Um graskogglaverksmit 

3.1. Tún graskögglaverksmiðja og önnur lönd, sem bær     
grasi eða grænfóðri, skulu vera : 

ne fn id getur fyrirskipað lógun 

i tún eða annað land verið f 

áburður, má nýta það til frami 

Öfjársjúkdómanefnd getur þó takimar 

væðum, þegar um sérstaka smithættu er að ræða. 

til að nýta svæði, sem riðuveikt eða riðusmitað bú ufe 

       



á 1. 

4.2. 

5.3. 

5.4. 

6.1. 

. 96 140 4. mars 1987 

. Óheimilt er að nota húsdýraáburð á tún eða önnur lönd graskögglaverksmiðja nema 
hann sé plægður eða herfaður niður í jörð eða hafi staðið í haug til gerjunar að minnsta 
kosti sex mánuði áður en honum er dreift. 

Á. gr. 

Um heyköggla- og farandvélar. 

Sauðfjársjúkdómanefnd gefur leyfi til flutninga farandvéla milli varnarhólfa í samráði 

við héraðsdýralækna og riðunefndir á viðkomandi svæðum. Sækja skal skriflega með 
viku fyrirvara um leyfi til slíkra flutninga. Tilgreina skal, ef því verður við komið, á 

hvaða bæjum fyrirhugað er að vinna og hvort flytja á hráefni milli staða. 
Héraðsdýralæknir sambykkir áætlun um flutning á farandvél innan varnarhólfs eða 

gerir tillögu til breytinga á henni með hliðsjón af heilbrigðisástandi búfjár á 
viðkomandi bæjum og hefur um það samráð við riðunefnd viðkomandi hrepps eða 
oddvita, Tilkynna skal héraðsdýralækni ferðaáætlun með viku fyrirvara, sé þess kostur. 

5. gr. 

Um sótthreinsun farand véla. 

. Þvo skal og sótthreinsa farandvélar sem fluttar eru milli vinnslusvæða eða varnarhólfa. 
Viðkomandi héraðsdýralæknir gefur nánari fyrirmæli um sótthreinsun og getur hann 
sett skilyrði um sérstaka hreinsun og önnur öryggisatriði sem nauðsynlegt er að viðhafa 

að hans mati. 
. Sótthreinsun farandvéla skal fara fram á þeim stað eða svæði, bar sem vinnsla fóðurs 

hefur farið fram. Nota skal hábrýstitæki til þvotta og sótthreinsunar og skulu tækin 
fylgja farandvélum, ef því verður við kornið. Héraðsdýralæknir gefur nánari upplýsing- 
ar og fyrirmæli um framkvæmd sótthreinsunar og val á sótihreinstefnum. 

Áður en farandvélar eru fluttar skal héraðsdýralæknir ganga úr skugga um að 
framkvæmd sótthreinsunar sé fullnægjandi. Ef flytja á farandvél milli varnarsvæða skal 

fylgja henni skriflegt vottorð um að sótthreinsun hafi farið fram, útgefið af skoðunar- 
manni. Afrit vottorðs sendist sauðfjársjúkdómanefnd. Áður en vinnsla fóðurs hefst á 

nýju svæði, skal viðkomandi héraðsdýralæknir ganga úr skugga um að vélin hafi verið 

sótthreinsuð á fullnægjandi hátt. Forsvarsmaður farandvélar skal kveðja héraðsdýra- 
lækni til og afhenda honum vottorð um að sótthreinsun hafi farið fram. 
Rísi ágreiningur milli héraðsdýralæknis og forsvarsmanns farandvélar um framkvæmd 

sótthreinsunar, skal skjóta málinu til sauðfjársjúkdómanefndar. 

6. gr. 
Refsjákvæði og gildistaka. 

Brot á reglugerð þessari varða refsingu samkvæmt 46. gr. laga nr. 23 10. mars 1956, sbr. 

25. gr. laga nr. 75 13. maí 1982. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra 
mála. 

. Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 45. gr. laga um varnir gegn útbreiðslu 

næmra sauðfjársjúkdóma og útrýmingu þeirra nr. 23 10. mars 1956, til bess að öðlast 

þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytinu, á. mars 1987. 

Jón Helgason. 

Jón Höskuldsson.
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REGLUGERD 

um gatnagerdargjåld í Keflavík. 

1. gr. 

Af öllum nýbyggingum, svo og stækkunum eldri húsa í Keflavík, skal greiða bæjarsjóði 
Keflavíkur gatnagerðargjöld samkvæmt gjaldskrá og ákvæðum þessarar reglugerðar. 

2. gr. 

Af hverjum råmmetra håss greidist åkvedinn hundradshluti byggingarkostnadar pr. 

rúmmeira, eins og bann er hverju sinni á vísitöluhúsinu samkvæmt útreikningi Hagstofu 

Íslands, að frádregnum kostnaði við gatnagerð pr. rúmmetra svo sem hér segir: 

1. Einbýlishús ......0...0.0...0. 00. 7,0% 
2. Raðhús, tvíbýlishús 20.00.0000... .…… 4,5% 

3. Fjölbýlishús 2.0.0 0 se 2,5% 
4. Verslunar- og skrifstofuhúsnæði ....0............. 2,5% 
5, Iånadarhus sees ekenken never nnene 2,5% 

6. Sérstædir grådurskålar (13 m" og stærri) 200 2,0% 
7. Endurbygging baka án aukningar á nýtingu .......0... 1. 2,0% 
8. Annað húsnæði .....0.00.00 0 2,5% 

Bæjarstjórn getur í sérstökum tilfellum vikið frá gjaldskrá þessari. 

Rúmmál húss skal reikna frá neðstu grunnplötu. Bílageymslur og Önnur útihús skal telja 

með við útreikning á rúmmáli húsa. 
Af gluggalausu kjallararými íbúðarhúsa, sem myndast þegar hagkvæmara er að grafa út 

grunn en fylla hann upp, skal greiða 25% af venjulegu rúmmetragjaldi, enda sé aðeins gengt 
í það rými innan frá. Af sameiginlegum bílageymslum sem byggðar eru samkvæmt 

skipulagsskilmálum og koma í stað bifreiðastæða skal greiða 25% af rúmmetragjaldi þeirra 
húsa, er þær skulu þjóna. 

Af iðnaðarhúsnæði sem vegna starfsemi sinnar þarf meira en $,5 m lofthæð skal 
hámarkslofthæð að jafnaði reiknast 5,5 m við útreikning rúmmetragjalds. 

3. gr. 

Rífi lóðarhafi gamalt hús til að rýma fyrir nýju á sömu lóð, skal gjald samkvæmt 2. gr. 

vera rúmmetragjald nýja hússins að frádregnum rúmmetrum þess húss, sem fjarlægt er. 
Sama gildir ef hús brennur og byggt er að nýju á sömu lóð. 

4. gr. 

Gatnagerðargjald skal áætla þegar lóðarúthlutun fer fram og skal helmingur þess 

greiddur innan mánaðar frá veitingu lóðar, ella fellur úthlutun sjálíkrafa úr gildi. 

Eftirstöðvar gjaldsins falla í gjalddaga þegar byggingarnefndarteikning er sambykkt og skal 

greiða það (eða semja um greiðslu) innan mánaðar. Þegar byggt er á eignarlóð eða eldra hús 

stækkað. skal greiða allt gjaldið við útgáfu byggingarleyfis. 

5, gr. 
Ef lóðarhafi ætlar að byggja á lóð í áföngum getur bæjarráð heimilað að greitt verði 

gatnagerðargjald af fyrirhuguðum mannvirkjum samkvæmt áfangaskiptingu, en þá skal 
endanlegt gatnagerðargjald vera rúmmetragjald, sem er í gildi þegar byggingarleyfi hvers 

áfanga er útgefið. Umsækjandi skal taka bað sérstaklega fram í umsókn um úthlutun lóðar, 

að hann ætli að reisa fyrirhugað mannvirki í áföngum.



nars 1987 

Ái þet SKI 

lagt á og gengur það ása 

öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig 

  

        
    

   

  

fa undan skyldum, samkvæmt 

til 

ysir lóðarha 

     yggingarregluger sækja um og fá samþykkt byggingarley 
   

lavíkur staðfestist hér 

lögum nr. 51/1974 g ge öl id t til þess að öðlas t gildir þegar í stað. 

  

  

1987. 

  

  
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir, 

Nr. 98 27. febrúar 1987 

HAFNARREC 

fyrir Akureyrar! 

    

Í KAFLI 

Höfnin og stjórn hennar. 

Í. gr. 

Takmörk hafnarinnar. 

eyrarhafnar á sjó eru: Að norðan er lína beint í austur frá þeim stað, 
narumdæmis Akureyrar og Glæsibæjarhrepps koma til sjávar, 

afjörð, þ áðan ' inn eftir miðjum firði að línu úr Glerárós í Geldingsá 

kin 1 þaðan til lands austan fjarðarins um þá línu. Innan þessara marka 
af landinu. 

it eru: Umhverfis Höepfnersbryggju takmarkast landið af austurbrún 

ar og línum hornrétt á hana 50 metrum sunnan og norðan við 

rkin. Frá Torfunefsbryggju takmarkast land hafnarinnar af línu horn- 

i )Ö metrum sunnan við bryggjuna og síðan af austurbrún 

tar og Glerárgötu að Strandgötu. Suðurbrún Strandgötu að Laufás- 

1 Laufásgötu að Silfurtanga. Norðurbrún Silfurtanga að Hjalteyrar- 

Hjalteyrargötu að Glerá, þaðan niður eftir Glerá að Óseyri. 
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[ braut frå Oseyri ri. 

Austu urm „örk K Kros sanessbrautar að línu 

0 metrum norðan við brimvarnargarð í 

turbrún Krossanesbrautar og 

nar að Ytra-Krossanesi. Þar 

jávar. Framangreind mör 

  

     
    

  

Í í austu (og kemu 

  

ISTUTE 

   

    

     

   

    

   

          

     
  

    

  

12 

bakka 

2.1. Akure yrar fer með stjórn hafnar- 
mála undir yfirum æmdastjórn og hafnarstjóra 

skal falin hafnarstj 
2.2. I skal jara. 

33 
nd 

hafnarstjórnar. 

3 rekstri, viðhaldi og nýframkvæmdum 
jórnar á fjárhagsáætlun hafnarsjóðs svo 

er binda hafnarsjóð Í lengur en yfirstand 

skal koma fram sundurliðað yfirlit um áætlaðar 

i ingar svo sem nýframkvæmdir, lántökur, 

til bæj arstjórnar um ráðningu hafnarstjóra og annarra 
fastra starfsma anna hafnarinnar 

3.2. Hafnarstjórn gerir til stjórnar varðandi skipulagsmál á hafnarsvæðinu, 

enda hafi tillögurnar fengið umfjöllun skipulagsnefndar. Byggingamál á hatnarsvæð- 

inu skulu hljóta umfjöllun hafnarstjórnar áður en þau eru lögð fyrir byggingarnefnd 

bæjarstj jórn. 
narstjórn hefur eftirlit á | væðinu með byggingu mannvirkja sem undanþeg- 

in eru ákvæðum byggingarla 54/1978 

4. gr. 

Hlutverk hafnarst jóra. 

il. jóri sem skipaður er af bæjarstjórn að fenginni tillögu hafnarstjórnar, fer       

    

  

ga stjórn hafnarinnar í umboði hafnarstjórnar. Hafnarstjóri undirbýr mál 

á fyrir hafnarstjórn og veitir viðtöku erindum til hennar. Hann sér um 

samþykkta hafnarstjórnar og veitir hafnarstjórn og bæjaryfirvöldum 

r um málefni hafnarinnar. 
um að fjárhagsáætlun sé fylgt og ber í hvívetna að gæta hagsmuna 
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Hafnarstjóri skal vinna störf sín í samræmi við ákvæði hafnalaga, reglugerðar um 
hafnamál og hafnarreglugerðar fyrir Ákureyrarhöfn og fara að Öðru leyti eftir 

samþykktum hafnarstjórnar og bæjarstjórnar. 
Hafnarstjóri sér um, að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum skylt að 

hlýða fyrirmælum hans, eða þeirra sem hann felur slík störf. 

5. gr. 
Aðrir starfsmenn hafnarinnar. 

Hafnarstarfsmenn, sem hafa umsjón með eignum hafnarinnar, gæta reglu og sinna 

hafnarvörslu, skulu bera skilríki um starf sitt og/eða einkennisbúning samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

Þyki einhverjum sér óréttur gerður af starfsmönnum hafnarinnar getur hann kært það 

fyrir hafnarstjórn, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

IE KARLI 

Umferð skipa. 

6. gr. 

Skilgreining á skipi. 

i. Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljótandi far, sem nota má sem flutningatæki, 
dvalarstað, vinnustað, framleiðslustað eða geymslustað þar með taldir kafbátar. 

7. gr. 

Almennar reglur við komu og brettför. 

Við komu og brottför að degi til skulu skip önnur en íslensk fiskiskip hafa þjóðfána við 

hún. 
Þjónusta við skip er unnin af hafnarvörðum undir stjórn hafnarstjóra. Skip skulu við 

komu, brottför og siglingu um hafnarsvæðið hafa opna talstöð á viðskiptabylgju 
Ákureyrarhafnar. 

Sérhvert skip skal boða áætlaða komu sína (ETA) til hafnarvarða með fjarskiptasam- 

bandi eða gegnum umboðsmann með minnst 24 klst. fyrirvara, en fiskiskip í síðasta 

lagi með Í klst. fyrirvara. Tilkynna skal brottför með minnst 3 klst. fyrirvara. 
. Skipstjóri skal við komu til hafnar gefa hafnarvörðum eftirfarandi upplýsingar: 

— Skipsnafn, skipaskrárnúmer, þjóðerni, stærð samkvæmt mælibréfi, djúpristu og 

síðasta viðkomustað. 

— Nafn skipstjóra. 

— Stærð áhafnar og fjölda farbega. 

— Tegund og magn farms. 

— Um hættulegan farm, tegund (tækniheiti og IMDG flokkun) og magn. 

— Uin hugsanlega sjúkdóma um borð. 

—- Nafn umboðsmanns. 

Reglur þessar gilda ekki um herskip, varðskip, rannsóknarskip og fiskiskip né um 

áætlunarskip nema ettir því sem við á. 
Búnaður skipa skal uppfylla kröfur alþjóðasamþvkkta, sem íslensk stjórnvöld hafa 

staðtest svo og sérreglur Siglingamálastofnunar ríkisins. Skipsstjórnarmenn skulu sýna 

hafnarstarfsmönnum, ef óskað er, skírteini um fullnægjandi búnað skipa sinna.
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8.1. 

8.2. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 
9,4. 

9.5. 

9.6. 

10.1. 
10.2. 

10.3. 

10.4. 

8. gr. 
Hafnsaga og önnur þjónusta við skip. 

Sérhvert skip, sem ætlar til Akureyrar og nota vill hafnsögumann, skal gera boð um 
Það til hafnarvarða með minnst 3 klst. fyrirvara. Er hafnsögumanni skylt að fara til 
móts við skipið allt að '% sjómílu út fyrir ystu mörk hafnarinnar ef skipstjóri æskir þess. 

Vísar þá hafnsögumaður skipinu leið til hafnar og má eigi yfirgefa það, án samþykkis 

skipstjóra, fyrr en skipið er lagst við festar á höfninni. Heimilt er hafnsögumanni 
meðan hann hefur ekki lokið starfi sínu að banna hverjum þeim sem ekki á lögmæti 

erindi að koma á skipsfjöl. Meðan hafnsögumaður dvelur um borð, ber skipinu að sjá 

honum fyrir fæði. 
Um réttarstöðu hafnsögumanna vísast til laga um leiðsögu skipa nr. 48/1933. 
Hafnarverðir hafa eftirlit með bindingu skipa, vatnsafgreiðslu og tengingu rafmagns. 

Hafnarstjóri getur í vissum tilfellum veitt undanþágu frá slíku. 

9. gr. 
Umferð um höfnina. 

Skipstjóri sem ekki hefur hafnsögumann um borð skal með talstöðvarsambandi við 

hafnarverði, fá upplýsingar um hvar hann getur bundið skip sitt eða lagt því, áður en 

hann kemur inn á höfnina. Óheimilt er að binda skip eða leggja annars staðar en þar 
sem starfsmenn hafnarinnar vísa til. 

Skip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli að öðrum skipum eða hafnar- 

mannvirkjum stafi hætta af því. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 
Sérhvert skip, sem ekki er bundið við bryggju, skal hafa uppi fyrirskipuð ljós og 
dagmerki. 
Skemmí- og smábátar, þar með taldir ára- og seglbátar skulu, svo sem frekast er 
unnt, forðast siglingaleiðir stærri skipa, sem eru á leið til eða frá höfninni. Ennfremur 
skal sýna sérstaka aðgæslu þegar skip leggja að og frá viðlegu. 

Ekkert skip má liggja við dufi eða akkeri á Pollinum nema með leyfi hafnarstjóra. 

10. gr. 

Skip í viðlegu. 

Skip telst í viðlegu, er það liggur við bryggju, utan á öðru skipi, eða við föst legufæri. 

Skip hljóta viðlegu í sömu röð og þau koma til hafnar. Undantekin eru skip, sem hafa 
fastar viðlegur eða umsamin forgangsafnot bryggja svo og skemmtiferðaskip. 
Ekki má festa skip við bryggju nema við festarhringi eða festarstólpa. Festum skal 
þannig komið fyrir, að bær hindri sem minnst umferð um bryggjurnar og skulu festar 

auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnarstjóra þessa ekki 

nægilega gætt, getur hann krafist, að bætt sé úr því tafarlaust. 

Þegar búið er að leggja skipi við bryggju, má ekki flytja það innan hafnarinnar án 
leyfis hafnarstjóra, en skyldur er skipstjóri að flytja skip sitt ef hafnarstjóri skipar svo 
fyrir. 
Skip, sem ekki er verið að lesta eða losa, eða eru ekki í rekstri, mega aldrei liggja svo í 
höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt að hlýða boðum hafnarstjóra 
um flutning þeirra. 

Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið samkvæmt ákvæðum þessa töluliðs eða 
dragist flutningur þess yfir þann tíma, er hafnarstjóri hefur fyrirskipað er hafnarstjóra 

heimilt að láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð skipseiganda.
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Skipunum skal lagt undir umsj 
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Afnot hafnarmannvi 

Lestun og los 

t hafnarmannvirkja og lands er öli 
cen greidslu gjalda samkvæmt gjaldskrå 

Jafnarstjórn ber enga ábyrgð á varningi eða öðrum eignum, sem geymdar eru á 

hafnarsvæðinu. 

Við lestun og losun skal viðhafa fyllstu gætni til að koma í veg fyrir óeðlilegt slit 

mannvirkja og búnaðar. Ekki má draga þunga hluti eftir bryggjum, né sturta varningi 

af bílum án eðlilegs hlífðarlags. 

Hafnarstjóri skal færa skrá yfir lyfti- og Í 

notaður er við höfnina. 
Eigendur slíkra tækja skulu sækja um leyfi til notkunar þeirra á hafnarsvæðinu hjá 

hafnarstjóra m.a. vegna þungatakmarkana á hafnarsvæðinu. 

Óheimilt er að geyma tækjabúnað á hafnarsvæðinu án leyfis hafnaryfirvalda. 

Þeir munir eða vörur, sem skipað er upp eða láta á í skip, mega Í „si a á bryggjum 

eða annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum, sem ætlad r eru til geymslu, 

nema með sérstöku leyfi hafnarstjóra. Hafnarstjóri getur flutt vörur og muni, sem 

geymdir eru í óleyfi, burt á kostnað og ábyrgð eiganda eða í umboi ósi nanns hans. 
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13. gr. 

Meðferð eldfims og hættulegs varnings. 
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) ) lesta eda losa eldfi nar vörur. Hafnarstjóri 
getur ákveðið að lestun og losun slíkrar vöru fari fram við sérstakar bryggjur, sem 

tryggast er talið. Varningur skal geymdur á svæði, sem hafnarstjóri eða viðkomandi 

eftirlitsstofnun samþykkir. 
Setja skal sérstakar reglur um nánari framkvæmd o 

ráðleggingar Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (ÍMO -— Recommendation on save 

transport han dling storage of dangerous substances in port areas). Skip sem flytja 

eldfim efni, skulu á daginn hafa uppi rautt flagg (merkjatákn B) á framsiglu, en á 
nóttunni rautt ljósker. 

Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim skipum og á því svæði, þar sem unnið er að 

fermingu eða affermingu eldfims varnings. 
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IV. KAFLI 

Um hafnargjöld á Akureyri. 

14. gr. 

Um hafnargjöld. 

14.1. Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, sem sett er í samræmi við 

ákvæði 13. gr. hafnalaga. 

14.2. Séu gjöldin ekki greidd á gjalddögum er heimilt að reikna hæstu lögleyfðu dráttarvexti 

á skuldina.
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15.1. 
15.2. 

15,3. 

15.4. 

16.1. 

16.2. 

17.1. 
17.2. 

17.3. 

18,1. 

V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

15. gr. 

Löggsæsla á hafnarsvæði, umferð og Meira. 

Lögreglan á Akureyri hefur á hendi almenna löggæslu á hafnarsvæðinu. 
Þeim sem ekkert lögmæti erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, el þeir 
með því tálma lestun og losun eða Önnur störf, sem þar eru unnin. Hafnarstjóri getur 

bannað ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur, farmstöðvar oe 

önnur afgreiðslusvæði. Hafnarstjórn getur sett þungatakmarkanir á hafnarsvæðinu, 
Fólk, sem fer um hafnarsvæðið, er þar á eigin áhættu og ábyrgð. 
Sand- og malarnám og önnur slík starfsemi er bönnuð á hafnarsvæðinu án leyfis. 

Fiskveiðar á hafnarsvæðinu mega ekki trufla eðlilega umferð og afgreiðslu. 
Hafnarstjóra skal þegar tilkynnt um allt það, sem bjargað er í höfninni, en hann gefur 
lögreglunni skýrslu um það. 

16. gr. 

Skipsflök og hlatir í hirðuleysi. 

Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það, að áliti hafnarstjóra tálmar 
greiða umferð um höfnina, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. Verði dráttur á 

því, má hafnarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eigandans, og er honum heimilt að 

láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. Skipsflök má ekki 
draga á land á hafnarsvæðinu án leyfis hafnarstjóra. 

Ef skip, bátar, flutningatæki á landi eða annar búnaður er í hirðuleysi á hafnarsvæðinu 
og veldur óþrifnaði eða hættu þá skal hafnarstjóri fyrirskipa úrbætur innan ákveðins 
frests. Sé slíkum fyrirmælum ekki sinnt, skal fjarlægja viðkomandi hluti á kostnað 
eiganda án nokkurrar skaðabótaskyldu. 

17. gr. 

Varnir gegn mengun og óþrifnaði. 

Engum úrgangi eða rusli má kasta í höfnina. 
Eigi má draga eða flytja inn í höfnina skipsflök eða neitt það sem valdið getur 
óþrifnaði, umferðartruflun eða óþægindum í höfninni nema leyfi hafnarstjóra komi 
til. 
Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri, er 

stranglega bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíur, lýsi, olíusora eða annað sem 
mengun veldur. 
Um varnir gegn mengun sjávar og viðurlög við mengunarbrotum fer samkvæmt 

gildandi lagaákvæðum á hverjum tíma. 

18. gr. 

Beiðni um og skilyrði fyrir þjónustu. 

Allir þeir, sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoð á einn eða annan 
hátt hjá höfninni, skulu snúa sér beint til skrifstofu hafnarinnar með beiðni þar að 
lútandi. Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu, sem 

eru í vanskilum með gjöld til hafnarinnar.
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19. gr. 

Hverjum gefa skal fyrirmæli. 

19.1. Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa 

skipstjóra, en stýrimanni ef skipstjóri er ekki á skipi og eigi heldur umboðsmaður 
hans, sbr. gr. 10.5. 

Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni skipunina, 

og er það jafngilt sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur. 

20. gr. 
Um skaðabótaskyldu. 

20.1. Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum, 
fer eftir almennum reglum. 

20.2. Nú veldur skip skemmdum í höfninni eða skipstjóri verður brotlegur við ákvæði 
reglugerðar þessarar, og er þá heimilt að banna för skipsins úr höfninni nema 
fullnægjandi trygging sé sett fyrir greiðslu, að dómi hafnarstjóra. 

Hvers konar bótakröfum fylgir lögtaksréttur. 

21. gr. 

Brot, sektarákvæði og meðferð mála. 

21.1. Brot gegn reglugerð þessari varða sektum. 

21.2. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 69, 28. maí 1984, staðfestist 
hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að 
máli. Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Akureyri nr. 48 frá 5. mars 1973. 

Samgönguráðuneytinu, 27. febrúar 1987. 

Matthías Bjarnason. 

Sigurður Skúli Bergsson. 
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AUGLÝSING 
um setningu flugregina. 

Sampönguráðuneytið hefur í dag gefið út flugreglur samkvæmt 5. og 89. gr. laga um 
loftferðir nr. 34/1964 og gilda þær innan lofthelgi Íslands svo og fyrir loftför skrásett á 

Íslandi, hvar sem þau eru stödd, svo fremi að þær brjóti ekki í bága við reglur sem út hafa 

verið gefnar af því ríki sem lögsögu hefur á því svæði er loftfarið flýgur yfir. 

Reglurnar eru íslensk þýðing á viðbæti nr. 2 við stofnskrá Alþjóðaflugmálastofnunar- 

innar (ICAO Annex 2 "Rules of the air") og eru án frávika frá honum. Viðaukar, merktir 

A, B og C, teljast hluti reglnanna. 
Þar sem getið er um “hlutaðeigandi stjórnvald" í greinum 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 og 

3.2.6.2, svo og um "hlutaðeigandi ATS-stjórnvald“ í öðrum greinum reglnanna, er hér átt 

við flugmálastjórn, og verða tilskilin viðbótarákvæði birt í Flugmálahandbók-AIP-Iceland. 
Þar eru ennfremur birt ákvæði og upplýsingar um bann-, hafta- og hættusvæði, flugumferð. 

arþjónustu, mörk flugstjórnarrýmis, flugleiðir og flugvelli, sbr. 56., 57. og 90. gr. laga um 

loftferðir nr. 34/1964.
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    A þau refsin 

samkvæmt 

  

Með brot á umræddum reglum skal farið að hætti opinberra 1 

samkvæmt XII. kafla laga um loftferðir nr. 34/1964 nema byngi Je 

    

öðrum lögu 

    

Flugreglurnar, sem birtar eru sem fylgiskja 1 „taka g . mars 
1987. Jafnframt falla úr gildi au elýsi ingar um sam efn u nr 415 11. september 1975, nr. 409 

  

4 í 

a 

13. desember 1976 og nr. 342 25. september 1978. 

Samgönguráðuneytinu, 10. febrúar 1987. 

Matthías Bjarnason. 

  

Birgir Guð) 

Fylgiskjal. 

FLUGREGLUR (Viðbætir 2). 

1. KAFLI — ORÐSKÝRINGAR. 

usta“ notað sem sértækt nafnorð er 

d“ e notað til að tákna alla þá aðilja er 
    . exta þessara reglna er hugtakið „bjó 

r starfsemi Í eða veitta þjónustu. Hugtakið „dei 

iginle ega veita þessa þjónustu. 

Þegar eftirfarandi hugtök eru notuð í reglum þessum hafa þau þá merkingu sem hér 

greinir: 

Aðflugsstjórn ( (A pproach control 

í 
sy 

1 
í        

stjórnuðu flugi, í að- og 

ónustu. 

    

| ) 
til og frá einum eða fleirum flugvöllum, - flugstjórnar 

Aðflugs tjórnarsvæði (Terminal control area). Flugstjórn: 

komið bar fyrir sem ATS—leiðir mætas t í námunda við einn eða f 

Aöflugsstjórnarþjónusta (Approach control service} Fluastjórnarþjónusta við stjórnað 

flug í aðflugi og brottflugi. 
Akbraut (Taxiway). Tiltekin braut á á Hlugvelli, gerð fyrir akstur loftfara og ætluð til 

tengingar milli mismunandi hluta fh ugva allar, þar með tal 

a) Akreinar loftfarastæðis (Aircraft Stand Taxilan e}. Hluti hlaðs, hannaður sem akbraut 

og eingöngu ætlaður til að komast að loftfarastæ æðum. 

b) Akbrautir á hlöðum (Apron Taxiway}. Hluti akreinakerfis á hlöðum ætlað til aksturs 

um hlöðin. 

c) Hraðakstursbraut (Rapid Exit Taxiway}. Akbraut tengd flugbraut í hvössu horni og 

hönnuð til hraðaksturs af flugbraut eftir lendingu, með meiri hraða en kleift er á öðrum 
akbrautum svo pE dvöl á flugbraut verði sem styst. 

Akstur loftfara (Taxiing). Hreyfi ngar loftfars „með eigin afli, um flugvöll, að undan- 

skildu flu ki og ke lendingu, irbort 

áhrifa frá jörðu og með aksturshraða loftfara, 

Athafnasvæði (Movement area). Sá hluti f 

lendingar loftfara og ferðir þeirra á jörðu, þ.e. 1 

ATS--leið (ATS route). Tiltekin leið sem 

nauðsynlegt þykir þegar flugumferðarþjónusta er veitt. 

Hugtakið LATS-eið“ er notað ýmist til að tákna flugleið, aðflugsleið, 

brottflugsleið, ráðgjafarleið o.s.frv. 

brottflu     
    

  

  
  

  

    

    

    

  

allar innan 

    

   

þe f 

ir er fyrir flugtök og 
   

    

  

   

  

er beint eftir, svo sem 
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Áætlaður hei FD VIN {Tota 

Vegna blin 2dflu 

  

      

  

y ilgreindan stad sem 

må blind adflug frå, eda sé 

fir lendingarflugvöll, 
taki mu yfir lendingarflugvöll, 
ck time). sá í sem áætlað er að loftfar 

   
    

  

engin flugleiðsögustöð til aðflugs að le 
Vegna sjónflugs: Áætlaður flugtími, 

Áætlaður hlaðfarartími (Estimated o 

byrji að hreyfast af stað til brottfarar. 

Áætlaður komutími (E trmated time of arrival). Fyrir blindflug, sá tími, sem áætlað er, 
að loftfar komi yfir tiltekinn stad, sem leidsågutæki segja til um, ad åætlad sé, ad blindflug 
hefjist, eda, ef engin leiðsögutæki eru við flugvöllinn, áætlaður komutími yfir hann. Fyrir 
sjónflug, áætlaður komutími yfir flugvöllinn. 

Bannsvæði (Prohibited area). Tiltekið loftrými innan lofthelgi ríkis þar sem flug loftfara er 
bannað. 

Blindadflug (Instrument approach procedure). Fyrirfram ákveðin viðbrögð loftfars, 
gerð með aðstoð flugmælitækja. Tilgreint skal bil frá hindrunum frá upphafsstað aðflu, 
eða, þar sem unnt er, frá byrjun skilgreindrar komuleiðar að þeim stað þar sem hægt er að 
ljúka lendingu. Ef lendingu verður ekki lokið, þá að stað, þar sem sérstök greinimörk gilda 
um biðflug eða hindranir fyrir loftför á flugi 

Blindflug (IFR flight). Flug samkvæmt dHlugsreglum. 
Blindflugsskilyrdi (Instrument meteor: logical c conditions). Veðurskilyrði neðan við 

lágmark sjónflugsskilyrða, tilgreind sem skyggni, Harlæg gð frá s kýjum og skýjabekju. 
Ath.— Lágmark sjónf lugsskilyrða er tilgreint í á. kafla. 
Farflugsklifur (Cruise climb). Farflugsaðferð sem eykur flughæð eftir því sem loftfarið 

léttist. 
Farflugslag (Cruising level). 

  

   

    

    

    

    

  

lið er óbreyttu á verulegum hluta flugs. 
Ferill (Track). Leið loft yfirborð jarðar, stefnan er venjulega tilgreind í 

gráðum frá norðri (réttvísandi, n sandi eða net—). 

Flugáætlun (Flight plan). T ilteknar upplýsingar um fyrirhugað flug eða hluta þess, 
látnar flugumferðarþjónustudeild í té. 

Flugbraut (Runway). Áfmarkað, rétthyrnt svæði á flugv 
lendingar loftfara. 

Flugfjarskiptastjórnstöð (Air--ground control radio station). Flugfja 

gegnir aðallega því hlutverki að annast 
á tilteknu svæði. 

Flugheimild (Air tra 

við tiltekin skilyrði sem se 

Ath. 1— Til hagræ 

viðeigandi samhengi. 

Ath. 2 — Fyrir framan „heimild“ má setja orðin „aksturs-“ flugtaks-“, „brottflugs-“ 
„leiðar-“, „aðflugs-“ eða „lendingar-“ til að auðkenna þann hluta flugsins sem flugheimildin 
nær til. 

Flugheimildarmörk (Clearance limit). Staður á lofti eða á jörðu sem flugheimild gildir 

  

gert til flugtaks 

rsk 'kiptastöð sem 

stjórn loftfara       
  d veitt loftfari til aðgerða í samræmi    

    

að er notað 

    

  

em
. 

Flughæð (Altitude). rétt f fi ar rlægd lårétts lags, punkts eda hlutar, sem litid er å sem 
punkt, mæld frå medalsjåvarmåli ) 

Fluglag (Fl ight level). Flö jtur með jöfnum loftþrýstingi, sem miðaður 
oftprystimid, 1013.2 Hecto pascöl (hPa) (1013.2 mb) og aðgreindur er fr 
lötum af tilteknum loftþrýsti ingsmun. 

Tr við ákveðið 

á öðrum slíkum 

      

1 
i 

fl ÅR 
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Ath. 1 — Prystingshædarmælir, sem kvardadur er samkvæmt ICAO—reglum um 
medallott: 

a) synir flughæd begar hann er stilltur å ONH, 
b) synir hæd yfir QFE—vidmidun begar hann er stilltur å QFE, 
c) sýnir fluglag, þegar hann er stilltur á 1013.2 Hectopascöl (hPa) (1013.2 mb). 

Ath. 2 — Hugtökin „hæð“ og „flughæð“, sem tilgreind eru í ath. 1 hér að framan, fela í 

sér stöðu hæðarmælis fremur en raunverulegar hæðir. 
Flugleið (Airway). Flugstjórnarsvæði eða hluti þess í gervi loftganga, sem búin eru 

radíóleiðsögutækjum. 
Flugmálahandbók -— AIP ( Aeronautical Information Publication — AIP)}. Bók, sem 

gefin er út af flugmálastjórn ríkis og í er varanleg fræðsla, nauðsynleg við flug og flugrekstur. 
Flugradíóstöð (Aeronautical station). Radíóstöð á landi sem veitir loftftörum farstöðvar- 

þjónustu. Í sérstökum tilvikum getur slík stöð t.d. verið um borð í skipi eða á palli á sjó. 
Flugskyggni (Flight visibility}. Skvggni frama á við úr stjórnklefa loftfars á flugi. 
Flugstjóri (Pilot—in—command). Flugmaður sem ábyrgð ber á ferðum og Öryggi 

loftfars meðan á flugtíma stendur. 
Flugstjórnardeild (Air traffic control unit). Almennt hugtak sem táknar ýmist 

flugstjórnarmiðstöð, aðflugsstjórn eða flugturn. 
Flugstjórnarmiðstöð (Area control centre). Deild, sem veitir stjórnuðu flugi í flug- 

stjórnarsvæðum sem undir hana heyra, flugstjórnarþjónustu. 
Flugstjórnarrýini (Controlled airspace}. Loftrými af tiltekinni stærð bar sem stjórnuðu 

flugi er veitt flugstjórnarþjónusta. 
Flugstjórnarrými (eingöngu blindflug) (Controlled airspace — instrument restricted). 

Flugstjórnarrými þar sem eingöngu er leyft blindflug. 
Flugstjórnarrými (blindflug/sjónflug) (Controlled airspace — instrument/visnal}. Flug- 

stjórnarrými þar sem eingöngu er leyft blindflug og stjórnað sjónflug. 

  

Flugstjórnarrými (sjónflug undanþegið) (Controlled airspace — visual exempted). 

Flugstjórnarrými þar sem levft er bæði blindflug og sjónflug, en sjónflug ekki háð 
flugumferðarstjórn. 

Flugstjórnarsvið (Control zone), Flugstjórnarrými sem nær frá jörðu upp að tilteknum 

efri mörkum. 
Flugstjórnarsvæði (Control area). Flugstjórnarrými, sem nær uppávið frá tiltekinni hæð 

yfir jörðu. 
Flugstjórnarsvæðisþjónusta (Area control service). Flugstjórnarþjónusta, sem veitt er 

stjórnuðu flugi í flugstjórnarsvæðum. 

Flugstjórnarþjónusta (Áir traffic control service). Þjónusta veitt í því skyni að: 
1) koma í veg fyrir árekstra. 

a) milli loftfara, og 
bj milli loftfara og hindrana á umferðarsvæði fugvallar, og 

2) flýta fyrir og stuðla að skipulegri flugumferð. 
Flugturn (Aerodrome control tower). Deild sem veitir flugvallarumferð flugstjórnar- 

þjónustu. 
Flugturnsþjónusta (Aerodrome control service}. Flugstjórnarþjónusta veitt flugvallar- 

umferð. 
Flugumferð (Air traffic). Öll loftför á flugi eða á ferð á umferðarsvæði flugvallar. 
Flugumferðarþjónusta (Air traffic service). Almennt hugtak sem táknar ýmist flugupp- 

fýsingaþjónustu, viðbúnaðarþjónustu, ráðgjafarbjónustu, flugstjórnarbjónustu, flugstjórn- 
arsvæðisþjónustu, aðflugsstjórnarþjónustu eða flugturnsþjónustu. 

Flugumferðaþjónustudeild (Air traffic services unit). Almennt hugtak sem táknar ýmist 

flugstjórnardeild, flugupplýsingamiðstöð eða flugvarðstofu.
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Flugupplýsingamiðstöð (Flight information centre}. Deild sem veitir flugupplysinga- og 
viðbúnaðarbjónustu. 

Flugupplýsingasvæði (Flight information region). Loftrými af tiltekinni stærð þar sem 

flugupplýsinga- og viðbúnaðarþjónusta er veitt. 
Flugupplýsingaþjónusta (Flight information service). Þjónusta, sem felst í ráðlegging- 

um og upplýsingum sem stuðla að öryggi og hagkvæmni flugs. 

Flugvallarumferð (Aerodrome traffic). Öll umferð á umferðarsvæði flugvallar og öll 

loftför á flugi í nánd við flugvöll. 
Ath — Loftfar er í nánd við flugvöll þegar það er í umferðarhring flugvallar, er að koma 

inn í hann eða er að fara út úr honum. 
Flugvarðstofa (Air traffic services reporting office). Deild sem tekur við tilkynningum 

um flugumferðarþjónustu og flugáætlunum fyrir brottför. 

Ath.— Flugvarðstofa getur verið sérstök deild eða sameinuð annarri flugumferðarþjón- 
ustudeild eða deild úr upplýsingabjónustu flugvalla. 

Flugvél (Aeroplane). Vélknúið loftfar, þyngra en loft, sem helst á flugi aðallega vegna 
verkana loftsins á vængfleti sem eru óhreyfanlegir meðan á tilteknum þætti flugs stendur. 

Flugverji (Flight crew member). Áhafnarliði sem er handhafi flugliðaskírteinis og falið 
er starf sem nauðsynlegt er við starfsemi lottfarsins meðan á flugtíma stendur. 

Flugvöllur (Aerodrome). Tiltekið svæði (að meðtöldum byggingum og búnaði), sem 
ætlað er að nokkru eða öllu leyti til afnota við komu, brottför og hreyfingar loftfara á jörðu. 

Flugvöllur með flugturni (Controlled aerodrome). Flugvöllur þar sem flugvallarumferð 

er veitt flugstjórnarþjónusta. 
Ath.— Hugtakið „flugvöllur með flugturni“ felur í sér að flugvallarumferð sé veitt 

flugturnsþjónusta, en merkir ekki skilyrðislaust að flugstjórnarsviði sé til að dreifa. 

Flugstjórnarsviðs er krafist við flugvelli þar sem blindflugi er veitt flugstjórnarþjónusta, en 

ekki krafist þar sem hún er eingöngu veitt sjónflugi. 

Gildandi flugáætlun (Current flight plan). Flugáætlun með þeim breytingum sem á 

henni kunna að hafa verið gerðar með flugheimildum. 
Haftasvæði (Restricted area). Tiltekið loftrými í lofthelgi ríkis þar sem flug loftfara er 

háð tilteknum höftum. 
Hlað (Apron). Tiltekið svæði á flugvelli ætlað loftförum við fermingu, affermingu, 

áfyllingu, stöðu og viðhald. 

Hlutaðeigandi stjórnvald { Appropriate authority). 

1) Um flug yfir úthaf: 
Stjórnvald, sem máli skiptir, í skrásetningarríki loftfarsins. 

2) Umm annað flug: 
Stjórnvald, sem máli skiptir, í því ríki sem lögsögu hefur á því svæði sem flogið er yfir. 

Hlutaðeigandi ATS-—-stjórnvald (Áppropriate ATS authority). Stjórnvald sem máli 

skiptir og tilnefnt er af því ríki sem ábyrgt er fyrir veitingu flugumferðarþjónustu í umræddu 

loftrými. 
Hæð (Height). Lóðrétt fjarlægð lárétts lags. punkts eða hlutar, sem litið er á sem punkt, 

mæld frá tiltekinni viðmiðun. 

Hættusvæði (Danger area). Tiltekið loftrými bar sem starfsemi, hættuleg flugumierð. 

getur átt sér stað á tilteknum tíma. 
IFR (Instrument flight rules). Albjóðleg skammstöfun sem notuð er um blind- 

flugsreglur. 
IMC (Instrument meteorological conditions). Alþjóðleg skammstöfun sem notuð er um 

blindflugsskilyrði. 
Lag (Level). Almennt hugtak sem varðar lóðrétta stöðu loftfars á flugi og á ýmist við 

hæð, flughæð eða fluglag. Bu



Nr. 99 

    

hluti athafnasvæði 

  

sem ætlaður er fyrir    

    

Lendingarsvæði (Landing area). 

lendingar og flugtök loftf ” 

Listflug (Acroba 

breytingar á flugstöðu, 1 óeðlilega 

Loftfar (Aircraft). Sérhvert það 
annarra en loftpúðaáhrifa við yfirborð rdr 

Mannlaus frjåls loftbelgur (Unmanned free balloon). Mannlaust loftfar, ekki vélknúið 

og léttara en loft í frjálsu flt Bi 

Ath—- M ir frjá 

gbrögð sem gerð eru af ásettu rá 

ílega hraðabreytingu. 

ist getur á flugi vegna verkana loftsins 

      
  

    

   

    

em bunsgi a gir eða léttir em þungir, meðalþungir eða léttu 

  

samkvæ 

Merkjarei ( Í area}. Reitur á svelli þar sem komið er fyrir merkjum til 

leiðbeiningar Í n 

Endurtæk flugáætlun (Repetitive flig t ight plan (RPL}}. Flugáætlun vegna raðflugs, sem e 

oft endurtekið og reglulega starfrækt å sama hått i í grundvallara atriðum, lögð fram af 

flugrekanda til varðveislu og endurtekinna nota flugumferðarþjónustud 

Ráðgjafarleið (Advisory route). Leið innan flugup 

þjónusta er fáanleg. 
Ráðgjafarrými (Advisory airspace). Almennt hugtak sem ýmist táknar ráðgjafar 

eða ráðgjafarleið(ir). 

Ráðgjafarsvæði ( Advisory area). Tilgreint svæði innan flugupplýsingasvæðis þar sem 

ráðgjafarþjónusta er fáanleg 

Ráðgjafarbjónusta (Air traffic advisory service). Þjónusta veitt loft 

innan ráðgjafarrýmis í því. skvni að stuðia að því að aðskilnaður sé á milli þ 

Sérlegt sjónflug (Special VER flight). Stjórnað sjónflug er flugumf erðarstjórn heimilar í 

flugstjórnarsviði við veðurskilyrði sem eru verri en sjónflug sskilyrði. 

Sérstaða flugs (Flight status). Upplýsingar um það hvort tiltekið loftfar þarfnist 

sérstakrar afgreiðslu flugumferðarþjónustudeilda eða ekki 

Sjónflug (VER flight). Flug samkvæmt sjónílug 

Ída. ei 

plýsingasvæðis þar sem ráðgjafar-   

væði 

  

   

   

    

  

    

   
          

    

Sjónflugsskilyrði (Visual meteorological condition}. Veðurskilyrði sem eru tilgreind 

sem skyggni, fjarlægð frá skýjum og skýjaþekij >ru Jöfn eða betri en tilgreind lágmörk.     

  

Ath. — Hin tilgreindu lá gi nörk er 

Skiptihæð (Transition altitude). 

loftfars við flughæð. 

Skiptistaður (Change--over 1 á hluta ATS 

ákveðinn er af fj Ólstefnux vitum (VOR), er ætlað að skipta flugleið: ið 

stöðinni fyr rir í ð á VÖOR-—-stöðina um 

Ath.— $ ir eru ákveðnir með hliðsjón af heppile Basta vægi styrks og gæða 

merkjasandine 1ga , hlutaðeigandi stöðva til að tryggja að öll loftför á flugi 

flugleiðar notist við leiðsögu sömu stöðvar. 

Skráð flugáætlun (Filed flight plan). Flugáætlun sem flugmaður eða tilnefndur fulltrúi 

hans hefur skráð hjá flugumferðarþjónustudeild án breytinga sem seinna kunna að hafa 

verið gerðar á henni. 

Skýjabekja (Ceiling). Sú hæð frá yfirborði jarðar upp að neðra borði lægsta skýjalags. 

neðan 20000 fet (6000 m), sem ' meira en helming himinhvolfsins. 

skyggni { Visibihty). Kostir til þ þe: ;S að sjá og greina áberandi óupplýsta hluti að degi t ti 

og åberandi upplysta hluti ad næturlagi, markaðir af ástandi andrúmsloftsins 

lægðareiningum. 

Stefna (He 

norðri {réttstefna, seguls 

skal lóð 

  

         
    

á sama hluta 

      

    

  

   
ars vísar í, venjulega tilgreind í gráðum frá 

Ína eða netstefna).
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Stjórnað flug (Controlled flight). Flug sérhvers loftfars sem veitt er flugstjórnarþjón- 
usta. 

Stjórnað sjónflug (Controlled VER flight}. Stjór nað flug í samræmi við sjónflugsreglur. 

Stöðumið (Reporting point). Tiltekinn staður á jörðu sem loftfar getur miðað við er það 
tilkynnir stöðu sína. 

Umferðarsvæði (Manoeuvring area). Sá hluti flugvallar, sem ætlaður er fyrir flugtök og 

lendingar loftfara og ferðir þeirra á jörðu í sambandi við flugtök og lendingar, þó ekki á 

hlöðum. 

Vallarskyggni (Ground visibility). Skyggni á flugvelli tilkynnt af viðurkenndum 

athuganda. 

Vallarsvið (Aerodrome traffic zone). Tiltekið loftrými umhverfis flugvöll til öryggis 
flugvallarumferð. 

Varaflugvöllur ( Alternate aerodrome). Flugvöllur sem tilgreindur er í flugáætlun og 

fljúga má til þegar óráðlegt þykir að lenda á ákvörðunarstað. 

Ath.— Brottfararflugvöllurinn getur verið varaflugvöllur. 

VER (Visual flight rules). Alþjóðleg skammstöfun sem notuð er um sjónflugsreglur. 
Viðbúnaðarþjónusta ( Alerting service}. Þjónusta sem tilkynnir viðeigandi stofnunum, 

þegar nauðsyn er leitar- og björgunaraðgerða vegna loftfara, og er til aðstoðar slíkum 

stofnunum eftir þörfum. 

VMC (Visual meteorological conditions). Alþjóðleg skammstöfun sem notu er um 

sjónflugsskilyrði. 

Væntanlegur aðflugstími (Expected approach time). Tími sá, er flugumferðarstjórn 

væntir að loftfar í aðflugi, sem orðið hefur fyrir töf, geti farið frá biðstöðumiði og lokið 
aðflugi til lendingar. 

Ath.— Aðflugsheimild tilgreinir síðan hvenær lofttarið má fara frá biðstöðumiði. 

Þrýstingshæð FRA Loftþrýstingur tilgreindur sem flughæð er samsvar- 

ar þrýstingi í meðallofti (sjá Annex 8). 

2. KAFLI —- GILÐISSVIÐ FLUGREGLNANNA. 

STAÐBUNDIÐ GILDISSVIÐ FLUGREGLNANNA. OD 

2.1.1 Flugreglur þessar skulu gilda innan lofthelgi Íslands og fyrir loftför skrásett á 
Íslandi, hvar sem þau eru stödd, svo fremi að þær brjóti ekki í bága við reglur 

sem út hafa verið gefnar af því ríki sem lögsögu hefur á því svæði er loftfarið 

flýgur yfir. 

Ath.— Við fullgildingu Viðbætis nr. 2 (ICAO Annex 2) í apríl 1948 og breytingu 

1951 ákvað fastaráð ICAO að umræddur 

flug og annan rekstur loftfara í skilningi 12. cz 

nr. 1 å beim Viðbæti í nóvember 

Viðbætir hefði að geyma reglur um f 

greinar stofnskrár ICAO. Yfir úthafi gilda reglur þessar því án undantekni 

  

gar. 

Lo
 

1.2 Ef — og svo lengi sem aðildarríki hefur ekki tilkynnt ICAO annað —- skal litið 

svo á að það hafi samþykkt eftirfarandi tilhögun um loftför sem það hefur 

skrásett: Þegar um er að ræða flug yfir þau svæði úthafsins, þar sem aðildarríki 

hefur tekið að sér ábyrgð á veitingu flugumferðarþjónustu á grundvelli 
alþjóðlegs, svæðisbundins lottferðasamkomulags, á „hlutaðeigandi ATS— 

stjórnvald“ í reglum þessum við það stjórnvald sem tilnefnt er af ríki því sem 

ábyrgð ber á veitingu þeirrar þjónustu. 

Ath. — Orðasambandið „alþjóðlegt, svæðisbundið loftferðarsamkomulag“ 

táknar samkomulag, sem fastaráð ICAO hefur samþvkkt, vanalega að ráði 

flugmálaráðstefnu (Regional Air Navigation Meeting). 
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       á umferðarsvæði 

Mar Í 
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gmaður getur samkvæmi blin eu gsreglum, þótt 

eða hlutaðeig gandi AT stjórnvald getur kr afist bess af 

  

   

  

Flugstjóri t loft skal, hvort sem hann hefur hönd á stjórntækjunum eða ekki, 

era ábyrgur fyrir því að starlserni loftfarsins sé í samræmi við flugreglurnar. 

Honum skal þó heimilt að víkja frá reglunum þegar slíkt frávik er bráðnauðsyn- 

egt af öryggisástæðum. 
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Flugundirbúningur. 

Áður en flug er hafið sk 
flugi 

      

  

   

jóri kynna sér allar tiltækar upplýsingar sem 

ið varðar. Við undirbúni igs någrenni flugvallar, svo og vid allt 
blindflug, skal athuga vært iltækar veðurskýrslur og veðurspár og 
hliðsjón skal höfð af eldsney tisþö rf og vararáðstöfunum ef ekki reynist unnt að 

ljúka fluginu samkvæmt áætlun. 

         

  

VALDSVIÐ FLUGSTJÓRA. 
Flugstjóri skal ! hafa óskorað vald yfir starfsemi loftfars meðan hann hefur stjórn 

þess með höndum. 

NEYSLA ÁFENGIS, 
Enginn flugverji má haf 

æsandi eða deyfandi h 

óhæfur til að rækja ti 
fis ti Ár 
frugstjór: i 

  

ÆSANDI EDA DEYFANDI LYFJA O.FL 

1 á hendi starfa i loftfari ef hann er vegna neyslu áfengis, 

„vegna sjúkdóms ða þreytu eða annarra líkra orsaka 

ari hátt. Nú er  vinandamagn í blóði 
is, sem leitt 

    

      

          

  

    
      

       
  

    

   
   

r loftfara, meg 

eru hafin né heldur meða 

Óar það að jafnaði missi skírteinis um stundarsakir, þ 

iði, eða fyrir fullt og allt ef sakir eru miklar eða brot ítrek 

  

3. KAFLI —- ALMENNAR REGLUR. 

VERND MANNA OG EIGNA. 

Vanræksla eða gáleysi við stjórn loftfars. 

Við stjórn loftfars skal hvorki s sýna vanra ækslu né 

eignum annarra geti stafað hætta af. 

D Ca
 gáleysi þannig að lífi eð      

Lágmarkshæðir. 

Lottiörum skal flogið í nægilegn hæð yfir þéttbýlum hlutum borga, bæja eða 

þe | tig að hægt sé að nauðlenda án þess að s 
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Loftfari skal ekki flog 

nema flogið sé í samræ 

hefur ákveðið svæðin. 
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Ath.— Åridandi er 20 ekki sé slakad å årvekni gagn 

loftfar er å flugi, eda akstri å >rðarsvæði flugvallar. 

Nálægð. 
Loftfar skal ekki vera á Í 

árekstrarhætta. 
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Loftförum skal ekki flogið í fylkingu nema áður hafi verið gert um það 
samkomulag. 

Í ór 

  

Loftíar, sem á lei , skal halda stefnu sinni og hraða en ekkert í reglum 

3 ysir f loftfars undan þe irr í skyldu að gera hverjar þær 

ráðstafanir sem afs stýrt árekstri. Loftfar, sem samkvæmt efti fara     lum verður að víkj a fy rir öðru loftfar, skalf yrðast að fara fram hjá því, 

að eða neðan, eða fara þvert fyrir það nerna í Öruggri fjarlægð. . FH SO    
Ferlar mætast. Þegar tvö loftför nálgast á sem næst gagnstæðum ferli og hætta er 

á árekstri skal hvort um sig breyta stefnu til hægri. 

Ferlar skerast. Þegar ferlar tveggja loftfara skerast nokkurn veginn í sama lagi 
skal það loftfarið, sem hefur hitt á hægri hönd, veita því forgang, þó með þeim 
undant >kningu im sem hér segir: 

knúin loftför, þyngri en loft, skulu víkja fyrir loftskipum, svifflugum og 

i velgjum, 

) ip skulu vikja fyrir svifflugum og loftbelgjum, 

Cc) svi fflu lu sur skulu vikja fyrir loftbelgjum, 

d) vélknuin loftfør skulu víkja fyrir loftförum, sem hafa önnur loftför eða hluti í 

flugtogi. 

    
a) vélk 

Farið fram úr. Loftfar telst vera að fara fram úr ef það nálgast annað loftfar 
aftan frá þannig að stefnumunur þeirra sé minni en 70 gráður, þ.e. í slíkri 

afstöðu að í myrkri gæti það ekki séð þau siglingaljós hins sem eru vinstra megin 
(á bakborða) eða hægra megin (á stjórnborða). Loftfar, sem farið er fram úr, á 

leiðarrétt en loftfar það, sem fram úr fer, skal, hvort sem það er í stígandi, 

lækkandi eða láréttu flugi, varast hitt loftfarið með því að breyta stefnu til hægri 
og skulu engar þær breytingar, sem verða kunna á afstöðu loftfaranna hvors til 

annars, leysa það loftfarið, sem fram úr ætlar, frá þessari skyldu fyrr en það er 

el komið fram hjá hinu. 

    0 

Lending. 

Loftfar á flugi eða á ferð á láði eða legi skal veita forgang loftfari sem er að lenda 
eða er komið að lokastigi aðflugs til lendingar. 
Þegar ívö eða fleiri loftför, þyngri en loft, nálgast flugvöll, til lendingar, skal það 

loftfarið, sem hærra er, víkja fyrir hinu lægra, sem þó má ekki notfæra sér þessa 

reglu til þess að fara beint í veg fyrir annað loftfar, sem er komið að lokastigi 

aðflugs til lendingar, eða fara fram úr því. Þó skulu vélknúin loftför, þyngri en 

loft, veita svifflugum forgang 

  

Nauðlending. Lottfar, sem verður þess vart að annað loftfar neyðist til að lenda, 
skal víkja fyrir því. 

  

Loftfar í akstri á umferðarsvæði flugvallar skal víkja fyrir loftfari sem er í flugtaki 

eða um það bil að hefja flugtak. 

Akstur loftfara. 

Eftirfarandi gildir ef hætta er á árekstri milli tveggja loftfara í akstri á 
umferðarsvæði flugvallar: 
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     hiuta Viðat 

  

    

    

    

      
   

   
        

   

    

. hluta þeirrar Í ha andbókar. 

ta ið    vera 1 

tutta stund i akstri eda 

  

    
til sålaru ppråsa ar 

ef frå eru ski 

  

allarnata ciølire 
iarf NOta SBU £ 

ljós, sem mætti mi 

Ssvætc di 

    

b) a ljós sem kynna útlínur 
upplýst 

Cc] Hl ac 

d) ytla í 

        

komið fyrir á 

greind eru Í p fullnægja þörfinni sem 

b). Rauð viðvörunarljós sem fullnægja þeim kröfum, sem 

geta einnig fulin: öfunum í 3.2.3.2 c) og 3.2.3.2 
athugendum sl 

Auk þess s 

ljósum, se 

tilgreint 

Auk þess sem tilgreint er í . 

a) starfrækt á athafnasvæði flugvall 

eða 

b) á athafnasvæði flugvalla búin ljósum samkvæmt 3.2.3.2 á), nota slík ljós utan 

hins tilgreinda tímabils í 3. 2.3.2 2. 

Flugmadur må slåkkva å ec 

að fullnægja skilyrðum í 3.2.3.1, 323 

líkleg til: 

a) að hafa óhentug áhrif á fullnæ 

b) að valda utanaðkomandi athu 

skulu öl lottför á 

3.1 Í a), einnig nota slík ljós J ig1 

  

öll loftför: 

ar með viðvörunarljós samkvæmt 3.2.3.2 c), 

      

2, 3. 23. 3 og 32 234 e e     
if 
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jandi framkvæmd á skyldu 

nda skaða sökum     
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Gerviblindflug. 

Loftfari skal ekki flogid i gerviblindflugi nema bvi adeins: 

a) að fullvirkur, tvöfaldur stýrisbúnaður sé i loftfarinu, og 
b) að flugmaður með tiltekin réttindi sé í stjórnsæti sem öryggisflugmaður fyrir 

Þann, sem flýgur perviblindflugið. Skal hann hafa nægilega útsýn fram á við 

og til beggja handa en að öðrum kosti skal hæfur athugandi, sem samband 

hefur við Öryggisflugmanninn, hafa sæti þar í loftfarinu sem útsýn er nægileg 

til að bæta upp það útsýnissvið sem á vantar hjá öryggisflugmanni. 

Athafnir loftfara á flugvelli og í nágrenni hans. 

Lottfar á ferð á flugvelli eða í námunda við hann skal, hvort heldur það er innan 
vallarsviðs eða ekki: 
a) fylgjast með annarri flugumferð til að forðast árekstur, 

b) haga flugi sínu eftir umferð annarra loftfara eða forðast hana, 

c) taka allar beygjur til vinstri við aðflug til lendingar og eftir flugtak nema 
öðruvísi sé mælt fyrir, 

d) lenda og hefja flug upp í vindinn nema önnur stefna sé æskilegri með hliðsjón 
af öryggi, flugbrautakerti eða flugumferð. 

Ath. í — Sjá einnig 3.6.5.1. 
Ath. 2 — Viðbótarreglur kunna að gilda fyrir vallarsvið. 

Athafnir loftfara á sjó eða vatni. 

Ath.— Til viðbótar ákvæðum í 3.2.6.1 í þessum Viðbæti, geta ákvæði 
alþjóðareglugerðar, sem fjalla um að koma í veg fyrir árekstra á sjó, er 

alþjóðaráðstefna um endurskoðun alþjóðareglna sem koma eiga í veg fyrir 

árekstra á sjó, (London 1972), einnig átt við í vissum tilvikum. 
Þegar tvö loftför eða loftfar og skip nálgast hvort annað svo að hætta verður á 
árekstri skulu loftför fara með gát og taka tillit til takmarkana hins farartækisins. 

Ferlar skerast. Það loftfar, sem hefur annað loftfar eða skip á hægri hönd, skal 
víkja þannig að nægur aðskilnaður haldist. 

Ferlar mætast. Lotttar, sem hefur annað loftfar eða skip á sem næst gagnstæðum 
ferli, skal breyta stefnu til hægri þannig að nægur aðskilnaður haldist. 

Farið fram úr. Það lofttar eða skip, sem farið er fram úr, hefur leiðarrétt, en það 
sem fram úr fer, skal breyta stefnu þannig að nægur aðskilnaður haldist. 

Lending og flugtak. Við lendingu á sjó eða vatni eða flugtak af sjó eða vatni skal 

loftíar, eftir því sem unnt er, vera í nægilegri fjarlægð frá skipum og forðast að 
hindra ferðir þeirra. 

Ljós sem loftför skulu nota á sjó eða vaini. 
Milli sólarlags og sólarupprásar eða á öðru tímabili milli sólarlags og sólaupprás- 
ar, sem hlutaðeigandi stjórnvöld ákveða, eiga öll loftför á sjó eða vatni að nota 
þau ljós sem krafist er í „Alþjóðareglugerðinni um að koma í veg fyrir árekstra á 
sjó“ (endurútgefin 1972) nema óhagkvæmt sé að gera slíkt, en þá skal nota eins 

lík ljós að gerð og staðsetningu og unnt er í samræmi við alþjóðlegar reglugerðir. 

Ath. 1 Fyrirmæli um ljós, sem loftför eiga að nota á vatni eða sjó, eru 
tilgreind í Viðbæti 6, viðauka Í og 11. 
Ath. 2 — Hinar alþjóðlegu reglugerðir um að koma í veg fyrir árekstra á sjó 

tilgreina að fylgja skuli reglum um ljós frá sólarlagi til sólarupprásar. Sérhvert 

skemmra tímabil milli sólarlags og sólarupprásar, sem ákveðið er samkvæmt 
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— åkvårdunarstad og åætladan heildarflugtima 

— varaflugvöll (— velli) 

— flugpol 

— mannfjölda um borð 

—- neyðarbúnað 

- a0rar upplysingar 

Ath. — Í flugáætlunum, sem lagðar eru fram meðan á flugi stendur, á þessi 

ður við stað þar sem frekari upplýsingar um flugið eru fáanlegar ef þeirra er 

þörf. 
Ath. 2 — Í flugáætlunum, sem lagðar eru fram meðan á flugi stendur, á þessi 
líður við tímann yfir fyrsta stað leiðarinnar sem flugáætlunin vísar til. 

Ath. 3 — Þar sem orðið „flugvöllur“ er notað í flugåætlun er því ætlað að tákna 
einnig aðra staði en flugvelli sem víssar tegundir loftfara, t.d. þyrlur og 
loftbelgir, kynnu að nota. 
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Gerð flugáætlunar. 

Flugáætlun skal geyma upplýsi ingal um þá líði, sem máli skipta A og 1 

liðnum „varaflugvöllur (—vellir)“ um alla leiðina eða þann hlu: hennar sem 

flugáætlunin nær til án tillits til þess í hvaða tilgangi hún er gerð. 

3.3.1.3.2 Þegar flugáætlun er lögð fram skal hún að auki geyma up »ply: ingar um öll önnur 

viðeigandi atriði þegar hlutaðeigandi svo, eða þegar 
þeim sem leggur fram flugáætlunina þykir slíkt nau uðsynlegt, 

ötöldum        
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Breytingar å flugåætlun. 

Allar breytingar å Hugfætun, sem lögð er fram fyrir blindflug eða stjórnað 

sjónflug, þó með hliðsjón af því sem um getur í 3.6.2.2, svo og allar vé 

breytingar á flugáætlun, sem lögð er fram fyrir venjulegt sjónflug, skal tilkynnt 

hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeild við fyrstu hentugleika. 

Ath. 1 — Upplýsingar látnar í té fyrir brottför um flugþol eða mannfjölda um 

borð, sem reynast kunna rangar við brottför, skal leiðrétta og tilkynna bar eð 

þær teljast veruleg breyting á flugáætlun. Ath. 2 — Reglur um hvernig leggja 

skuli fram breytingar á endurtækum flugáætlunum er að finna í PANS—RAC 2. 

hluta (Doc 4444 — RAC/501). 

     

  

ule Bar 

    

Gildislok flugåætlunar. 
„1  Flugumferðarþjónustudeild lendingarstaðar skal tilkynnt, eins fljótt og við 

verður komið, annaðhvort í eigin persónu eða með notkun fjarskiptatækja, um 

lendingu í hverju því flugi, sem lögð hefur verið fram flugáætlun um frá byrjun 

til enda eða um síðasta hluta þess til ákvörðunarstaðar nema hlutaðeigandi 
ATS—-stjórnvald ákveði annað. 

3.3.1.5.2 Þegar aðeins hefur verið lögð fram flugáætlun um hluta flugs, þó ekki síðasta 

hluta þess til ákvörðunarstaðar, skal loka flugáætluninni með viðeigandi 

tilkynningu til hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeildar þegar þess er krafist. 

3.3.1.5.3 Þegar engin flugumferðarþjónustudeild er á lendingarstað skal, eins fljótt og 

unnt er og þess er krafist, tilkynna lendinguna næstu flugumferðarþjónustudeild 

með bestu tiltækum ráðum. 

„1.5.4 Þegar kunnugt er að fjarskipti við lendingarstað eru ófullnægjandi og ekki er 

hægt að koma lendingartilkynningu áleiðis skal gera eftirfarandi ráðstafanir ef 

auðið er og þess er krafist: Rétt fyrir lendingu skal senda hlutaðeigandi 

flugumferðarþjónustudeild tilkynningu um radíó og jafngildir hún þá tilkynn- 
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ingu um lendingu. Venjulega skal tilkynning þessi send flugradíóstöð flugupp- 

lýsingasvæðisins sem loftfarið er í. 

Lendingartilkynningar loftfara skulu geyma eftirfarandi upplýsingar: 
a) kallmerki loftfarsins, 

b) brottfararstað, 

c) áfangaflugvöll (aðeins ef lent hefur verið á öðrum flugvelli en upphaflega var 
ákveðið), 

d) lendingarstað, 
e} Komutíma. 

Ath.— Ætíð þegar lendingartilkynningar er krafist, en hún ekki send, getur það 
valdið alvarlegum truflunum á flugumferðarþjónustu og haft í för með sér 

mikinn kostnað ónauðsynlegra leitar- og björgunaraðgerða. 

  

MERKI. 

Eftir að hafa séð eða móttekið eitthvert þeirra merkja, sem skráð eru í viðauka 
A, skal loftfar gera þær ráðstafanir sem krafist er samkvæmt túlkun merkisins í 

þeim viðauka. 

Við notkun skulu merkin í viðauka A hafa þá merkingu sem þar greinir. Þau 

skulu notuð í því skyni einu sem í viðaukanum getur og cagin Önnur merki skal 

nota sem kynni að vera ruglað saman við þau. 

TÍMI. 

Alheimstíma (UTC) skal nota og tilgreina í klukkustundum og mínútum 24 klst. 
sólarhrings er hefst á miðnætti. 

Aður en stjórnað flug er hafið skal afla upplýsinga um réttan tíma, svo og eftir 
þörfum meðan á því stendur. 

Ath— Upplýsingar um réttan tíma fást venjulega hjá flugumferðarþjónustu- 

deild nema flugrekandi (operator) eða hlutaðeigandi ATS—stjórnvald hafi 
gert aðrar ráðstafanir. 

FLUGSTJÓRNARÞJÓNUSTA. 

Flugheimildir. 

Flugheimildar skal afla áður en lagt er upp í stjórnað flug eða hluta flugs, sem 
telst stjórnað flug. Slíkrar heimildar skal óskað með því að afhenda flugstjórnar- 

deild flugáætlun. 

Ath. 1 — Flugáætlun getur tekið til nokkurs hluta flugs, svo sem þurfa þykir til 

að lýsa þeim hluta flugsins eða aðgerðum sem háðar eru flugumferðarstjórn. 

Flugheimild getur stundum aðeins náð til hluta af gildandi flugáætlun eins og 
látið er í ljós með flugheimildarmörkum eða með því að takmarka heimildina 

við ákveðnar aðgerðir, svo sem akstur, flugtak eða lendingu. 

Ath. 2 — Ef flugheimild er ekki fullnægjandi að áliti flugstjóra loftfars getur 

hann óskað eftir breyttri flugheimild og skal hún veitt ef hægt er. 

Ætíð þegar loftfar óskar eftir flugheimild, sem veitir því forgang fram yfir aðra 

umferð, er skylt að gefa skýringu á nauðsyn slíks forgangs ef hlutaðeigandi 

flugstjórnardeild óskar.
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eftirfarandi ráðstafani 

a) Frávik frá ferli: Ef loftfar 

tafarlausar ráðstafanir gerðar til að breyta stefnu þess svö 

aftur inn á fyrirhugaðan feril sinn svo fljótt sem gerlegt þykir. 

b) Breyting á réttum flughraða: Ef réttur meðalflughraði í farflugs 
stöðumiða breytist eða búist er 

    

ar farið út af Srirhuguðum 

     
    

     
  

æð milli    

   
  við að hann breytist 

hraða sem gefinn er upp í flugáætluninni skal bað tilkynnt 

flugumferðarþjónustuc deild l. 

5% þess 
= g= 

itaðeigandi 

    

    c) Breyttur áætlaður tími: Ef áætlaður tími við næsta stöðumið, við mörk næsta 

flugupplýsingasvæðis eða við áætlaðan lendingarstað breytist —— hvert af 

þessu sem fyrst kemur — um meira en þrjár mínútur frá því, sem 

flugumferðarþjónustu hefur verið tjáð, eða um hvern þann tíma, sem 

hlutaðeigandi ATS—stjórnvald eða alþjóðlegt, svæðisbundið 

  

loftferðasamkomulag ákveður, þá skal, svo fljótt sem verða má, tilkynna 
hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeild breyttan áætlaðan tíma. J Í 
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Fyrirhugaðar breytingar. 

ar óskað er brey tinga á fugåætlun skulu eftirfarandi upplysingar fylgja: 
| ( sf kað fri farflupslag, sem óskað er 

í eyttar tímagætlanir við mörk flugupplýsin 

emur að, ef við á. 

      

      
i) Ákvörðunarstaður óbreyttur: Kallmerki loftfarsins, flugreglur, lýsing á 

nýrri leið ásamt skyldum upplýsingum, sem hefjast á þeim stað, sem 
nýrrar leiðar er óskað frá, endurmetin tímaáætlun, og aðrar nauðsyn- 

legar ur [ lýsi dl. 

ii) Breyttur 'örðunarstaður: Kallmerki loftfarsins, flugreglur, lýsing á 

nýrri leið, til breytts ákvörðunarstaðar, ásamt skyldum upplýsingum, sem 

hefjist á þeim stað sem nýrrar leiðar er óskað frá, endurmetin tímaáætlun, 

varaflugvöllur (—vellir), og aðrar nauðsynlegar upplýsingar. 

      

        

Veður versnar svo að ekki verða sjónflugsskilyrði. Þegar augljóst verður, að flug 

í Í gs íðum er ekki kleift samkvæmt gildandi flugáætlun, skal lo ftfar, 

n flogið er Í stjórnuðu sjónflugi: 

a) biðja um ytta flugheimild sem geri því kleift að halda áfram til 
ákvörð lugsskilyrðum, eða fara úr 

     

    

      

              

    
r eða varaflugvallar í sjór 

2 lugstjórnarrými (blindflug/sjónflug}, eða 

b) halda áfram í sjónflugsskilyrðum og ef ekki er unnt að fá heimild samkvæmt 
gandi flugstjórnardeild hvort farið verður úr flugstjórn- 

flug) eða lent á næsta nothæfum flugvelli, eða 
c) æskja heimildar fyrir sérlegt sjónflug ef flogið er í flugstjórnarsviði, eða 

d) æskja blindflugsheimildar. 

   

   

    

    

   

    

     

=
 a), tikynna n hlat aðe 

arrými (blindflug, 

Tilkynningar um staðarákvörðun. 

Loftfar, sem á stjórnuðu flugi, skal, svo Hjótt s sem auðið er, tilkynna 

hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeild tíma, fa aðrar nauðsynlegar 

  

  

     

  

uppl ýsinga ar begar flogið er yfir sérhvert skyl idustöðumið (punkt eða línu), svo 
fremi að hlutaðeigandi ATS-—-stjórnvald eða hlutaðeigandi f flugumferðar 'þjón- 

ustudeild h 

tilvísun ti 

  

itt undanþágu frá því. Tilkynna skal á sama hátt stöðu með 

annarra stöðumiða þegar hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeild 

líkum tilgreindum stöðumiðum er ekki til að Greifa skal loftfar 

Ju sina 2 med því millibili sem hlutaðeigandi ATS—stjórnvald biður 

flugumferðarþjónustudeild tilgreinir 

Ath.— Þau si sv idar {SSR Mode C) fullnægir 

um um upp ísingar Í staðarákvörðun, eru tiltekin í ICAO „PANS/ 

, IL kafl 

mr
 

    

  

     
   

IVTO1 og aðstæður , Dar 

    

Flugumferdarstjérn lýkur. 

Þegar loftfar, sem er á stjórnuðu flugi 

flugstjórnarþjónustu skal það tilkynnt Í 

og auðið er. 

1 
hefur lent eða er ekki lengur háð 

1 taðeigandi flugstjórnardeild eins fljótt 

  

      

Fjarskipti. 
Loftfar, sem er á stjórnu ðu flugi, skal halda stöðugan hlustvörð á viðeigandi 

radíótíðni og koma á nauðsynlegu, gagnkvæmu sambandi við hlutðaðeigandi 

flugstjórnardeild, þó með þeim undantekningum sem hlutaðeigandi ATS— 
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stjórnvald kann að gera um loftför sem taka þátt í flugvallarumferð við flugvöll 
með flugturni. 
Ath— SELCAL eða annar svipaður, sjálfvirkur merkjabúnaður fullnægir 

kröfum um hlustvörð. 

Fjarskipti bregðast. Ef radíótæki bila, þannig að ekki er hægt að fullnægja 
ákvæðum í 3.5.5.1, þá skal loftfarið fara eftir reglum um radíóviðskipti sem er að 

finna í IC AQ— Viðbæti nr. 10, bindi lí, ásamt eftirfarandi reglum eftir því sem 
við á. Þar að auki skal loftfarið, ef það tekur þátt í flugvallarumferð við flugvöll 
með flugturni, fylgjast með fyrirmælum sem kunna að vera gefin með sýnilegum 
merkjum. 

Ef sjónflugsskilyrði eru skal lottfarið: 

a) fljúga áfram samkvæmt sjónflugsskilyrðum, og 

b) lenda á næsta nothæfum flugvelli, og 

c) tilkynna hlutaðeigandi flugstjórnardeild lendingu sína sem allra fyrst. 
Et blindflugsskilyrði eru eða veðurskilyrði eru þannig, að ekki virðist ráðlegt að 
ljúka fluginu samkvæmt 3.5.5.2.1 (sjá ath. 1), skal loftfarið: 

a) halda áfram flugi í samræmi við gildandi flugáætlun að viðeigandi flugleið- 
sögustöð, sem gefin hefur verið upp fyrir áætlaðan lendingarstað (sjá ath. 2), 

og, þegar þörf er á að fullnægja skilyrðum b) hér á eftir, fljúga biðflug yfir 

þeirri stöð þar til lækkun hefst, 
b) hefja lækkun frá þeirri flugleiðsögustöð, sem tilgreind er í a), á eða sem næst 

áætluðum aðflugstíma sem síðast var móttekinn og staðfestur, eða — ef 

enginn áætlaður aðflugstími hefur verið móttekinn og staðfestur — á eða sem 
næst þeim áætlaða komutíma sem tilgreindur er í gildandi flugáætlun og 
breytt hefur verið samkvæmt gildandi flugáætlun, 

c) ljúka venjulegu blindaðflugi á þann hátt sem gildir fyrir hina tilgreindu 
flugleiðsögustöð, og 

d) lenda, ef unnt er, innan 30 mínútna frá áætluðum komutíma sem tiltekinn er í 

b) eða síðasta staðfesta aðflugstíma eftir því hvor er seinna í röðinni. 

Ath. í — Eins og sést af veðurskilyrðum þeim, sem þar er greint frá, gildir 

3.6.5.2.1 fyrir öll stjórnuð flug, en 3.6.5.2.2 aðeins fyrir blindflug. 
Ath. 2 — Ef flugheimildin um lög nær aðeins til hluta leiðarinnar er ætlast til að 
loftfarið fljúgi í því eða þeim farflugslögum, sem loftfarinu var síðast úthlutað og 

það hefur staðfest, að þeim stað eða stöðum, sem tilgreindir eru í flugheimild- 
inni, og síðan í því eða þeim farflugslögum sem tilgreind eru í gildandi 
flugáætlun. 

Ath. 3 — Flugstjórnarþjónusta, sem veitt er öðrum loftförum í því loftrými sem 

um er að ræða, gerir ráð fyrir að loftfar, sem misst hefur radíósamband, fari eftir 
þeim reglum sem tilgreindar eru í 3.6.3.2.2. 

ÓLÖGMÆTAR HINDRANIR. 

Loftfar, sem er hindrað á ólögmætan hátt, skal leitast við að tilkynna 

hlutaðeigandi ATS—-deild um slík tilvik, sérhver mikilsverð atriði, er málið 

varða, og sérhver þau frávik frá gildandi flugáætlun sem nauðsynleg reynast með 

hliðsjón af aðstæðum, þannig að ATS—deildin geti veitt loftfarinu forgangs- 

þjónustu og dregið sem mest úr hugsanlegum truflunum af hálfu annarra 
loftfara.
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Ath. 1 — Samt sem áður munu ATS—deildir leitast vid ad taka eftir öllu því, 
sem bendir til að loftfar sé hindrað á ólögmætan hátt, og mun þegar í stað sinna 
óskum þess. Haldið verður áfram að senda því viðeigandi upplýsingar, er stuðla 
að öryggi flugs þess, og nauðsynlegar ráðstafanir verða gerðar til að flýta fyrir 
öllum áföngum flugsins. 
Ath. 2 — Þau loftför, sem búin eru radarsvara (SSR) og hindruð eru á 

ólögmætan hátt, skulu bregðast við samkvæmt ákvæðum ICAO — Viðbætis 11, 
„PANS/RAC“ (Doc. 4444 — RAC/501) og „PANS/OPS“ (Doc. 8168 — OPS/ 
611). 

EINELTI (interception). 
Ath. — Orðið „einelti“, í þessu samhengi, felur ekki í sér þá þjónustu, 

samkvæmt ákvæðum „leitar- og björgunarhandbókar ICAO Doc 7333), sem 

veitt er að beiðni loftfars í neyð, sem elt er uppi og fylgt. 

Einelti almannaloftfara skal hagað samkvæmt reglum og reglugerðum 

stjórnvalda þátttökuríkja ICAO og í samræmi við sáttmálann um alþjóðaflug, 

einkum grein 3 (d), þar sem þátttökuríkin ábyrgjast að taka fullt tillit til öryggis 

leiðsögu almannaloftfara, við útgáfu reglna handa ríkisloftförum sínum. Sam- 

kvæmt því skal, við samningu viðeigandi reglna og reglugerða stjórnvalda, taka 

fullt tillit til ákvæða 2. hluta Viðauka Á og 1. hluta Viðauka B. 

Ath. —— Þar sem nauðsynlegt er, vegna öryggis flugs, að almanna- og 

hernaðarloftför, hvar sem þau eru stödd, skilji og noti rétt, sérhver þau sjáanleg 
merki sem notuð eru við einelti, sem þó aðeins skyldi beita sem síðasta úrræði, 

hefur fastaráð ICAO, er það samþykkti sjáanlegu merkin í Viðauka Á við 

þennan Viðbæti, brýnt fyrir þátttökuríkjunun að sjá um að ríkisloftför þeirra 

fylgi þeim nákvæmlega. 

Þar eð einelti almannaloftfara er ævinlega áhættusamt, hefur fastaráð ICAO 

einnig samið sérstök tilmæli, sem brýnt er fyrir þátttökuríkjunum að fylgja 

nákvæmlega. Þessi sérstöku tilmæli er að finna í fylgiskjali A. 

    

Flugstjóri almannaloftfars, sem einelt er, skal fylgja reglunum í viðauka B, 2. og 
3. hluta, túlka og fylgja sjáanlegu merkjunum eins og þau eru tilgreind í 2. hluta 

viðauka A. 
Ath. — Sjá einnig greinar 2.1.1 og 3.4. 

4. KAFLI — SJÓNFLUGSREGLUR.   

Alit sjónflug skal háð þeim skilyrðum um skyggni og fjarlægð frá skýjum sem 

jöfn eru eða strangari en um getur í eftirfarandi töflu. Hlutaðeigandi flugstjórn- 

ardeild getur þó veitt sérstaka undanþágu fyrir sjónflug innan flugstjórnarsviðs.
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b) þegar um sérlegt sjónflug er að ræða, eða 

c) þegar flogið er í flugstjórnarrými (blindflug/sjónflug). 

Loftfar á sjónflugi utan flugstjórnarrýmis (blindflug/sjónflug), en innan svæðis 

eða inni í svæði, eða eftir leiðum, sem hlutaðeigandi ATS—-stjórnvald hefur 
ákveðið samkvæmt 3.3.1.1.2.1 c) eða d), skal halda stöðugan hlustvörð á 

viðeigandi radíótíðni þeirrar flugumferðarþjónustudeildar sem veitir flugupplýs- 

ingaþjónustu og staðan í sjónfluginu tilkynnt þegar þörf krefur. 
Ath.— Sjá athugasemd sem fylgir 3.6.5.1. 

Ef loftfar í sjónflugi óskar að breyta um og fljúga samkvæmt blindflugsreglum þá 
skal það: 

a) láta vita um þær nauðsynlegu breytingar sem gera þarf á gildandi flugáætlun 

ef flugáætlun hefur verið lögð fram, eða 

b) láta hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeild í té flugáætlun og útvega 

flugheimild áður en blindflug er hafið í flugstjórnarrými þegar þess er krafist 

samkvæmt 3.3.1.1.2. 

5. KAFLI — BLINDFLUGSREGLUR. 

REGLUR SEM GILDA UM ALLT BLINDFLUG. 

Búnaður loftfara. 

Loftför skulu búin viðeigandi mælitækjum og flugleiðsögutækjum sem henta 
fyrir áætlaða leið. 

Lágmarkslög. 

Að því undanskildu, þegar nauðsynlegt er við flugtök og lendingar eða þegar 

sérstakt leyfi hefur fengist frá hlutaðeigandi stjórnvaldi, skal fljúga blindflug í 

lagi, sem er ekki lægra en sú lázmarksflughæð sem yfirvöld þess lands sem flogið 

er yfir hafa ákveðið eða þar sem slík lásmarksflughæð hefur ekki verið ákveðin: 

a) í lagi sem er að minnsta kosti 2000 fetum (600 m) ofar hæstu hindrun innan 8 

km frá áætlaðri stöðu loftfarsins yfir hálendi eða fjalllendi. 
b) í lagi sem er að minnsta kosti 1000 fetum (300 m) ofar hæstu hindrun innan 8 

km frá áætlaðri stöðu loftfarsins annars staðar en um getur í a). 
Ath.1 — Áætluð staða loftfarsins er háð þeirri nákvæmni í staðsetningu sem 

hægt er að ná á þeim hluta leiðarinnar, sem um er að ræða, með hliðsjón af 
leiðsögutækjum sem tiltæk eru á jörðu og í loftfarinu. 

Ath. 2 — Sjá einnig 3.1.2. 

Breytt frá blindflugi í sjónflug. 

Ef loftfar óskar að breyta flugi samkvæmt blindflugsreglum í flug samkvæt 

sjónflugsreglum þá skal, svo fremi að flugáætlun hafi verið lögð fram, tilkynna 

hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeild sérstaklega að blindflugi þess sé lokið 

og láta vita um breytingar sem gera skuli á gildandi flugáætlun. 

Þótt loftfar á flugi samkvæmt blindflugsreglum komi inn á svæði þar sem eru 

sjónflugsskilyrði skal það ekki tilkynna lok blindflugs nema áætlað sé og 

fyrirhugað að halda flugi áfram um verulegan tíma í sjónflugsskilyrðum. 

B 12
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REGLUR UM BLINDFLUG Í FLUGSTJÓRNARRÝMI. 

Blindflug í flugstjórnarrými er háð þeim fyrirmælum sem um getur í 3.6. 

Við farflug samkvæmt blindflugsreglum í flugstjórnarrými skal flogið í farflugs- 

lagi eða ef farflugsklifur er heimilað skal flogið milli tveggja laga eða ofar lagi 
sem valið er samkvæmt: 

a) töflu yfir farflugslög samkvæmt viðauka C, eða 

b) breyttri töflu yfir farflugslög þegar þess er krafist, í samræmi við viðauka C, 

fyrir flug ofar fluglagi 290, að því undanskildu að sú samræming lags við feril, 

sem í töflunni greinir, gildir ekki þegar annað er tiltekið í flugmálahandbók 

(AIP) eða flugheimildum. 

REGLUR UM BLINDFLUG UTAN FLUGSTJÓRNARRÝMIS. 

Farflugslög. 
Loftfari í láréttu farflugi samkvæmt blindflugsreglum utan flugstjórnarrýmis, 
skal flogið í farflugslagi sem á við feril þess og tilgreint er í: 
a) töflunni yfir farflugslög í viðauka C nema þegar hlutaðeigandi ATS— 

stjórnvald tilgreinir annað fyrir flug í 3000 fetum (900 m) yfir meðalsjávar- 
máli eða neðar, eða 

b) breyttri töflu yfir farflugslög þegar þess er krafist í samræmi við viðauka C 

um flug ofar fluglagi 290. 

Ath.— Þetta ákvæði útilokar ekki farflugsklifur loftfara er fljúga hraðar en 

hljóðið. 

Fjarskipti. 
Loftfar á blindflugi utan flugstjórnarrýmis, en innan eða í svæði, eða eftir 

leiðum, sem hlutaðeigandi ATS-stjórnvald hefir ákveðið samkvæmt 
3.3.1.1.2.1 c) eða d), skal halda hlustvörð á viðeigandi radíótíðni og koma á 
nauðsynlegu, gagnkvæmu talsambandi við flugumferðarþjónustudeild þá er 

veitir flugupplýsingaþjónustu. 

Ath — Sjá ath. í grein 3.6.5.1. 

Tilkynningar um staðarákvarðanir. 

Þau loftför á blindflugi, utan flugstjórnarrýmis, sem hlutaðeigandi ATS— 

stjórnvald felur að leggja fram flugáætlun, halda stöðugan hlustvörð og koma á 

nauðsynlegu talsambandi við þá flugumferðarþjónustudeild er veitir upplýsinga- 

þjónustu, skulu tilkynna stöðu sína eins og tilgreint er í gr. 3.6.3 um stjórnað 
flug. 
Ath.— Loftfar, sem óskar að verða aðnjótandi ráðgjafarþjónustu á meðan það 

er á blindflugi innan tiltekins ráðgjafarrýmis, skal hlíta ákvæðum 3.6, að því 

undanskildu að flugáætlunin og breytingar á henni eru ekki háðar flugheimild- 

um, og gagnkvæmu fjarskiptasambandi skal haldið við þá deild er veitir 
ráðgjafarþjónustuna.
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1.1 

1.2.2 

VIDAUKI A 

Merki. (Ath.- Sjå 3. kafla, 3.4 i flugreglum) 

NEYÐARMERKI OG ÁRÍÐANDI MERKI. 
Ath. 1 — Engin ákvæði þessa kafla skulu hindra loftfar í neyð að neyta tiltækra 

ráða til að vekja á sér athygli, gera stöðu sína kunna og öðlast hjálp. 

Ath. 2 — Nánari upplýsingar um fjarsendingar á neyðarmerkjum og áríðandi 
merkjum er að finna í ICAO-Viðbæti nr. 10, II. bindi, 5. kafla. 

Ath. 3 — Nánari upplýsingar um merki, sem notuð eru við leitar- og 
björgunarþjónustu, er að finna í ICAO-Viðbæti nr. 12. 

NEYÐARMERKI. 

Eftirfarandi merki, annaðhvort notuð saman eða hvert fyrir sig, tákna að 
alvarleg og bráð hætta vofi yfir og að tafarlausrar aðstoðar sé þörf: 

1) Merkið SOS (.../- Í...) sent um morsstöð eða með öðrum hætti, 

2) orðið „MEIDEI“ (á ensku MAYDAY) sent um talstöð, 

3) flugeldar eða skot sem gefa frá sér rautt ljós og skotið er einu í einu með 

stuttu millibili, 

4) rautt svifblys. 

  

Ath.- Í 41. grein alþjóðafjarskiptareglugerðar (ITU Radio Regulations, nr. 

3268, 3270 og 3271) eru gefnar upplýsingar um viðvörunarmerki sem setja Í gang 

sjálfvirk viðvörunarkerfi fyrir mors- eða talstöðvar. 

3268 — Mors-viðvörunarmerkið er röð 12 mors-strika sem send eru í eina 
mínútu. Lengd hvers striks er 4 sekúndur en lengd bila milli strika er ein 
sekúnda. Merki þetta má handsenda en æskileg er notkun sjálfvirks búnaðar í 
þessu skyni. 

3270 — Tvítóna-viðvörunarmerkið er tveir tónar á taltíðnisviðinu, að mestu 

sínuslaga, sendir til skiptis. Annar tónninn skal hafa tíðnina 2200 Hz en hinn 

1300 Hz og lengd hvors þeirra skal vera 250 millísekúndur. 

3271 — Þegar tvítóna-viðvörunarmerkið er sent með sjálfvirkum búnaði skal 
það gert stöðugt í a.m.k. 30 sekúndur en ekki lengur en eina mínútu. Þegar 

merkið er sent á annan hátt skal það gert eins stöðugt og henta þykir í um það bil 

eina mínútu. 

ÁRÍÐANDI MERKI. 

Eftirfarandi merki, annaðhvort notuð saman eða hvert fyrir sig, tákna að loftfar 
vilji gera kunnugt um erfiðleika sem neyði það til að lenda án þess að það 

þarfnist tafarlausrar aðstoðar: 

1) kveikt og slökkt til skiptis á lendingarljósum loftfarsins, eða 

2) kveikt og slökkt til skiptis á siglingaljósum loftfarsins á þann hátt að ekki 

verði ruglað saman við leiftrandi siglingaljós. 

Eftirfarandi merki, annaðhvort notuð saman eða hvert fyrir sig, tákna að loftfar 

þurfi að koma frá sér áríðandi skeyti um öryggi skips, loftfars eða annars 

farartækis eða um öryggi einhvers manns um borð eða í augsýn: 
1) Merkið XXX (—..—/—..—/—..—) sent um morsstöð eða á einhvern 

annan hátt, 

2) Orðið „PAN“ sent um talstöð.
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2. MERKI SEM NOTA SKAL EF TIL EINELTIS KEMUR. 

2.1 MERKI EINELTILOFTFARS OG. VIDBROGD EINELTS LOFTFARS. 

Merki Viðbrögð 
Flokkur  eineltiloftfars Merking einelts loftfars Merking 

FLUGVÉLAR: 
1. Að degi: Vængjum skal vaggað #Loftfar yðar er Að degi: Vængjum skal vaggað  Skilid og mun 

frá stöðu, rétt ofan og framan  einelt. Fylgið og loftfari fylgt. fylgja fyrir- 
við og venjulega til vinstri við mér. mælum. 
hið einelta loftfar, og eftir að 
staðfesting er móttekin, beygt 

hægt og í sömu hæð í æskilega 

stefnu, venjulega til vinstri. 

Að nóttu: Sama og að ofan Að nóttu: Sama og að ofan 

greinir, að viðbættu því að greinir, að viðbættu því að- 
kveikt og slökkt skal óreglulega kveikt og slökkt skal óreglulega 

á siglingaljósum. á siglingaljósum. 

Ath. 1 — Veðurskilyrði eða ÞYRLUR: 

landslag geta valdið því að Að degi eða nóttu: Loftfari 
eineltiloftfarið verður að fljúga vaggað, kveikt og slökkt 
rétt ofan og framan við og til óreglulega á siglingaljósum og 
hægri við einelta loftfarið og loftfari fylgt. 

taka síðan beygjuna til hægri. 
Ath.- Um  viðbótaraðgerðir 
hins einelta loftfars er mælt 
fyrir í 3. kafla, 3.8. 

Ath. 2 — Ef einelta loftfarið 
getur ekki fylgst með einelti- 
loftfarinu er þess vænst að hið 

síðarnefnda fljúgi  biðflugs- 
hringi og vaggi síðan vængjum 
hvert sinn sem það fer fram úr 

því einelta. 

2. Að degi eða nóttu: Skyndileg —Loftfar yðar má FLUGVÉLAR: Skilið og mun 
breyting á stöðu í átt frá einleta — halda áfram. Að degi eða nóttu: Vængjum fylgja fyrir- 
loftfarinu, fólgin í klifurbeygju, vaggað. mælum. 
sem er 90 eða meira án þess að 

farið sé yfir fluglínu einelta- ÞYRLUR: 

loftfarsins. Að degi eða nóttu: Loftfari 

vaggað. 

3. Að degi: Flogið hring umhverf- Lendið loftfari FLUGVÉLAR: Skilið og mun 

is flugvöll, hjólabúnaður settur yðar á þessum fylgja fyrir- 

niður og flogið yfir flugbraut í flugvelli. Að degi: Hjólabúnaður settur mælum. 
þá átt sem lenda skal, eða ef 

einelta loftfarið er þyrla, flogið 
yfir þyrlulendingarsvæði. 

Að nóttu: sama og að ofan 

greinir, að því viðbættu að 
lendingarljós eru stöðugt höfð 
á. 

niður, eineltiloftfarinu fylgt og 

ef lending er talin hættulaus 

eftir að flogið hefur verið yfir 
flugbrautina skal undirbúa 
lendingu. 

Að nóttu: sama og að ofan 

greinir, að því viðbættu að 

lendingarljós eru stöðugt höfð 

ÞYRLUR: 
Að degi eða nóttu: Fylgið ein- 
eltiloftfarinu og haldið til lend- 
ingar með logandi lending- 

arljós séu þau tiltæk.
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2.2 MERKI EINELTS LOFTFARS OG VIÐBRÖGÐ EINELTILOFTFARS. 

Merki Viðbrögð 
Flokkur  einelts loftfars Merking eineltiloftfars Merking 

á. FLUGVÉLAR: 
Að degi: Hjólabúnaður dreginn —Tiltekinn  flug- Að degi eða nóttu: Ef æskilegt — Skilið, fylgið 

upp þegar flogið er yfir völlur er full: er að einelta loftfarið fylgi mér. 
lendingarbraut í hæð sem er — nægjandi. eineltiloftfarinu eftir til annars 

meiri en 1000 fet (300 m) en flugvallar þá dregur eineltiloft- 

minni en 2000 fet (600 m) yfir farið upp hjólabúnað sinn og 
flugvelli og haldið áfram að notar merkin sem tiltekin eru í 
fljúga í hringi umhverfis 1. flokki fyrir eineltiloftför. 

flugvöllinn. 

Að nóttu: Ef ákveðið er að sleppa einelta — Skilið loftfarið 
Kveikt og slökkt á lending- loftfarinu þá notar eineltiloft- — má halda áfram 

arljósum þegar flogið er yfir farið merkin, sem tiltekin eru í 
lendingarbrautina í hæð sem er 2. flokki fyrir eineltiloftför. 

meiri en 1000 fet (300 m) en 

minni en 2000 fet (600 m) yfir 
flugvelli og haldið áfram að 
fljúga í hringi  umhveriis 
flugvöllinn. Ef ekki er hægt að 
kveikja og slökkva á lending- 
arljósum þá skal nota önnur 
ljós sem tiltæk eru. 

5 FLUGVÉLAR: Get ekki fylgt Ad degi eda néttu: Notid merk-  Skilid. 

Að degi eða nóttu: Kveikt og fyrirmælum. in í 2. flokki, sem ætluð eru 
slökkt reglulega á öllum til- eineltiloftförum. 

tækum ljósum, en þannig að- 
greint verði frá leiftrandi 

ljósum. 
6 FLUGVÉLAR: Er í nauðum. Að degi eða nóttu: Notið merk- Skilið. 

Kveikt og slökkt óreglulega á in í 2. flokki, sem ætluð eru 

öllum tiltækum ljósum. eineltiloftförum. 

ÞYRLUR: 
Að degi eða nóttu: Kveikt og 
slökkt óreglulega á öllum til- 
tækum ljósum. 

3. SÝNILEG MERKI SEM NOTUÐ ERU TIL AÐ GERA LOFTFARI VIÐ- 

VART AÐ ÞAÐ SÉ HEIMILDARLAUST ÞEGAR ÞAÐ ER Í EÐA UM 
ÞAÐ BIL AÐ FLJÚGA INN Í HAFTA-, BANN- EÐA HÆTTUSVÆÐI 
Að degi og nóttu tákna merkjaskot frá jörðu, sem endurtekin eru á 10 sekúndna 
fresti og hvert um sig gefur frá sér græn og rauð ljós þegar það springur, að 

loftfar sé á heimildarlausu flugi í hafta—, bann— eða hættusvæði eða sé um það 

bil að fljúga inn í slík svæði og að þau skuli gera viðeigandi ráðstafanir.
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Mynd | 

4. MERKI ÆTLUD FLUGVALLARUMFERD. 

4.1 LJÓS OG SKOTMERKI. 

4.1.1 Fyrirmæli. 

Frá flugturni 

Ljósmerki til loftfars á flugi til loftfars á jörðu 

á jörðu 

g 
S< Stöðugt grænt Heimil lending Heimilt flugtak 
2 Stöðugt rautt Víkið fyrir annarri umferð og haldið Nemið staðar 
3 áfram hringflugi umhverfis völlinn. 

ð Græn leiftur Komið til lendingar“ Heimill akstur 
2 Raud leiftur Flugvållurinn 66ruggur, lendid ekki Akid af lendingarsvædi i notkun 
S Hvit leiftur Lendið á þessum flugvelli og akið í hlað Komið til brottfararstaðar flugvallarins 

= 

3 Rautt merkjaskot #Lendið ekki núna þrátt fyrir fyrri fyrir- 
á 

mæli 
  

*Heimildir til lendingar og aksturs munu veittar þegar við á.
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4.2.1 

4.2.2 
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4.2.5 

4.2.5. 1 

AQ n
 Nr. 99 

Stadfesting loftfars. 

i) Å flugi: 

a) að degi: vagga skal vængjum. 

Ath.- Ekki skal búast við þessu merki ef loftfarið er komið á þver- eða 

lokastefnu. 
b) að nóttu: Kveikja og slökkva skal tvisvar á lendingarljósum eða ef þau 

eru ekki tiltæk skal kveikja og slökkva tvisvar á siglingaljósum. 

ii) Á jörðu: 
a) að degi: Hreyfa skal halla- eða hliðarstýri, 
b) að nóttu: Kveikja og slökkva skal tvisvar á lendingarljósum eða ef þau 

eru ekki tiltæk skal kveikja og slökkva tvisvar á siglingaljósum. 

SÝNILEG MERKI Á JÖRÐU. 
Ath.— Nákvæma lýsingu á gerð merkjanna er að finna í ICAO-Viðbæti 14. 

Bann við lendingu. 

Láréttur, rauður ferningur með gulum skákrossi (mynd 2) í merkjareit táknar að 

  

  

lendingar séu bannaðar og verði það sennilega um langan tíma. SS 
(25 EN 

Nauðsyn sérstakrar varúðar við aðflug og lendingu. |. uu SÆR 

Låréttur, raudur ferningur med einu gulu skåbandi i merkjareit Mynd 2 

(mynd 3) táknar að vegna slæms ástands umferðarsvæðisins eða rr 

af einhverri annarri ástæðu skuli gæta sérstakrar varúðar við að Á 

aðflug og lendingu. Fn 

; Mynd 3 
Notkun flugbrauta og akbrauta. y 

Lárétt, hvít handvætt (dumb-bell) í merkjareit (mynd 4) táknar (O< 

að loftför skuli aðeins hefja flug, lenda og aka á flugbrautum og I 

akbrautum. Mynd 4 

Sams konar handvætt og um getur í 4.2.3.1 en með svörtu bandi þ= 

þvert yfir hvorn hringflöt með stefnu hornrétt við stefnu hand- SE 

fangsins (mynd 5) táknar að loftför skuli aðeins hefja flug og Mynd 5 
lenda á flugbrautum en að önnur starfsemi þeirra á flugvellinum 
sé ekki takmörkuð við flugbrautir og akbrautir. 

Lokaðar flugbrautir eða akbrautir. 

Krossar í einum áberandi lit, gulum eða hvítum (mynd 6), lagðir 

lárétt á flugbrautir og akbrautir eða hluta þeirra, tákna svæði sem 
er ónothæft fyrir loftför. Mynd 6 

Átt lendinga og flugtaka. mm 

Lårétt, hvitt eda raudgult ,,lendinga-T" (mynd 7) segir til um átt — 

sem loftför skulu nota við lendingu og flugtak, og er samhliða 

legg T-sins að þverarminum. Mynd 7 
Tveir lóðréttir tölustafir (mynd 8) á eða nálægt flugturni gefa 09 

flugmönnum loftfara á umferðarsvæði til kynna segulstefnu — 

flugbrautar í sem næst tugum gráða. Mynd 8 

Hægri handar umferð. — 

Ef í merkjareit eða við enda flugbrautar er í notkun áberandi ör, | Led 

sem visar til hægri (mynd 9), tåknar hån ad beygjur skuli taka til U 

hægri fyrir lendingu og eftir flugtak. Mynd 9



  

  

Mynd 11 

2 HÉR ER STÆÐIÐ. 
Armar beint upp og lófar snúa inn. 
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1.2.7 Flugvardstofa. 

Bókstafurinn C í svörtum lit á gulum lóðréttum fleti (mynd 10) 

segir til um hvar flugvarðstofa er. 

4.2.8 Svifflug. 

Í áréttur, tvöfaldur, hvítur kross (mynd 11) í merkjareit tåknar ad 

svifflugur noti flugvöilinn og þær séu á flugi. 

5. HLAÐMERKI. 

5.1 FRÅ HLADSTJORA TIL LOFTFARS. 
Ath. 1 — Hlaðstjóra er ætlað að gera þessi merki með höndum 
sínum sem lýstar skulu upp, eins og þörf krefur, til þess að gera 

flugmanni kleift að sjá merkin, en hlaðstjórinn stendur fyrir 

framan og snýr sér að loftfarinu og tekur sér stöðu: 
a) fyrir flugvélar: Fyrir framan vinstri væng, innan sjónsviðs 

flugmannsins, og 
b) fyrir þyrlur: Þar sem flugmaðurinn á best með að sjá hann. 

Ath. 2 — Merki þessi tákna hið sama þótt merkjaspjöld eða 

hvers konar merkjaljós séu notuð. 

Ath. 3 — Séð frá hlaðstjóra, sem stendur fyrir framan og snýr að 

loftfarinu, eru hreyflar þess tölusettir frá hægri til vinstri (þ.e. ytri 

hreyfill á vinstri væng er nr. 1). 
Ath. 4 — Merki, sem merkt eru með stjörnu, eru ætluð þyrlum á 

hangandi (hovering) flugi. 

5.1.1 Áður en eftirfarandi merki eru notuð skal hlaðstjórinn fullvissa 

sig um að engar hindranir né árekstrarhætta verði á vegi 

loftfarsins, er það fylgir leiðbeiningum hans í samræmi við grein 

3.4.1. 

Ath.— Lögun margra loftfara er slík að erfitt er að fylgjast úr 

stjórnklefa með vængendum, hreyflum og þeim öðrum hlutum, 

er lengst skaga út, meðan loftfarið er á hreyfingu um flugvöllinn. 

1 HALDIÐ ÁFRAM SAMKVÆMT FREKARI 
LEIÐBEININGUM HLAÐSTJÓRA. e-> 

Hlaðstjóri leiðbeinir flugmanni þegar umferð á flugvellinum vi 
gerir slikt nauds . A gerir slíkt nauðsynlegt |
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HALDIÐ ÁFRAM TIL NÆSTA HLAÐ- 7 1 
STJÓRA. | 
Hægri eða vinstri armur niður með síðu, hinn Á Á | 
armurinn fyrir framan brjóst og vísar í áttina til ar Hati: | 
næsta hlaðstjóra. | | 

AKID ÅFRAM. 
Armar, lítið eitt til hliðar og lófar skulu snúa 

  

  

  

| 
aftur og þeir sífellt á hreyfingu upp og aftur frá Kt %% | 

Á | 

axlarhæd. ge Á Ni pi Nn | 
| Á | Á | | 
JU U! | 

- CON 4 | 

ENE 

BEYGID. TT a 
a) Beygið til vinstri: Hægri armur niður, vinstri FÁ FR | 

armur sífellt á hreyfingu upp og aftur. Hraði IN ANG | 
armhreyfinganna segir til um beygjuhradann. É Mw. Á FAR | 

b) Beygið til hægri: Vinstri armur niður, hægri ” ” | 

armur sífellt á hreyfingu upp og aftur. Hraði A A | 
armhreyfinganna segir til um beygjuhraðann. KÅR La | 

IA | 
/ | 

STODVID. 
Armar sífellt á hreyfingu í kross yfir höfði (hraði sn 

Mi SR mø DDD, ud ERE YA 
armhreyfinganna segir til um hve fljótt er nauð- Á 0 Á A 

synlegt að nema staðar, þ.e. eftir því sem w, | 

hreyfingarnar eru hraðari því fyrr skal stöðva). W Á 

HEMLAR. 
a) Festið hemla: Hönd með útréttum fingrum sett fram 

fyrir brjóstið þannig að framhandleggur sé láréttur, 
hnefi síðan krepptur. 

b) Losið hemla: Krepptur hnefi settur fram fyrir brjóstið 

    

þannig að framhandleggur sé láréttur, síðan rétt úr R 
fingrum. mM 

SKORDUR. a 
a) Setjið skorður við hjól: Armar niður, lófar (AN ÁR í 

snúa aftur, armar hreyfðir að líkamanum. Sr St 

b) Takið skorður frá hjólum: Armar niður, lófar 

snúa fram, armar hreyfðir frá líkamanum. 
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9 RÆSIÐ HREYFIL (HREYFLA). 

10 

11 

12 

13 

14 

Vinstri hendi lyft yfir höfuð. Fjöldi útréttra fingra segir til 

um númer þess hreyfils sem ræsa skal. Hægri hönd skal 

hreyfa í hringi í höfuðhæð. 

STÖÐVIÐ HREYFLA. 
Annar hvor framhandleggur láréttur í axlarhæð, 
hönd fyrir framan háls, lófi snýr niður. Armur 
boginn og höndina skal hreyfa lárétt til hliðar. 

HÆGAR. 

Armar niður, lófar snúa niður, síðan skal hreyfa 

þá nokkrum sinnum upp og niður. 

HÆGIÐ Á HREYFLI (HREYFLUM) ÞEIM 
MEGIN SEM VÍSAÐ ER TIL. 
Armar niður, lófar snúa niður, hægri eða vinstri 

hönd skal hreyfð upp og niður, en það táknar að 

hægja skuli á vinstri eða hægri hreyfli 

(hreyflum). 

AKIÐ AFTUR Á BAK. 
Armar niður með síðum, lófar snúa fram, hreyfa 

skal þá sífellt fram og upp í axlarhæð. 

BEYGJUR UM LEIÐ OG EKIÐ ER AFTUR 
Á BAK. 
a) Stéli skal snúið á stjórnborða: Vinstri arm 

skal hreyfa sífellt beint fram frá uppréttri 

stöðu í lárétta. 

b) Stéli skal snúið á bakborða: Hægri armur skal 

benda niður, vinstri arm skal hreyfa sífellt 

beint fram frá uppréttri stöðu í lárétta. 

10. febrúar 1987 

— 
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AN 
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Á 

16 

17 

18 

19 

20 

ENGAR HINDRANIR. 

Hægri framhandlegg skal lyfta upp um olnboga með 

uppréttum þumalfingri. 

NEMIÐ STAÐAR Í LOFTI. * 

Armar skulu vera láréttir út til hliðanna. 

HÆKKIÐ FLUGIÐ.* 
Armar skulu vera láréttir út til hliðanna, á 
sífelldri hreyfingu upp yfir höfuð, lófar skulu 
snúa upp. Hraði hreyfinganna segir til um hve 
ört skal hækka flugið. 

LÆKKIÐ FLUGIÐ.* 
Armar skulu vera láréttir út til hliðanna, á 

sífelldri hreyfingu niður, lófar skulu snúa niður. 

Hraði hreyfinganna segir til um hve ört skal 

lækka flugið. 

FARIÐ TIL HLIÐAR.* 
Viðeigandi armur skal vera láréttur út til hliðar í 
þá átt sem fara skal, hinn arrnurinn skal vera á 

sífelldri hreyfingu til hliðar og upp í þá átt sem 

fara skal. 

LENDIÐ?. 
Armar skulu krosslagðir og vita niður á framhlið 
líkamans. 
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180 

FRÅ FLUGMANNI LOFTFARS TIL HLAD- 
STJORA. 
Ath. 1 — Flugmanni í stjórnklefa er ætlað að gefa 
þessi merki þannig að hlaðstjóri sjái hendur hans 

greinilega og getur hann lýst þær upp til að auðvelda 

hlaðstjóranum að sjá þær. 

Ath. 2 — Séð frá hlaðstjóra, sem stendur fyrir 

framan og snýr að loftfarinu, eru hreyflar tölusettir 
frá hægri til vinstri, (þ.e. ytri hreyfill á vinstri væng er 

númer 1). 

1 

2 

HEMLAR. 
Ath.— Þegar hnefi er krepptur segir það til um hvenær 
hemlar eru festir og þegar rétt er úr fingrum hvenær þeir 

eru losaðir. 
a) Hemlar festir: Hönd með útréttum fingrum skal sett 

fram fyrir andlitið þannig að framhandleggur sé 
láréttur, hnefi síðan krepptur. 

b) Hemlar losaðir: Krepptur hnefi skal settur fyrir and- 

litið þannig að framhandleggur sé láréttur, síðan skal 
rétta úr fingrum. 

SKORÐUR. 
a) Setjið skorður við hjól: Armar skulu réttir út með 

lófana fram, krossleggið síðan hendur fyrir framan 

andlit. 
b) Takið skorður frá hjólum: Hendur skulu krosslagðar 

fyrir framan andlit með lófana fram, hreyfið síðan 

arma út. 
TILBÚINN AÐ RÆSA HREYFIL (HREYFLA). 
Segið til um númer þess hreyfils, sem á að ræsa með því 
að rétta úr sama fjölda fingra annarrar handar. 

VIÐAUKI B. 

Einelti almannaloftfara. (Sjá kafla 3, 3.8, þessa viðbætis) 

Grundvallaratriði sem ríkjum ber að fara eftir. 

10. febrúar 1987 

Til að öðlast nauðsynlegt samræmi regina til öryggis leiðsögu almannaloftfara, 
skulu þátttökuríki ICAO taka fullt tillit til eftirfarandi grundvallaratriða við 
samningu reglna og reglugerða stjórnvalda: 

aðeins skal grípa til eineltis almannaloftfara, sem allra síðasta úrræðis, 
sé það gert, skal einelti takmarkað við að fá fullvissu um skírkenni loftfars, 
nema nauðsynlegt sé að beina loftfarinu á feril flugáætlunar, leiðbeina því út 

fyrir lofthelgi ríkis, frá bann-, hafta- eða hættusvæðum, eða gefa því 

a) 

b) 

fyrirmæli um að lenda á tilteknum flugvelli, 

ekki skal einelta almannaloftför í æfingaskyni, 
veita skal eineltu loftfari leiðsögu og upplýsingar um talstöð, þegar talsam- 

, band næst, og
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1.3 

2.2 

2.3 

e) pegar hinu einelta loftfari er fyrirskipad ad lenda å bvi svædi sem flogid er 
yfir, skal flugvöllurinn sem lenda skal á, vera hæfur til öruggrar lendingar 
þeirrar tegundar loftfars sem um er að ræða. 

Ath. — Við einróma samþykki 25. fundar (auka) ICAO þingsins, hinn 10. maí 

1984, á 3. grein ICAO sáttmálans um alþjóðaflug, viðurkenndu þátttökuríkin að 

„sérhvert ríki verði að forðast að grípa til vopna gegn almannaloftförum á flugi“. 

Þátttökuríkin skulu auglýsa staðlaða aðferð sem skipulögð hefur verið, um 

athafnir loftfara, sem einelta almannaloftfar. Slík aðferð skal hönnuð til að 

forðast hættu fyrir einelta loftfarið. 

Ath. — Sérstök tilmæli um slíkar aðferðir er að finna í fylgiskjali A, 3. hluta. 

Þátttökuríkin skulu sjá um að þar sem SSR radar er til staðar, skuli hann 
notaður til að skírkenna almannaloftför, á svæðum þar sem búast mætti við 

einelti. 

Viðbrögð einelts loftfars 

Loftfar sem annað loftfar eineltir, skal þegar í stað: 

a) fylgja fyrirmælum eineltiloftfarsins með því að túlka sjáanleg merki og fara 
eftir þeim samkvæmt viðauka A, 

b) tilkynna atvikið hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeild, ef unnt er, 

c) reyna að ná talsambandi við eineltiloftfarið eða viðeigandi eineltistjórndeild 
á neyðartíðninni 121.5 MHz, veita upplýsingar um kallmerki loftfarsins og 
eðli flugsins, og ef við á og engu talsambandi verið náð, endurtaka tilraunina 

á neyðartíðninni 243 MHz, 
d) velja „SSR hátt A, merki 7700“, ef loftfarið er búið radarsvara, nema önnur 

fyrirmæli berist frá viðeigandi flugumferðarþjónustudeild“. 

Ef einhver þau fyrirmæli, sem berast um talstöð, hvaðan sem þau kunna að 

berast, stangast á við þau sem eineltiloftfarið hefur gefið með sjáanlegum 
merkjum, skal hið einelta loftfar óska nánari skýringa þegar í stað, og á meðan 
halda áfram að fylgja þeim sjáanlegu fyrirmælum sem eineltiloftfarið hefur 

gefið“. 

Ef einhver þau fyrirmæli sem berast um talstöð, hvaðan sem þau kunna að 
berast, stangast á við þau sem eineltiloftfarið hefur gefið um talstöð, skal einelta 
loftfarið óska nánari skýringa þegar í stað, og á meðan halda áfram að fylgja 

þeim fyrirmælum sem eineltiloftfarið hefur gefið um talstöðina“. 

Talstöðvarviðskipti við einelti 
Sé talsambandi náð meðan á einelti stendur, en fjarskipti á tungumáli er báðir 

skilja ókleif, skal reyna að koma fyrirmælum, viðurkenningu á móttöku þeirra 

og öðrum áríðandi upplýsingum áleiðis, með því að nota eftirfarandi orðasam- 
bönd og framburð þeirra og tvítaka sérhvert orð og orðasamband:
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Ordasamband 

CALL SIGN 

FOLLOW 

DESCEND 

YOU LAND 

PROCEED 

Ordasamband 

CALL SIGN 

WILCO 

CAN NOT 

REPEAT 

AM LOST 

MAYDAY 

HIJACK 

LAND 

(nafn stadar) 
DESCEND 

182 

Orðasambönd eineltiloftfars. 

Framburður 

KOL-SÆN 
FOL-LÓ 
DÍ-SEND 
JÚ-LAND 
PRÓ-SÍD 

Orðasambönd einelts loftfars. 

Framburður 

KOL-SÆN 

VILL-KÓ 
KANN-NOTT 

RÍ-PÍT 
ÆM-LOST 

MEI-DEI 

HÆ-DJAKK 

LAND 

(nafn staðar) 

DÍ-SEND 

Ath. 1— Í 22. dálki eru áhersluatriði undirstrikuð. 

Ath. 2— Kallmerkið, sem óskað er eftir, er það sem notað er í talviðskiptum 

við flugumferðarþjónustudeildir og ber saman við skírkenni loftfarsins í 
flugáætlun. 

10. febrúar 1987 

Þýðing 
Hvað er kallmerki þitt? 

Fylgið mér 

Lækkið til lendingar 
Lendið á þessum flugvd 
Haldið áfram 

Þýðing 
Kallmerki mitt er 

Skilið, skal gert 

Get ekki 

Endurtakið 

Staðarákvörðun óþekkt 

Er nauðulega staddur 

Ég hef verið eineltur 
Ég óska að lenda á 
(staðarnafn) 

Ég óska eftir lækkun 

Ath. 3 — Ekki er alltaf æskilegt að nota orðið „HIJACK“.
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VIDAUKI C 

Tafla yfir farflugslög. 

Farflugslög þau, sem fljúga skal í þegar flugreglurnar tilgreina, eru sem hér segir: 

Nr. 99 

  

  

FERILL ** 

frá 000? til 1790*** frá 180? til 3599*** 

blindflug sjónflug blindflug sjónflug 

FL flughæð FL flughæð FL flughæð FL flughæð 
fet metrar fet metrar fet metrar fet metrar 

—-90 

10 1000 300 20 2000 600 

30 3000 900 35 500 1050 40 4000 1200 45 4500 1350 

50 5000 1500 55 5500 1700 60 6000 1850 65 6500 2000 

70 7000 2150 75 7500 2300 80 8000 2450 85 8500 2600 

90 9000 2750 95 9500 2900 100 10000 3050 105 10500 3200 

110 11000 3350 115 11500 3500 120 12000 3650 125 12500 3800 

130 13000 3950 135 13500 4100 140 14000 4250 145 14500 4400 

150 15000 4550 155 15500 4700 160 16000 4900 165 16500 5050 

170 17000 5200 175 17500 5350 180 18000 5500 185 18500 5650 

190 19000 5800 195 19500 5950 200 20000 6100 205 20500 6250 

210 21000 6400 215 21500 6550 220 22000 6700 225 22500 6850 

230 23000 7000 235 23500 7150 240 24000 7300 245 24500 7450 

250 25000 7600 255 25500 7750 260 26000 7900 265 26500 8100 

270 27000 8250 275 27500 8400 280 28000 8550 285 28500 8700 

290 29000 8850 300 30000 9150 310 31000 9450 320 32000 9750 

330 33000 10050 340 34000 10350 350 35000 10650 360 36000 10950 

370 37000 11300 380 38000 11600 390 39000 11900 400 40000 12200 

410 41000 12500 420 42000 12800 430 43000 13100 440 44000 13400 

450 45000 13700 460 46000 14000 470 47000 14350 480 48000 14650 

490 49000 14950 500 50000 15250 510 51000 15550 520 52000 15850 

o.s.frv. o.s.frv. o.s.frv. o.s.frv. o.s.frv. 

* Að því undanteknu þegar breytt tafla yfir farflugslög, sem styðst við 

alþjóðlegt, svæðisbundið loftferðasamkomulag um hæðarbil, sem er minna en 

2000 fet (600 m) en ekki minna en 1000 fet (300 m), er í gildi fyrir loftför á flugi 

ofar fluglagi (FL) 290 á ákveðnum svæðum og við sérstakar aðstæður. 

** Segulferill (misvísandi). Á heimskautasvæðum yfir 70 gráðum norðlægrar 
og suðlægrar breiddar og á þeim viðbótarsvæðum, sem hlutaðeigandi ATS- 

stjórnvöld ákveða, skal þó nota svonefnda netferla sem styðjast við net af línum 

samhliða Greenwich-lengdarbaug sem teiknaðar eru á pólvíddarkort (polar 
stereographic chart). Áttin að norðurheimskautinu á Greenwich-baugnum og 

öllum línum honum samhliða kallast þá net-norður. 

*** Nema frá 090? til 269? og frá 270? til 089?, þar sem alþjóðlegt svæðisbundið 

loftferðarsamkomulag mælir svo fyrir til hagræðis fyrir ríkjandi umferðaráttir, 

skal tilgreina hvernig skipt er frá einu kerfinu til annars.
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VIÐAUKI D. 
(Ath.— Sjá kafla 3, 3.1.8 í viðaukanum) 

MANNLAUS FRJÁLS LOFTBELGUR. 

FLOKKUN MANNLAUSRA FRJÁLSRA LOFTBELGJA. 

Mannlausir frjálsir loftbelgir skulu flokkaðir sem: 

a) léttur: Mannlaus frjáls loftbelgur sem flytur arðbæran farm, einn eða fleiri 

pakka með heildarþunga minni en 4 kg, nema hann sé flokkaður sem þungur 

loftbelgur, samkvæmt c) 2), 3) eða 4) hér að aftan, eða 

b) meðal: Mannlaus frjáls loftbelgur sem flytur arðbæran farm, tvo eða fleiri 

pakka, með heildarþunga 4 kg eða meira, en minna en 6 kg, nema hann sé 

flokkaður sem þungur loftbelgur samkvæmt c) 2), 3) eða 4) hér að aftan, eða 
c) þungur: Mannlaus frjáls loftbelgur sem flytur arðbæran farm sem: 

1) er 6 kg eða þyngri, eða 
2) flytur 3 kg pakka eða þyngri, eða 
3) flytur 2 kg pakka eða þyngri, með meiri þyngd á flatareiningu en 13 

grömm á cm2, eða 

4) notar reipi eða önnur áhöld til að bera uppi farminn sem þarf 230 N högg 
eða meira til að aðskilja hinn upplyfta farm frá loftbelgnum. 

Ath. 1 — Loftþyngdin á flatareiningu sem tilgreind er í c) 3) er ákvörðuð með 
því að deila heildarþunga farmsins í grömmum með stærð minnsta yfirborðs 

hans í cm2. 

Ath. 2 — Sjá mynd á bls. 185. 

ALMENNAR STARFSREGLUR. 

Ekki skal svifa mannlausum frjálsum loftbelg án viðeigandi heimildar þess ríkis 

sem sviftakið hefst í. 

Öðrum en léttum mannlausum loftbelgjum, sem eingöngu eru notaðir í 
veðurfræðilegum tilgangi og svifið er samkvæmt reglum hlutaðeigandi yfirvalda, 
skal ekki svifað yfir önnur lönd án viðeigandi heimilda frá þeim. 

Heimildin, sem vísað er til í 2.2, skal fengin áður en belgur er settur á loft ef líkur 
benda til, þegar gerð er áætlun um svifið áður en belgur er settur á loft að 
loftbelgurinn kunni að hrekjast inn í loftrými annars ríkis. Slíkrar heimildar má 

afla fyrir þess konar raðflug eða sérstakt endurtækt svif, t.d. loftbelgjasvif til 

könnunar andrúmsloftsins. 

Mannlausum frjálsum loftbelg skal svifa samkvæmt skilyrðum skrásetningarríkis 

og ríkja sem fyrirhugað er að svifa yfir. 

Ekki skal svifa mannlausum frjálsum loftbelg þannig að högg frá honum eða 

hlutum hans, þar á meðal farmi, á yfirborði jarðar valdi hættu fólki eða 

mannvirkjum, sem ekki eru í tengslum við svifið. 

Mannlausum þungum, frjálsum loftbelg skal ekki svifa yfir úthöfum án 

samhæfingar fyrirfram við hlutaðeigandi ATS-stjórnvöld.
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Pungum eda meda bungum mannlausum loftbelgjum skal ekki sleppt þannig að 
þeir svifi lægra en 300 m (1000 fet) yfir þéttbýlum hlutum borga, bæja eða þorpa 

eða yfir átisamkomum ' sem ekki eru í tengslum við flugið. 

Þungum mannlausum frjálsum loftbelg skal ekki svifa nema: 

a) hann sé útbúinn a.m.k. tveimur farmflugstöðvunartækjum eða kerfum, 

sjálfvirkum eða fjarstýrðum, sem starfa óháð hvort öðru, 
b} í þrýstingslausa, „polyethylene“ loftbelgi, skal a.m.k. nota tvær aðferðir, tvö 

kerfi, tæki eða sambland þeirra, sem starfa óháð hvort öðru, við stöðvun á 

svifi loftbelgsins. 

Ath.— Loftbelgir með ofþrýstingi þurfa ekki á þessum búnaði að halda þar eð 

þeir stíga fljótlega eftir losun farmsins og springa án þess að þörf sé tækja eða 

kerfa til að sprengja belginn. 

Í þessu sambandi er loftbelgur með ofþrýstingi einfaldur og óstækkanlegur og 

þolir mismunandi þrýsting, hærri að innan en utanverðu. Hann er þannig 
útblásinn að lægri þrýstingur gassins haldi loftbelgnum samt sem áður 

útblásnum. Slíkur ofþrýstingur heldur nauðsynlegum stöðugum þrýstingi þar 
til of mikið gas sleppur út. 

c) loftbelgurinn er annaðhvort búinn radarspegli eða speglunarefni sem berg- 
málar á jarðradar á tíðnisviðinu 200—-2700 MHz og/eða belgurinn er búirin 
öðrum tækjum sem gera kleift að fylgst sé stöðugt með honum, lengra en 
jarðradar dregur. 

Ath. 2 — Sjá mynd á bls. 185. 

Ekki skal svifa mannlausum frjálsum loftbelg í loftrúmi þar sem jarðradar af 

SSR gerð er í notkun nema hann sé búinn SSR radarsvara, sem getur tilkynnt 
um hæð og starfar sífellt á ákveðnu merkjamáli eða kveikja má á þegar 

eftirlitsstöðin óskar. 

Ekki skal svifa mannlausum frjálsum loftbelg, sem er búinn dragloftneti sem 

þarf meira en 230 N afl til að slitna, hvenær sem er, nema loftnetið sé búið 

litskrúðugum veifum með í mesta lagi 15 metra millibili. 

Ekki skal svifa þungum mannlausum frjálsum loftbelg undir 18.000 metra 

(60.000 feta) þrýstingshæð, milli sólseturs og sólaruppkomu, eða annars eN 

tímabils milli sólseturs og sólaruppkomu (leiðrétt í samræmi við lofthæðina 

samkvæmt ákvörðun hlutaðeigandi ATS-stjórnvalds, nema loftbelgurinn, feng - 

ihlutir hans og farmurinn, hvort sem slíkt losnar frá honum á svifinu eða ekki, 

séu upplýstir. 

Ekki skal svifa þungum, mannlausum, frjálsum loftbelg, með lengri en 15 metra 
hengibúnaði (öðrum en skærlitri opinni fallhlíf), milli sólaruppkomu og sólar- 
lags, undir 18.000 metra (60.000 feta) þrýstingshæð, nema hengibúnaðurinn sé 

málaður mjög litskrúðugum veifum í fjölbreytilegum litum. 

STÖÐVUN. 
Sá, sem stjórnar þungum, ómönnuðum frjálsum loftbelg, skal ræsa viðeigandi 

stöðvunarbúnað samkvæmt ákvæðum í 3.3 a) og b) hér að framan: 

a) þegar ljóst verður að veðurskilyrði séu lakari en tilskilið er, eða 

b) ef bilun eða aðrar ástæður gera áframhald svifs hættulegt flugumferð eða 
fólki og eignum á jörðu niðri, eða 

c) áður en farið er í heimildarleysi inn í loftrúm annars ríkis.
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SVIFTILKYNNING. 

TILKYNNING FYRIR SVIF. 

Tilkynna skal viðeigandi flugumferðarþjónustudeildum fyrirhugað svif mann- 
lauss frjáls loftbelgs, af meðalþungri eða þyngri gerð, eigi síðar en með sjö daga 

fyrirvara. 

Í tilkynningu um fyrirhugað svif skulu felast þau eftirtalinna atriða sem 

viðeigandi flugumferðarþjónustudeild kann að krefjast: 

a) skírkenni loftbelgs eða nafn leiðangurs, 

b) flokkun loftbelgs og útlitslýsing, 

c) SSR merki eða tíðni radíóvita, ef við á, 
d) nafn flugrekanda og símanúmer, 

e) sviftaksstaður, 
f) áætlaður sviftakstími (eða upphaf og lok margra sviftaka), 

£) fjöldi loftbelgja, sem hefja eiga sviftak, og fyrirhugað bil milli sviftaka (sé um 

mörg að ræða), 
h) væntanleg klifurstefna, 

i) fluglag(lög) (þrýstingshæð), 
j) áætluð tímalengd til að komast gegnum 18.000 metra (60.000 feta) þrýstings- 

hæð eða til að ná leiðarfluglagi ef í eða undir 18.000 metrum (60.000 fetum), 

ásamt áætlaðri staðsetningu. 

Ath.— Ef um er að ræða röð sviftaka skal tíminn sem nota skal v 

fyrsti og síðasti í röðinni munu ná hlutaðeigandi lagi (t.d. 12 
UTC). 

k) áætluð dagsetning og tími lokalendingar og lendingarstaður. Sé um loftbelg í 

svifflugi að ræða, og þess vegna erfitt að áætla lendingarstað og lendingar- 

tíma nákvæmlega, skal nota orðið „langsvif“. 

Ath.— Ef um er að ræða fleiri en einn lendingarstað, skal tilgreina hvern 
einstakan ásamt áætluðum lendingartíma. Ef um er að ræða margar 
samfelldar lendingar skal tilgreina áætlaðan lendingartíma hins fyrsta og 

síðasta í röðinni (t.d. 070330 UTC-072300 UTC). 

era sá sem hinn 

2136 — 130330 

Allar breytingar á upplýsingum um fyrirhugað sviftak samkvæmt $.1.2 hér að 
framan, skal senda hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeild eigi síðar en 6 klst. 

fyrir áætlað sviftak, eða sé um að ræða rannsóknir á sólar- eða geimtruflunum, 
þar sem nákvæm tímasetning er mikilvæg, eigi síðar en 30 mínútum fyrir 
áætlaðan upphafstíma aðgerðarinnar. 

TILKYNNING UM SVIFTARK. 

Þegar eftir að meðalþungum eða þungum mannlausum frjálsum loftbelg er 

sleppt skal flugrekandi tilkynna viðeigandi flugumferðarþjónustudeild eftirfar- 

andi: 

a) skírkenni loftbelgs, 

b) sviftaksstað, 
c) sviftakstíma, 

d) áætlaða tímalengd þar til faríð er gegnum 18.000 metra (60.000 feta) 

þrýstingshæð eða tímalengd þar til farflugslagi er náð, ef belgurinn er í eða 
undir 18.000 metra (60.000 feta) hæð, og áætlaða staðsetningu, og 

e) allar breytingar á áður tilkynntum upplýsingum samkvæmt 5.1.2 g) og h).
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TILKYNNINGAR UM AFLÝSINGAR. 

Flugrekandi skal úlkynna viðeigandi flugumferðarþjónustudeild jafnskjótt og 

vitað er að fyrirhuguðu svifi m pung mannlauss frjáls loftbelgs, sem áður 

hafði verið tilkynnt um samkvæmt grein 5.1, hefur verið aflýst. 

SKRÁNING STAÐARÁKVARÐANA OG TILKYNNINGAR. 

Flugrekandi þungs, mannlauss frjáls loftbelgs í eða undir 18.000 metra (60.000 

feta) þrýs tingshæð s skal fylgjast með svifferli loftbelgsins og senda tilkynningar 

um staðarákvörðun hans samkvæmt kröfum f Hlugumferðarþjónustu. Flugrekand- 

inn skal skrásetja stöðu loftbelgsins á tveggja klst. fresti, nema flugumferðar- 

þjónustudeildir krefjist tíðari tilkynninga um staðarákvörðun hans. 

  

    

Flugrekandi þungs, mannlauss frjáls loftbelgs í yfir 18.000 metra (60.000 feta) 

þrýstingshæð skal fylgjast með svifi hans og senda tilkynningar um staðarák- 

vörðun hans samkvæmt kröfum flugumferðarþjónustu. Flugrekandinn skal 

skrásetja stöðu loftbelgsins á 24 klst. fresti, nema flugumferðarþjónustudeildir 
krefjist tíðari tilkynninga um staðarákvörðun hans. 

Geti flugrekandi ekki skráð staðarákvörðun samkvæmt 6.1 og 6.2, skal hann 

þegar tilkynna viðeigandi flugumferðarþjónustudeild það, ásamt síðustu skráðu 

staðarákvörðun. 

Einnig skal þegar tilkynna flugumferðarþjónustudeildinni er aftur tekst að 

fylgjast með ferli loftbelgsins. 

Flugrekandi skal senda viðeigandi flugumferðarþjónustudeild eftirfarandi upp- 

lýsingar einni klukkustund áður en fyrirhugað er að þungur mannlaus frjá 

loftbelgur byrji að lækka svifið: 

a) þáverandi staðarákvörðun, 

b) þáverandi fluglag (þrýstingshæð), 

c) áætlaða tímasetningu er lækkað er niður úr 18.000 metra (60.000 feta) 

þrýstingshæð, ef við á, 

d) áætlaðan lendingartíma og lendingarstað. 

  

Flugrekandi þungs eða meðalþungs mannlauss frjáls loftbelgs skal tilkynna 
viðeigandi flugumferðarþjónustudeild þegar svifinu er lokið. 

FYLGISKJAL A 
Einelti almannaloftfara. 

Ath. — Til nánari fyllingar er aðalefni ákvæða viðauka B við þennan viðbæti, 
fellt inn í þetta fylgiskjal. 

Í samræmi við sáttmála Alþjóðaflugmálastofnunarinnar grein 3 d) fallast 

þátttökuþjóðirnar á að þær muni taka fullt tillit til öruggrar leiðsögu almanna- 
loftfars við útgáfu á reglugerðum handa herloftförum sínum. Þar sem einelti 
almannaloftfara er ævin hættulegt hefur fastaráð ICAO samið eftirfarandi 

sérstök tilmæli sem þátttökuríkin e 1 hvött til að framfylgja með viðeigandi 

stjórnvaldsaðgerðum. rm fr ramkvæmd allra er hlut eiga að máli er talin 

mikilvæg vegna öryggis almannaloftfara og þeirra sem í þeim eru. Þess vegna 
býður fastaráð ICAO bátttökuríkjunum að tilkynna ICAC um öll frávik sem um 

kann að vera að ræða í reglugerðum eða framkvæmdum þjóðanna, frá þeim 
á 

sérstöku tilmælum er hér fara á eftir. 

=
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ra og ekki gripið til þess nema sem allra 

takmarka eineltið við að fá fulla vissu um 

skírkenni loftfarsins, nema nauðsynlegt sé að snúa loftfarinu á feril flugáætlunar, 

beina því út fyrir lofthelgi ríkis, leiðbeina því frá hafta-, hörnlu- eða hættusvæð- 

um, eða gefa því fyrirm: æli um að lenda á tilteknum flugvelli. Ekki skal einelta 

Ímannalottför í æfi ni 

        

  

       Til að koma í veg fyri ár þörf á einelti almannaloftfara er mikilvægt 

sig fram við að afla skírkennis sérhverra þeirra 

"ra almannaloftför og beina nauðsynlegum ráðlegg- 

ingum og fyrirmælum til slíkra loftfara með aðstoð viðeigandi flugumferðar- 

þjónustudeilda. 
Það er mikilvægt að 

eineltistjórnstöðva og Í 
ni um almannaflug, sa 

eði sem bönnuð eru 
án sérstakrar he 

(AIP), í samræmi við ákvæ( 

  

  

verði traust og tafarlaus fjarskipti milli 

arf þjóni tdeilda og sen æi upplýsinga- 

cv vædum iv vidbæti I 

al mannaflug er ekki 

í ug málahandbókum 

ættu, sem um kann 

      

  

     
     

  

        

  

   

    

  

1 

  

   

að vera að ræ nn ks svæ 

C rðrkun I n ATS-le iðum, eða Öðrum 

leiðum, skyl il tnækr a og åreidanlegra 

ögukerfa til afnota fyri sika þeirra til að halda 

sig utan við hin afm örkuðu . 

c) taka til athugunar hvo t stofnsetja þurfi viðbótarleiðsögutæki, þar sem 

nauðsynlegt er, til ' n i med Öryggi flogið í kringum 

inn- eða haftasvæð 

  

  

þess 

     
   

eða dr „sem felast í einelti sem gripið 
sem síðasta úrr: æðis. ætti msta megni að leitast við að tryggja 

samræmdar aðgerði fu 1 og vi viðei igandi stöðva á jörðu niðri. Í þessu skyni 

iki 2 afanir til ad tryggja ad: 

n flugmönnur m  lmannaoffr verði kenndar viðeigandi athafnir, sem 

i g ljósmerki, sem þeim ber að nota, eins og tilgreint er í 

„afla og viðauka A við þennan Viðbæti, 

lugfélög og flugstjórar almannaloftfara framkvæmi 1. og 2. hluta viðbætis 6 
að því er varðar möguleika loftfara til fjarskipta á 121.5 Mtz og noti tiltækar 

eineltiaðferðir og ljósmerki loftfarsins, 

c) öllu flugþjónustufólki i kenndar athafnir sem það á 

kvæmt ákvæðum viðbætis 11, 2. kafla, PANS-RAC (Doc 
d) öllum flugstjórum eineltiloftfara verði kynntar helstu t arkanir á getu 

almannalottfara og möguleikar þess að einelt loftfar geti verið í hættu statt 

vegna tæknilegra örðugleika eða ólögmætra hindrana, 

e) ljós og ótvíræð fyrirmæli verði gefin eineltistjórnstöðvum og flugstjórum 

hugsanlegra eineitiloftfara varðandi eineltiathafnir, hvað eineltu loftfari beri 
að gera, sjáanleg merki gefin á flugi, talstöðvarviðskipti við einelt loftfar og 

nauðsyn þess að forðast að grípa til vc opna, 

Ath. — Sjá grein 3 — 8. 

  

    

   

        

  

   
    

    

  

fa sam-      
     

  

  

 



Nr. 99 

us
 

ls
 

Fa
 

190 10. febrúar 1987 

f) eineltistjórnstöðvar og eineltiloftför fái sambærilegan tæknilegan fjarskipta- 

búnað og tilgreindur er í fyrra bindi viðbætis 10, svo að þau geti haft 
fjarskiptasamband við einelt loftför á neyðartíðninni 121.5 MHz 

SSR svarradar verði til afnota, þar sem mögulegt er, til að gera eineltistjórn- 

stöðvum kleift að skírkenna almannaloftför í svæðum þar sem þau kynnu 

annars að verða einelt. Með slíkum búnaði ætti að mega greina þegar í stað 

hið fjögurra talna merkjamál í hætti A, 7500, 7600 og 7700. 

  

ga
 

Nø
r 

  

Eineltiadferdir. 

Til að forðast áhættu fyrir einelt loftfar ætti að taka í notkun ákveðnar reglur um 

atferli loftfars sem eineltir almannaloftfar. Í slíkum reglum ætti að taka fullt tillit 

til tæknilegra takmarkana almannaloftfars, nauðsynjar þess að forðast að fljúga 

svo nálægt hinu einelta loftfari að hætta verði á árekstri og nauðsynjarinnar að 

forðast að fljúga þannig þvert fyrir flugleiðina eða framkvæma aðrar athafnir 

þannig, að ókyrrð verði hættuleg, sérstaklega ef hið einelta loftfar er lítið. 

    

Aðferðir til að skírkenna loftfar. 

Mælt er með eftirfarandi aðferð fyrir eineltiloftfar til skírkenningar almanna- 

loftfars: 

Fyrsta stig. 

Eineltiloftfarið ætti að nálgast einelta loftfarið aftan frá. Forystuloftfarið eða 
einstakt eineltiloftfar ætti að jafnaði að taka sér stöðu vinstra megin við rétt ofan 
og framan við einelta loftfarið, þannig að það sé sjáanlegt frá flugmanni einelta 

loftfarsins og upphaflega ekki nær því en 300 metra. Öll önnur loftför, sem taka 
þátt í aðgerðinni, ættu að halda sig í hæfilegri fjarlægð frá einelta loftfarinu, helst 

ofar og aftar. 
Þegar hraði og afstaða hafa verið ákveðin ætti loftfarið að halda áfram 
aðgerðinni á öðru stigi, ef nauðsyn krefur. 

    
   

Annað stig. 

Forystuloftfarið, eða einstakt eineltiloftfar, ætti að nálgast hið einelta loftfar 

smám saman í sömu hæð og alls ekki koma nær því en bráðnauðsynlegt er til að 
afla nauðsynlegra upplýsinga. 

Forystuloftfarið, eða einstakt eineltiloftfar, ætti að varast að gera flugáhöfn eða 

farþegum einelta loftfarsins bilt við og hafa stöðugt í huga að athafnir, sem 
áhöfn eineltiloftfarsins þættu eðlilegar kynnu farþegum og áhöfn almanna- 

loftfars að þykja hættulegar. Sérhvert annað loftfar, sem tekur þátt í aðgerðinni, 

ætti að halda sig hæfilega langt frá hinu einelta loftfari. Þegar skírkenningunni er 
lokið ætti eineltiloftfarið ekki að halda sig lengur í nálægð einelta loftfarsins eins 
og frá er greint í þriðja stigi. 

Þriðja stig. 

Forystuloftfarið, eða einstakt eineltiloftfar, ætti að beygja varfærnislega frá hinu 
einelta loftfari. 
Önnur loftför, sem taka þátt í aðgerðinni, ættu að halda sig hæfilega langt frá 

hinu eineita loftfari og hverfa aftur til forystuloftfarsins.
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4.5 

Athafnir til leiðbeiningar 

Ef nauðsynlegt er talið að hafa afskipti af leiðsögu einelts loftfars eftir 

skírkenningarathafnirnar samkvæmt fyrsta og öðru stigi hér að framan, ætti 

eineltiloftfarið að jafnaði að taka sér stöðu rétt ofan og framan við og vinstra 

megin við einelta loftfarið til þess að flugstjóri hins síðarnefnda geti séð þau 

sjáanlegu merki sem gefin verða. 

Óhjákvæmilegt er að flugstjóri eineltiloftfarsins fullvissi sig um, að flugstjóri 
einelta loftfarsins viti um eineltið og viðurkenni móttöku gefinna merkja. Ef 
endurteknar tilraunir til að vekja athygli flugstjóra einelta loftfarsins, með 

notkun merkjanna í röð 1, 2. hluta viðauka A, bera ekki árangur, má grípa til 
annarra merkjagjafa í sama tilgangi, þar á meðal sem síðasta úrræði hinna 
sjáanlegu áhrifa frá aukabrenni, svo framarl ega sem það orsakar ekki áhættu 
fyrir hið einelta loftfar. 

      

  

Augljóst er að veðurskilyrði eða landslag geta stundum valdið því að forystu- 

loftfarið, eða einstakt eineltiloftfar þurfi að taka sér stöðu hægra megin rétt 

ofan- og framanvið einelta loftfarið. 

Þegar svo ber við verður flugstjóri eineltiloftfarsins að gæta þess vandlega að 

vera stöðugt innan sjónmáls frá flugstjóra einelta loftfarsins. 

Eineltu loftfari leiðbeint. 

Veita skal eineltu loftfari leiðsögu og viðeigandi upplýsingar, um talstöð, svo 
framarlega sem talsamband næst. 

Þegar eineltu loftfari er leiðbeint skal gæta þess að beina því ekki inn á svæði, 

þar sem veðurskilyrði eru þannig að skyggni kann að vera lakara en krafist er til 

sjónflugs, svo og að athafnir þær, sem krafist er af einelta loftfarinu, auki 

enn frekar þá hættu, sem kynni að skapast ef bilun skyldi verða í loftfarin    
Þegar svo óvenjulega vill til, að eineltu almannaloftfari er fyrirskipað að lenda á 

landsvæðinu, sem flogið er yfir, verður einnig að gæta þess að: 
a) hinn tiltekni flugvöllur sé hæfur til öruggrar lendingar fyrir þá tegund lottfars 

sem um ræðir, einkum sé flugvöllurinn sjaldan notaður fyrir almannaflug, og 
b) að landslagið umhverfis hann hæfi hringfiugi, að-og fráhvarfsflugi, 
c) hið einelta loftfar hafi nægilegt eldsneyti til að komast til flugvallarins, 

d) ef einelta loftfarið er almenn farþegaflugvél, þyrfti flugvöllurinn að hafa svo 

langa flugbraut, að hann jafngilti a.m.k. 2500 metrum við sjávarmál og 

nægan styrkleika til að þola þunga loftfarsins, og 

e) þegar mögulegt er, að flugvöllurinn sé einn þeirra sem nákvæmar upplýsing- 

ar finnast um í viðeigandi flugmálahandbók. 

Þegar almannaloftfari er fyrirskipað að lenda á framandi flugvelli er mikilvægt 
að veita því nægan tíma til að undirbúa lendinguna, enda verður að hafa í huga 
að aðeins flugstjóri almannalottfarsins getur metið öryggi lendingarinnar með 
hliðsjón af lengd flugbrautar og þunga loftfarsins á þeim tíma. 

Það er sérlega mikilvægt að veita hinu einelta loftfari allar nauðsynlega 

upplýsingar varðandi öryggi aðflugs og lendingar, um talstöð. 
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=
 

Nr 
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2 10. tebrúar 1987 

Viðbrögð einelts lofífars. 

Í Z. hluta staðalsins í 

     

      

al þegar í stað: 

a} 

oftfar eineltir, s 

  

tiloftfarsins með því að túlka og fara eftir sjáai 

á viðauka Á, 

b} tilkynna hlu eigandi flugumferðarþjónustudeild atvikið 

að ná talsambandi við eineltiloftfa wide e di eineltistjórndeild, 

tíðninni 121.5 MHz, veita up | Í loftfarsi ins og 

ugsins, og ef vid å og engu talsambandi verið náð, endurtaka t ilraunina 

ef unnt er,    

  

   

  

    

  

d) velja SSR hátt A. merki i 7700. „ nema Önnur 

fyrirmæli berist frá vid 

  

„2.2 Ef einhver þau fyrirmæli, sem berast um talstöð, hvaðan sem þau kunna að 

berast, stangast á við þau sem er ne Atilof tfarið hefur gefið með sjáanlegum 

merkjum, skal hið einelta loftta þri skýringa þegar í stað, og á meðan 

halda áfram að fylgja þeim sjáanlegu fyrirmælum sem eineltiloftfarið hefur 

  

          
  

gefið“ 

m berast um talstöð hvaðan sem þau kunna að 
rast, stan gast á við þau sem eineltiloftfarið hefur gefið um talstöð, skal einelta 

óska nánari skýringa þegar í stað, og á meðan halda áfram að 

þeim tin lu sem einelfiloftfarið hefur gefið um talstöðina 

    

    

2.3 Ef einhver þau fyrirmæli 

    

    

Sjáanleg merki notuð á flugi. 

Þau sjáanlegu merki sem eineltiloftfar og einelt loftfar ættu að nota eru tilgreind 

í viðauka Á við þennan viðbæti. 

Talstöðvarviðskipti milli eineltistjórnstöðvar eða eineltiloftfars og einelts 

loftfars. 

    einelti ætti eineltistjórnstöðin og eineltiloftfarið 
a) fyrst að reyna að koma á talsambandi við einelta loftfarið á tungumáli sem 

báðir skilja, á neyðartíðninni 121.5 MHz og nota kallmerkið „eineltistjórn 

einelti (kallmerki) og einelt loftfar, eftir því sem við á, og 

b} ef það mistekst, reyna að koma á talsambandi við einelta loftfarið á þeim 

öðrum tíðnum sem ATS stjórnvöld tilgreina, eða koma á talsambandi með 
aðstoð ATS deilda. 

  

    

Sé talsambandi náð meðan á einelti stendur, en fjarskipti á tungumáli er báðir 

ja Ókleif, skal reyna að koma mælum, viðurkenningu á móttöku þeirra 

im áríðandi upplýsingum áleiðis, með því að nota eftirfarandi orðasam- 

sg framburð þeirra og tvítaka sérhvert orð og orðasamband: 
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Orðasambönd eineltiloftfars. 

Orðasamband: Framburður: Þýðing: 

CALL SIGN KOL-SÆN Hvað er kallmerki þitt? 
FOLLOW FOL-LÓ Fylgið mér 
DESCEND DÍ-SEND Lækkið til lendingar 
YOU LAND JÚ-LAND Lendið á þessum flugvelli 
PROCEED PRÓ-SÍD Haldið áfram 

Orðasambönd einelts loftfars. 

Orðasamband: Framburður: Þýðing: 

CALL SIGN KOL-SÆN Kallmerki mitt er 

WILCO VILL-KÓ Skilið, skal gert 

CAN NOT KANN-NOTT Get ekki 

REPEAT RÍ-PÍT Endurtakið 
AM LOST ÆM-LOST Staðarákvörðun óþekkt 
MAYDAY MEI-DEI Er nauðulega staddur 
HIJACK HÆ-DJAKK Ég hef verið eineltur 

LAND LAND Eg óska að lenda á 
(nafn staðar) (nafn staðar) (staðarnafn) 

DESCEND DÍ-SEND Ég óska eftir lækkun 
Ath. í — Í 2. dálki eru áhersluatriði undirstrikuð. 

Ath. 2 — Kallmerkið, sem óskað er eftir, er það sem notað er í talviðskiptum við 

flugumferðarþjónustudeildir og ber saman við sérkenni loftfarsins í flugáætlun. 

Ath. 3 — Ekki er alltaf æskilegt að nota orðið „HIJACK. 

Ekki gripið til notkunar vopna. 

Ath. — Við einróma samþykki 25. fundar (auka) ICAO þingsins, hinn 10. mai 
1984 á 3. grein IC AO sáttmálans um almannaflug, viðurkenndu þátttökuríkin að 
„sérhvert ríki verði að forðast að grípa til vopna gegn almannaloftförum á flugi“ 

Notkun leitarskota (Tracer Bullets), til að vekja athygli, er hættuleg og þess er 

vænst að ráðstafanir verði gerðar til að forðast notkun þeirra, svo að mannslífum 
í loftförum og öryggi loftfara verði ekki stefnt í hættu. 

Samvinna milli eineltistjórnstöðva og flugþjónustudeilda. 

Mikilvægt er að stöðug og náin samvinna sé milli eineltistjórnstöðva og 
hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeildar, á öllum stigum við einelti loftfars, 

sem er, eða kynni að vera almannaloftfar, til þess að flugþjónustudeildin fylgist 

stöðugt með gangi mála og því hvaða kröfur eru gerðar til einelta loftfarsins.
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GJALDSKRÅ 
Orkubus Vestfjarda fyrir hitaveitur. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Orkubú Vestfjarða selur hitaorku úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið og verða 

gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Orkubú Vestfjarða lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar þess, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar, enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að 

dómi Orkubús Vestfjarða. Einnig lætur Orkubú Vestfjarða í té heitt vatn til hitunar 
neysluvatns. 

II. KAFLI 

3. gr. 

Orkubú Vestfjarða selur hitaorku í smásölu á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

Orka og vatnsmagn H490. 

Til hitunar á íbúðarhúsnæði. 

Fyrir afnot heita vatnsins vegna íbúðarhúsnæðis skal greiða samkvæmt orkumæli kr. 

1,48 fyrir hverja kílóvattstnd og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 13,20 fyrir hvern 

rúmmetra vatns. 
Niðurgreiðsla ákveðin af iðnaðarráðuneytinu er kr. 0,56 á kW og greiðist vegna allt að 

40 000 kWh á ári. 

Orka og vatnsmagn H499. 

Til hitunar á öðru en íbúðarhúsnæði. 
Fyrir afnot heita vatnsins vegna annars en íbúðarhúsnæðis skal greiða samkvæmt 

orkumæli kr. 1,48 fyrir hverja kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 13,20. 

Orka H498. 
Orkubúi Vestfjarða er heimilt að selja hitaorku um varmaskipti til þeirra er nota meira 

en 400 000 kWh/ári. 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæli kr. 1,18 fyrir hverja 

kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 10,50 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Vatnsmagn 1480. 

Orkubúi Vestfjarða er heimilt að selja hitaorku samkvæmt vatnsmæli eingöngu. Gjald 
fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 68,60. 

Hemill 1489. 
Orkubúi Vestfjarða er heimilt að takmarka vatnsrennsli til húsa um stillanlega hemla og 

miðast gjald fyrir selda orku við það mark sem hemillinn er stilltur á. Gjald fyrir hvern 
mínútulítra á mánuði skal vera kr. 1 330,00. 

Orkubú Vestfjarða stillir hemil, sbr. 3. mgr., að ósk notanda og breytir stillingu, ef 
notandi fer fram á það við orkubúið.
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Hæsta stilling hemils gildir eitt år i senn midad vid 1. september—31. ågust, þótt 
orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

Framangreind hitaveitugjöld má krefja mánaðarlega. 

4. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 
hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann þar sem 
orkubúið ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá 
gjalddaga. 

5. gr. 
Varðandi tengigjöld fyrir hitaveitur sjá heimtaugagjald í þéttbýli, í gjaldskrá Orkubús 

Vestfjarða fyrir raforku (heimtaugagjöld í þéttbýli). 

6. gr. 

Gjald til greiðslu kostnaðar vegna vanskilainnheimtu og undirbúnings að lokun er kr. 

535,00. 
Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila, skal 

gjald fyrir að opna á ný vera kr. 1 070,00. 

Heimilt er Orkubúi Vestfjarða að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

7. gr. 
Miðað skal við að kostnaður hitunar húsa með hitaveitu fari ekki fram úr kostnaði 

hitunar með rafmagni skv. gjaldskrá Orkubús Vestfjarða hverju sinni. 

HI. KAFLI 

. 8. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseiganda. 

9. gr. 

Orkubú Vestfjarða hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

viðskiptamanns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að 
húsi, sem hitaveitugjöld eru vangreidd af. 

Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 

Eftirlitsmanni Orkubús Vestfjarða skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum 
hemlum, mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við veitukerfi Orkubús 
Vestfjarða. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum 
og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. $8 frá 29. apríl 1967 og 

lögum nr. 66 31. ágúst 1976, til að öðlast gildi 1. janúar 1987 með vísun til auglýsingar 
ráðuneytisins nr. 528, 29. desember 1986, og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að 

máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 189, 20. mars 1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 2. mars 1987. 

Albert Guðmundsson.
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GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Hvammstanga. 

    
    
   

   

    

Hitaveita Hva ammstanga selur afnc 

  

   

  

  

verið eða verða gerð á Hvammstanga og em fá vatn il 

þeim Ti gum sem settar eru i gjaldsk sbr. og reglugerð 
fvammstanga staðfesta 27. desember 1972 

    ið vatnsæðar 

  

- 1 a: „Mm er í samhandi w m er I Sam 0oanai V 

„ enda séu ofnar hússins nægilega stórir að 
dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja gan hemil fyrir hámarks 
ld hita eitunnar fyrir 

      

    

    

r seld lå 

    

  
og midast gj 

Hitaveitan lætur húseige 

vatn eftir magnmæli, ef i 

Hitaveitustjóri ákveður til hvaða aði ila skuli s 

   

     

     

  

   

  

3. gr 

Einungis start menn hitaveitunna | gu vatnshemils bess, er ur tur Í 

Hitaveitan breytir stillingu hemils ef ftir ósku um 1 ht áseiganda fyrsta árið, sem hi Is er     

  

ð jafnaði einungis breytt einu sinni 

rir Í. janúar ár hvert. 

ur hemilstillin tengt í við Í hita aveitukerfið, n ve 

ingu komið á framfæri við hitaveituna fy á ári, O iðni um bre 
   

    

3 

      Hámarksst tling hemiils gildir all ?, þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

II. KAFLI 

4. gr. 

vatnsins eru sem hér segir:      a RANA kr. 

á ir hvern aðalhem Hog 2... kr 

á mánuði Í fyrir hvern mæli. 
b. Vatnsgjald ..............0. rr... kr.  688,00 

á mánuði fyrir hvern mínútulítra á 

hámarksstillingu hemilsog ...............0...0 0... kr. 31,70 
fyrir hvert tonn um mæli. 

5. gr. 

Vilji notandi fá meira rennsli í kranavatnslögnina, sem er á miðstöðvarkerfi, getur hann 

fengið sérskammtara á kranavatnslögn hjá hitaveitunni. Kranav: atnsska mmtarar í sambandi 

við aðalhemil eru af 4 gerðum og gefa þeir eftirfarandi rennslishlutföll milli miðstöðvarkerfis 
og kranavatnslagnar: 

   

A 1.00/1.0 

B SE SEEEEEEEERESEESEEEEEEREEEEEEREEEEEEEEEERE 0.95/1.3 

C een ener 0.90/1.7 

D nere ere nse 0.85/2.8 

err 1 tbnaðBirr tilvikum reiknaður 1.0. 

  

rjald: SK > e
+
 

= mm
 

n
 mw 5 3 2 E 5 3 o er
 

m 5 GQ
 

s ís
.



    

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða kra annan hvern mánuð, 

innheimtumanns eða in Sinatatofnunar. sem hreppsnefnd ákveður. € 

framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vansk 

ekki að fullu greidd innan 7 daga frá gjalddaga. 

  nn: 
sjal dda, 
il ef 

  

HI. KAFLI 

1. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Hvammstanga skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð: 

A. Fyrir 300—-2000 m': 

Af fyrstu 300 m? að utanmáli ............ NR „0... kr. 55 633,00 

Af hverjum rúmmetra þar yfir ........... ANNANN kr. 43,00 

B. Fyrir hús 2000 m og stærri: 

Af fyrstu 2000 m' að utanmáli 

Af hverjum rúmmetra þaryfir ............... 

C. Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram 

einn á sama inntak 

8. gr 

Hitaveita Hvammstanga hefur rétt til ad loka adrennsli heita vatnsins ad husi eda fbud 

notanda, sem vanrækir ad greida hitaveitugjåld. Fyrirætlun um lokun ber ad tilkynna med 3 

daga fyrirvara. 

Allan kostnad vid lokun og opnun å ny greidir så sem f vanskilum er, i 

hvert skipti ................ AR ANNANN kr. 812,00 

      

Gjöld skv. 7. gr. eru miðuð við v 1garkostnaðar 298 stig. Er hitaveitunefnd 

heimilt að breyta þeim í samræmi við þær i á nefndri vísitölu verða 

10. gr. 
Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en hús 

ræktunar, og er þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða í 
tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

>yþurrkunar eða 

taklega í hverju     

ll. gr. 

Öll gjöld samkv. gjaldskrá bessari må taka låg    taki å kostnad gjaldanda.   

  

Eftirlitsmanni Hitaveitu Hvammstanga skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum 

hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust 

fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn 

misnotkun heita vatnsins. 

  

Gjaldskrá þessi staðfestist er med samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 

öðlast be; gar gildi og birtist til eftirbreytni öllum s 

felld eldr ri 

em hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 

gjaldskrá sama efnis, nr. 191, 20. mars 1986. 
  

Íðnaðarráðuneytinu, 3. mars 1987. 

Albert Guðmundsson. 
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Selfoss. 

I. Heitt vatn. 

Hitaveita Selfoss selur afnot af heitu vatni úr veitukerfi sínu á þann hátt og við því verði, 
sem hér segir: 

1. Um vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra vatns ................... kr. 22,00 

2. Um hemil, fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils .... 6 056,00 kr./ári 

Minnsta magn vatns sé: fyrir íbúðar-, verslunar- og skrifstofuhúsnæði 0,8 1/mín. fyrir 
hverja 100 m', en fyrir iðnaðarhúsnæði 0,5 V/mín. fyrir hverja 100 m?. 

Ef vatnsmælir bilar er hitaveitunni heimilt að áætla vatnsnotkun með hliðsjón af fyrri 
notkun og/eða hitaþörf húsnæðis. 

Il. Mælaleiga. 
Hitaveitan leigir vatnsmæla og skal leiga fyrir þá innheimt jafnhliða gjaldi fyrir 

vatnsnotkun. Hitaveitan ákveður stærð mæla og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir 
notandann, sem skal greiða ársleigu af mælum sem hér segir: 

1. Fyrir mæla eða hemla alltaðð%a" essensen kr. 2 565,00 

2. Fyrir mæla eða hemlafrá1"--2" ........000.0.000 kr. 3 605,00 

III. Heimædargjald. 

Heimæðargjald, miðað við heildarrúmmál húsa, er sem hér segir: 

Allt að 400.m ............ k ennen renee kr. 33 888,00 
hver rúmm. yfir 400 að 2000 rúmm. .................... kr/rúmm. 29,00 

Fyrir 2000 rúmmetra ............0000... 0. kr. 79 648,00 

hvern rúmm. þar yfir ..............0.0..... 0. kr/rumm. 24,00 

Séu fleiri en eitt hitunarkerfi tengd vid heimædina med mælum frå hitaveitunni, skal 
greida kr. 6 581,00 aukagjald fyrir hvern mæli umfram hinn fyrsta. 

IV. Opnunargjald. 

Hafi gjald samkvæmt þessari gjaldskrá eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 
fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 550,00. 

V. Ýmis ákvæði. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, sé um óskipulagt svæði að ræða, skal 

greiða heimæðargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimæðargjald skal greitt við umsókn um heimæð. 
Þó er heimilt að veita gjaldfrest allt að 2 árum. Í samningi slíkum skal kveðið á um vexti 

af eftirstöðvum gjaldsins. 

Hitaveitunni er heimilt að reikna dráttarvexti á vangoldna hitaveitureikninga eins og 
dráttarvextir eru ákveðnir á hverjum tíma, enda hafi tilkynning um beitingu dráttarvaxta 
verið send notanda með reikningi eða á annan hátt. 

Óski notandi sem hefur hemil/mæli að breyta og fá í staðinn mæli/hemil skal greiða kr. 
1 078,00 fyrir breytinguna. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr 
435,00.
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Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, til að 

öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 

felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 203, 20. mars 1986. 

Iðnaðarráðuneytinu, 25. febrúar 1987. 

Albert Guðmundsson. a 

Guðrún Skúladóttir. 

2. mars 1987 Nr. 103 

GJALDSKRÁ 
Orkubús Vestfjarða fyrir raforku. 

I. SMÁSALA. 
Gjaldskrárliðir. 

Orkubú Vestfjarða selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A.1 Almenn notkun. 

Öll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur 
notkun ótalin annars staðar. 

Orkugjald ...............00002 0. 4,52 kr/kWh 

Fastagjald ................0.. 0000. sr enenrrkere 2 190,00 kr/a 

A.2 Vinnuljósanotkun. 

Öll skammtímanotkun og til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkjagerð, svo 
og við breytingar á eldri mannvirkjum. 

Orkugjald ..............00000 000 6,78 kr/kWh 
Fastagjald ...............0..000 0000. 2 190,00 kr/a 

A.3 Utanhússlýsing. 

Öll notkun og viðhald úti- og götulýsingar. 
Aflgjald ..........0.0 000 7 790,00 kr/kW/a 

Vidhaldsgjald ................%.0. 000. 9 330,00 kr/kW/a 

A.4 Sumarbústaðanotkun. 

Öll notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 

Orkugjald .............%. 0002. 1,80 kr/kWh 

Fastagjald ..............00002 0000 8 760,00 kr/a 

A. 5 Markmæling. 

Allur almennur búrekstur. 

Aflgjald, lágmarksstilling4kW .......0.0.0.0.. 00. 22 080,00 kr/a 

Aflgjald umfram 4 kW að hámarksaflstillingu 20kW ..... 3 680,00 kr/kW/a 
Orkugjald afallrinotkun ................%... 000... 1,23 kr/kWh 

Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ................ 4,52 kr/kWh 
Orkugjald vegna rafhitunar heimila er niðurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 

neytis. Sjá kafla um niðurgreiðslur. 
Heimilt er að selja raforku til búrekstrar samkvæmt öðrum liðum ef hagkvæmara þykir.
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|. B.1 Aflmæling. 

Öll meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun. 

  

Lágmarksaflgjald 1SkKW ..........0..0000. 97 500,00 kr/a 

Aflgjald umfram 15 KW ..................... AR 6 500,00 kr/kW/a 

Orkugjald ............200 000 1,43 kr/kWh 

B. 11 Varmadælur. 

Til notkunar á varmadælum. 

Orkugjald ............0.... 0. 1,14 kr/kWh 
Aflgjald .........0. 5 200,00 kr/kW/a 

B.2 Súgþurrkun. 

Til súgþurrkunar á tímabilinu 1. júní til 31. október. 
Aflgjald .............. 1 790,00 kr/kW/a 

Orkugjald ................ 000 1,05 kr/kWh 

C.1/Ð.1 Hitun 
Orkugjald ...........0.. 00... HR 1,80 ki 

Fastagjald ............0...0..0 00 2 190,00 

  

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er niðurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 

neytisins. Sjá kafla um niðurgreiðslur. 

Roftími er allt að 3 klst./sólarhr. 

C.2/D.2 Næturhitun. 
Orkugjald ........0....0. 00. . 1,12 kr/kWh 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er nidurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 

neytisins. Sjá kafla um niðurgreiðslur. 

Roftími er allt að 15 klst./sólarhr. 

  

D.3 Varmadælur. 

Til notkunar á varmadælum. 

Orkugjald ..............00. 00 2,58 kr/kWh 

Fastagjald ........0.....000. 00. 2 190,00 kr/a   

Innheimta og lokun. 

reiðslu kostnaðar við vanskilainnheimtu og undirbúning að lokun er kr. 

rir lokun og enduropnun veitu vegna vanskila er 1 070,00 

  

Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 

í. Utanhússlýsing. 
Yr ú Vestfjarða sé sætni a í leim rarkrarfa came á sr sf - Orkubú Vestfjarða sér um uppsetningu utanhússlýsingarkerfa samkvæmt ósk notanda, 

sem greiðir allan stofnkostnað. 

Allt eðlilegt viðhald lýsingar annast Orkubú Vestfjarða á sinn kostnað.
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2. Markmæling. 

Liður A.S er fyrir heildarorkusölu til bændabýla samkvæmt opinberri skráningu og 
skilgreiningu þar um. Aðrir gjaldskrárliðir eru ekki veittir samhliða honum svo sem 
súgþurrkun eða húshitun. Breyting á aflstillingu er aðeins gerð samkvæmt skriflegri beiðni 

notanda, hvort sem hún er til hækkunar eða lækkunar. 

3. Afigjaldsmæling. 

Aflgjald sé ákveðið samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. meðalgildi afls. 

Gjaldskylt afl hvers alman rs er meðaltal fjögurra hæstu mánaðargilda, en hjá 

fiskibræðslum, fiskimjölsverksmiðjum og við hliðstæða notkun, meðaltal tveggja hæstu 
mánaðargilda. Álestur fari að jafnaði fram í byrjun hvers mánaðar. 

Lágmarksaflgjald sé miðað við 15 kW afi. Notanda með lægra meðalgildi afls er þó 

heimilt að kaupa raforku samkvæmt lið B.1, enda greiði hann þá lágmarksaflgjaldið. é 

  

4. Sumarafl. 

Á tímabilinu 1. maí til og með 30. september ár hvert geta notendur á afltaxta, B.1 

fengið heimild til að hækka afltopp sinn, án þess að sú hækkun hafi áhrif á reiknaðan 
ársmeðaltopp. 

Skilyrði fyrir slíkri heimild eru: 
Lágmarksheimild er 30 kW. 

Gjald fyrir heimild er 10% af ársaflgjaldi skv. gjaldskrárlið B.1, ár hvert. 

Heimildin tekur gildi 1. maí eða á ereidsludegi ef hann er sidar og gildir til loka 

septembermånadar. 

5, Véla- og tækjanotkun. 

1. Ef úttekið launafl hjá notanda nemur meiru en 50% af mesta útteknu raunafli á ári, 

miðað við 15 mín. meðalgildi afls, skal hann gera ráðstafanir ás sinn kostnað til þess að færa 

það niður í framangreint hlutfall. 

Orkubú V estfjarða getur krafið notanda um sérstakt gjald fyrir launafi sé framangreint 

hlutfall yfir 50% (cos 0 undir 0,9), þar til úr hefur verið b bætt. 

2. Heimilt er að banna notkun ra fsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinnanlegum 

truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverju sinni. 

6. Takmörkun á vali gjadskrárliða o. fl. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls, getur 
Orkubú Vestfjarða takmarkað val notanda við ákveðna gjaldskrárliði eða gert sérstaka 

samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostnaður orku er sérstaklega hár, 
svo sem á dieselstöðvasvæðum, eða flutningsgeta og/eða spennaafl er takmarkað, áskilur 

orkubúið sér rétt til þess að gefa kost á gjaldskrárliðum, þar sem orkugjald er lágt og/eða 

orkunotkun mikil. 

  

7. Annað. 

Sölugjald 25% er innifalið í öllum gjaldskrárliðum nema orkugjöldum til hitunar í íðum 

A.4, A.5, C.1, C.2, D.1 og D.2 og tilsvarandi fastagjöldum og viðhaldsgjaldi götulýsingar. 

Gjaldskrárverð breytist í samræmi við þær breytingar, sem kunna að verða á þessum 
gjöldum. 

Orka til varmadælna skal seld skv. gjaldskrárlið B11 eða D3 að vali notanda og vera 

undanþegin söluskatti og verðjöfnunargjaldi skv. ákvörðun fjármálaráðuneytisins.



    

IH. HEIMTAUGARGJALD Í ÞÉTTBÝLI. 
Heimtaugargjöld Orkubús Vestfjarða í kaupstöðum, kauptúnum 

eitusvæðum orkubúsins og med fast: 

Íslands á hverjum tíma miðað við áramót, eru sem hér segir: 

1. Orkubússtjóri ákve ærð og gerð heimtau 

Með heimtaug er átt við hvort heldur tengin; 

1.1 LK landi heimtaugar á heimt: ænfanlegri 

heilc ratlþörf næstu S árin, ásamt gerð c Feikning af húsnæðinu 

| arumsökn, Heimtau gargjald skal greitt - að fullu áð 1 verk er hafi 

ð að eign eða eignum á hverri lóð og greiðist heimtaugargjald af 

öð sem hér segir: 

   

    

       

    
    

  

     
    

    50 eða fleiri, sam 

   
      

  

     

        

DR 

Aflporf veitu Stofngjald gj 
KW kr. 

  

Allitad 40 ................ Re 49 500 „00 

40 — 65. IR … 73 400,00 

65 — a FI 10 

  

130 —-200 0 

Aukamæligrind fyrir hitaveitur ... 20 000,00 
  

Yfirlengd reiknast af jarðlínuheimtaug, sem er lengri er 

Lengd jarðstren heimtaugar reiknast frá Í ýðamö 
greiðfæra leið að varkassa á útvegg götuhliðar hússins. 

varkassa á innvegg skal leita samþykkis orkubúsins um í 

heimtaugarstreng 1gsheimt: 

130—-200 KW greiði 

dreifistöð að frádregnum 

ekki yfirlengdargjald, sjá þó lið 

2.3 Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja Spennistöð að mestu eða öllu leyti, fyrir 

einn notanda, skal hann leggja til lóð eð: 1 húsnæði fyrir spennistöðina, ettir þv 

hagkvæmara þykir að dómi orkubúsins, með hliðsjón af tæknil 1 að 

hverju sinni 

Þegar lóð e 

h
j
 

to
 

  

    

Jurinn verður dreginn í. Af jarðstrer    
13 

st yfirlengdargjald af vegalengd frå stofnvark 

n I Jó 50. Af vegalengd umfram 

     

251 

        

       

     

    

     

;stfnaðarle 

  

ð kc 

skilmálum þess 

spennistöð er lagt til, t.d. 

  

sem í fiskverkunarhúsum, fiskimjölsbræðslum, iðnaðarhúsnæði, 

etning þess ákveðin með samþykki orkubúsi 

  

    
     

  

   

      

kal húsnæðisaðstaðan fullnægja þeim kröfum sem gerðar 

þessara nota. Húsnæðið — uppsteypt hús — orkubúinu til í ðar- 

lausu, en það sér um allan kostnað við fullnað: isins eftir 
        
nni 

  

samkomulagi þar um hverju 

2.4 Telji orkubúið að auka þurfi Hutningsgetu heimtaugar 

notandi óskar eftir þeirri aukningu skal notandi greiða 40% 

heimtaugargjaldskrá fyrir íbúðarhús, en allan kostnað samkvæm 

  

  

    

ingi Fyrir ið iðnaðar- og verslunarhús o.p.h 
Á u skal greiða 

  

aheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggini     3. Fyrir bráðabir 

  

    

  

3.1 Grunngjald óháð kostnaði við setningu bráðabirgðaheimta 
ís 3.2 Fyrir kostnað við framkvæmd verksins og leigu á efni samkvæmt 

i i miða skal vi inni    
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> Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, innan kaupstaða, kauptúna og þorpa. 

um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald 

samkvæmt reikningi, er byggist á kostnaðaráætlun eða raunkostnaði, háð aðstæðum og 

ákvörðun orkubúsins hverju sinni. 

  

I 
Á 

III. HEIMTAUGARGJALD Í SVEITUM. 
1.i. Hver sá, er óskar að fá heimtaug frá Orkubúi Vestfjarða í sveitum, skal hafa greitt 

heimtaugargjald til Orkubús Vestfjarða áður en lagning veitunnar er hafin. Óheimil er 

rafmagnsnotkun um heimtaug, nema framangreindu skilyrði um greiðslu 

heimtaugargjalds hafi verið fullnægt 

1.2. Heimtaugargjald fyrir sumarhús, veiðihús og annað húsnæði þar sem ekki er föst 

búseta eða reglubundin starfsemi, svo og bráðabirgðaheimtaugar, skal vera samkvæmt 
kostnaðaráætlun Orkubús Vestfjarða fyrir heimtaugar í íbúðarhús, kirkjur, skóla og 

atvinnuhúsnæði o. þ. h. skal grunngjald vera kr. 64 900,00 á hvern notanda. 

Framangreint grunngjald, kr. 64 900.00. miðast við vísitölu byggingarkostnaðar, 

293 stig og, að Orkusjóður greiði það sem vantar á heildarkostnað við lagningu heim- 

taugar og spennistöðvar. Grunngjald breytist á sama hlutfalli og vísitalan til hækkunar 

eða lækkunar. 

      

IV. NIÐURGREIÐSLUR. 

Íðnaðarráðuneytið ákveður upphæð niðurgreiðslna á raforku til hitunar íbúðarhúsnæðis 

og setur nánari reglur þar um. Niði Argreiðslna njóta þau heimili sem búa við rafhitun og eiga 

ekki kost á heitu vatni til upphitunar frá hitaveitu sem tekin er á viðkomandi stað. I ek Um 

37 gilda eftirfarandi reglur: 
Á 

  

niðurgreiðslur sem inntar verða af hendi frá 1. janúar 198 g 

Hver kílóvattstund (kWh) er niðurgreidd um fasta upphæð, upp að ákveðinni 

hámarksnotkun. Til grundvallar þessu er lögð orkunotkun að hámarki 40 000 kWh á ári 

samkvæmt lið C1 og 56 000 kWh samkvæmt lið A5, en er skipt eftir vægi veturs og sumars Í 

hitaþörf. Vetrartímabilið er frá og með 16. október til og með 15. apríl. Þetta skal 

framkvæmt á eftirfarandi hátt: 

   
  

Liður Ci hitun: 

Niðurgreidd er orka sem er ailt að 140 kWh á dag að jafnaði á vetrartíma en 80 kWh á áð 

dag á öðrum tíma árs. Niðurgreiðsla nemur kr. 0,63 á kW h. 

Liður AS markmæling 

Niðurgreidd er orka sem er allt að 194 kWh á dag að jafnaði á vetrartíma en 113 kWh á 8 & J 
dag á öðrum tíma árs. Niðurgreiðsla nemur kr. 0,45 á kWh. 

Ekki er sett hámark við niðurgreiðslur samkvæmt líð C2Z næturhitun. Niðurgreiðsla 

nemur kr. 0,38 á kWh. 
& 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Fól Vestfjarða og sett er 

samkvæmt lögum nr. 66 31. maí 1976, er hér með staðfest til að öðlast gildi 1. janúar 1987 

með vísun til auglýsingar ráðuneytisins nr. 528, 29. desember í 1986 og birtist til ef HANA 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjal á sama efnis nr. 211, 20. 

mars 1986. 

  

   

Iðnaðarráðuneytinu, 2. mars 1987. 

Albert Guðmundsson. 

úladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Húsavíkur. 

Raforkuverð — Yfirlit 

Á — Almennir taxtar. 

A.1 Verð á rafmagni til allrar almennrar notkunar, sem eigi er 

sérstaklega talin hér á eftir: 

Orkugjald .............000 0. 5,06 kr/kWh 

Fast gjald fasa .........0.0....00 000 1 240,00 kr/år 

A.2 Verð á raforku til heimilisnotkunar 
Orkugjald ............0..0. 00 4,15 kr/kWh 

Fast gjaldlfasa .............0.00.0 000 1 240,00 kr/år 

A.3 Verð á raforku til mannvirkjagerdar 

Orkugjald ............00.0 000 6,72 kr/kWh 

Fast gjaldlfasa .............0..0 0000. 2 110,00 kr/år 

B — Afltaxtar. 

B.1 Verð á rafmagni til meiri háttar vélanotkunar. 

Fastagjald ...........000..0 00. 23 760,00 kr/ár 
Orkugjald ............0... 000 1,52 kr/kWh 
Aflgjald ...........000 000 5 940,00 kr/ár/kWh 
Aflgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. afl, 

enda sé lágmarksafl 30 kW. Heimilt er að sammæla raforku 

til órofinnar iðnaðarhitunar með vélanotkuninni. Í vissum 

tilvikum er einnig heimilt, með sérstöku samþykki raf- 

veitunnar, að sammæla aðra notkun með vélanotkuninni. 

C — Hitun. 

C.1 Verð á raforku til órofinnar hitunar. 

Orkugjald ..............0.00. 0 2,75 kr/kWh 
Fast gjald ........0......0 00 3 720,00 kr/år 

C.2 Verð á raforku til rofinnar hitunar 

Orkugjald ............0.0. 000 1,43 kr/kWh 

Fast gjald ........0...0002 00. enee 2 410,00 kr/år 

Roftimi allt ad tveir timar tvisvar å sålarhring. 

Önnur fastagjöld. 
Fast gjald fyrir þriggja fasa notkun á Á og C liðum skal vera tvöfalt. 

Fast gjald fyrir B lið skal jafngilda einu árskílówatti og bætast við mældan afltopp. 

Mælitæki. 

Rafveitan åkvedur stærð og gerð mæli- og stjórntækja sem notuð eru við sölu rafmagns 

og eru þau eign rafveitunnar en uppsetning sé á vegum notanda eftir fyrirmælum 

rafveitunnar. 

Heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við veitukerfi 

rafveitunnar.
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Heimtaugargjald má innheimta, þegar umsókn er lögð fram. Gjöld fyrir heimtaugar 

eru eftirfarandi 
Máístr. Heimt.gjöld: 

25A 1 fasa...... ARA BI sr . > 140,00 

GJA 1 fasa ll... NR a 20 31 10,00 

63A 3 faåasa seere eeneree IR HANNAR 33 100,00 

100A 3 fasa ss. ennen een een runner rrskrne 51 000,00 

200A 3 fa8ð ...... renee I … 104 000,00 

MSA 3 fasa....... Lo FR RR 164 000,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. Sé fyrirsjáanlegt vegna 

fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu heimtaugar verði meiri en 50% 

hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, skal greiða þann kostnað, sem umfram 50% er, 

samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, 

þegar frost er í jörðu skal greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna húsveitu, og hún að mestu leyti notuð í 

þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til húsnæði undir stöðina, 

rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum hennar um staðsetningu 

stöðvar. 

Þegar aðalheimtaug er stækkuð skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju 

heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi 

gjaldskrá þegar breytingin fer fram. & 

Ymis åkvædi. 

1. gr. 

Heimilt er ad åkveda sérstakt gjald fyrir launafl, ef uttekid launafl nemur 75 
2 

meira af mesta raunafli á ári, miðað við 15 mínútna sleðalsildi afls. 

J ni 

% eða 

2. gr. 

Fyrir tengingu ásamt aftengingu vegna skammtímanotkunar skal greiða gjald kr. 

900,00. 

3. gr. 
Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 

samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða kr. 900,00 gjald fyrir að settur sé straumur á 

að nýju. 

4. gr. 

Sala rafmagns til hitunar samkvæmt c-liðum er bundin því skilyrði, að orkuver og 

veitukerfi þoli álagið að dómi rafveitunnar. 

5. gr. 

Söluskattur 25% er innifalinn í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema á c- 

liðum, húshitun. 

   

6. gr. 

Heimilt er að breyta gjaldskrá þessari til samræmis við verðbreytingar, enda miðist 

gjaldskráin ætíð við það, að tekjur rafveitunnar standi undir rekstrargjöldum hennar svo og 
aukningu veitukerfis.
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7 . gr. 

1 Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalö; 15, 20. júní 1923 og orkulögum       

    

     
    

  

nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 215, 20 
mars 1986. 

iðnaðarráðuneytinu, 3. mars 1987. 

Albert Gudmundsson. 

  

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Selfoss. 

Í. Raforka. 

Rafveita Selfoss selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Lýsing o. fi. 

1.Í. Til almennrar lýsingar Orkugjald „........0.0..0.0.0.... 0... ÁSA kr/íkWh. 

t.2. Til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð. 

Orkugj ad . FRI SARA ere ererse 6,02 kr/kWh. 

Aflajald ANNANN rene 6 468,00 kr/kW/ár - 
Viðhaldsgjald ......0.0...00. 0. evnen 8 048,00 kr/kW/ár 
Gjald alls sneen een ennee 14 516,00 kr/kW/ár 

Auk afl- og viðhaldskostnaðar gr reiðir í notandi stofnkostnað að fullu 

2. Heimili o. fl. 

2.1. Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkrahúsum, gistihúsum og 

hliðstæðum stofnunum. 

   kugjald ......ssseeseeeeeeeeereree FE 3,88 kr/kWh. 

2.2. Til i notkunar í sumarbústöðum og sumarbúðum. 

Orkugjald ............ HR AR 2,19 kr/kWh. 

3. Vélar o. fl. 

3.2. Til véla og annarrar notkunar fyrirtækja eða stofnana, enda sé lágmarksafi 20 kW. 

Gjaldskylt afl er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega og 

með sem jöfnustu millibili. 

Orku ugja HR HR 1,42 kr/kWh. 

IA .0..02.. 3 245,00 kr/kW á ári. 
   

4. Hitun 

4,1. Til húshitunar, roftími 1 klst. á dag. 

Orkugjald ........00.000000 eee rkreneenennee 2,52 kr/kWh. 

4.2. Til húshitunar, roftími 2 x< 90 mín. á dag. 

Orkugjald .......... ARENA rense nsevse HR 0,96 kr/kWh. 
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4.3. Til hitunar í iðnaði, roftími Í klst. á dag. 
Orkugjald .......0....0 0... k enken rr kk rk nen 3,19 kr/kWh. 

4.4. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, roftimi 15 klst. ad 

degi til. 

Orkugjald .....0...0.0.0000. 0... 0,93 kr/kWh. 

4.5, Tvígjaldsmæling fyrir hitun í iðnaði og til annarra hliðstæðra nota. 

Orkugjald næturtaxti stundir ........0.0.0000 00... 1,05 kr/kWh. 

Orkugjald dagtaxti 15 stundir .........0..0%0000 0000... 5,79 kr/kWh. 

Um framangreinda gjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta árgjald skal vera 

sem svarar 1800 klst. á hvert kw uppsetts afls hitunartækja. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a} Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum 

rafveitunnar. 

b} Að vélaafi, línur og spennir þoli álagið. 

c) Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur il og greiði leigu af þeim 

samkvæmt gjaldskrám. 
d) Að hitunartæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og 

önnur hitatæki fasttengd. 

Íi. Fastagjald. 

Rafveitan ákvarðar stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu og er sú 

ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir hvert tæki sem hér 

segir. 
kr. 

Orkumælir, einfasa .............0.0... 0. kk enes kreeres kr ktr kres 1 707,00 

Orkumælir, brifasa 2... sseseseneeeeveveker ken n erne en kk rr rer ek kr ktr kernen krkr 3 757,00 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum ..........0%.... 0. rðr rk ener knrer 4 202,00 

Orkumælir fyrir sumarhús ..........0.0.2.0..0... 2. k rt eres rk enkes 5 464,00 

Afimælir 2.200 sssnssssneseeuveneenn renen ere kk rn rkn rr rss k rer rresrres 4 012,00 

Aflmælar med straumspennum .........000sssseveeeeee skr n ener ktr kk kr ker r kk rrren 4 457,00 

Tvígjaldsmælir ............0..0.0..0 02... kt rr tek r kr rr kr kk rer rr ker 4 032,00 

Klukka ssssesususeeeeeeeeeeeeevenen vennen kk e enke ker eks ek es skr k kr en 351,00 

UL Heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi toflu: 

Målstraumur Stofngjald Gjald af vfirlengd 

(A) (kr.) Jarðstrengur Loftlína 

(kr./m) (kr./stålpa) 

1 x 63 24 829,00 807,00 6 621,00 

3 x 63 26 898,00 812,00 11 435,00 

3 x 100 42. 689,00 1 242,00 14 484,00 

3 x 200 84 368,00 2 047,00 

3 x 315 133 957,00 2 385,00 

3 x 400 170 973,00 Samkv. kostnaði 

3 x 710 303 831,00 Samkv. kostnaði 

3 x 1200 510 741,00 Samkv. kostnadi 

Yfirlengd midast vid: Jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheimtaug lengri en 

30 m. Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnkassa eða 

stofntengikassa húsveitu.
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Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, skal greiða fullt st 
heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, 

hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda o og hún að mestu eða 

öllu leyti notuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina eða húsnæði 

rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um gerð 
húsnæðis eða stærð lóðar og staðsetningu stöðvar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr, skal greitt sem hér segir: 

I x 63 A brá íðabirgðarheimtaug ARI kr. 6 710,00 

3 x 63 A bráðabirgðar heimtaug IR kr. 9 050,00 

De u adstædur bannig að leggja þurfi aðallínu að vinnustað skal greitt y vii rlengdar gjald 

samkvæmt töflu. 

"Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða 
1 aðstæður óvenjulegar, skal heimtaugargjald greitt samkvæmt sérstökum samningi hverju 

  

  

sinni 
Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. Þó er heimilt að veita gjaldfrest allt að 2 árum. 

5 Í samningi slíkum skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 8 &J 

  

IV. Ymis åkvædi. 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 512,00. 

Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,9 getur rafveitan krafist að hann sé hækkaður 

upp í það FAN 

Heimilt er að banna notkun í rafsuðuspenna Og annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum 

truflunum, eða takmarka notkun þeirra við tiltekinn tíma sólarhrings. 

Rafveitunni er heimilt að reikna dráttarvexti á vangoldna rafveitureikninga eins og 

dráttarvextir eru ákveðnir á hverjum tíma, enda hafi tilkynning um beitingu dráttarvaxta 

verið send notanda með reikningi eða á annan hátt. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

rafveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 
396,00. 

Söluskattur 25% samkvæmt lögum, er innifalinn í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá 

þessari, nema í hð 1.3. viðhaldsgjald og liðum 4.1., 4.2. og 4.3.. 

a skrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum 
í 1 nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 217, 20. 

mars 1986. 

Íðnaðarráðuneytinu, 29. febrúar 1987. 

Albert Guðmundsson. 

Guðrún Skúladóttir.
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AUGLYSING 
um fyrirmynd að samþykkt um stjórn sveitarfélaga 

og fundarsköp fyrir sveitarstjórnir. 

Samkvæmt 120. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 hefur félagsmálaráðuneytið í samráði 
við Samband íslenskra sveitarfélaga látið semja fyrirmynd að samþykkt um stjórn 

sveitarfélaga. Annars vegar er um að ræða fyrirmynd að samþykkt um stjórn bæjar 

(kaupstaðar) og hins vegar að samþykkt um stjórn hrepps. Í 111. kafla þessara fyrirmynda, 
12.—-35. gr. er að finna ákvæði um fundarsköp fyrir sveitarstjórnir, bæjarstjórnir og hrepps- 

nefndir. Samkvæmt ákvæðum 49. gr. sveitarstjórnarlaga skulu ákvæði lll. kafla um 

fundarsköp gilda fyrir sveitarstjórnir þar til ráðuneytið hefur staðfest sérstök fundarsköp 
fyrir hverja sveitarstjórn. Fyrirmyndir þessar eru prentaðar hér á eftir sem fylgiskjal Í. og 
fylgiskjal 1. 

Félagsmálaráðuneytinu, 24. febrúar 1987. 

Alexander Stefánsson.   
Þórhildur Líndal. 

Fylgiskjal Í. 
  

Fyrirmynd að samþykkt um stjórn N.N.bæjar (kaupstaðar) 

og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn N.N.bæjar (kaupstaðar) er skipuð 7 (9,11,15) bæjarfulltrúum kjörnum skv. 

III. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 2. mgr. 10. gr. og 11. gr. sömu laga. 

2. gr . gr. 
Starfstímabil bæjarstjórnar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

3. gr. 

Bæjarstjórn fer með stjórn N.N.bæjar (kaupstaðar) skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga 

og annarra laga. Jafnframt fer bæjarstjórn með yfirstjórn stofnana og fyrirtækja á vegum 

bæjarins, að svo miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki falið öðrum slíka yfirstjórn. 

4. gr. 

Bæjarstjórn skal gæta hagsmuna bæjarins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 

sameiginlegum velferðarmálum bæjarbúa.



  

    rstjórn annast þau ver 
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samþy 
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Meðal verkefna bæjarstjórnar N.N 

Í. Að kjósa forseta og varaforseta bæjarstj 

Ví. kafla sv eitarstjórnarlaga så 

nast endurskodun ársr 

Ennfremur að ráða bæjarstj 
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A fyrsta ári hvers 

framkvæmdir og fi 
           

bæjarin: Fm       
    

    

   

gerð árlegrar fj Á sáætlunar | i í tengslum við 

afgreiðslu 

  

ækja og -stofn jarstjórn skal afgreiða fjá 
æjarstjórn sbr. 23. í lok janúarmánaðar ár hvert að un 

< samþykktar þessarar. 

  

    

   

    

   

   
F 
orm fjárhag ssáætlunar r skalv vera Í samræmi V 

greint å milli rekstraråætlunar, fjárfestingaráætlunar og áæ 

Við afgreiðslu fjárha 

bæjarsjóðs. og tekjuöflun, um öflun lánsf 
fjármagns á fjárhagsárinu bæði til rekstrar og ei 

unar hafa hliðsjón af veltufjárstöðu bæjarsjóðs í í byrjun 

breytingum, sem nauðsynlegt er talið að gera á veltufjárstöðunni. 

  

      ir um nýtingu 
ð ræða og 
skal við gerð fjá æt 

i århagsårs og åætla fyrir þeim 

  

sáætlunar tekur Í        
  
  
  

    

   

9. gr. 
    

  

     Fjárhagsáætlun skv. 8. gr. skal vera meginregla stjórT bæjarins á 

ejar 'sjó€ óði nema heimild i 
ætlun, útgjöldin séu lögbundin, samningsbundin eða samþykkt af 

fjárhagsá 

þess í fjárhags 

stjórni. 

Samþykki bæjarstjórn fjárveitingu eða útgjöld utan fjárhagsáætlunar, skal hún ja 

framt taka ákvörðun um, hvernig afla skuli fjár til þeirra útgjalda s.s. með lækkun annarra 
útgjalda, auknum tekjum eða lánsfé. 

rinu og ekki má stofna til útgjalda eða greiða      
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    breyst verulega, s.s. ef verðlagsbreytingar 

var fyrir gert, er bæjarstjórn heimilt að endurskoða 

i j orn við eina umræðu í bæjar sn 

úum með fundarboði og dagskr 

Hati forsendur fyrir gert 

hafa orðið verulega meiri en 

fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgre 
enda hafi breytingartillögurnar verið se 

a.m.k. fimm sólarhringum fyrir bæjar: 

    

   

   

  

rs Jorn sk al hafa lokið fullnaðaraf 

ar en í júnílok ár hver 

eiðslu ársreiknin nga bæjarsjóðs og 

svei itarstjórnar aga sbr. 82. og 83. 

af ár sreikningnum skal < stofu Íslands og félagsmálar neytinu fyrir 

ár hvert. viður gr. sveitarstjórnarlaga liggja við vanrækslu 

Órnar á afgreiðsl 1 ársreikninga. 

  

t Gl 2 
SKV. öð         

       

Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

Fa 
Bæjarstjórn heldur re gu ulega fundi tvisvar í hverjum mánuði (einu sinni í hverjum 

mánuði) fyrsta og þriðja (fimmtu)dag hvers mánaðar. 

Bæja Arstjórnarfundir skulu að jafnaði hefjast ki. 17.00. Heimilt er að fella niður fundi í 

bæjarstjórn í allt að tvo mánuði að sumarlagi. 

Aukafundi skal halda í bæjarstjórn eftir því sem þörf krefur að mati bæjarstjó g 

forseta bæjarstjórnar), og skylt er að halda aukafund í bæjarstjórn, ef a.m.k. þriðjungur 

bæjarfulltrúa krefst þess. 

    

13. gr. 

Aldursforseti nýkjörinnar  væjarstjårn ar kveður bæjarstjórnina saman til fyrsta fundar 

að afloknum bæjarstjórnarko m, eigi síðar en 15 dögum eftir að hún tekur við störfum,    

  

sbr. 2. gr. samþykktar þessa e. eigi síðar en 30 dögum eftir kjördag. 
Aldursforseti getur falic irstjóra að boða fyrsta fund nýkjörinnar bæjarstjórnar.      

Bæjarstjóri sbr. þó 13. gr. samþykktar þessarar, boðar bæjarstjórnarfundi og ákveður 

jafnframt fundarstað, hafi bæjarstjórn ekki gert það. 

Bæjarbúum skal kunngert með au uglýsingu, hvar og hvenær bæjarstjórnarfundir eru 
haldnir. 

  

15. gr. 

Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar, og skal dagskráin fylgja fundarboði. 

Á dagskrá ba jarstjórnarfundar skal taka: 

1. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar forseta bæjarstjórnar, kosningar nefnda, ráða og 

stjórna á vegum bæjarstjórnar, svo og kosningar eða ráðningar bæjarstjóra og annarra 
fastra starfsmanna bæjarins. 

2. Fundargerðir bæjarráðs, nefnda, ráða og stjórna á vegum bæjarins, ef, eða að svo miklu 

leyti, sem bæjarstjórn þarf að samþykkja ályktanir, sem í þeim felast, sbr. 61. gr. 

samþykktar þessarar. 

3. Önnur mál, sem falla undir verksvið bæjarstjórnar og bæjarstjóri ákveður að taka á 

dagskrá eða einhver bæjarfulltrúi óskar, að tekin verði á dagskrá. Bæjarfulltrúi, sem 
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óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnarfundar, skal tilkynna það bæjarstjóra 

skriflega með tillögu eða fyrirspurn a.m.k. þremur sólarhringum fyrir fund. 

Dagskrá bæjarstjórnarfundar skulu fylgja afrit fundargerða, tillagna og annarra gagna, 

sem bæjarstjóri telur nauðsynleg. Dagskrá skal jafnframt fylgja afrit fundargerðar síðasta 
bæjarstjórnarfundar. 

    

5
5
 . gr. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi tveimur sóla rhringum fyrir bæjarstjórnarfund hafa boðsent 
J & J Á J 

bæjarfulltrúum fundarboð bæjarstjórnarfundar ásamt dagskrá og fylgigögnum. J 8 8 lytg1gog 

17. ør. 17. BH 

Bæjarstjóri skal boðsenda bæjarfulltrúum fundarboð aukafundar í bæjarstjórn ásamt 

dagskrá a.m.k. sólarhring fyrir fund. 

18. gr. 

Aldursforseti bæjarstjórnar setur fyrsta fund nýkjörinnar bæjarstjórnar og stýrir 

honum, uns forseti bæjarstjórnar hefur verið kjörinn. 
Forseti bæjarstjórnar skal kjörinn til eins árs (fjögurra ára). 

Sá er rétt kjörinn forseti, sem fengið hefur atkvæði meirihluta bæjarfulltrúa. Verði 

þeim atkvæðafjölda eigi náð, skal kjósa að nýju um þá tvo, sem flest atkvæði fengu. Hafi 
þrír eða fleiri bæjarfulltrúar fengið jafnmörg atkvæði, skal varpa hlutkesti, um hverja tvo 

skuli kjósa. Verður | þá sá rétt kjörinn forseti bæjarstjórnar, sem fleiri atkvæði fær. Verði 

atkvæði jöfn, skal hlutkesti ráða kosningu. 
Forseti bæjarstjórnar stjórnar kjöri 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar, og skal sömu 

aðferð beitt við kosningu þeirra, sbr. næstu málsgrein hér að framan. Varaforsetar skulu 

kjörnir til jafnlangs tíma og forseti. 
Sé enginn forseta á fundi, gegnir aldursforseti forsetastörfum, nema bæjarstjórn ákveði 

að kjósa sérstakan fundarstjóra. 

Ef forseti deyr eða verður varanlega forfallaður frá forsetastörfum, skal kjósa forseta í 

hans stað til loka kjörtímabils forseta. 

  

   

  

   

Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til eins árs í senn á 

sama fundi og forsetakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosningu. 
Skrifarar skulu telja saman atkvæði við kosningar og þegar atkvæðagreiðslur fara fram í 

bæjarstjórn. 

20. gr. 

Bæjarstjórnarfundur skal haldinn í húsnæði sem fullnægir ákvæðum byggingarlaga og 

byggingarreglugerðar um aðgang fatlaðs fólks. 

Bæjarstjórnarfund skal að jafnaði halda í heyranda hljóði og almenningi heimilaður 

aðgangur að þeim, eftir því sem húsrúm leyfir. 

Bæjarstjórn getur ákveðið að einstök mál verði rædd fyrir luktum dyrum s.s. viðkvæm 

einkamál manna eða viðskiptamál, sem æskilegt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd verði 

fyrir luktum dyrum. Jafnframt getur bæjarstjórn ákveðið, að bæjarstjórnarfundur, þar sem 

eingöngu er fjallað um slík mál, verði haldinn fyrir luktum dyrum. Tillaga um að mál skuli 

rædd fyrir luktum dyrum skal afgreidd umræðulaust í bæjarstjórn. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi í 

bæjarstjórn.
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21. gr. 

Bæjarstjórnarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur bæjarfulltrúa er á fundi. 

Bæjarstjórn getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

22. gr. 

Forseti bæjarstjórnar stýrir fundum hennar. Hann setur fund, kannar lögmæti hans og 

stjórnar umræðum og afgreiðslu mála, sér um að fundargerðir séu færðar og slítur fundi, 

þegar dagskrá hans er tæmd. Forseti úrskurðar um skilning á fundarsköpum, en skjóta má 

úrskurði hans til úrlausnar bæjarstjórnar. Forseti sér um, að allt fari skipulega og löglega 

fram á bæjarstjórnarfundum og er bæjarfulltrúum skylt að lúta valdi hans að því er varðar 

fundarsköp og góða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði, getur forseti vísað honum úr 

fundarsal. Leyfi forseta þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á bæjarstjórnar- 

fundum. 

23. gr. 

Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd í bæjarstjórn í þeirri röð, sem þau eru á dagskrá, 

nema forseti eða bæjarstjórn ákveði annað. 
Heimilt er að taka til meðferðar á bæjarstjórnarfundi mál, sem ekki hefur verið á 

dagskrá, ef 2 viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkja slíkt afbrigði. 

24. gr. 

Bæjarstjórn afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 
„m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 
. Fjárhagsáætlun bæjarins. 

. Ársreikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 

. Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

. Áætlanir fyrir bæinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 
skipulagsáætlanir. 

. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Ja
 

WI
I 

ON
 

må
 

BD
 

in
 

25. gr. 

Bæjarfulltrúa er skylt að sækja alla bæjarstjórnarfundi nema lögmæt forföll hamli svo 

sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé bæjarfulltrúi forfallaður um stundarsakir skal 
hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin til bæjarstjóra, sem boðar þá varamann hans á fund. 
Bæjarfulltrúa, sem forfallast um stundarsakir er heimilt að ákveða, hver varamanna hans 
taki sæti á bæjarstjórnarfundi ella tekur varamaður sæti samkvæmt ákvæðum 1. og 2. mgr. 
35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt, en ekki hefur 

hann atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn bæjarfulltrúi. 

Bæjarstjórn getur heimilað að maður utan bæjarstjórnar kveðji sér hljóðs á bæjar- 

stjórnarfundi. 

26. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls þegar það varðar hann 

sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætla að 

viljaafstaða hans mótist að einhverju leyti af því. Honum er þó heimilt að gera stuttlega 

grein fyrir afstöðu sinni. Bæjarstjórn sker umræðulaust úr hvort mál er svo vaxið. 

Bæjarfulltrúi, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Bæjarfulltrúa, 

sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að skýra forseta bæjarstjórnar frá því. 

Bæjarfulltrúi, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal bæjarstjórnar 

við umræðu og afgreiðslu þess.
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Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á bæjarstjórnarfundum 

Bæjarfulltrúi, sem taka vill til máis, skal óska heimildar forseta. Að jafnaði skulu 

bæjarfulltrúar taka til máls í þeirri sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. Víkja má frá þeirri 
reglu, ef um er að ræða b æjarstjóra, framsögumann í máli eða bæjarfulltrúa, sem óskar að 

gera stutta athugasemd eða koma leiðréttingu á framfæri. Hafi tveir eða fleiri bæjarfulltrúar 

kvatt sér hljóðs samtímis, ákveður forseti, í hvaða röð þeir skuli tala. Bæjarfulltrúi skal flytja 

mál sitt úr ræðustól nema forseti leyfi annað. 

  

    

  

28. gr. 

Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. Þegar til umræðu er fundargerð bæjarráðs. 

annarrar nefndar, ráða eða stjórna, skal bæjarfulltrúi taka fram, hvaða lið/liði fundargerðar- 
innar hann óskar að ræða. 

Bæjarfulltrúi má tala tvisvar við hverja umræðu máls. Heimilt er þó bæjarfulltrúa að 

taka oftar til máls, til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta athugasemd við fundarsköp. 
Bæjarstjóri, flutningsmaður tillögu eða framsögumaður (talsmaður flutningsmanna) mega 
þó tala oftar en tvisvar við hverja umræðu má!s. 

Ekki má bæjarfulltrúi lesa upp prentað mál við umræður í bæjarstjórn nema með leyfi 

  

3 29. gr. 

Beri bæjarfulltrúi aðra menn brigslum, skal forseti víta hann. Forseti getur lagt til við 
bæjarstjórn, að bæjarfulltrúi, sem víttur hefur verið tvisvar á sama fundi, verði sviptur 

málfrelsi á þeim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist bæjarfulltrúi ekki 

úrskurði forseta eða bæjarstjóri ei Óregla kemur upp á fundi, skal forseti gera 
fundarhlé, fresta fundi eða slíta fa ndi. ef nauðsyn krefur. 

ag
 D 

   

   

  

     
st ur hófi í frå m, „ getur h 

    
ti umræður drag lagt fram dagskrártillögu um, að 

ræðutín um í lokið á tilteknum tíma eða 

umræðum um mál verði lokið þá þegar. Hver bæjarfulltrúi getur og borið fram slíkar 

tillögur. Bæjarstjórn afgreiðir tillögur um takmörkun umræðna umræðulaust. Ekki má þó 

takmarka umræðu um mál svo, að hún standi sker nur en tvær klukkustundir, ef einhver 

bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs. Umræður um fjárhagsáætlun eru ekki háðar ákvæðum 
greinar þessarar. 

   

  

                    

    

  

  

31. gr. 

Bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu, frávísunartillögu eða 
frestunartillögu við hver ba mál, sem til umræðu er á fundi. Slíkar tillögur skulu vera 
skriflegar. ef forseti óskar. Forseti ákveður í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar tillögu 
eru teknar til afgreiðslu. 

  

32. gr. 
Mál er afgreitt í bæjarstjórn með því að samþykkja það eða fella það, vísa því frá 

bæjarstjórn eða vísa því til afgreiðslu bæjarráðs, annarrar nefndar, ráðs eða stjórnar eða 

bæjarstjóra. Máli, sem bæjarstjórn ber að lögum að afgreiða, verður þó eigi vísað til 

afgreiðslu annarra. Bæjarstjórn er heimilt að fresta afgreiðslu máls, nema um sé að ræða 

mál, sem að lögum ber að afgreiða fyrir tiltekinn tíma. 
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Atkvæðagreiðsla á bæjarstjórnarfundi handauppréttingu. 

  

      

  

Forseti biður þá bæ fulltrúa sem samþykkj pi gri hö ind sína. Að því 

búnu leitar forseti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir forseti frá úrslitum atkvæða- 

greiðslunnar. 

Ef mál er svo vaxið, að forseti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla fari fram um það, 

skýrir hann frá því, að hann telji mál samþykkt eða fellt án atkvæðagreiðslu nema 

athugasemd verði við það gerð. 

Forseti getur ákveðið, að mál verði 

  

       
  

  

  

fgreitt með nafi nakalli. Einnig ber forseta að láta 
fara fram nafnakall, ef a.m.k. þriðjungur þr illtrúa óskar þess. Við nafnakall skal farið 

eftir tölusettri nafnaskrá bæjarfullírúa í skal það ráðast af útdrætti, hvaða 

bæjarfulltrúi greiðir fyrst atkvæði við nafnakall ð nafnakali skal forseti greiða atkvæði 

síðastur. Við nafnakall svarar bæjarfulltrúi, þegar forseti les upp nafn hans, já eða nei eftir 

hví hvort hann er með máli eða móti eða tekur fram, að hann greiði ekki atkvæði, en slík 

afstaða telst þó þátttaka í atkvæðagreiðslu. 
Heimilt er að afgreiða mál með skriflegri atkvæðagreiðslu, ef bæjarfulltrúi óskar og 

æjarstjórn samþykkir. 
Kosningar skulu ávallt vera sí 

    

    
  

    

riflegar og leynilegar. 

    

Við atkvæðag uti atkvæða úrslitum máls nema öðruvísi sé 

ákveðið í lögum. Verði atkv: fellur það. 

Kosningar, sem fram fara í bæjarstjórn, skulu vera hlutfallskosningar skv. d'Hondts 

reglu sbr. 16. og 17. gr. sveitarstjórnarlaga 

Þegar kjósa skal einn ful Itrúa eða ráða starfsmann úr hópi margra, sem tillögur hafa 

komið fram um, skal kosning fara fram með sama hætti og kosning forseta bæjarstjórnar 

sbr. 3. mer. 18. gr. þessarar samþykktar. 
> z£ F. 

  

     ðt jöfn með máli og móti, 

   

  

darritara utan b æjarstjórnar til að annast ritun 

I fundargerd skal getid, hvar og hvenær fundur er 

. Skrá skal þau mál, sem tekin eru fyrir, dagsetningu þeirra, 

uni og hvernig mål er afgreitt. Sé mál ekki afgreitt samhljóða, skal 

| fa skipst. Þegar lagðar eru fram fundargerðir nefnda, 

jarstjórnar, um hvaða nefndir er að ræða, dagsetningu 

    

    

    

Mál, sem te kin eru 

skrá sem trúnaðarmál. 
Bæjarfulltrúi á rétt á að fá bókaða stutta athugasemd um afstöðu sína til máls, sem til 

meðferðar er í bæjarstjórn. 
Forseti skal hafa eftirlit með því, að fundargerðir séu skipulega og rétt færðar. 

Í lok fundar skal fundargerð lesin upp og skulu allir viðstaddir bæjarfulltrúar undirrita 

okuðum fundi sbr. 3. mgr. 19. gr. samþykktar þessarar skal 

   

  

      

hana nema bæjarstjórn ákveði annað. 

Bæjarfulltrúi, sem gera vill athugasemd við eitthvert atriði í fundargerð, getur 
    

        undirritað funda rðina með fyrirvara um það atriði. 

Bæjar stjórn getur ákveðið, að umræður á bæja rstjórnarfundum skuli hljóðritaðar eða 

með öðrum að ákveðið, skal bæjarstjórn setja um það nánari      
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IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldu bæjarfulltrúa. 

36. gr. 
Bæjarfulltrúi á rétt á að fá mál samkvæmt 4. og S. gr. samþykktar þessarar tekið á 

dagskrá bæjarstjórnarfundar, enda tilkynni hann það bæjarstjóra skriflega a.m.k. þremur 

sólarhringum fyrir fund. 

37. gr. 

Bæjarfulltrúa er bæði rétt og skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögmæt forföll 

hamli sbr. 24. gr. samþykktar þessarar. — Hver bæjarfulltrúi er skyldur til að taka að sér 

þau störf, sem bæjarstjórn felur honum og varða verkefni bæjarstjórnar, s.s. forsetastörf og 

störf í bæjarráði eða öðrum nefndum á vegum bæjarstjórnar. Þó getur sá, sem verið hefur 

forseti eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í bæjarráði eða annarri nefnd sama tímabil, 

skorast undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

38. gr. 

Nú telur bæjarfulltrúi sig ekki geta gengt skyldum sínum í bæjarstjórn án óhæfilegs álags 

og getur bæjarstjórn þá létt af honum störfum eða veitt honum lausn að eigin ósk um 

tiltekinn tíma eða til loka kjörtímabils. Varamaður tekur þá sæti hans skv. 3S. gr. 
sveitarstjórnarlaga. 

39. gr. 
Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum bæjarstjórnar eftir 

því sem nánar er ákveðið í samþykkt þessari. 

Bæjarfulltrúa er ekki skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar um er 

að ræða mál, sem bæjarstjórn er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjárhagsáætlun, eða 

ársreikninga eða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndir, getur forseti ákveðið að endurtaka 

atkvæðagreiðslu, ef minna en helmingur bæjarfulltrúa tekur þátt í atkvæðagreiðslunni. 

40. gr . gr. 
Bæjarfulltrúa ber að gegna bæjarfulltrúastörfum sínum af alúð og samviskusemi og gæta 

hagsmuna bæjarins, en í störfum sínum er bæjarfulltrúi einungis bundinn af lögum og 

sannfæringu sinni. 

41. gr. 

Bæjarfulltrúi á aðgang að bókum og skjölum bæjarins og einnig óhindraðan aðgang að 
stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaðflunar vegna 
starfa sinna. 

42. gr. 

Bæjarfulltrúi skal gæta þagnarskyldu um það, sam hann fær vitneskju um í starfi sínu og 

leynt á að fara vegna einka- eða almannahagsmuna samkvæmt lögum, eðli máls eða 

sérstakri ákvörðun bæjarstjórnar. 

43. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls, þegar það varðar hann 

sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo mjög, að almennt megi ætla að 

viljaafstaða hans mótist að einhverju eða öllu leyti þar af. Honum er þó heimilt að gera 

stuttlega grein fyrir afstöðu sinni. Bæjarstjórn sker umræðulaust úr, hvort mál er svo vaxið.



24. febrúar 1987 217 Nr. 106 

Bæjarfullt trúi, sem hlut á að máli, má taxa þátt í atkvæða greiðslu um hæfi sitt. Bæjarfulltrúa, 

sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að vekja athyg gli forseta bæjarstjórnar á því. 
Bæjarfulltrúi, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfir rgefa fundarsal bæjarstjórnar við 

umræður um málið og afgreiðslu bess. 

dd. gr. 

Bæjarfulltrúi skal fá hæfilega þóknun úr bæjarsjóði fyrir störf sín í bæjarstjórn. Takist 

bæjarfulltrúi á hendur ferð á vegum bæjarins skv. ákvörðun bæjarstjórnar á hann rétt á 

greiðslu hæfilegs ferða- og dvalarkostnaðar. 

Bæjarstjórn setur reglur um greiðslur skv. 1. og 2. mgr. 

45 CA
 . gr. 

Haga skal fundum bæjarstjórnar þannig, að bæjarfulltrúar eigi möguleika á að taka sér 

orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar 

46. gr. 
Bæjarfulitrúi, sem vegna veikinda eða af öðrum ástæðum getur ekki sótt bæjarstjórn- 

arfund/-fundi tímabundið, getur tilnefnt hvern sem er af varamönnum sínum til að taka sæti 
sitt, meðan þannig hagar til. 

47. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur bæja 

tja bæjarstjórnarfundi. 

  

nm   rfulltrúa gilda einnig um varamenn, s 

KAFLI 

Bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir. 

48. gr 

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum 

aga, reglugerða og samþykktar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bun 

lutfal skosningar, ef einhver bæjarfulltrúi óskar þess 

Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana bæjarins eru ekki kjörgengir í 

  

   

1 
id 

h 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá. 

49. gr. 

Bæ ears orn skal á fyrsta fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum kjósa þrjá 

bæjarfulltrúa í bæjarráð til eins árs og jafnmarga til vara. Aðalfulitrúar í bæjarstjórn eru 

kjör gengir sem aðalmenn og varamenn í bæjarráð. 

Bæjarstjóri á sæti í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann 

því aðeins að hann sé bæjarfulltrúi og kjörinn í bæjarráð. 

Bæjarstjórn getur heimilað flokki eða framboðsaðila, sem fulltrúa á í bæjarstjórn en 

ekki hefur fengið kjörinn bæjarráðsmann, að tilnefna fulltrúa til setu í bæ Á ad 

málfrelsi og tillögurétt. Skylt er bæjarstjórn að gefa fulltrua flokks/frambodsadila kost á setu 

í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétt þann tíma, sem fundir bæjarstjórnar falla niður vegna 

R- 

  

einir 

  

    

     

  

   

  sumarleyfa sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

50. gr. 

Bæjarráð skal að jafnaði halda fund einu sinni í viku á hverjum ..... degi kl 

Áukafundi skal halda, ef bæjarstjóri, formaður bæjarráðs eða amk, tveir bæjarráðsmenn 

óska þess. 
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51. gr. 

Bæjarstjóri undirbýr bæjarrådsfundi. Hann sér um, ad bæjarråd sé boðað til fundar 

(með skriflegu fundarboði ásamt dagskrá) a.m.k. einum sólarhring fyrir fund. Geti 

bæjarráðsmaður ekki sótt fund, skal hann að jafnaði boða varamann sinn eða hlutast til um, 

að varamaður verði boðaður. Hafi bæjarstjóri fengið vitneskju um forföll bæjarráðsmanns, 

skal hann boða eða láta boða varamann hans á fund. 

52. gr. 

Á fyrsta fundi nýkjörins bæjarráðs skal kjósa formann og varaformann bæjarráðs. 

(Kjósa má bæjarstjóra formann bæjarráðs). Formaður bæjarráðs stjórnar fundum þess og 

sér um að allt fari löglega og skipulega fram á fundum þess. Hann úrskurðar í 

ágreiningsmálum, sem upp kunna að koma út af fundarsköpum, en skjóta má úrskurði hans 

til úrlausnar bæjarráðs. (Heimilt er að taka mál til meðferðar í bæjarráði, þótt ekki sé það 

tilgreint í dagskrá. Þó er skylt að fresta afgreiðslu slíks máls, ef einhver bæjarráðsmaður 

óskar þess). 
Bæjarráð getur ráðið sér fundarritara utan bæjarráðs. Í fundargerðabók ráðsins skal 

skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji fundinn. Þá skal skrá í fundargerð 
mál, sem ráðið tekur til umræðu og afgreiðslu, frá hverjum þau eru, hvenær þau eru dagsett, 

efni þeirra stutt og skilmerkilega og hvaða afgreiðslu þau hljóta. 

53. gr. 

Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn bæjarins og fjármálastjórn að 

því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. Bæjarráð hefur umsjón með stjórnsýslu 

bæjarins, undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs 

og bæjarfyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur þau fyrir bæjar- 

stjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér bæjarráð um, að ársreikningar bæjar- 

sjóðs séu samdir og þeir ásamt ársreikningum bæjarstofnana lagðir fyrir bæjarstjórn til af- 

greiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. 

Bæjarráð gerir tillögur til bæjarstjórnar um afgreiðslu einstakra mála, sem það fær til 

meðferðar. Bæjarráði er þó heimil fullnaðarafgreiðsla mála, sem ekki varða verulega 

fjárhag bæjarsjóðs eða stofnana hans, enda sé ekki ágreiningur milli bæjarráðsmanna eða 

við bæjarstjóra um slíka afgreiðslu, Bæjarráð ákveður skiptingu og ráðstöfun fjár, sem ætlað 

er til einstakra málaflokka skv. fjárhagsáætlun, s.s. til gatnagerðar, nýbygginga og óvissra 

útgjalda. 
Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan 

veg. 

54. gr. 

Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef þess er óskað. 

55. gr. 

Forseti bæjarstjórnar boðar nefnd saman til fyrsta fundar eða ákveður, hver skuli gera 
það. Á þeim fundi skal kjósa formann, varaformann og ritara nefndar. 

(Bæjarstjórn kýs formenn nefnda, nema lög kveði á um annað). 

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 

fyrirvara. 

56. gr. 

Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nema lögmæt forföll hamli. Þegar aðalmaður í 

nefnd forfallast um stundarsakir, skal varamaður hans taka sæti í nefndinm. Þegar



      

   

   

    

í aða farfallact á annan hátt va eða forlailast á annan hátt va 

  

aðalmaður í nefnd flys 

  

    að 2 sósa aðalmann að nýju 

umstarf um nefndarkosnin; 

varamaður hans sæti nema bæ 

    ða fleiri flokka 

nefndi viðk 

Hafi tveir 

  

     omandi efna varamann hans, sé eigi 

ð í yfirlýsingu skv. 2 a. 

Nefndarfundur skal haldinn fyrir luktum    
    nfremur getur nefnd boðið aðila að 

  

starfsi 

um tiltekin mál. 

  

     kvæði 11. og 

ála í nefndum. ráðum og stjórnum 

amþykktar þe: ir fundum. /       
    því sem við á 

  

59. gi 

,„ ráða og stjórna á vegum bæjarins 

sam bykktum bæjarstjór 

slu eins 

sérstaklega falið bæjarstjórn til ákvörðunar. 

Tim hl erk g val er ef Um hlutverk og fer ef 

ákveðið er í lögum 
    

  

   
   

    

        takra mála eða málaflol þema id fullnaðara 

60. gr 

    

  

    

  

( nn ritari nefndar skal 

ið sér sérsta ika In a fundar itara utan nefndar. Í 

haldinn og hverjir sitji hann. Þá skal skrá í 

fyrir á fundi, dagsetningu þeirra, nöfn að 

. I fundarlok ; 

skuð u halda Á 

  

   
fundargerð s skal 

fundargerð einstök "mál, 

meginefni og hvaða afgreiðslu það hl 

iðstaddir nefndarme nn í undirnta hana. 

     

       

  

61. ør. 

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna bæjarins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 
(bæjarráðs) bæjarstjórnar og skal það gert svo fljótt sem unnt er að afloknum nefndarfundi. 

Á ö Alyktun nefndar, ráðs eða stjórnar sem hefur í för með sér útgjöld, skal ætíð lögð fyrir 

(bæjarráð) bæjarstjórn til endanlegrar afgreiðslu. 

    

  

62. gr. 

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og st! 

A. Fil eins árs. Á fundi í júní ár hvert: 

Bæjarráð. Fimm (þrjá) aðalfulltrúa í bæjarstjórn, sem aðalmenn og jafnmarga til 

vara skv. 55. gr. svettarstjórnarlaga nr. $S/1986. 

2. Skoðunarmenn. Tvo aðalmenn og jafnmarga til vara, skv. Sd. gr. sveitars 

laga nr. 8/1986. 

Kjörstjórnir) við alþingiskosni ngar. Skv. 10. í 2/1959 um kosningar til 

Alþingis. Þrjá aðalmenn jafni stjórnir jafnmargar og 

kjörstaðir eru: Þrjá aðalmenn í hverja og jafnmarga varamenn). 

(Undirkjörstjórnir jafnmargar og kjördeildir eru: Þrjá aðalmenn í hverja og 

jafnmarga varamenn). 

    

jórnar- 

    

  

S2/ s
å
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B. Til fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum: 

io
 

6. 

Almannavarnanefnd. Tvo adalmenn og jafnmarga til vara skv. 8. gr. laga nr. 94/ 

1962 um almannavarnir sbr. 5. gr. laga nr. 85/1985. 

Áfengisvarnarnefnd (sé verkefni hennar ekki falið félagsmálaráði). Sex aðalmenn 
og jafnmarga til vara skv. 30. gr. áfengislaga nr. 82/1969. 

Barnaverndarnefnd (sé verkefni hennar ekki falið félagsmálaráði). Fimm (sjö) 

aðalmenn og jafnmarga til vara skv. 6. gr. laga um vernd barna og ungmenna nr. 53/ 
1966. 

  

yggingarnefnd. Fimm (sjö) aðalmenn og jafnmarga til vara skv. 6. gr. byggingar- 
laga nr. $4/1978. 

Félagsmálaráð. Fimm (sjö) aðalmenn og jafnmarga til vara. (Félagsmálaráð annast 

störf þau, sem framfærslunefnd, áfengisvarnarnefnd og barnaverndarnefnd eru falin 

samkvæmt lögum nr. 80/1947, nr. 82/1969 og nr. 53/1966. Jafnframt fer félagsmála- 

ráð með stjórn og rekstur leikvalla, dagvista og öldrunarmála.) 
Framfærslunefnd (sé verkefni hennar ekki falið félagsmálaráði). Fimm (þrjá) 

aðalmenn og jafnmarga til vara skv. 26. gr. framfærslulaga nr. 80/1947. 

Gróðurverndarnefnd (sé verkefni hennar ekki falið umhverfismálaráði). Þrjá 

aðalmenn og jafnmarga til vara skv. 19. gr. laga um landgræðslu nr. 17/1965 

Hafnarstjórn. Fimm (þrjá) aðalmenn og jafnmarga til vara skv. 9. gr. hafnalaga nr. 

69/1984. 

Heilbrigðismálaráð. Einn (þrjá) fulltrúa og einn (jafnmarga til vara skv. 7. gr. laga 

um heilbrigðisþjónustu nr. 59/1983. 
Heilbrigðisnefnd. (Kosning fulltrúa í nefndina fer skv. ákvæðum 6. gr. laga nr. 109/ 

1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

Húsaleigunefnd. Þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara skv. 76. gr. laga nr. 44/1979 

um húsaleigusamninga. 

Kjörstjórnir við sveitarstjórnarkosningar. Skv. 23. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/ 

1986. Kjörstjórn (yfirkjörstjórn). Þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara. 

(Hvertiskjörstjórn. Þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara. Hverfiskjörstjórnir geta 

verið jafnmargar og kjörstaðir.) 
(Undirkjörstjórn. Þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara. Undirkjörstjórnir skulu 

vera jafnmargar og kjördeildir í bæ/kaupstað. Heimilt að kjósa síðar.) 
ttúruverndarnefnd (sé verkefni hennar ekki falið umhverfismálaráði). Þrjá 

fimm eða sjö) aðalmerin og jafnmarga til vara skv. 3. gr. náttúruverndarlaga nr. 47 
971 

Skólanefnd grunnskóla. Fimm aðalmenn og jafnmarga til vara, skv. 17. - 18. gr. 

laga nr. 63/1974 um grunnskóla. 

Skólanefnd tónlistarskóla (hafi skólanefnd grunnskóla ekki verið falið verkefni 

hennar). Þrjá (fimm) aðalmenn og jafnmarga til vara, skv. 2. gr. laga nr. 75/1985 um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla 

Skólanefnd iðnskóla. Þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara, sjá þó nánar 16. gr. laga 

nr. 68/1966 um iðnfræðslu. 

Stjórn sparisjóðs. Tvo aðalmenn (einn aðalmann) og jafnmarga (einn) til vara skv. 

21. gr. laga nr. 87/1985 um sparisjóði. 
Stjórn sjúkrasamlags. Fjóra aðalmenn og jafnmarga til vara skv. 38. gr. laga nr. 67/ 

1971 um almannatryggingar. 

Stjórn bókasafns. Þrjá (fimm) aðalmenn og jafnmarga til vara, skv. 7. gr. laga nr. 

30/1976 um almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. 

  

   

  

( 
19    

rn b     
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20. Stjórn heilsugæslustöðvar. Einn aðalmann {tvo aðalmenn) og einn (jafnmarga) til 

vara, skv. 21. gr. laga nr. 59/1983 um heilbrigðisþjónustu. 

21. Stjórn sjúkrahúss. Þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara, skv. 30. gr. laga nr. 59/1983 

um heilbrigðisþjónustu. 

Stjórn veitustofnana Ístjórn hitaveitu /stjórn rafveitu /stjórn vatnsveitu). 

Stjórn verkamannabústaða. Þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara skv. 36. gr. laga 

nr. 60/1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

24. Stjórnarnefnd vinnumiðlunar. Þrjá (fimm) aðalmenn og jafnmarga til vara, skv. 9. 

gr. laga nr. 18/1985 um vinnumiðlun 
. Umferðarnefnd. Þrjá (fimm) aðalmenn og jafnmarga til vara sbr. heimild í 2. mgr. 

88. gr. umferðarlaga nr. 40/1968.) 

(26. Einn forðagæslumann og annan til vara sbr. heimild í 2. mgr. 54. gr. búfjárræktar- 

31/1973.) 

      i 

      

  

laga nr.   

    

27. Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmann og annan til vara skv. 5.gr. 

laga nr. 9/1955 um Brunabótafélag Íslands. 

.gr. 

Bæjarstjórn getur kosið nefndir (tausanetndir) til að vinna að einstökum afmörkuðum 

verkefnum. Umboð slíkra nefnda fellur niður þegar liðin eru fjögur ár frá því nefndin var 

kosin og fyrr ef verkefni nefndar er lokið. 
irstjórn getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

  

VI. KAFLI 

Um framkvæmdastjórn og starfslið bæjarins. 

64. gr. 

Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við bæjarstjóra 

þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans, og kaup og kjör. Ráðningarsamningur 

skal staðfestur af bæjarstjórn (bæjarráði). 

65. gr. 

Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri bæjarins. Hann undirbýr fundi bæjarráðs og bæjar- 

stjórnar, semur dagskrá og boðar til funda sbr. 13. gr. samþykktar þessarar. Hann í sæti á 

fundum bæjarstjórnar/bæjarráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt en eigi atkvæðisrétt 

nema hann sé kjörinn fulltrúi í bæjarstjórn. Hann hefur og rétt til setu á fundum nefnda 

bæjarins með sömu réttindum. 
Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana bæjarstjórnar og bæjarmálefna að svo 

miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki ákveðið annað. 

Bæjarstjóri er prókúruhafi bæjarsjóðs. Hann undirritar skjöl varðandi kaup og sölu 

fasteigna bæjarins, lántökur og aðrar skuldbindingar. 

Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður starfsliðs bæjarins. 

Bæjarstjórn ákveður hver gegna skuli störfum bæjarstjóra í forföllum hans. 

   

   

66. gr. 

Bæjarstjórn ræður fasta starfsmenn (í helstu stjórnunarstöður s.s. yfirmenn stofnana og 

deilda) bæjarins og veitir þeim lausn frá störfum. 

67. gr. 

(Bæjarráð ræður aðra fasta starfsmenn en þá sem greinir í 66. gr. nema á annan veg sé 

mælt í reglugerð eða reglum sem bæjarstjórn hefur sett.)
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68. gr. 

Fastráðnir starfsmenn bæjarins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum 3 
mánaða uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og skyldur opinberra 
starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 eftir því sem við á. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. skal 

kveðið á um ráðningartíma og uppsagnarfrest sbr. 1. mgr. svo og starfssvið þeirra. Um kaup 
og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

69. pr. 

Um ráðningu lausráðinna starfsmanna fer eftir reglum sem bæjarstjórn (bæjarráð) 

setur. Um kaup og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Fylgiskjal Hl. 
  

Fyrirmynd að samþykkt um stjórn og fundarsköp N.N.hrepps. 

Í KAFLI 

Um skipan hreppsnefndar og verkefni hennar. 

Í. gr. 

Hreppsnefnd N.N.hrepps er skipuð 3 (5, 7) hreppsnefndarmönnum kjörnum skv. I. 
kalla sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr 1. mgr. 10. gr. og Í1. gr. sömu laga. 

2. gr. 

Starfstímabil hreppsnefndar hefst 15 dögum ettir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 
gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

3. gr. 
Hreppsnefnd fer með stjórn N.N.hrepps skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga og annarra 

laga. (Jafnframt fer hreppsnefnd með yfirstjórn stofnana og fyrirtækja á vegum hreppsins, 

að svo miklu leyti sem hreppsnefnd hefur ekki falið öðrum slíka yfirstjórn.) 

á. gr. 

Hreppsnefnd skal gæta hagsmuna hreppsins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 
sameiginlegum velferðarmálum hreppsbúa. 

5. gr. 

Hreppsnefnd annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og 
sambykktum. 

Þá getur hreppsnefnd ákveðið, að hreppurinn taki að sér verkefni, sem varðar íbúa 
hreppsins sérstaklega, enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum.
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6. gr. 

Meðal verkefna hreppsnefndar N.N.hrepps eru: 

1. Að kjósa oddvita og varaoddvita hreppsnefndar (hreppsráð og aðrar) nefndir, (ráð og 

stjórnir) skv. VI. kafla sveitarstjórnarlaga sbr. og V. kafla samþykktar þessarar, og 

skoðunarmenn til að annast endurskoðun ársreikninga hreppsins skv. VIIH. kafla 

sveitarstjórnarlaga. (Ennfremur að ráða sveitarstjóra og aðra fasta starfsmenn hrepps- 

ins skv. VIL. kafla fyrrnefndra laga sbr. og Vl. kafla þessarar samþykktar.) 

2. Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

3. Að stjórna fjármálum hreppsins, (stofnana hans og fyrirtækja,) skv. VIII. kafla 

sveitarstjórnarlaga sbr. og ll. kafla samþykktar þessarar. 

I. KAFLI 

Urn fjármálastjórn hreppsins. 

7. gr. 

Á fyrsta ári hvers kjörtímabils skal hreppsnefnd semja þriggja ára áætlun um rekstur, 

framkvæmdir og fjármál hreppsins, og skal þessi þriggja ára áætlun vera til leiðbeiningar við 

gerð árlegrar fjárhagsáætlunar hans. Áætlunina skal endurskoða árlega í tengslum við 

afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar og skal þá framlengja áætlunina um eitt ár. 

8. gr. 

Hreppsnefnd skal afgreiða fjárhagsáætlun hreppssjóðs, (fyrirtækja og stofnana hrepps- 

ins) fyrir lok janúarmánaðar ár hvert að undangengnum tveimur umræðum Í hreppsnefnd 

sbr. 23. gr. samþykktar þessarar. 
Ef ekki tekst að afgreiða fjárhagsáætlun skv. 1. mgr. skal hreppsnefnd sækja skriflega 

um frest til félagsmálaráðuneytisins og tilgreina ástæður fyrir umsókninni. 

Form fjárhagsáætlunar skal vera í samræmi við form ársreikninga hreppsins, og skal þar 

greint á milli rekstraráætlunar, fjárfestingaráætlunar og áætlunar um fjármagnshreyfingar. 

Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar tekur hreppsnefnd ákvarðanir um nýtingu tekjustofna 

hreppssjóðs og tekjuöflun, um öflun lánsfjár, ef um það er að ræða og um ráðstöfun 

fjármagns á fjárhagsárinu bæði til rekstrar og eignabreytinga. Þá skal við gerð fjarhagsáætl- 

unar hafa hliðsjón af veltufjárstöðu hreppssjóðs í byrjun fjárhagsárs og áætla fyrir þeim 

breytingum, sem nauðsynlegt er talið að gera á veltufjárstöðinni. 

9. gr. 

Fjárhagsáætlun skv. 8. gr. skal vera meginregla um fjármálastjórn hreppsins á 

fjárhagsárinu og ekki má stofna til útgjalda eða greiða fé úr hreppssjóði nema heimild sé til 

þess í fjárhagsáætlun, útgjöldin séu lögbundin, samningsbundin eða samþykkt af hrepps- 

nefnd. 

Samþykki hreppsnefnd fjárveitingu eða útgjöld utan fjárhagsáætlunar, skal hún 

jafnframt taka ákvörðun um, hvernig afla skuli fjár til þeirra útgjalda s.s. með lækkun 

annarra útgjalda, auknum tekjum eða lánsté. 

10. gr. 

Hafi forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar breyst verulega, s.s. ef verðlagsbreytingar 

hafa orðið verulega meiri en ráð var fyrir gert, er hreppsnefnd heimilt að endurskoða 

fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgreiðir hreppsnefnd við eina umræðu, enda hafi 

breytingartillögurnar verið kynntar hreppsnefndarmönnum á sannanlegan hátt og í tæka tíð.
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il. gr 

Hrepps ind s skal I hafa lokið au nadarafgreidslu årsreikninga hre 

og stof ) flok 38. gr. sveitarstjårr 
sömu laga, Ein tak a af ársreikningnum skal senda Hagstofu Íslands og félag 

yrir 31. júlí ár hvert. Viðurlög skv. 2. mgr. 88. gr. laga Í 

snefndar á afgreiðslu og skilum ár reikninga. 

     
    

  

Á 

     

HI. KAFLI 

Um fundarsköp hreppsnefndar. 

12. gr. 

Hreppsnefnd heldur reglulega fundi (einu sinni í hverjum mánuði, fyrsta -dag hvers É 8 2 J ) 8 

    

Hreppsnefndarfundir skulu að jafnaði hefjast kl. (...). Heimilt er að fella niður fundi í 
hreppsnefnd í allt að tvo mánuði að sumarlagi 

Aukafundi skal halda í hreppsnefnd eftir því sem þörf krefur að mati oddvita hreppsins 

(og sveitarstjóra) og skylt er að halda aukafund í hreppsnefnd ef a.m.k. þriðj 
hreppsnefndarmanna krefst þess. 

      

  

      

13. gr. 

Aldursforseti nýkjörinnar hreppsnefndar kveður hreppsnefndina saman til fyrsta 
fundar að afloknum hreppsnefndarkosningum, eigi síðar en 15 dögum eftir að hún tekur við 
störfum, sbr. 2. gr. samþykktar þessarar, þ.e. eigi síðar en 30 dögum eftir kjördag. 

Aldursforseti getur falið sveitarstjóra að boða fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar.) 

  

14. gr 
Oddviti hreppsnefndar (sveitarstjóri), sbr. þó 13. gr. samþykktar þessarar, boðar 

hreppsneindarfundi og ákveður jafnframt fundarstað, hafi hreppsnefnd ekki gert það 
Hreppsbúum skal kunngert með auglýsingu, hvar og hvenær hreppsnefnd arfundir er 

haldnir. 

  

Or
 

Oddviti hreppsnefndar (sveitarstjóri) semur dagskrá hreppsnefndarfundar. 
    Á dagskrá hreppsnefndar skal taka: 

I. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar oddvita a hreppsnefndar, kosningar nefnda, (råda 

og stjórna) (svo og kosningar eða ráðningar sveitarstjóra og annarra starfsmanna 
hreppsins). 

  

ha
 

Fundargerðir (hreppsráðs), nefnda, ráða og stjórna á vegum hreppsins, ef, eða að svo 

miklu leyti, sem hreppsnefnd þarf að samþykkja ályktanir, sem í þeim felast, sbr. 61. gr. 
samþykktar þessarar. 

3. Önnur mál, sem falla undir verksvið hreppsnefndar og oddviti (sveitarstjóri) ákveður 

að taka á dagskrá eða einhver hreppsnefndarmanna óskar, að tekin verði á dagskrá. 
Hreppsnefndarmaður, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá hreppsnefndarfundar, skal 

tilkynna það oddvita (sveitarstjóra} skriflega með tillögu eða fyrirspurn a.m.k. þremur 
sólarhringun n fyrir fund. 

gskrá hreppsnefndarfundar skulu fylgja afrit fundargerða, tillagna og annarra gagna, 

sem oddviti (sveitarstjóri) telur nauðsynleg. Dagskrá skal jafnframt fylgja afrit fundargerðar 
síðasta hreppsnefndarfundar. 
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16. gr. 

Oddviti (sveitarstjåri) skal i sidasta lagi tveimur sålarhringum fyrir hreppsnefndarfund 

hafa bodad hreppsnefndarmenn simleidis å hreppsnefndarfund og kynnt beim i megin- 

atriðum dagskrá fundarins. 

17. gr. 

Oddviti (sveitarstjóri) skal boða hreppsnefndarmenn símleiðis til aukafundar í hrepps- 

nefnd a.m.k. sólarhring fyrir fund. 

Aldursforseti hreppsneindar setur fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar og stýrir 
honum, uns oddviti hreppsnefndar hefur verið  Fjörinn 

Oddviti hreppsnefndar skal kjörinn til fjög '$). 
Sá er rétt kjörinn oddviti, sem fengið hefur atkv æði meirihluta hreppsnefndarmanna. 

Verði þeim atkvæðafjölda eigi náð, skal kjó ) nýju um þá tvo, sem flest atkvæði feng 

Hafi þrír eða fleiri hreppsnefndarmenn fengið jafnmörg atkvæði, skal varpa hlutkesti, um 

hverja tvo skuli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn oddviti hreppsnefndar, sem fleiri atkvæði 

fær. Verði atkvæði jöfn, skal hlutkesti ráða kosningu. 

Oddviti hreppsnefndar stjórnar kjöri varaoddvita hreppsnefndar, og skal sömu aðferð 

beitt við kosningu þeirra, sbr. næstu málsgrein hér að framan. Varaoddviti skal kjörinn til 

jafnlangs tíma og oddviti. 
Sé hvorki oddviti né varaoddviti á fundi, gegnir aldursforseti oddvitastörfum, nema 

hreppsnefnd ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra. 
Ef oddviti deyr eða verður varanlega forfallaður frá oddvitastörfum, skal kjósa oddvita 

í hans stað til loka kjörtímabils oddvita. 

    

   

  

       
  

19. gr. 

Hreppsnefnd getur kosið skrifara og varaskrifara úr hópi hreppsnefndarmanna til eins 
árs Í senn á sama fundi og oddvitakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosningu. 

Skrifarar skulu telja saman atkvæði við kosningar og þegar atkvæðagreiðslur fara fram í 
hreppsnefnd. 

20. gr. 
Hreppsnefndarfundur skal haldinn í næði sem fullnægir ákvæðum byggingarlaga og 

byggingarreglugerðar um aðgang fatlaðs fólk 

Hreppsnefndarfund skal að jafnaði hal da í heyranda hljóði og almenningi heimilaður 

aðgangur að þeim, eftir því sem húsrúm leyfir. 
Hreppsnefnd getur ákveðið, að einstök mál verði rædd fyrir luktum dyrum s.s. 

viðkvæm einkamál manna eða viðskiptamál, sem æskilegt er vegna hagsmuna hreppsins, að 

rædd verði fyrir luktum dyrum. Jafnframt getur hreppsnefnd ákveðið, að hreppsnefndar- 

fundur, þar sem eingöngur er fjallað um slík mál, verði haldinn fyrir luktum dyrum. Tillaga 

um að mál skuli rædd fyrir luktum dyrum skal afgreidd umræðulaust í hreppsnefnd. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi í 
hreppsnefnd. 

21. gr. 

Hreppsnefndarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur hreppsnefndarmanna er á 

fundi. Hreppsnefnd getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur.
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22. gr. 

Oddviti hreppsnefndar stýrir fundum hennar. Hann setur fund, kannar lögmæti hans og 
stjórnar umræðum og afgreiðslu mála, sér um að fundargerðir séu færðar og slítur fundi, 
Þegar dagskrá hans er tæmd. Oddviti úrskurðar um skilning á fundarsköpum, en skjóta má 
úrskurði hans til úrlausnar hreppsnefndar. Oddviti sér um, að allt fari skipulega og löglega 

fram á hreppsnefndarfundum og er hreppsnefndarmönnum skylt að lúta valdi hans að því er 
varðar fundarsköp og góða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði, getur oddviti vísað honum úr 
fundarsal. Leyfi oddvita þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á hreppsnefndar- 
fundum. 

23. gr. 

Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd í hreppsnefnd í þeirri röð, sem þau eru á 
dagskrá, nema oddviti eða hreppsnefnd ákveði annað. 

Heimilt er að taka til meðferðar á hreppsnefndarfundi mál, sem ekki hefur verið á 
dagskrá ef 24 viðstaddra hreppsnefndarmanna samþykkja slíkt afbrigði. 

24. gr. 
Hreppsnefnd afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 

a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 
1. Fjárhagsáætlun hreppsins. 
2. Ársreikninga hreppsins (og fyrirtækja hans). 
3. Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 
4. Áætlanir fyrir hreppinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 

skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

25. gr. 

Hreppsnefndarmanni er skylt að sækja hreppsnefndarfundi nema lögmæt forföll hamli 
svo sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé hreppsnefndarmaður forfallaður um 
stundarsakir skal hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin til oddvita (sveitarstjóra) sem 
boðar þá varamann á fund skv. 2. mgr. 32. gr. sveitarstjórnarlaga. (Hreppsnefndarmanni, 
sem forfallast um stundarsakir er heimilt að ákveða, hver varamanna hans skuli taka sæti á 

hreppsnefndarfundi ella tekur varamaður sæti samkvæmt ákvæðum |. og 2. mgr. 35. gr. 

sveitarstjórnarlaga. } 
(Sveitarstjóri skal sitja fundi hreppsnefndar með málfrelsi og tillögurétt, en ekki hefur 

hann atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn hreppsnefndarmaður.) 
Hreppsnefnd getur heimilað að maður utan hreppsnefndar kveðji sér hljóðs á 

hreppsnefndarfundi. 

26. gr. 
Hreppsnefndarmanni ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls þegar það varðar 

hann sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætla að 
viljaafstaða hans mótist að einhverju leyti af því. Honum er þó heimilt að gera stuttlega 

grein fyrir afstöðu sinni. Hreppsnefnd sker umræðulaust úr hvort mál er svo vaxið. 

Hreppsnefndarmaður, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. 
Hreppsnefndarmaður, sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að skýra oddvita hreppsnefndar 

frá því. 
Hreppsnefndarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal 

hreppsnefndar við umræðu og afgreiðslu þess.
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27. gr. 
Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum 

hreppsnefndar. Hreppsnefndarmaður, sem taka vill fil máls, skal óska heimildar oddvita. 
Að jafnaði skulu hreppsnefadarmenn taka til máls í beirri röð, sem þeir hafa kvatt sér 
hljóðs. Víkja má frá þeirri reglu, ef um er að ræða (sveitarstjóra) eða hreppsnefndarmann, 
sem óskar að gera stutta athugasemd eða koma leiðréttingu á framfæri. Hafi tveir eða fleiri 

hreppsnefndarmenn kvatt sér hljóðs samtímis, ákveður oddviti, í hvaða röð þeir skuli tala. 

28. gr. 
Hreppsnefndarmaður skal beina máli sínu til oddvita. Þegar til umræðu er fundargerð 

{hreppsráðs, annarrar) nefndar, (ráða eða stjórna,} skal hreppsnefndarmaður taka fram, 
hvaða lið/liði fundargerðarinnar hann óskar að ræða. 

Hreppsnefndarmaður má tala tvisvar við hverja umræðu máls. Heimilt er þó 
hreppsnefndarmanni að taka oftar til máls, til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta 
athugasemd við fundarsköp. (Sveitarstjóri) eða flutningsmaður tillögu mega þó tala oftar en 

tvisvar við hverja umræðu máls. 
Ekki má hreppsnefndarmaður lesa upp prentað mál við umræður í hreppsnefnd nema 

með leyfi oddvita. 

29. gr. 
Beri hreppsnefndarmaður aðra menn brigslum, skal oddviti víta hann. Oddviti getur 

lagt til við hreppsnefnd, að hreppsnefndarmaður, sem víttur hefur verið tvisvar á sama 
fundi, verði sviptur málfrelsi á þeim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist 
hreppsnefndarmaður ekki úrskurði oddvita eða hreppsnefndar eða ef óregla keinur upp á 
fundi, skal oddviti gera fundarhlé, fresta fundi eða slíta fundi, ef nauðsyn krefur. 

30. gr. 

Telji oddviti umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt fram dagskrártillögu um, að 

ræðutími hvers hreppsnefndarmanns verði takmarkaður, umræðum verði lokið á tilteknum 
tíma eða umræðum um mál verði lokið þá þegar. Hver hreppsnefndarmaður getur og borið 
fram slíkar tillögur. Hreppsnefnd afgreiðir tillögur um takmörkun umræðna umræðulaust. 
Ekki má þó takmarka umræðu um mál svo, að hún standi skemur en tvær klukkustundir, ef 

einhver hreppsnefndarmaður kveður sér hljóðs. Umræður um fjárhagsáætlun eru ekki 

háðar ákvæðum greinar þessarar. 

31. gr. 

Hreppsnefndarmaður getur borið fram breytingartillögu, víðaukatillögu, frávísunartil- 

lögu eða frestunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er á fundi. Slíkar tillögur skulu 
vera skriflegar, ef oddviti óskar. Oddviti ákveður, í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar 
tillögur eru teknar til afgreiðslu. 

32. gr. 
Mál er afgreitt í hreppsnefnd með því að samþykkja það eða fella það, vísa því frá 

hreppsnefnd eða vísa því til afgreiðslu (hreppsráðs, annarrar) nefndar, (ráðs eða stjórnar) 

eða oddvita (sveitarstjóra). Máli, sem hreppsnefnd ber að lögum að afgreiða, verður þó eigi 
vísað til afgreiðslu annarra. 

Þá er hreppsnefnd heimilt að fresta afgreiðslu máls, nema um sé að ræða mál, sem að 

lögum ber að afgreiða fyrir tiltekinn tíma.
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33. gr. 

Atkvæðagreiðsla á hreppsnefndarfundi fer að jafnaði fram með ha 
Oddviti biður þá hreppsnefndarmenn sem samþykkja máli, að rétta í upp hægri hönd 

því búnu leitar oddviti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir oddviti í 
atkvæðagreiðslunnar. 

Ef mál er svo vaxið, að oddviti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla fari Í 

skýrir hann frá því, að hann telji mál samþykkt eða felit án atkvæðagre 

athugasemd verði við það gerð. 
Oddviti getur ákveðið, að mál verði afgreitt með nafnakalli. Einnig ber oddvita að láta 

  

   
   

    

    
        

fara fram nafnakall, ef a.m.k. þriðjungur hreppsnefndarmanna þess. í akali 
skal farið eftir tölusettri nafnaskrá hreppsnefndarmanna í stafrófsröð og skal það st af 

  útdrætti, hvaða hreppsnefndarmaður greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Við nafnakall skal 
oddviti greiða atkvæði síðastur. Við nafnakall svarar hreppsnefndarmaður, begar oddviti ies 
upp nafn hans, já eða nei eftir því hvort hann er með máli eða móti eða tekur fram, að hann 

greiði ekki atkvæði, en slík afstaða telst þó þátttaka í atkvæðagreiðslu. 

Heimilt er að afgreiða mál með skriflegri atkvæðagreiðslu, ef hreppsnefndarmaður 
óskar og hreppsnefnd samþykkir. 

Kosningar skulu ávallt vera skriflegar og leynilegar. 

   

        

34. gr 

Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls nema öðruvísi sé 

ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það. 

Kosningar, sem fram fara í hreppsnefnd, skulu vera hlutfallskosningar skv. d'Hondts 

reglu sbr. 16. og 17. gr. sveitarstjórnarlaga. 
Þegar kjósa skal einn fulltrúa eða ráða starfsmann úr hópi margra, sem tillögur hafa 

komið fram um, skal kosning fara fram með sama hætti og kosning oddvita hreppsnefndar 

sbr. 3. mgr. 18. gr. þessarar samþykktar. 

35. gr. 
Hreppsnefnd getur ráðið sérstakan fundarritara utan hreppsnefndar til að annast ritun 

fundargerða í gerðabók hreppsnefndar. Í fundargerð skal getið, hvar og hvenær fundur er 
haldinn og hverjir sitji fundinn. Skrá skal þau mál, sem tekin eru fyrir, dagsetningu þeirra, 
aðila máls og meginefni og hvaða afgreiðslu þau fá. Sé mál ekki afgreitt samhljóða, skal 
greina í fundargerð, hverning atkvæði hafa skipst. Þegar lagðar eru fram fundargerðir 

nefnda, nægir að skrá í fundargerð hreppsnefndar, um hvaða nefndir er að ræða, 

dagsetningu fundargerða og fjölda töluliða. 

Mál, sem tekin eru fyrir á lokuðum fundi sbr. 3. mgr. 19. gr. samþykktar þessarar skal 

skrá sem trúnaðarmál. 
Hreppsnefndarmaður á rétt á að fá bókaða stutta athugasemd um afstöðu sína til máls. 

sem til meðferðar er í hreppsnefnd. 
Oddviti skal hafa eftirlit með því, að fundargerðir séu skipulega og rétt færðar. 
Í lok fundar skal fundargerð lesin upp og skulu allir viðstaddir hreppsnefndarmenn 

undirrita hana nema hreppsnefnd ákveði annað. 

Hreppsnefndarmaður, sem gera vill athugasemd við eitthvert atriði í fundargerð, getur 

undirritað fundargerðina með fyrirvara um það atriði. 

Hreppsnefnd getur ákveðið, að umræður á hreppsnefndarfundum skuli hljóðritaðar 

eða teknar upp með öðrum hætti. Verði það ákveðið, skal hreppsnefnd setja um það nánari 

reglur.
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Um réttindi og skyldu hreppsnefndarmanns. 

36. pr. 
Hreppsnefndarmaður á rétt á að fá mál samkvæmt 4. og 5. gr. samþykktar þessarar 

tekið á dagskrá hreppsnefndarfundar, enda tilkynni hann það oddvita (sveitarstjóra) 

skriflega a.m.k. þremur sólarhringum fyrir fund. 

37. gr. 

Hreppsnefndarmanni er bæði rétt og skylt að sækja fundi hreppsnefndar nema lögmæt 

forföll hamli sbr. 24. gr. samþykktar þessarar. — Hreppsnefndarmaður er skyldur til að taka 

að sér þau störf, sem hreppsnefnd felur honum og varða verkefni hreppsnefndar, s.s. 

oddvitastörf og störf í (hreppsráði eða öðrum) nefndum á vegum hreppsnefndar. Þó getur 

sá, sem verið hefur oddviti eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í (hreppsráði eða annarri) 

nefnd sama tímabil, skorast undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á 

hendi. 

38. gr. 
Nú telur hreppsnefndarmaður sig ekki geta gegnt skyldum sínum í hreppsnefnd án 

óhæfilegs álags og getur hreppsnefnd þá létt af honum störfum eða veitt honum lausn að 

eigin ósk um tiltekinn tíma eða til loka kjörtímabils. Varamaður tekur þá sæti hans skv. 25. 

gr. samþykktar þessarar. 

   

39. gr. 

Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum 
hreppsnefndar eftir því sem nánar er ákveðið í samþykkt þessari. 

Hreppsnefndarmanni er ekki skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar 

um er að ræða mál, sem hreppsnefnd er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjárhagsáætlun, eða 

ársreikninga eða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndir, getur oddviti ákveðið að endurtaka 

atkvæðagreiðslu, ef minna en helmingur hreppsnefndarmanna tekur þátt í atkvæða- 

greiðslunni. 

40. gr. 

Hreppsnefndarmanni ber að gegna störfum sínum í hreppsnefnd af alúð og samvisku- 
semi og gæta hagsmuna hreppsins, en í störfum sínum er hreppsnefndarmaður einungis 
bundinn af lögum og sannfæri sinni. 

  

A 
41. gr. 

Hreppsnefndarmaður á aðgang að bókum og skjölum hreppsins (og einnig óhindraðan 

aðgang að stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaðflunar 5 51) J J Ð J > 

vegna starfa sinna). 

42. gr. 

Hreppsnefndarmadur skal gæta bagnarskyldu um pad, sem hann fær vitneskju um i 

starfi sínu og leynt á að fara vegna einka- eða almannahagsmuna samkvæmt lögum, eðli máls 

eða sérstakri ákvörðun hreppsins. 
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50. gr. 

(Hreppsráð skal að jafnaði halda fund einu sinni í viku á hverjum ..... degi kl. ..... 

Aukafundi skal halda, ef sveitarstjóri, formaður hreppsráðs eða a.m.k. tveir hreppsráðs- 

menn óska þess.) 
51. gr. 

(Sveitarstjøri undirbyr hreppsrådsfundi. Hann sér um, ad hreppsråd sé bodad til fundar 

(med skriflegu fundarbodi åsamt dagskrå) a.m.k. einum sålarhring fyrir fund. Geti 

hreppsráðsmaður ekki sótt fund, skal hann að jafnaði boða varamann sinn eða hlutast til 

um, að varamaður verði boðaður. Hafi sveitarstjóri fengið vitneskju um forföll hreppsráðs- 

manns, skal hann boða eða láta boða varamann hans á fund.) 

52. gr. 

(Á fyrsta fundi nýkjörins hreppsráðs skal kjósa formann og varaformann hreppsráðs. 

(Kjósa má sveitarstjóra formann hreppsráðs). Formaður hreppsráðs stjórnar fundum þess 

og sér um að allt fari löglega og skipulega fram á fundum þess. Hann úrskurðar í 

ágreiningsmálum, sem upp kunna að koma út af fundarsköpum, en skjóta má úrskurði hans 

til úrlausnar hreppsráðs. (Heimilt er að taka mál til meðferðar í hreppsráði, þótt ekki sé það 

tilgreint í dagskrá. Þó er skylt að fresta afgreiðslu slíks máls, ef einhver hreppsráðsmaður 

óskar þess.) 

Hreppsráð getur ráðið sér fundarritara utan hreppsráðs. Í fundargerðabók ráðsins skal 

skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji fundinn. Þá skal skrá í fundargerð 

mál, sem ráðið tekur til umræðu og afgreiðslu, frá hverjum þau eru, hvenær þau eru dagsett, 

efni þeirra stutt og skilmerkilega og hvaða afgreiðslu þau hljóta.) 

53. gr. 

(Hreppsráð fer ásamt sveitarstjóra með framkvæmdastjórn hreppsins og fjármálastjórn 

að því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. Hreppsráð hefur umsjón með stjórnsýslu 

hreppsins. undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun sveitar- 

sjóðs og fyrirtækja/stofnana hreppsins að fengnum tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur 

þau fyrir hreppsnefnd í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér hreppstáð um, að 

ársreikningar hreppssjóðs séu samdir og þeir ásamí ársreikningum fyrirtækja/stofnana 

hreppsins lagðir fyrir hreppsnefnd til afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. 

Hreppsráð gerir tillögur til hreppsnefndar um afgreiðslu einstakra mála, sem það fær til 

meðferðar. Hreppsráði er þó heimil fullnaðarafgreiðsla mála, sem ekki varða verulega 

fjárhag hreppssjóðs eða fyrirtækja/stofnana hans, enda sé ekki ágreiningur mill 

hreppsnefndarmanna eða við sveitarstjóra um slíka afgreiðslu. Þá tekur hreppsráð 

fullnaðarákvarðanir í málum, sem hreppsnefnd hefur falið því að afgreiða. Hreppsráð 

ákveður skiptingu og ráðstöfun fjár, sem ætlað er til einstakra málaflokka skv. fjárhagsáætl- 

un, s.s. til gatnagerðar, nýbygginga og óvissra útgjalda. 
Þá getur hreppsnefnd falið hreppsráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan 

veg.) 

54. gr. 

(Skylt er stafsmönnum hreppsins að sitja fundi hreppsráðs, ef þess er Óskað.) 

55. gr. 

Oddviti hreppsnefndar bodar nefnd saman til fyrsta fundar eda åkvedur, hver skuli gera 

það. Á þeim fundi skal kjósa formann, varaformann og ritara nefndar. 

(Hreppsnefnd kýs formenn nefnda, nema lög kveði á um annað). 

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 

fyrirvara.
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56. gr. 

Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nema lögmæt forföll hamli. Þegar aðalmaður í 

nefnd forfallast um stundarsakir, skal varamaður hans taka sæti í nefndinni. Þegar 

aðalmaður í nefnd flyst burt úr bænum, fellur frá eða forfallast á annan hátt varanlega, tekur 

varamaður hans sæti nema hreppsnefnd ákveði að kjósa aðalmann að nýju. 
(Hafi tveir eða fleiri flokkar eða framboðsaðilar haft samstarf um nefndarkosningar, 

skal sá, sem tilnefndi viðkomandi fulltrúa, einnig tilnefna varamann hans, sé eigi öðruvísi 
ákveðið í yfirlýsingu skv. 2. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga.} 

57. gr. 
Nefndarfundur skal haldinn fyrir luktum dyrum. Nefnd getur kvatt á sinn fund einstaka 

starfsmenn hreppsins. Ennfremur getur nefnd boðið aðila að koma á sinn fund til viðræðna 
um tiltekin mál. 

58. gr. 
Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði Hl. og IV. kafla samþykktar þessarar gilda 

um meðferð mála í nefndum (, ráðum og stjórnum) hreppsins, eftir því sem við á. 

59. gr. 
Um hlutverk og valdsvið nefnda (, ráða og stjórna) á vegum hreppsins fer eftir því sem 

ákveðið er í lögum, reglugerðum eða samþykktum hreppsnefndar. 
Hreppsnefnd getur falið nefnd fullnaðarafgreiðslu einstakra mála eða málaflokka nema 

slíkt vald sé að lögum sérstaklega falið hreppsnefnd til ákvörðunar. 

60. gr. 
Nefndir (, ráð og stjórnir) hreppsins skulu halda gerðabækur. Kjörinn ritari nefndar skal 

færa fundargerð í gerðabók. Nefnd getur þó ráðið sér sérstakan fundarritara utan nefndar. Í 
fundargerð skal skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji hann. Þá skal skrá í 
fundargerð einstök mál, sem tekin eru fyrir á fundi, dagsetningu þeirra, nöfn aðila, 
meginefni og hvaða afgreiðslu þau hljóta. Í fundarlok skal fundargerð lesin upp og allir 
viðstaddir nefndarmenn undirrita hana. 

  

61. gr. 
Fundargerðir nefnda (, ráða og stjórna) hreppsins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 

(hreppsráðs) hreppsnefndar og skal það gert svo fljótt sem unnt er að afloknum 
nefndarfundi. 

Ályktun nefndar (. ráðs eða stjórnar) sem hefur í för með sér útgjöld, skal ætíð lögð 
fyrir (hreppsráð) hreppsnefnd til endanlegrar afgreiðslu. 

62. gr. 
Hreppsnefnd kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

A. Til eins árs. Á fundi í júní ár hvert: 

(1. Hreppsráð. Þrjá hreppsnefndarmenn sem aðalmenn og jafnmarga til vara skv. 58. 
gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. } 

. Skoðunarmenn. Tvo aðalmenn og jafnmar 

laga nr. 8/1986. 

Undirkjörstjórn við alþingiskosningar. Tvo aðalmenn (hreppstjóri, sjálfkjörinn 
formaður) og þrjá til vara skv. 10. gr. laga nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis. 

ga til vara. skv. 84. gr. sveitarstjórnar- Do
 

(n
d
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B. Til fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum hreppsnefndarkosningum: 
1. Áfengisvarnarnefnd (sé verkefni hennar ekki falið félagsmálaráði). Tvo aðalmenn 

og jafnmarga til vara skv. 30. gr. áfengislaga nr. 82/1969. 
2. Barnaverndarnefnd (sé verkefni hennar ekki falið félagsmálaráði). Þrjá aðalmenn 

og jafnmarga til vara, skv. 6. gr. laga um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966. 

3. Byggingarnefnd. Þrjá (fimm) aðalmenn og jafnmarga til vara, skv. 6. gr. 

byggingarlaga nr. 54/1978. (Einn fulltrúa í svæðisbyggingarnefnd og annan til vara.) 

(4. Félagsmálaráð. Fimm (sjö) aðalmenn og jafnmarga til vara. Félagsmálaráð annast 

störf þau, sem framfærslunefnd, áfengisvarnarnefnd og barnaverndarnefnd eru falin 

samkvæmt lögum nr. 80/1947, nr. 82/1969 og nr. $3/1966. Jafnframt fer félagsmála- 

ráð með stjórn og rekstur leikvalla, dagvista og öldrunarmál.) 
(5. Hafnarstjórn. Þrjá (fimm) aðalmenn og jafnmarga til vara skv. 9. gr. hafnarlaga nr. 

69/1984. ) 
(6. Heilbrigðismálaráð. Einn aðalmann og annan til vara úr hópi stjórnar heilsugæslu- 

stöðva, skv. 7. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 59/1983.) 

1. Heilbrigðisnefnd. ..... fulltrúa í nefndina skv. 6. gr. laga nr. 109/1984 um 

hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 
8. Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara skv. 

23. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

9. Skólanefnd grunnskóla. Einn aðalmann (þrjá, fimm aðalmenn) og annan (jafn- 
marga) til vara, skv. 17. og 18. gr. laga nr. 63/1974 um grunnskóla. 

(10. Skólanefnd tónlistarskóla. Þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara, skv. 2. gr. laga nr. 
75/1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla.) 

(11. Stjórn heilsugæslustöðvar. Tvo aðalmenn (einn aðalmann) og jafnmarga (einn) til 
vara, skv. 21. gr. laga nr. 59/1983 um heilbrigðisþjónustu.) 

(12. Stjórn verkamannabústaða. Þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara skv. 36. gr. laga 
nr. 60/1984 um Húsnæðisstofnum ríkisins. ) 

(13. Stjórnarnefnd vinnumiðlunar. Þrjá (fimm) aðalmenn og jafnmarga til vara, skv. 9. 

gr. laga nr. 18/1985 um vinnumiðlun.) 

14. Einn forðagæslumann (tvo, þrjá) og annan (jafnmarga) til vara skv. 53. gr. 

búfjárræktarlaga nr. 31/1973. 
15. Einn úttektarmann og annan til vara skv. 39. gr. ábúðarlaga nr. 64/1976. 

63. gr. 
Hreppsnefnd getur kosið nefndir (lausanefndir) til að vinna að einstökum afmörkuðum 

verkefnum. Umboð slíkra nefnda fellur niður þegar liðin eru fjögur ár frá því nefndin var 

kosin og fyrr ef verkefni nefndar er lokið. 

Hreppsnefnd getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

VI. KAFLI A 

Um framkvæmdastjórn og starfslið hreppsins. 

64. gr. 
Hreppsnefnd ræður sveitarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við sveitar- 

stjóra þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans og kaup og kjör. Ráðningarsamn- 

ingur skal staðfestur af hreppsnefnd (hreppsráði). 

B 16
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65. gr. 

Sveitarstjóri er framkvæmdastjóri hreppsins. Hann undirbýr fundi (hreppsráðs og) 
hreppsnefndar, semur dagskrá og boðar til funda sbr. 13. gr. samþykktar þessarar. Hann á 
sæti á fundum hreppsnefndar (hreppsráðs) og hefur þar málfrelsi og tillögurétt en eigi 

atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn fulltrúi í hreppsnefnd. Hann hefur og rétt til setu á 

fundum nefnda hreppsins með sömu réttindum. 

Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana hreppsnefndar og hreppsmálefna að 

svo miklu leyti sem hreppsnefnd hefur ekki ákveðið annað. 

Sveitarstjóri er prókúruhafi hreppssjóðs. Hann undirritar skjöl varðandi kaup og sölu 

fasteigna hreppsins, lántökur og aðrar skuldbindingar. 

Sveitarstjóri er æðsti yfirmaður starfsliðs hreppsins. 
Hreppsnefnd ákveður hver gegna skuli störfum sveitarstjóra í forföllum hans. 

66. gr. 

Hreppsnefnd ræður starfsmenn hreppsins og veitir þeim lausn frá störfum. Þetta á þó 

ekki við um lausráðna verkamenn, afleysingamenn og aðra þá starfsmenn sem eigi eru 

ráðnir með 3 mánaða uppsagnarfresti. 

67. gr. 

Fastráðnir starfsmenn hreppsins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum 3 

mánaða uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og skyldur opinberra 
starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 eftir því sem við á. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. skal 
kveðið á um ráðningartíma og uppsagnarfrest sbr. 1. mgr. svo og starfsvið þeirra. Um kaup 
og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

68. gr. 
Um ráðningu verkamanna, afleysingamanna og annarra starfsmanna sem eigi eru 

ráðnir með 3 mánaða uppsagnarfresti fer eftir reglum sem hreppsnefnd (hreppsráð) setur. 

Um kaup og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

VI. KAFLI B 

Um framkvæmdastjórn hreppsins. 

64. gr. 

Oddviti hreppsnefndar hefur með höndum daglega stjórn hreppsins, undirbýr fundi 

hreppsnefndar og stjórnar þeim, annast framkvæmd ákvarðana hennar og annarra málefna 

hreppsins, s.s. bréfaskriftir, gjaldheimtu og reikningshald. Oddviti hefur prókúruumboð 

fyrir hreppinn. 

65. gr. 

Hreppsnefnd ákveður laun oddvita með hliðsjón af ákvæðum 68. gr. sveitarstjórnar- 

laga. 

66. gr. 

Ráði hreppsnefnd starfsmenn til starfa á vegum hreppsins skal gera við þá ráðningar- 
samning og fer um kaup og kjör þeirra skv. þeim samningi.
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GJALDSKR Å 
fyrir heilbrigdiseftirlit å Sudurlandssvædi, sbr. 6. gr. 9. tl. laga nr. 

109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit. 

1. gr. 

Eftirlitsgjöld samkv. gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit Suðurlandssvæðis nr. 470/1985 

verða á árinu 1987 sem hér segir: 

Eftirlitsgjöld: 

1. flokkur 5 000 

2. flokkur 10 000 

3. flokkur 19 000 

4. flokkur 32 000 

Leyfisgjöld: 

1. flokkur 1 900 

2. flokkur 3 800 

3. flokkur 5 700 

4. flokkur 7 600 

Gjöld fyrir vottord kr. 650. 

2 2. gr. 
Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarfélögum á heilbrigðiseftirlitssvæði 

Suðurlands, samanber 6. gr. 9. tl. laga nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, 
staðfestist hér með samkvæmt 5. gr. þeirra laga til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 4. mars 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. 

Soffía Magnúsdóttir. 

4. mars 1987 Nr. 108 

GJALDSKRÁ 
fyrir heilbrigðiseftirlit á Akranessvæði sbr. reglugerð nr. 195/1985, 

um skiptingu heilbrigðiseftirlits á Vesturlandssvæði, sbr. 6. gr. laga 

nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

1. gr. 

Af eftirlitsskyldri starfsemi á svæði heilbrigðiseftirlits skal, samkvæmt lögum nr. 109/ 

1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og heilbrigðisreglugerð nr. 45/1972, greiða gjöld 

svo sem greinir í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Eftirlitsskyldum fyrirtækjum skal skipt í 6 flokka eftir gerð og umfangi þeirra í samræmi 

við fylgiskjal með gjaldskrá þessari.
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3. gr. 

Fyrir ny rekstrarleyfi samkvæmt gr. 16.1. heilbrigdisreglugerdar nr. 45/1972 skal greida 

leyfisgjald vid afhendingu leyfisbréfs svo sem hér greinir: 

1. flokkur 100 

2. flokkur 2 000 

3. flokkur 2 500 

4. flokkur 3 000 

5. flokkur 3 500 

6. flokkur 4 000 

Fyrir leyfi vegna breytinga å husakynnum eda rekstri skal greida hålft gjald. Ef 
framkvæmdastjåri heilbrigdiseftirlits metur breytingar småvægilegar er honum heimilt ad 
lækka eda fella nidur gjaldid. 

4. gr. 

Af eftirlitsskyldri starfsemi samkvæmt 7., 8., 12., 13., 14., 15., 16. og 17. töluliðum 2. 
gr. laga nr. 109/1984 skal árlega greiða eftirlitsgjöld svo sem hér greinir: 

1. flokkur 6 000 

2. flokkur 12 000 

3. flokkur 17 000 

4. flokkur 23 000 

5. flokkur 31 000 

6. flokkur 39 000 

Framkvæmdastjóri heilbrigðiseftiriits semur fyrir hönd svæðisnefndar, lista yfir eftirlits- 

skyld fyrirtæki á svæðinu í samræmi við fylgiskjal með gjaldskrá þessari. Listi þessi skal 

afhentur skrifstofu Akranessbæjar, sem innheimtir eftirlitsgjöldin í umboði sveitarstjórna á 

svæðinu og stendur skil á þeim í sameiginlegan sjóð heilbrigðiseftirlits svæðisins. 

5. gr. 
Leyfis- og eftirlitsgjåld skulu å hverjum tima standa undir a.m.k. helmingi kostnadar 

heilbrigðiseftirlits Akranessvæðis en sveitarfélögin undir því sem á kann að vanta í samræmi 

við íbúafjölda. 

6. gr. 

Gjalddagi eftirlitsgjalda skv. 4. gr. er 1. febrúar og eindagi 1. apríl. Um innheimtu 

gjalda fer að öðru leyti samkvæmt lögum nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

7. gr. 

Gjöld samkvæmt 4. gr. má innheimta með lögtaki. 

8. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarfélögum og heilbrigdiseftirlits- 

svæðis Akranessvæðis, sbr. reglugerð nr. 191/1985 um skiptingu heilbrigðiseftirlits á 
Vesturlandssvæði sbr. og 6. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til 

þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 235, með sama heiti, ásamt síðari breytingum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 4. mars 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. 

Soffía Magnúsdóttir.
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GJALDSKRÅ 
fyrir heilbrigdiseftirlit å Vesturlandssvædi, sbr. 6. gr. 3. tl. laga nr. 

109/1984. 

1. gr. 

Af eftirlitsskyldri starfsemi á svæði heilbrigðisettirlits Vesturlandssvæðis skal, skv. 

lögum nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og heilbrigðisreglugerð nr. 45/ 
1972, greiða gjöld sem greinir í gjaldskrá þessari. 

1 
4. &T. 

Leyfis- og eftirlitsgjöld skulu á hverjum tíma standa undir a.m.k. helmingi kostnaðar 

við heilbrigðiseftirlit Vesturlandssvæðis. 

3. gr. 

Eftirlitsskyldum fyrirtækjum er skipt í sex flokka eftir gerð og umfangi í samræmi við 
fylgiskjal með gjaldskrá þessari. 

4. gr. 

Fyrir ný rekstrarleyfi skv. 36. gr. 1. tl. heilbrigðisreglugerðar nr. 45/1972, skal greiða 

leyfisgjald við afhendingu leyfisbréfs, sem hér greinir: 
1. flokkur 1 000 

2. flokkur 2 000 

3. flokkur 3000 

4. flokkur 4 000 

S. flokkur 5 000 

6. flokkur 6 000 

Fyrir leyfi vegna breytinga á húsakynnum eða rekstri skal greiða hálft gjald. Sé um að 
ræða smávægilegar breytingar að mati heilbrigðisfulltrúa, er honum heimilt að lækka eða 
fella niður gjaldið. 

5. gr. 

Af eftirlitsskyldri starfsemi skv. 7., 8., 12., 13., 14., 15., 16. og 17. töluliðum 2. gr. laga 

nr. 109/1984, skal árlega greiða eftirlitsgjöld sem hér greinir: 

1. flokkur 6 000 

2. flokkur 12 000 

3. flokkur 17 000 

4. flokkur 23 000 

5. flokkur 31 000 

6. flokkur 39 000 

6. gr. 

Framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits semur, f.h. svæðisnefndar, lista yfir eftirlitsskyld 

fyrirtæki á svæðinu í samræmi við fylgiskjal. Listi þessi skal afhentur skrifstofu Borgarness- 

hrepps, sem innheimtir eftirlitsgjöldin í umboði sveitastjórna á svæðinu og stendur skil á 

þeim í sameiginlegan sjóð heilbrigðiseftirlits svæðisins, sem standa skal straum af rekstri 

eftirlitsins.
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7. gr. 

Gjalddagi eftirlitsgjalda skv. 5. gr. er 1. febrúar og eindagi Í. apríl. Gjalddagi 

eftirlitsgjalda fyrir sumarrekna starfsemi er 1. júlí og eindagi 1. september. Um innheimtu 

gjalda fer að öðru leyti skv. lögum nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

8. gr. 

Undanþegin gjöldum skv. gjaldskrá þessari eru opinberar stofnanir sem hér greinir: 

Félagsheimili, íþróttamannvirki, dvalarheimili aldraðra, dagvistun barna og heilbrigðis- 

stofnanir. 

9. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarfélögum á heilbrigðiseftirlitssvæði 

Vesturlands, sbr. 6. gr. laga nr. 109/1984, sbr. og reglugerð nr. 191/1985, staðfestist hér með 

samkvæmt 5. gr. laga nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast 

gildi þegar við birtingu. 
Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 236/1985 með sama heiti, ásamt síðari breytingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 4. mars 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson.   
Soffía Magnúsdóttir.
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REGLUGERÐ 

um breytingu (3.) á reglugerð um ávana- og fíkniefni nr. 16/1986. 

1. gr. 

Eftirfarandi breyting skal gerð á lista í fylgiskjali 1 með reglugerðinni: 
  

EFNI INN — nafn  Alþjóðasamn-  Inn-/útfl. leyfi Óheimilt sbr.  Undanþágur 

(latneskt ingar N--1961 krafist 2. gr. laga um og athuga- 

P—1971 áv. og fíkni  semdir 

Fsk. I—IV efni nr. 65/ 
1974 og 2. gr. 

hér að framan 

Alprazolamum PIV 

5(9(25 mg)) 
2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 2. gr. laga um ávana- og fíkniefni nr. 

65/1974, tekur gildi 1. apríl 1987. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 2. mars 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

Páll Sigurðsson. 

2. mars 1987 Nr. 111 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja 

nr. 201/1979. 

l. gr. 

Við 6. gr., b staflið bætist nýr töluliður: 
„XVIl. Alprazolamum. Hámarksmagn á lyfseðli 25 mg. (Dæmi: Tafil, 0,25 mg 100 

töflur, 0,5 mg 50 töflur).“ 

„ 
2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 16. gr. lyfjalaga nr. 108/1984, tekur 
gildi 1. apríl 1987. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 2. mars 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. i 
Påll Sigurdsson. 
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AUGLYSING 
um umferd i Reykjavik. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 og að fenginni tillögu 

borgarráðs, hefur verið ákveðin einstefna í austur á stíg sunnan húsanna nr. 18-24 við 
Ásgarð. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 18. mars 1987. 

„ 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 3. mars 1987. 

Böðvar Bragason. 

Nr. 113 12. mars 1987 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja o. fl., 

nr. 51 15. maí 1964. 

1. gr. 

Á ettir 9. tölul. 7. gr., sbr. reglugerð nr. 172 24. ágúst 1966, komi nýr töluliður, svo- 

hljóðandi: 

10. Á lögreglubifreið, sjúkrabifreið, slökkvibifreið og viðurkenndri björgunarbifreið 
má vera eitt eða fleiri ljósker fyrir blátt blikkandi ljós. Ljósið skal sjást úr öllum áttum og 

innan lóðrétts horns, sem er minnst 5? ofan við og 5“ neðan við lárétt plan, sem gengur í 

gegnum miðju ljóskers. Styrkur ljósanna skal vera nægur, svo að þau sjáist auðveldlega, 

einnig að degi til, án þess að valda glýju. Blikktíðni skal vera 100 — 240 rið á mínútu. 

Ljóskeri skal komið fyrir þannig að það sjáist vel og þannig að ljósið valdi ökumanni 

sem minnstum óþægindum. Ljósið skal vera tengt sérstökum ljósabúnaði, sem gefi 

ökumanni til kynna hvenær kveikt er á ljósinu. 

2. gr. 

4. mgr. 10. gr. orðist svo: 
Á lögreglubifreið, sjúkrabifreið, slökkvibifreið og viðurkenndri björgunarbifreið má 

auk þess vera tæki með breytilegri hljóðgjöf, þannig að hljóðmerki breytist stöðugt og 

sjálfkrafa á milli tveggja aðskilinna fastra tónhæða, en hvor tónhæð fyrir sig breytist ekki. Á 

ökutækjum þessum má og vera hljóðmerki (sírena), sem breytir tíðni stöðugt milli efra og 
neðra marks, til notkunar við sérstakar aðstæður. Hljóðmerkjabúnaður þessi skal þannig 

tengdur að hann virki einungis þegar blá ljós samkvæmt 10. tölul. 7. gr. eru kveikt. 

3. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 1968, öðlast 

þegar gildi. 

Nú er lögreglubifreið, sjúkrabifreið, slökkvibifreið eða viðurkennd björgunarbifreið 
búin rauðum ljósum við gildistöku reglugerðar þessarar og er þá heimilt að nota þann búnað 

til 1. október 1987 í stað blárra ljósa, sbr. 1. gr. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 12. mars 1987. 

Jón Helgason.  
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REGLUGERD 

um innheimtu bungaskatts af bifreidum sem skråsettar eru erlendis 

og nota annan orkugjafa en bensin. 

l. gr. 

Af bifreidum, sem skråsettar eru erlendis og nota annan orkugjafa en bensin, skal 

greida bungaskatt fyrir hverja byrjada viku sem bifreidar eru hérlendis, talid frå og med 
komudegi, sem hér segir: 
a) Af bifreiðum, öðrum en þeim sem um er rætt í b-lið þessarar greinar og búnar eru 

viðhlítandi ökumælum, sbr. reglugerð nr. 62/1977, um ökumæla, með síðari 

breytingum. 

Þungaskattur 

fyrir hverja 
Þungaskattur 

Eigin þyngd fyrir hverja Eigin þyngd 

  

bifreiðar byrjaða viku bifreiðar byrjaða viku 

kg kr. kg kr. 

Allt að 1000 747 9400 — 9599 3.034 
1000 — 1999 955 9600 — 9799 3.089 
2000 — 2199 1.011 9800 — 9999 3.143 

2200 — 2399 1.065 10000 — 10199 3.198 
2400 — 2599 1.120 10200 — 10399 3.253 
2600 — 2799 1.174 10400 — 10599 3.307 
2800 — 2999 1.229 10600 — 10799 3.362 
3000 — 3199 1.284 10800 — 10999 3.416 
3200 — 3399 1.338 11000 — 11199 3.471 
3400 — 3599 1.393 11200 — 11399 3.530 
3600 — 3799 1.448 11400 — 11599 3.580 
3800 — 3999 1.502 11600 — 11799 3.635 
4000 — 4199 1.557 11800 — 11999 3.690 
4200 — 4399 1.612 12000 — 12199 3.744 
4400 — 4599 1.666 12200 — 12399 3.799 
4600 — 4799 1.722 12400 — 12599 3.855 
4800 — 4999 1.776 12600 — 12799 3.909 
5000 — 5199 1.831 12800 — 12999 3.964 
5200 — 5399 1.886 13000 — 13199 4.018 
5400 — 5599 1.940 13200 — 13399 4.073 
5600 — 5799 1.995 12400 — 13599 4.128 
5800 — 5999 2.050 13600 — 13799 4.182 
6000 — 6199 2.104 13800 — 13999 4.237 
6200 — 6399 2.159 14000 — 14199 4.292 
6400 — 6599 2.214 14200 — 14399 4.346 
6600 — 6799 2.268 14400 — 14599 4.401 
6800 — 6999 2.323 14600 — 14799 4.456 
7000 — 7199 2.377 14800 — 14999 4.510 
7200 — 7399 2.432 15000 — 15199 4.565 
7400 — 7599 2.487 15200 — 15399 4.619 
7600 — 7799 2.541 15400 — 15599 4.674 

7800 — 7999 2.596 15600 — 15799 4.729 
8000 — 8199 2.651 15800 — 15999 4.783 
8200 — 8399 2.705 16000 — 16199 4.838 
8400 — 8599 2.760 16200 — 16399 4.894 
8600 — 8799 2.815 16400 — 16599 4.948 
8800 — 8999 2.870 16600 — 16799 5.003 
9000 — 9199 2.925 16800 — 16999 5.058 
9200 — 9399
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Sé eigin þyngd bifreiðar 17000 kg eða meira skal vikugjaldið hækka um 55 kr. fyrir hver 

byrjuð 200 kg sem eigin þyngd er meiri en 17000 kg. 

Af festi- og tengivögnum, sem eru yfir 6 tonn að leyfðri heildarþyngd, greiðist 

þungaskattur á sama hátt, enda séu þeir ekki útbúnir viðhlítandi ökumælisbúnaði, sbr. b— 

lid þessarar greinar. 
b) Af bifreiðum, sem eru 4000 kg eða meira að leyfðri heildarþyngd og útbúnir eru 

viðhlítandi ökumælisbúnaði, sbr. reglugerð nr. 62/1977, um ökumæla með síðari 

breytingum, skal greiða þungaskatt skv. ákvæðum 2. pr. reglugerðar nr. 516/1986, um 

þungaskatt. Af festi- og tengivögnum, sem eru yfir 6 tonn að leyfðri heildarþyngd, 

greiðist þungaskattur á sama hátt, enda séu þeir með viðhlítandi ökumælisbúnaði. 

2. gr. 

Þungaskatt samkvæmt a-lið 1. gr. skal greiða við komu bifreiðar til landsins. Við 

ákvörðun skattsins skal miða við þann tíma sem áformað er að bifreið verði hérlendis, 

reiknaðan í heilum vikum. Telst brot úr viku heil vika í þessu sambandi, sbr. 1. gr. 
Komi í ljós við brottflutning gjaldskyldrar bifreiðar samkvæmt a-lið 1. gr. reglugerðar 

þessarar að verutími hennar hérlendis hefur verið van- eða ofáætlaður skal eftir atvikum 

innheimta vangoldinn eða endurgreiða ofheimtan þungaskatt af þeim sökum. Hafi verutími 

verið vanáætlaður um meira en nemur 4 vikum skal innheimta dráttarvexti af þeim 
þungaskatti sem ógreiddur er vegna vanáætlunar. Dráttarvextir skulu vera þeir sömu og hjá 
innlánsstofnunum, sbr. ákvæði til bráðabirgða IV í lögum nr. 36/1986, um Seðlabanka 

Íslands. Dráttarvextir reiknast með sama hætti og hjá innlánsstofnunum. 

3. gr. 

Við komu bifreiðar til landsins, sem gjaldskyld er samkvæmt b-lið 1. gr., skulu 

viðkomandi toll- eða löggæslumenn ganga úr skugga um að ökumælir hennar sé virkur og 

innsiglaður á þann hátt sem kveðið er á um í reglugerð nr. 62/1977 með síðari breytingum. 
Uppfylli ökumælisbúnaður að mati toll- eða löggæslumanns þær kröfur sem gerðar eru 

til slíks búnaðar skal hann skrá stöðu mælis og númer mælis í akstursbók, sem afhenda skal 

umráðamanni bifreiðarinnar. Jafnframt skal skrá þessar upplýsingar í sérstaka skrá, sem 

viðkomandi innheimtumaður skal halda um þessar bifreiðar. 

Við brottflutning bifreiðar, sem gjaldskyld er samkvæmt b-lið 1. gr., skal toll- eða 

löggæslumaður lesa á ökumæli hennar og ákvarða þungaskatt í samræmi við ekinn 

kílómetrafjölda frá komudegi. Skattinn skal greiða hjá viðkomandi innheimtumanni, sbr. þó 

ákvæði 2. mgr. 4. gr. 
Nú er bifreið, sem gjaldskyld er samkvæmt b-lið 1. gr., staðsett hérlendis lengur en 

fjóra mánuði í senn og skulu þá ákvæði 9. gr. reglugerðar nr. 516/1986, um þungaskatt gilda 
um álestur og innheimtu þungaskatts af henni. 

4. gr. 

Að því leyti sem ekki er ákveðið í reglugerð þessari um innheimtu vaxta, viðurlög, veð, 

sektir og aðra framkvæmd varðandi innheimtu þungaskatts samkvæmt 1. gr. skulu gilda, 

eftir því sem við geta átt, ákvæði reglugerðar nr. 516/1986, um þungaskatt og reglugerðar nr. 

62/1977 um ökumæla með síðari breytingum og reglugerðar nr. 62/1977, um ökumæla, með 

síðari breytingum. Ákvæði 3. gr. reglugerðar nr. 516/1986 skulu þó ekki gilda um innheimtu 

þungaskatts skv. reglugerð þessari.
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Ráðuneytið getur falið toll- eða löggæslumönnum að annast ákvörðun og innheimtu 
þungaskatts fyrir hönd viðkomandi innheimtumanns ríkissjóðs, ef sérstaklega stendur á. 

Óheimilt er að skipa út gjaldskyldri bifreið samkvæmt reglugerð þessari nema sannað sé 

að þungaskattur af henni hafi verið greiddur. 

5. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 3/1987, um fjáröflun til 

vegagerðar, með síðari breytingum, öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytinu, 17. mars 1987. 

F.h.r. 

Indriði H. Þorláksson. 

Snorri Olsen. 
  

11. mars 1987 Nr. 115 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 173 3. apríl 1986, um tollfrjálsan 

farangur ferðamanna og farmanna við komu frá útlöndum, 

einkasölugjald o.fl. 

1. gr. 

1. og 2. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Ferðabúnaður og annar farangur. 

Ferðamönnum búsettum hér á landi er heimilt að hafa með sér við komu til landsins, án 

greiðslu aðflutningsgjalda, fatnað og ferðabúnað sem þeir hafa haft með sér héðan til 
útlanda og auk þess varning fenginn erlendis í ferðinni um borð í flutningsfari eða í 

tollfrjálsri verslun hér á landi — annan en þann sem talinn er í 2. gr. — fyrir allt að 14 000 kr. 
að smásöluverði á innkaupsstað, þó má andvirði hvers hlutar ekki nema hærri fjárhæð en 
7 000 kr. Andvirði matvæla (þ.m.t. sælgæti) má þó ekki nema hærri fjárhæð en 3 500 kr. 

Börn yngri en 12 ára skulu njóta að hálfu þeirra réttinda er að framan greinir. 

Skipverjar og flugliðar innlendra farartækja mega hafa með sér án greiðslu aðflutnings- 
gjalda varning slíkan er greinir í 1. og 2. málslið 1. mgr. þessarar greinar fyrir allt að 7 000 

kr. við hverja komu til landsins hafi þeir verið skemur en 15 daga í ferð en 14 000 kr. fyrir 

lengri ferð. Andvirði hvers hlutar má þó ekki nema hærri fjárhæð en 7 000 kr. Taki ferð 

skemur en einn sólarhring má fjárhæðin þó ekki vera hærri en 3 500 kr. Andvirði matvæla 

(þ.m.t. sælgæti) má ekki nema hærri fjárhæð en 3 500 kr. samkvæmt þessari málsgrein. 

2 2. gr. 
1. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Um einkasölugjald o.fl. 

Nú hefur einhver af áhöfn fars eða farþegi við komu til landsins meðferðis meira magn 
af varningi en heimilaður er tollfrjáls innflutningur á skv. 2. gr. og ríkið eða stofnanir þess 

hafa einkasölu á og er viðkomandi þá heimilt að halda til viðbótar allt að þreföldu því magni
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sem tilgreint er í 2. mgr., þó ekki öli, gegn greiðslu einkasölugjalds samkvæmt eftirfarandi 

gjaldskrá, enda hafi viðkomandi gert grein fyrir og framvísað varningnum við tollgæslu eins 

og fyrir er mælt í reglugerð þessari: 

A. Áfengi: kr./l 
1. Rauðvín, hvítvín, ljós rauðvín og freyðivín ............................. 350 

2. Portvín, sherry, madeira, vermút, líkjörar og 

aperitívar, þ.m.t. bitterar undir 22% styrkleika ........................ 540 

3. Aperitívar, þ.m.t. bitterar með 22% styrkleika eða meira ................ 800 

4. Koníak, brandy, whisky, vodka, gin, genever, romm, 

líkjörar, ót. a., svo og aðrar sterkar tegundir,ót.a. ..................... 1 240 

B. Tóbak: 

1. Reyktóbak ........0...... 000. 1 190 kr./tylft bréfa eða Ib. 
2. Vindlingar ..................00 00 720 kr./200 stk. 
3. Smávindlar .............0.000..0 0000 80 kr./10 stk. 

Meðalstærð ..........00000 00. 340 kr./25 stk. 
Vindlar,aðrir ...........00.. 0000 410 kr./25 stk. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 4. og 5. tl. 1. mgr, sbr. 2. mgr. 2. gr. og 42. 

tl. 3. gr. laga nr. 120 31. desember 1976, um tollskrá o.fl., svo og ákvæðum laga nr. 59 28. 

maí 1969, um tollheimtu og tolleftirlit með áorðnum breytingum, til að öðlast gildi þegar í 
stað. 

Fjármálaráðuneytinu 11. mars 1987. 

Þorsteinn Pálsson. 
  

Sigurgeir Jónsson. 

Nr. 116 2. mars 1987 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um hverjar vörur lyfsalar einir og læknar 

(dýralæknar), er rétt eiga eða leyfi hafa til lyfjasölu, mega 

hafa á boðstólum, selja eða afhenda, og um sölu vítamína 

og steinefna nr. 579/1980. 

1. gr. 
Við 3. gr. bætist nýr töluliður: 
„20. Flúorsambönd til staðbundinnar notkunar á tennur í samsetningum, sem innihalda 

0,1% eða minna af flúoríðjón“. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt ákvæðum 4. og 5. gr. lyfjalaga, öðlast gildi 1. 

apríl 1987. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 2. mars 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

Páll Sigurðsson.
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AUGLYSING 
um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 3. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40 1968 og að fenginni tillögu 
borgarráðs, hefur verið ákveðið að banna bifreiðastöður við Laugaveg að sunnanverðu, 
milli Vatnsstígs og Frakkastígs. Jafnframt er afnumið bann við bifreiðastöðum við Laugaveg 
að norðanverðu á móts við hús nr. 37, 39, 43 og 45. 

Ákvörðun þessi tekur gildi þegar lokið verður fyrirhuguðum skipulagsbreytingum á 

Laugavegi, 2. áfanga, sbr. bréf borgarstjóra, dags. 18. febrúar 1987. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 16. mars 1987. 

Böðvar Bragason. 

13. mars 1987 Nr. 118 

GJALDSKRÁ 
fyrir hundahald í Bolungarvíkurkaupstað. 

1. gr. 

Leyfisgjald vegna undanþágu til hundahalds, sbr. c-staflið 2. gr. samþykktar um 
hundahald í Bolungarvíkurkaupstað frá 26. september 1986, skal vera kr. 200 fyrir hvern 
mánuð eða brot úr mánuði. 

Gjaldið greiðist fyrirfram fyrir upphafstímabilið til reglulegs gjalddaga árgjalds sem er 

I. mars ár hvert. 
Árgjaldið greiðist einnig fyrirfram fyrir árgjaldið sem er frá 1. mars til jafnlengdar. 

2. gr. 

Handsömunargjald skv. 6. gr. ofangreindrar samþykktar skal vera kr. 1.500 í fyrsta 

skipti, kr. 3.000 í annað skipti og kr. 5.000 í þriðja skipti. 

3. gr. 

Gjöld skv. 1. og 2. gr. eru miðuð við byggingavísitölu sem í gildi var 1. október 1986, 
281 stig, og sæti þau síðan hlutfallslegum breytingum, til hækkunar eða lækkunar, og verða á 

greindri byggingavísitölu. 

4. gr. 

Ofangreind gjaldskrá sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Bolungarvíkur 

staðfestist hér með samkvæmt 22. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðisettir- 

lit til að öðlast gildi þegar við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá frá 6. október 1986. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 13. mars 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. 

Soffía Magnúsdóttir.



Nr. 119 248 6. mars 1987 

GJALDSKRÅ 
fyrir hundahald í Ólafsfirði. 

1. gr. 

Gjald fyrir að halda hunda í Ólafsfirði á árinu 1987 skal vera kr. 3 000 fyrir hvern hund, 

samanber 2. gr. staflið B í samþykkt nr. 349/1977, um hundahald í Ólafsfirði. 

, 
2. gr. 

Handsömunargjald samkv. 2. gr. samþykktar nr. 349/1977 skal vera kr. 3 000. 

3. gr. 

Ofangreind gjaldskrá sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Ólafsfjarðar staðfestist 

hér með samkvæmt 22. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit með 

ofangreindum gildistíma. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 6. mars 1987. 

F. h.r. 

Ingimar Sigurðsson. a 

Soffía Magnúsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 11, nr. 96—119. Útgáfudagur 20. mars 1987.
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REGLUGERD 

um starfsemi lyfjabúðar Háskóla Íslands. 

4. mars 1987 

I. gr. 

Lyfjabúð Háskóla Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu Háskóla Íslands, er tók við rekstri 

Reykjavíkurapóteks 1. september 1982. 

2. gr. 

Hlutverk stofnunarinnar er að reka lyfjabúð, kennsla og rannsóknir í lyfjafræði lyfsala 

ramleiðsla lyfja og stuðla að framförum Í lyfjafræði (pharmacia) og lyfjagerð. 

Hagnaði af rekstri stofnunarinnar skal verja til uppbyggingar og 

búðinni og til þess að hún verði að öðru leyti færari um að gegna hlutverki sínu, skv. 
+ : a 

á endurbóta á    

lyfi i J€ 

mgr. eftir nánari ákvörðun stjórnar stofnunarinnar, sbr. 3. gr. 

abúð Háskóla Íslands fer að öðru leyti á sama hátt og um aðrar lyfjabúðir hvað Um lyfi 
varðar búna ð og rekstur sem og aðrar kröfur, sem í gildi eru eða settar kunna að verða 

3. gr. 

Í stjórn stofnunarinnar sitja fimm menn, prófessor í lyfjafræði lyfsala, lyfjafræðingur úr 

hópi starfsfólks og þrír menn kosnir af háskólaráði, en af þeim skal a. m. k. einn vera 

lyfjafræðingur og kennari í lyfjafræði lyfsala 

Stjórnin situr tvö ár í senn og skiptir sjálf með sér verkum 

Háskólaráð kýs tvo endurskoðendur til tveggja ára. 

Forstöðumaður lyfjabúðarinnar eða staðgengill hans situr stjórnarfundi og hefur þar 

ræðisrétt. 
tekur ákvarðanir um rekstur lyfjabúðarinnar og 

Jm ráðningu forstöðumanns fer að öðru 

16/1982. 

tillögurétt en ekki atkv 

Stjórnin ræður starfslið, setur 

starfsreglur, sem háskólaráð staðfestir. 

leyti samkvæmt 3. og 4. gr. laga um lyfjadreifingu nr. 

Heimilt er stjórninni með samþykki háskólaráðs að 

fjárframlaga í verðlaunasjóð Alfred Benzon, sbr. staðfesta stofnskrá. 

fyrirtækinu 

ráðstafa hluta af arði til 

4. gr. 

Allar meiri háttar fjárfestingar eru háðar samþykki háskólaráðs 

Ársreikningar stofnunarinnar skulu bornir upp árlega í háskólaráði til samþykktar. 

5. gr 
fj ifi 761 gr. laga um lyfjadreifingu nr. 

309, 6. maí 1983 um 

  

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt ákvæðum 

öðlast gildi við birtingu. Jafnframt fellur þá úr gildi reglugerð nr 1982, 
sama efni. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 4. mars 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

Páll Sigur Jsson. 
B 17 
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Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 23. 

  

F.h.r 

Olafur W. Stefánsson. 
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GJ DSKRA 

vegna eftirlits á vegum Geislavarna ríkisins fyrir árið 1987. 

I. gr. 

Eftirlitsgjöld fyrir árið 1987, sem Geislavarnir ríkisins innheimta og falla í gjalddaga 1. 

aprii 1987, með eindaga Í. júní 1987, verða sem hér segir: 

1. Fn genskoðunartætd, Kr. 

) Fåsttæki— myndataka ...........0000..0 0. 4 620,00 

b) Fåst tæki — skyggning ...............0 000 6 160,00 

Cc) Aukalampar .............. 0... nn nnrnnen 1 390,00 
d) Færanleg tæki — myndataka ..........0.....0...... 3 810,00 

e) Færanleg tæki— skyggning ..............000. 000 4 620,00 

Ð Tannröntgentæki .........0....0..0020 00. 3 810,00 

g) Tannrontgentæki — aukatæki . HI 1 905,00 

h) ldnadarråntgentæki .................. 3 810,00 

2.  Geislalækningatæki .....................0.0...0. 0... 10 295,00 

3.  Geislavirk efni, fyrir hvern þann stað þar sern slík efni e eru nofuð 3 810,00 

4. Önnur geislatæki 

a) Nifteindatæki ................0.0 0000... 13 560,00 

b) Önnur tæki, sem ekki falla undir hó Í--3: 

Hvert af 3 fyrstu eins tækjum á samastað ................. 3 810,00 

2) Hvert tæki umfram fyrstu 3 eins å sama stad ........... 1 905,00 

5. Eftirlit með Beisiasköremfurn starfsfólks. 

a) Fi Flmumælins fyrir hvern starfsmann ............... 930,00 

b) TLD „mælingu, rir hvern starfsmann .................... 1 856,00 

2. Er 

Á stofu þar sem einn tannlæknir starfar, en er með tvö tannröntgentæki, má flokka 

annað tæki sem „aukatæki“, enda sé það aðeins notað, þegar aðaltæki bilar. Þetta á einnig 
við um röntgentæki „ sem hafa verið aftengd og eru í geymslu. 

3. gr. 

Eftirlitsgjöld eru tryggð með lögveðsrétti í eftirlitsskyldum tækjum í 2 ár eftir gjalddaga. 

á. BT. 

Sjal skrå þessi, sem sett er að fengnum tillögum stjórnar Geislavarna ríkisins, 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 117/1985 um geislavarnir. 

Heilbrigðis. og íryggingam 

Ragnhildur Helgadóttir. 

álaráðuneytið, 20. mars 1987. 
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Mosfellshrepps. 

I KAFLI 
I. gr. 

Hitaveita Mosfellshrepps selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa 
verið eða verða gerð í Mosfellssveit og til þeirra húsa, sem fá vatn frá aðfærsluæ æð, efti i 

reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð fyrir Hitaveitu Mosfel 
E 2.

 
Ís

 

Shre æpDSs. 

r. 
Hitaveita Mostellshrepps lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í 

té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir 

að dómi hitaveitunnar. 

Ga
 

3. gr. 
Vatnsmagn það sem látið er í té samkvæmt Í. og 2. grein er afhen 

rennslismæli sem hitaveitan leggur til og annast viðhald á. Mælir bessi skal in 

húseiganda/notanda með öllu óheimilt að rjúfa innsigli mælisins. 

Hitaveitan mun þó í sérstökum tilfellum afhenda vatnið um stillan leg san hemil, 

einurigis þar sem rennslismæli verður ekki við komið og miðast þá gjald 

selda orku við það hámark sem hemillinn er stilltur fyrir. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils. Hitaveitan breytir 

stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrstu tvo mánuði, sem hús hans er tengt við 
hitaveitukerfið, en síðar verður hemilsstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni á ári, 1. 

desember ár hvert. Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt orkunotkun verði minni hluta 

úr ári. 

        

    

  

Giíald fyrir afnot heita vatnsins er sem hér segir: 

|. Heitt vatn um rennslismæli: 

A. Fyrir hvern rúmmetra vatns .........0.......0 0. …. kr. 21,40 

Auk þess greiðist mælaleiga fyrir hvern mánuð sem hér segir: 

A. Mælir alltað%4tommu ............0 00. kr. 
B. Mælir Í tommatil2 tommur ............0.00 00. kr. 

C. Mælir3tommureðastærti ............0...... 0. kr. 

  

2. Heitt vatn um hemil: 

A. Fastagjald á mánuði fyrir hvern aðalhemil ....... BR kr. 184,00 

B. Vatnsgjald .............000..0 00 kr. 466,00 

á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils, sem skiptist þannig: 
Flutningsgjald ............0000.0. 00 kr. 155,00 

Vatnsgjald .............00. 000. kk kerne . kr. 310,00 

5. gr. 
1 1 

Hitaveitugjöld skv. á. gr. verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greiðast til 

innheimtumanns eða innheimtustofnunar, sem sveitarstjóri ákveður. Það eru vanskil, ef 

gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 15 daga frá gjalddaga.
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IN. KAFLI 

6. gr. , 2 
Heimæðagjald Hitaveitu Mostelishrepps skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð. z 

  

{utanmál m) Heimæðargjald 

Allt að 600 m? kr. 86 600,00 

600— 2 000 m' kr. 86 600,00 fyrir 600 m  53,76 pr. m þar yfi 

2000— 6 000 m? kr. 161 900,00 fyrir 2000 m + 46,58 pr. m' þar yfir r 

6000—10 000 m“ kr. 348 200,00 fyrir 6000 m  40,47 pr. m þar yfir 

Meira en 10 000 m? kr. 510 100,00 fyrir 10000 m” + 35,45 pr. m' þar yfir 

1 
Heimæðargjald skal greiðast áður en heimæð tengist hitakerfi hússins, samkvæmi þágildandi 

gjaldskrá. 

Nú eru Heiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum hemlum eða mælum frá 

hitaveitunni og skal þá greiða kr. 7 220,00 aukalega fyrir hvern mæli/hemil. 

r 
Á. Ga

 

b 
Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 293 stig. Er hitaveitunefnd 

heimilt að breyta þeim í samræmi við þær r bre eytngar, sem á nefndri vísitölu verða, að 

fenginni sta iðfestingu u iðnaðarráðuneytisins. 

8. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, og er þá hitaveitunefnd 

heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá 
þessari. 

9. gr. 

Óll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

10. gr. 
Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð húseiganda, 

sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 3 daga 

fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er kr. 600,00 í hvert 

skipti. 

ll. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Mostellshrepps skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum 

hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust 

fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn 

misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Mosfellshrepps staðfestist 

hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi og birtist til 

eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 

nr. 187, 20. mars 1986. 

Iðnaðarráðuneytið, 19. mars 1987. 

Albert Guðmundsson. 

Guðrún Skúladóttir.



Nr. 124 254 23. mars 1987 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Reykjahlíðar. 

I. gr. 

Hitaveita Reykjahlíðar selur hitaorku frá aðvettuæð og dreifikerfi veitunnar samkvæmt 

ákvæðum gjaldskrár þessarar 

2. gr. 

Hitaveita Reykjahlíðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té 

vatnsmagn cr ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að 

dómi eftirlitsmanns hitaveitu. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til upphitunarkerfis og 

miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á 

  
  

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur í 

2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið, sem hús hans er 

tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni 

á ári og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir Í. Janúar ár hve 

Hámarksstilling hemils gildir fyrir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta úr ár 

Á. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins miðast við rúmmál húsa, og eru sem hér segir: 

a) Fastagjald á ári fyrir hvert hús ................0........ HR kr. 9 427,00 

b) Vatnsgjald á ári pr.m' húss ..........%..000 000 kr. 40,79 

Þó skal reikna hálft gjald af bifreiða- og vélageymslum og óupphituðu rými í 

íbúðarhúsum. 

A gjöld þessi leggst söluskattur samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. 

    

Heimæðagjald Hitaveitu Reykj: hlíðar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Hús 400—-2000 m'“: 

Fyrir 400 mm 2... enken ennen ene nnnee kr. 134 641,00 

og á hvern rúmmetra þar yfir .......0...0.0.0 0000 kr. 116,32 

Hús stærri en 2000 Ms kr. 321 272,00 

og á hvern rúmmetra þar yfir .......0...00..0. 0000 kr 93,15 

Öll gjöld í gjaldskrá þessari miðast við utanmál húsa. 

Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 8 514,00 

Hitaveita Reykjahlíðar hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

notanda sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 7 

daga fyrirvara. 
Allan kostnað við lokun aðrennslis og opnun á ný greiðir sá sem í vanskilum er, auk 

635,00 kr. i hvert skipti. 

6. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar svo sem heyþurrkunar eða 

ræktunar og er þá hitaveitunni heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju 

tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari
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ðrún Skúladóttir. 

  

Nr. 125 

  

1 við Öllum veiðum á sví 
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sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 18. 

fi
 

Jón B. Jónasson. 

  

26. mars 1987 , Nr. 126 
TIV í FO rr AT SO 

AUGLYSING 

un listabókstafi stjórnmálasamtaka. 

ðuneytið hefur ákveðið listabókstafi stjórnmálasamtaka, sem ekki hafa skráðan st 

listabókstaf, sbr. auglýsingu nr. 90 6. mars 1987, sem hér segir: 

  

J—listi Samtaka um jafnrétti og félagshyggju 

i Flokks mannsins 

S—listi Borgaraflokksins 
Þ— listi Þjóðarflokksins 

Þetta auglýsist hér með samkvæmi 40. gr. laga um kosningar til Alþingis, nr. 52 1 

ágúst 1959, sbr. lög nr. 2 5. mars 1987. > 

    

EN
 

  

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 26. mars 1987. 

Fh.r. 

Ólafur W. Stefánsson.   
Jón Thors.



Nr. 127 256 17. mars 1987 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 352/1983, fyrir Sjúkraliðaskóla Íslands 

og um réttindi og skyldur sjúkraliða. 

1. gr. 

17. gr. orðist svo: 

Skólinn skal annast framhaldsmenntun sjúkraliða. Skulu sjúkraliðar eiga kost á 

viðbótarnámi í sérhæfðum greinum og taki það að jafnaði 3—6 mánuði. Skólinn skal árlega 

leggja áætlun um framhaldsnám fyrir ráðherra til staðfestingar. Ráðherra skal jafnframt 

staðfesta námsskrá fyrir hverja grein framhaldsnámsins. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 8. gr. hjúkrunarlaga nr. 8/1974, öðlast þegar 

gildi og sæti endurskoðun fyrir 1. mars 1990. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 17. mars 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. = a 

Páll Sigurðsson. 

Nr. 128 20. mars 1987 

GJALDSKRÁ 
fyrir heilbrigðiseftirlit á starfssvæði Heilbrigðiseftirlits Eyjafjarðar 

samkv. 5. gr. 6. tl. laga nr. 109/1984. 

Í. gr. 

Upphæð eftirlitsgjalda samkv. 4. gr. gjaldskrár nr. 157/1985, með breytingu nr. 36/1986 
verði sem hér segir: 

1. flokkur ............00. 020 revnee kr. 5000 

2. flokkur ................. 0200 eres kr. 11 000 

3. flokkur ..............0.. 000 ennen ennen eres kr. 21 000 

4. flokkur ................ revee kr. 33 000 

2. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarfélögum á svæði Heilbrigðiseftirlits 

Eyjafjarðar staðfestist hér með samkvæmt $. gr. laga nr. 109/1984 um hollustuhætti og 

heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 20. mars 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. 

Soffía Magnúsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 12, nr. 120—128. Útgáfudagur 27. mars 1987.
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REGLUGERÐ 

um innheimtu fóðurgjalda. 

1. gr. 

Innheimta skal eftirtalin fóðurgjöld af innfluttu fóðri og innfluttu hráefni í fóður 

sbr. 2. gr.: 

1. Grunngjald, sem skal vera 50% af tollverði hverrar fóðurtegundar, þó aldrei hærra 

en kr. 4 000,00 af hverju tonni hinnar gjaldskyldu vöru. 

2. Sérstakt fóðurgjald, sem skal vera 80% af tollverði hverrar fóðurtegundar. 

2. gr. 

Fóðurgjöld skv. 1. gr. skulu lögð á fullunnar fóðurblöndur og hráefni í fóður og 

fóðurblöndur, sem falla í eftirtalin tollskrárnúmer: 

Ínnheimta skal við tollafgreiðslu hverrar sendingar af vörum í eftirtöldum tollnúmerum: 
10—01—10 10-07—10 17-03-01 2?23-04—10 23-04—60 

10—01—-20 10-07--20 23-02—10  23—04—20  23—04—70 

10—02—00 10—07—30  23—02—20  23—04—30  23—04—80 

10—03—00 11-01-21 23—02—30 23-04-40  23—04—90 

10—04—00 11—01—22. 23—03—00  23—04—50  23—06—00 

10—05—00 ir 11—01—29  blandad hænsnakorn 23—07—00 

11—02—21 

år 11—02-—39  valsad bygg í lausu 

Gjald sem tekið er skv. þessum staflið skal reiknað eftir tollverði vörunnar eins og það 

er við innflutning hennar. 
Við útreikning fóðurgjalda skal miða við 2% rýrnun vöru frá því magni sem flutt er inn 

skv. vörureikningi. 
Undanskilin gjaldtöku eru fóðursölt, snefilefni, herðir, bætiefni og steinefnablöndur. 

Einnig er undanskilið gjaldtöku fóður, sem fer til fiskeldis og loðdýraræktar, enda sé það í 

sérmerktum umbúðum. Sama gildir um korn og vörur úr því til manneldis, sem flokkast 
undir ofangreind tollskrárnúmer, enda sé varan í smásöluumbúðum, 5 kg. eða minna, og 

umbúðirnar beri með sér að varan sé ætluð til manneldis. Sé um stærri umbúðir að ræða eða 

flutning í lausri vigt, getur landbúnaðarráðuneytið veitt undanþágu frá gjaldskyldu, enda sé 
notkun vörunnar sú er að ofan greinir. Hafi undanþága ekki verið veitt getur landbúnaðar- 

ráðuneytið ákveðið að endurgreiða fóðurgjöld skv. 2. gr. af vörum til manneldis, fiskeldis 

eða loðdýraræktar. 
Heimilt er landbúnaðarráðherra að endurgreiða framleiðendum gjöld af vörum, sem 

um getur í |. mgr., af afurðum sem fara til útflutnings og njóta ekki útflutningsbóta úr 

ríkissjóði eða þegar útflutningsbætur hrökkva ekki lengur til. Landbúnaðarráðherra setur 
reglur um þessar endurgreiðslur hverju sinni. 

Landbúnaðarráðuneytið getur undanþegið fóður fyrir gæludýr greiðslu sérstaks fóð- 

urgjalds skv. 2.tl. 1. gr. Hafi greiðsla gjaldsins farið fram við tollafgreiðslu, er heimilt að 

endurgreiða gjaldið. 
Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Landbúnaðarráðherra sker úr ágreiningi um gjaldskyldu skv. þessari grein. 
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tollhetmtu og tolleftirlit og laga nr. 47/1960 um tollvörugeymslur 

breytingum, svo og reglt setira samkvæmt þeim. 
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r annast innheimtu fóðurgjalda skv. reglugerð þessari og standa skil á þeim til 

yrirmælum þeim, sem fjármálaráðuneytið setur um skil innflutningsgjalda, 

erðar nr. 530/1978. 
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. gr. og Sérstök u fóðurgjalc di skv. 2. tl. 1. gr. 

1 1 * Á i å SKI á haldid sér greindum við innheimtu og skil gjaldanna. Ríkisféhirðir gerir mánaðar 

sérstöku fóðurgjaldi til Framleiðsluráðs, sem heldur því á sérstökum reikningi er það Í: ærir, 

og nefnist hann „endurgreiðslureikningur“. Framleiðsluráð gerir á sama hátt mánaðarleg 

skil til Framieiðnisjóðs á þeim hluta hins sérstaka fóðurgjalds, sem kann að verða ákveðið 

að greiða i ðinn. Þó skal ekki greiða þann hluta sérstaks fóðurgjalds, sem greitt hefur 

verið með sjálfskuldarábyrgð, fyrr en hún hefur verið greidd af fóðurinnfly ytjanda 

framleiðanda. Ríkisendurskoðun annast endurskoðun endurgreiðslureiknings. 
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5. gr. 
Fóðurinnflytjendum er heimilt að fá allt að ára mánaða frestun á greiðslu sérstaks 

fóðurpjalds gegn skuldaviðurkenningu. Telji Framleiðsluráð nauðsynlegt að krefjast 

tryggingar fyrir greiðslu gjaldsins, fari hún fram með skuldaviðurkenningu. er ráðinu það 

heimilt. Skylt er Framleiðsluráði að krefjast slíkra trygginga af aðilum, sem lenda í 

vanskilum með greiðslur skuldaviðurkenninganna. Framleiðsluráð tilkynnir landbúnaðar- 

ráðuneytinu um þá aðila, sem það hefur ákveðið að svipta óskilyrtri lánsheimild, en 

ráðuneytið tilkynnir síðan tollstjórum um ákvörðunina. 

        

   

6. gr. 

Landbúnaðarráðhe ra ákveður hverju sinni ráðstöfun tekna af sérstöku gjaldi skv. 2 r sku . 
tl. 1. gr. í samræmi við 2. mg. 34. gr. laga nr. 46 27. júní 1985 og ákvæði reglugerða, sein 

settar kunna að verða þar um. 

Tekjur af grunngjaldi skv. 1. tl. 1. gr. renna í ríkissjóð. 

HQ
 

ga
 r. 

Ríkisendurskoðun skal, ef ástæða þykir til. hafa aðgang að bókhaldi fóðurinnflytjenda 

og fóðurframleiðenda til að ganga úr skugga um hvort Stað Gstingargð ögn, sem lögð hafa 

verið fram vegna niðurfellingar eða endurgreiðslu gjaldsins, séu eða hafi verið rétt tilgreind. 

Röng skýrslugjöf eða framlagning rangra eða villandi gagna og röng upplýsingagjöf. 

látin í té í því skyni að fá ívilnun á gjaldi samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar, svo og 

em
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misnotkun ívilnunar sem veitt hefur verið samkvæmt ákvæðum hennar, getur m.a. varða 

við 63. og 67. gr. laga nr. 59 frá 290.maí 1969 um toilheimtu og tolleftirlit með áorðnum 

breytingum. 

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu skv. 56 

er sett skv. heimild í lögum nr. 46 27. júní 

g í búvörum og öðlast gildi þegar í stað. Jaf 

ugerð um sama efni nr. 259 1. júlí 1985 
    

Landbúnaðarráðuneytið, 30. mars 1987. 

Jón Helgason. 

    Guðmundur Sigþórs 
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30. mars 1987 

REGLUGERÐ 

um ráðstöfun á sérstöku fóðurgjaldi vegna afurða alifugla og svína. 

1. gr. 

Endurgreiða skal framleiðendum afurða alifugla sg svína hluta sérstaks fóðurgjalds, 

sem innheimt er skv. 2. tl. 1. gr. reglugerðar nr. 129 31. mars 1987. Endurgreiðslan skal 
miðast við að 75/80 hlutar af álögðu sérstöku fóðurgjal ldi endurgreiðist að hluta eða að öllu 

leyti. Af hinu álagða sérstaka fóðurgjaldi renna sem næst 5/80 hlutar til Framleiðnisjóðs 

landbúnaðarins, að frádregnum kostnaði Framleiðsluráðs landbúnaðarins við framkvæmd 

endurgreiðslna sem landbúnaðarráðherra samþykkir. 

2. gr. 

Endurgreiðsla hins sérstaka fóðurgjalds skv. reglugerð þessari skal gilda vegna 
fóðurkaupa fyrir framleiðslu afurða alifugla og svína frá og með 1. janúar 1987. 

3. gr. 

Endurgreiðsla á sérstöku fóðurgjaldi fer fram af endurgreiðslureikningi, annað hvort 

með milligöngu fóðursala eða af endurgreiðslureikningnum. Sami aðili selur ekki látið 

fóðursala annast að hluta þær endurgreiðslur, sem fóðursölum eru heimilar skv. ákvæðum 

reglugerðarinnar, og annast hinn hlutann sjálfur, heldur skal hann velja aðra hvora leiðina. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins sér um framkvæmd endurgreiðslna til framleiðenda í 

samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar. 

4. gr. 

Nú velur framleiðandi, sem á rétt á endurgreiðslu á sérstöku fóðurgjaldi, þá leið að 

fóðursali annist endurgreiðsluna, og gefur hann þá viðkomandi fóðursala (fóðursölum) 

umboð til þess fyrir sína hönd. Áður en Framleiðsluráð staðfestir endurgreiðslur samkvæmt 

framlögðum gögnum frá fóðursölum, skal umboð fóðursalans til að annast endurgreiðslur 

fyrir hönd hvers framleiðanda liggja fyrir. Umboðið gildir svo lengi sem það er ekki 

afturkallað.
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Til að nok andi á furða alfugla og svína í öðlist rétt til endurgreiðslu á fóðurgjaldi, er 

honum skylt að leggja fyrir Framleiðsluráð landbúnaðarins framl AE sem hann 
syrgist með undi Sun að séu réttar, eða vottorð um Desto sé hann að hefja framleiðs 

Á skýrslum skal koima fram nafn, nafnnúmer og heimilisfang framleiðanda og magn 

hverrar afurðar. 

Til þess að framleiðandi haldi rétti til að fá endurgreitt sérstakt fóðurgjald skv. 4. gr., 

skal hann reglulega skila skýrslum, þannig: 

    

  

    

  

il i 

A. Mánaðarleg skil komi frá: 

1. Framleiðendum á afurðum svína. 

2. Framleiðendum eggja, sem hafa 200 varphænur eða fleiri. 

Framleiðendum á ahfuglakjöti. 

  

iD
 

   B. Skil á þriggja mánaða fresti komi frá framleiðendum eggja með 50-—200 varphænur 
C. Skil einu sinni á ári komi frá framleiðendum eggja, sem hafa innan við 50 varphænur. 

Skilafrestur er þrjár vikur frá lokum hvers tímabils. 
Framleiðsluráð landbúnaðarins útbýr skýrsluform og sendir viðk comandi aðila, eftir 

forðagæsluskýrslum eða vottorðum um bústofn, ef framleiðsla er á byrjunarstigi. 

6.gr 

Endurgreiðsla hins sérstaka fóðurgjalds skal miðuð við framleiðslumagn og fer fram í 

tveimur áföngum á eftirfarandi hátt: 

A. Við fóðurkaup er fóðursala heimilt að endurgreiða 50/80 hluta hins sérstaka fóðurgjalds 
eins og það er fullreiknað, þ.e. nú 80% af tollverði. Endurgreiðslan reiknast af hverri 

fóðurtegund fyrir sig skv. 8. gr. 

B. Framleiðsluráð landbúnaðarins greiðir ekki sjaldnar en á þriggja mánaða fresti 

eftirstöðvar gjaldsins samkvæmt framlögðum skýrslum um fr amleiðslum agn, og er það 

lokagreiðsla, þannig að endurgreiðslu eftir framleiðslumagni, er nemur 75/80 hlutum af 

fullu fó ðurgjal i, verði náð. 
Hlutfallstölur um endurgreiðslur skv. því, sem að ofan greinir, geta tekið breytingum 

skv. 10.gr. 

7. gr. 

Við sölu á fóðri til framleiðslu á afurðum alifugla og svína er fóðursölum heimilt að 

endurgreiða 50/80 hluta hins sérstaka fóðurgjalds, að fenginni staðfestingu Framleiðsluráðs 

landbúnaðarins á endurgreiðslurétti hvers einstaks framleiðanda. Framleiðsluráð landbún- 

aðarins veitir aðilum því aðeins rétt til endurgreiðslu, að þeir hafi lagt fram tilskilin gögn, 

sbr. 5. gr. 

8. gr. 

Fóðursalar skulu senda Framleiðsluráði landbúnaðarins mánaðarlega skilagrein um 

endurgreidd fóðurgjöld. Þar komi fram nafn, nafnnúmer og heimilisfang fóðurkaupanda, 

tegund og magn fóðurs og endurgreiðslur til fóðurkaupandans. Jafnframt skal fóðursalinn 

láta fylgja upplýsingar um innkaup og birgðir, svo og framleiðslu fóðurs, ef um hana er að 
ræða, nákvæmar upplýsingar um verð fóðurtegunda og hver sé hluti hins sérstaka 

fóðurgjalds í fóðurverðinu. Einnig skal koma fram, hver er hinn endurgreiðsluhæfi hluti í 
sama fóðri, þ.e. sá hiuti gjaldsins sem fóðursalanum er heimilt að endurgreiða. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins skal fara með allar upplýsingar er varða einkahagi 

einstaklinga og fyrirtækja sem trúnaðarmál 

Framleiðsluráði landbúnaðarins er óheimilt að taka gilda beiðni um endurgreiðslur frá 

fóðursölum, nema umrædd skilagrein fylgi.
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Óski framleiðandi eftir end lurgreiðslu 50/80 hluta fóðurgjalds án milligöngu fóðursala, 

skal hann leggja fyrir Framleiðsluráð sömu gögn og fóðursala er skylt, fyrir utan skýrslur um 
birgðahald og framleiðslu. 

engi Framleiðsluráð landbúnaðarins upplýsingar fóðursala um endurgreiðanleg 

fóðurgjöld, skal leita álits verðlagsyfirvalda um, hvort verðútreikningar séu réttir. 

         

  

       
  

9. gr. 

    
          

  

     
   

Seinni hluti greiðslu á hinu sérstaka fóðurgjaldi, þ.e. sem svarar til 25/80 hluta af fullu 
ldi, sbr. 6. gr., skal reiknaður eftir framleiddum afurðum alifugla og svína, þannig að ekki 

fari fram endurgreiðsla vegna meira magns kjarnfóðurs til ársframleiðs en sem 

nemur að meðaltali að hámarki: 

Fyrir hvert kg svínakjöts HR AÐ . 5,5 kg fóðurs 

Fyrir hvert kg eggja HI ennrrvnee 4,9 kg fóðurs 

Fyrir hvert kg kjúklinga- og Unakjåts 0. 4.1 kg fóðurs 

Fyrir hvert kg kjöts aföðrum alifuglum ......................... 4,1 kg fóðurs 

Þó skal aldrei endur rgreiða vegna meira magns kjarnfóð s skv. þessum útreikningi en 
       viðkomandi aðili r sannanlega keypt 

Fram leið ds luråd reiknar å þriggja mánaða fresti, út frá afurðaskýrslum, magn fóðurs er 
1 hverrar afurðar á einingu og gerir tillö landbúnaðarráðuneytisins um 

1 stuðlum sem að ofan geinir, ef þurfa þy 

fyrir kjöt af varpfuglum. 

reiknast þannig, að fyrir hvert kg eggja tii framleiðslu 

tarvél, reiknist 11,5 ke fóðurs og fyrir framleiðslu eggja, til 

6 ja. Þeir framleiðendur sem fá endurgreitt skv. 
1 skila skýrslum um útungun og ráðstöfun 

    
   

    

       

    

    

      

el dis varp fu 
þessari m L 

framleiðslunnar til Framleidsluråds landbúnaðarins. 

Framleiðendum Egla m með færri en 50 varphænur skal áætluð endurgreiðsla m.v. 12 kg 

framleiðslu eggja á hverja hænu á á 

Framleiðsluráði er heimilt að en 

þessarar greinar leiðir til, í eftirfarandi til 

1. Sé um nýbýlinga að ræ 

eðlilegt er skv. afurður 

2. Vegna áfalla í í iðslu af völdum sjúkdóms eða óhapps, sem leiðir til þess að notkun 

fóðurs er verulega umfram afurðir. 

Fari fóðurnotkun á framleidda afurðareiningu, sem um ré 

      

   

   

3) 

iða umfram það sem útreikningur skv. 1. mgr. 

vikum: 

  

    

  

sem vegna bústofnsauka kaupa fóður umfram það sem 

  

       ðir, að meðaltali fram úr því 

sem reiknast skv. beim stuðlum, sem koma fram í þessari gr., skal Framleiðsluráð gera á því 

sérstaka athugun og er því heimilt að stöðva allar endurgreiðslur vegna þeirrar afurðar á 
meðan sú könnun fer fram. 

Framleiðsluráð reiknar endurgreiðslu skv. tölulið Í og 

það telur nauðsynleg 

    
   

    

af framlögðum gögnum, sem 

Við ákvörðun endurgreiðslu á 25/80 hlutum hins sérstaka fóðurgjalds til hvers 

ramleiðanda, skal reikna fyrir afurðir svína og afurðir alifugla meðaltal sérstaks fóðurgjalds 

á kg í fóðri hjá hverjum framleiðanda, skv. þeim skýrslum sem | borist hafa til Framleiðslu- 

ráðs landbúnaðarins, yfir það tímabil sem endurgreiðslan í nær 

Hverjum framleiðanda greiðist fjárhæð, sem er m argfe Idi af  áætlaðri fóðurnotkun hans, 

sbr. 9. gr., og 25/80 hlutum hins reiknaða meðali als af sérstöku fóðurgjaldi, sbr. 1. mgr. 

Farmleiðsluráð landbúnaðarins annast þessa útróikninga. 

ni e inna af hendi greiðslur til fram leiðenda á 25/80 hlutum hins sérstaka 

með skuldajöfnunarávísun e Öslureiknings, gangi endurgreiðslur hraðar 

Sn
 

      

irgjalds,
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en innborganir af skuldaviðurkenningum. Skuldajöfnunarávísun notist til fóðurkaupa eða er 

innleysanleg hjá endurgreiðslureikningi að hðönum fjórum mánuðum frá útgáfudegi. 

Nú Et ar fyrir samstaða í búgreinafél sem nær til allra framleiðenda, um að hluti 

hins sérstaka fóðurgjalds renni til sameiginlegra verkefna í þágu búgreinarinnar, og er 

] luráði þá heimilt að greiða til þess þann hluta gjaldsins í stað þess að greiða það 

; framleiðanda. Til ráðstöfunar á þennan hátt mega vera 25/80 til 50/80 hlutar hins 

sérstaka fóðurgjalds. 
Viðkomandi búgreinafélag skal leita heimildar landbúnaðarráðherra fyrir því hlutfalli, 

a hverju sinni á þennan hátt, og þá greint frá þeim verkefnum sem 

irhuguð eru. Eru endurgreiðslur skv. þessar! máisgrein því aðeins heimilar, að sú heimild 

hafi verið veitt 

       

    

  

    

  

      

sem skal ráðst 

fvr 

    

Endurgreiðslur skv. 6. gr. taka breytingum eftir því sem ákveðið kann að verða skv. 

þessari grein 

erð þessi er sett með heimild í '. 46/1985 um framleiðslu, verðlagningu      vörum og öðlast á gildi 1. apríl 198 

Ák kvæði til il bráðabirgða. 
    ku fóðurgialdi af 

því fóðri s em þeir hafa Í hey á á tír mabilir inu 1. janú: ir til? 31. mars 1987. Endurgreiðslan skal 

ra fram samkvæmt þeim reglum sem settar eru með þessari reglugerð, eftir því sem við á. 

15/80 hluta gjalds af því fóðri, sem keypt var á áðurnefndu 1 tímabili, skal endurgreiða með 

hliðsjón af ákvæðum 9. gr. Við þetta uppgjör reiknar Framleiðsluráð landbúnaðarins 
meðalnotkun á á fram! leiddar afurðir skv. ákvæðum 9. gr. hjá hverjum framlc 

I tímabilið nema margfeldi af henni og medaltali 1: 

    

    

g 
& 

  

idanda, 

80 hluta 

    

  

    

fóður ) i . 

Heimilt er að láta ákvæði 10. gr. koma til framkvæmda å timabilinu 1. januar til 31. 
Þó má eigi ráðstafa á þennan hátt meiru en 15/80 hlutum hins sérstaka 

sérstak 

    

Landbúnaðarráðuneytið, 30. mars 1987. 

Jón Helgason 

  

AUGLYSING 

um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi Patrekshrepps. 

     Samkvæmt ósk hreppsnefndar Patrekshrepps hefur skipulagsstjórn ríkisins hinn 23. 
febrúar 1987, sbr. 3. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964, staðfest þá breyting á 

aðalskipulagi Patrekshrepps að áður ráðgert grænt svæði og íbúðabyggð á reit ÁA við 

Mikladagsveg verður iðnaðarsvæði. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. mars 1987. 

Alexander Stefánsson.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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      um stadfestingu å breyting 

     

  

CæwarhAafåsg 
Ssævarnorða 

          

  

og þjónust 

     

Alexander Stefánsson. 

  

í are 1007 , 
i/. Mars 198/ Ér. 

  

javíkur 

    

athafna 
- Og alfainasvæði 

  

      

      

ráðuneytið, 17. 1987 

Alaves im Catz 
ilexander btefánsson. 

marc FORT 

— . 

mars 1987 
Nr. 134 

  

sæ
 

   

    

um staðfestingu á 

  

Samkvæmt skip ulagslög 

ðfest uppdráti a i     

      

   

  

   
ir. 19/1964    ulagsstjórn ríkis 

ppdráttur fyrir Húsavík sem staðfestur var af 

x 
2 

  

„6. mars 198   Félagsmálaráðuneytií 

Alexander Stefánsson. 
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AUGLYSING 

um stadfestingu å breytingu å uppdrætti af ådur stadfestu adalskipu- 

lagi Sauðárkróks og staðfestingu á deiliskipulagi. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðueytið hinn 6. mars 1987 
staðfest eftirfarandi breytingar á aðalskipulagi Sauðárkróks: 

Tenging Aðalgötu við Strandveg flyst frá svæði gegnt Gömlu bryggju norður að 
Klakstöð. 

Kambastíg (Kristjánsklauf) verður lokað fyrir akstri milli Skógargötu og Kaupvangs- 
torgs. 
Lindargötu verður lokað fyrir akstri við Kaupvangstorg. 

Bjarkargötu (Freyjugötu) verður lokað fyrir akstri austan við Aðalgötu nr. 18. 

Ný gata, Lindarbrekka, verður lögð frá norðurenda Skógargötu norður á Lindargötu á 

móts við nýja tengingu Aðalgötu og Strandvegar. 

Aðalgata verður vistgata. 
Iðnaðarsvæði milli Freyjugötu og Strandvegar verður íbúðasvæði. 
Sama dag staðfesti ráðuneytið einnig deiliskipulagsuppdrátt af gamla bænum. 

Uppdrættir þessir hafa hlotið þá meðferð sem skipulagslög nr. 19/1964 mæla fyrir um og 
verið staðfestir af bæjarstjórn Sauðárkróks og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. mars 1987. 

Alexander Stefánsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 136 
27. mars 1987 

VIÐAUKI 

við reglugerð nr. 327 21. júní 1982. 

I. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. tl. 2. gr. sbr. rgl. 149/1983 skal bann við öllum veiðum á svæði fyrir 
Suðurlandi ekki taka gildi fyrr en frá og með 3. apríl 1987. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelpi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð 18. mars 1987, um viðauka við 

reglugerð nr. 327 21. júní 1982. 

Sjávarútvegsráðunevtið, 27. mars 1987. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 

Þórður Sigþórsson. 
  

  

Stjórnartíðindi B 13, nr. 129—136. Útgáfudagur 31. mars 1987.
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REGLUGERD 

um notkun og bann vid notkun tiltekinna eiturefna 

og hættulegra efna. 

      

  

am flokkun eiturefna og 

2 etið í í reglugerðinni. Aflífunar- 

„ 85/1968, sbr. einnig lög ar. 19/ 

Eigi má nota eiturefni, sem rað: í 

hættulegra efna til aflífunar dýra, nema þess sé 

efni skal jafnframt skrá samkvæmt ák 

1981. 

  

    

    

   

2. ør 
51 

Utryming vargfugla. 

Eigi má nota eiturefni, sem raðað er á lista Í og ll í tg ugerð um flokkun eiturefna og 

hættulegra efna til útrýmingar vargfugla, nema þess sé sérstakle ega getid i reglugerdinni og 

  

   notkun efnanna sé jafnframt bundin sérstökum fyrirmælum í reglugerð. 

3. gr 

Útrýming flugna í skreið. 

Pýretrín og pýretrínsambönd sérstakrar gerðar má nota til þess að útrýma flugum í 

skreið. Skulu útrýmingarefni, sem til þessa eru ætluð, vera í fh ættuflokkum B eda C 
samkvæmt åkvædum reglugeråar nr. 50/ 1984 Í lista yfir skráð efni og efnasamsetningar í X, 
A, B og C hættuflokkum skal jafnframt eina sérstaklega, að útrýmingarefni þessi megi 

nota á skreið. Notendur efnanna skulu ennfremur hlíta fyrirmælum um notkun þeirra, er 

Ríkismat sjávarafurða setur. Að lokinni notkun efnanna má magn pýre >tríns í skreið til 

neyslu vera mest 3 mg/kg og magn píperónýlbútoxíðs 30 mg/kg. 

  

                 

    

á. gr 
runnar, meiýlbrómíð og fosfín. 

   
Blásýra (cýanvetni) og sölt 

Efni þe sem raðað er á lista Í, má ekki nota til útrýmingar meindýra (sv ES arga) 

nema þeir, sem nota ætla e í þessu skyni hafi áður hlotið viðurkenningu heilbrigðis- og 
tryggingam: álaráðuneytisins samkvæmt settum reglum. 

  

      

  

5. gr. 

Málning og litir. 

Eigi má nota eiturefni, sem raðað er á lista Í og | í reglugerð um flokkun eiturefna og 

hættulegra efna, í málningu o 8! liti, sem ætlað er til sölu á almennum markaði, ef samanlagt 

magn þeirra er umfram 1% af “ þyngd varningsins. 

Lífræn leysiefni, sem raðað er á Msta TV Á í reglugerð um flokkun eiturefna og 

hættulegra efna, mega ekki vera í mál ningu og litum, sem ætlað er til sölu á almennum 

marka aði, ef samanlagt magn þeirra er yfir 5% af þyngd varningsins, nema það sé sérstaklega 

leyft, sbr. ákvæði 12. gr. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



    

   

    

   

         

      

    

Eit urefni 

       

    

trjávöru, haf 

4. gr. #96 8, 

  

nsie efni (sótihre insandi efni). 

m flokkun 

efna, 

amkvæmt 

aða Ga 

  

sneytis 

umfram 

  

     ilf er að auka efnum í bensín hér 

mkvæmt leyfi    

    
    
   
   

Feprunar og  snyrtief ni. 

i, efr »ablånd ur cda adrar efnasamsetningar, sem 

an hátt er dreift á líka C 

a Og gera meira aðlaí 

j eða i á á    
   

  

      ig€ gerð 1 un n  floki kun eitureir    

  

leysief ni, sem raðað 

vera            

    
    

  

   ur eða fram 

nunum því til trygg 

mur ad höfðu san rå 

    

ar, 

ið eiturefna 
ild 

  

   
2 e a. et       

  ákvæðum þessum.



    Úðunarílát ( 

úður tarílátur m, sem ætluð eru til sölu á almennum m markaði, mega ekki vera eiturefni, 

sem raðað er á lista Í og Í, ef samanlagt magn } rra er umfram 0,1% af þyngd varningsins. 

Í úðunarílátum, sem ætluð eru til sölu á almennum markaði, mega ekki ve 

leysiefni, sem raðað er á lista IV A, ef samanlagt magn þeirra er yfir 0,5% af 

varningsins, nema það sé sérstaklega Í leyft. 

  

L
E
R
 

    
ra lifræn 

byngd 
    

      

  

Bann vid notkun eiturefna og hættulegr ra efna við framleiðsla matvæla og fóðurs. 

Eiturefni, sem raðað er á lista Í og íl, er óheimilt að nota við framleiðslu matvæla og 

fóðurs með þeim hætti, að efnin komi í beina snertingu við hráefni eða vöruna fuilunna, 

| anefndar. 

    

  

         

      

       
við framleiðslu matvæla og 

> fengnu leyfi F 

  

sem raðað er rå lista TU 

i, sem greinir Í |. 1 

ríkisins, er um það hefur samráð við V 

Ákvæði þessi eiga ekki við not 
hættuflokkum X, A, B og C. 

Ola 
      

    

ráð eru Í 

þr
i 

Ga
 

  

   

  

setja á markað og selja alme ningi (almennan í mar rkað) lífræn | leysiefni á lista 

erð um flokkun eiturefna og hættulegra efna, eða blöndur þeirra eða 

hefur þau að geyma, nema fyrs hafi verið samþykkt ílát, merkingar, 

varnaðarorð og leiðbeiningar um notkun svo og notagildi efnanna samf byk kkt. Akvædi bessi 

eiga þó ekki við, ef styrkt lífrænna ryste na á lista TV A er í varningi samtals minni en 5% af 

Þyngd, sbr. þó ákvæði 2. málsgr. 10. gr. 

Þeir, sem tyggja t selja á almennum markaði lífræn leysiefni á lista ÍV A eða varning, 

sem hefur þessi efni að geyma, skulu sækja til Hollustuverndar ríkisins um leyfi til þes 

Skulu umsóknum fylgja sýnishorn af ílátum (eða myndir af þeim), merkimiðar og 

varnaðarorð í samræmi við ákvæði reglugerðar um gerð íláta, merkingu og varnaðarmerki 

varðandi sölu og varðveislu hættulegra efna svo fremi, að ákvæði reglugerðarinnar taki til 

hlutaðeigandi efna. Þá skulu umsóknum fylgja upplýsingar um til hvers nota eigi efnin og 

hvert sé notagildi þeirra að mati umsækjanda svo og notkunarreglur. Holl lustuvernd ríkisins 

skal leita álits eiturefnanefndar, áður en leyfi er veitt til þess að selja varninginn. 

Eiturefnanefnd skal meta sérstaklega, hvert sé notagil idi varningsins og hvort eiturhrif 

hlutaðeigandi efna kunni að vera óhæfilega mikil miðað notagildi þeirra. Eiturefnanefnd 

skal ennfremur meta, hvort veruleg hætta sé á eitrunum af völdum efnanna til þeirra nota, 

sem umsækjandi mælir með, eða með þeim notkunaraðferðum, sem hann mælir með. 

Ákvæði þessarar reglugerðar eiga ekki við sölu í heildsölu á lífrænum leysiefnum á lista 

IV A til þeirra aðila, er greinir í 1.--6. tölulið 1. málsgr. 5. gr. laga nr. 85/1986. Við heildsölu 

á lífrænum leysiefnum, sem talin eru á lista IV A, eða blöndum þeirra skal gæta fyrirmæla 

reglugerðar um gerð íláta, merkingar og varnaðarmerki varðandi sölu og varðveislu 

hættulegra efna, svo og annarra ákvæða, er sett kunna að verða. 
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13. gr. 

Ísvari og frostlögur. 

Eg må selja á almennum markaði undir vöruheitunum isvari og frostlögur Önnur 

leysiefni en þau, sem raðað er á lista IV B.
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Ef sérstakar óskir eru um að selja lífræn leysiefni á lista IV A undir vöruheitunum ísv 

og frostlögur, má einungis gera það að fengnu leyfi Hollustuverndar ríkisins, sbr. ákvæði 12 
gr. 
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Vatnsblöndur metanóls til eldsneytis. 

Heimilt er olíuinnflytjendum að selja til eldsneytis á flugför vatnsblöndur metanóls án 
þess, að til kaupanna þurfi sérstök leyfi, sbr. ákvæði reglugerðar um útgáfu og afgreiðslu 
eiturbeiðna og annarra tilsvarandi leyfa. Heimildin er bundin því skilyrði, að þessar 

vatnsblöndur metanóls séu tryggilega geymdar og afgreiddar beint á sérstaka geyma í 
flugförum. 

Seljandi skal færa upplýsingar um selt magn metanóls í þar til gerða sölubók, sem 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið leggur til. 

  

      

   

18. gr. 

Blöndur rícínusolíu (laxerolíu) og metanóls. 

ráðherra, að fengnum meðmælum 

I-mótora blöndur rícínusolíu 

yfi, sbr. ákvæði reglugerðar Kr
 (laxerolíu) og metanóls án þess, að til kaupanna þurfi sérstö 

um útgáfu og afgreiðslu eiturbeiðna og annarra tilsvarandi leyfa, og skal magn rícínusolíu í 
blöndum þessum vera minnst 20%. 

Leyfi þessi eru bundin nánari skilyrðum um ílát, merkingar, færslur í sölubækur, 
varðveislu o.fi., er eiturefnanefnd ákveður. 

16. gr. 

Notkun bróms til eyðingar sýkla í baðvatni. 

Heimilt er verslunum, er fengið hafa til þess leyfi ráðherra, að fenginni umsögn 
eiturefnanefndar, að flytja inn og selja efni og efnasamsetningar, sem sérstaklega eru 

ætlaðar til þess að gefa frá sér frítt bróm í nánar tilteknum skömmtunarbúnaði til eyðingar 
sýkla í baðvatni án þess að til kaupanna þurfi sérstök leyfi, sbr. ákvæði reglugerðar um 
útgáfu og afgreiðslu eiturbeiðna og annarra tilsvarandi leyfa. Skal við það miðað, að magn 
frís bróms í baðvatni fari aldrei yfir 4 mg/l. Með umsóknum skulu fylgja tillögur um ítarlegar 
merkingar íláta undir slík efni og efnasamsetningar og leiðbeiningar um notkun. Leyfishafi 

skal ennfremur hafa á boðstólum viðurkennda mæla ásamt leiðbeiningum á íslensku til 
ákvörðunar á fríu brómi í vatni. 

Ef bróm er notað til eyðingar sýkla í baðvatni á opinberum sundstöðum, skal fylgjast 

reglulega með styrkt frís bróms í vatninu samkvæmt fyrirmælum Hollustuverndar ríkisins, 
sbr. nánar 9. gr. reglugerðar nr. 455/1978. 

  

17. gr. 

Notkun klórs og klórgjafa til eyðingar sýkla í baðvatni á opinberum sundstöðum. 

Eigi má nota klór eða klórgjafa til eyðingar sýkla í baðvatni á opinberum sundstöðum, 
nema hlutaðeigandi hafi áður fengið til þess leyfi Hollustuverndar ríkisins, sbr. 9. gr. 

reglugerðar nr. 455/1975 um eftirlit með framkvæmd ákvæða laga um eiturefni og hættuleg 

Íni. Hollustuvernd skal við veitingu slíkra leyfa hafa samráð við Vinnueftirlit ríkisins, enda 

skal vera tryggt, að þeir, sem leyfi fá, kunni til fullnustu, hvernig skammta eigi klór eða 

klórgjafa í baðvatnið og ákvarða skuli styrkt klórs í vatninu.
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18. gr. 
Sérstök ákvæði um efni, sem raðað er á lista Í í reglugerð um flokkun eiturefna 

og hættulegra efna og talin eru í 3. gr. reglugerðar nr. 77/1983. 

Efni þessi og efnasambönd má því aðeins nota, að hlutaðeigendur hafi fengið útgefin 

leyfisskírteini (rauð), sbr. ákvæði 7. gr. reglugerðar nr. 39/1984, til þess að kaupa og nota 
efnin eða fengið til þess sérstaka viðurkenningu, sbr. ákvæði 4. gr 

Efni þau og efnasamsetningar, sem ákvæði þessarar greinar taka til, eru talin í viðauka 

19. gr. 
Sérstök ákvæði um efni, sem raðað er á lista III í reglugerð um flokkun 

eiturefna og hættulegra efna. 

Eftirtalin efni, sem raðað er á lista ll, má einungis selja í lyfjabúðum eða 
lyfjaheildverslunum og í ílátum og með þeim merkingum, notkunarreglum og varnaðarorð- 

um, sem eiturefnanefnd ákveður: 

Anísídín (orto-anísídín) 
benzidín 
tólídín (orto-tólídín) 
tólúídín (orto-tólúídín 

trímetýlanilín (2,4,6-trímetýlanilín). 
Eiturefnanefnd getur að höfðu samráði við Lyfjaeftirlit ríkisins látið ákvæði 1. málsgr. 

einnig taka til annarra efna, sem raðað er á lista III. 

    

20. gr 
Notkun natríumflúoríðs til þess að rotverja og segaverja blóðsýni. 

Heimilt er lögreglustjórum að nota glös undir blóðsýni, sem í hefur verið vegið 0,2 g af 
natríumflúoríði til þess að rotverja og segaverja sýnin án þess, að til kaupanna þurfi sérstakt 
leyfi, sbr. ákvæði reglugerðar um útgáfu og afgreiðslu eiturbeiðna og annarra tilsvarandi 
leyfa. 

Á glösum þessum, sbr. 1. málsgr. skal ætíð standa skýrum stöfum: „Inniheldur 0,2 

natríumflúoríð“. Um merkingar og meðferð glasanna og vörslu þeirra skal hlíta fyrirmælum. 
sem heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið setur að höfðu samráði við eiturefnanefnd og 
Lyfjaeftirlit ríkisins. Í sendingum innanlands skal ennfremur merkja ystu umbúðir um glös 
þessi varnaðarmerkjum Á og D, er eiga við natríumflúoríð, sbr. 3. gr. reglugerðar um gerð 

íláta, merkingu og varnaðarmerki varðandi sölu og varðveislu eiturefna. 

21. gr. 
Formaldehýð í spónaplötum og hliðstæðum plötum. 

Spónaplötur og hliðstæðar plötur, sem innihalda lím, er gefur frá sér formaldehýð, má 

einungis nota í byggingar, húsgögn, innréttingar og þess háttar, ef þær við prófun í 

sérstökum loftræstiklefum/skápum gefa með viðurkenndum aðferðum frá sér minna 
formaldehýð en svo, að jafnvægisstyrkurinn fari ekki yfir 0.15 mg/m?. 

Ef ekki liggur fyrir staðfesting á því, að kröfur Í. mgr. hér á undan séu uppfylltar, má 
einungis nota plötur, þar sem innihald af fríu formaldehýði fer ekki yfir 25 mg/100 g af 

þurrefni platnanna. Þær plötur skal að auki meðhöndla á þann hátt, að uppgufun 

formaldehýðs frá þeim verði innan þeirra marka, er kveðið er á um í 1. mgr. 

22. gr. 

Hegning og viðurlög. 

Um hegningu og viðurlög fyrir brot á ákvæðum þessum, skal fara samkvæmt 22. gr. laga 

um eiturefni og hættuleg efni eða samkvæmt 32. og 33. gr. laga um hollustuhætti og 
heilbrigðiseftirlit nr. 109/1984.
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23. gr. 

Gildistaka. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 16. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni og öðlast 

gildi við birtingu. Samtímis fellur úr gildi reglugerð nr. 129/1971 og reglugerðir um 

breytingar á þeirri reglugerð nr. 5/1973, nr. 624/1980, nr. 282/1981, nr. 784/1983, nr. 226/ 
1985 og nr. 90/1986. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 18. mars 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

Páll Sigurðsson 

Viðauki Í. 

Efni og efnasamsetningar, er ákvæði 17. gr. taka til: 

ARSEN og ólífræn arsensambönd (önnur en blý-, kalcíum- og zinkarsenöt) 

CÝANVETNI (BLÁSÝRA) 
CÝANSAMBÖND, er í vatnslausn klofna í cýaníðjóna 
DÍKLÓRDÍMETÝLETRI 
DÍMETÝLSÚLFAT 
DÍNÍTRÓFENÓL (2,4-dínítrófenól) 
DÍNÓSEB 
FLÚSSÝRA (FLÚORVETNI) og alkalí- og ammóníumsölt sýrunnar 
FOSFÓR, gulur 
FOSFÓRVETNI (FOSFÍN) 
KVIKASILFUR 
KVIKASILFURSAMBÖND, ólífræn, sbr. þó lista Í í 1. gr. reglugerðar nr. 445/1978. 

METÝLBRÓMÍÐ (MÓNÓBRÓMMETAN) 
NATRÍUM 
STRYKNÍN og strýknínsölt 
TETRAETÝLBLÝ 

Nr. 138 

REIKNINGUR 

Tryggingarsjóðs viðskiptabanka fyrir árið 1986. 

Rekstrarreikningur 1986. 

Tekjur: Kr. 

Árgjöld viðskiptabanka ..........0....0.0 000 47 422 359 
Verðbætur og vextir af verðbréfum ..........0.....00 0000... 7 075 900 
Vaxtatekjur af bankainnstæðum ................000 0000... 705 427 

55 203 686



4 569 968 

Hreinar tekjur: 50 633 718 

Efnahagsreikningur 31. desember 1986. 

Eignir: 

Spariskírteini ríkissjóðs ............0..... 00... 54 279 300 
Bankainnstæða ........0.0.....2000. 00. ker rrnnngen 738 418 

  

Skuldir og eigið fé: 
Eigið fé: 

Frá fyrraári .............. BR 0 

Hreinartekjur ................200 0. 

Verðbreytingargjöld ........0...0....0... 0 nere krrsee 

  

55 017 718 

Åritun endurskodenda. 

       

   

  

Ársreikning þennan fyrir Tryggingarsjóð viðskiptabanka höfum við endurskoðað. 

Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi 1986, efnahagsreikningi 31. des. 1986, 
ásamt skýringum. Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju og voru í því 

sambandi ger "dar þær k: innanir sem naudsy nlegar þóttu. 

Að okkar liti gefur ársreikningurinn skýra mynd af afkomu og efnahag sjóðsins fyrir 

árið 1986. 

Reykjavik, 2. mars 1987 

Stefån Svavarsson, Gunnlaugur Arnårsson, 

lögg.endurskoðandi aðalendurskoðandi Á < ö 

Seðlabanka Íslands 

Áritun stjórnar 
   

Reykjavík, 10. mars 1987 

Arnljótur Björnsson. 

Olafur Örn Ingólfsson. Valur Valsson. 

Staðfesting viðskiptaráðherra 

Viðskiptaráðuneytinu, Í8. mars 1987. 

Matthías Bjarnason. 

Haraid S. Andrésson
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 51 4. febrúar 1987, um veitingu 
sg 

veiðileyfa til nýrra og nýkeyptra fiskiskipa. 

1. gr. 

Ákvæði til bráðabirgða orðist svo: 
Þrátt fyrir ákvæði reglugerðar þessarar geíur ró beitt eldri starfsreglum við mat 

á því, hvort um sambæri leg skip sé að ræða skv. Í. gr. enda hafi samningur um kaup eða 

nýsmíði verið gerður fyrir 28. febrúar 1987 og ráðuneytinu fyrir gildistöku reglugerðar 

þessarar hafa borist be iðni um veiðileyfi fyrir nýtt eða nýkeypt skip eða Fiskveið: i 

Íslands umsókn um lán vegna kaupa eða smíða á nýju skipi. Umsóknum um veiðileyfi eða 

lán skulu fylgja samningar um kaup eða smíði, fyrirkomulags- og útlitsteikningar ásamt 

smíðalýsingu ef um nýsmíði er að ræða. 

   

  

    
     

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 27 20. desember 1985 

fiskveiða 1986—1987 og laga nr. 81 31. mal 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelg 

ss að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim. sem hlut eiga að máli. 
    

    

Sjávarútvegsráðuneytið, 31. mars 1987 

F.h.r. 

Arni Kolbeinsson. 

  

2 

AUGLYSING 

um umferð í Reykjavík. 

  

ni tillögu 

kjanesbraut sem hér FreINIT: 
Samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 1968 og að fengin 

£, 
borgarráðs, hefur verið ákveðið að banna U-beygjur á Rey 

  

  

  

     

1. Við Bústaðaveg frá norðri til norðurs. 

2. Við Síniðjuveg frá norðri til nor rðurs. 

3. Við Stekkjarbakka frá suðri til suðu 

4. Við Breiðholtsbraut frá norðri til norðurs. 

W rr
 

< Á.
 

Do
: 

4 >
 dun bessi tekur gildi 10. april 1987. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 26. mars 1987. 

Böðvar Bragason. 

  

Stjórnartíðindi B 14, nr. 137—-140. Útgáfudagur 2. apríl 1987.
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3. april 1987 Nr. 141 

REGLUGERÐ 

um sérstakt línu- og netasvæði út af Suðvesturlandi. 

1. gr. 

Á tímabilinu frá og með 4. apríl 1987 til og með 15. maí 1987 eru allar veiðar með botn- 
og flotvörpu bannaðar á svæði, sem markast af línum, sem dregnar eru á milli eftirgreindra 
punkta: 

a) 63 1070 N, 22 00'0 V. 
b) 63 25'3 N, 22 00'0 V. 
c) 6333'7 N, 23 03'0 V. 

2. gr. 

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 

81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 3. apríl 1987. 

j F.h.r. 

Arni Kolbeinsson.   
Þórður Eyþórsson. 
    

30. mars 1987 Nr. 142 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 201/1981 um iðgjald til slysatrygginga 

skv. 36. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar. 

1. gr. 

3. gr. hljóði svo: 

Iðgjald álagt árið 1987 skal nema (,23% af gjaldstofni samkvæmt 2. gr. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 36. gr. laga nr. 6//1971 og öðlast þegar gildi. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 168/1986. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. mars 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. i 

Páll Sigurðsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg B 19 

Endurprentað blað.
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AUGLYSING 
um umferd i Reykjavik. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40 1968 og að fenginni tillögu 

borgarráðs, hefur verið ákveðin biðskylda á stíg sunnan Ásgarðs gagnvart umferð um 

Ásgarð. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 10. apríl 1987. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 27. mars 1987. 

Böðvar Bragason. 

  

  

  

  

Nr. 144 

REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru fyrir árið 1986. 

Rekstrarreikningur 1986. 

Gjöld: Fekjur: 

Vextir af sparisj.bók 12445 ................. 2 966,07 
Vextir af kjörbóknr. 260286 ...... 2 795,75 
Tekjuafgangur ............0.0.0.00. 0. HR 5 761,82 

kr. 5 761,82 5 761,82 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1986. 

Eignir: Skuldir: 

Höfuðstóll ........0... 10 000,00 

Tekjuafgangur frá fyrri árum 29 539,40 
Tekjuafg. 1986 5 761,82 35 301,22 

Sparisjóðsbók 12445 ..... SN a 28 946,27 
Kjörbók nr. 260286 .......0%....0 0... 16 354,95 

kr. 45 301,22 45 301 22 
  

Selfossi, 31. mars 1987. 

F. h. Kvenfélags Selfoss, 

Guðrún Bárðardóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 15, nr. 141—-144. Útgáfudagur 3. apríl 1987.
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REGLUR 

um skråningu torfærutækja. 

Í. gr. 

Torfærutæki telst samkvæmt reglum þessum vélknúið óku sem aðallega er ætlað til 

fólks- eða vöruflutninga utan vega og er á hjólum og innan við 400 kg að eigin þyngd. 

2. gr. 

Torfærutæki skal skrá eftir sömu reglum og beltabithjól. 

3. gr. 
Eigi má aka torfærutæki á vegi. sem ekki er einkavegur, frekar en hér greinir. 

Sá sem þarf að aka yfir veg, sem ekki er einkavegur, má aka eftir veginum skemmstu 

leið sem hentug er. Sama er ef aðstæður utan vegar gera það nauðsynlegt að aka eftir 

veginum. 

Eigi má flytja farþega á torfærutæki eða á ökutæki sem tengt er við torfærutæki þegar 

ekið er á vegi, sem ekki er einkavegur, eða á einkavegi þar sem umferð er almenn 

Á vegi, sem ekki er einkavegur. eða á einkavegi þar sem umferð er almenn má eigi aka 

torfærutæki hraðar en 40 km á klst. 

Ákvæði 1.,3. og 4. mgr. gilda eigi um akstur í þágu örvggis- eða heilsugæslu. 

4. gr. 

Í skráningarskírteini fyrir torfærutæki skal skrá athugasemd um takmörkun á notkun 

þess samkvæmt reglum þessum. 

DJ. gr. 

g Um ökuréttindi til að stýra torfærutæki gilda sömu reglur og um beltabifhjól. 

0. gr. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í 1. mgr. 10. 

23. apríl 1968, sbr. lög nr. 62 31. maí 1976, öðlast aildi 7 

Til 30. apríl 1987 er heimilt að nota án skráningar torfærutæki sem tekið hefur verið í 

notkun fyrir gildistöku reglugerðar þessarar. 

gr. umferðarlaga nr. 40 y 

b] . april 1987 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2. apríl 1987 

Jón Helgason. 

Ólafur V tefánsson. 
  

  

  

Stjórnartíðindi B 16, nr. 145. Útgáfudagur 7. apríl 1987. 

Rikisorentsmiðjan Gu.2nberg
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Sjálfseignarstofnunina Sólheima í Grímsnesi, 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 30. mars 1987. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir sjálfseignarstofnunina Sólheima í Grímsnesi. 

1. gr. 

Stofnunin er sjálfseignarstofnun og heitir Sólheimar. Heimili og varnarþing er 

Grímsneshreppur í Árnessýslu. 

2. yr. 

Eignir stofnunarinnar eru vistheimilið Sólheimar í Grímsnesi, sem barnaheimilisnefnd 

Þjóðkirkjunnar og Sesselja Sigmundsdóttir stofnsettu, þ.e. jörðin Hverakot ásamt húsum 

öllum og mannvirkjum, búpeningi, tækjum, innanstokksmunum og öðru því sem þessari 

stofnun tilheyrir auk þess sem hún síðar kann að eignast fyrir gjöf eða á annan hátt. Á 

eignunum hvíla þær skuldir sem stofnað hefur verið til vegna heimilisins. 

Um framlög úr framkvæmdasjóði fatlaðra til uppbyggingar heimilisins skal gerður 

eignaskiptsamningur í samræmi við reglugerð nr. 328 frá 1986 um stofnkostnað skv. lögum 

um málefni fatlaðra nr. 41/1983. 

nm . gr. 
Tilgangur Sólheima er að starfrækja sólarhringsvi istun fyrir fatlaða þar sem þeim er veitt 

þjálfun og leiðsögn með það að markmiði að gera þeim kleift að lifa eðlilegu lífi og hasla sér 

völl í samfélaginu þar sem þeim vegnar best. 

4. gr 

Stjórn sjálfseignarstofnunarinnar skal sjá um að heimilið sé rekið í samræmi við 

gildandi lög um málefni fatlaðra og að þær hefðir sem skapast hafa í rekstri heimilisins séu í 

heiðri hafðar. 

5. gr. 

Sjálfseignarstofnuninni stjórnar fulltrúaráð, skipað 21 fulltrúa, sem prestastefna 

tilnefnir. Falli einhver fulltrúanna frá, eða hverfi úr ráðinu af öðrum ástæðum. skal 

prestastefna skipa fulltrúa í hans stað að fengnum tillögum fulltrúaráðsins. 

6. gr. 

Ur hópi fulltrúaráðsmanna skal kjósa framkvæmdastjórn skipaða 5 mönnum til eins árs 

í senn. Stjórnarformann skal kjósa sérstakri kosningu. Endurkjósa má stjórnarmann. 

1. er. 

Fulltrúaráðið skal koma saman til fundar eigi sjaldnar en einu sinni á ári. Framkvæmda- 

stjórn boðar fulltrúaráð til fundar. Fyrir ráðið skal leggja til staðfestingar fjárhagsáætlun 

sjálfseignarstofnunarinnar svo og ársreikninga hverju sinni.
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Fyrir fulltrúaráðið skal ennfremur leggja allar þær meiriháttar ákvarðanir um rekstur 

stofnunarinnar, sem framkvæmdastjórn telur nauðsynlegt að bera undir ráðið, eða a.m.k. 7 

fulltrúaráðsmenn óska skriflega eftir að tekið sé fyrir á ráðsfundi. 

Fulltrúaráðið ræður löggiltan endurskoðanda til þess að endurskoða reikninga heim- 
ilisins. 

Fulltrúaráðið kýs 2 menn úr sínum hópi sem endurskoðendur. 

Fulltrúaráðið sendir prestastefnu ársskýrslu. 

8. gr. 

Framkvæmdastjórn ræður forstöðumann til að annast daglegan rekstur heimilisins og 

stjórnun þess og setur honum erindisbréf. 

Eigi má veðsetja jörð og hús fyrir nýjum lánum nema með fullu samþykki 

framkvæmdastjórnar. 

Eigi má binda eignir stofnunarinnar nokkrum veðböndum eða skuldbindingum, sem 

óviðkomandi eru tilgangi stofnunarinnar. 

9. gr. 

Breytingar á skipulagsskrá þessari og ákvörðun um að hætta rekstri heimilisins skulu 

samþykktar af 24 hluta allra fulltrúaráðsmanna og staðfest af prestastefnu. 

Verði heimilið lagt niður skal prestastefnu falið að verja eignum þess í þágu fatlaðra eða 

annarrar starfsemi í þágu þjóðkirkjunnar. 

Styrkir úr Framkvæmdasjóði fatlaðra eru endurkræfir í samræmi við gildandi lög verði 

heimilið lagt niður eða starfsemi þess breytt. 

10. gr. 

Leita skal stadfestingar forseta Islands å skipulagsskrå bessari. 

Skipulagsskrá þessi kemur í stað skipulagsskrár fyrir barnaheimilið Sólheima í 

Hverakoti í Grímsnesi frá 14. mars 1984, sem jafnframt fellur úr gildi. 

9. mars 1987 Nr. 147 

REGLUGERÐ 

um ákvörðun eignarhluta í fjölbýlishúsum. 

1. gr. 

Við ákvörðun eignarhluta í fjölbýlishúsum skal farið eftir ákvæðum íslensks staðals um 

flatarmál og rúmmál bygginga, ÍST 50, sem tók gildi 1. desember 1986 og er birtur sem fylgi- 

skjal með reglugerð þessari. 

Til grundvallar öllum útreikningum eru lagðar teikningar samþykktar af viðkomandi 

bygginganefnd. 

Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt 8. gr. laga nr. 59 31. maí 1976 um fjölbýlishús, 

öðlast gildi þegar í stað. 
Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 281 25. júní 1976 um ákvörðun eignarhluta í 

fjölbýlishúsum. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. mars 1987. 

Alexander Stefánsson. 

Hallgrímur Dalberg.
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Fylgiskjal: 
  

IÐNTÆKNISTOFNUN ÍSLENSKUR STAÐALL ÍST 50 

ÍSLANDS 1986-12-01 
UTGÁFU OG S 

  

{ UTGAFA FLOKKUN BLS 

UD€C 69.001 

  

FA} 1           

ÍSLENSKRA STAÐLA ANNAST IÐNTÆKNISTOFNUN ÍSLANDS, REYKJAVÍK     N HAÐ LEYFI UTGEFANDA 

FLATARMÁL OG RÚMMÁL BYGGINGA 

Area and Volume of Buildings 

Efnisyfirlit 

i Gildissvid 

2 Flatarmål 
2.1 Hugtök 
2.2 Brúttóflatarmál 
2.3 Séreignarflatarmål 
2.4 Viðbótarflatarmál 
2.5 Skiptiflatarmál 

3 Rúmmál 
3.1 Hugtök 
3.2 Brúttórúmmál 
3.3 Upphitað rúmmál 

1 Gildissvið 

Staðall þessi kveður á um hugtök og skilgreinir flatar- og rúmmálsreikninga í 
byggingum. 

2 Flatarmál 

2.1 Hugtök 

Flata irmål skal gefid i fermetrum ( m“) með eins aukastafs nákvæmni. 

Br ind eru hugtökin brúttóflatarmál, séreignarflatarmál, viðbótarflatar- 
mál, sameignarflatarmál og skiptiflatarmál. Í skilgreiningum er notað hugtakið 
notaeining. 

2.1.1 
Notaeining er eitt eða fleiri herbergi sem mynda samstæða heild á sömu hæð í 
byggingu. Notaeining afmarkast af útlínum útveggja og miðlínum milliveggja 
sem aðskilja hana frá öðrum notaeiningum. 
Notaeiningar skiptast í þrjá flokka: 
a) sérnotaeiningar - notaeiningar sem tilheyra alfarið ákveðinni eign í bygg- 
ingunni, 
b) samnotaeiningar — notaeiningar sem skiptast á milli tveggja eða fleiri eigna 
í sömu byggingu, 
c) tenginotaeiningar - notaeiningar sem nýtast af ákveðinni eign (ákveðnum 
eignum) í byggingunni en auka þó ekki notagildi hennar (þeirra) umfram aðrar 

eignir í í byggi ingunni; hér er einkum átt við notaeiningar sem mynda aðkomu 
að séreign en eru þó aðskildar frá henni með milliveggjum, t.d. stigar í tví- og 
bi ríbýtishúsum 
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2.2 Brúttóflatarmál 

Brúttóflatarmál hæðar (hæða) takmarkast af útlínum umliggjandi veggja í 
gólfhæð, sjá gráa flötinn á mynd Í. 

  

Mynd 1 

Útitröppur, svalir og útskagandi súlur og veggi skal ekki reikna með í brúttó- 
flatarmáli. 
Þegar fleiri en ein notaeining eru á hæð húss, takmarkast brúttóflatarmál nota- 
einingar af útlínum útveggja og miðlínum veggja sem liggja að öðrum notaein- 
ingum. , 
Flötur, sem hefur minni salarhæð en 180 cm (sbr. IST 21), reiknast ekki með í 

brúttóflatarmáli. Í risi er salarhæð tekin frá efri brún gólfs að ytri brún þaks, 
sjá mynd 2. 

JN Reiknast ekki f flatarmåli 

14 W SO 
SS RN 

/ EX 
TT 

væ 

Á 
8 

Þá VW 

Risibud med portbyggåu bråttu risi 

Mynd 2 
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2.3 Séreignarflatarmål 

Séreignarflatarmál eignar er brúttóflatarmál allra sérnotaeininga í sama húsi 
sem henni tilheyra. 

2.4 Viðbótarflatarmál 

|)
 

i
n
 

Viðbótarflatarmál í húsi (fjölbýlishúsi, atvinnuhúsnæði o.s.frv.) er samanlagt 
brúttóflatarmál samnotaeininga og tenginotaeininga. 

Skiptiflatarmál 

2.5.1 
Skilgreind verða og notuð við útreikninga svokölluð skiptiflatarmál og sam- 
eignarflatarmál. 

Sameignarflatarmál er samanlagt brúttóflatarmál samnotaeininga sem skiptast 
Jafnt á milli eignarhluta. 
Til slíks húsrýmis heyra þvottahús, kyndiklefar og sameiginlegar geymslur, 
jafnvel þótt geymslurnar séu hólfaðar niður að einhverju leyti. Hér undir falla 
reiðhjólageymsla og sorpgeymsla. 

2.5.3 
Skiptiflatarmål er summa séreignarflatarmåls eignar og sameignarflatarmåls 
hennar. 

2.5.4 
Sé mismunur á salarhæð í marghæða byggingu skal meta hæðir þannig: 

- Sé salarhæð 2,50-2,90 m, er skiptiflatarmál óbreytt. 
- Sé salarhæð önnur, skal leiðrétta skiptiflatarmálið með hlutfallinu salar- 

hæð deilt með 2,70 þar sem salarhæð er gefin í metrum. 
Þetta gildir þó ekki um rishæðir með bröttu þaki, sjá gr. 2.2. 

2.5.5. 
Gangi jarðvegur upp fyrir gålfplåtu íbúðar, skal margfalda þann hluta séreign- 
arflatarmálsins með stuðli sem fundinn er í eftirfarandi töflu: 

Jarðvegur (meðalhæð) Leiðréttingarstuðull 
0 20 EM .GG.s.sssssssesseeeee nere enke kr kk r eee kk r er r ktr ekgnee 1,0 

20— 60 cm 0,9 
60—100 cm 0,8 
100—140 cm 0,7 
140-180 cm 0,6 
180-220 cm 0,5 

  

2.5.6 
Stærð bifreiðargeymslu, sem reiknast með í skiptiflatarmáli. skal leiðrétta með 
stuðlinum 0,7. 

2.5.7 

Eignarhluti í húsi er skiptiflatarmál eignar deilt med summu skiptiflatarmåla 
allra eignanna.
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3 Rúmmál 

3.1 Hugtök 

Rúmmál skal gefið í heilum rúmmetrum (m“). 
Greint er á milli brúttórúmmáls og upphitaðs rúmmáls. 

3.2 Brúttórúmmál 

Brúttórúmmál er það rými sem afmarkast af útlínum byggingar. Ytri brún út- 
veggja og ytri brún þaks afmarka þetta rými. Efri brún neðstu plötu og miðflet- 
ir milliveggja afmarka það einnig. 
Innbyggðar svalir og yfirbyggða innganga skal ekki reikna með í brúttórúm- 
máli, sjá mynd 3. 

Tveggja hæða hús með svaiir 

a 
a . 

SF — | Innbyggðar svalir 

    

          i 3 

Grái flöturinn sýnir brúttórúmmál hússins 

Mynd 3 

3.3 Upphitað rúmmál 

Upphitað rúmmál er það rými í húsi sem hitað er upp. Það afmarkast þó ávallt 
af innri flötum umliggjandi veggja, gólfa og lofta. Veggi og milliplötur, sem 
liggja innan þessa rýmis, skal reikna með. 

3. apríl 1987 Nr. 148 

REGLUGERÐ 

um þátttöku sveitarfélaga í kostnaði sjúkrasamlaga. 

1. gr. 

Af heildarkostnaði vegna sjúkrasamlaga greiðir ríkissjóður 85% en sveitarsjóðir 

samtals 15% með þeim hætti sem segir í 2. gr. 

2. gr. 

Hlutdeild sína í heildarkostnaði sjúkrasamlaga greiða sveitarfélög innan hvers samlags- 

svæðis með því að greiða af kostnaði sjúkrasamlags síns frá 1. Janúar 1987 eins og hér segir: 

Sjúkrasamlag Gullbringusýslu ............00000 000 30.72% 
Sjúkrasamlag Kjósarsýslu ...........00.00.00 00 nnnnne 22. 89% 

Sjúkrasamlag Mýra- og Borgarfjarðarsýslu .........0.0. 000... 00. 28,55% J 8 My 5 gati) J
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Sjukrasamlag Snæfellsness- og Hnappadalssyslu .......0.0.0.0.00.0000.. 0... . 18,41% 

Sjúkrasamlag Dalasýslu ............... HR 32,86% 

Sjúkrasamlag Austur-Barðastrandarsýslu ..... 28 ,09% 

Sjúkrasamlag Vestur-Barðastrandarsýslu ....... sr HA 34. 43% 

Sjúkrasamlag Ísafjarðarsýslu EÐ  31,359% 

Sjúkrasamlag Strandasýsiu ..... BN ne „ 21,43% 

Sjúkrasamlag Vestur-Húnavati nssýslu FR 19,48% 

Sjúkrasamlag Austur-Húnavatnssýslu ...........0....... HR 28,47% 

Sjúkrasamlag Skagafjarðarsýslu ...........0...0.0..2 000 29 83% 
    

     Sjukrasamlag Eyjafjardarsyslu .......... REESE 41,23% 

Sjúkrasamlag Þingeyjarsýslu ...... IR sr 32,46% 

Sjúkrasamlag Norður-Múlasýslu ....... BR HR HI 24 94% 

Sjúkrasamlag Suður-Múlasýslu ........... HIÐ 28,86% 

Sjúkrasamlag Austur-Skaftafellssýslu ...... sr HIN … 23,03% 

Sjúkrasamlag Vestur-Skaftatellssýslu ..........0..00.. 0. 32,22% 

Sjúkrasamlag Rangárvallasýslu .................. AIR 31,75% 

Sjúkrasamlag Árnessýslu .......0.0.0.0. 0 HR 30,08% 

Sjúkrasamlag Keflavíkur ................2 00. seek keen nen krneee 25,70% 

Sjúkrasamlag Njarðvíkur ...... SI 27,28% 

Su krasam ag Grindavíkur ...... a IR 24,04% 

Sjúkrasamlag Hafnarfjarðar ...........%...2...00 0... evner nnnnnnnte 21. 44% 
Sjúkrasamlag Garðabæjar ....... HI 20,08% 

Sjúkrasamlag Kópavogs HR 24,93% 

Sjúkrasamlag Seltjarnarness ..........%.0.0 0020. 24.03% 

Sjúkras. amlag Akraness .....0..0.... 0. AR IR 29 „66% 

Sjúkrasamlag Ísafjarðar ......00... 7,67% 

Sjúkrasamlag Bolungarvíkur ....... . ANNAN Ð 20.51% 

Sjúkrasamlag Sauðárkróks ............0.... benene 27,86% 

Sjúkrasamlag Siglufjarðar .............0....2.0. 0 enke kn nn rnnnne 32,13% 

Sjukrasamlag Ólafsfjarðar HR I „0 29,43% 

Sjúkrasamlag Dalvíkur .... . … RENEE Lo 34,64% 

Sjúkrasamlag Akureyrar .......0... 0020. rr 31,55% 

Sjúkrasamlag Húsavíkur ......... sr enne 27,26% 

Sjúkrasamlag Seyðisfjarðar ..........%....000 00 enn nnnknkknnes 28.62% 

Sjúkrasamlag Neskaupstaðar BI HR HR 29,62% 

Sjúkrasamlag Vestmannaeyja ..........20. 020. ennee … 24,64% 

Sjúkrasamlag Reykjavíkur HI 32,41% 

3. gr. 

Framlagi sveitarsjóða innan samlagssvæðis skal jafnað niður á sveitarfélögin í réttu 

hlutfalli við fjölda íbúa 16 ára og eldri miðað við síðasta manntal. 

d. Er. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 117/1976 um breytingu á lögum nr. 67/1971 

um almannatryggingar og öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi eldri reglugerðir um 

sama efni. 

  

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 3. apríl 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 
Páil Sigurðsson.
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GJALDSKRA 

Rafveitu Siglufjarðar. 

Í RAFORKA 

1. Lýsing. 

1.1 Orkatil almennrarlýsingar ........ RA sssssrrnnes kr. 4,55 á kWst. 

2. Heimilisnotkun. 

  

  

2.1 Orka til almennrar heimilisnotkunar svo og sjúkrahúsa, 

vistheimila, hótela og hliðstæðra stofnana ............. kr. 4,55 á kWst. 

3. Vélanotkun. 

3.1 Orka til véla og mannvirkjagerðar ................00... kr. 4,55 å kWst. 

3.2 Orka samkv. 15  minttna  medalafismælingu, lågmark 

2OKW 2... HR a or kr. 1,45 á kWst. 
Aflgjald með lýsingu ............. AR kr. 6 601,00 KW/á ári 

3.3 Ef um mikla orkunotkun er ad ræda, svo sem til frystihåsa og 

kaupandinn skuldbindur sig til ad kaupa 20 000 kWst. å åri hid 

minnsta, må selja orkuna um kWst.-mæli bannig: 
Fyrir fyrstu 20 000 kWst. ársnotkun ...... AR Kt. 4,55 á kWst. 

Fyrir næstu 80 000 kWst. ársnotkun ... KT. 3.41 á kWst 

Fyrir umfr. 100 000 kWst. ársnotkun … HI …. kr. 3,13 å kWst. 

4. Hitun. 
4.1 Orka til íbúðarhúshitunar, roftími í x 1,5klst.ádag ......... kr. 1,07 á kWst. 

4.2 Orka til atvinnuhúshitunar, roftími 2 x 2,Sklst.ádag ........ kr. 1,55 å kWst. 
4,3 Orka til hitunar i idnadi, roftimi 2 x 1 5 klst ádag ... … kr. 1,91 å kWst. 

Onnur skilyrði fyrir raforkusölu til upphit unar; 

a) Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

b) Að tæki. lagnir og búnaður í sambandi við rafmagnsupphitun sé samkvæmt fyrirmælum 

rafveitunnar. 

c) Að hús, sem fá leyfi fyrir rafmagnsupphitunina, fullnægi lágmarkskröfum, sem 

rafveitan setur um einangrun. 

Il. HEIMTAUGAGJÖLD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við veituna, skal greiða heimtaugargjald sem miðast 

við flutningsgetu raftaugar þeirrar sem að húsinu liggur, svo sem hér segir: 

  

Heimtaugagjöld Heimtaugagj Yfirl.g). kr/m 

63 Alfasa 20... kr. 20 820,00 1 184,49 

OJ A 3-fasa 0 kr. 20 820,00 1 184,49 

100 A 3-fasa .......…. HR kr. 28 350,72 1 338,57 

125 A 3-fasa 2000... kr. 34 663,72 1 527,96 

200 A 3-fasa ............ HR kr. 45 737,15 2 070,45 

300 A 3-fasa ....... 0222. kr. 79 073,00 2 402,15 

Yfirtengdargjald greiðist þegar lengd heimtaugar fer fram úr 15 m. Lengd jarðstrengs 

mælist frá lóðarmörkum húss. Ef heimtaugin krefst óvenjumikils kostnaðar að dómi 

rafveitustjórnar. svo sem nýrrar spennistöðvar, nýrra aflstrengja eða annars búnaðar, verða 

gjöldin ákveðin af rafveitustjórn í hverju tilviki. Ef lögð er fleiri en ein heimtaug að húsi,
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greiðir húseigandi allan kostnað við síðari heimtaugina samkv. reikningi. Þau hús, sem áður 

hafa greitt heimtaugagjöld, greiði aðeins hálft heimtaugargjald, ef loftlínu er breytt í 

Jarðstreng. 

Gjald fyrir heimtaug fellur í gjalddaga þegar uppsetningu er lokið og áður en straumur 

er settur á heimtaugina. 

IH. OPNUNARGJALD 
Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari ekki verið greitt svo að til lokunar veitu hafi komið 

skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 200,00. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við 

skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn 

hefur greitt kr. 200,00 gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

IV. SÖLUSKATTUR 

Söluskattur 25% er með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í Í. kafla gjaldskrár 

þessarar nema gjaldalið 4.1 og 4.2, sem er sala raforku til upphitunar. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum 

nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1987, með vísan til 

tilkynningar ráðuneytisins nr. 529, 29. desember 1986 og birtist til eftirbreytni öllum sem 

hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 213, 20. mars 1986. 

Iðnaðarráðuneytið, 26. mars 1987. 

F. hr. 

Páll Flygenring. a — 
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 150 4. apríl 1987 

REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Höfðahrepps. 

. gr. 

Hreppsnefnd Höfðahrepps hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og sölu vatns á svæði 

því, er vatnsveita hreppsins nær yfir og hún getur fullnægt, svo og til hafnarinnar á 

Skagaströnd. 

2. gr. 

Hreppsnefnd fer með yfirstjórn vatnsveitunnar. 

Hreppsnefnd og sveitarstjóri annast öll framkvæmdastörf er vatnsveituna varða, svo og 

viðhald hennar og umsjón alla. Hreppsnefnd skal heimilt að ráða sérstakan umsjónarmann 

vatnsveitunnar er hafi eftirlit með vatnsveitukerfinu og annist öll þau störf í þágu 

vatnsveitunnar er henta þykir. 

3. gr. 

Hver sá sem vill fá tengingu við vatnsveitu hreppsins, skal senda sveitarstjóra skriflega 

umsókn með upplýsingum um væntanlega vatnsnotkun. 

4. gr. 

Umsjónarmanni vatnsveitunnar er heimilt að fara um hús manna og lóðir, þar sem 
vatnsleiðslur liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, er sett eru í samband við þær. Telji
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hann útbúnaði ábótavant, skal það tilkynnt húseiganda og tafarlausra úrbóta krafist, sé því 

ekki sinnt lætur umsjónarmaður vatnsveitunnar framkvæma úrbætur á kostnað húseiganda. 

Heimilt er hreppsnefnd að loka vatnsæðum fyrir þeim sem vanrækja að láta gera við 

bilanir á pípum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu, eða greiða ekki vatnsskatt eða tengigjöld 

á réttum gjalddögum. Fullan vatnsskatt ber að greiða fyrir þann tíma er vatnsæðum er lokað 

af þessum sökum. 

5. gr. 

Hver sá sem veldur spjöllum á mannvirkjum vatnsveitunnar eda truflar rekstur hennar 

með ólögmætum hætti skal bæta tjónið að fullu og sæta sektum, nema þyngri refsing liggi við 

að lögum. Engum er heimilt án leyfis umsjónarmanns vatnsveitunnar eða slökkviliðsstjóra 
að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar. 

6. gr. 

Skylt er landeigendum að láta af hendi land, landsafnot og mannvirki í þágu 

vatnsveitunnar, svo og að þola þær eignakvaðir, óþægindi og takmörkun afnotaréttar, sem 

vatnsveitan veldur, enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt mati, ef eigi næst samkomulag. 

/. ET. 

Frá vatnsæðum veitunnar má enginn leggja vatnsæðar nema með leyfi hreppsnefndar. 

Hverjum húseiganda ber að greiða allan kostnað við lagningu vatnsæða úr götulögnum í hús 

sín, og annast viðhald þeirra. 

Skylt er húseigendum að láta tafarlaust gera við vatnsæðar sínar, ef leki kemur að þeim. 

Enginn má eyða vatni að óþörfu, né setja aflvélar í samband við vatnsveituna, án leyfis 

umsjónarmanns vatnsveitunnar. 

8. gr. 

Af öllum húsum á vatnsveitusvæðinu sem metin eru til fasteignamats og tengd eru 

vatnsveitu hreppsins skal greiða árlega vatnsskatt: 

a. 0,15% af fasteignamati húsa og lóða eins og það er á hverjum tíma. Lágmarksgjald 

hverrar sjálfstæðrar íbúðar skal þó aldrei vera lægra en kr. 2 500. 

b. Vatnsveitan getur þar sem ástæða þykir til selt vatnsnot samkvæmt mæli fyrir kr. 5 hverja 

smálest. Árleg leiga af vatnsmælum skal vera kr. 5 000. 

c. Fyrir þvottaplön sem rekin eru til þvotta á bifreiðum t.d. í sambandi við bensínstöðvar 

skal greiða kr. 10 000 á ári fyrir vatnsnotin. 

d. Fyrir hverja smálest af vatni til skipa greiðast kr. 50, en minnsta gjald skal vera kr. 250 

fyrir fiskiskip en kr. 500 fyrir önnur skip. 

e. Af beitingaskúrum, gripahúsum og fleiri slíkum húsum skal lægsta gjald vera kr. 1 500. 

f. Tengigjald skal vera kr. 3 000. 

g. Greiðsla fyrir önnur vatnsnot en hér eru talin fer eftir ákvörðun hreppsnefndar. 

Gjöld samkvæmt grein þessari er sveitarstjórn heimilt að hækka eða lækka um 50%, án 

þess að samþykki ráðuneytisins komi til. 

9. gr. 

Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið og annast sveitarstjóri reikningshaldið, 

innheimtur og greiðslur. 

Gjalddagi vatnsskatts er sá sami og fasteignaskatts nema hvað þeir sem kaupa vatn eftir 

mæli greiða ársfjórðungslega.
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10. gr 

Framantalin gjöld samkvæmt 8. gr. eru miðuð við byggingavísitölu 229 stig 1. október 

1985 og breytast einu sinni á ári til samræmis við byggingavísitöluna eins og hún er 

október ár hvert. 

11. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 50 000, -fimmtíu þúsund krónum- 

nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

Mál út af brotum á reglugerð þessari skulu sæta meðferð opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Höfðahrepps, staðfestist 

hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð fyrir Vatnsveitu Höfðahrepps. Höfðakaupstað, nr. 

285 23. júní 1978. 
Félagsmálaráðuneyvtið, 4. apríl 1986. 

F.h.r 

Húnbogi Þorsteinsson.     
Þórhildur Líndal. 
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um Samábyrgð Íslands 

á fiskiskipum nr. 338/1978. 

I. gr. 

3. mgr. 9. greinar hljóði svo: 

Bætur vegna skipa eldri en 15 ára skulu ekki vera hærri en 30 000 kr. á rúmlest í skipi. 
Sé skip yngra en 15 ára, hækkar hámarkið um kr. 3 000 á rúmlest fyrir hvert ár upp í kr. 

60 000 

4. BT. 

Upphaf 4. mgr. 9. greinar hljóði svo: 

Bætur skulu aldrer vera hærri en kr. 9 000 000 vegna eins skips. 

s 

7 

2. mgr. 10. greinar hljóði svo: 

Árgjöld skulu vera kr. 850 á rúmlest af tréskipum og kr. 425 á rúmlest af stálskipum. Þó 

skal árgjald ekki vera hærra en kr. 127 500 af einu skipi. 

d. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í lögum nr. 37/1978 um Samábyrgð Íslands á 
fiskiskipum og öðlast þegar gildi. Fjárhæðir þær sem ákveðnar eru í 1. og 3. gr. gilda frá 1. 

janúar 1987. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 31. mars 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

Jón Ingimarsson.
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SAMPYKKT 

fyrir Veidifélag Langavatns, Myrasyslu. 

Félagið heitir Veiðifélag Langavatns. Heimili þess og varnarþing er heimili formanns. 

Félagið nær til allra jarða, sem upprekstur eða land eiga að landi sem lggur að 

Langavatni og fiskgengum ám og læky sem í vatnið falla, en þær eru: Í 

Borgarhreppi: Ánabrekka, Beigaldi, Birkiból, Borg, Bóndhóll. Brennistaðir, Einars- 

nes, Eskiholt 1, Eskiholt Il, Ferjubakki Í, Ferjubakki II, Ferjubakki HI, Ferjukot, 

Fróðhús, Galtarholt Í, Galtarholt II, Galtarholt TI, Gljúfurá, Gufá, Heyholt, Holt, 

Jarðlangsstaðir, Krumshólar, Laxholt, Litla-Brekka, Litla-Fjall. Litla-Gröf, Lækjar- 

kot, Rauðanes, Staðarhús, Stangarholt, Stóra-Fjall, Svignaskarð, Tungulækur, Val- 

bjarnarvellir, Þursstaðir, Ölvaldsstaðir 1, Ölvaldsstaðir IH og Ölvaldsstaðir IV. í 

Stafholtstungnahreppi: Grísatunga, i Álftaneshreppi: Arnarstapi, Álftanes, Álftárbakki, 

Álftárós, Álftártunga, Álftártungukot. Árbær, Hvítsstaðir. Grenjar, Grímsstaðir. 

Valshamar, Háhóll, Hofsstaðir, Knarrarnes, Krossnes, Kvíslhöfði, Lambastaðir, Lang- 

árfoss, Leirulækjarsel, Leirulækur, Miðhús, Smiðjuhóll, Straumfjörður, Sveinsstaðir, 

Syðri-Hraundalur, Urriðaá, Vogalækur og Þverholt. 

Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu og ráðstafa veiði eftir 

því sem aðalfundur ákveður. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir kosnir á 

sameiginlegum fundi hreppsnefnda til eins árs í senn. Hafa skal samráð við landeiganda 

að svæðinu. Þá skal kjósa þrjá varamenn og tvo endurskoðendur til sama tíma. 

Ákvörðun þessi skal gilda þar til öðruvísi verður ákveðið. 

Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær menn sér til 

aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, og semur við þá 

um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum 

störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu. nema með sérstöku skriflegu leyfi 

félagsstjórnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða 

kjörum leyfið er veitt. 

Aðalfund skal halda í aprílmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum 

félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta ári. Þá skal 

hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn um þá. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í gerðabók, 

sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arðskrá, 

fundargerðir og bréf. 

Arði af veiði skal skipt niður samkvæmt arðskrá og gjöld til fé 

hlutföllum og arður er tekinn. 

Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 um lax- 

og silungsveiði. 

    

    

   

  

1gsins skulu greidd í sömu 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt 52. gr. laga nr. 76 25. júní 1970 um lax- 

og silungsveiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli 

Landbúnaðarráðuneytið, 6. apríl 1987. 

Jón Helgason. 

Jón Höskuldsson.
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STARFSREGLUR 

fyrir undanpågunefnd. 

l. gr. 

Almennt um nefndina. 

Nefndin heitir undanþágunefnd og heyrir stjórnarfarslega beint undir samgönguráð- 

herra. 
Undanþágunefnd heldur gerðarbók um störf sín. 

Ákvarðanir nefndarinnar skulu vera skriflegar. 

2 

ta
 r. 

Umséknir um undanpågur. 

Umsóknir um undanpågur skv. 4.—8. gr. skulu sendar Sigiingamålastofnun ríkisins á 

sérstökum eyðublöðum sem fást å adalskrifstofu og umdæmisskrifstofum Siglingamålastofn- 

unar og hjá lögskráningaraðilum. Umsóknum skal fylgja undanþágugjald ásamt öllum þeim 

upplýsingum sem óskað er á eyðublöðunum. Þegar óskað er undanþágu til starfs, sem 

auglýsa ber í fjölmiðlum, skal jafnframt fylgja fullnægjandi sönnun þess að starfið hafi verið 

auglýst, svo sem kvittun fyrir greiðslu auglýsingar eða ljósrit af auglýsingu. 

3. gr. 

Störf skipstjóra. 

Undanþágur til skipstjórastarfa má veita án undangenginnar auglýsingar í slysa- og 

veikindatilfellum eða til afleysinga í allt að einn mánuð í senn og þá til 1. stýrimanns 

viðkomandi skips. 
Ef skortur er á mönnum með nægileg skipstjóraréttindi er heimilt að veita skipstjórum 

undanþágu í allt að 6 mánuði í senn, enda fullnægi þeir eftirtöldum skilyrðum eftir því sem 

við á: 
(a) Sé skipið stærra en 200 rúmlestir, þá hafi þeir 200 rúmlesta skipstjóraréttindi og hafi 

starfað sem skipstjórar í a. m. k. 50 mán. þar af a. m. k. 12 mán. á viðkomandi skipi, 

nema um sé að ræða endurnýjun á skipi í eigu sömu útgerðar, enda sé krafist sömu 

réttinda á hið nýja skip. 

(b) Sé skipið 100 rúmlestir eða minna þá hafi þeir a. m. k. 30 rúmlesta réttindi og hafi 

starfað sem skipstjórar í a. m. k. 80 mán. þar af a. m. k. 40 mán. á viðkomandi skipi, 

nema um sé að ræða endurnýjun á skipi í eigu sömu útgerðar, enda sé krafist sömu 

réttinda á hið nýja skip. 

4. gr. 

Störf yfirvélstjóra. 

Undanþágur til yfirvélstjórastarfa má veita án undangenginnar auglýsingar í slysa- og 

veikindatilfellum eða til afleysinga í allt að einn mánuð í senn og þá til 1. vélstjóra eða 

vélavarðar viðkomandi skips, enda hafi vélavörðurinn réttindi og a. m. k. 6 mán. starfstíma 

á viðkomandi skipi. 
Ef skortur er á mönnum með nægileg vélstjóraréttindi er heimilt að veita vélstjórum 

undanþágu í allt að 6 mánuði í senn enda fullnægi þeir a. m. k. öðru eftirtalinna skilyrða: 

(a) Hafi lokið námi til viðkomandi réttinda og a. m. k. helmingi af skilgreindum 

siglingatíma til viðkomandi réttinda. 
(b) Hafi næsta stig vélstjóraréttinda fyrir neðan þau sem þarf á viðkomandi skip og hafi 

starfað a. m. k. 50 mán. sem yfirvélstjóri, þar af í 12 mán. á viðkomandi skipi, nema 

um sé að ræða endurnýjun á skipi í eigu sömu útgerðar, enda sé krafist sömu réttinda á 

hið nýja skip.
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5. gr. 
Storf styrimanna. 

Undanpågur til stýrimannastarfa má veita án undangenginnar auglýsingar í slysa- og 
veikindatilfellum eða til afleysinga í allt að einn mánuð í senn og þá til stýrimanns, sem hefur 

a. m. k. næsta réttindastig fyrir neðan bau réttindi sem þarf. 
Ef skortur er á réttindamönnum með nægileg stýrimannsréttindi er heimilt að veita 

stýrimönnum undanþágu í allt að 6 mánuði í senn, enda fullnægi þeir a. m. k. öðru eftir- 

farandi skilyrða: 
(a) hafi lokið námi til viðkomandi réttinda en vanti siglingatíma eða 
(b) hafi næsta stig stýrimannsréttinda neðan við þau sem þarf á viðkomandi skip (30—80— 

200) og hafi starfað í a. m. k. 40 mán. sem stýrimenn skv. undanþágu. 

6. gr. 

Störf undirvélstjóra. 

Undanbþágur til undirvélstjórastarfa má veita án undangenginnar auglýsingar í slysa- og 

veikindatilfellum eða til afleysinga í allt að einn mánuð í senn, og þá til manna með einhver 
vélstjóra- eða vélvarðaréttindi. 

Ef skortur er á mönnun með nægileg vélstjóraréttindi er heimilt að veita vélstjórum 
undanþágu til starfa í allt að 6 mánuði í senn, enda fullnægi þeir a. m. k. einu eftirfarandi 
skilyrða: 

(a) hafi lokið námi tl viðkomandi réttinda og a. m. k. fjórðungi af skilgreindum 
siglingatíma sé um Í. vélstjóra að ræða. 

(b) hafi næsta réttindastig vélstjóra fyrir neðan viðkomandi réttindi eða 
(c) hafi starfað sem vélstjóri skv. undanþágu í a. m. k. 80 mán. 

7. gr. 

Störf vélavarða. 

Ef skortur er á réttindamönnum er heimilt að veita manni sem starfað hefur í a. m. k. 

16 mán. á undanþágu sem vélstjóri eða vélavörður, undanþágu til vélavarðastarfa í allt að 6 

mán. Í senn, þó samkvæmt eftirfarandi takmörkunum: 
(a) Mönnum sem fæddir eru eftir 1960 skal ekki veitt undanþága nema í veikinda- og 

slysatilfellum eða afleysingum og þá í Í mán. í senn. 

(b) Frá í. september 1988 verður mönnum, sem uppfylla áðurnefnd skilyrði, en eru fæddir 

eftir 1955 ekki veitt undanþága nema í veikinda- og slysatilfellum eða til afleysinga og 
þá í Í mán. í senn. 

8. gr. 

Gildistaka. 

Reglur þessar, sem settar eru skv. lögum nr. 112/1984 um atvinnuréttindi skipstjórnar- 
manna á íslenskum skipum og lögum nr. 113/1984 um atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra 

og vélavarða á íslenskum skipum öðlast gildi 1. janúar 1988 og birtast til eftirbreytni öllum 

þeim sem hlut eiga að máli. Fram að þeim tíma er heimilt að framlengja undanþágur til 

skipstjórnarmanna, vélstjóra og vélavarða sem veittar hafa verið hingað til án sérstakra 
skilyrða. 

Samgönguráðuneytið, 23. mars 1987. 

Matthías Bjarnason. 

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

B 20
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SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag um vafnasvæði Affalls í Rangárvallasýslu. 

be
ð Félagið heitir Veiðifélag Affalls. Heimili þess og varnarþing er heimili formanns. 

2. Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að vatnasvæði Affallsins, en þær eru 

Hallgeirsey, Hallgeirseyjarhjáleiga, Bergþórshvoll, Káragerði, Syðri Úlfsstaðir, Efri 

Uifsstaðir, Sléttuból, Eystra Fíflholt, Hátún, Fíflholtshjáleiga, Kanastaðir, Stífla, 
Berjanes, Vorsabær og Breiðabólstaður. 

3. Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu og ráðstafa veiði eftir 

því sem aðalfundur samþykkir. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 
4. Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir kosnir á 

aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, að formaður 

gengur út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár og hinn ettir þrjú ár og helst 
svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan endurkosn- 

ingu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo 
varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamaðurinn 

og annar endurskoðandinn gangi út annað árið og hinir hitt árið. 
5. Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær menn sér tl 

aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, og semur við þá 

um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum 
störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða 

kjörum leyfið er veitt. 
6. Aðalfund skal halda í marsmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum 

félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta ári. Þá skal 
hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn um þá. 

7. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikninga í gerðabók, sem 
henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arðskrá, fundargerðir 

og bréf. 

8. Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. Félags- 
menn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. Brot á samþykki þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 um lax- 
og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt 52. gr. laga nr. 76 25. júní 1970 um lax- 
og silungsveiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 6. apríl 1987. 

Jón Helgason. 

Jón Höskuldsson.
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1 7 ng VT T — 

AUGLYSING 

um varnarlínur sauðfjárvarnarsvæða. 

Að tillögu Ár a teið ra en og sam akv: æmt heimild í 45. gr., sbr. 6. gr. 1. nr. 23/ 

    

dóma og útrýmingu þeirra, eru hér með 

ína sauðfjárvarnarsvæða:   

Aðalvarnarlínur. 

Aðalvarnarlínur sauðfjárvarnarsvæða er 

1.1. Mýrdalssandslína: Úr Blautukvísl austan Hafurseyjar í Mold- 

heiði. 

1.2. Sólheimasandslína: Vestan Jökulsár á Sólheimasandi í Sól- 

heimajökul. 

1.3. Markarfljót og Syðri-Emstruá. 

14. Þjórsá. 

1.5. Sogslína: Q lfusá og Sog í Þingvallavatn. 

.6. Bláskógalína: r Þingvallavatni í Hvalfjarðarlínu. 

1.7. Brúará — Hlíðarbæjarlína ásamt Fari 

í Arnessýslu. 

1.8. Hvalfjardarlina: Ur Hv alfirði í Þórisjökul. 

1.9. Hvítársíðulína: Ur Hvítá við Bjarnastaði í Kvíslavötn. 

          

1.10. Snæfellsneslína: Úr Skógarnesi í Álfta fjörð. 

Í.11. Hvammsfjarðarlína: Úr Hv: ammsfirði við Ka mbsnes í Hrútafjörð. 

i.12. Vatnsneslína: Ur Miðfjarðarvatni í síðukrók við ósa Víði- 

dalsár 

1.13. Gilsfjarðarlína: Ur Gilsfirði í Bitrufjörð 

1.14. Þorskafjarðar- og Steingrímstjart Ur Þorskafirði í Steingrímsfjörð. 

lína: 

i. Kollafjarðarlína: Ur Kollaf irði í Ísafjarðarbotn. 

1.16. Rauðasandslína: Úr Stálfjalli um Skarðabrúnir í Ósafjörð. 

l.17. Suðurfjarðalína: Ur Rauðasands línu á Kleifaheiði í Trostans- 
fjörð. 

1.18. Mjólkárlína: Ur sjó í Borgarfirði sunnan Mjólkár upp í 
     hamra á Meðalnesi. 

Ur Hvammsfjarðarlínu við Skegr göxl um 

Kvíslavötn og Arnarvatn í Langjökul. 

„20. Miðfjarðarlína: Úr Miðfirði í Arnarvatn. 

„21. Kjalarlína: Milli Langjökuls og Hofsjökuls. 

22. Jökulsá á Fjöllum. 

„23. Jökulsá á Dal. 

Hornafjarðarlína. 

„25. Breiðamerkursandslína. 

„26. Skeiðarársandslína. 

„27. Eldhraunslína: Úr Skaftá austan Eldvatns í landgræðslu- 

girðingu sunnan þjóðvegar í Kúðafljót, ná- 

lægt mörkum Leiðvallahrepps og Sk: 

tunguhrepps. 

{.19. Tvídægurlína: 
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1.28. Hólmsárlína: Hólmsá — Kúðafljót. 

1.29. Kýlingalína Ur Hábarmi og Kirkjufellsvatni í Tungnaá. 

R 920
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2. gr. 

Aukavarnarlínur. 

Aukavarnarlínur sauðfjárvarnarsvæða eru: 

2.1. Ytri-Rangá. 

2.2. Hvítá í Árnessýslu að Brúará. 

2.3. Andakílslína: Úr Andakíl í Skorradalsvatn og Reyðarvatn í 

Hvalfjarðarlínu. 

2.4. Hvítá í Borgarfirði frá Bjarnastöðum. 

2.5. Dalalína nálægt suðurmörkum Dalasýslu. 

2.6. Blanda. 

2.7. Héraðsvörn —- Jökulsá eystri 

2.8. Skjálfandafljót. 

2.9. Lagarfljót. 
Gæsafjallalína á norðurmörkum Skútustaðahrepps. 

Hamarsá í Hamarsfirði. 
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3.1. Auglýsing þessi öðlast þegar gildi. 
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T Landbúnaðarráðuneytið, 2. apríl 1987. 

Jón Helgason. 

Jón Höskuldsson. 
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REGLUGERÐ 

um sæðingar loðdýra. 

1. gr. 

Almenn ákvæði. 

Loðdýraræktarfélög eða einstaklingar sem hata í hyggju að setja á stofn sæðingarstöð 

skulu senda um það umsókn til landbúnaðarráðuneytisins sem veitir heimild til 
starfrækslu hennar að fenginni umsögn yfirdýralæknis og Búnaðarlélags Íslands. Í 

leyfi ráðuneytisins skal kveðið á um starfssvæði sæðingarstöðvar. 

2. gr. 

Þeim einum sem aflað hafa sér þekkingar og þjálfunar á námskeiði í sæðingu loðdýra, 

sem viðurkennt er af stjórn Búnaðarfélags Íslands og yfirdýralækni, er heimilt að 

stunda sæðingar loðdýra og sæðistöku. 

Samband íslenskra loðdýraræktenda skal standa fyrir námskeiðum í sæðingum 

loðdýra. Umsókn um þátttöku á námskeiðum skulu fylgja meðmæli frá stjóri 

loðdýraræktarfélags í viðkomandi héraði. Dýralæknir sá sem veitir námskeiðinu 

forstöðu skal veita þátttakendum skriflegt leyfisbréf, enda hafi þeir að hans dómi náð 

viðhlítandi árangri. Í leyfisbréfi skal tilgreint um hæfni viðkomandi, hvar hann hafi 

heimild til að starfa og hve lengi leyfi hans til sæðinga á loðdýrum gildi.
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3.1. 

4.1. 

4.2. 

5.1. 

6.1. 

7.1. 

7.2. 

8.1. 

8.3. 

9.1. 

3. gr. 

Sæðingarstöðvar. 

Með sæðingarstöð er í reglugerð bessari átt við loðdýrabú þar sem höfð eru í vörslu 

karldýr í þeim tilgangi að taka úr þeim sæði til sæðingar og loðdýrabú eða önnur 
húsakynni bar sem sæðing fer fram. 

Á. gr. 

Sæðistaka og sæðing loðdýra skal fara fram í sérstökurn herbergjum sem eru eingöngu 

ætluð til þeirra nota þann tíma sem þessi starfsemi fer fram. 

Á stöðum þar sem fram fer bæði sæðistaka og sæðing skal þessi starfsemi fara fram 

aðskilin frá hvor annarri. 

5. gr. 

Í sæðistöku- og sæðingarherbergi skulu gólí og veggir vera þannig að auðvelt sé að 

þrífa og sótthreinsa. Í herberginu skal vera upphitun þannig að hitastig geti verið i8S— 

24C, heitt og kalt vatn, niðuitall í gólfi, aðstaða til handbvotta, rafmagn, hitaplata. 

vinnuborð fyrir smásjá, pappírshandburrkur og sérstakur sæðingarbekkur sem 
auðvelt er að þrífa. Við inngöngudyr skal vera aðstaða til fata- og skóskipta og, 

búnaður fyrir sótthreinsun á skófatnaði. 
. Sæðistöku- og sæðingarherbergi skulu vera vel hljóðeinangruð og þannig staðsett að 

sú starfsemi sem þar fer fram verði fyrir sem minnstu ónæði. 

6. gr. 

Á sæðingarstöð skulu vera sérstök hlífðarföt fyrir þá sem starfa við stöðina. 

Sömuleiðis skulu þeir sem koma með dýr í sæðingu klæðast sérstökum hlífðarfötum og 
skóm eða sótthreinsa skótatnað sinn rækilega fyrir og ettir dvöl í sæðingarherbergi. 

7. gr. 

Á sæðingarstöð skal vera afdrep fyrir þá sem koma með dýr til sæðingar sem og fyrir 

dýr þeirra (biðstofa). 
Oheimilt er að halda hunda og ketti í loðdýrabúum þar sem sæðingarstöð er til húsa. 

8. gr. 

Val karldýra. 

Einungis má nota sem sæðisgjafa karldýr sem að mati héraðsdýralæknis eru heilbrigð. 
Áður en karldýr eru tekin í notkun skal fara fram á þeim ítarleg heilbrigðisskoðun sem 

sérstaklega tekur til getnaðartæra. Jafnframt skal héraðsdýralæknir kanna heilbrigði á 
þeim búum sem karldýrin koma frá og má ekki hafa orðið vart smitnæmra sjúkdóma á 

þessum búum síðustu 18 mánuðina (hundafár, smitandi heila- og MHfrarbólga. 

refavanki, maurakláði o. s. frv.). Áður en sæðistaka hefst skal senda Tilraunastöð- 

inni á Keldum blóðsýni úr öllum refum sem fyrirhugað er að nota til mælinga á 

mótefnum segn refavanka (nosematosis). 

?. Óheimilt er að nota karldýr sem sæðisgjafa á sæðingarstöðvum, ef leitt hefur verið 

undir þá sama ár. Karldýr sem notuð eru á sæðingarstöð skulu hafa hlotið 
viðurkenningu loðdýraræktarráðunautar Búnaðarfélags Íslands. 

Sala á sæði út fyrir starfssvæði viðkomandi sæðingarstöðvar er óheimil án sérstaks 

leytis yfirdýralæknis. 

9. gr. 

Framkvæmd sæðingar. 

Einungis má kora með til sæðingar heilbrigðar læður frá búum þar sem ekki hefur 

orðið vart smitnæmra sjúkdóma síðustu 18 mánuðina (hundafár, smitandi heila- og 

lifrarbólga, refavanki, maurakláði).
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Sæða má læður frá sama búi án þess að sótthreinsun á sæðingarbekk fari fram á milli 

einstakra dýra. Áður en læður frá öðru búi eru sæddar skal þrífa sæðingarbekkinn 

vandlega og sótthreinsa, t. d. með því að fara yfir hann allan med ga isloga 

Í lok hvers vinnudags skal þrífa rækilega og sótthreinsa áhöld, biðstofu, sæðistöku- o 

sæðingarherbergi, sæðingarbekki og vinnuborð. 

10. gr. 

Skýrsluhald. 

Öllum karldýrum á sæðingarstöð skal gefið númer sem ákveðið er af Búnaðarfélagi 
Íslands. Halda skal skrá fyrir hvert einstakt karldýr yfir allar sæðistökur og gæði sæðis 

(magn, þéttleika, lífsþrótt sæðisfruma). Skýrslum skal skilað inn til Sambands 

íslenskra loðdýraræktenda og Búnaðarfélags Íslands fyrir 20. júlí ár hvert. 

Þeim læðum sem komið er með til sæðingar skulu fylgja útfylit búrkort. 

Sæðingarmaður heldur nákvæma skýrslu á þar til gerðum eyðublöðum yfir allar 

sæðingar. Hann skal safna niðurstöðum um árangur sæðinganna og hvolpafjölda hjá 

hverri sæddri læðu og senda Sambandi íslenskra loðdýraræktenda og Búnaðarfélagi 

Íslands fyrir 20. júlí ár hvert. 

  

li. gr. 

Heilbrigðiseftirlit og sjúkdómavarnir. 

Héraðsdýralæknar skulu hver í sínu umdæmi hafa eftirlit með sæðingarstöðvum. Skulu 

þeir fyrir hverja fengitíð fullvissa s að stöðvarnar uppfylli öll skilyrði um aðstöðu 

og útbúnað og er óheimilt að h efja : sæðingar fyrr en skoðun hefur farið fram. 

Áður en fengitíð hefst ár hvert skal I éraðsdý ralæknir kanna heilbrigði dýra á 

viðkomandi sæðingarstöð, taka nauðsynleg sýnishorn o. þ. h. og er skylt að sjá 

honum fyrir aðstoð og veita þær upplýsingar, sem nauðsynlegar eru og óskað er eftir. 

Héraðsdýralæknir skal hafa eftirlit með þrifnaði og hreinlæti á sæðingarstöð og skal 

hann veita starfsmönnum leiðbeiningar um smitgát, sótthreinsun og sóttvarnir, eftir 

því sem þörf krefur. 

Veikist dýr sem notað er á sæðingarstöð, skal þegar í stað gera héraðsdýralækni 

aðvart, og er Ó lt að rið fyrr en dýralæknir gefur leyfi til þess. 

Komi upp næmur sjúkdómur á á búi þar sem sæðingarstöð er til húsa eða á starfsvæði 

sæðingarstöðvar, þannig að hætta sé á að sjúkdómurinn geti breiðst út vegna starfsemi 

öðvarinnar, er héraðsdýralækni heimilt í samráði við yfirdýralækni að 

takmarka eða stöðva sæðingar. 
Komi upp rökstuddur grunur um að dýr á sæðingarstöð sé haldið næmum sjúkdómi, 

skal einangra það svo lengi sem þurfa þykir. T elji héradsdyralæknir naudsynlegt 20 

lóga dýri sem þannig sýkist, til að koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdómsins eða vegna 

þess að sterkar líkur séu fyrir því að dýrið nái ekki bata, má skjóta málinu til 

úrskurðar yfirdýralæknis. Sérstök rannsókn skal látin fara fram á dýrum sem lógað er 

af þessum ástæðum. 

  

    
sr mn     

        

  

   

    

         

  

sædingars 

þé   

12. gr. 

Refsiák æði. 

Brot gegn reglugerð þessari varða refsingu samkvæmt 10. gr. laga nr. 53 29. maí 1981 

um loðdýrarækt. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti 

opinberra mála. 

Ítrekuð, alvarleg brot af 

leyfishafa réttindamissi til 2 

ásetningi eða stórfelldu gáleysi skulu jafnframt valda 

að reka sæðingarstöð. 
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ns 13. gr. 

jildistaka. 

13.1. Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 53 29. maí 1981 um 
loðdýrarækt, lögum nr. 77 1. október 1981 um dýralækna og búfjárræktarlögum nr. 31 

24. apríl 1973, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. 

13.2. Ákvæði reglugerðar um búfjársæðingar nr. 226 13. ágúst 1969 gilda ekki um sæðingar 
loðdýra skv. þessari reglugerð. 

Landbúnaðarráðuneytið, 2. apríl 1987. 

Jón Helgason.   
Jón Höskuldsson. 

=
 6. apríl 198 Nr. 157 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 445 29. október 1986 

um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða 

verðlagsárið 1987-1988. 

3. tl. 7. gr. orðist þannig: 

Þá skal engum framleiðanda sauðfjárafurða ætlaður meiri fullvirðisréttur en nemur 

innleggi hans innan búmarks það verðlagsáranna 1984/1985 og 1985/1986, er innleggið var 

meira, sbr. þó 9. gr. Til innleggs skal einnig reikna staðfesta líflambasölu framleiðanda, 

enda hafi hann selt a. m. k. 10 líflömb hlutaðeigandi verðlagsár. Framangreinda hámarks- 

tölu er Framleiðsluráði landbúnaðarins heimilt að lækka, hafi ramte dum saudkindum 

hlutadeigandi framleidanda skv. fordagæsluskyrslu fækkad um meira en 20% frå hausti 1983 
til hausts 1985, enda hafi bær verid fleiri en 100 haustid 1983. Skal bå I kkal hámarkstöluna 
um eina ærgildisafurð fyrir hverja sauðkind, sem um hefur verið fækkað umfram áðurnefnd 

0/ 
20%. 

DN . gr. 
9. gr. orðist þannig: 

Fullvirðisrétti sem ekki er ráðstafað skv. 8. gr. er viðkomandi búnaðarsambandi heimilt 

að ráðstafa til framleiðenda sem um það sækja og uppfylla einhver eftirtalinna skilyrða: 

1. Framleiðendur sem orðið hafa fyrir einstaklingsbundnum áföllum í sauðfjárrækt, svo 

sem vegna sauðfjársjúkdóma og annarra orsaka, þannig að innlegg þeirra á verðlagsár- 

unum 1984/85 og 1985/86 eftir ásettan fjárstofn telst vera óeðlilega lítið miðað við 

afurðir næstu tvö verðlagsár á undan. 

Framleiðendur sem framleiddu minna en 400 ærgildisafurðir mjólkur og sauðfjárafurða 

verðlagsárið 1985/1986 og höfðu meirihluta tekna sinna af mjólkurframleiðs!lu og 
sauðfjárrækt skv. síðasta skattframtali. 

3. Framleiðendur sem tekið hafa í notkun ny fjårhus og/eda hlådur, stækkud fjårhus eda 

endurnyjud ad meirihluta eftir 1. september 1983 eða stofnað til félagsbús eftir |. 

janúar 1983. 

4. Framleiðendur sem teljast frumbýlingar, þ. e. hafa hafið búskap eftir Í. janúar 1983. 

    
  

i
ð
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Umsókn, studd staðfestum upplýsingum um búskaparaðstöðu, skal senda viðkomandi 

búnaðarsambandi fyrir Í. október 1987. Búnaðarsamband tilkynnir umsækjendum og 
Framleiðsluráði landbúnaðarins afgreiðslu umsókna fyrir 30. nóvember 1987. 

Búnaðarsambandi er heimilt að fela Framleiðsluráði landbúnaðarins að annast fyrir 
sína hönd framangreinda ráðstöfun á grundvelli tillagna, sem sambandið gerir til ráðsins. 

Framleiðsluráði landbúnaðarins er að fengnu samþykki landbúnaðarráðberra heimiit 

að ráðstafa allt að 13 500 ærgildisafurða fullvirðisrétti til aðila sem uppfylla einhver skilyrða 
1,—-4. töluliðar þessarar greinar. Skulu þeir aðilar að öðru jöfnu sitja fyrir, er hafa verið að 

byggja upp fjárstofn sinn á umliðnum 5 árum og hafa sauðfjárrækt að aðalatvinnu. 
Þeim aðilum, sem veittur er aukinn fullvirðisréttur skv. síðustu mgr., er óheimilt að 

ráðstafa honum á annan hátt en með eigin innleggi kindakjöts í afurðastöð. Nú nýtir 
framleiðandi ekki bennan fullvirðisrétt, allan eða hluta hans, og skal hinn ónýtti hluti 
fullvirðisréttarins þá falla niður. 

3. gr. 

10. gr. orðist þannig: 

Nú nýtir framleiðandi ekki fullvirðisrétt sinn með innleggi kindakjöts í afurðastöð fyrir 
15. nóvember 1987, með sölu og/eða leigu skv. 13. gr., eða hefur gert staðfest samkomulag 

við afurðastöð um að nýta hann með innleggi síðar á verðlagsárinu 1987/1988. Hinum ónýtta 
fullvirðisrétti skal ráðstafað þannig á meðan endist: 

a} til þess fyrst að tryggja það að óráðstafaður fullvirðisréttur skv. 9. gr. nemi 3% at 

samanlögðum fullvirðisrétti hlutaðeigandi búmarkssvæðis, 
b) síðan samkvæmt ákvæðum 1.—4. töluliðar 9. gr., 
c) til þess síðan að mæta þeim viðbótarfullvirðisrétti. sem framleiðendur á búmarkssvæð- 

inu hafa nýtt, sbr. síðustu mgr. 9. gr. 
d} Sé enn afgangur, skal hann ganga til annarra svæða og notast þar skv. c-lið þessarar 

greinar og Í samræmi við ákvæði c-liðar 5. gr. 

á. gr. 

Í stað 2. mer. 12. gr. komi þrjár nýjar málsgreinar, svohljóðandi, og verði 2., 3. og 4. 

mgr. og núgildandi 3. mgr. verði 5. mgr.: 

Nú eru líflömb seld af búmarkssvæði vegna fjárskipta að opinberum fyrirmælum. Er þá 
hlutaðeigandi búnaðarsambandi heimilt að meta hin seldu líflömb til jafngildis fullvirðis- 
réttar og fara með samkvæmt eftirfarandi reglum: 

Jafngildi fullvirðisréttar er fundið sem þungi seldra líflamba x 0,4. Summa þess skal 

lögð við fullvirðisrétt skv. 1. málslið 9. gr. og verða til ráðstöfunar skv. henni. Frá lágmarks 

fullvirðisrétti framleiðanda, sbr. 8. gr., þess sem selt hefur líflömb, skal draga fullvirðisrétt, 

er jafngildir þunga hinna seldu líflamba. 

Búnaðarsamband tilkynnir Framleiðsluráði fyrir 1. september 1987 hvort það hyggst 
nota heimild þessa. Sauðfjársjúkdómanefnd skal tilkynna Framleiðsluráði og hlutaðeigandi 

búnaðarsambandi um sölu líflamba á búmarkssvæðinu vegna fjárskipta fyrir 1. nóvember 
1987. Framleiðsluráð reiknar út og tilkynnir búnaðarsambandi og framleiðendum jafngildi 

hinna seldu líflamba í fullvirðisrétti fyrir 10. nóvember 1987. 

5. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 46 27. júní 1985 um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum, og öðlast gildi þegar í stað. 

Landbúnaðarráðuneytið, 6. apríl 1987. 

Jón Helgason. Jón Höskuldsson.
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LOGREGLUSAMPYKKT 
fyrir Bolungarvikurkaupstad. 

I KAFLI. 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 
4 
i Í. gr. 

Uppbot eða óspektir mega ekki eiga sér stað á almannafæri. Ekki mega menn þyrpast 

saman á almannafæri, svo að til tálma sé fyrir umferð eða til óþæginda fyrir vegfarendur. 
Með almannafæri er átt við vegi og svæði, sem almenningur fer um og ætluð eru til 

almenningsafnota. Um samkomuhús og opinberar stofnanir gilda ákvæði samþykktar 

þessarar um almannafæri, eftir því sem við á. 

JS
 

0 

A 
2. gr. 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri í því skyni að sinna lögmætum erindum, 

skal raða sér þannig, að þeir, sem fyrstir koma, fái fyrstir afgreiðslu og haga sér í öllu eftir 
þeim fyrirmælum sem lögreglan eða umsjónarmaður setur til að viðhalda góðri reglu. 

Útifundi og hópgöngur, sem halda á, skal tilkynna til lögreglustjóra með hæfilegum 
fyrirvara. Fylgja skal nákvæm lýsing á fyrirhuguðum gönguleiðum og er lögreglustjóra 

heimilt að breyta þeim á hvaða stigi sem er, ef hann telur nauðsynlegt. 

4. gr. 

Á almannafæri má ekki fljúgast á né hafa í frammi hávaða eða annars konar háttalag, 

sem veldur ónæði eða raskar allsherjarreglu. Óheimilt er að þeyta hátalara eða hafa 

hljómflutningstæki svo hátt stillt, að það valdi ónæði og trutlun. Í kirkjugörðum ber að virða 

grafarhelgi í hvívetna og fara þar hljóðlega um. 

5. gr. 

Enginn má klæðast né hegða sér þannig á almannafæri, að hann misbjóði almennu 

velsæmi. 

6. gr. 

Bannað er að raska næturró manna að óþörfu. Enginn má að ófyrirsynju berja á dyr 

eða glugga, hringja dyrabjöllum eða hafast neitt það ad , sem valdið getur ónæði eða ótta. 

1. gr. 

Á götum bæjarins eða þar, sem hætta getur stafað af, má ekki renna sér á sleðum eða 

skautum eða vera að leikjum, þannig að truflað geti umferð eða valdið hættu. Bannað er að 

hanga aftan í bifreiðum eða öðrum farartækjum, sem eru á ferð um göturnar. Bannað er að 

kasta snjókúlum, grjóti eða öðru, ef það veldur óþægindum eða tjóni. 

8. gr. 

Allir eru skyldir til að segja til nafns síns og heimilis þegar lögreglan krefst þess. 

9. gr. 

Bannað er að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum innan marka kaupstaðarins 

nema á tilteknum æfingasvæðum, sem lögreglustjóri heimilar, eða með sérstöku samþykki 

hans hverju sinni. Hlaðin skotvopn má ekki bera á götum bæjarins eða annars staðar á 

almannafæri. Lögreglustjóri getur bannað sölu skotelda í umdæmi sínu.
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10. gr. 

I kaupstadnum må ekki kveikja i eldfimum efnum eda sprengiefnum né bera par 

logandi blys eða kyndla nema með leyfi lögreglustjóra. 

Nauðsynlegar sprengingar vegna mannvirkjagerðar má aðeins gera með sérstöku 

samþykki lögreglustjóra. Sprengiefn eða önnur slík eldfim efn má hvorki hafa í 

íbúðarhúsum né þar, sem hætta stafar af. Sprengiefni má aðeins geyma þar, sem 

lögreglustjóri ákveður eða samþykkir. 

  

11. 
Almenningi er skylt að hlýða skipunum lögreglu, sem gefnar eru til þess að stjórna 

umferð eða halda uppi góðri reglu á almannafæri. Lögreglu er heimilt að vísa hverjum þeim 

brott af almannafæri, sem brýtur gegn ákvæðum þessarar samþykktar um reglu og velsæmi. 

Ef nauðsyn ber til, geta lögreglumenn krafið sér til aðstoðar hvern fulltíða mann, sem 

viðstaddur er. 

or BÍ. 

IH. KAFLI. 

Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 
19 
iz. gr. 

Enginn má án sérstakrar heimildar hrófla við leiðslum eða öðrum búnaði þeirra 

stofnanna, sem starfræktar eru í almenningsþágu, svo sem vatnsveitu, orkuveitu, slökkviliðs 

eða pósts og síma. Verði einhver óviljandi valdur að slíku, skal tilkynna það þegar í stað 

hlutaðeigandi stofnun. 

Óheimilt er að tálma eða trufla starfsemi lögreglu, slökkviliðs, almannavarna, 

hjálparsveita eða annarra þeirra, sem annast öryggisþjónustu í þágu almennings. 

13. gr. 

Óheimilt er að stunda á almannafæri atvinnu, sem er til tálmunar fyrir umferðina. Sala 

hvers konar varnings utan sölubúða og farandsala er bönnuð nema með leyfi lögreglustjóra. 

Þó má án sérstakrar heimildar selja á almannafæri blöð, bæklinga, merki, happdrættismiða, 

dagskrár og aðgöngumiða og annað þessu skylt. Ef ágreiningur rís, sker lögreglustjóri úr. 

ld. gr. 

Óheimilt er að tálma umferð um vegi umfram það. sem nauðsynlegt kann að vera vegna 

verklegra framkvæmda eða vöruflutninga. Ökutæki eða varning má ekki skilja eftir á vegum 

lengur en brýna nauðsyn ber til og aldrei á gangstéttum. Heimilt er lögreglustjóra að láta 

fjarlægja slíkar tálmanir á kostnað eigenda. Bæjarstjórn ákveður í samráði við lögreglu- 

stjóra, hvar á vegum bifreiðar og vinnuvélar megi standa og getur sett reglur um notkun 

stöðureita og ákveðið gjald fyrir þá. Þá er lögreglustjóra heimilt að láta fjarlægja á kostnað 

eigenda ökutæki, er standa án skráningarnúmera á götum bæjarins, almennum bifreiðastæð- 

um eða opnum svæðum. 

  

IS. gr. 

A almannafæri má ekki leggja né setja neitt það, er hindrar umferð eða veldur hættu. 

Bannað er að leggja í íbúðarhverfum stórum vinnuvélum eða bifreiðum, sem notaðar eru til 

fólks- og vöruflutninga. Þó getur bæjarstjórn í samráði við lögreglustjóra veitt undanþágu 

frá þessari reglu, ef talið er, að slíkt leiði ekki til ónæðis eða óþæginda fyrir aðra bæjarbúa. 

16. gr. 

Húseigendur og umráðamenn húsa skulu jafnan leitast við að hreinsa snjóhengjur og 

grýlukerti af húsum sínum til að fyrirbyggja hættu fyrir vegfarendur. Þakrennum og
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frárennslum frá þeim skal jafnan haldið þannig við, að ekki stafi af þeim hætta né 
vatnsrennsli eða önnur óþægindi. Gangstígum fyrir framan hús og að húsum skulu 

húseigendur og umráðamenn einnig leitast við að halda þrifalegum og fjarlægja svo sem 

kostur er snjóbreiður, svellbunka eða annað það, er vegfarendum getur stafað hætta eða 

óþægindi af. 

17. gr. 

Nú er hús svo hrörlegt, að hætt er við því, að það eða einhver hluti þess hrynji eða fjúki, 

og getur lögreglustjóri þá bannað notkun hússins og lagt fyrir eigandann að rífa það eða 
endurbæta svo innan tiltekins tíma, að hættu sé afstýrt. Ennfremur getur lögreglustjóri á 

kostnað eigandans gert aðrar ráðstafanir, sem hann telur nauðsynlegar til að afstýra hættu 

eða óþægindum fyrir vegfarendur og aðra. Hinu sama gegnir, þegar steinvegg eða annarri 

girðingu liggur við falli eða hruni. 

18. gr. 

Ekki má fleygja á almannafæri nokkru því, sem er til óþrifa eða getur valdið 

vegfarendum hættu. Umráðamenn og eigendur lóða eða lendna skulu gæta þess, að á þeim 

safnist eigi fyrir neitt það, sem fokið getur og valdið tjóni eða er til óþrifnaðar eða lýta fyrir 

umhverfið. Eigi má hafa á opnum svæðum óbyrgða brunna, safnþrær, skúra eða forir, sem 
börnum eða öðrum vegfarendum getur stafað hætta af. 

II. KAFLI. 

Um umferð. 

19. gr. 

Ökuhraða skal ávallt stilla svo, að eigi valdi hættu eða óþægindum fyrir aðra umferð. 
Hámarkshraði innanbæjar skal vera 50 km miðað við klukkustund. Að öðru leyti gilda 

um umferð ákvæði umferðarlaga þ.á m. ákvæði um hámarkshraða. 

20. gr. 
Þeir, sem flytja vörur um götur bæjarins, skulu gæta þess, að flutningatæki séu þannig 

gerð, að ekki valdi óþrifnaði. Ef eitthvað fellur af eða hrynur niður á almannafæri við 

flutning, fermingu eða affermingu, skal sá, er flytur eða flutningum ræður, hreinsa það upp 
þegar í stað. 

21. gr. 

Lögreglustjóri getur takmarkað eða bannað umferð bifreiða og annarra ökutækja á 
einstökum götum, ef slík umferð er álitin hættuleg eða til sérlegra óþæginda fyrir aðra 
umferð. Þá getur lögreglustjóri og takmarkað umferð ökutækja innanbæjar að næturlagi. 

IV. KAFLI. 

Um götuspjöld, húsnúmer og auglýsingar. 

22. gr. 

Bæjarstjórn ákveður nöfn á götum og lætur festa upp nafnspjöld, þar sem þurfa þykir. 

Húseigendur skulu festa á hús sín töluspjöld til að tákna húsaröð, og skulu þeir halda þeim 

við á sinn kostnað og endurnýja, ef á þarf að halda. 

23 23. gr. 
Bæjarstjórn ákveður, hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og öðrum 

stjórnvöldum. Aðrar auglýsingar má einungis festa upp með leyfi húsráðenda.
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24. gr. 
Leyfi byggingarnefndar barf til að setja upp föst auglýsingaspjöld eða aðrar varanlega 

auglýsingar og hluti utan á hús. Lögreglustjóri getur jafnan mælt fyrir um brottnám þess 
tar muna, ef það þykir valda hættu eða óþægindu: m fyrir umferðina. 

      

==
 

    
håt 

st 

MA
 gr. 

Hlutadeigendur skulu taka nidur upp piestar auglýsingar, þegar þær hafa náð tilgangi 

sínum, og hreinsa vel staðinn, þar sem þær voru hafðar. Enginn má rífa niður löglega 

uppfestar auglýsingar, krota í bær eda skemma å annan hått 

   

V. KAFLI. 

Um umgengni og friðun almenningseigna. 

26. gr. 

Umráðamönnum lóða, lendna og athafnarsvæða, bæði einstaklingum og forráða- 

mönnum fyrirtækja og stofnana, er skylt að gæta þess jafnan, að þeim sé haldið hreinum og 

þrifalegum. Úr vanrækslu í þessum efnum getur bæjarstjórn látið bæta á kostnað þess, er 
ábyrgð ber á því svæði, sem um er að ræða. 

14 vit    

21. gr. 

Eigi má fleygja rusli, úrgangi eða öðru því, sem valdið getur óbrifnaði, óheilnæmi eða 

óprýði á lóðir eða opin svæði né heldur í höfnina eða svo nærri landi, að það berist á fjörur. 
Innan bæjarins má ekki kveikja í rusli eða sorpi nema með leyfi slökkviliðsstjóra. 

28. gr. 

Bannað er að eyða eða spilla gróðri í almenningsgörðum og á víðavangi. Óheimilt er að 
brenna sinu nema með leyfi lögreglustjóra er veitt getur leyfi á tímabilinu frá Í. desember til 

1. maí. 

. gr. 
Mannvirki, girdingar og hluti, sem æt tladir eru til almenningsnota eða prýðis, má enginn 

skemma, lýta eða færa úr stað. 

VI. KAFLI. 

Um veitingahús, samkomur og almennar skemmtanir. 

30. gr. 

Allir veitingastaðir og gististaðir fyrir almenning skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglu- 

stjóra, og skal lögreglunni jafnan heimill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru við 

reksturinn. 
Veitinga- og greiðasölu má einungis hafa um hönd í húsnæði, sem til þess er hæft að 

dómi heilbirgðisnefndar og bæjarstjórn hefur samþykkt. 

Á öllum gististöðum skal haldinn nákvæm gestaskrá. 

31. gr. 

Hverjum þeim, sem hefur á hendi veitingasölu, heldur dansleiki og aðrar skemmtanir 

eða selur gistingu, er skylt að afstýra því, að nokkuð það fari fram í veitingastofu hans. 

danshúsi eða gistihúsi, sem er á móti góðri reglu og velsæmi. Skal hann sjá um, að 

loftræsting og þrifnaður sé í góðu lagi. Verði misbrestur á í þessu efni, er lögreglustjóra 

heimilt að banna veitingar eða skemmtanir á þessum stöðum um stundarsakir eða fyrir fullt 

og allt, ef ekki er þegar bætt úr ágöllum að gefinni viðvörun.
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ða missi leyfis til veitingahalds eða skemmtanahalds um lengri eða 

23 rr 
23. gr. 

ististöðum skal lokað ei gi síðar en kl. 23.30, og skal að minnsta 

kosti vera loka ð fram til kl. 06.00 að morgni. Allir gestir, sem ekki eiga þar náttstað, skulu 

vera á brott innan hálfrar stundar frá því, að lokað er. Þó má selja ferðamönnum greiða á 

hvaða tíma sem er. 

   

Í ögreglustjóri getur veitt leyfi til þess, að skemmtanir og aðrar samkomur standi lengur 

en til kl. 23.30. 

Í
 

4, 

Enginn må reka knattbord, spilakassa ed ja le tktæki nema með leyfi lögreglustjóra að 

ginni umsögn bæjarstjórnar. Leyfi skal ek Ki veitt lengur en til Fjögurra ára í senn og er 

óframseli inlegt. Það skal bundið við nafn og veitir leyfishafa aðeins rétt til reksturs í því 

húsnæði, er hann hefur, þegar leyfi er veitt 

þess er hæft að dómi heilbrigðisneindar. 

Unglingum innan 16 ára aldurs er óheimill aðgangur og dvöl á knattborðs- og 

leiktækjastofum. Aldur miðast við fæðingarár en ekki fæðingardag. Starfsmenn við slík tæki 

skulu ekki vera undir Í8 ára aldri. 

0 að knattborðum, spilakössum og Íe Ji ækjum skal einungis heimill frá kl. 

15 Í kl. 23.30 dag hvern að und danskildum föstudeg ginum langa og fyrra degi stórhátíða 

þjó: óðkit ekjunnar Lögreglustjóri getur veitt undanþágur frá ákvæðum um opnunartíma. 
BOG gegn ákvæðum þessarar samþykktar um aldursmörk varðar sviptingu leyfis. Ef 

NN brýtur að öðru leyti gegn þeim eða reksturinn veldur ónæði í nærliggjandi húsum 

ða þykir ekki fara vel úr hendi, getur lögreglustjóri svipt hann leyfinu, enda hafi leyfishafi 
ekki Í átið segjast við aðvörun. 

     
£ 
ien 

    

  

   
iL   . Leyfi må einungis veita i bvi húsnæði , sem til 

  

  

(0 
nm 

Föst kvikmyndahús má ekki starfrækja í bænum nema með leyfi lögreglustjóra að 

fenginni umsögn bæjarstjórnar. Heimilt er að binda leyfið skilyrði um greiðslu leyfisgjalds í 

bæjarsjóð, og tiltekur bæjarstjórn þá fjárhæð þess. 

     

  

36. gr. 

Hver sá, sem heldur skemmtanir eða aðrar samkomur, skal sjá um, að ekkert það fari 

fram, sem brýtur í bága við reglu og velsæmi. Ef brestur verður á þessu, er lögreglunni 

heimilt að slíta samkomunni og skipa áhorfendum og öðrum, sem viðstaddir eru, að fara í 

burtu. Lögreglustjóri getur bannað þeim mönnum aðgang að samkomu, sem ítrekað hafa 

hagað sér þar ósæmilega.



Nr. 158 (9
9)
 

>
 

na
 

31. mars 1987 

VII. KAFLI. 

Um samgöngur við skip. 

31. gr. 

Lögreglustjóri getur bannað börnum innan 16 ára aldurs umferð um bryggjum og ferðir 
út í skip og báta í höfninni, ef sérstök ástæða þykir til. 

38. gr. 
Telji lögreglustjóri þess þörf til að halda uppi velsæmi og góðri reglu, getur hann 

bannað allar samgöngur við erlend skip. 

VIII. KAFLI. 

Um hundahald. 

39. gr. 

Um hundahald, sem er bannað í lögsagnarumdæmi Bolungarvíkur, nema með leyfi 

bæjarstjórnar, gilda ákvæði samþykktar um hundahald í Bolungarvíkurkaupstað, nr. 425 26. 

september 1986. 

IX. KAFLI. 

Um búfjárhald og fleira. 

40. gr. 

Búfjárhald er háð ákvæðum reglugerðar um búfjárhald í lögsagnarumdæmi Bolungar- 

víkur, nr. 474 11. ágúst 1982. 

41. gr. 

Ef búfé gengur laust í kaupstaðnum skal lögregla hlutast til um það með tilstyrk 

bæjarstjórnar, að það sé handsamað og fært til geymslu á vegum bæjarins. Sé búfénaðurinn 

ekki leystur út innan viku gegn greiðslu kostnaðar og bóta vegna tjóns, sem hann kann að 

hafa.valdið, skal hann seldur á opinberu uppboði eða honum slátrað. Allan kostnað af 
þessum aðgerðum skulu búfjáreigendur greiða. Jafnframt skulu þeir eða umráðamenn 

ágangsténaðar sæta sektum, ef rekja má ágang búfjár til vanrækslu þeirra. 

42. gr. 

Sé búfé haldið án heimildar skal búfjáreigandi sviptur vörslu þess og það selt á opinberu 

uppboði eða því slátrað. Allan þann kostnað, sem af þessu hlýst, skulu búfjáreigendur 

greiða. 

43. gr. 

Alla flækingsketti, sem enginn eigandi finnst að, er lögreglu heimilt að atlífa. 

X. KAFLI. 

Um gildi samþykktarinnar, refsingar og kostnað. 

44. gr. 

Samþykkt þessi gildir fyrir lögsagnarumdæmi Bolungarvíkurkaupstaðar. Hún gildir til 

eftirbreytni og um þær aðstæður og starfsemi, sem fyrir er í kaupstaðnum. 

45. gr. 

Með mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal farið að hætti opinberra mála. 

46. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum, ef ekki liggur við þyngri refsing að lögum.
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. gr. 
Ef einhver lætur það ógert sem er kalda hans samkvæmt samþykkt þessari, má 

lögreglustjóri láta framkvæma það eða gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra. að 
vanrækslan valdi tjóni. 

Kostnaður við þetta og kostnaður sem af þessu leiðir vegna þeirra ráðstafana, sem 

lögreglustjóri gerir til að hindra brot gegn samþykktinni greiðist af viðkomandi, eða ef hann 

er ekki fær um það, úr ríkissjóði. 

48. gr. 

Með samþykkt þessari fellur úr gildi lögreglusamþykkt fyrir Bolungarvíkurkaupstað, 

nr. 543 18. desember 1975, og öll önnur staðbundin ákvæði sem kunna að brjóta í bága við 

samþ ykkt þessa. 

Lögreglusamþykkt þessi sem bæjarstjórn Bolungarvíkur hefur samið og samþykkt 
samkvæmt lögum um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, nr. 1 3. janúar 1890, staðfestist 

hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 31. mars 1987. 

Jón Helgason. 

Ólafur W. Stefánsson. 
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REGLUGERÐ 

um Íslenska málnefnd og starfsemi Íslenskrar málstöðvar. 

1. gr. 

Íslensk málnefnd er málræktar- og málverndarstofnun og rekur Íslenska málstöð í 

samvinnu við Háskóla Íslands. 

Hlutverk málnefndar og verkefni. 

2. gr. 

Aðalhlutverk Íslenskrar málnefndar er að vinna að eflingu íslenskrar tungur og 
varðveislu hennar í ræðu og riti. 

Helstu verkefni nefndarinnar eru þessi: 

1. Málnefndin er stjórnvöldum til ráðuneytis um íslenskt mál og lætur þeim í té umsagnir 
um málfarsleg efni. Leita skal umsagnar nefndarinnar áður en settar eru reglugerðir eða 
gefin annars konar opinber fyrirmæli um íslenska tungu, að svo miklu leyti sem einstök 

atriði heyra ekki undir aðra samkvæmt lögum. 

to Nefndin skal hafa samvinnu við stofnanir sem afskipti hafa af íslenskum manna- og 

staðanöfnum. Hún skal ennfremur leitast við að hafa góð samskipti við þá sem mikil 

áhrif hafa á málfar almennings, svo sem fjölmiðla og skóla. 

Íslenskri málnefnd ber að veita opinberum stofnunum og almenningi leiðbeiningar um 

málfarsleg efni á fræðilegum grundvelli. Nefndin skal leitast við að halda uppi daglegri 

ráðgjafarþjónustu, eftir því sem fjárráð leyfa. Fyrirspurnir og svör skulu geymd í 
gögnum nefndarinnar. 

Ef ástæða þykir til, getur málnefndin átt frumkvæði að athugasemdum um meðferð 
íslenskrar tungu á opinberum vettvangi. 

a
ð



le
m al
 OD Sad
 

E 

  

um 

    

      

   

    2 ð þess í opi nD 

ur ndarh höldum og nán nske >lðum. 

annast söfnun nývrða og    ífu þeirra og 
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skal hafa samvinnu við orðanefnd 
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        menntamálaráðherra. Háski cóla- 
g Orðabók Háskólar 

menn eiga sæti Í Íslenskri málnefnd, 

„inn mann, heimspekideild Há 

r án tilnefningar 

Men intamálaráðherra skipar forma 

Skipunartími ne fndarinnar er fjögur 
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varaformann úr hópi nefndarmanna. 
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n unnin eru á vegum málnefndar 

Um Íslenska málstöð. 

6. ør g 
Íslenskrar málnefndar og miðstöð þeir starfsemi sem 

  

slensk málstöð er skri 

málnefndin hefur með höndum. 
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Málstöðin er einnig samstarfsvettvangur málnefndarinnar og Háskóla Íslands, sbr. 9. 

gr. og ll. gr. 

  

Málstöðin getur haft með höndum hagnýtar rannsóknir íslensku máli og beitt sér fyrir 

eða tekið þátt í slíkum rannsóknum í samvinnu við aðra. Þar - getur ýmist verið um að ræða 

rannsóknarverkefni á starfssviði málnefndar, sem unnin eru fyrir hana, eða verkefni er 

forstöðumaður á frumkvæði að og teljast þá háskólaverkefni, sbr. 9. pr. 

Nú tekur málstöðin að sér verkefni, sem ekki er unnið fyrir málnefndina, og tekur 

greiðslu fyrir. Þá skal greiða skatt af því í Rannsóknasjóð Háskólans eins og af 

þjónustuverkefnum háskólastofnana en heimilt er að öðru leyti að nota fé, sem þannig er 
aflað, til að efla starfsemi málstöðvarinnar. 

Málstöðin getur einnig í samvinnu við Málvísindastofnun Háskóla Íslands gefið 
stúdentum kost á þjálfunarstörfum við rannsóknir o.fl. eftir því ser aðs tæður leyfa, sbr. 

e-lið 16. gr. reglugerðar nr. 89/1983 um rannsóknastofnanir heimspe kideildar. 

     

  

    

7. gr 

Málstöðin skal fylgjast með þróun í orðabanka í öðrum löndum, undirbúa slíkan banka 

hér og sjá um rekstur hans 

Máistöðin skal leitast við að ganga svo frá gögnum og heimildum, orðaskrám af ýmsu 

tagi og Öðru slíku, sem hún ræður yfir, að sem best not verði af. Skal málstöðin kappkosta að 

liðsinna starfsmönnum og nemendum Háskóla Íslands, sem til hennar leita í fræðilegum 

tilgangi. 

  

8. 
Málstöðin annast hvers konar frædslu- og kynningarstarf fyrir hönd Íslenskra 

málnefndar. Hún undirbýr fundi, ráðstefnur og námskeið, sem haldin eru á vegum 

nefndarinnar, þ. á m norræn málnefndaþing 

Málstöðin undirbýr útgáfu fræðslu- og kynningarrita fyrir málnefndina og getur einnig 

gin rit, svo sem skýrslur um starfsemi sína. 

og
 mt
 

     
a 9. gr 

Forstöðumaður málstöðvarinnar er jafnframt prófessor í íslenskri málfræði í heimspeki- 

deild Háskóla Íslands með takmarkaða kennsluskyldu. Hann á því aðild með fullum 

réttindum og skyldum að Málvísindastofnun Háskóla Íslands, sbr. a-lið 21. gr. reglugerðar 

um rannsóknastofnanir heimspek ideildar nr. 89/1983. 

Forstöðumaður að eigin frumkvæði unnið eða látið vinna að hagnýtum 

    

rannsóknarverkefnum, sem koma annarri starfsemi stöðvarinnar að beinum notum eða 

  

   amrýmast aðaltilgangi hennar (sbr. 6., 7. og 8. gr.), enda sé aflað fjár til slíkra verkefna 

érstå iklega, annadhvort frå Alpin öðrum lögmætum leiðum. 

umaður annast daglegan rekstur og stjórn stöðvarinnar og kemur fram fyrir 

hennar hönd út á við. Hann lausræður starfsfólk í samráði við Íslenska málnefnd, gefur 

A ský rslu um starfsemi stöðvarinnar og leysir af hendi önnur þau verkefni sem 

gi eða ei     
     

     

  

  Forst iðumaðu r hefur umsjón með fjármá 
21 

lum stöðvarinnar og gengur frá rekstrar- 

áætlun og fjárveitingatillögum til menntamálaráðuneytis í samráði við málnefndina. 

Forstöðumaður á rétt til setu á fundum málnefndar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt 

(sbr. 4. gr.). 

  

  
     

   
Menntamálaráðherra skipar annað fastráðið starfsfólk en forstöðumann að fengnum 

tillögum Íslenskrar málnefndar, eftir því sern fé er veitt til í fjárlögum.
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ll. gr. 

Háskóli Íslands leggur málstöðinni til húsnæði, húsgögn og aðra búsmuni, ennfremur 

síma að sínum hluta, eftir því sem um semst. 

Íslensk málnefnd kostar rekstur málstöðvarinnar að öðru leyti. Laun forstöðumanns og 

annarra fastra starfsmanna eru greidd af fjárveitingu til Íslenskrar málnefndar hverju sinni 

(sbr. 10. gr.). 

Aðrar tekjur málstöðvarinnar eru háðar samþykki Íslenskrar málnefndar. 

Reikningshald stöðvarinnar er sérstakur liður í reikningshaldi nefndarinnar. 

12. gr . gr. | 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild i 9. gr. laga nr. 80/1984, um Islenska 

málnefnd, og öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 26. mars 1987. 

Sverrir Hermannsson. 

Arni Gunnarsson. 

8 Á Nr. 160 I. apríl 1€ 

SAMÞYKKT 

um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Sauðárkrókskaupstað, 

nr. 165 16. maí 1974. 

N 

l. gr. 

I. mgr. 57. gr. orðist svo: 

Öllum er skylt að ganga vel og þrifalega um sorphaugasvæði bæj 
reglum, sem bæjarstjóri setur um umgengni. É 

   arins og hlita beim 

  

gr. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Sauðárkróks hefur samið og samþykkt samkvæmt 

lögum um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, nr. 13. janúar 1890, staðfestist hér með og 

birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, Í. apríl 1987. 

Jón Helgason. 
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REGLUGERD 

um menntun, réttindi og skyldur læknaritara. 

1. gr. 

Rétt til þess að kalla sig læknaritara og starfa sem slíkur hefur sá einn, sem til þess hefur 

leyfi heilbrigðisráðherra. 

2. gr. 

Leyfi skv. 1. gr. skal veita þeim, sem lokið hafa námi sem viðurkennt er af 
heilbrigðisyfirvöldum. Leita skal umsagnar félags Íslenskra læknaritara og landlæknis áður 
en leyfi er veitt. 

3. gr. 

Starfsvettvangur læknaritara er á heilbrigðisstofnunum og stofnunum hins opinbera er 
fara með stjórnunarmál á heilbrigðissviði. Þeir annast ritun, skýrslugerð og umsjón með 
öllum gögnum er varða sjúklinga og meðferð þeirra svo og annarra aðila er til heilbrigðis- 
stofnana leita, skv. nánari fyrirmælum lækna og undir handleiðslu og ábyrgð þeirra. 

Á. gr. 

Öðrum en þeim sem hafa leyfi samkvæmt reglugerð þessari er óheimilt að kalla sig 
læknaritara. 

5. gr. 
Læknaritara er skylt að gæta þagmælsku um atriði, sem hann fær vitneskju um í starfi 

sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum og eðli máls. Þagnarskyldan helst þótt hann láti af 
störfum. 

6. gr. 

Læknaritara ber að þekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér 
nýjungar er varða starfið. 

7. gr. 

Um læknaritara gilda ad öðru leyti, og eftir því sem við á, reglur læknalaga nr. 80/1969. 

Reglur læknalaga gilda um viðurlög við brotum í starfi og sviptingu starfsleyfis og 
endurveitingu starfsréttinda. 

8. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. lögum nr. 24/1985, um starfsheiti og starfsréttindi 

heilbrigðisstétta öðlast gildi þegar við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 167/ 
1986 með sama heiti. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Ráðherra er heimilt fram til 30. júní 1987 að víkja frá ákvæðum 2. gr. að fenginni 

umsögn sömu aðila og um getur í 2. gr. 

Heilbrigðis. og tryggingamálaráðuneytið, 30. mars 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

Ingimar Sigurðsson.
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REGLUR 

um gerð og efni sjóferðabóka. 

  
Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt 

gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

    

  

x 2 Samgönguráðuneytið, 3. apríl 1987. 

  

Matthías Bjarnason. 

  

Rí 

  

Stjórnartíðindi B 17, nr. 146--162. Útgáfudagur 13. apríl 1987.
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REGLUR 

um umönnun sjúkra eða slasaðra skipverja og um ráðstafanir vegna 

andláts skipverja. 

I. KAFLI. 

Orðaskýring. 

1. gr. 

Með orðinu „íslenskur ræðismaður“ í sjómannalögum nr. 35/1985 er átt við sérhverja 
starfsmenn utanríkisþjónustu Íslands eða skrifstofur þeirra (sendiráð, fastanefndir hjá 

alþjóðastofnunum og ræðisskrifstofur). 

II. KAFLI. 

Umönnun sjúkra eða slasaðra skipverja. 

2. gr. 

Orðið „kynsjúkdómur“ í 5. mgr. 37. gr. sjómannalaga skal skilgreint á sama hátt og í 
gildandi lögum um varnir gegn kynsjúkdómum. 

Samkvillar, sem koma fyrst í ljós nokkrum árum eftir að skipverji veiktist í fyrstu, t.d. 

hjarta- eða taugakvillar af völdum langvarandi sárasóttar, falla ekki undir hugtakið. 

Kynsjúkdómar teljast ekki til sjúkdóma, sem skipverji á sök á samkvæmt 4. mgr. 37. gr. 
sjómannalaga. 

3. gr. 

„Umönnum“ í 1. mgr. 34. gr. og 2. mgr. 37. gr. sjómannalaga nær yfir framfæri, 
læknishjálp og lækningaefni. 

„Framfæri“ nær yfir sjúkrahúsdvöl, húsnæði og fæði, ásamt hjúkrun þann tíma, sem 

skipverji er óvinnufær vegna sjúkdóms eða slyss. Húsnæði greiðist þó aðeins þegar 
læknishjálp eða hjúkrun á sér stað utan heimilis skipverja. 

„Læknishjálp“ nær yfir læknisrannsókn með tilheyrandi meðhöndlun, þar með talið 

eftirlit læknis, uppskurðir, röntgenmyndatökur o.þ.h. Ennfremur er átt við greiðslu til 
læknis vegna útgáfu nauðsynlegra vottorða og tilvísana og flutning til og frá lækni, 
sjúkrahúsi eða annarri meðferðastofnun erlendis. 

„Lækningaefni“ nær yfir lyf, sáraumbúðir og orkulækningameðferð (endurhæfingu), ef 
meðferðin fer fram í tengslum við læknis- eða sjúkrahússmeðferð. Það nær hins vegar ekki 
til gleraugna, kviðslitsbanda, hækja, gervilima eða þess háttar. 

4. pr. 

Skipstjóra ber að sjá um, að hinn sjúki eða slasaði skipverji fái nauðsynlega umönnum á 
skipinu eða í landi. Skylda þessi er óháð því, hver greiða á kostnaðinn. 

Þegar skip er í hafi, skal meðferð um borð vera í samræmi við fyrirmæli og ráð lækna í 
landi, ef unnt er og aðstæður leyfa. 

B21 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Þegar skip er í höfn eða skammt undan landi, þannig að unnt er að veita hjúkrun í landi, 

ber skipstjóra að taka ákvörðun um, hvort hjúkrun skuli haldið áfram um borð, hvort kalla 

eigi þangað lækni eða fá ráð læknis í landi eða hvort leggja eigi hinn sjúka skipverja inn á 

sjúkrahús, allt með hliðsjón af aðstæðum og óskum skipverjans. 

Ef skipslæknir er um borð, ber honum að annast hjúkrun. 

5. gr. 

Ef ekki hefur verið samið um það, hvernig skipverji skuli ferðast samkvæmt 37. gr. 

sjómannalaga, er ferðin heimil með hvers konar farartæki. Ferðinni skal hagað þannig, að 

hún taki sem skemmstan tíma. Við ákvörðun ferðar skal eftir því sem unnt er, taka tillit til 

óska skipverjans, heilsufars hans og ferðakostnaðar. 

6. gr. 

Kostnaður vegna uppihalds erlendis skal ákveðinn með hliðsjón af framfærslukostnaði 

á viðkomandi stað. 

  

Hi. KAFLI. 

Andlát skipverja. 

7. gr. 

Ef skipverji deyr meðan skip er í hafi, og ekki er talið unnt að bíða þess að skipið komi 

til hafnar þar sem unnt sé að jarðsetja eða brenna líkið, skal skipstjóri sjá um að líkinu sé 

sökkt í sjó með þeim helgisiðum, sem almennt eru viðhafðir á skipum í slíkum tilvíkum. 

Í öðrum tilvikum ber skipstjóra að sjá um útför hins látna eða líkbrennslu og að hún fari 

íarbrögð eða, ef unnt er, þá helgisiði, sem tíðkast í 

        

    

   fram í samræmi við óskir hins látna eð 

heimalandi hins látna. 
Þegar skipstjóri tilkynnir nánustu vandamönnum hins látna um andlátið skal hann leita 

eftir óskum þeirra um útför eða líkbrennslu, ef aðstæður leyfa ekki að þeir annist útförina 

sjálfir. 
Ef vandamenn óska eftir að annast útför eða líkbrennslu sjálfir, skulu þeir senda 

yfirlýsingu þar að lútandi tímanlega. Ber skipstjóra þá að sjá um að koma líkinu í geymslu og 

gera aðrar ráðstafanir til undirbúnings útför eða líkbrennslu hins látna. 

   

8. gr. 

Næsti íslenski ræðismaður skal senda hlutaðeigandi yfirvöldum á Íslandi skrá yfir eignir 

látins skipverja, sem greint er frá í 39. gr. sjómannalaga, ásamt eignum skipverja ef 

ræðismaðurinn hefur fengið þær afhentar. 

9. gr. 

Andist skipverji meðan hann er í umsjá íslensks ræðismanns, sér hann um útför eða 

líkbrennslu hins látna, í samræmi við ákvæði sjómannalaga. 

IV. KAFLI. 

Gildistaka o.fl. 

10. gr. 

Reglur þessar sem settar eru samkvæmt 2. mgr. 38. gr. og 3. mgr. 41. gr. sjómannalaga 

nr. 35/1985, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim 

sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 6. apríl 1987. 

Matthías Bjarnason. 
Ragnhildur Hjaltadóttir.
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SAMÞYKKT 

um afgreiðslutíma verslana á Sauðárkróki. 

1. gr. 

Sambykktin tekur til hvers konar smásöluverslana á Sauðarkróki. þ. á m. söluturna. 

mjólkurbúða og brauðbúða. 

Um dagiegan vinnutíma og önnur starfskjör fólks, sem vinnur í starfsgreinum þeim. sem 

samþykkt þessi tekur til. fer eftir hlutaðeigandi kjarasamningum og venjum. er tíðkast hafa í 

hverri grein. 

Bæjarstjórn gefur ákveðið. að fyrirmæli þessarar samþykktar taki að nokkru eða öllu 

leyti til afgreiðslutíma annarra fyrirtækja, sem hata bein viðskipti við almenning. t. d. 

rakarastota. hárgreiðslustofa. ljósmyndastofa, viðgerðarverkstæða o. s. frv. 

Undanþegnar ákvæðum samþykktarinnar eru þó lyfjabúðir. bifreiðastöðvar. að því er 

varðar Þbifreiðaafgreiðslu og bensínafgreiðslur, að því er snertir sölu á bensíni og öðrum 

vörum fil bifreiða. Ekki ná ákvæðin heldur til sjálfsala, blaðasölu á götum. úr blaðasölu- 

vögnum eða blaðasöluturnum, merkjasölu og annars slíks. 

Ef ágreiningur rís um skilning á ákvæðum samþykktar þessarar, úrskurðar bæjarstjórn 

ágreiningsefnið að fenginni umsögn lögreglustjóra, en skjóta má þeim úrskurði til ráðherra. 

2. gr. 

Daglegur afgreiðslutími smásöluverslana og annarra sölustaða. er samþykkt bessi tekur 

til. skal vera sem hér segir, nema öðruvísi sé sérstaklega ákveðið í samþvykktnni: Virka daga 

er heimilt að opna sölustaði ki. 8.00 og skal þeim lokað eigi síðar en ki. 18.00. 

Á þriðjudögum og föstudögum er heimilt að halda öllum sölustöðum opnum til kl. 

22.00 eða næsta virkan dag á undan, séu þeir heleidagar. 

Á laugardögum er heimilt að halda sölustöðum opnum til kl. 12.00. Fyrsta laugardag í 

desember má þó halda sölustöðum opnum til kl. 16.00. en aðra laugardaga í þeim mánuði tl 

kt. 18.00. Hinn 18. desember má halda verslunum opnum tl kl. 22.09 en sé 18. desember 

sunnudagur gildir sú regla 19. desember. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að hafa verslanir opnar til kl. 

24.00. 
Bæjarstjorn getur, ad fengnum tllågum lågreglustjåra, heimilad ad sålustadur verdi 

opnaður fyrr en segir í grein þessari. 

3. gr. 

Bæjarstjórn getur leyft. að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar, að matvöruverslanir. 
söluturnar og sambærilegir sölustaðir séu opnir alla daga frá kl. 8.00 l23.30. sbr. þó a-lið 5. 

gr. 

Slík leyfi skal að jafnaði aðeins veita þeim verslunum. sem opnar eru á hefðbundnum 
verslunartíma. 

4. gr. 

Bæjarstjórn getur leyft rýmri afgreiðslutíma einstakra verslana en segir { 2. 0g 3. grein, 

m. a. þegar um er að ræða minjagripaverslanir, sölu á Hfandi blómum. sölu á garðplöntum. 

sölu á jólatrjám og slíkum vörum í desembermánuð og áþekka sölu. þar sem eðlilegt telst. 

að afgreiðslutími sé rýmri. 

Ekki þurfa verstamr sérstakt leyfi til að hafa vörusýningar. húsgagnasýningar, 

tískusýningar o. þ. h.
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L Im lokun sölustaða á einstöku * hátíðisdögum gild: € 

7 og nýársd: 
       

  

     

    

1 
a) Föstudaginn langa, páskadag. Í 

um lokað allan d: 

  

4 
igaråkvædi 3. 

c) Á aðfangadag jóla og gamlársdag sölustöðum lokað 
     
      

     

    

annað slí 

eða annað slíkt. 
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Eftir lokunarti 

Þó skal heimilt að 
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“ “ ng i KIG 
annars pe 

    

    

      

sambyl 
afd Ála sl Í að Oðiast gildi 

  

   

  

     
10 
1926 

1 

  

þjóðki 

  

19. ágúst 1980. 

6. apríl 1987. 

Alexander Stefánsson. 
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REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Hraungerðishrepps. 

3 

  

Vatnsveitan er eign Hraungerði: 

gerðishreppi. 

nili hennar og varnarþing er í Hraun- 

} gr. 
Hreppsnefnd Hraungerðishrepps fer með yfirstjórn vatnsveitunnar. sér um fjárreiður 

hennar og bókhald. Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið. skulu reikningar hennar 

endurskoðaðir af endurskoðendum hreppsreikninga og fylgja hreppsreikningnum ár hvert. 

Heimilt er hreppsnefnd að ráða sérstakan umsjónarmann vatnsveitunnar. er hafi eftirlit 

með henni. annist viðhald hennar og endurbætur að því marki. sem hreppsnefnd ákveður. 

  

  

3. gr. 
Vatnsveitunni er ætlað að sjá íbúum hreppsins fyrir vatni til heimilisþarta svo og til 

búsþarfa á lögbýlum. 

4. gr 
Nyir notendur samkv. 3. gr. svo og beir, sem óska eftir vatni til annarrar notkunar en 

um getur í 3. gr. skulu sækja um það til hr -ppsne fndar. 

8. gr 

  

Innheimta skal heimtaugargjald hjá nýjum notendum samkv. 3. gr. 

gert var í upphafi, sem á árinu 1986 var kr. 20 000.00 fyrir íbúð og kr. 30 000. 

verði kostnaður við heimtaug meiri en nemur heimtaugargjaldi greiðir notandi 1 nismun 

  

samkv. reikningi 

Heimilt 

þeim að greiða. er ska I vera 50% af heim 

að veita gn afnot af vatnsveitunni. Heimtaugargjald ber 

ta argjaldi íbúðar en kosta skulu þeir vatnsæðar 

  

frá aðalveitu og halda þeim við 

6. gr. 

ituna án leyfis hreppsnefndar. Flutningur á tenginum 

  

Enginn má tengja lögn við vatnsve 

milli húsa greiðist eftir kostnaðarreikni 
       

  

/. gr. 

Verðbrevtingar milli ára á heimtaugargj jaldi fara eftir breytingum á byggingarvísitölu og 

    

skal miða við by ngavísitölu í marsmánuði ár hvert. 

  

8. gr 

Vatnsskatt skal innheimta árlega af hverjum notanda, er innheimtist með Íasteigna- 

  

skatti og hefur sömu gjalddaga og hann.   
Vatnsskattur skal vera: 

Kr. 

  

Af ibud Ll eererenee 560,00 

Af sum rarhúsum a a 280,00 

Af kugildi i nautgripum ......... 28,00 

At fullordnu svini .............. 28,00 

Af hverjum 5 kindum ........... 28,00 

Af hverjum 100 hænum ......... 28,00
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1 
valnsskatl 

valnsskalis 

     
aukavatnsskat      

       

    

        

  

   
   
   

    

  

      tc a tað ar Aukavatnsskatt skal að 
Á he Jur bæjarr 

Au ka vatnsskattur s 

notkun, en V 

  

komið, ákve     nt Íris 

nolki    
ra vatns árið 1987. 

  

auk ú 

uppsetningai 

is, að því er snertir eðlilegt sli 

nda að bæta. 

    egna vatnsto 

          

ný i 1 

og frostum ber 

ákvörðun amkvæmt 

rum framre 

   í Garðakaupstað. 

  

Aukavatnsskattur sbr. . 3. 

    

Bæjarstjórn Garðak: 

id. öll eða hvert um 

að eða lækkað % framantalin 

  

fi staðte stingé    

  

itnsskattur 

Gard vi aupstada 

Par sem  aukav atnsskat 

í lok hvers ársfjórðungs. 

  

7. gr. 
vatnsskatts húss síns og heftur vatnsveitan lögveð í    

    
   júní 1923 til þess 

eftirbreytni öllum 

fyrir Vatnsveitu 
ningu vatnsska 

iga að máli Jafnframt er úr 

Garðahrepps nr. 10/1961 með síðari breytingum. 

   
beim. sem hlut 

  

FORT Félagsmálará apríl |     

Húnbogi Þorsteinsson. 
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GJALDSKRÁ 
fyrir Hitaveitu Reykhólahrepps. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið og verða 

gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2 
IT. Ga

 

Hitaveita Reykhólahrepps lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í 

té vatnsmagn er ætla má að nægi til hitunar á húsinu enda séu ofnar hússins nægilega stórir 

og hitalagnir í góðu lagi. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers hitunarkerfis og 

miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemill er stilltur á. 

(3
; gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur í 

2. gr. Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjald fyrir hvern hemil á mánuði ..................... kr. 440,00 

b. Vatnsgjald á mánuði fyrir hvern mínútulítra á 

hámarksstillingu hemils ..........00. 0. BR kr. 260,00 

r 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin þriðja hvern mánuð. Gjalddagi er við framvísun 

reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd 

að fullu innan 10 daga frá gjalddaga. 

6. gr. 

Heimæðagjöld Hitaveitu Reykhólahrepps skulu vera ....... .. kr. 30 000,00 

fyrir hvert einbýlishús. 

7. gr. 

Strax að lokinni tengingu heimæðar er heimæðagjaldið gjaldfallið. 

£ co
 

am r. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari n má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

9. gr 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum hitakerfum 

sem tengd eru við hitaveituna. Húseiganda er skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum um 

viðgerð á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 

1967 til að öðlast gildi 1. maí 1987. Jafnframt er úr gildi felid eldri gjaldskrá sama efnis nr. 

282, 14. maí 1986. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. apríl 1987. 

F.h.r 

Arni Þ. Arnason. 
Guðrún Skúladóttir.



  

3 Ææ 
um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöðina Snælax hf.. Grundarfirði. 

          

     
    

        

   

300 tonnum af     lonnum 

er fram í    eiðslu. Framleið 

ca þennan atvinnurekstur ef það getur leitt til aukinnar og/eða 

    

nema ad feng 

um. að á Öllu 

1 NÝJU s 

Så     

fiska fer samkvæmt 

Giseftirlit med fisk- 
Arr NV Hoerðar 
RV . ugerdcar. 

d starfsmenn | og starfsumhverfi ter samkvæmt 
     

gn skaðlegum á 

lögum nr. 46/1980 um < 1 

1.6. Mengunarvarnir Hollustuverndar ríkisins í geta, að höfðu samráði við umsagnaraðila 

      

   

  

    

    

     
     

  

   
rætti Og Ör á vinnustöðum.     

  

ið starfsleyfið verði endurskoðað, ef í 

  

tætta á skaðle erlbrigðis- eða tilveru    

  

lífríki. 

eldisstöðva til verðimálastjóra skal sent 

ram: Framleiðslumagn. fóðurnotkun og 

siefna, sótthreinsiefna og lyfja sem notað 

a fiskstofna eða 

    

atnsnotkun, magn og gerð 
auk niðurstaðna straummælii 

    

)g rannsókna á svæðinu 

. Akvæði vegna kvíaeldis. 

íar verði vel utan "almen rar siglingaleiðar um Grundarfjarðarhöfn o; 

aðsettar í samráði við hafnaryt öld í Gr 

  

Á. Sjoeld 

  

dart     

    

        

   

2.2 Sjóel diskvíar séu vel sreinilegar a að d desi til il eða merk í myrkri se varúðarljós haft 

við þær ef þurfa þykir. Nánar ákveði hafnaryfirvölc | í Grundarfirði um merkingar og 

varúðarljós með Hliðsjón af hafnarreglugerð Grundarfj. 

2.3. Sjómælingum Íslands verði tilkynnt um nákvæma staðsetnii íanna svo unnt sé 

að merkja þær ir inn á sjókort. ef þess er talin port 

  

3, Akvæði vegna mengunar. 

í stöðinni á næstu 3--3 árum í t ulla stærð miðað við 

  

Framleiðslumagn mun au 

j tta (630 tonn). 

          

isstöðin tilkynni árlega um framleiðsluaukningu og framkvæmdir vegna þeirra 

     a fram straummælingar í Grundarfirði innan árs frá gildistöku starísleyfis. 

árlega kanna botninn undir og við eldiskvíarnar með sýnatöku og/eða 

ljósmyndum til að mæla samsöfnun og dreifingu úrgangsefna. Mengunarvörnum 

Hollustuverndar ríkisins verði kynntar niðurstöður athugana (sbr. lið 1.7.). 

ramleiðslu er náð samkvæmt þessu starfsleyfi skal stöðin láta gera líkan af 

dreifingu efna og úrgangsefna frá stöðinni og láta meta áhrif þeirra á umhverfið 

3.5. Ef í ljós koma óæskileg mengunaráhrif vegna stöðvarinnar er stöðinni skylt að gera 

ráðstafanir til úrbóta þ. m. t. draga úr framleiðslu. Ráðstafanir stöðvarinnar verða að 

vera samþykktar og fullnægjandi að mati Mengunarvarna Hollustuverndar ríkisins sem 

hefur samráð við Siglingamálastofnun ríkisins. 

> 

2
 

bs
 

   
3.4. Þegar fullri 

  

      

   

 



  

   
tuhætti og heil 

  

ytið, 3. a       firir LI 6] 
rvygemgamdt 

Ragnhildur Helgadóttir. 

    

REGLUGERÐ 

um íslensk vegabréf. 

I. Vegabréfaskylda. 

Við brottför úr landi og komu til landsi ns er íslenskum ríkis 

og koma frá Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþj 
eða annað ferðaskilríki. 

Í öðrum tilvikum skulu íslenskir ríki isbo yrgarar hafa í höndum vegabréf er þeir fara úr 

landi og koma til landsins. Bö i Á za Í koma tl landsins án 
, 

  

borgur          

a úrlandi c     
þess að hafa í höndum e gið á veg: sabr ét ef Eb 2u eru i fyl gd med fore dr, lóstur foreldri eða 

    
2. gr 

a ste ndur á getur útlendingaettirlitið heimilað komu til landsins og för úr 

andi geti ekki gert grein fyrir sér með vegabréfi. 

3. gr 

Brottför 

      

di og koma til landsins er aðeins heimil um hafnir og flugvelli sem 

fur ákveðið með auglýsingu nema sérstaklega standi á og útlendinga- dómsmálar g 

eigandi lögreglustjóri leyfi. eftirlitið eða hl 

I. Útgáfa vegabréfa. 

4. gr. 

reglustjórar annast útgáfu vegabréta til íslenskra ríkisborgara sem dvelja hér á landi 

og búsettir eru í umdæmi hlutaðeigandi lögreglustjóra. Gefa má þó út vegabréf í öðru 

umdæmi en hlutaðeigandi er búsettur í til sjómanna sem sanna að þeir eru lögskráðir á 

íslenskt skip, svo og að öðru leyti við sérstakar aðstæður. 

Sendiráð og fastanefndir hjá alþjóðastofnunum og sendiræðismenn annast útgáfu 

vegabréfa til íslenskra ríkisborgara sem dvelja erlendis. Utanríkisráðuneytið setur nánari 

reglur um þetta efni. 

  

cg 

m 

 



    

   
ref skal gefa ut handa einum e 

I gri en is Ára A má á þós skrá í vegabr g fer 

    

   
ða el sem fara 

rveru, veikinda eða 
    barnsins er skr råd. Ennfremur skal 

já barnsins. Nú getur lorsjárað il 

af Öðrum ástæðum og nz 

lengja fram | samþykki þes 

imþykki vegna Gi 

      

   

Dómsmálar 

6 gr 

Gildistími vegabr g eirra sem náð hafa s ára aldri er allt að 10 ár. 
Gildistími vegabréfa sem gefin eru út til þeir ra sem eigi hafa náð 18 ára aldri er allt að 5 

Óheimilt er að framlengja gildistíma vegabréfs. 
gildistíma vegabréfs á vegabrétshafi ekki rétt á að fá útgefið nýtt vegabréf nema fyrra 

gabréf sé fullnotað eða skemmt eða telja megi sannað á fullnægjandi hátt að það hafi 
glatast eða vegabréfshafi hafi breytt um n 

  

      
     afn 

  

Sá sem sækir um vegabréf skal lex umsókn á þar til gerðu eyðublaði sem hann 
fyllir út og undirritar. Ef umsækjandi er y ngri en 16 ára þarf skriflegt samþykki forsjáraðila, 

a 
sbr. 3. og 4. málsl. 2. mgr. 5 

Með umsókn skulu fylgja tvær skýrar andlitsmyndir af umsækjanda berhöfðuðum. 
Stærð myndarinnar skal vera 35x4 15 mm. Hún skal vera á endingargóðum ljósmyndapappír, 
nerkja- o g stímplalaus. Ennfremur skal fylgja vegabrét sem umsækjandi fékk síðast útgefið 
og önnur þau vottorð sem á umsóknareyðublaði greinir. 

  

8. gr. 
Ef umsækjandi er ekki kunnur þeim sem gefur út vegabréf skal hann ef þess er óskað 

sanna hver hann er, t. d. með því að fra sa ökuskír teini, nafnskírteini með mynd eða 
sjóferðabók. 

Et þörf er má krefja umsækjanda um nánari gögn um hið íslenska ríkisfang. 

. gr. 
Áður en vegabréf er afhent skal msk andi rita nafn sitt í vegabréfið í viðurvist 

starfsmanns þess yfirvalds sem gefur það út. 

Il. Gildistaka 

10. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í lögum um íslensk vegabréf, nr. 18 11 

febrúar 1953, öðlast gildi 15. maí 1987. 

Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 6. gr. er heimilt til31. desember 1987 að framlengja gildistíma 
vegabréfa í eitt ár. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 22. apríl 1987. 

Jón Helgason. 

Hjalti  Zóphóníasson.
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REGLUGERÐ 

um þátttöku almannatrygginga í bifreiðakaupum fatlaðra. 

Í. gr mi 

£ 

Þeir einir eiga rétt samkvæmt reglugerð þessari, sem eru ellilífe Í 

þegar, örorkustyrksþegar og þeir sem eiga börn, sem njóta örorkustyri 

srráðamenn fatlaðra sem taka greiðslur skv. 10. gr. laga nr. ( 

örorkulít- Å 

  

   

    

    
Tr 
Ennfremur er heimilt að veita fötluðum sem ek 

  

í njóta ofangreindra bóta eða 
> 

framfærslugreidsina bilakaupastyrki 

2 g ht
 

= 

Umsóknir um styrki samkvæmt reglugerð þess 

ríkisins, lífeyrisdeild, á þar til gert rðum eyðublöðum fyrir 

úthlutunar næsta árs. 
Umsóknir skulu sendar afgreiðslunefnd, sbr. 3. gr., sem geri tillögi 

um afgreiðslu mála. 

Styrkir samkvæmt reglum þessum skulu veittir ekki oftar en á ára ára fresti, sé 1 

ræða styrki skv. 1. tl. 5. gr. og á 3ja ára fresti sé um að ræða styrki skv. 2. tl. 5. gr. 

rastofnun 

vegna     

  

   

  

Styrkþegum er óheimilt að selja bifreið innan ofangreindra tímamarka nema að Í fengnu 

sérstöku leyfi tryggingar ráðs s og skal kvöð þess efnis þinglýst á bifreiðina. Eyðileggist bifreið 

á tímabilinu er heimilt að víkja frá áðurgreindum tímamörkum. 

3. gr. 

   Ráðherra skipar afgreiðslunefnd, sem hefur það hlutverk að gera tillögur til trygginga- 

ráðs um úthlutun styrkja. í nefndinni eiga sæti: 

Læknir, sem skipaður skal án tilnefningar og skal hann vera formaður. 

Einn fulltrúi tilnefndur af Öryrkjabandalagi Íslands og deildarstjóri lífeyrisdeildar 

Tryggingastofnunar ríkisins, skulu þeir skipaðir til fjögurra ára í senn. 

Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. 

Nefndinni er heimilt að leita sér sérfræðiaðstoðar við afgreiðslu mála. Nefndinni er 

heimilt að ráða sér starfsmann sem jafnframt verði ritari hennar. 

Tr rygging gastofnun rikisins greidi kostnad vegna starfa nefndarinnar. 

Tillögur nefndarinnar skulu sendar tryggingaráði til afgreiðslu fyrir 1. nóvember ái 

hvert vegna úthlutunar komandi árs. Ákvörðun um úthlutun skal eiga sér stað fyrir 1. 

desember ár hvert vegna komandi árs og skulu styrkir greiddir út á tímabilinu 1. janúar til og 

með 30. júní. Styrkir sem ekki eru nýttir á þessum tíma falla sjálfkrafa niður. 

    

á. gr. g 
Skilyrði úthlutunar eru: 

1) Ökuréttindi. 
Z) Nauðsyn bifreiðar vegna hreyfihömlunar sé ótvíræð. 

Umsækjendur skulu vera undir 75 ára aldri. 

Að bifreið hafi verið tollafgreidd eftir 1. júní á umsóknarári. 

Heimilt er að víkja frá 1. tl. mæli sérstakar ástæður með því, en þá Skal umsækjandi 

tilnefna tvo ökumenn sem aka mega bifreiðinni með tilliti til ábyrgðartryggingar hennar. 

Skal öðrum óheimilt að aka bifreiðinni. Áður en slíkar greiðslur fara fram skal liggja frammi 

staðfest afrit af vátryggingarskírteini. 
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5. gr. 
Greidsludeild Tryggingastofnunar rikisins annast greidslu styrkja samkv. reglum 

essum sem hér segir: 

I) Kr. 80 þús. sé um að ræða fötlun. 

2) Kr. 250 þús . sé um að ræða mjög hreyfihamlað fólk, sem notar hjólastóla, hækjur, 
spelkur og gervilimi, eða önnur hjálpartæki. 

Greiðslur miðast við 600 bifreiðar á ári sbr. tl. 1. og 50 á ári sbr. tl. 

Sé um að ræða styrki skv. 1. mgr. Í. gr. reglu uger rðarinna ar greidast þeir í úr lífeyristrygg- 
ingasjóði, en úr sjúkratryggir á 

    

Reglugerð þessi, sem sett er samkv. 19. og 39. gr. stl. b. laga nr. 67/1971, um 
almannatry um, öðlast þegar gildi.       gingar, með síðari breyting 

Ákvæði til brá ðabirgða. 
Þeir sem eftir 1. mars 1986 fengu eftirgjöf aðflutning - 
tollskrárlaga nr. 120/1976, skulu íá greiddan mismun á þegar fenginni eftirgjöf og þeim 
fjárhæðum sem fram koma í 5. gr. Þeim sem ekki nýttu sér þá eftirgjöf sem heimiluð var 
á fyrrgreindu tímabili skal gefinn kostur á úthlutun samkv. reglum þessum fram til 1. 
sept. 1987. 

Á árinu 1987 fer nefnd samkv. tollskrárlögum með úthlutun styrkja samkv. reglum 
þessum. Er eingöngu heimilt að úthluta vegna bifreiða, sem keyptar voru eftir 1. mars 
1986. Nefnd samkv. 3. gr. tekur til starfa frá og með 1. sept. 1987 vegna úthlutunar 
1988. 

þan
di 

Jjalda samkv. 27. tl. 3. gr. 
   

  

ha
 

  

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 22. apríl 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir.   
Ingimar Sigurðsson. 

un
 

þe
 

„ apríl 1987 Z nm A 

REGLUR 

um breytingu á reglum um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra 

skipa nr. 325/1985. 

1. 
Við reglurnar bætist ný grein, er verði 

breytist til samræmis. Greinin orðist svo: 

ør 
st 

>. gr „ Jafnframt því sem röð annarra greina 

Björgunarbúningar. 

Hvert skip 12 m að lengd eða lengra skal búið viðurkenndum biörgunarbúningum 
fyrir alla skipverja. 

Björgunarbúninga skal staðsetja ofan aðalþilfars. 

Björgunarbúningar skulu skoðaðir árlega samkvæmt nánari fyrirmælum Siglinga- 
málastofnunar ríkisins. 

5.1 

 



  

2. gr. 

Reglur þessar sem settar eru samkvæmt lö 

staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi < 

eiga að máli. 
Siglingamálastjóra er þó heimilt að veita frest til að fullnægja ákvæðum Í. gr. sem héi 

    

) Fiskiskip 250 brl. og stærri til 1. september 1987. 

) Fiskiskip lengri en 24 m að Í en minni en 250 

c) Fiskiskip 12 m til 24 m að lengd til 1. janúar 1989. 

) Önnur skip til 1. september 19 

      
brl. jul lí 1988. 

Samgönguráðuneytið, 15. apríl 1987. 

Matthías Bjarnason. 

    Ri gnhildur 
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AUGLÝSING 
um veitingu leyfis til áætlunarflugs innanlands. 

Samkvæmt heimild i VIL. kafla laga nr. 34, 21. maí 1964, um loftferðir, hefur ráðuneyt ið 

í dag veitt Arnarflugi —- Innanlands hf.. Reykjavík, sérleyfi til áætlunartlugs met ð 

vörur og póst á eftirtöldum flugleiðum innanlands frá og með deginum í dag að te ja a 

desember 1989: 

  

Reykjavík — Rif — Reykjavík 

Reykjavík — Grundarfjörður — Reykjavík 

Reykjavík — Stykkishólmur — Reykjavík 0
 

IN
D 

fr
e 

      

4. Reykjavik — Bildudalur — Reykjavik 
5, Reykjavik — Flateyri — Reykjavik 

6. Reykjavik — Gjögur — Reykjavík 

7. Reykjavík -— Hólmavík — Reykjavík 

8. Reykjavík — Blönduós — Reyki avík 

9. Reykjavík — Siglufjörður — Reykjavík 

Sérleyfinu fylgir einkaréttur til áætlunarflugs á téðri flugleið, en jafnframt skyl da til að 

halda þar uppi föstum áætlunarferðum, eftir því sem flutningsþört krefur að mati ráðu- 

neytisins. 

Jafnframt fellur niður sérleyfi Arnarflugs hf. á þeim flugleiðum, sem greinir í auglýsingu 

nr. 511/1984. 

Samgönguráðuneytið, 15. apríl 1987. 

Matthías Bjarnason.   
Birgir Guðjónsson.



  

AUGLYSING 
um umferð í Reykjavík. 

arráðs, 

  

t heimild í 65. Samkvæmt 

hefur verið ákveðið að banna vinstri beygju 

'ðun þessi tekur gildi 27. apríl 1987. 

gr. umferðarlaga nr. 40 1968 og að fenginni tillögu borg 

igålfsstræti (til suðurs). Skúlagötu inn á Ingó 

  

ad 
= 
/. 

  

Akví 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 14. a 

Böðvar Bragason. 

  

AUGLÝSING 

um umferð á Akureyri. 

samkvæmt heimild í 65. gr. 
aðar á 9 metra 

   
tillögum bæjarstjórnar Akureyrar og 

Difreiðastöður skuli bann 40/1968 hefur verið á 
x 

ákveðið, að 

  

Að fengnum 

umferðar laga nr. 

  

apríl 1987 Lögreglustjórinn á Akureyri, 8. 

Elías Í. Elíasson. 

  

AUGLÝSING 
um breytingu á reglugerð Hitaveitu Eyra, nr. 

er öðlist gildi 1. maí 1987. 

559, 1. október 1981, Sel 

ist SVO: 

  

. reglugerðarinnar or( 

„kvöð um fengingut v vid hitaveitu og notkun. 

ð götu eða veg innan veitusvæðis hitaveitunnar þar sem vatnsæð 

fyrir heitt 

  

   
engja og nota hitaveitu á hitunarkerfi og lagnir fyrir heitt 

frá þessu ákvæði. Á öllum húskerfum tengdum a undanþágu í 

Þeim sem hú 

Í að veita í þág 

okar og öryggisbúnaður samkv. fyrirmælum hitaveitu 

eitu lig 

Íðnaðarráðuneytið, 14. apríl 1987. 

  

Þorsteinn Pálsson. 

Páll Flygenring. 

 



  

GJALDSKRÁ 
yfir efna- og örverurannsóknir 

er Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins annasl. 

  

d Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins fyrir útselda vinnu skal vera sem hér segir: Gja 
kr./klst. 

     

1. Sérfræðingur ............ IR 1 020,00 

2. Aðstoðarmaður ............. 815,00 
3. Sérfræðingur, rannsóknaaðstaða n . 1 325,00 

4. Aðstoðarmaður, rannsóknaaðstaðanotuð ..... 1 125,00 

  

gr.    
Gjöld fyrir reglubundnar efna- og óknir er stofnunin annast skulu vera sem 

hér segir: 

Fiskimjöl: 

Vatn Lo NR 

Salt NR    Ammoníak ......... EN uunueenrsnrvenee ( 

Sandur „0... errrennee 390 „0C 

  

Níti át í fóðri og ; fóðurvöri um ......... be nusse, 

Lýsi og harðfeiti: ........... a 

Vítamín A ......... HI AR 

Óbundnar fitusýrur ........ IR 

Sýrutala ...0.............. A 

Joðtala 00.00.0000... ke ener evenene 

Bla 

-ðlisþy yngd (pyknometer) .....0..     
Ósápanles gt AAA HI 
Peroxydtala ................ 

& 
nn (f Lovibond) .......0.. 
   
Jósbrot v  



Kr. 

335,00 

490.00 

490,00 

  

450,00 

Jårn 2. HR 735,00 

Kopar suser nne ene nrneves 735,00 

Áðrar efnarannsóknir: 

Undirbúningur .......00..000.. 0... 235,00 

    a, prótein, 1, o.fl. samkvæmt gjaldskrá fyrir 

Sl Trimethylamin (TMA} 20.00.0000. 

  

94 500 

130,00 

570,00 En
 

  

  

2 460,00 
450.00 

'V 625 „00 

Hexametylentetramín í 

Vigtun og talning á rækji   

  

IV Íæling á sykrum í síld    
        
Sýrustig pH ............. 

Arsen .......... Í 
Histamin ........0...0 2 700,00 

AAA 1 145,00 
SI 2 950,00 

>»kkun ........…. HR 845,00 

  

í lengdar 

  

'kkuð. 

Fr: amangr ein 

  

ald gildir fyrir allt að 100 sildarsyni. 

; 
færri en 50 síldar ert } 

iningar séu samk       
Örverurannsóknir: 

Undirbúningur sýnis .........00.0.000000. 

Talning við ræ ktun, einskonar ............... 

Taining við ra ktun, tvennskonar ................ 

  

   



  

Sterilitetsprófanir ályfjum .................…… HR 1 

Sulfit-afoxandi Clostr idia/hitað ....... HR 

Bachillus/hitað .........0%... 00. 

Clostridium perfringens ............ AIR    
Lagmefisrannsóka 

Framleiðslusýni (allt innifalið): 

Niðursoðið lagmeti ............. NR 1 160,00 

   

    

3 

Innifalið í gjaldi fyrir 2. { 
varða niðurstöður 

Heimilt að veita allt ac 

julega mörg samskon ir 

      

al ákveða í samræmi      þ id fyrir a 2 ler sam ak vir fo Cja id fyrir rannsåknir, sem ekki eru ta 

Å nnustunda og gjald sbr. 

    

aðstoð við minniháttar 1 upp lýsing 

Stofnuninni er heimilt að vinna 

stuðst er vid gi Í. gr. sjaldskr 

    

Sjávarúlvegsraí June    

h * 

Árni Kolbeinsson. 
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REGLUGERÐ 

um breyting á byggingarreglugerð nr. 292 16. maí 1979. 

1. gr. 

Liður 7.2.4. orðist svo 

Steinsteyptir útveggir og Önnur óvarin steinsteypt burðarvirki. 

Í steinsteyptum útveggjum, sem ekki eru varðir með veðurþolnum klæðningum, (múr- 

húðun telst ekki fullnægjandi), og í öðrum mikilvægum byggingarhlutum, sem eru óvarðir 

gegn úrkomu, skal steinsteypan, auk ákvæða ÍST 10, uppfylla skilyrði 7.2.4.1. og 7.2.4.2. 

mn 
< 

2. gr. 

Nýr liður 7.2.4.1. orðist svo: 
Kröfur vegna alkalívirkni. 

Steypuefni sé óvirkt fyrir alkalí-kísil efnabreytingu, eða að þensla þess skv. ASTM-C 

227 sé minni en 0,05% eftir 6 mánuði, eða minni en 0,1% eftir 12 mánuði. 
Rannsókn á alkalí-kísilþenslu skal framkvæmd af Rannsóknastofnun byggingariðnaðar- 
ins. Um alkalí-kísil virkni steypuefnis vísast til Rb blaðs nr. Eq-005 

Steypuefnissala er skylt að láta fara fram athugun á því, hvort efni það, sem hann selur í 

þessu skymi, fullnægi ofangreindum skilyrðum og skal hann láta byggingarfulltrúa í té 

skriflegt vottorð um það frá Rb, þegar þess er krafist 

Ef efni er tekið úr sjó, skal koma fram á vottorði frá Rb hvort og að hve miklu levt 

nauðsynlegt að þvo steypuefnið 

Ef nauðsynlegt er að þvo steypuefni eða nota sérstaka tegund af sementi til að skilyrði í 

Hð a verði fullnægt, skulu sýni, sem send verða Rb til rannsóknar, þvegin á sama hátt og 

rannsökuð með sams konar sementi. 

   

  

  

  

Nýr liður 7.2.4.2. orðist svo: 

Kröfur vegna veðrunar rbols. 

Utisteypa sem verður fyrir veðrunaráhrifum en er að mestu laus við saltáhrif. 

Sementsmagn skal vera a.m.k. 300 kg í hverjum rúmmetra af steypu. 

Vatnssementstala (v/s) skal vera minni en 0.5S. 

Loftinnihald skal vera a.m.k. 5%. 

Útisteypa sem verður fyrir verulegum saltáhrifum auk mikils veðrunarálags. 

Sementsmagn skal vera a.m.k. 350 kg í hverjum rúmmetra af steypu. 

Vatnssementstala (v/s) skal vera minna en 0.45. 
0/ Loftinnihald steypunnar skal vera a.m.k. 5%. 

      

táknar vatnsvagn mælt í kg í einum rúmmetra af steinsteypu. 

táknar sementsmagn í einum rúmmetra af steypu. 

Loftinnihald skal mæla eftir dælingu ef dælt er, en annars rétt fyrir niðurlögn. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 7. gr. byggingarlaga nr. 54, 16. maí 1978 öðlast 

þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. apríl 1987. 

Alexander Stefánsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.



Nr. 178 328 21. april 1987 

AUGLYSING 
um breytingu á gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins, nr. 18, 16. janúar 

1987, er taki gildi 1. maí 1987. 

Gjaldskrárliður D3 verði sem hér segir: 
„D3 Órofin hitun. 
Fyrir órofna rafhitun, varmadælur o. fl. 
Hámark uppsetts afls er 200 kW. 

Orkugjald 1. maí tilog með 30. september ........... 1,65 kr/kWh 

Orkugjald 1. október til og með 30. apríl ............. 2,31 kr/kWh 

FastagjaldF3 ...........00... 000. 6570,00 kr/ári“ 

Iðnaðarráðuneytið, 21. apríl 1987. 

i F.h.r. 

Arni Þ. Arnason. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 179 15. april 1987 

AUGLYSING 
um breytingu å gjaldskrå Rafveitu Hveragerdis nr. 61 

6. febrúar 1987, með síðari breytingum. 

Liður 3.1. orðist svo: 

„3.1. Til vélanotkunar. 

Orkugjald ...........00000 0000 ken krenee 5,84 kr/kWh“ 

Breyting þessi öðlast þegar gildi. 

Iðnaðarráðuneytið, 15. apríl 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 18, nr. 163—179. Útgáfudagur 30. apríl 1987.
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REGLUGERÐ 

um Byggingarsjóð verkamanna og félagslegar íbúðir. 

I. KAFLI 

Markmið sjóðsins og ráðstöfunarfé. 

1. gr. 

Félagslegar íbúðir, sem veitt eru lán til samkvæmt reglugerð þessari, eru: 

a. Verkamannabústaðir og aðrar félagslegar íbúðir, byggðar eða keyptar á vegum stjórna 
verkamannabústaða í kaupstöðum og kauptúnahreppum landsins og öðrum sveitarfé- 

lögum, sem þess óska, og ætlaðar eru til sölu handa fólki sem uppfyllir skilyrði 44. gr. 

laga nr. 60/1984. 

b. Leiguíbúðir sem byggðar eru eða keyptar af sveitarfélögum og ætlaðar eru til útleigu 

með hóflegum kjörum handa þeim sem af félagslegum ástæðum þarfnast aðstoðar við 

húsnæðisöflun. 

c. Leiguíbúðir sem byggðar eru eða keyptar af sveitarfélögum, stofnunum á þeirra vegum 

og/eða ríkisins eða félagasamtökum og ætlaðar eru til útleigu við hóflegum kjörum fyrir 

námsfólk, aldraða eða öryrkja. 

2. gr. 

Ráðstöfunarfé Byggingarsjóðs verkamanna, sem varið skal til útlána til félagslegra 

íbúðabygginga, eru tekjur þær og lánsfé sem greinir í 34. gr. laga nr. 60/1984, auk 

söluhagnaðar af eldri íbúðum og skal lánveitingum hagað eftir því sem ákveðið er í þeim 
lögum og nánar segir í reglugerð þessari. 

II. KAFLI 

Um byggingu verkamannabústaða eða kaup á íbúðum á vegum stjórna verkamannabústaða, 

sbr. a-lið 33. gr. laga nr. 60/1984. 

Um stjórnir verkamannabústaða. 

Um byggingu verkamannabústaða. 

Um kaup á íbúðum á vegum stjórna verkamannabústaða. 

Réttarstaða umsækjenda og íbúðareigenda. v
o
5
>
 

A. Um stjórnir verkamannabústaða. 

3. gr. 

Að loknum hverjum reglulegum sveitarstjórnarkosningum skulu sveitarstjórnir í 

kaupstöðum og kauptúnahreppum landsins og öðrum sveitarfélögum, sem þess óska, kjósa 

hlutbundinni kosningu þrjá menn í stjórn verkamannabústaða í sveitarfélaginu og jafnmarga 

til vara og tilkynna félagsmálaráðuneytinu nöfn þeirra sem kosningu hafa hlotið. Ráðherra 

B 22 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



  

180 330 ld. apríl í 

óskar síðan tilnefningar fulltrúaráðs verkalýð: 

tveimur mönnum Í stjórnina. 

Þar sem ekki er starfandi fulltrúaráð verka 

laga, sem starfandi eru í sveitarfélaginu, same r st tilnefni 

verkalýðstélag starfandi og getur ráðherra þá óskað tilnefningar þess full 

er hafa hlutaðeigandi sveitarfélag sen 

Stjórn BSRB tilnefnir ! fulltrúa féla, ga opin! 

staða samkvæmt 36. gr. laga nr. 60/1984 að ur 

þeirra bandalagstélaga sem félagsmenn eiga í % iðkomar ndi svei 

slíkum samráðsfundi er sameiginleg, gildir hún, ella velur bandal: 

sem bandalagsfélögin hafa bent á. - Heimilt er þó að veita undanl 

  

   

a, skulu st jórnir    

  

   

      

     
    
   
    

   

        

anna í stj 

im ábendingum 
£ 

      

  

tilnefni fulltrúa í stjórnina enda þyki sýnt að s 

Í slíku tilviki skal fulltrúi ávallt tilnefndur af fél gi 

Varamenn skulu tilnefndir á sama hátt. 

Að fengnum framangreindum tilnefnir 

og skal kjörtímabil hennar vera hið sama og 

Í kaupstöðum með yfir tíu þúsund íbúa ski 

viðbótar í stjórn verkamannabúst taða á án tilnefnin 

innar. Áð öðru leyti skipta stjórnirnar sj 

lögheimili í sveitarfélaginu. 

          

   

    

  

Stjórn verkamannabústaða skal 

stjórnina til funda og stjórnar 

sólarhringa, sé bess óskað skrifleg 

skal gerðabók á stjórnar fundum ( og bar í ramiklar ákv: arðanir stjórr 

Allir stjórnarmenn, sem fund sitja, skulu undirrita fundargerð. Sér! j 

á rétt til að láta færa til | Jókar sérálit sitt eða sératkvæði. Engin ákvörðun e 

fjórir stjórnarmenn h >itt henni atkvæði. 
Að öðru leyti setur stjórnin sér sjálf fundarsköp. 

   

        

      

Ráðherra ákve du ur laun stjórnarmanna og teljast þau til      

     

    

Sveitarstjórn skal annast bókhald, sjóðsgreiðslur og upp“ t 

íbúða sem stjórn verka „mannabúst aða hefur m eð höndum í sveitarf la 

Frestur til að skila lokauppgjöri v vg 

einn mánuður eftir Gengu lokaútte trúnaðar 

uppgjör berst ekki fyrir þann tíma, er heimilt að endu 

bústaða um frekari framkvæmdir éða kaup. 

Lán úr Byggingarsjóði verkamanna, mótframlag sveitarstjórnar og 8 úlþorgur | 

íbúðanna, skulu lögð inn á sérstakan reikni j 

verka mi annabústaða ákveður, og er óheimilt : 

telst til kostnaðar vegna félagslegra íbúða samkvæmt re 

Allir reikningar yfir kostnað við byggingarfra 

samþykktir og áritaðir af formanni og varaformanni stjórnar eða Öðrum þeim tveimur 

mönnum er stjórnin hefur falið það umboð. 

     annab 

         ins Húsnæðisstofnunar ríkisins. 

skoða beiðni stjórnar %      
   

   
   

    

      g i vidt urkenndri lí 

) greiða af beim reikningi     ad 
það 

J 

        

      

Stjórnin skal árlega gera reikningsyfirlit vegna íbúða sem key Vegna 

framkvæmda, sem í gangi eru, skal halda sérstakan reikning fyrir hvern by inga og 

að loknum hverjum áfanga gera heil darreikning um byggingarkostnað hans á 

  

einstakar íbúðir í áfanganum. Senda skal sveitarstjórn 

gögn árituð af kjörnum endurskoðendum sveitar 

    

stjórnar.
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6. gr. 

Þegar eftir skipun sína skal stjórn verkamannabústaða gangast fyrir könnun á 

húsnæðisþörf láglaunafólks í sveitarfélaginu í samráði við sveitarstjórn. Könnun þessa skal 

framkvæma með þeim hætti að auglýsa opinberlega eftir væntanlegum umsækjendum um 

íbúðir í verkamannabústöðum. Í auglýsingu skal koma skýrt fram, hverjir eigi rétt til kaupa á 

verkamannabústað og hver greiðslukjör eru. 

Í sveitarfélögum, þar sem fyrir liggja listar um umsóknir fólks um íbúðir sem verið hafa í 

byggingu eða keyptar og ekki hefur verið hægt að sinna nema að hluta, skulu slíkir star 

taldir jafngilda könnun. 

Húsnæðisstofnun ríkisins lætur útbúa eyðublöð til öflunar upplýsinga um hagi væntan- 

legra kaupenda en stjórn verkamannabústaða á hverjum stað auglýsir hvar þau liggja 

frammi. 
Eftirfarandi upplýsinga skal afla: 

1. Um húsnæðisaðstöðu. 

2. Um fjölskyldustærð. 
3. Um tekjur og eignir. 

4. Um lögheimili. 

5. Um fjárhagslega getu til greiðslu útborgunar. 

6. Um starfstíma síðustu þrjú árin. 

Með allar persónulegar upplýsingar skal fara sem trúnaðarmál. 

Í. gr. 
Á grundvelli könnunar skv. 6. gr. reglugerðar þessarar semur stjórn verkamannabú- 

staða rökstudda greinargerð um þörfina fyrir byggingu eða kaupum á verkamannabústöðum 

eða leiguíbúðum í sveitarfélaginu og gerir tillögur um þann fjölda íbúða sem byggja skal. 

Gera skal í tillögunum grein fyrir æskilegum íbúðastærðum, húsagerðum og framkvæmda- 

tíma. Greinargerðina og tillögur sínar sendir stjórnin til sveitarstjórnar en afrit til 

Húsnæðisstofnunar ríkisins. 

Ce
 

B. Um byggingu verkamannabústaða. 

8. gr. 
Nú samþykkir sveitarstjórn að hefja byggingu verkamannabústaða samkvæmt tillögu 

stjórnar verkamannabústaða og tilkynnir hún þá ákvörðun sína til Húsnæðisstofnunar 

ríkisins. 

Með umsókn sveitarstjórnar skal fylgja: 

1. Úrvinnsla úr könnun þar sem fram kemur: 

1.1. Flokkun fjölskyldna eftir stærð. 

1.2. Staðfesting sveitarstjórnar á því að lóðir fyrir væntanlegan byggingaráfanga séu til 

reiðu (skipulagsuppdrættir). 

1.3. Tillaga að áfangaskiptum framkvæmda þar sem framkvæmdum er skipað í 

tímaröð. 

Með umsókn skal fylgja yfirlýsing sveitarstjórnar um greiðslu á framlagi sveitarfélagsins 

til byggingar verkamannabústaða sem nemi 10% af lánum Byggingarsjóðs verkamanna til 

framkvæmdanna. 

Sama ákvæði gildir þegar sveitarstjórn eða stjórn verkamannabústaða í hennar umboði, 

sækir um lán úr Bvggingarsjóði verkamanna vegna endursölu á íbúð í verkamannabústað. 

Umsóknir sveitarstjórna skulu hafa borist Húsnæðisstofnun ríkisins fyrir Í. ágúst árið 

áður en framkvæmdir eiga að hefjast. Ef umsóknir berast eftir 1. ágúst af einhverjum þeim 

orsökum, sem ekki verður komið í veg fyrir, er heimilt að taka þær til greina.
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9. gr. 
Að lokinni athugun og fengnum umsögnum tekur húsnæðismálastjórn ákvörðun um 

hvort framkvæmdin samrýmist ákvæðum laga og reglugerðar þessarar. Sé svo, heimilar hún 

hlutaðeigandi stjórn verkamannabústaða að hefjast handa um tæknilegan undirbúning. 

Áður en húsnæðismálastjórn heimilar hlutaðeigandi stjórn að hefja framkvæmdir, 

þurfa eftirfarandi gögn að berast: 

1. Teikningar af fyrirhuguðum íbúðum, staðfestar af hlutaðeigandi byggingaryfirvöldum 

þar sem fram kemur: 
A. Brúttórúmmál hússins. 

B. Brúttóflatarmál hússins. 

C. Nettóflatarmál svefnherbergja hvers fyrir sig. 

D. Skiptiflatarmál hverrar einstakrar íbúðar ef um fjölbýlishús er að ræða. 

2. Nákvæm smíðalýsing (útboðslýsing). 

3. Sundurliðuð kostnaðaráætlun. 

Þar sem stærri byggingaráfangar eða heil hverfi eru byggð, skal skila áætlun fyrir hvern 

áfanga. 

Fram þarf að koma: 

A. Jarðvinna. 

B. Burðarvirki. 

C. Lagnir. 

D. Raforkuvirki. 

E. Frágangur innanhúss. 

F. Frágangur utanhúss. 

G. Lóðarfrágangur. 
H. Verðgrundvöllur (vísitala mán.). 

4. Endanleg verkáætlun þar sem m.a. komi fram hvenær framkvæmdir eigi að hefjast og 
hvenær fyrirhugað sé að ljúka þeim. 

Að lokinni athugun á þeim atriðum, sem rakin eru í 1. - 4. tölulið þessarar gr. og 10. gr. 

reglugerðar þessarar, heimilar húsnæðismálastjórn hlutaðeigandi stjórn verkamannabú- 

staða að hefja framkvæmdir. 

10. gr. 

Áður en framkvæmdir hefjast við byggingu verkamannabústaða, skal Húsnæðisstofnun 

ríkisins með hliðsjón af könnun viðkomandi stjórnar verkamannabústaða og þeim teikning- 

um, sem fyrir liggja, ákveða út á hvaða íbúðarstærð verði lánað í viðkomandi byggingar- 
áfanga. 

Viðmiðunarstærð íbúða í verkamannabústöðum fer eftir fjölskyldustærð umsækjenda 

eins og eftirfarandi tafla sýnir: 
Fjölskyldustærð Brúttó m* 

1-2 allt að 77 m? 

3-4 allt ad 108 m” 

5-6 allt að 139 m? 
7 allt að 170 m* 

11. gr. 

Lán til Byggingarsjóðs verkamanna til bygginga íbúða í verkamannabústöðum mega 

nema allt að 85% af byggingarkostnaði en þó ekki hærri fjárhæð en 85% af kostnaðargrund- 

velli að lánveitingu, sem húsnæðismálastjórn hefur samþykkt, sbr. 49. gr. laga nr. 60/1984, 

sbr. lög nr. 54/1986.
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Kostnaðargrundvöllur, sem ákveðinn er af húsnæðismálastjórn, sbr. 1. mgr., miðast við 

þær reynslutölur (einingaverð) sem koma út úr útboðum og Húsnæðisstofnun ríkisins hefur 
fjallað um á hverjum tíma. 

Heimilt er húsnæðismálastjórn að fenginni umsögn félagsmálastofnunar eða sveitar- 
stjórnar að hækka lánshlutfallið í allt að 90% ef um er að ræða sérstaklega erfiðar fjölskyldu- 
eða fjárhagsaðstæður. Einnig er heimilt að veita sérstök lán til allt að þriggja ára til þeirra, 

sem eiga í verulegum erfiðleikum með útborgun, enda fylgi umsókn umsögn 
Ráðgjafarstöðvar Húsnæðisstofnunar ríkisins um greiðslugetu umsækjanda. 

Húsnæðisstofnun ríkisins gerir framkvæmdalánssamning við stjórn verkamannabústaða 

í sveitarfélaginu um greiðslu lánsins í samræmi við verkstöðu framkvæmda á hverjum tíma 
og samþykkta framkvæmdaáætlun. Heimilt er Byggingarsjóði verkamanna að greiða allt að 
95% af láninu á byggingartímanum. Eftirstöðvar lánssamnings greiðist þegar framkvæmdum 

er lokið og verkið hefur verið tekið út af trúnaðarmanni Húsnæðisstofnunar ríkisins og 

framkvæmdaláninu öllu hefur verið breytt í fast lán. 

Lánsfjárhæðin, allt að 85% af byggingarkostnaði, skal miðuð við byggingarkostnaðinn 

eins og hann hefur reynst á framkvæmdatímanum. Endanleg lánsfjárhæð skal þó aldrei fara 

upp fyrir 85% af kostnaðargrundvelli húsnæðismálastjórnar, sbr. þó 3. mgr. þessarar 
greinar. 

Framlag sveitarfélagsins í framkvæmdunum, 10% af lánsfjárhæðinni, skal dregið frá 
hverri greiðslu lánsins frá Byggingarsjóði verkamanna enda greiðist framlag sveitarfélagsins 

jöfnum höndum miðað við framkvæmdahraða. 

Húsnæðismálastjórn miðar lánveitingar úr Byggingarsjóði verkamanna við lægsta 
fullgilda tilboð í hverju einstöku tilviki þó viðkomandi stjórn verkamannabústaða velji að 

semja við annan en lægstbjóðanda. 
Þar sem stærri byggingaráfangar eða heil hverfi eru byggð af íbúðum í verkamannabú- 

stöðum, skal skipta því upp í smærri áfanga miðað við afhendingartíma íbúðanna. 
Verkbókhald skal halda fyrir hvern áfanga fyrir sig og hann gerður upp sérstaklega og 

byggingarkostnaði skipt á íbúðareiningar miðað við raunverulegan byggingarkostnað. 
Verði byggingarkostnaður meiri en sá kostnaðargrundvöllur, sem húsnæðismálastjórn 

hefur samþykkt að lánveitingu, greiðir viðkomandi sveitarfélag þann umframkostnað, sbr. 

49. gr. laga nr. 60/1984, sbr. lög nr. 54/1986. 

12. gr. 

Íbúðir í verkamannabústöðum skulu þannig hannaðar að þær séu einfaldar að allri gerð, 
hóflegar að stærð, búnar venjulegum nútímaþægindum og nauðsynlegri aðstöðu í sameign. 

Verkamannabústaðir skulu byggðir úr varanlegu efni og uppfylla kröfur byggingarlaga 

og reglugerða um hönnun, gerð og búnað. Íbúðunum skal skila fullgerðum, þ. á m. 

sameign. 

Ef nauðsynlegt er vegna aðstöðu á byggingarstað eða af öðrum ástæðum að byggja 

bílskúr eða bílskýli með íbúðum í verkamannabústöðum, skal kostnaður við þær fram- 
kvæmdir dreginn frá byggingarkostnaði íbúðanna áður en lán til þeirra er ákveðið. - Þó er 
heimilt að veita 75% öryrkjum og ellilífeyrisþegum undanþágu frá þessu ákvæði að fenginni 

umsögn félagsmálastofnunar og meðmælum stjórnar verkamannabústaða í viðkomandi 

sveitarfélagi. Í slíku tilviki skal sérstakt skuldabréf gefið út vegna bílskúrs/bílskýlis. - Verði 
slík íbúð endurseld til annarra en öryrkja og ellilífeyrisþega, greiðir viðkomandi kaupandi 

upp hið sérstaka skuldabréf. 
Lóð skal skila með frágengnum bílastæðum, göngustígum og grasi með einföldum 

girðingum og limgerði.
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13. gr. 

Stjórnir verkamannabústaða skulu kosta kapps um að íbúðir, byggðar á þeirra vegum, 

séu svo Ódýrar í byggingu sem frekast er kostur. Framkvæmdir skal fela viðurkenndum 

byggingaverktökum á samkeppnisgrundvelli með sem víðtækustum útboðum. 

Kaup efnis og búnaðar til íbúðanna skal fara fram að undangengnum útboðum þar sem 

þess er kostur. 

Þegar um stóra byggingaráfanga er að ræða, skal áhersla lögð á að beita fjöldafram- 

leiðsluaðferðum bæði hvað varðar hús og húshluta. 

Sveitarstjórn skal í öllum tilvikum taka endanlega ákvörðun um val verktaka í þær 

framkvæmdir sem boðnar hafa verið út. 

Húsnæðisstofnun ríkisins skal vera framkvæmdaaðilum til ráðuneytis um fjárhagsleg og 

tæknileg atriði framkvæmda. 

14. gr. 

Áður en afhending íbúðar í verkamannabústað fer fram. skal úttekt gerð af hálfu 
Húsnæðisstofnunar ríkisins. Við úttektina skal gengið úr skugga um að öllum byggingar- 
skilmálum hafi verið fullnægt og íbúðin sé fullgerð og tilbúin til afhendingar. 

Við afhendingu fær kaupandi í hendur skriflegt afsal fyrir íbúðinni gegn útgáfu 

skuldabréfs fyrir láni hjá Bvggingarsjóði verkamanna enda hafi kaupandi staðið skil á eigin 
greiðslu samkvæmt 23. gr. reglugerðar þessarar. 

Í afsali skal tekið fram að íbúðin sé háð ákvæðum laga um Húsnæðisstofnun ríkisins eins 

og þau eru á hverjum tíma. Þá skal í afsali kveða á um skyldu íbúðareiganda til þátttöku í 

húsfélagi með öðrum íbúðareigendum í sambýlishúsum, sem m.a. annist sameiginlegt 

viðhald húsa, sameiginlegar greiðslur vegna sameignar og annað það sem húsfélag kann að 

annast samkvæmt lögum nr. 59 /1976 um fjölbýlishús. 

Stjórn verkamannabústaða ákveður skiptingu heildarbyggingarkostnaðar á einstakar 

íbúðir samkvæmt ákvæðum reglugerðar um ákvörðun eignarhluta í fjölbýlishúsum og með 

hliðsjón af öðrum sérstökum ástæðum svo sem staðsetningu og sérbúnaði íbúðar. Söluverð 

íbúðar skal vera kostnaðarverð hennar, sbr. 45. gr. laga nr. 60/1984. Húsnæðisstofnun 

ríkisins skal staðreyna byggingarkostnað og staðfesta útreikninga um hlutdeild hverrar 
íbúðar í heildarkostnaði. 

Eigi skal greiða stimpilgjöld af afsali fyrir íbúð í verkamannabústöðum en kostnað við 

þinglýsingu greiðir kaupandi. 

C. Um kaup á íbúðum á vegum stjórna verkamannabústaða. 

15. gr. 

Stjórn verkamannabústaða er heimilt með samþykki húsnæðismálastjórnar að kaupa 

einstakar íbúðir á almennum markaði þegar það þykir hagkvæmara en að ráðast í 

nýbyggingu. Íbúðirnar skulu vera í fjölbýlishúsum og fullnægja þeim kröfum um verðlag, 

stærð og gæði, sem gilda um verkamannabústaði í lögum og reglugerð. Í þessu skyni er 

stjórn verkamannabústaða heimilt að auglýsa eftir íbúðum. Í auglýsingunni skal höfð 

hliðsjón af 18. gr. reglugerðar þessarar um gögn er þurfa að fylgja tilboði. 

Um lánveitingar vegna kaupa á íbúðum gilda sömu reglur og um byggingu íbúða í 

verkamannabústöðum, sbr. 11. gr. reglugerðar þessarar, enda séu áhvílandi lán gerð upp. 

16. gr. 

Stjórnir verkamannabústaða skulu kosta kapps um að íbúðir, keyptar á þeirra vegum, 

séu svo Ódýrar sem frekast er kostur og skal samráð haft við Húsnæðisstofnun ríkisins um 

greiðslukjör í þessum tilgangi.
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i/. gr. 

á vegum stjórna verkamannabústaða, skulu vera einfaldar að 

erð, búnar venjulegum nútímaþægindum og nauðsynlegri aðstöðu í 

  

Ekki er lánað til Dílskúra eða bílskýla, sjá þó undantekningarákvæði 12. gr. reglugerðar 
ssarar um Öryrkja og ellilífeyrisþega. 

hlutaðeigandi stjórn að kaupa íbúð, þurfa    

    

gn að bera 
1 
|. 

  

öldum þar sem fram 
k emur 

Á. Brúttórúmmál hússins. 

B. Brúttótlatarmál hússins. 

  

       

  

C. Nettóflatarmál svefnherbe 

D. Eignarhlutfall hverrar eins 1 lbýiishús er að ræða. 

3. Nákv: æm lýsing á núverandi ástandi íbúðar. 

d. durliðuð kostnaðaráætlun vegna viðg 
S. lýsingar um söluverð samsvarandi íbúða í sveitarfélaginu frá Fasteignamati ríkisins. 
6. Aldur íbúðarinnar. 

  

Vid kaup á íbúðum á almennum markaði í verkamannabústaðakerfið skal tekið tillit til 
kyldustærðar umsækjanda. Við ákvörðun á viðmiðunarstærð, sbr. 10. gr. reglugerðar 

ar, skal hafa h liðsjón af könnun viðkomandi stjórnar verkamannabústaða og þeim 

teik ningum sem fyrir liggja. 

   

20. gr. 

Stjórn verkamannabústaða ber ábyrgð á því að íbúð, sem keypt er, sé sett í eins gott 

ástand og hægt er að teknu tilliti til aldurs og eðlilegrar notkunar. 

Ll. ST. 

Áður en afhending íbúðar í verkamannabústað fer fram, skal úttekt gerð af hálfu 

Húsnæðisstofnunar ríki: Við úttektina skal þess gætt að öllum endurbótum sé lokið og 
íbúðin sé tilbúin til afhendingar. 

Um afsal gildir ákvæði 14. gr. reglugerðar þessarar. ö 

   

  

22. gr. 

Lán Byggingarsjóðs verkamanna til kaupa á íbúðum á almennum markaði má nema allt 

að 85% af söluverði viðkomandi íbúðar. Söluverð samanstendur af kauptilboði, miðað við 

staðgreiðslu, kostnaðaráætlun endurbóta og útlögðum kostnaði stjórnar verkamannabú- 

staða. Lánveitingin má þó eigi nema hærri fjárhæð en 85% af kostnaðargrundvelli, sem 

húsnæðismálastjórn samþykkir, sbr. ll. gr. reglugerðar þessarar, að teknu tilliti til 

eðlilegrar fyrningar. Heimilt er r húsnæðismálastjórn að hækka lánshlutfallið í allt að 90% ef 
um er að ræða sérstaklega erfiðar fjölskyldu- eða fjárhagsaðstæður, sbr. 11. gr. reglugerðar 

þessarar. 
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D. Réttarstaða umsækjenda og íbúðareigenda. 

23. gr. 

Við ráðstöfun á íbúðum í verkamannabústöðum skulu þeir hafa forgang sem búa við 

erfiðasta húsnæðisaðstöðu og uppfylla að öðru leyti ákvæði 44. gr. laga nr. 60/1984. 

Þegar húsnæðismálastjórn hefur samþykkt lánveitingu til byggingaráfanga og fram- 

kvæmdir hafnar eða keyptar hafa verið íbúðir, skal stjórn verkamannabústaða auglýsa 

íbúðirnar opinberlega til sölu. 

Í auglýsingu skal koma fram, hverjir eigi rétt til íbúða í verkamannabústað, fjöldi og 

gerð íbúða og lágmarksfjölskyldustærð fyrir hverja íbúðagerð, ennfremur áætlaður afhend- 

ingartími íbúða og greiðsluskilmálar. 
Umsóknarfrestur um íbúðir má eigi vera skemmri en þrjár vikur frá birtingu 

auglýsingar. 

Nú berast stjórn verkamannabústaða fleiri gildar umsóknir en unnt er að fullnægja og 

skal þá láta þá ganga fyrir, sem búa við lakasta húsnæðisaðstöðu svo sem þröngbýli, 

heilsuspillandi húsnæði eða sæta óhagstæðum leigukjörum og lægstar hafa tekjur. 

Barnmargar fjölskyldur skulu að öðru jöfnu ganga fyrir um íbúðakaup. Við mat fjölskyldu- 

stærðar skal eingöngu miðað við þá, sem eru heimilisfólk umsækjanda samkvæmt þjóðskrá. 

Undantekningu má þó gera þegar þröngbýli veldur því að eðlileg fjölskyldubönd rofna um 

stundarsakir eða ef foreldrar umsækjenda hafa búið hjá þeim síðastliðin tvö ár. 

Stjórn verkamannabústaða, í umboði sveitarstjórnar, annast ráðstöfun íbúða til 
umsækjenda samkvæmt þessari reglugerð og ákvæðum 44. gr. laga nr. 60/1984. Samþykkt 

sína um ráðstöfun íbúðanna skal stjórnin senda til Húsnæðisstofnunar ríkisins ásamt 

upplýsingum um hagi umsækjenda. Húnsæðisstofnun ríkisins kannar hvort ráðstöfun 

íbúðanna sé í samræmi við ákvæði laga og reglugerða. Sama tilhögun skal viðhöfð við 

ráðstöfun endursöluíbúða, sbr. 43. gr. reglug 

Stjórn verkamannabústaða ákveður eindaga á greiðslum kaupenda. 

Fyrstu greiðslur af áætluðu kostnaðarverði eða kaupverði skal inna af hendi innan 

mánaðar frá því úthlutun fer fram. Stjórn verkamannabústaða ákveður gjalddaga á framlagi 

kaupenda og skiptingu fjárhæðarinnar á gjalddaga en miða skal við að hluti kaupenda 

greiðist áður en afhending íbúðarinnar fer fram. Allar greiðslur kaupenda verkamannabú- 

staða eru verðtryggðar með lánskjaravísitölu. Telji stjórn verkamannabústaða, eftir nánari 

athugun á greiðslugetu kaupanda, að hann geti ekki staðið í skilum með framlag sitt á réttum 

gjalddögum, fellur réttur kaupanda til íbúðarinnar niður og fær hann þá endurgreitt það, 
sem hann hafði greitt, auk verðbóta skv. lánskjaravísitölu en án vaxta. 

  

serðar þessarar. 

24. gr. 

Íbúðareiganda er heimilt að veðsetja íbúð í verkamannabústað fyrir öðrum lánum. 

Ekki er heimilt að leigja íbúð í verkamannabústað án samþykkis stjórnar verkamanna- 

bústaða og er leigusamningur ella ógildur. Stjórnin getur bundið samþykki sitt til útleigu 

skilyrðum um fjárhæð leigunnar og útleigutíma. Ef ekki er farið eftir settum reglum, er 

heimilt að gjaldfella þau lán sem greinir í 49. gr. laga nr. 60/1984. Einnig skal fella niður 
verðbætur til íbúðareiganda við sölu íbúðar, sbr. 51. og 63. gr. laga nr. 60/1984, þann tíma 

sem íbúðin er leigð án heimildar. 

25. gr. 

Ef meirihluti íbúðareigenda í byggingarfélögum verkamanna í hverjum byggingartlokki 

skv. 66. gr. laga nr. 60/1984 samþykkir að stofna húsfélög í samræmi við ákvæði laga nr. 59/ 

1976, skulu þau húsfélög taka sameiginlegt viðhald fasteignanna í sínar hendur.
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Innan 5 månada frå stofnun slikra husfélaga skal liggja fyrir uppgjör á greiðslum, 
vidhaldskostnadi og eignum vidkomandi byggingarflokks. Félagsmålarådherra skal skipa 
þriggja manna starfshóp til þess að hafa umsjón með og sjá um framkvæmd þessa uppgjörs. 
Laun nefndarmanna skulu ákvörðuð af félagsmálaráðuneytinu. 

Heimilt er að mynda húsfélag í hverju húsi fyrir sig vegna sameiginlegs viðhalds, sbr. 1. 

mgr. 

HI. KAFLI 

Um byggingu leiguíbúða eða kaup á leiguíbúðum á vegum sveitarstjórna, félagasamtaka o.fl., 

sbr. b- og c- lið 33. gr. laga nr. 60/1984. 

A. Um byggingu leiguíbúða. 

B. Um kaup á leiguíbúðum. 

C. Réttarstaða umsækjenda, leigjenda og leigurétthafa. 

A. Um byggingu leiguíbúða. 

26. gr. 

Sveitarstjórn, sem samþykkir að byggja leiguíbúðir samkvæmt b-lið 33. gr. laga nr. 60/ 

1984, skal eiga rétt á láni til framkvæmdanna úr Byggingarsjóði verkamanna samkvæmt 
nánari skilyrðum í reglugerð þessari. 

Á sama hátt skulu sveitarfélög eða aðrir aðilar, sem hyggjast standa að byggingu 

leiguíbúða skv. c-lið 33. gr. laga nr. 60/1984, að höfðu samráði við viðkomandi sveitarstjórn, 

senda inn umsóknir til Byggingarsjóðs verkamanna. 

Með umsókn skal fylgja: 

1. Úrvinnsla úr könnun þar sem fram kemur: 

1.1. Flokkun fjölskyldna eftir stærð. 
1.2. Staðfesting sveitarstjórnar á því að lóð fyrir væntanlegan byggingaráfanga sé til 

reiðu (skipulagsuppdráttur). 
1.3. Tillaga að áfangaskiptum framkvæmda þar sem framkvæmdum er skipað í 

tímaröð. 

Lán vegna bygginga leiguíbúða mega nema allt að 85% af byggingarkostnaði 

staðfestum af Húsnæðisstofnun ríkisins. Endanleg lánsfjárhæð skal þó aldrei nema hærri 

fjárhæð en 85% af þeim kostnaðargrundvelli að lánveitingu sem húsnæðismálastjórn hefur 
samþykkt. 

Þar sem stærri byggingaráfangar eða heil hverfi eru byggð leiguíbúðum, skal skipta því 
upp í smærri áfanga miðað við afhendingartíma íbúðanna. Verkbókhald skal halda fyrir 

hvern áfanga fyrir sig og hann gerður upp sérstaklega og byggingarkostnaði skipt á 

íbúðareiningar miðað við raunverulegan byggingarkostnað. 

Hlutaðeigandi aðili skal standa undir þeim hluta byggingarkostnaðar sem er umfram 

lánveitingu Byggingarsjóðs verkamanna. Heimilt er að veðsetja leiguíbúðir fyrir öðrum 

lánum en um getur í 58. gr. 1. nr. 60/1984, sbr. lög nr. 54/1986. 

27. gr. 

Að lokinni athugun og fengnum umsögnum tekur húsnæðismálastjórn ákvörðun um 

hvort framkvæmdin samrýmist ákvæðum laga og reglugerðar þessarar. Sé svo, heimilar hún 
hlutaðeigandi að hefjast handa um tæknilegan undirbúning.
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Áður en húsnæðismálastjórn heimilar hlutaðeigandi aðila að hefja framkvæmdir | 

eftirfarandi gögn að berast: 

1. Teikningar af fyrirhuguðum íbúðum staðfestar af hlutaðeigandi byggins 

þar sem fram kemur 

      

A. Brúttórúmmál hússins. 

B. Brúttóflatarmál hússins. 

C. Nettóflatarmál svefnherbergja, hvers fyrir sig. 

Ð. Skiptiflatarmál hverrar einstakrar íbúðar ef um fjölbýlishús er að ræða. 

2. Nákvæm smíðalýsing (útboðslýsing). 

3. Sundurliðuð kostnaðaráætlun. 

Þar sem stærri byggingaráfangar eða heil hverfi eru byggð, skal skila áætlun fyrir hvern 

áfanga. 
Fram þarf að koma: 

A. Jarðvinna. 

B. Burðarvirki. 

C. Lagnir. 

D. Raforkuvirki. 

E. Frágangur innanhúss. 

F. Frágangur utanhús 

Lóðarfrágangur. 

I. Verðgrundvöllur (vísitala mán.). 

4. Endanleg verkáætlun þar sem m.a. komi fram hvenær framkvæmdir eigi að h 

hvenær fyrirhugað sé að ljúka þeim. 

Að lokinni athugun á atriðum, sem rakin eru í 1. - 4. tölulið þessarar greinar, heimilar 

húsnæðismálastjórn hlutaðeigandi stjórn verkamannabústaða að hetja framkvæmdir. 

    

fjast og    

28. gr 

Þegar framkvæmdaheimild hefur verið veitt, gerir Húsnæðisstofnun ríkisins 

framkvæmdalánssamning við hlutaðeigandi byggingaraðila leiguíbúða. Skal þar kveðið á um 

lánv eitingu úr Byggingarsjóði verkamanna sem svarar hluta hans í fjármögnun fra mkvæmd- 
anna skv. 1. mgr. 58. gr. Í. nr. 60/1984, sbr. lög nr. 54/1986. Miða skal við að lánið komi til 

greiðslu í samræmi við framkvæmdahraða og skal byggingaraðili senda skriflega úttekt á 

verkstöðu, staðfesta af trúnaðarmanni sem Húsnæðisstofnun ríkisins nefnir til. 

Heimilt er Byggingarsjóði verkamanna að greiða allt að 95% af láninu á byggingartím- 

anum. Eftirstöðvar lánssamnings greiðist þegar framkvæmdum er lokið og verkið hefur 

verið tekið út af trúnaðarmanni Húsnæðisstofnunar ríkisins og framkvæmdaláninu öllu hefur 

verið breytt í fast lán. 

Framkvæmdalánin skulu vera verðtryggð miðað við lánskjaravísitölu. 

  

20. gr. 

Leiguíbúðir skulu byggðar úr varanlegu efni og skulu þær í hvívetna fullnægja kröfum 

byggingarlaga og byggingarreglugerðar um hönnun, gerð og búnað. Að jafnaði skulu 

leiguíbúðir byggðar í sambýlishúsum. Þegar staðhættir eða sérstakar félagslegar aðstæður 

mæla með því, má þó byggja sérbýlishús enda hafi samþykkis Húsnæðisstofnunar ríkisins 

verið aflað hverju sinni. 

Viðmiðunarstærðir leiguíbúða skulu vera samkvæmt eftirfarandi etøbeiningarreglu: 

. Stærð íbúðar fari ekki fram úr 121 m? br. í einbýlishúsum, parhúsum og raðhúsum. 

Stærð íbúðar fari ekki fram úr 100 m' br. í fjölbýlishúsum. 

Heimilt er að víkja frá framangreindum reglum séu íbúðir ætlaðar stórum fjölskyldum 

(6 manna eða fleiri) enda sé þá um lengri leigutíma að ræða. 
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B. Um kaup á leiguíbúðum. 

30. gr. 

Ef sveitarstjórn samþykkir að kaupa leiguíbúðir samkvæmt b- eða c-lið 33. gr. Í. nr. 60/ 
1984 þar sem það þykir hagkvæmara en að ráðast í nýbyggingar, skulu íbúðirnar vera í 

fjölbýlishúsum eða sérbýli og fullnægja þeim kröfum um verðlag, stærð og gæði sem gilda 

um íbúðir í verkamannabústöðum í lögum og reglugerð. 

Í auglýsingu sveitarstjórnar um kaup á leiguíbúð skal hafa hliðsjón af 33. gr. 
reglugerðar þessarar um gögn er þurfa að fylgja tilboði. 

Sama á við þegar félagasamtök o.fl. eiga í hlut, sbr. c-lið 33. gr. 1. nr. 60/1984. 

  

31. gr. 

Kosta skal kapps um að íbúðir, keyptar á almennum markaði, séu svo ódýrar sem 

frekast er kostur og skal samráð haft við Húsnæðisstofnun ríkisins um greiðslukjör í þessum 
tilgangi. 

32. gr. 

Leiguíbúðir skulu vera einfaldar að allri gerð, hóflegar að stærð, búnar venjulegum 

nútímaþægindum og nauðsynlegri aðstöðu í sameign. Hafa skal í huga að íbúðirnar séu í 

hefðbundnum/skipulögðum íbúðahverfum. Lóð skal vera frágengin. 
Ekki er lánað til bílskúra eða bílskýla. 

  

33. gr. 

Áður en húsnæðismálastjórn heimilar að keypt sé íbúð, þurfa eftirtalin gögn að berast: 

Kauptilboð (með fyrirvara) og núgildi tilboðs. 

Teikningar af hlutaðeigandi íbúð(um) staðfestar af byggingaryfirvöldum þar sem fram 

kemur: 

A. Brúttórúmmál hússins. 
B. Brúttóflatarmál hússins. 
C. Nettóflatarmál svefnherbergja, hvers fyrir sig. 
D. Eignarhlutfall hverrar einstakrar íbúðar ef um fjölbýlishús er að ræða. 

NO
 

ma
 

3. Nåkvæm lysing å nuverandi åstandi ibudar. 
4. Sundurlidud kostnadaråætlun vegna vidgerda. 
5. Upplýsingar um söluverð samsvarandi íbúða í sveitarfélaginu frá Fasteignamati ríkisins. 

6. Aldur íbúðarinnar. 

34. gr. 

Varðandi viðmiðunarstærðir leiguíbúða, sjá 29. gr. reglugerðar þessarar. 

35. gr. 

Viðkomandi aðili, sbr. b- og c-lið 33. gr. 1. nr. 60/1984, ber ábyrgð á því að íbúð, sem 

keypt er, sé sett í eins gott ástand og hægt er að teknu tilliti til aldurs og eðlilegrar notkunar. 

36. gr. 

Áður en afhending leiguíbúðar fer fram, skal úttekt gerð af hálfu Húsnæðisstofnunar 

ríkisins. Við úttektina skal þess gætt að öllum endurbótum sé lokið og íbúðin sé tilbúin til 

afhendingar. 

Um afsal gildir ákvæði 14. gr. reglugerðar þessarar.
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37. gr. 

Lán Byggingarsjóðs verkamanna til kaupa á leiguíbúð á almennum markaði í 

verkamannabústaðakerfið má nema allt að 85% af söluverði íbúðar. Söluverð samanstendur 

af kauptilboði miðað við staðgreiðslu, kostnaðaráætlun endurbóta og útlögðum kostnaði 
viðkomandi aðila. Lánveitingin má þó eigi nema hærri fjárhæð en 85% af kostnaðargrund- 
velli, sem húsnæðismálastjórn samþykkir, sbr. 11. gr. reglugerðar þessarar, að teknu tilliti til 

eðlilegrar fyrningar. 

C. Réttarstaða umsækjenda, leigjenda og leigurétthafa. 

38. gr. 

Leiguíbúðum, sem byggðar eru á vegum sveitarfélaga skv. b-lið 33. gr. 1. nr. 60/1984, 

skal sveitarstjórn ráðstafa. 

Forleigurétt hafa: 

Þeir sem ekki hafa fyrirsjáanlegt húsnæði eða búa við erfiða húsnæðisaðstöðu. 

Þeir sem hafa lægstar tekjur. 
Einstæðir foreldrar. 

Fólk með sérþarfir. 

Ungt fólk fyrstu hjúskaparárin. 
Forleiguréttur þessi gildir meðan fyrrnefndar aðstæður eru fyrir hendi. 

Leiguíbúðum, sem byggðar eru skv. c-lið 33. gr. 1. nr. 60/1984, skal lántakandi ráðstafa. 
Leigurétt hafa aðeins eftirtaldir: 

1. Námsfólk. 

2. Aldraðir. 

3. Öryrkjar. 
Leiguréttur þessi gildir meðan fyrrnefndar aðstæður eru fyrir hendi samkvæmt 

töluliðum 1 og 3. 
Ágreiningi um ráðstöfun íbúðar skal skotið til húsnæðismálastjórnar. 

W
D
R
 

mm
 

un
 

39. gr. 

Sveitarstjórn ákveður húsaleigu leiguíbúða, sbr. b-lið 33. gr. 1. nr. 60/1984. Á sama hátt 
er húsaleiga leiguíbúða, sbr. c-lið 33. gr. 1. nr. 60/1984, ákveðin af viðkomandi aðila. 

Ágreiningi skal skotið til húsnæðismálastjórnar. 
Leiga má þó aldrei nema hærri fjárhæð á ári en sem svarar samanlögðum kostnaði af 

eftirtöldum útgjöldum: 
1. Ársvöxtum, afborgunum og verðbótum af þeim hluta byggingarkostnaðar sem fenginn 

er að láni hjá Byggingarsjóði verkamanna. 

2. Fasteigna- og brunabótaiðgjöldum af íbúðinni þó ekki lóðarleigu. 

3. Kostnaði við viðhald íbúðar og sameiginlegt viðhald fjölbýlishúss. 

Um gerð og efni leigumála skal fara eftir lögum um húsaleigusamninga. 
Afrit húsaleigusamninga skal senda Húsnæðisstofnun ríkisins. 

40. gr. 

Aðilum, sem byggja leiguíbúðir skv. c-lið 33. gr. 1. nr. 60/1984, er heimilt að selja 

leigutaka eignarhlut í íbúð með þeim kvöðum að eignarhluti kaupanda standi óhreyfður í 

íbúðinni á meðan hann hefur afnot af henni. Viðkomandi eignarhluti má vera allt að 15% af 

kostnaðarverði íbúðarinnar. Ef kaupandi greiðir eignarhluta sinn á byggingartímanum, gilda 
ákvæði 23. gr. reglugerðar þessarar um greiðslu hans. 

Leigutaki, sem hyggst selja hluta sinn, skal tilkynna það hlutaðeigandi stjórn 

verkamannabústaða sem kaupir eignarhlutann og selur að nýju skv. ákvæðum 1. nr. 60/1984 

og reglugerðar þessarar.
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Seljandi skal fá endurgreitt það fjármagn, sem hann lagði fram við kaup á eignarhlutan- 
um, með fullum verðbótum skv. lánskjaravísitölu og með vöxtum eins og lán skv. 58. gr. I. 
nr. 60/1984, sbr. lög nr. 54/1986. Ef um vanrækslu á viðhaldi íbúðar er að ræða eða 
lausaskuldir og Vangreidd gjöld, skal það koma til frádráttar frá greiðslu til seljanda eftir 
samkomulagi. Óheimilt er að selja leiguíbúðir, sem eru byggðar eða keyptar skv. lögum nr. 
60/1984, meðan á þeim hvíla lán úr Byggingarsjóði verkamanna. 

IV. KAFLI 

Um kaupskyldu og forkaupsrétt sveitarfélaga og endursölu félagslegra íbúða. 
Um kaupskyldu og forkaupsrétt sveitarfélaga og úthlutun endursöluíbúða. 
Um útreikning á eignarhluta seljanda. 
Um endursölu og útreikning á endursöluverði. 

Matsnefnd félagslegra íbúða. 
Ýmis ákvæði. "

v
o
5
>
 

A. Um kaupskyldu og forkaupsrétt sveitarfélaga og úthlutun endursöluíbúða. 

41. gr. 
Sveitarstjórn hefur kaupskyldu á íbúðum í verkamannabústöðum sem byggðar eru eftir 

gildistöku laga nr. 51/1980 og koma til endursölu fyrstu 15 árin frá útgáfu afsals. Að loknu 
kaupskyldutímabili á sveitarstjórn forkaupsrétt á íbúðunum. 

Sveitarstjórn á forkaupsrétt á íbúðum, sem byggðar hafa verið skv. lögum um 

verkamannabústaði fyrir gildistöku laga nr. 51/1980 og veitt hefur verið -Ján til úr 
Byggingarsjóði verkamanna, enda hafi sveitarstjórn ekki áður hafnað forkaupsrétti eða 
hann fallið niður af öðrum ástæðum. Þegar íbúð, byggð skv. framangreindum lögum, er 
endurseld, helst forkaupsréttur óbreyttur. 

Um íbúðir, sem byggðar voru af framkvæmdanefnd byggingaráætlunar skv. lögum nr. 
9711965 svo og þær íbúðir, sem byggðar voru skv. lögum nr. 58/1973 og lögum nr. 38/1976, 
skulu gilda sömu reglur og um íbúðir í verkamannabústöðum skv. V. kafla 1. nr. 60/1984. 

Hafni sveitarstjórn forkaupsrétti að verkamannabústað eða hafi íbúð í verkamanna- 
bústað verið í eigu sama eiganda eða maka hans í 30 ár samfellt, er eiganda heimilt að selja 
íbúðina á frjálsum markaði enda greiði hann upp áhvílandi, uppfærðar eftirstöðvar láns 
Byggingarsjóðs verkamanna og/eða Byggingarsjóðs ríkisins. 

42. gr. 

Stjórn verkamannabústaða skal í umboði sveitarstjórnar annast kaup og endursölu 

íbúða í verkamannabústöðum þar sem kaupskyldan gildir eða forkaupsréttar er neytt. 

Eigandi íbúðar í verkamannabústað, sem hyggst selja íbúð sína, skal skriflega og án 

skilyrða tilkynna það stjórn verkamannabústaða eða sveitarstjórn. 

Þegar um er að ræða íbúðir, sem sveitarfélög eiga forkaupsrétt á, skal skriflegt svar 
berast eiganda innan 30 daga frá móttöku tilkynningar eiganda ella telst forkaupsrétti 
hafnað og gildir þá ákvæði 4. mgr. 41. gr. 

Seljandi íbúðar á rétt til fullnaðargreiðslu innan 8 vikna frá afhendingu íbúðar. Dragist 
greiðsla umfram áðurnefndar 8 vikur, á seljandi rétt á vanskilavöxtum, dagvöxtum, í 
samræmi við auglýsingu Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. 

Viðkomandi stjórn kaupir íbúðina og selur síðan að nýju skv. ákvæðum þessarar 
reglugerðar. 

43. gr. 

Við úthlutun íbúðar til endursölu gæti stjórn verkarnannabústaða ákvæða 44. gr. laga 
nr. 60/1984.
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dd. gr 

Stjórn verkamannabústaða skal auglýsa endursöluíbúðir rækilega innan sveitarfélagsins 

og eigi sjaldnar en tvisvar á ári ef tilefni gefast. 

B. Um útreikning á eignarhluta seljanda. 

45. gr. 

Um íbúðir, sem eru A) byggðar skv. lögum eftir gildi: stöku laga nr. 51/1980. B) byggðar 

fyrir gildistöku laga nr. 51/1980 og hafa verið endurseldar eftir gildistöku sömu laga og eru 

keyptar inn öðru sinni, gilda eftirfarandi reglur um verðlagningu, sbr. 51. gr. }. nr. 60/1984: 

Við kaup íbúðar skal seljandi hennar fá endurgreitt það fjármagn sem hann lagði fram 

við kaup íbúðarinnar og þær afborganir sem hann hefur greitt af láni Byggingarsjóðs 

verkamanna. Við greiðslur þessar bætast verðbætur skv. vísitölu lánskjara frá greiðsludegi 

til söludags. 
Þá skal seljandi íbúðarinnar fá greiddar þær endurbætur sem hann hefur gert á 

fasteigninni samkvæmt samkomulagi eða að mati matsnefndar félagslegra íbúða. 

Frá greiðslu til seljanda skal draga fyrningu sem nemur 1% af framreiknuðu verði 

íbúðarinnar fyrir hvert ár sem seljandi hefur átt íbúðina fyrstu 20 árin eftir að íbúðin er 

afhent í fyrsta sinn. Eftir þann tíma er heimilt að lækka fyrninguna i Y2% fyrir hvert ár ef íbúð 

og sameign er vel við haldið. Vanræksla á viðhaldi íbúðarinnar skal einnig koma til 

frádráttar frá greiðslu til seljanda samkvæmt samkomulagi eða mati matsnefndar félagslegra 

íbúða svo og lausaskuldir og vangreidd gjöld vegna íbúðarinnar. 

Stjórn verkamannabústaða sér um að áhvílandi fullverðtryggðar eftirstöðvar upphaf- 

legra lána séu í skilum. Áfallna vexti frá síðasta gjalddaga til söludags greiðir seljandi. 

Önnur lán eða veðbönd, sem hvíla á íbúðinni, skal seljandi leysa af við sölu. 

46. gr. 

Um íbúðir, byggðar skv. lögum fyrir gildistöku laga nr. 51/1980, sbr. þó B. lið 1. mg 

45. gr., gilda eftirfarandi reglur um verðlagningu. sbr. 63. gr. Í. nr. 60/1984: 

Upphaf eignarhaldstíma seljanda miðast við afhendingu íbúðar til hans, dagsetningu 

afsals eða kaupsamnings og hafa skal hliðsjón af grunnvísitölu skuldabréfs Byggingarsjóðs 

verkamanna og/eða ríkisins eftir því hvað eðlilegast verður talið í hverju tilviki. 

Vextir, 1% einfa ldir ársvextir, reiknast af stofnframlagi seljanda. 

Verðbætur á stofnframlag seljanda ásamt vöxtum reiknast frá upphafi eignarhalds til 

söludags. Skulu þær miða st við byggingarvísitölu þar til birting lánskjaravísitölu hófst hinn 1. 

júní 1979. Eftir bann tíma skal reikna verðbætur eftir lánskjaravísitölu. 

Hlutföll upphaflegra lána, þ.e. Y26, "ás og V42 reiknast fyrir jafnmörg ár og seljandi hefur 

átt íbúðina ásamt 1% einföldum ársvöxtum og verðbótum. 

Fyrning, 12% fyrir hvert heilt ár eignarhalds, reiknast af upphaflegu kaupverði íbúðar 

eins og það er framreiknað með verðbótum frá upphafi eignarhalds. 
Stjórn verkamannabústaða tekur að sér að greiða áhvílandi eftirstöðvar upphaflegra 

stofnlána miðað við að lánin séu í skilum. Áfallna vexti frá síðasta gjalddaga til söludags 

greiðir seljandi. Önnur lán eða veðbönd, sem hvíla á íbúðinni, skal seljandi leysa af við sölu. 

    

rátt fyrir ákvæði 46. gr. skal seljandi íbúðar r ekki fá lægri greiðslu en hann hefði fengið 

samkvæmt áðurgildandi reglum um 4% aukaverðbætur fyrir hvert ár eignarhaldstíma ásamt 

reglum um 0.5 - 1% árlega fyrningu. Þessar aukaverðbætur reiknast þó ekki á eignarhalds- 

tíma eftir 1. júlí 1984
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Stjórn verka mann abúst taða skal greiða seljanda andvirði endurbóta á íbúðinni skv. 

Öa að mati matsnefndar félagslegra íbúða. Sömuleiðis skal 
il ástands s íbúðar v vi ið af hendingu. Allur kostnaður vegna endurbóta skal liggja fyrir 

r en gert er upp við seljanda. Seljandi framkv æmir það viðhald sem þurfa þykir en stjórn 

amannabústaða lætur ella framkvæma það á hans kostnað. Við eigendaskiptin skal 

ilega pc æta þe ss að íbúðin sé í sem bestu ástandi og eins nærri því upprunalega og hægt er 

tilliti til e -Ölilegrar notkunar hennar. 

Við sölu ber seljanda að koma í skil áhvílandi lánum svo og greiða gjaldfallnar 

greiðslur, sem lögveð eiga í íbúðinni, miðað við þann dag sem eigendaskipti fara fram. 

Við útreikninga skulu sveitarstjórnir gefa seljendum og kaupendum kost á að koma 
athugasemdum á framfæri. 

Seljandi íbúðar á rétt til fullnaðargreiðslu skv. þessari grein eða úrskurði matsnefndar 

félagslegra íbúða innan 8 vikna frá afhendi ingu íbúðar. 

      

    
   

   

  

48. 
Nu fær íbúðareigandi skipti á íbúðum innan " endursålukerfi sins og skal þá útborgun hans 

nni, sem hann kaupir, eigi vera lægri en útborgun hans í íbúðinni sem hann selur. Þó 

þessari reglu ef íbúðareigandi fær í hendur verðminni íbúð. 

andi reglur gilda við skipti yfir í verðmætari íbúð: 

„ sem íbúðareigandi á rétt á að fá greidda út við sölu eigin íbúðar, skal ganga 
<ipt upp í kaupverð hinnar íbúðarinnar til viðbótar gre iðslu samkvæmt líð B. Heimilt 

c 'Öa að Örorku- eða ellilífeyrisþegi fái hluta af greiðslu vegna sölu eldri 

"til frjálsrar ráðstöfunar, Beiðni þar að lútandi skal s send hi isnæðismálastjórn til 

t nå fgreiðslu hverju sinni. 
B. Kk: (aupanc H greiðir að auki 15% af verðmismuni íbúðanna, sbr. þó 19. gr. I. nr. 54/1986. 

Verðmismunurinn reiknast út frá endursöluverði eldri íbúðarinnar og söluverði yngri 
íbúðarinnar (kostnaðarverði) ef hún er ný en ella endursöluverði hennar. 

C. Fjárhæð láns úr Byggingarsjóði verkamanna út á íbúðina, sem tekið er við, markast af 

kaupverði hennar að frádregnum greiðslum samkvæmt ÁA og B og að frádregnum 

yfirteknum lánum. 
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C. Um endursölu og útreikning á endursöluverði. 

49. gr 

a amannabústaða skal ákveða söluverð íbúða í verkamannabústöðum sem 

Ö inn samkvæmt kc ps ldu eða forkaupsrétti.    

      

verkamannabústaða., gna sérstaks markaðsástands í sveitarfélaginu, 

ækki AG rð íbúðar frá því verði. sem svarar til framreiknaðs endursöluverðs, skal 

snæðismálastjórnar sem tekur afstöðu að fenginni rökstuddri tillögu 
annabústaða. 

  

beiðni stjórnar verkamannabústaða skv. 2. mgr. skal höfð hliðsjón af 
feit A ti 

eitirtarandi 

A. Verði samkvæmt kostnaðargrundvelli, sem húsnæðismálastjórn hefur samþykkt, sbr. 2 
ngr. ll. gr. 1 

staðgreiðsluverði skv. mati Fasteignamats ríkisins. 

  

ánveitingu Byggingarsjóðs verkamanna til íbúðarinnar, núvirtri með verðbreytingar- 
öli sem ráðherra ákveður 

D. Astandi íbúðar og endurbótum.
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Ef stadgreidsluverd, sbr. lid B, ad %3 hiutum ad viðbættu verði samkvæmt kostnaðar- 

grundvelli, sbr. lið A, að "4 hluta, er hærra eða lægra en núvirt lánveiting, sbr. lið C, ad 

viðbættu framlagi kaupanda, 15%, sbr. þó 19. gr. laga nr. 54/1986, er heimilt að fallast á 

hækkun eða lækkun allt að þeim mismun að teknu tilliti til líðar D. 
Verði íbúðarverð lækkað samkvæmt þessari grein skal afskrifa eftirstöðvar lána til 

Byggingarsjóðs verkamanna í sama hlutfalli. 

50. gr. 

Um bílskúra og bílgeymslur skal fara með sem hluta úr viðkomandi íbúð varðandi 

forkaupsrétt og kaupskyldu. Greiðsla til seljanda skal fara eftir almennum greiðslukjörum. 

51. gr. 

Áður en endursala fer fram, skal stjórn verkamannabústaða, fyrir atbeina Byggingar- 
sjóðs verkamanna, gera upp öll áhvílandi lán úr Byggingarsjóði ríkisins og óverðtryggð lán 

úr Byggingarsjóði verkamanna. 
Þegar um er að ræða sameiginlegt veð, skal stjórn verkamannabústaða gangast fyrir því 

að það verði leyst upp í lán á hverja einstaka íbúð. 

Kaupandi íbúðarinnar yfirtekur áhvílandi verðtryggð lán Byggingarsjóðs verkamanna, 

uppfærð til söludags. 
Ef uppfærðar eftirstöðvar lánsins nema lægri fjárhæð en 85% af endursöluverði 

íbúðarinnar, er heimilt að veita viðbótarlán úr Byggingarsjóði verkamanna þannig að 

heildarlán til kaupanda nemi allt að 85% af söluverði íbúðarinnar. 
Heildarlán má þó ekki nema hærri fjárhæð en 85% af kostnaðargrundvelli að 

lánveitingu sem húsnæðismálastjórn hefur samþykkt. 

Heimilt er húsnæðismálastjórn að hækka lánshlutfall í 90% ef um er ræða sérstaklega 
erfiðar fjölskyldu- eða fjárhagsaðstæður. 

Einnig er heimilt að veita sérstök lán til allt að þriggja ára til þeirra sem eiga Í 

verulegum erfiðleikum með útborgun. 
Stjórn verkamannabústaða skal gera tæmandi lýsingu á ástandi íbúðar við endursölu. 

Skal nýr kaupandi staðfesta þessa lýsingu með áritun sinni. Ber stjórn verkamannabústaða 

ábyrgð á að svo sé. 
Kaupandi greiðir %2% lántökugjald af lánum, sem veitt eru úr Byggingarsjóði 

verkamanna vegna íbúða, sem koma til endursölu. 
Kaupandi greiðir kostnað við þinglýsingu afsals svo og kostnað við þinglýsingu og 

stimplun skuldabréfa. 

52. gr. 
Stjórn verkamannabústaða er heimilt, við endursölu íbúðar, að taka 1% af endursölu- 

verði íbúðar til þess að mæta kostnaði sem stjórnin hefur af því að annast endursöluna. 

Kostnaður þessi skiptist jafnt milli kaupanda og seljanda. 

53. gr. 

Byggingarsjóði verkamanna er heimilt að lána stjórn verkamannabústaða, til bráða- 

birgða, fjármagn til að kaupa inn íbúðir sem boðnar eru til sölu. Lánið er veitt til þriggja 

mánaða, verðtryggt miðað við vísitölu lánskjara en vaxtalaust, sbr. þó ákvæði 57. gr. Í. nr. 

60/1984. 
Heimilt er að framlengja framangreint lán ef um er að ræða sérstakar aðstæður í 

sveitarfélaginu. 
Við uppgjör á láni skv. 1. mgr. skal stjórn verkamannabústaða skila Byggingarsjóði 

verkamanna 15% framlagi nýs kaupanda, sbr. þó 19. gr. 1. nr. 54/1986, ásamt 10% framlagi 

sveitarfélags, þar sem það á við, um leið og þinglýstu skuldabréfi nýs kaupanda.
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Sd. gr. 

Ef kaupandi er ekki fyrir hendi að íbúð, sem er í sölu á vegum stjórna verkamannabú- 

staða, er stjórn verkamannabústaða heimilt að leigja út viðkomandi íbúð. Leiga má þó 

aldrei nema hærri fjárhæð en sem svarar samanlögðum kostnaði af eftirtöldum útgjöldum: 

1) Ársvöxtum, afborgunum og verðbótum af áhvílandi lánum hjá Byggingarsjóði verka- 

manna og/eða Byggingarsjóði ríkisins. 

2) Ársvöxtum, afborgunum og verðbótum af veittu láni Byggingarsjóðs verkamanna skv. 

53. gr. Lán þetta greiðist upp að fullu við sölu. 
3) Fasteigna- og brunabótaiðgjöldum af íbúðinni, þó ekki lóðarleigu. 

4) Kostnaði við viðhald íbúðar og sameiginlegt viðhald fjölbýlishúss. 

5) Kostnaði sem stjórn verkamannabústaða kann að verða fyrir vegna leigunnar. 
Stjórn verkamannabústaða ber ábyrgð á rekstri viðkomandi íbúðar á meðan hún er í 

leigu. 

Um gerð og efni leigumála skal fara eftir lögum um húsaleigusamninga. 

Afrit húsaleigusamninga skal senda Húsnæðisstofnun ríkisins. 

D. Matsnefnd félagslegra íbúða. 

5. 
Starfa skal sérstök matsnefnd félagslegra íbúða. Nefndin skal skipuð þremur mönnum: 

Tveir skulu skipaðir af húsnæðismálastjórn og einn af Sambandi ísl. sveitarfélaga. 

Húsnæðismálastjórn skipar jafnframt formann nefndarinnar og setur nefndinni nánari 

starfsreglur. 

Verkefni matsnefndar félagslegra íbúða er tvíþætt. Annars vegar skal nefndin vera 
sveitarstjórnum og stjórnum verkamannabústaða til ráðuneytis um málefni endursöluíbúða. 

Hins vegar skal nefndin úrskurða um þann ágreining milli seljanda íbúða og stjórna 

verkamannabústaða sem til hennar er vísað og varðar útreikning greiðslu til seljanda skv. 

51. og 63. gr. laga nr. 60/1984 svo og ákvarðanir um endursölu íbúða skv. 51. og 64. gr. sömu 

laga. 

Kostnaður af störfum matsnefndar greiðist af Húsnæðisstofnun ríkisins. 

la
 

oe
 r Í. 

E. Ýmis ákvæði. 
56. gr. 

Stjórn verkamannabústaða getur heimilað nafnaskipti á íbúðum án sölu þegar um er að 

tefla eftirlifandi maka, hjónaskilnað eða kaupmála milli hjóna. 

Við mat á eignarhaldstíma skal leggja saman tíma fyrrskráðs eiganda og þess sem 

skráður verður eigandi samkvæmt þessari grein. 

57. gr. 

Nú er íbúð, sem byggð hefur verið samkvæmt reglugerð þessari, seld á nauðungarupp- 

boði samkvæmt lögum nr. 57/1949 um nauðungaruppboð og getur sveitarstjórn þá neytt 

forkaupsréttar síns og krafist þess á uppboðsþingi að eignin verði lögð sveitarstjórn út til 
eignar á því verði sem hæst hefur verið boðið í eignina eða á söluverði samkvæmt 2. mgr. 45. 

gr. ef það er lægra en hæsta boð. Söluverð þetta skal ákveðið áður en liðinn er sá frestur, 
sem uppboðshaldari hefur samkvæmt uppboðsskilmálum til samþykkis eða synjunar á boði 

enda veiti uppboðshaldari sveitarstjórn hæfilegan frest til þess að fá ákvörðun um 

söluverðið. Að fengnu afsali samkvæmt þessu ákvæði skal afmá úr veðmálabókum veðbönd 

og höft á eigninni skv. 36. gr. laga nr. 57/1949 um nauðungaruppboð. 

Íbúðir, sem sveitarfélag eignast samkvæmt þessari grein, er heimilt að endurselja að 

fullnægðum skilyrðum þessarar reglugerðar. 
B 23
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58. gr. 

Kvöð um verð og ráðstöfunarrétt íbúða, sem byggðar eru samkvæmt reglugerð þessari, 
má ekki létta af íbúðum nema viðkomandi sveitarstjórn hafi áður hafnað forkaupsrétti eða 

lýst yfir að forkaupsréttur sé fallinn niður skv. 41. gr. 

59. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. lögum nr. 60 1. júní 1984, sbr. lög nr. 77/1985, sbr. lög 
nr. 54/1986, öðlast gildi þegar í stað. Frá sama tíma er úr gildi fallin reglugerð nr. 89/1985 um 

Byggingarsjóð verkamanna og félagslegar íbúðabyggingar. Jafnframt er frá sama tíma úr 

gildi fallin reglugerð nr. 467/1984 um verðlagningu félagslegra íbúða, sem byggðar voru fyrir 

1. júlí 1980. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. apríl 1987. 

Alexander Stefánsson. a 

Þorgerður Benediktsdóttir. 

Nr. 181 27. apríl 1987 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 321/1986 um 

lánveitingar Byggingarsjóðs ríkisins. 

1. gr. 

2. mgr. 2. gr. hljóði svo: 
Félagsmálaráðuneytið skal, í samráði við Seðlabanka Íslands, fylgjast með framgangi 

samninga lífeyrissjóðanna. Standi lífeyrissjóður ekki við samning af sinni hálfu, skal ákvæði 

3. mgr. 6. gr. reglugerðar þessarar pilda. 

2. gr. 

3. mgr. 3. gr. hljóði svo: 
Félagsmálaráðuneytið skal, í samráði við Seðlabanka Íslands, hafa eftirlit með því að 

ráðstöfunarfé lífeyrissjóða sé rétt skráð á hverjum tíma. Hlutfall skuldabréfakaupa 

lífeyrissjóðs skal miðast við uppfært ráðstöfunarfé sem reiknað er með framangreindum 

hætti. 

3. gr. 

1. mgr. 6. gr. hljóði svo: 

Einstaklingar, sem sannanlega hafa greitt iðgjöld til lífeyrissjóða í samtals 20 mánuði á 

undanförnum 24 mánuðum áður en lánsumsókn er lögð fram, eiga rétt á lánum til 
nýbygginga, til kaupa á notuðum íbúðum, til endurbóta eða endurnýjunar á húsnæði og til 
orkusparandi breytinga á húsnæði enda hafi lífeyrissjóður umsækjanda gert bindandi 
samning við Húsnæðisstofnun ríkisins um skuldabréfakaup, sbr. 2. gr. reglugerðar þessarar. 

4. gr. 

7. gr. hljóði svo: 

Ef umsækjandi hefur greitt iðgjöld til fleiri en eins lífeyrissjóðs í samtals 20 mánuði á 

undanförnum 24 mánuðum áður en umsókn er lögð fram, ákvarðast lánsréttur hans í 

samræmi við þau réttindi sem skuldabréfakaup hvers einstaks sjóðs veita í hlutfalli við 

greiðslutíma iðgjalda til hinna einstöku sjóða.
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5. gr. 
Á eftir 12. gr. komi ný grein, 13. gr., er hljóði svo, númer annarra greina breytist því til 

samræmis: 

(13. gr.) Þeir sem hverfa tímabundið af vinnumarkaði vegna endurmenntunar eða 

annars náms, skulu einskis missa af rétti sínum af þeim sökum enda sýni þeir fram á að þeir 

hafi átt lánsrétt, sbr. 6. gr., þegar námið eða endurmenntunin hófst. 

6. gr. 

13. (verður 14.) gr. hljóði svo: 

Elli- og örorkulífeyrisþegar eiga hámarkslánsrétt samkvæmt reglugerð þessari enda þótt 
þeir fullnægi ekki skilyrði 6. gr. um iðgjaldagreiðslu til lífeyrissjóða í samtals 20 mánuði á 

undanförnum 24 mánuðum. Sama gildir um þá, sem verið hafa utan vinnumarkaðar vegna 

fötlunar, örorku eða aldurs þótt þeir séu ekki lífeyrisþegar. 

7. gr. 
15. (verður 16.) gr. hljóði svo: 

Nýbyggingarlán og lán til kaupa á notuðum íbúðum, sem veitt hafa verið samkvæmt 

lögum nr. 54/1986, skal að jafnaði ekki veita sama umsækjandi oftar en á fimm ára fresti. 

Húsnæðismálastjórn er heimilt að veita undanþágu frá þeirri meginreglu svo sem ef 

umsækjandi þarf vegna atvinnu sinnar eða af öðrum ástæðum að flytjast milli byggðarlaga. 

Sama á við ef um hjónaskilnað er að ræða. 

Lán til orkusparandi breytinga á húsnæði, sem veitt hafa verið samkvæmt lögum nr. 54/ 

1986, skal að jafnaði ekki veita sama umsækjanda oftar en á fimm ára fresti. 

8. go
 r. 

23. (verður 24.) gr. hljóði svo: 

Lán til nýrra íbúða skulu skerðast um 2% fyrir hvern m', sem íbúðin er stærri en 180 m', 

brúttó. Um bílskúr gildir ákvæði 12. mgr. þessarar greinar. Fari íbúð yfir 230 m', brúttó. er 

ekki veitt lán. Gildir þetta um teikningar sem samþykktar eru af byggingarnefndum frá og 

með 14. apríl 1987. 

Til grundvallar öllum útreikningum skulu lagðar fram teikningar, sem samþykktar hafa 

verið af byggingarnefnd, enda hafi verið gætt ákvæða byggingarreglugerðar (nr. 201/1979 
með síðari breytingum) um teikningar, sbr. ákvæði 3.2.4., 3.2.6. og 3.2.7. byggingarreglu- 

gerðarinnar. 

Til grundvallar útreikningum á stærð íbúða er höfð hliðsjón af ÍST 50 (útg. 1. desember 
1986). 

Flatarmál íbúðareiningar er stærð þess flatar sem takmarkast af útlínum umlykjandi 

útveggja og miðlínum umliggjandi innveggja. Innbyggðar svalir og stigagangar í fjölbýlishús- 

um reiknast ekki með í flatarmáli. 

Utanmál útveggja úr steinsteypu, þar sem hitaeinangrun er að innan, er ytri brún 

steypts vegegflatar. 

Utanmál útveggja úr steinsteypu, þar sem hitaeinangrun er að utan, er ytri brún 

vatnsvarnarklæðningar. 

Utanmál útveggja úr timbri/stáli er ytri brún vatnsvarnarklæðningar. 

Séreign og sameign í kjallara/jarðhæð reiknast með íbúðarstærð. Sameignarflatarmál er 

samanlagt brúttóflatarmál þess hluta sameiginlegs húsnæðis sem skiptist jafnt á milli 

eignarhluta. Til slíks húsrýmis heyra: t.d. þvottahús, kyndiklefar, sameiginlegar geymslur, 

reiðhjólageymsla og sorpgeymsla. Sameiginlegir stigar og gangar í fjölbýlishúsum teljast 

ekki til þess hluta sameiginlegs húsnæðis sem skiptist jafnt á milli eignarhluta.
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Flatarmál íbúðarrýmis í rishæð reiknast þar sem hæð að ytri brún þaks er 180 cm eða 

hærri. 

Flatarmál íbúðarrýmis í kjallara/jarðhæð, sem er niðurgrafið, skal reikna þannig til 

minnkunar að flatarmál íbúðarrýmis er margfaldað með eftirfarandi stuðlum. Sé kjallari/ 

jarðhæð niðurgrafin, skal fundin út meðalhæð á jarðlínu þannig að jarðvegshæð frá steyptri 

gólfplötu er tekin á fjórum ystu hornum húss/íbúðar og fundið meðaltal þeirra hæða: 

Jarðvegur/meðalhæð. 
A. 0 - 20 em Stuðull 1.0. 

A. 20 - 60cm Stuðull 0.9. 

A. 60 - 100 em Stuðull 0.8. 

A. 100 - 140 cm Stuðull 0.7. 

A. 140 - 180 em Stuðull 0.6. 

A. 180 - 220 em eða meira Stuðull 0.5. 

Ef stigar eru innan íbúðar, skal flatarmál stigaopa reiknast þannig til frádráttar 

íbúðarrými: 

Stigaop kjallara/jarðhæðar 4.0 m'. 

Stigaop íbúðarhæðar 7.0 m. 

Stigaop rishæðar 3.0 m'. 

Ef bifreiðageymsla er í húsi, reiknast hún ekki með íbúðarrými enda sé hún aðskilin frá 
íbúð. 

Ef sól-/garðstofa tengist íbúð með beinum aðgangi, margfaldast flatarmál hennar með 

margföldunarstuðlinum 0.5. Sól-/garðstofa, sem er sérstæð, reiknast ekki með flatarmál 
íbúðarrýmis. Sól-/garðstofa er húsrými, þar sem þak og hliðar eru úr gleri, nema þær hliðar 

er snúa að íbúðarrými. 

Ef atvinnuhúsnæði er leyft í íbúðarhúsnæði, reiknast það ekki með enda sé það aðskilið 
með heilum veggjum frá íbúð. Umsækjandi skal leggja fram skriflega yfirlýsingu sveitar-/ 
bæjarstjórnar um að atvinnurekstur sé leyfður á viðkomandi stað. 

Þegar um er að ræða íbúðir á lögbýlum, er heimilt að víkja frá þeim reglum, sem fram 

koma í þessari grein, til aukningar húsrýmisins vegna sérstöðu lögbýlanna. Húsnæðismála- 

stjórn setur nánari reglur um þetta efni. 

9. gr. 

Á eftir 31. (verður 32.) gr. komi ný grein, 33. gr., er hljóði svo, númer annarra greina 

breytist því til samræmis: 

(33. gr.) Auk lána til einstaklinga er einnig heimilt að veita lán til kaupa á notuðu 

húsnæði þeim aðilum, sem reka stofnanir, svo sem fyrir Öryrkja eða fatlaða, enda hafi 

viðkomandi stofnun hlotið starfsleyfi hlutaðeigandi ráðuneytis. Slík lán er einnig heimilt að 
veita þeim aðilum sem festa kaup á notuðum íbúðum fyrir öryrkja eða fatlaða. Þegar slíkir 

aðilar eiga í hlut, miðast lánsfjárhæð við hámarkslán samkvæmt 29. gr. (verður 30. gr.) 

reglugerðar þessarar. 

10. gr. 

4. mgr. 38. (verður 40.) gr. hljóði svo: 

Ef um viðbyggingu er að ræða gildir sama stærðarregla um viðbyggingu og eldra 

húsnæði samanlagt eins og um nýbyggingu, sbr. 23. gr. (verður 24. gr.). Fari viðbyggingin og 

eldra húsnæði samtals yfir 180 m!, brúttó, skerðist lánið um 2.0% fyrir hvern m? sem umfram 
er.
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11. gr. 

1. tl. 58. (verdur 60.) gr. hlj6di svo: 
Vottorð frá lífeyrissjóði um iðgjaldagreiðslur samtals 20 mánuði á undanförnum 24 

mánuðum áður en umsókn er lögð fram. 

12. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 54/1986 um breytingu á lögum um 
Húsnæðisstofnum ríkisins, nr. 60/1984, sbr. lög nr. 77/1985 og samkvæmt lögum nr. 27/1987 

um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 60/1984, sbr. lög nr. 54/1986, öðlast 

gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. apríl 1987. 

Alexander Stefánsson. = 

Þorgerður Benediktsdóttir. 

15. apríl 1987 Nr. 182 

REGLUGERÐ 

um Verkmenntaskólann á Akureyri. 

I. KAFLI 

Markmið skólans og skipulag. 

1. gr. 

Verkmenntaskólinn á Akureyri er framhaldsskóli og starfar í samræmi við lög þar að 
lútandi. 

2. gr. 

Það er markmið skólans að efla þroska nemanda sinna, veita þeim almenna og sérhæfða 
menntun að loknu grunnskólanámi og búa þá undir þátttöku í lífi og starfi þjóðfélagsins og 

frekara nám í sérskólum eða háskólum. 

3. gr. 

Skólinn skal gefa nemendum kost á fjölbreyttu samvali bóklegra og verklegra 
námsgreina er myndi mismunandi og mislangar námsbrautir í samræmi við markmið 

skólans. Um fjölda námsbrauta og inntak þeirra skal ákveða í námskrá, sbr. 8. gr. 

11. KAFLI 

Um inntöku nemenda í skólann. 

4. gr. 

Inntaka nemenda í skólann er í höndum skólastjórnar. 

3. gr. 

Nýir nemendur geta hafið nám hvort heldur er á haustönn eða vorönn. Skal 

umsóknarfrestur auglýstur fyrir hvora önn og er ekki skylt að taka til greina umsóknir sem 
berast eftir að hann rennur út. Umsóknir skulu ritaðar á sérstök eyðublöð og skulu fylgja 
umsókn gögn er þar greinir, sbr. 9. grein.
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6. gr. 

Til þess að setjast í skólann þurfa nemendur að hafa lokið grunnskólanámi. Nánari 
inntökuskilyrði einstakra námsbrauta skulu vera hin sömu og gilda um sambærilegt nám í 

framhaldsskólum. 

HI. KAFLI 

Jm námsbrautir, námsefni og kennslu. 

7. gr. 

Skólinn skal starfrækja sérstaka undirbúningsdeild eða hafa í boði sérstaka námsáfanga 

fyrir þá nemendur sem hafa lokið grunnskólanámi en uppfylla ekki inntökuskilyrði þeirrar 
námsbrautar sem sótt er um. Samtímis námi sínu í undirbúningsdeild er þessum nemendum 

heimilt að leggja stund á aðra námsáfanga þar sem undirbúningur þeirra er nægur. Fá þeir 

þá það nám metið til námseininga jafnt og aðrir nemendur. Nám í undirbúningsdeild veitir 

ekki námseiningar. Skólastjórn getur veitt nemendum sem eru orðnir fullra 18 ára við 

innritun undanþágu frá setu í undirbúningsdeild. 

8. gr. 

Skólinn starfar eftir áfangakerfi. Námsbrautir eru skilgreindar í námskrá sem 
menntamálaráðherra setur. 

9. gr. 

Skólastjórn skal með nægum fyrirvara auglýsa hvaða áfangar verði í boði næstu 

námsönn. Við upphaf náms síns í skólanum skulu nemendur velja sér námsbraut og gera 

námsáætlun og tiltaka þar hvaða áföngum þeir hyggjast ljúka rri námsönn. Skólinn skal 

aðstoða nemendur við gerð námsáætlunar. 

  

  

10. gr 

Námsannir á hverju skólaári eru tvær, haustönn og vorönn. 

11. gr. 

Í lok hverrar annar eru haldin próf, áfangapróf. og gefin áfangaeinkunn. Sker hún úr 
um hæfni nemandans til að halda áfram námi í greininni. Einnig má byggja áfangaeinkunn á 

sérstökum verkefnum eða skriflegum æfingum eftir nánari reglum er skólastjórn setur. Skal 

slíkt kynnt nemendum er þeir hefja nám í áfanganum. 

12. gr. 

Við námsmat skal notaður einkunnastigi með heilum tölum frá 1 til 10. Lág- 

markseinkunn í hverjum áfanga er 5. Til þess að standast sveinspróf þarf að ná 5$,0 í 

aðaleinkunn, verklegu prófi, teikningu og faggreinum sérnáms. Um próf og námsmat að 

örðu leyti skal fara samkvæmt reglum í námskrá handa framhaldsskólum sem 

menntamálaráðuneytið gefur út. 

13. gr. 

Nemandi hefur lokið námi í skólanum þegar hann hefur náð tilskildum einingafjölda og 

fer það eftir námsbrautum. Við brautskráningu skal tilgreina námsáfanga og einkunnir í 

prófskýrslum skólans og prófskírteinum nemenda. 

Heimilt er að skjóta ágreiningi, er varðar próf og námsmat, til úrskurðar 

menntamálaráðuneytisins.
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14. gr. 

Umsóknir um óreglulegt nám skulu berast skólastjórn á sama tíma og umsóknir 
reglulegra nemenda. Um utanskólanemendur gilda að öðru leyti sömu reglur og um aðra 

nemendur skólans að því er varðar próf, verklegar æfingar og skylduverkefni. Utanskóla- 

nemendur eru undanþegnir tímasókn. Suma áfanga er ekki unnt að stunda utanskóla. 

15. gr. 

Heimilt er að meta nám í öðrum skólum eða á viðurkenndum námskeiðum til 
námseininga skv. reglum, sem menntamálaráðuneytið setur. 

16. gr. 

Hverjum kennara er skylt að hafa umsjón með hópi 22--28 nemenda, eftir því sem 

skólameistari ákveður í upphafi skólaárs. Umsjónarkennari skal fylgjast vel með námsferli 
skjólstæðinga sinna, leiðbeina þeim um námsval í samráði við námsráðgjafa og vera 

talsmaður þeirra gagnvart öðrum kennurum og yfirstjórn skólans. Umsjónarkennarar skulu 

gera sér sérstakt far um að efla félagsleg tengsl innan hópsins og stuðla að samstöðu hans. 

17. gr. 

Allir fastir kennarar skólans skulu hafa viðtalstíma einu sinni í viku. Deildarstjórar og 
aðrir kennarar, sem hafa sérstakan viðtalstíma vegna starfs síns, skulu hafa þann viðtalstíma 
til viðbótar viðtalstíma samkvæmt þessari grein. 

IV. KAFLI 

Um starfslið skólans. 

18. gr. 

Skólinn skal vera svo búinn starfsliði að hann geti rækt þær skyldur er lög og reglugerð 
þessi mæla fyrir. Skal auk skólameistara og kennara ráða í eftirtalin störf m. a.: 

A. Umsjónar- og ráðgjafarstörf. 
1. Aðstoðarskólameistara skal ráða úr hópi kennslustjóra til þriggja ára í senn og skal 

starfið áður hafa verið auglýst. Aðstoðarskólameistari skal vera staðgengill skóla- 
meistara og honum til aðstoðar við daglega stjórn skólans og jafnframt gegna störfum 

kennslustjóra. Endurráðning aðstoðarskólameistara er heimil. 
2. Ráða skal kennslustjóra úr hópi fastra kennara skólans til þriggja ára í senn og skulu 

störf þeirra hafa verið auglýst. Endurráðning er heimil. Við ráðningu kennslustjóra skal 

taka tillit til menntunar, starfsreynslu og annarra verðleika. Skólameistari og skóla- 

nefnd Verkmenntaskólans á Akureyri skulu veita umsögn um umsækjendur. 

Einn kennslustjóranna skal hafa umsjón með kennslu og námi á heilbrigðissviði, annar 

á hússtjórnarsviði, þriðji á tæknisviði, fjórði á viðskiptasviði og sá fimmti á uppeldis- 

sviði. Kennslustjórarnir skulu vera kennslufræðilegir ráðgjafar skólameistara. Þeir hafa 
yfirumsjón með skipulagningu kennslu hver á sínu sviði, annast gerð stundatöflu auk 
þess að hafa umsjón með prófum í samráði við áfangastjóra. Kennslustjórar skulu 

annast samskipti skólans við stofnanir og fyrirtæki atvinnulífsins. 
3. Áfangastjóra skal ráða til þriggja ára í senn og hefur hann umsjón með skipulagi og 

skráningu áfangakerfis skólans. Hann skal vera skólastjórnendum til ráðuneytis um 
þessi mál og kynna þau kennurum og nemendum. Endurráðning er heimil. 

Áfangastjóri skal einnig hafa yfirumsjón með gerð stundatöflu, próf- og, yfirsetutöflu, 

námsferilsskrár og fjarvistarskrár. 

>
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Umsjónarmaður öldungadeilda. Heimilt er að ráða einn af kennurum skólans til að hafa 

umsjón með rekstri öldungadeilda. Kennsluafsláttur vegna þess starfs skal ákveðinn af 

menntamálaráðuneyti að höfðu samráði við skólameistara. 

Heimilt skal að ráða deildarstjóra í sérfræðigreinum eða greinaflokkum. Deildarstjóri 

skal ráðinn til tveggja ára í senn úr hópi fastráðinna kennara við skólann. Endurráðning 

er heimil. Við ráðningu í deildarstjórastarf skal taka tillit til menntunar og annarra 

verðleika. Skólameistari ræður deildarstjóra að höfðu samráði við kennara í deildinni 

og með samþykki menntamálaráðuneytis og skólanefndar Verkmenntaskólans á 

Akureyri. 

Deildarstjóri hefur umsjón með kennslu, námsefni og kennslutækjum í þeim greinum, 

sem falla undir deildarstjórn hans. Hann hlutast til um samstarf kennara, skipulagningu 

námsáfanga, val námsefnis, umfang þess, vinnubrögð og námsmat og sker úr ef 

ágreiningur verður. Hann hefur samráð við kennslustjóra og aðra deildarstjóra skólans 

um námsefni og kennsluaðferðir. Deildarstjóri skal fylgjast með því að snyrtilega sé 

farið með efni og tæki í verklegum æfingum og við aðra kennslu. 
Bókavörður hefur umsjón með bóka- og námsgangasafni skólans og lestrasölum. Hann 

annast skráningu safnsins og sér um að halda því í röð og reglu og annast innkaup á 
bókum í samráði við skólameistara og deildarstjóra. Hann leiðbeinir nemendum um, 

hvernig þeir geti sem best hagnýtt sér safnið. 

Ráða skal námsráðgjafa við skólann er liðsinni nemendum við val á námsbraut og 

námsáföngum hverrar námsannar, svo og um einkamál sem námið varða. Hann fer með 

hvert erindi sem undir hann er borið og þá vitneskju, sem hann öðlast í starfi sínu í 

samtölum við nemendur sem algjört trúnaðarmál. 

Námsráðgjafi skal vera menntaður sem námsráðgjafi eða vera uppeldisfræðingur eða 

sálfræðingur og hafa auk þess reynslu af kennslustörfum. Séu ekki tök á að fá slíkan 

mann til starfa má til bráðabirgða ráða reyndan kennara til að gegna starfinu að nokkru 

eða öllu leyti. 

Félagsmálastjóri skal ráðinn úr hópi kennara. Hann skal vera nemendum til aðstoðar 

við félagsstörf og annast fyrirgreiðslu af skólans hálfu og hlutast til um skipulagningu 

félagsstarfsins svo að ekki valdi árekstrum, m. a. varðandi nýtingu húsnæðis. Hann sér 

um eftirlit með þeim samkomum nemenda sem fram fara í húsakynnum skólans eða á 

hans vegum annars staðar. Hann skal einnig aðstoða nemendur við fjárhagsáætlanir og 

fjárreiður vegna félagslífs þeirra. 

Skólameistari ræður félagsmálastjóra til allt að tveggja ára í senn með samþykki 

menntamálaráðuneytisins og skólanefndar Verkmenntaskólans á Akureyri. 

  

B. Störf í skrifstofu. 
Skrifstofustjóri skal vera skólameistara til aðstoðar við dagleg störf og stjórna störfum 

sem unnin eru í skrifstofu skólans í umboði skólameistara svo sem reikningshaldi sem 

skólinn hefur með höndum og fjárreiðum, sem um skrifstofu skólans fara. Ritari skal 

annast afgreiðslu í skrifstofu, upplýsingar til nemenda, vélritun og símavörslu. Um aðra 

skrifstofuaðstoð fer eftir mati Verkmenntaskólans á Akureyri og rekstraraðilja. 

C. Önnur störf. 
Umsjónarmaður húsa hefur umsjón með öllum húsum skólans og húsmunum, gerir 

tillögur um viðgerðir og viðhald til skólameistara, annast eftirlit með lóð skólans og 

hirðingu hennar. 

Húsvörður annast dyravörslu, skipuleggur og stjórnar ræstingu og hefur umsjón með 

ljósum og hita.
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3. Tækjavörður skal hafa umsjón með kennslutækjum og halda eignaskrá skóla. Hann skal 

sjá um viðhald og viðgerðir á tækjakosti í samráði við skólameistara og deildarstjóra. 

Fela má sama starfsmanni að gegna fleiri en einu þeirra starfa sem talin eru upp í lið A— 
C hér að framan. 

19. gr. 

Skólameistari skal skipaður í embætti af menntamálaráðherra. Aðstoðarskólameistari, 

fastir kennarar og aðrir uppeldislegir starfsmenn skólans skulu settir eða skipaðir af 

menntamálaráðuneytinu að fenginni umsögn skólameistara og skólanefndar. Tölu fastra 

kennara skal miða við að eigi komi fleiri en 20 nemendur á hvern þeirra. Skólameistari 
ræður stundakennara. 

V. KAFLI 

Um stjórn skólans. 

20. gr. 

Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans, en hann er rekinn í sameigningu af 
ráðuneytinu og Akureyrarbæ í samræmi við ákvæði samnings milli aðilja frá 19. ágúst 1981. 

21. gr. 

Við skólann skal starfa skólanefnd skipuð fimm mönnum samanber 6. grein samnings 
um stofnun Verkmenntaskóla á Akureyri milli menntamálaráðuneytisins og bæjarstjórnar 
Akureyrar frá 19. ágúst 1981. Skólanefnd skal fjalla um skipulagsmál skólans, bygginga- 

framkvæmdir, fjárhagsáætlanir og mannaráðningar. 

22. gr. 

Skólastjórn undir forsæti skólameistara skipa einn kennslustjóri, er kennslustjórar velja 

úr sínum hópi, aðstoðarskólameistari, tveir fulltrúar kennara, kosnir á almennum kennara- 
fundi og tveir fulltrúar nemenda. Fulltrúar nemenda og kennara skulu kosnir til eins árs í 
senn. 

Skólastjórn úrskurðar um inntöku nemenda í skólann, einstaklingsbundnar umsóknir 

þeirra, svo sem um flutning milli bekkja og frestun prófs, agabrot nemenda, svo og önnur 

málefni skólans, sem ekki eru sérstaklega falin skólameistara einum eða almennum 
kennarafundi í þessari reglugerð. 

Skólastjórn skal halda reglulega fundi á starfstíma skólans. Rísi ágreiningur í skóla- 

stjórn, ræður meirihluti atkvæða. Falli atkvæði jöfn, ræður atkvæði skólameistara. Haldin 

skal gerðabók um fundi skólastjórnar. 
Skólastjórn getur falið skólameistara að annast afgreiðslu mála, er undir skólastjórn falla 

á þeim tíma árs er skólinn starfar ekki. 

23. gr. 

Skólameistari hefur sem oddviti skólastjórnar yfirumsjón með starfsemi skólans, húsum 

hans og munum, og rekstri öllum, að svo miklu leyti sem skólanefnd Verkmenntaskólans á 
Akureyri fer ekki með þau mál. Hann skal hafa forystu um uppeldishlutverk skólans og bera 

ábyrgð á því að starfsemi skólans sé í samræmi við lög, reglugerðir, námskrár og önnur 

gildandi fyrirmæli á hverjum tíma. Hann hefur yfirumsjón með námi og kennslu í skólanum 

Og öðru sarnstarfi nemenda og kennara og skal eftir föngum hafa eftirlit með því að kennarar 

og aðrir starfsmenn skólans ræki skyldu sína. 
Skólameistari skal með aðstoð samstarfsfólks fylgjast með framförum, hegðun og iðni 

nemenda og kynna sér eftir föngum hagi þeirra. Skylt er honum að gefa skýrslu um framfarir
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og hegðun nemenda ef forráðamenn hans óska þess. Þá ber honum og að hlutast til um að 
forráðamanni sé tilkynnt ef nemandi vanrækir námið eða brýtur reglur skólans og skipast 
ekki við áminningar. 

24. gr. 

Almennur kennarafundur fjallar um mál er varða breytingar á námsskipan og 

kennsluháttum og um almennar ákvarðanir varðandi tilhögun prófa og námsmat. Skal 

jafnan leita álits kennarafundar áður en teknar eru veigamiklar ákvarðanir í slíkum efnum. 

Skólastjórn getur og ákveðið að skjóta öðrum málum til umsagnar kennarafundar. 

Kennarafundur getur á sama hátt vísað málum til endanlegrar afgreiðslu skólastjórnar eða 

deildarstjórafundar. 

Kennarafundur kýs við upphaf hverrar haustannar tvo fulltrúa til setu í skólastjórn og er 

kjörtímabil þeirra eitt ár í senn. Endurkjör er heimilt. 

Skólameistari boðar til kennarafunda og stýrir þeim. Skylt er að halda kennarafund ef 
þriðjungur fastra kennara óskar þess eða fulltrúar kennara í skólastjórn. Skylt er föstum 
kennurum að sækja kennarafundi að forfallalausu, enda séu fundirnir haldnir á eðlilegum 

starfstíma skólans og boðaðir í tæka tíð. Stundakennurum er skylt að sækja fundi, ef 

skólameistari Óskar þess, enda hafi þeir þá atkvæðisrétt. 

Rétt til að sitja kennarafundi hafa auk kennara skrifstofustjóri og bókavörður. 

Skólameistari undirbýr mál er fyrir kennarafundi koma, en öllum sem rétt eiga til „etu á 

fundunum skal heimilt að leggja þar fram mál. Skólameistari sér um að samþykktum 

kennarafunda sé komið á framfæri við rétta aðilja, nema fundurinn ákveði að hafa annan 

hátt á. Halda skal gerðabók um kennarafundi. 

25. gr. 

Í skólanum skal starfa nemendaráð er sé fulltrúi nemenda gagnvart skólastjórn og henni 
til aðstoðar í málefnum nemenda. Nemendaráð kýs tvo fulltrúa í skólastjórn sbr. 22. gr. 

Almenn samtök nemenda í skólanum setja reglur um skipan, starfssvið og starfshætti 

nemendaráðs, og skulu þær háðar samþykki skólastjórnar og staðfestingu 

menntamálaráðuneytisins. Skal þess gætt, að slíkar reglur séu þannig úr garði gerðar, að 
tryggt sé eftir föngum jafnrétti nemenda. 

Vi. KAFLI 

Um reglu og aga. 

26. gr. 

Reglu og aga skólans skal miða að því að friða um starf hans. Kennarar og nemendur 

skulu rækja störf sín af alúð og árvekni. 

21. gr. 

Nemendum eru heimil húsakynni í skólanum til skemmtana sinna og félagslífs, eftir 

nánari ákvæðum skólastjórnar, enda gæti þeir reglu og góðrar umgengni. 

28. gr. 

Nemendur, sem geta ekki sótt skólann sökum veikinda eða annarra gildra ástæðna, 
skulu tilkynna forföll. Skólastjórn setur nánari reglur um skólasókn. Eigi er skylt að taka 

önnur læknisvottorð gild en vottorð skólalæknis. 

29. gr. 

Nú gerist nemandi brotlegur við reglugerð skólans eða starfsreglur. Skulu kennarar þá 
vanda um við hann eða tilkynna skólameistara, ef brotið er alvarlegs eðlis. Skipist nemandi
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ekki við slíkar umvandanir kennara eða skólameistara, getur skólastjórn vikið honum úr 
skóla um stundasakir eða til fulls, enda hafi námsráðgjafi fjallað um málið. Þó geta 
málsatvik verið þannig, að skólameistari megi tafarlaust vísa nemanda burt. Ákvörðun um 
brottvikningu úr skóla getur nemandi skotið til menntamálaráðuneytisins. 

30. gr. 

Nú veldur nemandi vísvitandi skemmdum á eignum skólans og ber honum þá að bæta 
fullum bótum. 

31. gr. 

Nemendum er skylt að takast á hendur umsjón í skólanum eftir fyrirmælum 
skólameistara. 

32. gr. 

Nemendur, kennarar og aðrir starfsmenn mega ekki við skólastarf hafa áfengi eða 

önnur vímuvaldandi efni um hönd né koma til starfa undir áhrifum þeirra. Á skemmtunum 

skólans gilda þær reglur um áfengi, sem skólastjórn setur og skulu þær vera í samræmi við 

áfengislöggjöf í landinu hverju sinni og fyrirmæli yfirstjórnar skólanna (bréf 

menntamálaráðuneytisins nr. 212/1950, um bindindiseftirlit í skólum, sbr. bréf ráðuneytisins 
nr. 120/1970). 

VII. KAFLI 

Gildistaka. 

33. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 14/1973 um fjölbrautaskóla og ákvæði 7. 

gr. Í samningi menntamálaráðuneytisins og Akureyrarbæjar frá 19. ágúst 1981. Reglugerðin 

öðlast gildi 1. júní 1987 og fellur þá úr gildi reglugerð nr. 254/1984. 

34. gr. 

Endurskoða skal þessa reglugerð að liðnum þremur árum frá gildistöku hennar. 

Menntamálaráðuneytið, 15. april 1987. 

Sverrir Hermannsson. 

Knútur Hallsson. 

8. apríl 1987 Nr. 183 
REGLUR 

um breytingu á reglum um skipsbækur nr. 138/1986. 

1. gr. 
2. mgr. Í. gr. orðist svo: 

Öll skip, sem eru 24 metrar að lengd eða lengri, skulu auk þess halda vélarbók. 

> ør 
hr 5 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt 9. gr. siglingalaga nr. 34/1985, öðlast þegar 
gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 8. apríl 1987. 

Matthías Bjarnason.   
Ragnhildur Hjaltadóttir.



Nr. 184 356 21. april 1987 

REGLUGERÐ 

um Siglingamálastofnun ríkisins skipulag, starfshætti og verkefni. 

1. gr. 

Siglingamálastofnun ríkisins skiptist í eftirfarandi aðalsvið: 

1) Skrifstofusvið. 
2) Skipaeftirlitssvið. 
3) Mengunarsvið. 

2. gr. 

Aðalsvið skiptast í eftirfarandi deildir og málaflokka: 
1) Skrifstofusvið: 

Skrifstofa. 

Tölvu- og fræðslumál. 

Skipaskráning. 

2) Skipaeftirlitssvið: 
Tæknideild. 
Eftirlitsdeild. 
Umdæmisskrifstofur. 

3) Mengunarsvið: 
Mengun sjávar. 
Köfunarmál. 
Flutningamál. 

3. gr. 

Siglingamálastjóri annast framkvæmdastjórn þeirra mála, sem falin eru Siglingamála- 

stofnun, í samræmi við lög, reglur og önnur fyrirmæli. 
Forstöðumenn stjórna aðalsviðum. Þeir skulu vera sjálfstæðir í starfi, en bera ábyrgð 

gagnvart siglingamálastjóra. 
Deildarstjórar stjórna deildum, en umdæmisstjórar umdæmisskrifstofum. Þeir bera 

ábyrgð gagnvart forstöðumönnum aðalsviða. 

4. gr. 

Verkefni aðalsviða er sem hér segir: 

Skrifstofusvið. 

Fjármál, áætlunargerðir, bókhald, innheimta, starfsmannahald, húsnæði, umsjón með 

prentun og útgáfa ársskýrslu. 

Almennt skrifstofuhald og skjalavarsla. 

Endurgreiðsla tolla og áritun aðflutningsskýrslna fyrir viðurkenndan búnað til skipa. 

Tölfræðileg gagnaöflun og úrvinnsla. 
Fræðslu- og kynningarstarf, útgáfa fræðslurita og fréttabréfa, dreifing reglna til 

hagsmunaaðila og starfsmanna. 

Áhafnamál, leiðbeiningar varðandi menntun og þjálfun áhafna. 

Skipaskráning, útgáfa skráningarskírteina og mælibréfa.
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Skipaeftirlitssvid. 

Eftirlit með skipum í samræmi við lög, reglur og alþjóðasamþykktir og gerð tillagna að 
nýjum reglum um smíði og búnað skipa. 

Gerð handbóka fyrir skoðunarmenn. 

Viðurkenningar á efnum, tækjum og búnaði til skipa. 
Umsagnir til ríkissaksóknara um sjóslys. 

Rannsóknir um borð í skipum. 

Skoðun skipa og útgáfa haffærisskírteina. 
Skipamælingar. 

Mengunarsvið. 

Eftirlit með framkvæmd laga og reglna um varnir gegn mengun sjávar og útgáfa 
mengunarvarnaskírteina. 

Eftirlit með framkvæmd laga og reglna um köfun í atvinnuskyni. 

Framkvæmd reglna um flutning á hættulegum varningi með skipum, reglna um gáma og 
útgáfa viðkomandi vottorða. 

Viðurkenning efna og tækjabúnaðar til mengunarvarna og vegna köfunarmála. 

Gerð tillagna að breytingu á reglum um mengunarvarnir, köfunarmál og flutning á 
hættulegum varningi. 

5. gr. 
Skipting verkefna milli deilda adalsvida skal vera i samræmi vid skipurit Siglingamåla- 

stofnunar, sem rådherra stadfestir hverju sinni. 

6. gr. 

Mörk umdæma og umdæmisskrifstofur Siglingamålastofnunar skulu vera eftirfarandi: 
Umdæmi I, Reykjavik. 

Adsetur skrifstofu: Reykjavik. 

Mörk umdæmis: Vík í Mýrdal—Hvítá í Borgarfirði. 

Umdæmi II, Vesturland. 

Aðsetur skrifstofu: Ólafsvík. 

Mörk umdæmis: Hvítá í Borgarfirði—Gilsfjarðarbotn. 
Umdæmi III, Vestfirðir. 

Aðsetur skrifstofu: Ísafjörður. 

Mörk umdæmis: Gilsfjarðarbotn— Hóp. 

Umdæmi TV, Norðurland. 

Aðsetur skrifstofu: Akureyri. 
Mörk umdæmis: Hóp—Gunnólfsvíkurfjall. 

Umdæmi V, Austurland. 

Aðsetur skrifstofu: Fáskrúðsfjörður. 

Mörk umdæmis: Gunnólfsvíkurfjall—Vík í Mýrdal. 
Umdæmi VI, Vestmannaeyjar. 

Aðsetur skrifstofu: Vestmannaeyjar. 

Mörk umdæmis: Vestmannaeyjar. 

7. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 20/1986 um Siglingamálastofnun 

ríkisins, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 21. apríl 1987. 

Matthías Bjarnason. 

Ragnhildur Hjaltadóttir.
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1.1. 

2.1. 

3.3. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Brjánslæk. 

I. KAFLI 

Höfnin og stjórn hennar. 

1. gr. 

Takmörk hafnarinnar. 

Hafnarsvæði Brjánslækjar takmarkast af eftirtöldum línum: Lína sem hugsast dregin 

samsíða þjóðvegi, 50 metrum neðan miðlínu vegar og eru þetta efri eða vestur mörk 

hafnarsvæðis. Að norðan afmarkast svæðið af línu sem hugsast dregin samsíða vegi er 
nær frá þjóðvegi niður að ferjubryggju, 100 m norðan miðlínu. Þessi lína gengur í sjó 

fram u. þ. b. miðja vegu milli Þrælavogs og Innri Grundartanga. 

Að sunnan afmarkast hafnarsvæðið af línu sem hugsast dregin í sjó fram miðja vegu 

milli Heyness (Ytri Grundartanga) og Hrófsness um svokallaðan Ós. Sjávarlínan að 

austan nær um Í km út frá ströndinni. 

. Inni á hafnarsvæðinu eru hinar svonefndu Flókatóftir sem friðlýstar eru samkvæmt 
þjóðminjalögum nr. 52/1969 og skal farið með þær eins og þau lög ákveða. 

2. gr. 

Stjórn hafnarinnar. 

Barðastrandarhreppur er eigandi hafnarinnar. Sveitarstjórn fer með stjórn hafnar- 

mála undir yfirumsjón samgönguráðuneytisins. 

2. Hafnarstjórn fer með framkvæmd hafnarmála í umboði sveitarstjórnar. 

Hafnarstjórn skal skipuð þremur fulltrúum, er sveitarstjórn kýs og jafnmörgum til 

vara. Minnst einn aðalmanna í hafnarstjórn skal eiga sæti í sveitarstjórn. 

Kjörtímabil hafnarstjórnar er hið sama og sveitarstjórnar. 

. Auk hinna kjörnu fulltrúa á oddviti, sem jafnframt gegnir starfi hafnarstjóra, sæti Í 

hafnarstjórn með málfrelsi og tillögurétt ef hann er ekki kjörinn fulltrúi í stjórninni. 

. Hafnarstjórn kýs sér formann og stýrir hann fundum hennar og boðar til þeirra í 

samráði við hafnarstjóra. 

3. gr. 

Hlutverk og valdsvið hafnarstjórnar. 

. Hafnarstjórn gerir fjárhagsáætlun fyrir hafnarsjóð þar sem fram kemur m. a. 

viðhaldskostnaður hinna ýmsu hafnarmannvirkja svo og kostnaður við nýbyggingar. 

Hafnarstjórn skal leggja fjárhagsáætlun fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. 

Hafnarstjórn skal leita staðfestingar sveitarstjórnar á lántökum og öðrum fjárskuld- 

bindingum. 
. Hafnarstjórn hefur endanlegt ákvörðunarvald um: 

— Ráðningu fastra starfsmanna sbr. 5. gr. 

— Rekstur hafnarinnar svo sem ráðstöfun á aðstöðu þ. m. t. leiga á húsnæði í eigu 

hafnarinnar og landi hennar sem leigt er til skamms tíma. 

— Leyfisveitingar til starfsemi á hafnarsvæðinu og að banna eða takmarka afnot 

hafnarsvæða fyrir starfsemi sem hún telur torvelda eðlilega hafnarstarfsemi. 

Hafnarstjórn gerir tillögur til sveitarstjórnar varðandi skipulagsmál á hafnarsvæðinu. 

Byggingarmál á hafnarsvæðinu skulu hljóta umfjöllun hafnarstjórnar og bygginga- 

nefndar áður en þau eru lögð fyrir sveitarstjórn.
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4.1. 

4.2. 

4.3. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

6.1. 

7.1. 

7.2. 

Innan hafnar má ekki gera nein hafnarmannvirki, né breyta þeim mannvirkjum sem 
nú eru til staðar og ekki heldur fylla upp né dýpka út frá landi nema leyfi 
hafnarstjórnar og/eða sveitarstjórnar komi til. 

Hafnarstjórn hefur eftirlit á hafnarsvæðinu með byggingu mannvirkja sem undan- 
þegin eru ákveðum byggingarlaga nr. 54/1978. 

4. gr. 

Hlutverk hafnarstjóra. 
Hafnarstjóri er skipaður af sveitarstjórn. Oddviti gegnir störfum hafnarstjóra ef ekki 
er til þess ráðinn sérstakur starfsmaður. Hafnarstjóri fer með daglega stjórn 
hafnarinnar í umboði hafnarstjórnar. Hafnarstjóri undirbýr mál sem leggja á fyrir 
hafnarstjórn og veitir viðtöku erindum til hennar. Hann sér um framkvæmd 
samþykkta hafnarstjórnar og veitir hafnarstjórn og sveitarstjórn upplýsingar um 
málefni hafnarinnar. 

Hann sér um að fjárhagsáætlun sé fylgt og ber ábyrgð á fjárreiðum hafnarsjóðs og ber 
í hvívetna að gæta hagsmuna hafnarsjóðs. Í erindisbréfi má setja nánari reglur um 
starfssvið hafnarstjóra. 

Hafnarstjóri skal vinna störf sín í samræmi við ákvæði hafnalaga og hafnareglugerða 
og fara að öðru leyti eftir samþykktum hafnarstjórnar og sveitarstjórnar. 
Hafnarstjóri sér um að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum skylt að 
hlýða fyrirmælum hans og þeirra sem hann felur slík störf. 

5. gr. 

Aðrir starfsmenn hafnarinnar. 
Hafnarstjórn ræður aðra fasta starfsmenn hafnarinnar en hafnarstjóra. Vikukaups- 
menn og fólk til afleysinga ræður hafnarstjóri. 

Hafnarstarfsmenn, sem hafa umsjón með eignum hafnarinnar gæta reglu og sinna 
hafnarvörslu, skulu bera skilríki um starf sitt og/eða einkennisbúning samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta kurteisi í starfi. Þyki einhverjum að hann sé órétti 
beittur af starfsmönnum hafnarinnar getur hann kært það fyrir hafnarstjóra en skipun 
starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

II. KAFLI 

Umferð skipa. 

6. gr. 

Skilgreining á skipi. 

Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljótandi far sem nota má sem flutningatæki, 

dvalarstað, vinnustað, framleiðslustað eða geymslustað, þar með taldir kafbátar. 

7. gr. 

Almennar reglur við komu og brottför. 

Við komu og brottför að degi til skulu skip önnur en íslensk fiskiskip hafa þjóðfána við 
hún. 
Þjónusta við skip, svo sem vatnsafgreiðsla og tenging rafmagns, er unnin af 
hafnarvörðum undir stjórn hafnarstjóra. Skip skulu við komu, brottför og siglingu um 
hafnarsvæðið hafa opna talstöð á viðskiptabylgju hafnarinnar.
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7.3. 

7.4. 

7.5. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

Sérhvert skip skal boda åætlada komu sina (ETA) til hafnarvarda med fjarskiptasam- 

bandi eða gegnum umboðsmann með minnst 24 klst. fyrirvara en fiskiskip í síðasta 

lagi með 1 klst. fyrirvara. Tilkynna skal brottför með minnst 3 klst. fyrirvara. 

Skipstjóri skal við komu til hafnar gefa eftirfarandi upplýsingar eftir því sem við á: 

— Skipsnafn, skipaskrárnúmer, þjóðerni, stærð samkvæmt mælibréfi, djúpristu og 

síðasta viðkomustað. 
— Nafn skipstjóra. 
— Stærð áhafnar og fjölda farþega. 

— Tegund og magn farms. 

— Um hættulegan farm, tegund (tækniheiti og IMDG flokkun) og magn. 

— Um hugsanlega sjúkdóma um borð. 
— Nafn umboðsmanns. 

Búnaður skipa skal uppfylla kröfur alþjóðasamþykkta sem íslensk stjórnvöld hafa 

staðfest svo og sérreglna Siglingamálastofnunar ríkisins. Skipstjórnarmenn skulu sýna 

hafnarstarfsmönnum, ef óskað er, skírteini um fullnægjandi búnað skipa sinna. 

8. gr. 

Umferð um höfnina. 

Þegar skip kemur til hafnar skal leitað upplýsinga, hjá hafnarverði eða umboðsmanni, 

um hvar binda megi skipið við bryggju. 

Óheimilt er að binda skip annars staðar en þar sem starfsmenn hafnarinnar vísa til. 

Skip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli að öðrum skipum eða hafnar- 

mannvirkjum stafi hætta af því. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 

Sérhvert skip, sem ekki er bundið við bryggju eða hafnarbakka, skal hafa uppi 

fyrirskipuð ljós og dagmerki. 
Skemmti- og smábátar, þar með taldir ára- og seglbátar, skulu svo sem frekast er unnt 

forðast siglingaleiðir stærri skipa sem eru á leið til eða frá höfninni. Ennfremur skal 

sýna sérstaka aðgæslu þegar skip njóta aðstoðar dráttarbáta eða eru að leggja að og 

frá viðlegu. 

9. gr. 

Skip í viðlegu. 

Skip telst í viðlegu þegar það liggur við hafnarbakka, bryggju þ. m. t. utan á öðru 
skipi, eða föst legufæri og er í eða bíður eftir afgreiðslu eða þjónustu. 

Skip hljóta viðlegu í sömu röð og þau koma til hafnar. Undantekin eru skip sem hafa 

fastar viðlegur eða umsamin forgangsafnot hafnarbakka og skemmtiferðaskip. 
Ekki má binda skip við hafnarbakka eða bryggjur nema við festarhringa eða 

festarstólpa. Festum skal þannig komið fyrir að þær hindri sem minnst umferð á 

bryggju eða hafnarbakka og skulu festar auðkenndar með veifum eða öðrum 

varúðarmerkjum. Þyki hafnarverði þessa ekki nægilega gætt getur hann krafist þess 

að bætt sé úr því tafarlaust. 

Þegar búið er að leggja skipi við bryggju má ekki flytja það innan hafnar án leyfis 

hafnarvarðar en skyldur er skipstjóri að flytja skipið ef hafnarvörður skipar svo fyrir. 

Skip sem ekki er verið að lesta eða losa eða ekki eru í rekstri mega aldrei liggja svo í 
höfninni að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt að hlýða boðum starfsmanna 

hafnarinnar um flutning þeirra. Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið samkvæmt 

ákvæðum þessa töluliðs eða dragist flutningur þess fram yfir þann tíma sem 

hafnarvörður hefur fyrirskipað er hafnarstjóra heimilt að láta flytja skipið á kostnað 

og ábyrgð skipseiganda.
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9.5. 

9.6. 

10.1. 

10.2. 

11.8. 

Í sérhverju skipi skal að jafnaði vera einn maður að minnsta kosti sem tekið getur á 

móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær. Skal hann sjá um að 
óviðkomandi aðilar hafi ekki aðgang að skipinu og ber eigandi fulla ábyrgð á öllu því 
tjóni er leiða kann af vanrækslu í þessu efni. Heimilt er hafnarstjóra að fallast á gæslu 

sérstakra Öryggisvarða enda séu hjá hafnarvörðum nöfn skipstjórnarmanna sem kalla 

má út vegna óveðurs eða annarra orsaka. 

Hafnarverðir ákveða legur fyrir skip 12 brl. og minni við viðeigandi mannvirki eftir því 
sem rými leyfir. Þegar skip er sjósett eða siglt í höfn skal eigandi tilkynna það 

hafnarvörðum. Skip þessi eru á ábyrgð eigenda sama hvort þau eru á floti í höfninni 

eða á landi hennar. Heimilt er að fela félögum smábátaeigenda umsýslu á ákveðnum 

svæðum undir eftirliti hafnarvarða samkvæmt nánari reglum. 

10. gr. 

Skip í lægi. 

Skip telst í lægi þegar það liggur fyrir akkeri eða öðrum legufærum og er ekki í rekstri. 

Skipum sem leggja skal í lægi má aðeins leggja á þeim stöðum sem hafnarvörður 

leyfir. Skipum skal lagt undir umsjón hafnarstjóra og legufæri ákveðin í samráði við 

hann enda liggi fyrir samþykkt tryggingarfélags skipsins. Eftirlit og viðhald legufæra 

er á ábyrgð skipseiganda. Meðan skip liggur mannlaust í lægi skal ekki sjaldnar en 
tvisvar í mánuði farið út í það til þess að líta eftir hvort legufæri eða annað hafi haggast 
eða bilað og ef svo reynist skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er. 

HI. KAFLI 

Afnot hafnarmannvirkja og landsvæða. 

li. gr. 

Lestun og losun almennt. 

. Afnot hafnarmannvirkja og lands eru öllum heimil að fengnu leyfi hafnaryfirvalda og 
gegn greiðslu samkvæmt gjaldskrá. 

. Hafnarstjórn ber enga ábyrgð á varningi eða öðrum eignum sem geymdar eru á 

hafnarsvæðinu. 

3. Við lestun og losun skal viðhafa fyllstu gætni til að koma í veg fyrir óeðlilegt slit 
mannvirkja og búnaðar. Ekki má draga þunga hluti eftir hafnarbökkum né sturta 

varningi af bílum án eðlilegs hlífðarlags. 

4. Hafnarstjórn getur sett hraða- og þungatakmarkanir á hafnarsvæðinu. Í sérstökum 

tilfellum er þó hafnarstjóra heimilt að veita undanþágu frá slíku. 

. Óheimilt er mönnum að geyma tækjabúnað á hafnarsvæðinu, utan eigin leigusvæða, 

án leyfis hafnaryfirvalda. 

. Þeir munir eða vörur sem skipað er upp eða láta á í skip mega ekki liggja á bryggju, 

hafnarbakka eða annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum sem ætlaðir eru 

til geymslu á slíkum varningi. Hafnarstjóri getur flutt vörur og muni sem geymdir eru í 

óleyfi burt á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans. 
. Við lestun og losun á vikri, sandi, kolum og öðru þess háttar er skylt að hafa nægilega 

sterkar hlífar milli skips og hafnarbakka þannig að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi 

gætt getur hafnarstjóri stöðvað verkið þar til bætt hefur verið úr því sem áfátt er. 

Þegar lokið er lestun eða losun skal sá er séð hefur um lestun eða losun láta ræsta 

bryggju þá eða hafnarbakka sem notuð hefur verið. Farist það fyrir skal hafnarvörður 

sjá um að það sé gert en afgreiðslumaður skipsins greiði allan kostnað sem af því 

leiðir. 

B 24



Nr. 185 362 15. april 1987 

12.1. 

12.3. 

14.1. 

14.2. 

12. gr. 

Meðferð eldfims og hættulegs varnings. 

Skip sem flytja sprengiefni, eldfima vökva, lofttegundir undir þrýstingi (flöskugas), 

eða efni sem við vissar aðstæður valda eld- eða sprengihættu mega ekki leggjast að 
bryggju fyrr en leyfi hefur verið veitt til þess. 
Skipstjóra eða umboðsmanni ber að tilkynna hafnarverði og slökkviliðsstjóra um 
farminn 24 klst. fyrir áætlaðan komutíma. Tilkynningarskyldan nær til efna sem 

samkvæmt alþjóðareglum (International Maritime Dangerous Goods Code) flokkast í 

flokka 1, 2,3, 4 og 5. Í tilkynningu skal greina tækniheiti efna og UN — tölu þeirra 

skv. IMDG-reglum, magn, pökkun og lestun. Sem dæmi um hættulegan varning má 

nefna: púður, dýnamit, geomit, hlaðnar patrónur, bensín, steinolíu, aceton, terpen- 

tínu, toluol, kosangas, kalctumkarbit, ammoníumnítrat, natriumklorat. 

„ Losun á vörum sem um ræðir í þessari grein skal að jafnaði framkvæmd strax og skip 

hefur lagst að bryggju og á undan öðrum varningi. Við lestun skal slíkur farmur 

lestaður síðast og skal skip láta úr höfn strax að lestun lokinni. Álíti hafnarstjóri að 

hætta geti stafað af lestun eða losun eldfimrar vörur getur hann stöðvað verkið uns 
nauðsynlegar varúðarráðstafanir hafi verið gerðar. 
Skylt er að hafa öryggisvörð við skip sem lesta eða losa eldfimar vörur. Hafnarvörður 
getur ákveðið að lestun og losun slíkrar vörur fari fram við sérstaka hafnarbakka þar 

sem tryggast er talið. 
Varningur skal geymdur á svæði sem hafnarvörður samþykkir. Setja skal sérstakar 

reglur um nánari framkvæmd og ákvæði þessarar greinar, sbr. ráðleggingar 

Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) um Öryggi við flutning, meðferð og 

geymslu á hættulegum efnum á hafnarsvæðum. 

Skip sem flytja eldfim efni skulu á daginn hafa uppi rautt flagg (merkjatákn B) á 
framsiglu en á nóttunni rautt ljósker. Í skipum sem flytja eldfim efni má ekki kveikja 

eld eða ljós nema undir kötlum skipsins eða í eldavél skipsins og á lögboðnum 
ljóskerjum. Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim skipum og á því svæði þar sem 

unnið er að fermingu eða affermingu eldfims varnings. 

IV. KAFLI 

Um hafnargjöld á Brjánslæk. 

13. gr. 

Um hafnargjöld. 

. Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrám sem settar skulu í 

samræmi við ákvæði 13. gr. hafnalaga. 

V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
14. gr. 

Löggæsla á hafnarsvæðinu, umferð og fleira. 

Lögreglan í Barðastrandarsýslu hefur á hendi löggæslu á hafnarsvæðinu. 

Þeim sem ekkert lögmætt erindi eiga er bannað að dvelja á landi hafnarinnar ef þeir 

með því tálma lestun og losun eða önnur störf sem þar eru unnin. Banna má 

ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur, hafnarbakka, farmstöðvar 

og önnur afgreiðslusvæði. 

Fólk sem fer um hafnarsvæðið er þar á eigin áhættu og ábyrgð.
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14.3. 

14.4. 

14.5. 

15.2. 

16.1. 

16.2. 

16.3. 

17.1. 

Bannað er að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina eða á henni. 
Sömuleiðis er bannað að skjóta flugeldum á hafnarsvæðinu án leyfis. 

Sand- og malarnám og önnur slík starfsemi er bönnuð á hafnarsvæðinu án leyfis. 
Fiskveiðar á hafnarsvæðinu mega ekki trufla eðlilega umferð og afgreiðslu. Bannað er 
að leggja veiðarfæri á merktar siglingaleiðir og er heimilt að fjarlægja slík veiðarfæri 
bótalaust. 
Hafnarverði skal þegar tilkynnt um allt það sem bjargað er í höfninni en hann skal 

gefa lögreglunni skýrslu um það. 

15. gr. 

Bryggjur, skipsflök og hlutir í hirðuleysi. 

. Ef skip lendir á grynningum eða sekkur þar sem það. að áliti hafnarvarða, tálmar 

greiða umferð um höfnina skal færa það burtu svo fljótt sem auðið er. Verði dráttur á 

því má hafnarstjóri láta færa skipið burtu á kostnað eigandans og er honum þá heimilt 
að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum ef nauðsyn krefur. Skipsflök má ekki 
draga á land á hafnarsvæðum án leyfis. 
Ef skip, bátar, bryggjur, flutningatæki á landi eða annar búnaður er í hirðuleysi á 

hafnarsvæðum og/eða veldur óþrifnaði eða hættu þá skal hafnarstjóri fyrirskipa 

úrbætur innan ákveðins frests. Sé slíkum fyrirmælum ekki sinnt má fjarlægja 

viðkomandi hluti á kostnað eiganda án nokkurrar skaðabótaskyldu. 

16. gr. 

Varnir gegn mengun og óþrifnaði. 

Engum úrgangi eða rusli má kasta í höfnina. 

Bannaður er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga, reka eða flytja á 
annan hátt inn í höfnina hvali, skipsflök eða neitt það sem valdið getur óþrifnaði, 

umferðartruflun eða óþægindum í höfninni nema leyfi hafnarstjóra komi til. 

Öllum er stranglega bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíu, lýsi, olíusora eða 

öðru sem mengun veldur. Þegar eldsneyti er látið á skip skal áður gera ráðstafanir svo 

Olía renni ekki í sjóinn af þilfari, verði óhapp, m. a. með því að loka afrennslisleiðum 

frá þilfari. 

Afgreiðsluaðila er óheimilt að afgreiða olíu til skipa sem ekki hafa að mati 
hafnarstarfsmanna gengið forsvaranlega frá þessum atriðum. 

Um varnir gegn mengun sjávar og viðurlög við mengunarbrotum fer samkvæmt 

gildandi lagaákvæðum á hverjum tíma. 

17. gr. 

Beiðni um og skilyrði fyrir þjónustu. 

Allir þeir sem æskja afgreiðslu vegna skips, láns á tækjum eða aðstoðar á einn eða 

annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér beint til hafnarstjóra með beiðni þar að 

lútandi. Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu, sem 

eru í vanskilum með gjöld til hafnarinnar. 

18. gr. 

Hverjum gefa skal fyrirmæli. 

18.1. Fyrirmæli samkvæmt reglugerð þessari skal gefa skipstjóra en stýrimanni ef skipstjóri 
er ekki á skipi og eigi heldur umboðsmaður hans samkvæmt gr. 9.5. Ef stýrimaður er 
fjarverandi má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni skipunina og er það jafngilt 

og skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur.
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19. gr. 

Um skaðabótaskyldu. 

19.1. Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum, 

fer eftir almennum reglum. 

Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur má ákveða þær af tveim 

dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast yfirmats en gera 

skal það áður en 1 mánuður er liðinn frá því að matsgerð var lokið. Yfirmat skal 

framkvæmt af 3 dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá sem 

krafðist yfirmats ef það gengur honum ekki í vil. Bótakröfum hafnarsjóðs fylgir 

lögtaksréttur sbr. 38. gr. hafnalaga. 

20. gr. 
Brot, sektarákvæði og meðferð mála. 

20.1. Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 

almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð Brjánslækjar. Til tryggingar sektum 

og vangoöldnum gjöldum má leita kyrrsetningar samkvæmt 39. gr. hafnalaga. 

20.2. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 69 28. maí 1984, staðfestist 

hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að 
máli. 

Samgönguráðuneytið, 15. apríl 1987. 

Matthías Bjarnason. 

Sigurður Skúli Bergsson. 

Nr. 186 30. apríl 1987 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um staðsetningu lyfjabúða og lyfjaútibúa 

nr. 27/1983. 

1. gr 

Eftirfarandi liðir Í. greinar hljóði svo: 

„Reykjavíkurhérað: 

1. Gamli miðbærinn og hluti vesturbæjar: 

3 lyfjabúðir. 

4. Háaleitishverfi og nýi miðbærinn: 

3 lyfjabúðir.“ 

ts
 . gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 2. gr. laga um lyfjadreifingu nr. 76/1982, öðlast gildi 

við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. apríl 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. nn 
Ingolf J. Petersen.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Samtök gegn kynferðislegu ofbeldi, útgefin á 
venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 21. apríl 1987. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir samtök gegn kynferðislegu ofbeldi. 

Á fundi dags. 25. mars 1987, ákváðu áhugamenn um baráttu gegn kynferðislegu ofbeldi 

að setja á stofn sjálfseignarstofnun, sem bæri nafnið „Samtök gegn kynferðislegu ofbeldi“. 

Nokkurt fé hafði þá borist til hinna óformlegu samtaka og var ákveðið, að það yrði 

notað sem stofnfé sjálfseignarstofnunarinnar. Var það vilji fundarmanna, að þessi leið yrði 
farin til að tryggja, að fullnægjandi eftirlit yrði haft með þeim fjármunum, sem samtökunum 

áskotnuðust í formi gjafa og annarra tekna og þar sem ljóst var, að samtökin yrðu aldrei 

félagsskapur með félagatal og reglulega fundi. 
Er því hér með gerð svohljóðandi skipulagsskrá sjálfseignarstofnunarinnar, er ber 

nafnið „Samtök gegn kynferðislegu ofbeldi“. 

1. gr. 

Stofnunin heitir „Samtök gegn kynferðislegu ofbeldi“. Heimili og varnarþing stofnun- 
arinnar er í Reykjavík. 

2. gr. 

Tilgangur stofnunarinnar er að berjast gegn kynferðislegu ofbeldi og stuðningur við 

fórnarlömb og aðstandendur þeirra og fyrirbyggjandi aðgerðir. Tilgangi sínum hyggst 
stofnunin ná með því að veita öllum ágóða af starfsemi sinni til áðurnefndra markmiða 
samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar hverju sinni. 

3. gr. 

Stofnfé er kr. 25.000,00, tuttuguogfimmþúsund 00/100 - og skal það ávaxtað með bestu 

fáanlegum ávöxtunarkjörum hverju sinni. 
Stofnfé sjóðsins má ekki skerða. 

4. gr. 

Tekjur stofnunarinnar eru vaxtatekjur af stofnfé og annað fé, er henni kann að 

áskotnast, þ.á.m. gjafafé, tekjur af blaðaútgáfu o.fl. 

Mm
 5. gr. 

Stofnuninni er heimilt að stofna til rekstrar og fjárfestinga í því skyni að markmiði 

hennar verði náð. 

c 

6. gr. 

Stofnuninni stjórnar 6 manna stjórn. Samkvæmt ákvörðun stofnenda skal fyrsta 

stjórnin vera skipuð þessum mönnum: 

1593-1000 Díana Sigurðardóttir, Brekkustíg 6, Njarðvík, formaður. 
5819-3011 Kristinn Jónsson, Brekkustíg 6, Njarðvík. 

0072-6036 Aðalsteinn Sigfússon, Neðstaleiti 6, Reykjavík. 

9859-7190 Þuríður Georgsdóttir, Heiðarhrauni 25, Grindavík. 

7017-3506 Páll Kristjánsson, Sjávarbóli 10, Seltjarnarnesi. 

3800-6932 Harpa Njálsdóttir, Nönnufelli 1, Reykjavík.



Nr. 187 366 21. april 1987 

Hver stjórnarmanna tilnefnir varamann fyrir sig, sem taka skal sæti í stjórninni Í 
fjarveru aðalmanns eða í forföllum hans. Varamaður tekur síðan sæti aðalmanns í stjórninni 

við fráfall hans og tilnefnir síðan nýjan varamann og þannig koll af kolli. 

Fari svo, að stjórn stofnunarinnar sé ekki fullskipuð, skal dómsmálaráðuneytið tilnefna 

stjórnarmenn í hin auðu sæti. 
Tilnefning manns í stjórnina gildir ævilangt. Þá getur dómsmálaráðuneytið vikið manni 

úr stjórn, ef því þykir ástæða til, svo sem vegna ósæmilegs athæfis. 

Stjórn skal halda fundargerðabók, þar sem bóka skal allar ákvarðanir stjórnar varðandi 

stofnunina, svo sem ráðstöfun fjár, rekstur og allt annað, sem meðferð fjármuna hennar og 

máli skiptir. 
Einfaldur meirihluti stjórnar ræður ákvörðunum innan stjórnarinnar. Falli atkvæði að 

jöfnu skal atkvæði stjórnarformanns ráða úrslitum. Stjórnunarkostnaður greiðist af tekjum 

stofnunarinnar. 

Stjórn hefur heimild til ráðningar starfsfólks eftir því, sem rekstur stofnunarinnar gefur 
tilefni til. 

7. gr. 

Fé stofnunarinnar skal vera í vörslu og ábyrgð stjórnarinnar. Reikningsár stofnunarinn- 

ar er almanaksárið. Gengið skal frá reikningi stofnunarinnar innan tveggja mánaða frá 

lokun hvers reikningsárs. Reikningurinn skal endurskoðaður af löggiltum endurskoðanda. 

Reikningarnir skulu birtir í B-deild Stjórnartíðinda. 

8. gr. 

Skipulagsskrá þessari má breyta, ef það telst nauðsynlegt eða heppilegt vegna breyttra 
aðstæðna. 

Engin breyting á skipulagsskránni fær þó gildi, nema stjórnin sé einhuga um hana. 
Aldrei má breyta ákvæðum 2. gr. um meginmarkmið stofnunarinnar né heldur ákvæðum 9. 

gr. um ráðstöfun á eignum hennar við slit. 
Breytingar á skipulagsskránni skulu hljóta samþykki dómsmálaráðuneytisins. 

9. gr. 

Verði stofnunin lögð niður, skulu eignir hennar renna til samtaka, er vinna að velferð 

barna. 

10. gr. 

Leita skal staðfestingar dómsmálaráðuneytisins á skipulagsskrá þessari. 

Nr. 188 | 28. april 1987 

AUGLYSING 

um stadfestingu å breytingu å adalskipulagi Akureyrar. 

Skipulagsstjórn ríkisins hefur hinn 8. apríl 1987 fallist á og staðfest sbr. 3. mgr. 
skipulagslaga nr. 19/1964 þá breytingu á aðalskipulagi Akureyrar að opin svæði og leikvellir 

við Víðilund verði felld niður og í staðinn komi íbúðasvæði. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. apríl 1987. 

Alexander Stefánsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.



27. april 1987 367 Nr. 189 

AUGLYSING 
um að reglugerð nr. 53 12. apríl 1949, fyrir Reykjavíkurflugvöll, um 

umferð, öryggi o. fl., falli úr gildi. 

1. gr. 

Reglugerð nr. 53 12. apríl 1949 fyrir Reykjavíkurflugvöll, um umferð, öryggi o. fl., 
ásamt reglugerð nr. 128 22. september 1961 um breytingu á henni, er hér með felld úr gildi. 

2. gr. 

Auglýsing þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 34/1964 um loftferðir, öðlast 
þegar gildi. 

Samgönguráðuneytið, 27. apríl 1987. 

Matthías Bjarnason. 

Birgir Guðjónsson. 

6. maí 1987 Nr. 190 
REGLUGERÐ 

um bann við veiðum smábáta. 

1. gr. 

Á eftirgreindum tímabilum eru allar fiskveiðar, aðrar en grásleppuveiðar, bannaðar á 
bátum smærri en 10 brl. sem ekki hafa sérstök botnveiðileyfi skv. 4. gr. laga nr. 97 20. 
desember 1985: 

1. Frá og með 13. júní til og með 19. júní 1987 
2. Frá og með 1. ágúst til og með 10. ágúst 1987 

2. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 97 20. 

desember 1985, um stjórn fiskveiða 1986—1987. Með mál út af brotum skal farið að hætti 
opinberra mála. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 9. gr. laga nr. 97 20. desember 1985, um 

stjórn fiskveiða 1986—1987, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. maí 1987. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 

Þórður Eyþórsson. 

  

Stjórnartíðindi B 19, nr. 180-190. Útgáfudagur 11. maí 1987.
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Nr. 191 368 6. maí 1987 

REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum á Breiðdalsgrunni. 

1. gr. 

Frá 7. maí eru allar veiðar með botn- og flotvörpu bannaðar á svæði, sem markast af 

eftirfarandi punktum: 
649 17'21.6 N — 12? 46'52.1 V 
64? 06'59.7 N — 139 03'15.2 V 
64? 02'53.5 N — 139 13'12.0 V 
64? 10'713.8 N — 139 20'22.7 V 
64? 35'17.7 N — 120 5S'49.0 V n

á
 

2. gr. 

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 

81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að 

hætti opinberra mála. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar Í 

fiskveiðilandhelgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. maí 1987. 

F.h.r. 
Árni Kolbeinsson. Jón B. Jónasson. 

Nr. 192 , 29. april 1987 
AUGLYSING 

um umferd i Vestmannaeyjum. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40, frá 23. apríl 1968 og að 

fengnum tillögum bæjarstjórnar Vestmannaeyja, eru hér með settar eftirfarandi reglur um 

umferð í Vestmannaeyjum: 
Umferð á Græðisbraut og Flötum víkur fyrir umferð á Vesturvegi. Á gatnamótum 

Græðisbrautar og Vesturvegar og Flata og Vesturvegar skal setja upp biðskyldumerkið A-6 í 

samræmi við framangreinda ákvörðun. 

Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum, 29. apríl 1987. 

Jón Ragnar Þorsteinsson, settur. 

  

Stjórnartíðindi B 20, nr. 191-192. Útgáfudagur 7. maí 1987.



  

STJÓRNARTÍÐINDI B 7 21 — 1987 

  

S. mai 1987 369 Nr. 193 

REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum við Vestmannaeyjar og Hrollaugseyjar. 

  

Skipum, sem stunda fiskveiðar með botnvörpu og flotvörpu eru bannaðar veiðar við 

Vestmannaeyjar á eftirgreindum tíma og svæðum: 

a) A tímabilinu 15. maí til í. sept. 1987 austan Heimaeyjar innan þri 

fjörumarki eyjarinnar. Að norðan markast svæðið af línu, 

norður frá Stóra Erni. Að sunnan markast svæðið af línu, 

suður frá Stórhöfða. 

b) Á tímabilinu 1. sept. 1987 til 1. febr. 1988 innan 

Heimaeyjar. 

  

iggja sjómílna frá 

sem dregin er réttvísandi 

sem dregin er réttvísandi 

      

sjómílna frá fjörumarki 

2. gr. 

I. júní 1987 til 1. september 1987 eru allar togveiðar bannaðar 
á svæði við Hrollaugseyjar milli lína, sem dregnar eru réttvísandi 150 frá eftirgreindum 

Á tímabilinu frá og með 

punktum: 

a) 610 8N 15942'6 V 
b) 6470670 N 1690570 V 

  

Að utan markast svæðið af línu sem dregin er 9 sjómílur frá grunnlínu sbr. reglugerð nr. 

299/1975. (Lína dregin milli Stokksness. Hrollaugseyja, Tvískerja og Ingólfshöfða). 
    

  

Brot á ákvæðum ré ar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr.    

  

8131. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að 

hætti opinberra mála. 

d. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandheigi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim. sem 

hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. maí 1987. 

F.h.r. 

Arni Kolbeinsson.   
Þórður Eyvþó 

  

Ríki spre ttsmiðja in Gutenbe TE



Nr. 194 

AUGLYSING 

6. mai 1987 

um breytingu á gjaldskrá nr. 176/1987 yfir efna- og örverurannsókn- 

ir er Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins annast. 

1. gr. 

Liðurinn: „Örverurannsóknir“ í 2. gr. orðist svo: 

Örverurannsóknir: 
Undirbúningur sýnis .............0.0... 

Talning við ræktun, einskonar ........... 

Talning við ræktun, tvenns konar ......... 

Kólígeriar, MPN #0... 

Staphylococcus aureus ...........00... 

Ger- og myglusveppir ..................… 

RODAC-skálar með æti,stk. ............ 
Sterilitetsprófanir ályfjum .............. 

Sulfit-afoxandi Clostridia/hitað ........... 

Bachillus/hitað .........0.000 0... 

Clostridium perfringens ................. 
Salmonella ........%..00. 00 
Roðagerlar ......0.0.0.00 

Slímgerlar 

Ræktun fyrir niðursuðuvörur ............ 

Loftfirrðræktun .........0..0. 0... 

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

atvinnuveganna, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga 
að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. maí 1987. 

F.h.r. 

Arni Kolbeinsson. 

REGLUGERÐ 

Gylfi Gautur Pétursson. 

14. maí 1987 

um breytingu á reglugerð um bann við togveiðum austur af Hvalbak. 

1. gr. 

Í stað orðanna „15. maí 1987“ í 1. gr. komi orðin: 15. júní 1987. 

2. gr. 
„ Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fisk- 

veiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 
hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 14. maí 1987. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. Þórður Eyþórsson.



Á „1005 mg 
lá. maí 1987 371 Nr. 196 

REGLUGERÐ 

um takmörkun sölu á kveikjaragasi. 

I. gr 

almennum verslunum, þ.m.t. söluturnum, loftte Snara bútan, 

pan í tlátum sem sérstaklega eru ætluð ul áfylli á eldfæri 

Bannað er að selja 

þ.m.t. fsóbútan, og pr 

(kveikjaragas). 

Þar sem sala er heimiluð t.d. á bensínafgreiðslustöðvum má þó aðeins afhenda 

einstaklingum bútan, þ.m.t. ísóbútan, og própan að þeir séu fullra 18 ára gamlir og að varan 

sé merkt í samræmi við fylgiskjal með reglugerð þessari. 

í 

råt 

2. BT. 

Bannið nær ekki til notkunar þessara lofttegunda í kútum til eldunar og upphitunar. 

3. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 16. gr. laga nr. 85/1968 um eiturefni og hættuleg 

efni og 6. gr. laga nr. 24/1936, um eftirlit með matvælum og öðrum neyslu- og 

nauðsynjavörum og öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 14. maí 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

  

Fylgiskjal: 

Umbúðir fyrir kveikjaragas skulu merktar á íslensku með eftirfarandi upplýsingum: 

Nafn, heimilisfang og símanúmer innflytjandans eða umboðsaðilans. 

Hættuleg efni í vörunni. 

Notkunarreglur og aðrar nauðsynlegar upplýsingar. t.d. hvað gera skuli ef slys ber að 

DD
 

mm
 

höndum. 

Auk ofangreindra upplýsinga skulu eftirfarandi varnaðarmerki og varnaðarorð koma 

fram á umbúðum: 
  

Litur á varnaðarmerki: 

Svartur eldur á appelsínu- 

gulum grunni 

Afar eldfim fljótandi lofttegund. 

Geymist á vel loftræstum stað. 

Gerið varúðarráðstafanir gegn 

stöðu rafmagni. 

Haldið frá hitauppsprettum — 

reykingar bannaðar. 

Geymist við hitastig sem ekki er 

hærra en 50*C 

Geymist þar sem börn ná ekki til. 

Hættulegt við innöndun. 

  

  

ELDF IMT       

Hollustuvernd ríkisins skal staðfesta að umbúðamerkingar séu réttar áður en til 

dreifingar kemur.



A é o Jr. 197 372 12. mai 1% 

AUGLYSING 

im gjald fyrir tilkynningar o. fl. sem birtist í Lögbirtingablaðinu. 

6 16 

  

g stjórnvaldaerinda, nr. 64 16. desember 1943 

í Lögbirtingablaðinu hér með ákveðið þannig: 

          

    

  

kr. 
1. Fy ynningu um skráningu hlutafélaga og samvinnufélaga ........... 2 700 

2. Fyrir tilkynning tur skráningu firma .. AAA sessnee 1 000 

3. Fyrir tilkynningu um veitingu prókúruumboðs, breytingu eða afturköllun 
á prókúr uumbodi 0... evnrnee IR AR 1 000 

4. Fyrir tilkynningu um breytir á hlutafélagi, samvinnufélagi eða firma 

(breytingu á stjórn, samþykktum, eigendaskipti o. fl.) . 

5. Fyrir EB um að hluta afé lag eða firma sé hætt störfum ............ 

  

    

  

7. Fyrir fjá 

8. Fyrir aug slýsingu um ósk ilaf énad, dl 

9. Fyriri nnköllun rr ( 

10. Fyrir auglysingu um skiptafund ............ AR Ol 

11. Fyrir Ogilding arstefnu ......... … NR 2 400 

12. Fyrir dómsbirtingu ........ . AR IR 2 400 

13. Fyrirti Hannen um útdrátt í ha pr pdrætti allt að 7 | d: ílkse ntimetrum ....... 800 

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

með 120 krónum fyrir hvern dálksentimetra. 

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

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. júlí 1987. Fellur þá jafnframt úr gildi auglýsing um gjald 

fyrir tilkynnti agar o. fl. sem birtist í Lögbirtingablaðinu, nr. 120 26. febrúar 1985. 

      

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, Í2. 

Jón Helgason. — - —. 
Ólafur W. . Stefánsson. 

Nr. 198 í Nr. 198 , 6. mar 19 

AUGLYSING 

um útvarpsgjald. 

NS
 

ææ
 

  

d, sbr. 22. gr. útvarpslaga nr. 68/1985, hefur verið ákveðið sem hér segir: 

  

  

1. A 3. ársfjórðungi 1987: 

Fyrir full afnot kr. 2 352 

Fyrir hljóðvarpsafnot eingöngu kr. 780 

2.) A á. ársfjórðungi 1987: 

Fyrir full afnot kr. 2 822 

Fyrir hljóðvarpsafnot eingöngu kr. 940 

Menntamálaráðuneytið, 6. maí 1987. 

Sverrir Hermannsson. SN 
Arni Gunnarsson. 

tjór nartíðindi B 21, nr. 193—-198. Útgáfudagur 15. maí 1987. 
  

 



STJÓRNARTÍÐINDI B 22 — 1987 
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sd
 Að Í 

18. mai 

EGLUGERÐ 
um bann víð togveiðum út af Hvalbak. 

      

Fra ( í 1Q7 1 ; Å cewæmiø ce Frá og með 19. maí 1987 eru allar veiða á svæði. sé 

markast af eftirgreindum punktum: 

        

í ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 

  

  
í opinberra mála 

   

t KAL 81 31. mai 1976 og skal med mål ut af brotum farið ac 

  

    Reglugerd bessi er sett samkvæmt åk 

veiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast gilc   

r. 84 12. mars 1987, 

  

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 

6. maí 1987 Nr. 24 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um takmörkun leigubifreiða á félagssvæði 

Bifreiðastjórafélagsins Fylkis nr. 356 11. september 1985. 

   

   

Í. gi 

I. gr. orðist þannig: 

Reglugerð þessi tekur til félagssvæðis Bifreiðastjórafélagsins Fvl 

Keflavíkur, Njarðvíkur, Hafnahrepr 

hrepps. 

m er félag á svæði    
  

s, Miðneshrepps, Gerðahrepps og Vatnsleysustrandar- 

 



  

Nr. 200 374 6. maí Í 

ist þannig: 

fishafi rekur bifreið n hann á ekki sjálfur hefur atvinnuleyfi 
r honum heimil slík útgerð um takmarkaðan tíma ef hans e iein bifreið er í viðgerð 

eða hann er að bíða eftir afhendin Et u annarrar bifreiðar, þó ekki engu en í 6 mánuði 

Þrátt fyrir ákvæði 8. gr. 1. m ir greinar er le öfum heimilt að 

takstur bifreiðar, sem þeir h fa umráð yfir samkvæmt fjármögnunar ir- eða 

usamningum við viðurkennd fjármálafyrirtæki. Gjaldþrotamönnum er slíkt þó ekki 

fr   
' hann     rirgert 

  

    
    

x 
nota við nota Vic 

1 
i 

  

kauplei 

  

heimilt. 

. gr. 
14. gr. ordist bannig: 

fishafa, sem missir tilskilin réttindi til aksturs allt ad 8 farbega 

gegn gjaldtöku, er heimilt að láta annan mann annast störf sín 

réttindamissir varir, þó ekki lengur en í eitt ár í hverju tilviki. Noti hann sér ekki | 

heimild leggst leyfi hans inn meðan á réttindamissinum stendur og fær leyfishafi atvinnuleyfi 

aftur jafnskjótt og hann öðlast ökuréttindi sín að nýju. 

Ef atvinnuleyfishafi er sannanlega ófær um að stunda ak; 

>ðum, en þó fær um að stunda aðra vinnu, er 

ekki lengur en í eitt ár, ef hann ræður sig til annarra 

studd með vottorði viðurkennds sérfræði ngs (læknis) í vidk« 

Brjóti leyfishafi eitthvað það af sér að dómi bifreiðastöðv: 

  

    

   

             
     -SSd 

   

   
tur leigubifreiðar af heilsufars- 

It að gera út bifreið sína, þó 

nsókn um slíka undanþágu skal 

iandi sjúkdómi. 

stjóra, að beri að synja 

stjóra heimilt að synja 

í annað skipti. 

        

    

    

  

honum um afgreiðslu um stundarsakir, er viðkomandi b 

um afgreiðslu í allt að 5 sólarhringa í f kipti 

Skulu slíkar synjanir og tilefni þeirra 

umsjónarnefnd jafnóðum. 
       

  

C liður 15. gr. orðist þannig: 

Þurfi leyfishafi á endurhætins gu að halda að undangengnum 

sjálfum heimilt að aka að hluta til og getur hann þá valið um tvo kosti. 

aðeins sem svarar Á klst. á s Ólarhri ng, e en hafa að öðru leyti ökumann, sem 

atvinnuleyfi. Hins vegar að aka á aðeins sem svarar 8 klst. á sólarhring mánudaga til föstudaga 

á tímabilinu frá kl. 08:00 til 17 00 c n hafa Ökumann, sem heimilt er að aka á tímabilinu frá kl. 

20:00 á föstudagskvöldi til kl. 08:00 á sun nuda; smorgni hve 

Undanþágubeiðni samkvæmt þessum lð skal studd vottorði læknis 

ikindum skal honum 

Annars vegar að aka æ 

  

    
    ekki hefur   

    1 helgi. 

    

     Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um leigubifreiðar nr. 36, 9. maí 

staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 

að máli. 
    

Samgönguráðuneytið, 6. maí 1987. 

Matthías Bjarnason. 

    

Sigurdur $ cult Bergsson. 

  

Stjórnartíðindi B 22, nr. 199—-200. Útsáfudagur 19. maí 1987.
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REGLUGERÐ 

um Blindrabókasafn Íslands. 

l. gr. 

Heiti stofnunarinnar er Blindrabókasafn Íslands. Til hennar er stofnað með lögum nr. 

35 frá 7. maí 1982. Stofnunin heyrir undir menntamálaráðuneytið. 

2. gr. 

Hlutverk Blindrabókasafns Íslands er að sjá blindum, sjónskertum og öðrum þeim. sem 

kki geta fært sér venjulegt, prentað letur í nyt, fyrir alhliða bókasafnsþjónustu. 

Safnið annast framleiðslu, útgáfu og dreifingu hljóðbóka og blindraletursbóka með efni 

skáldverka og fræðirita. Safnið skal leitast við að kona sér upp sem fjölbreyttustum 
í bókakosti til útlána sbr. 1. gr. 

A 
3. gr. 

Safninu er jafnframt ætlað að framleiða og dreifa námsgögnum fyrir þá er falla undir 

ákvæði fyrstu greinar og stunda nám utan grunnskólastigs. Þetta á vi ið um nemendur á 

framhaldsskóla- og háskólastigi og auk þess þá sem afla sér menntunar — €.t.v. fran a 

eða endurmenntunar — utan hins almenna skólakerfis. Auk þess er safninu ætlað “ 

liðsinna blindum og sjónskertum við símenntun í starfi sínu með innlestri á tímaritsgreinum 

og þess háttar. Safnið skal hafa samstarf við aðila, sem vinna að framleiðslu og dreifingu 

námsefnis. 

4. gr. 

Blindrabókasafn fylgist með nýjungum á sínu sviði og leitast meðal annars við 

notfæra sér tækninýjungar t.d. að beita tölvutækni við framleiðslu blindraletursbóka. 

>. Er. 

Safnið vinnur í nánum tengslum við samtök blindra og sjónskertra meðal annars með 

því að kynna starfsemi sína þessum samtökum svo og öðrum samtökum fatlaðra eftir því sen 

við á. 

6. gr. 

Menntamålaråduneytid skipar til fjögurra ára í senn fimm manna stjórn Blindrabóka- 

safns og jafnmarga til vara: 
a) tvo fulltrúa tilnefnda af Blindrafélaginu, samtökum blindra og sj jónskertra á Íslandi. 

b) einn fulltrúa tilnefndan af Félagi íslenskra sérkennara. 

c) einn fulltrúa tilnefndan af Bókavarðafélagi Íslands. 

d) einn fulltrúa menntamálaráðuneytisins. 

Stjórnin velur úr sínum hópi formann og varaformann. Ráðherra ákveður laun stjórnar- 

innar. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



  

Stjórnin heldur fundi 

    

   meiri hluti st si ýrnar óskar þess. 

   
    

skoðar þær reglulega. Hún 
  

          yrgð á í heildarstarfsemi 0 og fjárreiðum safnsins, Hún ræður 

starfslið safnsins a tillögum forstöðumanns Blind sókasafns og samþykki 

    

menntamálaráðuneytis . 

Að öðru leyti er stjórnin forstöðumanni til ráðuneytis og 

um málum. 

     
1 sg / 
honum ákvörðun í 

    

     Blindrabókasafn skiptist í þry 

Verkefni deilda eru í megindráttun 
eildir, útláns- og upplýsin, 

eftirfarandi: 

  

  

  

1. Útláns- og upplýsingadeild. 

a) Í deildinni fer fram undirbúningur að framleiðs 

(hljóðbóka og blindraletursbóka) m.a. með tilliti til hugsanleg 

sem ekki verður komið beint til skila með innlestri eða prentun 

Deildin stendur fyrir lesaranámskeiðum og er til 

c) Dei ld: din sér um flokkun og skráningu safi 

>r. 

almennra 

annars efnis 
             

    

tis um lesara. 

útgáfu safnskráa, gefur út        osts    

  

   skrár með e lýsingu bóka svo sem kostur      

d) Deildin annast almenn útlán safnkosts og er lånbe 

e) Deildin annast kynningu á Blindrabókasafn Ísi 

og móttöku hóp: 
      

einstaklinga sem í 

    

   
lámsbókadeild. 

aflar og £ 

  

gefur út nám einkum fyrir 

k Óla 

  

   
stigs. 

1 
ir starfsemi sína í sk        

  

   
ra um kennslue efur 

samráð við þá um hvaða form kennsluefni is he 

      

d) De ildin leitar 

eildin ræður ettir     
     

   
m við gerð upphleyptra korta. 

    ns og vera til (r
i fni framleitt i nå imsbokadeild s skal skráð með öðrum bókakosti safn 

kki á því að halda hverju sinni. 

  

almennra útlána að því marki sem nemendur j 

gur innlestur bóka. 

hljóðritun og fjö       g 

  

c) Deildin annast varðveislu 

    

| þeirra sem og alira ca 

safnsins. 

d) Deildin getur tekid ad sér hljådritunarvinnu fyrir adra adila i samr: vid 

forstöðumann og með samþykki stjórnarinnar. 

Deildin annast gerð blindraletursbóka að svo miklu leyti sem gerð þeirra fer ekki 

  

deildar. 

  

fram á = OD
 

Ga
 jm
 

= = = z.
 

Lán hópi aráðherra úr hópi 

  

jðumaður BI 
1 stjóra eftir tillögu stjórnar ul Þrigaja á ára Í senn. "Hann skal hafa háskólapróf og 

  

  

  

deildar
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þekkingu á sviði bókasafnsmála, fræðslumála og á málefnum fatlaðra. Starfsreynsla á sviði 
bókasafnsþjónustu við fatlaða æskileg. 

Deildarstjóri útláns- og upplýsingadeildar: Hann skal vera bókasafnsfræðingur og 
sérþekking eða starfsreynsla á sviði bókasafnsþjónustu við fatlaða æskileg. Hann vinnur 
ásamt forstöðumanni að skipulagningu deildarinnar og gerir tillögur um ný verkefni. 

Deildarstjóri námsbókadeildar: Hann skal hafa háskólapróf og kennsluréttindi á 
framhaldsskólastigi. Hann vinnur ásamt forstöðumanni að skipulagningu deildarinnar og 
gerir tillögur um ný verkefni. 

Deildarstjóri tæknideildar: Hann skal hafa próf í rafeindavirkjun og /eða minnst fimm 
ára reynslu eða aðra starfsreynslu á skyldu sviði. 

Fjöldi annarra starfsmanna fer eltir því sem fé er veitt til á fjárlögum, en þeir eru 
eftirtaldir: 

1. Útláns- og upplýsingadeild. 
Bókavörður 1: Hann skal hafa fullgilt próf í bókasafnsfræði. Hann er staðgengill 

deildarstjóra í fjarveru hans og verður því að kunna skil á öllum þáttum í rekstri 
deildarinnar. 

Útlánsstjóri: Hann skal hafa staðgóða þekkingu á sviði bókfræði og a.m.k. eins árs 
starfsreynslu í útlánsdeild bókasafna. 

Bókaverðir 2: Þeir skulu hafa fullgilt próf í bókasafnsfræði og starfsreynsla í útlánsdeild 
bókasafna æskileg. 

2. Námsbókadeild. 
Aðstoðarmaður: Hann skal hafa stúdentspróf og kennaramenntun eða menntun í 

bókasafnsfræði er æskileg. 

3. Tæknideild. 

Tæknimenn: Þeir skulu hafa próf í rafeindavirkjun. Reynsla við framleiðslu hljóðbóka 
og blindraletursbóka eða önnur starfsreynsla á skyldu sviði. 

4. Allar deildir. 

Aðstoðarmenn: Til beirra eru ekki gerðar sérstakar kröfur varðandi menntun eða 
reynslu. Þeir bjóna einni deild eða leirum. 

10. gr. 
Starfsmannafundir, sem haldnir eru mánaðarlega að jafnaði, gera starfsáætlanir og 

samræma störf deilda. Á þeim eiga sæti allir starfsmenn safnsins, en einungis fastráðnir 
starfsmenn eiga atkvæðisrétt. Forstöðumaður er tengiliður milli stjórnar og starfsmanna- 
fundar. 

ll. gr. 
Hlutverk bókvalsdeildar er að móta stefnu í bókavali og gæta jafnvægis milli fræðslu- og 

skemmtiefnis. Forstöðumaður boðar bókvalsnefndarfundi. 

Varðandi fræðsluefni þarf nefndin að gæta þess. að sem flestum efnisflokkum séu gerð 
skil. Við val bóka þarf jafnframt að hafa í huga hve vel verkið er fallið til endurútgáfu í 
hljóðbók eða blindraletursbók með tilliti til myndefnis. lengdar o.fl. 

Við val á skemmtiefni þarf að gæta jafnvægis milli tegunda, svo sem spennubóka, 
ástarsagna, eldri og nýrri skáldverka. Ásamt því að leitast við að gela út það sem hæst ber í 
bókaútgáfu hvers árs ber nefndinni að sjá svo um að öll helstu og að mati nefndarinnar bestu 
ritverk, sem þýdd hafa verið á íslensku, verði tekin til útgáfu í safninu. 

Netndin vinnur í nánum tengslum við bókaverði í útláns- og upplýsingadeild og sitja 
Þeir fundi nefndarinnar.
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12. gr. 

Rekstur safnsins er greiddur af ríkisfé samkvæmt því sem veitt er á fjárlögum. 

Aðrar tekjur eru: 

a) Greiðslur fyrir umbeðin verkefni. 

b) Gjafir. 
13. gr ið}

 

Menntamálaráðuneytið gerir samning við Rithöfundasamband Íslands um rétt til að 

framleiða og dreifa ritverkum hljóðrituðum og á blindraletri. Meðan slíkur samningur hefur 

ekki verið gerður skal farið eftir þeim samningum, sem safnið gerir við Rithöfundasam- 

bandið fyrir hönd rithöfunda. 

Menntamálaráðuneytið, 24. apríl 1987. 

Sverrir Hermannsson. 

Knútur Hallsson. 

Nr. 200 5. maí 1987 

REGLUGERÐ 

um Kvennaskólann í Reykjavík, menntaskóla við Fríkirkjuveg. 

Í. KAFLI 

Hlutverk. 

l. gr. 

Kvennaskólinn í Reykjavík er rekinn samkvæmt lögum nr. 12/1970 um menntaskóla. 

2. gr. 

Hlutverk skólans er að veita menntun sem nýtist sem undirbúningur starfs eða frekara 

náms. Námið og vistin í skólanum stuðli jafnframt að alhliða þroska nemandans. 

3 3 3. gr. 

Skólinn er ætlaður báðum kynjum jafnt. Hann skal eftir mætti varðveita arf sinn og 

standa vörð um þá jafnréttishugsjón er fólst í stofnun hans. Sérstök rækt skal lögð við 

kennslu í sagnfræði og móðurmáli og leitað leiða til þess að þær greinar, einkum 

móðurmálið, eflist í kennslu allra námsgreina skólans. 

jé 

Il. KAFLI 

Stjórnun. 

4. gr. 

Menntamålaråduneytid fer með yfirstjórn skólans. Skólinn starfar samkvæmt námskrá 

sem ráðuneytið setur. Ráðuneytið gerir tillögur um fjárveitingu á fjárlögum, að fengnum 

tillögum skólanefndar. 

5. gr. 

Menntamálaráðherra skipar 3ja manna skólanefnd við skólann til fjögurra ára í senn. 

Skólanefnd markar skólanum heildarstefnu, fjallar um skipulagsmál hans, framkvæmdir, 

fjárhagsáætlanir og mannaráðningar.
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Menntamálráðherra skipar formann nefndarinnar án tilnefningar, annan samkvæmt 

tilnefningu borgarstjóra Reykjavíkur og hinn þriðji skal vera úr hópi fastra kennara skólans 

tilnefndur af kennarafundi. Skólameistari situr fundi skólanefndar og hefur málfrelsi og 

tillögurétt. 

    

  

Skólaráð er skipað skólameistara, aðstoðarskólameistara, tveimur kennurum og 

tveimur nemendum kosnum til tveggja ára í senn. Skólaráð skal vera skólameistara til 

aðstoðar við stjórnun skóla og rekstur eftir nánari ákvörðun skólanefndar. Við kjör 

skólaráð í fyrsta sinn skal annar fulltrúi kennara og nemenda kosinn til eins árs. 

  

  

  

. gr. 
Í skólanum skal starfa nemendaráð sem er fulltrúi nemenda í h hagsmunamálum þeirra. 

Nemendaráð hefur tillögu- og umsagnarrétt um markmið náms, námsefni og kennsluti- 

högun í skólanum. Almenn samtök nemenda setja reglur um skipan, starfssvið og starfshætti 

nemendaráðs. 

o 
8. gr. 

Um almenna kennarafundi og verksvið þeirra fer eftir reglum er menntamálaráðu- 
neytið setur. 

9. gr 

Arlega skal gefa út námsvísi skólans og skólaskýrslu undir ritstjórn skólameistara. 

HI. KAFLI 

Starfslið. 

10. gr. 

Um fjölda starfsmanna og skiptingu starfa fer eftir viðmiðunarreglum menntamála- 

ráðuneytis og fjárveitingu hverju sinni. Menntamálaráðherra setur eða skipar skólameistara 

að fenginni tillögu skólanefndar Kvennaskólans. Menntamálaráðherra setur jafn 

skipar fasta kennara að fengnum tillögum skólanefndar og skólameistara enda séu þær í 

samræmi við ákvæði laga nr. 48/1986 um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum 

grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og skólastjóra. Skólameistari ræður stunda- 

kennara og aðra starfsmenn í samráði við skólanefnd. 

  

ll. gr. 
Borgarlæknir hefur undir yfirstjórn heilbrigðisstjórnar umsjón með heil suvernd í 

skólanum Í samræmi við gildandi lög. Borgarlækni er heimilt að fela heilsug 

nágrenni skólans að annast heilsuverndina. 

  

í 

IV. KAFLI 

Um inntöku nemenda í skólann. 

12. gr 

Inntaka nemenda er í höndum skólameistara í samráði við skólaráð. Allir sem lokið 

hafa grunnskólanámi eða hlotið jafngilda undirstöðumenntun geta sótt um skólavist. 

Heimilt er að víkja frá kröfum um lágmarksundirbúning hafi umsækjandi náð 18 ára aldri 
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V. KAFLI 

Um námsefni og kennslu. 

13. gr. 
Skólinn tekur nemendur inn einu sinni á ári. Nám við skólann skal skipulagt í áföngum 

og metið til eininga samkvæmt ákvæðum námskrár fyrir framhaldsskóla. 

14. gr. 
Í skólanum skal gefa kost á þremur brautum, þ.e. félagsfræða-, mála- og náttúrufræði- 

braut. Heimilt er að útskrifa nemendur af öðrum brautum ef tilskildum einingafjölda er náð 

skv. námskrá. 

ÍS. gr. 
Um námsmat, próf og vitnisburði fer eftir ákvæðum námskrár en nánari reglur um 

þessa þætti svo og aðra er ástæða þykir til skal setja í námsvísi skólans. 

16. gr. 
Við skólann skal vera skólasafn til nota fyrir nemendur og kennara búið bókum og 

gögnum er stuðli að fjölbreyttum og árangursríkum kennsltuháttum. 

17. gr. 

Skólinn skal veita fötluðum nemendum, sem í skólann eru teknir, kennslu og þjálfun 
við hæfi og sérstakan stuðning Í námi eftir því sem kostur er. Í því skyni skal látin í té 

sérfræðileg aðstoð eftir því sem þörf krefur að mati menntamálaráðuneytis. 

18. gr. 

Um starfstíma skólans fer eftir almennum reglum sem gilda um menntaskóla. 

VI KAFLI 

Stofnbúnaður og rekstur. 

19. gr. 

Umm stofnbúnað og rekstur Kvennaskólans fer eftir lögum um menntaskóla. 

20. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 12/1970 um menntaskóla. Reglugerðin 

öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 15. apríl 1987. 

Sverrir Hermannsson. 

Knútur Hallsson.
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    Jalstjornandi Sinfonfuhljån arinnar skal hafa å hendi kennslu í hljómsi 

stjórn við Tónlistarskólann í Reykjavík eftir því sem við verður komið og um semst. 

Sinfóníuhljómsveitin skal að öðru leyti < kum að 

því er tekur til hljómsveitarstarfs, eftir því 

  

      

    yðja tónlistarstarfsemi æskutólks, 

   eyfa 

Ja
 

Rekstraraðilar Sinfóníuhljómsveitarinnar eru: Ríkissjóður (56%), Ríkisútvarpið 

(25%), borgarsjóður Reykjavíkur (18%) < (190). Með sam- 

Dyk! rekstraraðila getur menntamálaráðuneytið heimilað fleiri sveitarfélögum aðild að 

>kstri hljómsveitarinnar. 

    Jæjarsjóður Seltjarnarness 

  

5. gr. 

Samningur sé gerður milli Sinfóníuhljómsveitarinnar og Ríkisútvarpsins um réttindi 

Ríkisútvarpsins varðandi flutning á tónlistarefni 

ins skv. 4. gr., og sé í samningnum miðað við þá hefð og venjur sem í þeim el 

mótast á undanförnum árum. 

Efna má tl samvinnu á viðskiptagrundve 

vegar og Þjóðleikhússins, Íslensku óperunnar, Í 

vegar um einstök verkefni eftir því sem tilefni gefast til og Önnur starfsemi hljómsveitarinnar 

leyfir. Skal um slíka samvinnu gera skriflega samninga hverju sinni 

Sinfóníuhljómsveitin skal kappkosta að afla sjálfstæðra tekna af tónleikahaldi og 

annarri starfsemi, svo að sem mest af útgjöldum hljómsveitarinnar fáist greitt at slíkum 

tekjum hennar. 

Tekjur af auglýsingum í efnisskrám tónleika má leggja í sérstakan sjóð sem stjórn 

hljómsveitarinnar getur ráðstafað til kaupa á hljóðfærum o 

  

    hljómsveitarinnar á móti framlagi útvai 
         

um hafa 

  

Sinfóníuhljómsv eitarinnar annars 

  

dansflokksins og annarra aðila hins      

    

og annarra sérstakra þaria.
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6. gr. 

Stjórn Sinfóníuhljómsveitar Íslands heldur fundi svo oft sem þurfa þykir. Hún hefur 

ákvörðunarvald um öll málefni hljómsveitarinnar og ákveður verkefnaval hennar með 

aðstoð verkefnavalsnefndar (sbr. 18. gr.). 
Stjórnin setur hljóðfæraleikurum starfsreglur og gefur út aðrar reglur, svo og 

starfslýsingar einstakra starfsmanna, eftir því sem þurfa þykir. Leitast skal við að móta slíkar 

reglur í sem nánustu samráði við viðkomandi starfsmenn. 

  

7. gr 

Stjórnin ber áby rgð á fjárreiðum og teikni ingshaldi hljómsveitarinnar. Hún lætur gera 

starfs- og rekstraráætlanir fyrir hjömsveltina og » le sg þær fyrir rekstraraðila. Efnahags- og 

rekstrarrei ikningur skal gerður að loknu hverju almanaksári og sendur ríkisendurskoðun til 

endurskoðunar. 

&. gr. 

Stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar ræður hljómsveitarstjóra og skipar verkum með þeim. 

Stjórnin fastræður hljóðfæraleikara, að fengnum tillögum framkvæmdastjóra. í minnst 

65 stöðugildi. Heimilt er að ráða í hlutastörf. Aðra hljóðfæraleikara ræður stjórnin á sama 

hátt eftir því sem viðfangsefni krefjast og innan þeirra marka sem fjárframlög heimila, enda 

hafi viðfangsefnið verið samþykkt í fjárhagsáætlun. Um ráðningu hljómsveitarmanna og 

framkvæmd hæfnispróta skal fara eftir reglum sem stjórn hljómsveitarinnar setur. 

Um launakjör og vinnutíma starfsmanna hljómsveitarinnar fer eftir kjarasamningum 

þeirra og fjármálaráðherra. 

  

9. gr. 

Heimilt er að ráða tónskáld til starfa í þágu hljómsveitarinnar í takmarkaðan tíma, eigi 

skemur en þrjá mánuði og eigi lengur en eitt ár Í senn, eftir ákvörðun stjórnarinnar. Auplý sa 

skal eftir umsóknum um slíka ráðningu, og skal hún bundin ákveðnu verki sem unnið skal á 

ráðningartímanum. Til þessa má verja sem svarar tólf mánaðarlaunum á ári hverju. 

10. gr. 

Stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar ræður sér framkvæmdastjóra til fjögurra ára í senn og 

ákveður verksvið hans. Endurráðning er heimil. 

Framkvæmdastjóri situr stjórnarfundi hljómsveitarinnar og hefur þar málfrelsi og 

tillögurétt. 

Hann framkvæmir ákvarðanir stjórnarinnar og ber ábyrgð gagnvart henni á skrifstofu- 

haldi hljómsveitarinnar og þeim málum öðrum sem undir hann heyra eða honum eru falin. 

Hann ræður starfsfólk á skrifstofu eftir ákvörðun stjórnarinnar og að fengnu samþykki 

menntamálaráðuneytisins, svo og aðstoðarfólk við æfingar, tónleika og nótnavörslu. 

ll. gr 

Framkvæmdastjóri skal sjá um að skrá sé haldin yfir hljóðfæri og aðrar eigur 

hljómsveitarinnar, svo og hljóðfæri í eigu Ríkisútvarpsins sem eru í notkun hjá starfs- 

mönnum hljómsveitarinnar. Ennfremur ber honum að sjá um að eignir þessar séu ætíð 

tryggðar á viðhlítandi hátt. 

  

12. gr 

Framkvæmdastjóri gerir tillögur um tímasetningu tónleika og tilhögun annarra starfa 

hljómsveitarinnar í höfuðdráttum. Hann er ábyrgur fyrir framkvæmd og undirbúningi 

æfinga og tónleika hljómsveitarinnar. Sama á við um hver þau tilvik önnur, þar sem 

hljómsveitin eða deildir úr henni koma saman til starfa. Hann skipuleggur tónleikaferðir
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hljómsveitarinnar og hefur að jafnaði á hendi í stjórn í þeim. Framkvæmdastjóri sér um 

kynningu á starfsemi hljómsveitarinnar og annast samskipti við fjölmiðla. Um þetta má þó, 
með samþykki stjórnarinnar, gera starfssamning við auglýsingastofu eða annað fyrirtæki 

sem sérhæft er í almannatengslum. 

  

   Skrifstofustjóri er ráðinn af framkvæmdastjó 

sveitarinnar. Hann er ábyrgur gagnvart framkvæmdastjóra og stjórn fyrir þeim málum sem 

undir hann heyra eða honum eru falin. 

Hann hefur umsjón með allri fjármálastjórn og skal staðfesta með áritun sinni réttmæti 

allra reikninga sem greiða ber vegna starfsemi hljómsveitarinnar. Heimilt er að semja við 

ríkisbókhaldið um að það taki að sér bókhald Sinfóníuhljómsveitarinnar. 

Skrifstofustjóri vinnur ásamt framkvæmdastjóra að gerð fjárhagsáætlunar fyrir hvert 
reikningsár og skulu drög að henni lögð fyrir stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar eigi síðar en 

15. apríl ár hvert ásamt viðeigandi skýringum. 

    

   
  

   

14. gr. 

Skrifstofustjóri skipuleggur starf hljómsveitarfólks með hliðsjón af starfssamningum 

þess og viðfangsefnaskrá. Hann gerir í samráði við hljómsveitarstjóra mánaðarlega 

vinnuáætlun fyrir einn mánuð í senn. Skal hún afhent öllum starfsmönnum hljómsveitarinn- 

ar eigi síðar en fjórum vikum áður en hún tekur gildi. 

Í upphafi hvers starfsárs útbýr skrifstofustjóri í samráði við leiðandi mann hverrar 

hljóðfæradeildar skrá yfir þau verkefni sem starfsmenn á hálfum samningi skulu boðaðir til. 

Hann heldur vinnuskýrslur, annast útreikning launa vegna starfsmanna hljómsveitarinnar 

og býr þessi gögn í hendur launagreiðanda. 

15. gr. 

Skrifstofustjóri heldur skrá um aðsókn að tónleikum hljómsveitarinnar. Skal hann gera 

stjórninni grein fyrir tekjum og gjöldum af hverjum tónleikum. Hann sér um uppgjör vegna 

sölu áskriftarskírteina, aðgöngumiða, efnisskráa og auglýsinga. Heimilt er, með samþykki 

stjórnarinnar, að semja við aðila utan stofnunarinnar um útvegun auglýsinga í efnisskrár og 

innheimtu gjalda fyrir þær gegn sérstakri þóknun. 

16. gr. 

Skrifstofustjóri annast dagleg samskipti við hljóðfæraleikara hljómsveitarinnar og veitir 

þeim fyrirgreiðslu, upplýsingar og aðstoð eftir því sem efni eru til hverju sinni. Hann sér um 

að atvinnuleyfi fyrir erlenda star fsmenn séu jafnan fyrir hendi og er þeim til aðstoðar ef með 

þarf og eftir því sem aðstæður leyfa. 

17. gr. 

Við verkefnaval Sinfóníuhljómsveitar Íslands skal stjórn hennar njóta aðstoðar 

verkefnavalsnefndar sem skipuð er til fjögurra ára um leið og stjórn hljómsveitarinnar. 

Nefndin skilar til stjórnarinnar tillögum og áætlunum um verkefni hljómsveitarinnar 

fyrir hvert starfsár, svo og tillögum um stjórnendur, einleikara og söngvara, eigi síðar en 19. 

desember ár hvert. Kostnaðaráætlanir skulu lagðar fyrir stjórnina eigi síðar en 1. febrúar. 

Fyrir 1. apríl skulu liggja fyrir drög að verkefnavali þess starfsárs sem hefst á öðru 

eftirfarandi hausti, nægilega ítarleg til að leggja megi þau til grundvallar fjárlagatillögum 

fyrir næsta reikningsár (almanaksár). Allri þessari áætlanagerð skal að fullu lokið fyrir 1. 

júní ár hvert.



    

   

  

fa hljómsveitarinnar aðstí alsnefnd við öfli 

         

  

1es þeirra ví athugunar og 

Islands 

  

onunnomsvelt 

  

    
   

a re á tl Eigi agsáætlun Hluti ske   
8/1970 um     haldi hljóm 

öðrum ekstrarkostnaði. 

Íslands nr. 

  

      Menntamálaráðuneytið, mal 

Sverrir Hermannsson. 

Gunnarss SON. 

  

    
um menntun, réttindi og skyldur sjúkranuddara. 

ga
 

Rétt til þess að kall: a og starfa sem slíkur hefur sá einn, sem til þess 

hefur leyfi heilbrigðisráðherra. 

    

    
hafa námi 

hala næga 

Leyfi samkvæmt 1. gr. skal veita þeim íslenskum ríkisborgurum se 

  

  
Ötsvfirvöldum. Umsækjendur 

  

em viðurkennt er sem slíkt at 

  

kunnáttu í í íslensku máli og réttarreglum er lúta að starfinu. Leita skal umsagnar landlæknis 

fi er veitt, 

          

   hann hefur ekki íslenskt 

bundið leyfi að fenginni 

Starfsvettvangur sjúkranuddara er á heilbrigðisstofnunum 

sjúkranuddi er átt við nudd í lækningaskyni samkvæmt tilvísun og 

  

eigin stofum. Með 

I æknis. 

  

Öðrum en sjúkranuddurum er ó heimilt að starfa sem sjúkranuddarar. 

6. gr. 

júkranuddara er skylt að gæta þagmælsku um atriði, sem hann hafði vitneskju um í 

Ga
 

   

  

starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lí sum eða eðli máls. Þagnarskyldan helst þótt hann      

  

láti af st Sömu reglur skulu gilda um starfsfólk það, sem sjúkranuddari kann að hafa í



24. april 1987 36 

  

Sjúkranuddara ber að þekkja skyldur sínar, viðhalda þekking 
nýjungar er varða starfið. 

eg u sinni og tileinka sér 

ð. EI. 

Sjúkranuddara er skylt að halda dagbók um þá, er leita til hans og aðrar skýrslur í 

samræmi við fyrirmæli landlæknis. 

   

Urn sjúkranuddara gilda að öðru leyti r€ í ] 

Reglur læknalaga gilda um viðurlög við brotum í starfi og sviptingu starfsleyfis og 

endurveitingu starfsréttinda. 

10. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 24/1985, um starfsheiti og 

starfsréttindi heilbrigðisstétta, öðlast gildi þegar við birtingu 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Ráðherra getur fram til 31. desember 1987 veitt íslenskum ríkisborgurum, sem eru Í 

starfi við gildistöku reglugerðarinnar og hafa starfað í 3 ár samfellt, ótakmarkað starfsleyfi. 

að fenginni umsögn landlæknis. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 24. apríl 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 
Páll Sigurðsson 

4. maí 1987 Nr. 205 

GJALDSKRA 

vegna hundahalds í Kópavogi fyrir árið 1987. 

1. 

Gjald vegna hundahalds í Kópavogi fyri 

a) Vegna 2. 

2 200,00. 
b) Ve 

1 

IT. (mp
 

r årid 1987 er sem hér segir: 

gr. sambykktar um hundahald frå 15. mars 1983, samanber s-staflid, kr. 

Jegna åkvæda til bráðabirgða í samþykkt um hundahald í Kópavogi frá 15. mars 

983, samanber b-staflið kr. 5 400,00. 

2. gr. 

Gjaldskrá þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Kópavogs staðfestist hér með 

samkvæmt 22. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit til þess að gilda á 

árinu 1987. 

+, Heilbrigðis- og tryggingamålaråduneytid, 4. mai 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. 
Soffía M 

  
ignusdåttir. 

B 26 
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um takmörkun leigubifreiða í Reykjavík 

nr. 203 2. júlí 1985. 

1. gr. 

13. gr. orðist þannig: 

Ef leyfishafi rekur bifreið, sem hann á ekki sjálfur hefur hann fyrirgert atvinnuleyfi 

sínu. Þó er honum heimil slík útgerð um takmarkaðan tíma ef hans eigin bifreið er í viðgerð 

eða hann er að bíða eftir afhendingu annarrar bifreiðar, þó ekki lengur en í 6 mánuði. 

Þrátt fyrir ákvæði 8. gr. 1. mgr. og 1. mgr. þessarar greinar er leyfishöfum heimilt að 

nota við leiguakstur bifreiðar, sem þeir hafa umráð yfir samkvæmt fjármögnunar- eða 

kaupleigusamningum við viðurkennd fjármálafyrirtæki. Gjaldþrotamönnum er slíkt þó ekki 

heimilt. 

N
 

G - G 

14. gr. ordist bannig: 

Leyfishafa, sem missir tilskilin réttindi til aksturs allt að 8 farþega leigubifreið til 

mannflutninga gegn gjaldtöku, er heimilt að láta annan mann annast störf sín meðan 

réttindamissir varir, þó ekki lengur en í eitt ár í hverju tilviki. Noti hann sér ekki þessa 

heimild leggst leyfi hans inn meðan á réttindamissinum stendur og fær leyfishafi atvinnuleyfi 

aftur jafnskjótt og hann öðlast ökuréttindi sín að nýju. 

Ef atvinnuleyfishafi er sannanlega ófær um að stunda akstur leigubifreiðar af heilsufars- 

ástæðum, en þó tær um að stunda aðra vinnu, er honum heimilt að gera út bifreið sína, þó 

ekki lengur en í eitt ár, ef hann ræður sig til annarra starfa. Umsókn um slíka undanþágu skal 

studd með vottorði viðurkennds sérfræðings (læknis) í viðkomandi sjúkdómi. 

Brjóti leyfishafi eitthvað það af sér að dómi bifreiðastöðvarstjóra, að beri að synja 

honum um afgreiðslu um stundarsakir, er viðkomandi bifreiðastöðvarstjóra heimilt að synja 

um afgreiðslu í allt að 5 sólarhringa í fyrsta skipti, en allt að 10 sólarhringa í annað skipti. 
Skulu slíkar synjanir og tilefni þeirra skráðar hjá viðkomandi bifreiðastöð og tilkynntar 
umsjónarnefnd jafnóðum. 

3. gr. 

C liður 15. gr. orðist þannig: 

Þurfi leyfishafi á endurhæfingu að halda að undangengnum veikindum skal honum 

sjálfum heimilt að aka að hluta til og getur hann þá valið um tvo kosti. Annars vegar að aka 

aðeins sem svarar 4 klst. á sólarhring, en hafa að öðru leyti ökumann, sem ekki hefur 

atvinnuleyfi. Hins vegar að aka aðeins sem svarar 8 klst. á sólarhring mánudaga til föstudaga 

á tímabilinu frá kl. 08:00 til kl. 17:00 en hafa ökumann, sem heimilt er að aka á tímabilinu frá 

kl. 20:00 á föstudagskvöldi til kl. 08:00 á sunnudagsmorgni hverja helgi. 

Undanþágubeiðni samkvæmt þessum lið skal studd vottorði læknis. 

Á. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um leigubifreiðar nr. 36, 9. maí 1970, 

staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga 
að máli. 

Samgönguráðuneyvtið, 6. maí 1987. 

Matthías Bjarnason. 

Sigurður Skúli Bergsson.
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Stöðvarfjarðarhöfn. 

1. gr. 

Hafnarsvæði Stöðvarfjarðarhafnar er með allri strandle 

lýst þannig: 

Takmörk á sjó eru: Stöðvarfjarðarhöfn nær yfir Stöðvarfjörð vestan línu, sem hugsast 

dregin úr Kapalhaus norðan fjarðar og Skútuklöpp sunnan fjarðar. 

Takmörk á landi eru: Frá Kapalhaus að línu, sem hugsast dregin mitt á milli 

íbúðarhússins Fjarðarbrautar 50 (Sætúns) og fiskverkunarhúss Færabaks hf. að austan 

og frá Skútuklöpp að Sellæk að vestan. Á þessari strandlengju ræður stórstraumsflóð- 

borð. Innan Stöðvarfjarðarkauptúns tilheyrir hafnarsvæðinu allt land frá línu vestan 

við íbúðarhúsið Fjarðarbraut 50 að austan til Sellæks að vestan og fylgir götunni 

Fjarðarbraut að norðan að gatnamótum hennar og Sævarenda, þaðan að suðurhlið 

lóðarmarka rafstöðvar RARIK við Sævarenda 1, síðan lína sem hugsast dregin með 

suðurhlið þeirrar lóðar til vesturs að Sellæk. Á því svæði ræður stórstraumsflóðborð 

einnig. 

Landsvæði hafnarinnar skiptist í: 

— Bryggjur. 

—— Farmstöðvar og önnur afgirt svæði. 

— Iðnaðar- og baksvæði. 

— Önnur svæði, sem nú er meðal annars íbúðabyggð á. 

1gju Stöðvarfjarðar og nánar 

2. gr. 

Stjórn hafnarinnar. 

Stöðvarhreppur er eigandi hafnarinnar. 

Sveitarstjórn fer með stjórn hafnarmála undir yfirumsjón samgönguráðuneytisins. 

Hafnarstjórn fer með framkvæmd hafnarmála í umboði sveitarstjórnar. Hafnarstjórn 

skal skipuð þrem fulltrúum, er sveitarstjórnin kýs og jafnmörgum til vara. Minnst einn 

aðalmanna í hafnarstjórn skal eiga sæti í sveitarstjórn. Kjörtímabil hafnarstjórnar er 

hið sama og sveitarstjórnar. 

Auk hinna kjörnu fulltrúa eiga sveitarstjóri og hafnarstjóri sæti í hafnarstjórn með 

málfrelsi og tillögurétt. 

Hafnarstjórn kýs sér formann og stýrir hann fundum hennar og boðar til þeirra í 

samráði við hafnarstjóra. 

3. gr. 

Hlutverk og valdssvið hafnarstjórnar. 

Hafnarstjórn gerir fjárhagsáætlun fyrir hafnarsjóð, þar sem fram kemur viðhald hinna 

ýmsu hafnarmannvirkja svo og nýbyggingar. Hafnarstjórn skal leggja fjárhagsáætlun 

fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. 

Hafnarstjórn skal leita staðfestingar sveitarstjórnar á lántökum og öðrum fjárhags- 

skuldbindingum. 

Hafnarstjórn hefur endanlegt ákvörðunarvald um: 

— Ráðningu fastra starfsmanna sbr. 5. gr. 

— Rekstur hafnarinnar, svo sem ráðstöfun á aðstöðu þ.m.t. leiga á húsnæði í eigu 

hafnarinnar og landi hennar, sem leigt er til skamms tíma.
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á : - ” fr Ære ns ATI » CT 1 > Tåge í “ Á < mø a yfisveitingar til starfsemi á hafnarsvæðinu og hefir vald til að banna eða 

narsvæða fyrir starfsemi er hún telur torvelda eðlilega hafnar- 

Á þm
 

    takmarka afnot h: 

starfsemi. 

Hafnarstjórn gerir tillögur til sveitarst 

rinigamál á hafni irsvæðinu skulu hljóta umfjöllun haf 

ar áður en þau eru lögð fyrir sv eitarstjórn. 

Innan hafnar má ekki | 1 hafnarmannvirki, né breyta þeim mannvirkjum 

sem nú eru og ekki la upp, né dýpka út frá landi, nema leyfi hafnarstjórnar 
og/eða sveitarstjórnar komi til. 

Hafnarstjórn hefur ettirlit á hafnarsvæðin nu með byggingu mannvirkja sem undanþegin 

eru ákvæðum bygging 

  

órnar varðandi skipulagsmál á hafnarsvæðinu. 

          í A TA { 
og DY ggnganelmd- 

  

     

    
  

Hlutverk hafnarstjóra. 

Hafnarstjóri er skipaður af sveitarstjórn að fenginni tillögu hafnarstjórnar og fer með 

lega stjórn hafnarinnar í umboði hafnarstjórnar. Hafnarstjóri undirbýr mál sem 

í fyrir hafnarstjórn, veitir viðtöku erindum til hennar. 

Hann sér um framkvæmd samþykkta hafnarstjórnar og veitir hafnarstjórn og 

sveitarstjórn upplýsingar um málefni hafnarinnar. 

Hann sér um að fjárhagsáætlun sé fylgt og ber ábyrgð á fjárreiðum hafnarsjóðs og ber í 
hvívetna að gæta hagsmuna hafnarsjóðs. Í erindisbréfi má setja nánari reglur um 

starfssvið hafnarstjóra. 

        

Hafnarstjóri skal vinna störf sín í samræmi við ákvæði hafnalaga og hafnarreglugerðar 

og fara að öðru leyti eftir samþykktum hafnarstjórnar og sveitarstjórnar. 

narstjóri sér um, að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum skylt að 

hlýða fyrirmælum hans, eða þeirra sem hann felur slík störf. 

   

    

5. gr. 

Aðrir starfsmenn hafnarinnar. 
Hafnarstjórn ræður aðra fasta starfsmenn hafnarinnar en hafnarstjóra. Vikukaups- 

menn og fólk til afleysinga ræður hafnarstjóri. 

Hafnarstarfsmenn, sem hafa umsjó    ;n með eignum hafnarinnar, gæta reglu og sinna 
hafnarvörslu, skulu bera skilríki um starf sitt og/eða einkennisbúning samkvæmt 

ákvörðun hafnarstjórnar. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi. Þyki e sinhverjum sér Óréttur 

gerr al starfsmönnum hafnarinnar getur hann kært bað fyrir hafnarstjóra en skipun 

starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

  

II KAFLI 

Umferð skipa. 

6 Er 

Skilgreining á skipi. 

Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljót tandi far, sem nota má sem flutningatæki, 

dvalarstað, vinnustað, framleiðslustað eða geymslustað. 

7. gr. 

Almennar reglur við komu og brottför. 

V 10 komu og brottför að degi til skulu skip önnur en íslensk fiskiskip hafa þjóðfána við 
hún.
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co
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3 
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Þjónusta við skip, svo sem vatnsafg og tenging rafmagns er unnin af hafna 

im undir stjórn hafna 

tafnarsvæðið hafa opna t 

við komu, brottför og 

tu Stöðvarfjarðarhatnar. 

      

varða með fjarskiptas: 

aen fiskiski ip í síðasta 

Qárhx rt c n cbc Ár I Sérhvert skip skal boða 4) til haf 

bandi eda geg 

  

4 klst. fy rir     

    

ri skal við komu til haf dl u    

  

sem vid å: 

— Skipsnafn, skipaskrárnúmer, 

síðasta viðkomustað 

— Nafn skipstjóra. 

—- Stærd áhafnar og fjö 

    
         

  

— Tegund og magn farms. 

— Um I 

— Um hugs: i 

— Nafn umbodsmanns 

  

ti syr MÆT ml A 
tog lMDG flokkun) í Og Magn. 

  

   Lin ra sf sm felancle stiárnu ld . Búnaður skipa skal uppfy sem íslensk stjórnvöld a 

  

. Skipstjórnarmenn skulu syna 
1 

staðfest svo og sérreglna Si 
andi búnað skipa sinna irstarfsmönnum., ef óskað er, skírteini um     

U mferd u um | hö fnina. 

leita upplýsinga hjá hafnarverði eða umboðsmanni hvar 

  

ip sem kemur til hafnar skal 

inda megi skipið við bryggju. 

Óheimilt er að binda skip annars staðar en þar sem starfsmenn hafnarinnar vísa til. 

    

Skip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli að öðrum skipum eða hafnarvirkjum 

stafi hætta af straumi frá aðal- eða þverskrúfum 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð e 

Sérhvert skip, sem ekki er bundið við 

fyrirskipuð ljós og dagmerki. 
Skemmti- og smábátar, þar með taldir ára- og seglbátar, skulu svo sem frekast er unnt 

eið til eða frá höfninni. Ennfremur skal 

   

í skipum á höfninni. 

rafnarbakka. skal hafa uppi     

  

   forðast siglingaleiðir stærri skipa. sem eru á Í 
  

    
sýna sérstaka aðgæslu er skip eru að leg að og frá við 

  

  
Skip í viðlegu. 

Skip telst í viðlegu, er þa ið ) lig gur vid hafnarbakka, bryggju, þ.m.t. utan á Öðru skipi 

ða b            
eða föst legufæri og er í e íður eftir eiðslu eða þjónustu. 

Skip hljóta viðlegu í sömu röð og þau koma til hafnar. Undantekin eru skip, sem hat 

fastar viðlegur eða umsamin forgangsafnot hafnarbakka og skernmtiferðaskip. 

    

     
Ekki má festa skipum við fnarbakka eða bryggjur nema við festarhringa eða 
festarstólpa. Festum skal þann omið fyrir. að þær hindri sem minnst umferð á 

  

Öðrum 

  

festar auðkenndar með veifum 

jóra þess ekki nægilega gætt. getur hann krafist. að 
bryggju eða hafnarbakka 

varúðarmerkjum. Þyki hafnar 

bætt sé úr því tafar laust. 

Þegar búið er að leg 

hafnarstjóra, en skyldur er 

Skip. sem ekki er verið að lesta eða losa. eða eru ekki í rekstri, me 

höfninni að þau tálmi vinnu við ön i 

    

    

    

må ekki flytja bad innan hafnar ån leyfis 

  

    

  skipstjór ja skipið 
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flutning þeirra. Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið samkvæmt ákvæðum 

þessa töluliðs eða dragist flutningur þess yfir þann tíma, er hafnarstjóri hefur 

fyrirskipað er hafnarstjóra heimilt að láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð skips- 

eiganda. 

9.5 Í sérhverju skipi skal að jafnaði vera einn maður að minnsta kosti, er tekið geti á móti 

skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær 

Skal hann sjá um að óviðkomandi aðilar hafi ekki aðgang að skipinu og ber eigandi 

fulla ábyrgð á öllu því tjóni er leiða kann af vanrækslu í þessu efni. Heimilt er 

hafnarstjóra að fallast á gæslu sérstakra örvggisvarða, enda séu hjá hafnarvörðum nöfa 

skipstjórnarmanna, sem kalla má út vegna veðurs eða annarra orsaka. 

9.6 Hafnarverðir ákveða legur fyrir ski ip 12 brl. og minni við viðeigandi mannvirki eftir því 

sem rými leyfir. Þegar skip er sjósett eða siglt í höfn, skal eigandi tilkynna það 

hafnarvörðum. Skip þessi eru á áby rgð eigenda sama hvort þau eru á floti í höfninni 

eða á landi hennar. Heimilt er að fela félögum smábátaeigenda umsýslu á ákveðnum 

svæðum undir eftirlit: hafnarstjóra samkvæmt nánari reglum. 

    

  

KY 

10. gr. 

Skip i lægi. 

).1 Skip telst í lægi er bad li js fyrir akkeri eða öðrum legufærum og er ekki í rekstri. 

0.2 Skipum, sem leggja skal í lægi, má aðeins leggja á þeim stöðum. er hafnarstjóri leyfir. 

skipunum skal lagt undir umsjá hafnarstjóra og legutæri eðin í samráði við hann, 

enda liggi fyrir samþykki tryggingarfélags skipsins. 

Eftirlit og viðhald legufæra er á ábyrgð skipseiganda. 

Meðan skip hggur mannlaust í lægi | 

til þess að líta ettir, hvort legufæri eð 

skal lagfæra það svo fljótt, sem at 

Áður en skipstjóri fer af skipinu, sl "eina hafnarst! 

fróðan mann, sem búsettur sé á Stöðvarfirði sem hafa skal umsjón skipsins á hendi 

Beinir hafnarstjóri til hans öllum fyrirskipunum, sem skipið varða. Sér hann um að 

þeim sé fullnægt. Verði dráttur á því, skal hafnarstjóri láta fullnægja þeim, en 

skipseigandi greiði allan kostnað, sem af því leiðir. 

       

  

   

   

  

  "n tvisvar í mánuði farið út í það 

ast eða bilað, og ef svo reynist, 
    

„skal ekki : 

   annað hati hag 

    

  

hann skriflega tilg jora siglinga-    

    

HI. KAFI 

Afnot hafnarvirkja og landsvæda. 

ll. gr. 

Lestun og losun, almennt. 

  

11.1 Afnot hafnarvirkja og lands er öllum heimil að fengnu leyfi hafnaryfirvalda og gegn 

greiðslu samkvæmt gjaldskrá. 
11.2 Hafnarstjórn ber enga ábyrgð á varningi eða öðrum eignum, ser ru á 11.2 Hafnarstjórn ber enga ábyrgð á varningi eða Öðrum eignum, sem ru á 

hafnarsvæðinu. 
11.3 Við lestun og losun skal viðhafa fyllstu gætni til að koma í veg fyrir óeðlilegt slit 

mannvirkja og búnaðar. Ekki má draga þunga hluti eftir hafnarbökkum, né sturta 

varningi af bílum án eðlilegs hlífðarlags. 

11.4 Hafnarstjóri getur sett hraða- og þungatakmarkanir á hafnarsvæðinu. Í sérstökum ll. afnarstjóri getur sett hraða- og þungatakmarkanir á hafnarsvæðinu. Í sérstökum 
tilfellum er þó hafnarstjóra heimilt að veita undanþágu frá slíku. 

5 Óheimilt er að geyma tækjabúnað á hafnarsvæðinu utan eigin leigusvæða án leyfis 

hafnaryfirvalda.
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eir munir eða vörur, sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja á bryggju, 

hafnarbakka eða annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum, sem ætlaðir eru 

til geymslu á slíkum varningi. Hafnarstjóri getur flutt vörur og muni, sem geymdir eru í 

óleyfi, burt á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans. 

Við lestun og losun á vikri, sandi. kolum og öðru þess háttar, er skylt að hafa nægilega 

sterkar hlífar milli skips og hafnarbakka, svo að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi 

gætt, getur hafna irstjóri stöðvað verkið, uns bætt hefur verið úr því, sem áfátt er. 

Þegar lokið er lestun eða losun skal sá er séð hefur um lestun eða losun, láta ræsta 

bryggju þá eða hafnarbakka, sem notuð hefur verið. Farist það fyrir, skal hafnarstjóri 

sjá um að það sé gert, en afgreiðslumaður skipsins greiði allan kostnað sem af því 

leiðir. 

12. gr. 

Meðferð eldfims og hættulegs varnings. 

Skip, sem flytja sprengiefni, eldfima vökva ttegundir undir þrýstingi (flöskugas) 

eða efni, sem við vissar aðstæður valda eld- eða sprengthættu, mega ekki leggjast að 

bryggju, fyrr en leyfi hefur verið veitt til þess. 

Skipstjóra eða umboðsmanni ber að tilkynna hafnarstjóra og slökkviliðsstjóra um 

farminn 24 klst. fyrir áætlaðan komutíma. 

Tilkynningaskyldan nær til efna, sem samkvæmt alþjóðareglum (International Marit- 

ime Dangerous Goods Code) flokkast í flokka 1.2,3.4 og 5. Í tilkynningu skal greina 

tækniheiti efna og UN-tölu þeirra skv. IMDG-reglum, magn, pökkun og lestun. Sem 

dæmi um hættulegan varning má nefna: púður, dýnamit, geomit, hlaðnar patrónur, 

bensín, steinolíu, aceton, terpentínu, toluol, kosangas. kaleiumkarbit, ammoníum- 

nitrat, natriumklorat. 

Losun á vöru, sem um ræðir í þessari grein skal að jafnaði framkvæmd strax og skip 

hefur lagst að bryggju og á undan losun á öðrum varningi. Við lestun skal slíkur farmur 

lestaður síðast, og skal skip láta úr höfn strax að lestun lokinni. 

Álíti hafnarstjóri að hætta geti stafað af lestun eða losun eldfimrar vöru getur hann 

stöðvað verkið uns nauðsynlegar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar. 

Skylt er að hafa öryggisvörð við skip. sem lesta eða losa eldfimar vörur. Hafnarstjóri 

tun og losun slíkrar vöru fari fram við sérstaka hafnarbakka, þar 

  

  

Bis 

getur ákveðið að lestur 

sem tryggast er talið. 

Varningur skal geymdur á svæði, sem hafnarstjóri samþykkir. 

Setja skal sérstakar reglur um nánari framkvæmd og ákvæði þessarar greinar, sbr. 

ráðleggingar Alþjóðastglingamálastofnunarinnar (IMO) um öryggi við flutning, með- 

ferð og geymslu á hættulegum efnum á hafnarst æðum. 

Skip, sem flytja eldfim efni, skulu á daginn hafa uppi rautt flagg (merkjatákn B) á 

framsiglu, en á nóttunni rautt ljósker. 

Í skipum. sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós nema undir kötlum 

skipsins eða í eldavél skipsins og á lögboðnum ljóskerjum. Tóbaksreykingar eru 

bannaðar í þeim skipum og á því svæði, þar sem unnið er að fermingu eða affermingu 

eldfims varnings. 

IV. KAFLI 

Um hafnargjöld á Stöðvarfirði. 

13. gr. 

Um hafnargjöld. 

Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrám, er settar skulu í samræmi 

við ákvæði 13. gr. hafnalaga.
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V KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
14 
lá or   

Löggæsla á hafnarsvæ ði, umferð og fleira. 

Á glan á Stöðvarfirði hefur á hendi almenna löggæslu á hafnarsvæðinu. 

14.2 Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað dvelja á landi hafnarinnar, ef þeir 

  

s
f
 

    

með því tálma lestun og losun eða Önnur störf. sem þar eru unnin. B: 

ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur. hafnarbakka, farmstöðvar 

og önnur afgreiðslusvæði. 
tí Í Fólk, sem 

   

er um hafnarsvæðið, er þar á eigin áhættu og ábyrgð. 
     

  

14.3 Bannað er að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina eða á henni. 

söm leiðis er bannað að skjóta flugeldum á hafnarsvæðinu án leyfis. 

14.4 Sand- og malarnám og Önnur slík starfsemi er bönnuð á hafnarsvæðinu 

  

rsvæðinu mega ekki trufla eðlilega umferð og afgreiðslu. B 

ja veiðarfæri á merktar siglingaleiðir og er heimilt að fjarlægja slík veic 

Fiskveiðar á hatn 

    

að leg 

  

bótalaust. 

14.5 Hafnarstjóra skal þegar tilkynnt um allt það. sem bjargað er í höfninni, en hann gefur 

lögreglunni skýrslu um það 

  

hafnarstjora tálmai 
. Verdi dráttur á á 

he inum heimilt 

stlök má ekki draga 

skip lendir í 

        

greiðri notkun Í hafnar innar, skal í færa a það bt 

því, má hafnarstjóri láta færa ski ipið ' burt á | 

Í      láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum. ef nauðsyn kret 

á land á hafnarsvæðinu án le . 

bryggjur, Hlutni, 

  

     
15,2 Ef skip. í eða annar búnaður er í hirðuleysi á 

hafnarsv og/ veldur hættu þá skal hafnarstjóri fyrirskipa       
+ rmælum ekki sinnt, må fjarlægja 

- skaðabótaskvyldu. 

  

tur innan ákveðins frests. 

viðkomandi hlut á kostnað eiganda án nokkur 

    

16. gr 

Varnir gegn mengun og óþrifnaði. 

16.1 Engum úrgangi eða rusli má kasta í höfnina. 

  

   
   

    

16.2 Bannaður er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga. reka e á 

annan hátt inn í höfnina. hvali, skipsflök eða neitt það. sem valdið g 

ferðartruflun eða óþægindum í höfninni nema leyfi hafnarstjóra komi til. 

16.3 Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri, er 

  

lega bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíur, lýsi, olíusora eða annað 

  

mengun veldur. 

kip sem hyggjast taka fljótandi eldsneyti. skulu áður hafa gert ráðstafanir svo olía 

renni ekki í sjóinn af þilfari. verði óhapp, m.a. með því að loka afrennslisleiðum frå 
      

bilfa ri. 

Afgreiðsluaðila er óheimilt að afgreiða olíu til skipa. sem ekki hafa að 

hafnarstarfsmanna gengið forsvaranlega frá þessum atriðum. 

Um varnir gegn mengun sjávar og viðurlög við mengunarbrotum fer samkvæmt 

gildandi lagaákvæðum á hverjum tíma.
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Beidni um og sk 

17.1 Allir þeir, sem æskja afgreiðslu 

hátt hjá höfninni, skulu snúa sér 

lútandi. 

Heimilt er ha fnarstjóra     

  

1 
vanskilu 

IS.1 Fyrirmæli samkvæmt 

er ekki á skipi og ei 

fjarverandi, má sela e inh er 

sem skipstjóri hefði fengið 

  

   

  

     Kki við komið um skaðabætur, má 

  

dómkví öddu im mönnum Hv orum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast yfirmats, en ge 

ður er liðinn frá því, að matsgerð er lokið.     mönnum. Kostnaðinn 

r honum €    

    

    brotlegur 

Öfninni áður e 

i að dómi 

hat na las Øg.     
20. gr. 

Brot, sektarákvæði og meðferð mála. 

sfugerð þessari varðar sektum nema þyngri refsing Í 

  

UG
 20.1 Brot gegn 

almennur lögum. 

Sektirnar renna í hafnarsjóð í 
ar ltr vø van Í rr töldum gar sektum og vangoldnum gjöldum 

      

töðvarfjarðar a
 

      

  

gar sbr. 39. gr. 

  

   
með til að öðlast Þegar r gildi 

Jafnframt fellur úr gildi hafnarreg 

  

ogn nr. 2 

1087 Samgönguráðuneytið, 6. maí 

Matthías Bjarnason. 
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REGLUGERÐ 

>rð nr. 530 17. desember 1975, um reikningsskil 

innheimtumanna ríkissjóðs. 

um breyting á reglu 

  

1. gr. 

Óarinnar orðist : 

    

I. mgr. 16. gr. reglug 

Innheimtumönnum ríkissy 

xta fé embættisins í banka 

ös ber að gera sjóð    
dag! c Deir ckuln „UM ; ppgjör daglega. Þeir skulu geyma og Sj 

        
Ja sparisjóði, þar til því er skilað. 

  

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. £ 

Fjårmålaråduneytid, &. mai 1987 

  

Þorsteinn Pálsson. —— 
Sigurgeir Jónsson. 

Nr. 206 5 maí 1987 Nr. 209 . - , a 15, mat 1987 74 FO ED ED HD #20! REGLUGERÐ 

um follfrjálsan farangur ferðamanna og farmanna við komu frá 

útlöndum, einkasölugjald o.fl. 

l. gr. 

Ferðabúnaður og annar farangur. 

Ferðamönnum búsettum hér á landi er heimilt að hafa með sér við komu til landsins, án 

greiðslu aðflutningsgjalda, fatnað og ferðabúnað sem þeir hafa haft með sér héðan til 

    
útlanda og auk þess varning fenginn erlendis í ferðinni um borð í flutningsfari eða 

toilfrjálsri verslun hér á landi — anna Jann sem talinn er í 2. gr. — fyrir allt að 14 000 kr. 

að smásöluverði á innkaupsstað, þó má andvirði hvers hlutar ekki nema hærri fjárhæð en 

1 000 kr. Andvirði matvæla (þ.m.t. elgæti) má þó ekki nema hærri fjárhæð en 3 500 kr. 

  Börn yngri en 12 ára skulu njóta að h álfu þeirra réttinda er að framan greinir. 
Skipverjar og flugliðar innlendra farartækja mega hafa með sér án greiðslu aðflutnings- 

arar greinar fyrir ei að 7 000 
4 

jalda varning slikan er greinir i 1. og 2. målslid 1. mgr. | 

'". vid hverja komu til landsins hafi beir veriå skemur en 15 daga í ferð en 14 000 kr. fyrir 

lengri ferð. Andvirði hvers hlutar má þó ekki nema hærri fjárhæð en 7 000 ki. Faki ferð 

skemur en ei nn sólarhring má fjárhæðin Þó ekki vera hærri en 3 500 kr. Andvirði matvæla 

(þ.m.t. sælgæti) má ekki nema hærri fjárhæð en 3 500 kr. samkvæmt þessari málsgrein. 

Ferðamönnum búsettum erlendis er heimilt að hafa með : án greiðslu aðfíutnings- 

gjalda, íverufatnað, sængurföt, viðlegubúnað og annan ferðabúnað (þ.m.t. matvæli og aðrar 

r) til eigin nota á ferðalaginu, enda geti varningur þessi talist hæfilegur og eðlilegur 

miðað við tilgang ferðalagsins, dvalartíma viðkomandi hérlendis og hagi hans að öðru leyti 

og varningurinn verði ennfremur fluttur úr landi við brottför eigandans að svo miklu leyti 

sem hann eyðist ekki hérlendis. Magn matvæla (b.m.t. sælgæti) sem hver ferdamadur flytur 

til landsins må ad håmarki nema 10 kg ad byngd, en andvirdi bess må Þó aldrei nema hærri 

fjárhæð en 3 500 kr. Magn eldsneytis má að hámarki vera 200 I. Innflutningur annars 

eldsneytis en er í innbyggðum eldsneytisgeymi bifreiðar er óheimil. 

   
   

    
  

      

  

    Yy is 

2. gr. 

Áfengir drykkir og tóbaksvörur. 

Auk varnings skv. 1. gr. er ferðamönnum og áhöfnum heimilt að hafa meðferðis án 

greiðslu aðflutningsgjalda eftirtalið magn af áfengum drykkjum og tóbaksvörum:
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I bessu sambandi reiknast hver vindill vega 5 g, hver småvindill 2,5 og hver vindlingur 

1,25 g. Småvindlar sem eru 1,5 g og léttari reiknast sem vindlingar. 

Skipverjar á íslenskum skipum sem í fyrsta sinn er siglt til íslenskrar hafnar eða hata 
verið erlendis til viðgerðar eða breytinga skulu tollafgreiddir skv. 3. tl. 

Ef skip í utanlandssiglingum hefur viðdvöl hér samtleytt í sjö daga er tollyfirvaldi 
heimilt að beiðni eiganda skips að veita skipverjum undan innsigli 200 stk. af vindlingum eða 
250 g af öðru tóbaki til hverra sjö daga. Skipstjóra, Í. stýrimanni, Í. vélstjóra og bryta svo 

og matsveinum á farþega- og vöruflutningaskipum er heimili jafnstór aukaskammtur til 

risnu um borð. Ekki er bå heimili að veita undan innsigli sama dag og skip leggur úr höfn. 

Eiganda skips er skylt að greiða kostnað fyrir afgreiðslu samkvæmt þessari málsgrein. 
Lágmarksaldur til innflutnings áfengis samkvæmt reglum þessum er 20 ár og 15 ár að því 

er varðar innflutning á tóbaki. Tollgæslumaður getur krafist þess að lágmarksaldur sé 

sannaður með framvísun persónuskilríkja. 

3. gr. 

Tollívilnanir skv. 1. og 2. gr. gilda einungis um varning sem viðkomandi far- eða 
ferðamaður hefur í eigin vörslu við komu frá útlöndum og innfluttur er til persónulegra nota 
viðkomandi, fjölskyldu hans eða til smágjafa. 

Flugliðar, far- og ferðamenn njóta ekki tollívilnunar skv. 1. og 2. gr. oftar en einu sinni 

á sama sólarhring. 

Undanþága samkvæmt reglugerð þessari nær ekki til hluta af verði munar sem er í heild 

dýrari en nemur hámarki tollívilnunar hvers ferðamanns skv. Í. mgr. 1. gr. Tollívilnun 
skipverja og flugliða innlendra farartækja skv. 2. mgr. Í. gr. getur þó gilt um hiuta af verði 

munar svo framarlega sem verðmæti munarins sé innan við tvöfalda þá fjárhæð sem tilgreind 
er í 2. mgr. Í. gr. 

á. gr. 

Af vörum sem eru undanþegnar tollum samkvæmt reglugerð þessari falla einnig niður 

önnur aðflutningsgjöld, söluskattur við innflutning og einkasölugjald. 

5. gr. 

Innflutningsbann og -takmarkanir. 

Ákvæði reglugerðar þessarar veita ekki undanþágu frá innflutningsbanni sem kann að 
vera á ýmsum vörutegundum auk þess sem innflutningur á vörum, sem vegna sóttvarna eða 
af Öðrum Öryggisráðstöfunum eru háðar innflutningstakmörkunum, er óhetmill skv. 1. gr. 

Geta því m.a. eftirtaldar vörur ekki notið tollfrelsis samkvæmt reglugerð þessari: 

1. Ávana- og fíkniefni, svo sem ópíum, heróín, morfín, kókaín, kannabis, amfetamín 

(þ.m.t. benzedrine) og LSD (lysergamide). 
Lyf umfram hæfilegt magn til persónulegra þarfa viðkomandi far- eða ferðamanns. 
Skotvopn, skotfæri og sprengiefni. 
Radíósendar, talstöðvar og viðtæki sem ekki eru ætluð til almennrar útvarpsviðtöku. 

Lifandi dýr. 
Ósoðið kjötmeti og kjötvörur ýmiss konar, t.d. þurrkað kjötmeti, ósoðin reykt 

svínslæri, beikon, svínahryggir, reyktar ósoðnar pylsur, ósoðnir fuglar og fuglainnyfti 

fersk eða fryst, innmatur, svið og blóð. 

Smjör, ósoðin egg, eggjaduft og svkraðar eggjarauður. 

8. Ósoðin mjólk. 
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B. Tóbak: 

   
I. Reyktóbak .......0.... 0... AAA …... 1520. kr./tylft bréta eða lb. 

2. Vindlingar ...........0..2. 00. NR NR 920 kr./200 stk 

3. Smávindlar .. HI re. IR 100 kr./10 stk. 

Meðalstærð .......0.....0. RA 430  S 

Vindlar, aðrir .......... IR IR A … 520 

  

Sé um að ræða aðrar stærðir umbúða en að ofan greinir skal greitt hlutfallslega. 

Nú er framvísað meira magni en um getur í 1. mgr. og getur viðkomandi tollyfirvald þá 
5 & . & && J i 

heimilað innflutning gegn greiðslu einkasölugjalds ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi en 

ella gert varninginn upptækan til ríkissjóðs. 

Þegar um er að ræða tækifæris- og gjafasendingar frá útlöndum á áfengi og tóbaki má 

hver sending ekki nema meira magni en þreföldu því sem tilgreint er í 1. tl. 1.mgr. 2. gr.. þó 

ekki öl. Greiða skal einkasölugjald af slíkum sendingum eftir gjaldskránni í 1. mgr. þessarar 

greinar. 

8. gr. 

Sérhverja afgreiðslu skv. 7. gr. skal færa í sérstaka afgreiðslubók. Þar skal fært inn 

magn og tegund varnings sem greitt er af, svo og gjöld þau sem innheimt eru, en innflytjandi 

á rétt á að fá greiðslukvittun. Ennfremur skal varningurinn auðkenndur með sérstökum 

merkimiðum sem Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins lætur tollgæslunni í té og gerðir skulu í 

samráði við tollgæslustjóra. Tollgæslustjóri getur ákveðið að framangreindur varningur 

verði auðkenndur með öðrum hætti 

9. gr. 

Einkasölugjald sem innheimt er skv. 7. gr. skal sent viðkomandi einkasölu svo fljótt 

sem kostur er og eigi síðar en tveim mánuðum eftir að afgreiðsla fór fram. 

10. gr. 

Nú er varningur sem tollafgreiddur er samkvæmt reglugerð þessari seldur eða boðinn til 

sölu án þess að aðflutningsgjöld hafi áður verið greidd og varðar það þá refsingu samkvæmt 

IX. kafla laga nr. 59 28. maí 1969 um tollheimtu og tolleftirlit með áorðnum breytingum. 

ll. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 4. og 5. tl. 1. mgr., sbr. 2. mgr. 2. gr. 

og 42. tl.3. gr. laga nr. 120.31. desember 1976, um tollskrá o.fl., svo og ákvæðum laga nr. 59 

28. maí 1969, um tollheimtu og tolleftirlit með áorðnum breytingum, skal öðlast gildi þegar í 

stað. Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð nr. 173/1986 og reglugerð nr. 115/ 

1987, um breyting á henni. 

Fjármálaráðuneytið, 15. mai 1987. 

Þorsteinn Pálsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 214 20. júní 1973 um innheimtu og skil á 

meðlögum o.fl. á vegum Innheimtustofnunar sveitarfélaga, sbr. 

breyting á þeirri reglugerð nr. 549 14. október 1980. 

  

A eftir 8. gr. reglugerðarinnar komi nýjar greinar sem verða 9., 10. og 11. gr. og 
breytist töluröð síðari greina reglugerðarinnar samræmi við það. 

2. gr. 
Ný 9. gr. hljóðar svo: 

Nú greiðir meðlagsskyldur barnsfaðir ekki meðlag innan eins mánaðar frá því 
meðlagskrafa féll í gjalddaga samkvæmt ákvæðum yfirvaldsúrskurðar eða skilnaðarbréfs og 
skal hann þá greiða dráttarvexti af því sem gjaldfallið er og skulu þeir vera hinir sömu og hjá 
innlánsstofnunum samkvæmt ákvörðun Seðlabanka Íslands, sbr. 13. gr. laga nr. 10/1961 

Stjórn Innheimtustofnunar sveitarfélaga er heimilt að víkja frá þessari dráttarvaxtatöku 
ef um sérstaka félagslega erfiðleika er að ræða hjá skuldara. 

  

Ta
 

Ný 10. gr. hljóðar svo 
Heimilt er stjórn Innheimt ustofnunar sveitarfélaga að víkja frá dráttarvaxtatöku eða 

fella niður dráttarvexti af meðlagsskuldum við eftirfarandi aðstæður: 
a) Að skuldari hafi leitað skriflega eftir samkomulagi við stjórn stofnunarinnar um 

greiðslu skuldarinnar og niðurfellingu dráttarvaxta. 
b) Að skuldari hafi sýnt fram á. að hann hafi möguleika á, að standa við greiðslutilboð sitt, 

væru dráttarvextir felldir niður. 

c) Að til skuldarinnar hafi verið stofnað vegna félagslegra erfiðleika skuldara, svo sem af 
heilsufarsástæðum, ónógum tekjum, skertri starfsorku, mikilli greiðslubyrði, barna- 
mergð eða af öðrum sambærilegum ástæðum. 

  

Ný 11. gr. hljóðar svo: 

Að jafnaði skal aðeins fella niður dráttarvexti af meðlagsskuldum einu sinni hjá 
hverjum skuldara. 

Verði samkomulag um greiðslu meðlagsskuldar vanefnt verulega eftir að dráttarvextir 
hafa verið felldir niður, getur stjórn stofnunarinnar lagt svo fyrir, að skuldin verði tekin til 
dráttarvaxtareiknings að nýju. 

  

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 54 6. apríl 1971 með síðari 
breytingum, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. maí 1987. 

Alexander Stefánsson. 

Hallgrímur Dalberg. 3
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REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

Frá 1. maí 1987 skal full tekjutrygging elli- - og Örorkulífeyrisþega hækka úr kr. 10 801,00 

í kr. 12 801,00 fyrir einstakling. Full tekjutrygging til hvors hjóna, sem bæði njóta lífeyris, 

  

hækkar frá sama tíma úr kr. 9 130,00 í kr. 10 821,00. 

2 gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 79. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar, með 

síðari breytingum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 7. maí 1987. 

  Ragnhildur Helgadóttir. A 
Jón Ingimarssor 1. 

Nr. 212 14. mai 1987 

AUGLYSING 

um umferð í Hvolhreppi. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 og að fengnum tillögum 

hreppsnefndar Hvolhrepps hefur verið ákveðið að setja eftirfarandi reglur um umferð í 

Hvolsvallarkauptúni. 

I. Við gatnamót Dufþaksbrautar annars vegar og Hlíðarvegar og Austurvegar hins vegar, 

verði stöðvunarskylda á Dufpaksbraut. 

Á gatnamótum Nýbýlavegar og Hlíðarvegar verði stöðvunarskylda á Nýbýlavegi. 

K t 

  

3. Á gatnamótum Ormsvallar og Hlíðarvegar verði stöðvunarskylda á Ormsvelli. 

4. Á gatnamótum Vallarbrautar og Hvolsvegar verði biðskylda á Vallarbraut beggja vegna 

gagnvart Hvolsvegi. 
5. Á Gatnamótum Vallarbrautar og Stóragerðis verði biðskylda á Stóragerði gagnvart 

Vallarbraut. 

6. Á gatnamótum Öldubakka og Hlíðarvegar verði biðskylda á Öldubakka gagnvart 

Hlíðarvegi. 
7. Stöður vörubifreiða og annarra stórra bifreiða eru einungis heimilar í 60 mínútur í 

eftirtöldum götum: Hlíðarvegi. Vallarbraut, Hvolsvegi, Stóragerði, Litlagerði, Öldu- 

gerði, Norðurgarði. Króktúni, Nýbýlavegi, Njálsgerði og Túngötu. 

    

Reglur þessar taka nú þegar gildi 

Lögreglustjórinn í Rangárvallasýslu, 14. maí 1987. 

Friðjón Guðröðarson.
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SAMÞYKKT 

um stjórn Stykkishólmsbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I. KAFLI 
Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar er skipuð 7 bæjarfulltrúum kjörnum skv. HI. kafla 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 2. mgr. 10. gr. og 11. gr. sömu laga. 

Starfstímabil bæjarstjórnar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

Bæjarstjórn fer með stjórn Stykkishólmsbæjar skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga og 
annarra laga. Jafnframt fer bæjarstjórn með yfirstjórn stofnana og fyrirtækja á vegum 

bæjarins, að svo miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki falið öðrum slíka yfirstjórn. 

4. gr. 

Bæjarstjórn skal gæta hagsmuna bæjarins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 

sameiginlegum velferðarmálum bæjarbúa. 

5. gr. 

Bæjarstjórn annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og 
samþykktum. 

Þá getur bæjarstjórn ákveðið, að bærinn taki að sér verkefni, sem varðar íbúa bæjarins 

sérstaklega, enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum. 

6. gr. 

Meðal verkefna bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar eru: 

1. Að kjósa forseta og varaforseta bæjarstjórnar, bæjarráð og aðrar nefndir, ráð og 

stjórnir skv. VI. kafla sveitarstjórnarlaga sbr. og V. kafla samþykktar þessarar, og 

skoðunarmenn til að annast endurskoðun ársreikinga bæjarins skv. VIII. kafla 

sveitarstjórnarlaga. Ennfremur að ráða bæjarstjóra og aðra fasta starfsmenn bæjarins 

skv. VII. kafla fyrrnefndra laga sbr. og VI. kafla þessarar samþykktar. 

Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

3. Að stjórna fjármálum bæjarins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VIII. kafla sveitar- 

stjórnarlaga sbr. og Il. kafla samþykktar þessarar. 

4. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins og ráða helstu starfsmenn hans. 

>
 

I. KAFLI 

Um fjármálastjórn bæjarins. 

7. gr. 

Á fyrsta ári hvers kjörtímabils skal bæjarstjórn semja þriggja ára áætlun um rekstur. 

framkvæmdir og fjármál bæjarins, og skal þessi þriggja ára áætlun vera til leiðbeiningar við 

gerð árlegrar fjárhagsáætlunar bæjarins. Áætlunina skal endurskoða árlega í tengslum við 

afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar og skal þá framlengja áætlunina um eitt ár. 

B 27
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8. gr. 

Bæjarstjórn skal afgreiða fjárhagsáætlun bæjarsjóðs, bæjarfyrirtækja og stofnana fyrir 

lok janúarmánaðar ár hvert að undangengnum tveimur umræðum í bæjarstjórn sbr. 24. gr. 

samþykktar þessarar. 

Ef ekki tekst að afgreiða fjárhagsáætlun skv. 1. mgr. skal bæjarstjórn sækja skriflega 

um frest til félagsmálaráðuneytisins og tilgreina ástæður fyrir umsókninni. 

Form fjárhagsáætlunar skal vera í samræmi við form ársreikninga bæjarins, og skal þar 

greint á milli rekstraráætlunar, fjárfestingaráætlunar og áætlunar um fjármagnshreyfingar. 

Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar tekur bæjarstjórn ákvarðanir um nýtingu tekjustofna 

bæjarsjóðs og tekjuöflun, um öflun lánsfjár, ef um það er að ræða og um ráðstöfun 

fjármagns á fjárhagsárinu bæði til rekstrar og eignabreytinga. Þá skal við gerð fjárhagsáætl- 

unar hafa hliðsjón af veltufjárstöðu bæjarsjóðs í byrjun fjárhagsárs og áætla fyrir þeim 

breytingum, sem nauðsynlegt er talið að gera á veltufjárstöðunni. 

9. gr. 

Fjárhagsáætlun skv. 8. gr. skal vera meginregla um fjármálastjórn bæjarins á 

fjárhagsárinu og ekki má stofna til útgjalda eða greiða fé úr bæjarsjóði nema heimild sé til 

þess í fjárhagsáætlun, útgjöldin séu lögbundin, samningsbundin eða samþykkt af bæjar- 

stjórn. 

Samþykki bæjarstjórn fjárveitingu eða útgjöld utan fjárhagsáætlunar, skal hún jafn- 

framt taka ákvörðun um, hvernig afla skuli fjár til þeirra útgjalda s.s. með lækkun annarra 

útgjalda, auknum tekjum eða lánsté. 

10. gr. 

Hafi forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar breyst verulega, s.s. ef verðlagsbreytingar 

hafa orðið verulega meiri en ráð var fyrir gert, er bæjarstjórn heimilt að endurskoða 

fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgreiðir bæjarstjórn við eina umræðu í bæjarstjórn, 

enda hafi breytingartillögurnar verið sendar bæjarfulltrúum með fundarboði og dagskrá 

a.m.k. fimm sólarhringum fyrir bæjarstjórnarfund. 

11. gr. 

Bæjarstjórn skal hafa lokið fullnaðarafgreiðslu ársreikninga bæjarsjóðs og fyrirtækja 

hans eigi síðar en í júnílok ár hvert skv. 88. gr. sveitarstjórnarlaga sbr. 82. og 83. gr. sömu 

laga. Eintak af ársreikningum skal senda Hagstofu Íslands og félagsmálaráðuneytinu fyrir 

31. júlí ár hvert. Viðurlög skv. 2. mgr. 88. gr. sveitarstjórnarlaga liggja við vanrækslu 

bæjarstjórnar á afgreiðslu og skilum ársreikninga. 

III. KAFLI 

Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

12. gr. 

Bæjarstjórn heldur reglulega fundi einu sinni í hverjum mánuði, annan mánudag hvers 

mánaðar. 

Bæjarstjórnarfundir skulu að jafnaði hefjast kl. 17.00. Heimilt er að fella niður fundi í 

bæjarstjórn í allt að tvo mánuði að sumarlagi. 

Aukafundi skal halda í bæjarstjórn eftir því sem þörf krefur að mati bæjarstjóra og skylt 

er að halda aukafund í bæjarstjórn, ef a.m.k. þriðjungur bæjarfulltrúa krefst þess. 

13. gr. 

Aldursforseti nýkjörinnar bæjarstjórnar kveður bæjarstjórnina saman til fyrsta fundar 

að afloknum bæjarstjórnarkosningum, eigi síðar en 15 dögum eftir að hún tekur við störfum, 

sbr. 2. gr. samþykktar þessarar, þ.e. eigi síðar en 30 dögum eftir kjördag. 

Aldursforseti getur falið bæjarstjóra að boða fyrsta fund nýkjörinnar bæjarstjórnar.
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14. gr. 

Bæjarstjóri, sbr. þó 13. gr. samþykktar þessarar, boðar bæjarstjórnarfundi og ákveður 

jafnframt fundarstað, hafi bæjarstjórn ekki gert það. 

Bæjarbúum skal kunngert með auglýsingu, hvar og hvenær bæjarstjórnarfundir eru 

haldnir. 

   

  

15. 

c
 

Og
 

a ajars jón semur dagskrá b æjarstjórnarfu 

dagskrá bæjarstjórnarfundar skal taka: 

Í. í ögáleðnar kosningar s.s. kosningar forseta bæjarstjórnar, kosningar nefnda, ráða og 
stjórna á vegum bæjarstjórnar, svo og kosningar eða ráðningar bæjarstjóra og annarra 

fastra starfsmanna bæjarins. 

2. Fundargerðir bæjarráðs, nefnda, ráða og stjórna á vegum bæjarins, ef, eða að svo miklu 

leyti, sem bæjarstjórn þarf að samþykkja ályktanir, sem í þeim felast, sbr. ól. gr. 

samþykktar þessarar. 
3. Önnur mál, sem falla undir verksvið bæjarstjórnar og bæjarstjóri ákveður að taka á 

dagskrá eða einhver bæjarfulltrúi óskar, að tekin verði á dagskrá. Bæjarfulltrúi, sem 

óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnarfundar, skal tilkynna það bæjarstjóra 

skriflega með tillögu eða fyrirspurn a.m.k. þremur sólarhringum fyrir fund. 

Dagskrá bæjarstjórnarfundar skulu fylgja afrit fundargerða, tillagna og annarra gagna, 

sem bæjarstjóri telur nauðsynleg. Dagskrá skal jafnframt fylgja afrit fundargerðar síðasta 

bæjarstjórnarfundar. 

andar, og skal dagskráin fylgja fundarboði. 
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16. gr. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir bæjarstjórnarfund hafa boðsent 

bæjarfulltrúum fundarboð bæjarstjórnarfundar ásamt dagskrá og fylgigögnum. 

17. gi 

Bæjarstjóri skal boðsenda bæjarfulltrúum fundarboð aukafundar í bæjarstjórn ásamt 

dagskrá a.m.k. sólarhring fyrir fund. 

18. gr 

Aldursforseti bæjarstjórnar setur fyrsta fund nýkjörinnar bæjarstjórnar og stýrir 

honum, uns forseti bæjarstjórnar hefur verið kjörinn. 

Forseti bæjarstjórnar skal kjörinn til eins árs. 

Sá er rétt kjörinn forseti, sem fengið hefur atkvæði meirihluta bæjarfulltrúa. Verði 

þeim atkvæðafjölda eigi náð, skal kjósa að nýju um þá tvo, sem flest atkvæði fengu. Hafi 
þrír eða fleiri bæjarfulltrúar fengið jafnmörg atkvæði, skal varpa hlutkesti, um hverja tvo 
skuli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn forseti bæjarstjórnar, sem fleiri atkvæði fær. Verði 

atkvæði jöfn, skal hlutkesti ráða kosningu. 

Forseti bæjarstjórnar stjórnar kjöri 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar, og skal sömu 

aðferð beitt við kosningu þeirra, sbr. næstu málsgrein hér að framan. Varaforsetar skulu 

kjörnir til jafnlangs tíma og forseti. 
Sé enginn forseta á fundi, gegnir aldursforseti forsetastörfum, nema bæjarstjórn ákveði 

að kjósa sérstakan fundarstjóra. 

Ef forseti deyr eða verður varanlega forfallaður frá forsetastörfum, skal kjósa forseta í 

hans stað til loka kjörtímabils forseta. 

19. gr. 

Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til eins árs í senn á 

sama fundi og forsetakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosningu. 

Skrifarar skulu telja saman atkvæði við kosningar og þegar atkvæðagreiðslur fara fram í 

bæjarstjórn.
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20. gr. 

Bæjarstjórnarfundur skal haldinn í húsnæði sem fullnægir ákvæðum byggingarlaga og 

byggingarreglugerðar. 
Bæjarstjórnarfund skal að jafnaði halda í heyranda hljóði og almenningi heimilaður 

aðgangur að þeim, eftir því sem húsrúm leyfir. 

Bæjarstjórn getur ákveðið, að einstök mál verði rædd fyrir luktum dyrum s.s. viðkvæm 

einkamál manna eða viðskiptamál, sem æskilegt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd verði 

fyrir luktum dyrum. Jafnframt getur bæjarstjórn ákveðið, að bæjarstjórnarfundur, þar sem 

eingöngu er fjallað um slík mál, verði haldinn fyrir luktum dyrum. Tillaga um að mál skuli 

rædd fyrir luktum dyrum skal afgreidd umræðulaust í bæjarstjórn. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi í 

bæjarstjórn. 

21. gr. 

Bæjarstjórnarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur bæjarfulltrúa er á fundi. 

Bæjarstjórn getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

22. gr. 

Forseti bæjarstjórnar stýrir fundum hennar. Hann setur fund, kannar lögmæti hans og 

stjórnar umræðum og afgreiðslu mála, sér um að fundargerðir séu færðar og slítur fundi, 
Þegar dagskrá hans er tæmd. Forseti úrskurðar um skilning á fundarsköpum, en skjóta má 
úrskurði hans til úrlausnar bæjarstjórnar. Forseti sér um, að allt fari skipulega og löglega 
fram á bæjarstjórnarfundum og er bæjarfulltrúum skylt að lúta valdi hans að því er varðar 

fundarsköp og góða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði, getur forseti vísað honum úr 
fundarsal. Leyfi forseta þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á bæjarstjórnar- 
fundum. 

23. gr. 

Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd í bæjarstjórn í þeirri röð, sem þau eru á dagskrá, 

nema forseti eða bæjarstjórn ákveði annað. 

Heimilt er að taka til meðferðar á bæjarstjórnarfundi mál, sem ekki hefur verið á 

dagskrá, ef 2/3 viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkja slíkt afbrigði. 

24. gr. 

Bæjarstjórn afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 
a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

1. Fjárhagsáætlun bæjarins. 

2. Ársreikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 

3. Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

4. Áætlanir fyrir bæinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 
skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

25. gr. 

Bæjarfulltrúa er skylt að sækja alla bæjarstjórnarfundi nema lögmæt forföll hamli svo 

sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé bæjarfulltrúi forfallaður um stundarsakir skal 

hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin til bæjarstjóra, sem boðar þá varamann hans á fund. 

Bæjarfulltrúa, sem forfallast um stundarsakir er heimilt að ákveða, hver varamanna hans 

taki sæti á bæjarstjórnarfundi ella tekur varamaður sæti samkvæmt ákvæðum 1. og 2. mgr. 
35. gr. sveitarstjórnarlaga.
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Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt, en ekki hefur 
hann atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn hæjarfulltrúi. 

Bæjarstjórn getur heimilað að maður utan bæjarstjórnar kveðji sér hljóðs á bæjar- 
stjórnarfundi. 

26. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls þegar það varðar hann 

sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætla að 

viljaafstaða hans mótist að einhverju leyti af því. Honum er þó heimilt að gera stuttlega 

grein fyrir afstöðu sinni. Bæjarstjórn sker umræðulaust úr hvort mál er svo vaxið. 

Bæjarfulltrúi, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Bæjarfulltrúa, 

sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að skýra forseta bæjarstjórnar frá því. 

Bæjarfulltrúi, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal bæjarstjórnar 
við umræðu og afgreiðslu þess. 

27. gr. 
Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á bæjarstjórnarfundum. 

Bæjarfulltrúi, sem taka vill til máls, skal óska heimildar forseta. Að jafnaði skulu 
bæjarfulltrúar taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. Víkja má frá þeirri 
reglu, ef um er að ræða bæjarstjóra, framsögumann í máli eða bæjarfulltrúa, sem óskar að 
gera stutta athugasemd eða koma leiðréttingu á framfæri. Hafi tveir eða fleiri bæjarfulltrúar 
vatt sér hljóðs samtímis, ákveður forseti, í hvaða röð þeir skuli tala. Bæjarfulltrúi skal flytja 
mál sitt úr ræðustól nema forseti leyfi annað. 

    

28. gr. 
Bæjartulltrúi skal beina máli sínu til forseta. Þegar til umræðu er fundargerð bæjarráðs, 

annarrar nefndar, ráða eða stjórna, skal bæjarfulltrúi taka fram, hvaða lið/liði fundargerðar- 
innar hann óskar að ræða. 

Bæjarfulltrúi má tala tvisvar við hverja umræðu máls. Heimilt er þó bæjarfulltrúa að 
aka oftar til máls, til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta athugasemd við fundarsköp. 
Bæjarstjóri, flutningsmaður tillögu eða framsögumaður (talsmaður flutningsmanna) mega 
þó tala oftar en tvisvar við hverja umræðu máls. 

Ekki má bæjarfulltrúi lesa upp prentað mál við umræður í bæjarstjórn nema með leyfi 
forseta. 

29. gr. 

Beri bæjarfulltrúi aðra menn brigslum, skal forseti víta hann. Forseti getur lagt til við 

bæjarstjórn, að bæjarfulltrúi, sem víttur hefur verið tvisvar á sama fundi, verði sviptur 
málfrelsi á þeim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist bæjarfulltrúi ekki 

úrskurði forseta eða bæjarstjórnar eða ef óregla kemur upp á fundi, skal forseti gera 

fundarhlé, fresta fundi eða slíta fundi, ef nauðsyn krefur. 

30. gr. 

Telji forseti umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt fram dagskrártillögu um, að 

ræðutími hvers bæjarfulltrúa verði takmarkaður, umræðum verði lokið á tilteknum tíma eða 

umræðum um mál verði lokið þá þegar. Hver bæjarfulltrúi getur og borið fram slíkar 
tillögur. Bæjarstjórn afgreiðir tillögur um takmörkun umræðna umræðulaust. Ekki má þó 

takmarka umræðu um mál svo, að hún standi skemur en tvær klukkustundir, ef einhver 

bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs. Umræður um fjárhagsáætlun eru ekki háðar ákvæðum 
greinar þessarar. 
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31. gr. 
Bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu. frávísunartillögu eða 

frestunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er á fundi. Slíkar tillögur skulu vera 

skriflegar, ef forseti óskar. Forseti ákveður, í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar tillögur 

eru teknar til afgreiðslu. 

32. gr. 

Mål er afgreitt í bæjarstjórn með því að samþykkja það eða fella það, vísa því frá 

bæjarstjórn eða vísa því til afgreiðslu bæjarráðs, annarrar nefndar, ráðs eða stjórnar eða 

bæfarstjóra. Máli, sem bæjarstjórn ber að lögum að afgreiða, verður þó eigi vísað til 

afgreiðslu annarra. Bæjarstjórn er heimilt að fresta afgreiðslu máls, nema um sé að ræða 

mál, sem að lögum ber að afgreiða fyrir tiltekinn tíma. 
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33. gr. 

Atkvæðagreiðsla á bæjarstjórnarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 

Forseti biður þá bæjarfulltrúa sem samþykkja mál, að rétta upp hægri hönd sína. Að því 
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búnu leitar forseti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir forseti frå urslitum atkvæda- 

greiðslunnar. 

Ef mál er svo vaxið, að forseti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla fari fram um það, 

skýrir hann frá því, að hann telji mál samþykkt eða felli án atkvæðagreiðslu nema 

hugasemd verði við það gerð. 

Forseti getur ákveðið, að mál verði afgreitt með nafnakal er forseta að láta 

fara fram nafnakall, ef a.m.k. þriðjungur bæjarfulltrúa óskar þess Við nafnakall skal farið 

eftir tölusettri nafnaskrá bæjarfulltrúa í stafrófsröð og si þa ið ráðast af útdrætti, hvaða 

bæjarfulltrúi greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Við nafna skal forseti greiða atkvæði 

síðastur. Við nafnakall svarar æla trúi r forseti les upp nafn hans, já eða nei eftir 

því hvort hann er með máli eða móti m, að hann greiði ekki atkvæði, en slík 

afstaða telst þó þátttaka í atk æðagrei 

Heimilt er að afgreiða mál með skriflegri atkvæðagrei 

bæjarstjórn samþykkir. 

Kosningar skulu ávallt vera skriflegar 

ig be 

  

     

    
    

  

Oslu, ef bæjarfulltrúi óskar og 

1 - 
Niegar. 

  

. gr. 

Vid atkvædagreidslu rædur einfaldur r meirihluti atkvæða úrslitum máls nema öðruvísi sé 
    ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það. 

Kosningar, sem fram fara í bæjarstjórn, skulu vera hlu 1tfallskosningar skv. d Hondts 

reglu sbr. 16. og 17. gr. sveitarstjórnarlaga 

Þegar kjósa skal einn fulltrúa eða ráða starfsmann úr hópi margra, sem tillögur hafa 

komið fram um, skal kosning fara fram með sama hætti og kosning forseta bæjarstjórnar 

sbr. 3. mgr. 18. gr. þessarar samþykktar. 

  

35. gr. 

Bæjarstjórn getur ráðið sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar til að annast ritun 
fundargerða í gerðabók bæjarstjórnar. Í fundargerð skal getið, hvar og hvenær fundur er 

haldinn og hverjir sitji fundinn. Skrá skal þau mál, sem tekin eru fyrir, dagsetningu þeirra, 

aðila máis og meginefni og hvernig mál er afgreitt. Sé mál ekki afgreitt samhljóða, skal 

greina Í fundargerð, hvernig atkvæði hafa skipst. Þegar lagðar eru fram fundargerðir nefnda, 

nægir að skrá í fundargerð bæjarstjórnar, um hvaða nefndir er að ræða, dagsetningu 

fundargerða og fjölda töluliða.
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Mål, sem tekin eru fyrir å lokudum fundi sbr. 3. mgr. 19. gr. sambykktar bessarar skal 

skrá sem trúnaðarmál. 
Bæjarfulltrúi á rétt á að fá bókaða stutta athugasemd um afstöðu sína til máls, sem til 

meðferðar er í bæjarstjórn. 
Forseti skal hafa eftirlit með því, að fundargerðir séu skipulega og rétt færðar. 
Í lok fundar skal fundargerð lesin upp og skulu allir viðstaddir bæjarfulltrúar undirrita 

hana nema bæjarstjórn ákveði annað. 
Bæjarfulltrúi, sem gera vill athugasemd við eitthvert atriði í fundargerð, getur 

undirritað fundargerðina með fyrirvara um það atriði. 

Bæjarstjórn getur ákveðið, að umræður á bæjarstjórnarfundum skuli hljóðritaðar eða 

teknar upp með öðrum hætti. Verði það ákveðið, skal bæjarstjórn setja um það nánari 
reglur. 

  

IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

36. gr. 

Bæjarfulltrúi á rétt á að fá mál samkvæmt á. og 5. gr. samþykktar þessarar tekið á 
dagskrá bæjarstjórnarfundar, enda tilkynni hann það bæjarstjóra skriflega a.m.k. þremur 
sólarhringum fyrir fund. 

37. gr. 

Bæjarfulltrúa er bæði rétt og skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögmæt forföll 

mli sbr. 25. gr. samþykktar þessarar. — Hver bæjarfulltrúi er skyldur til að taka að sér    

  

1 
þau störf, sem bæjarstjórn felur honum og varða verkefni bæjarstjórnar, s.s. forsetastörf og 

störf í bæjarráði eða öðrum nefndum á vegum bæjarstjórnar. Þó getur sá, sem verið hefur 

forseti eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í bæjarráði eða annarri nefnd sama tímabil, 

skorast undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

38. gr. 

Nú telur bæjarfulltrúi sig ekki geta gegnt skyldum sínum í bæjarstjórn án óhæfilegs álags 

og getur bæjarstjórn þá létt af honum störfum eða veitt honum lausn að eigin ósk um 
tiltekinn tíma eða til loka kjörtímabils. Varamaður tekur þá sæti hans skv. 35. gr. 

sveitarstjórnarlaga. 

39. gr. 

Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum bæjarstjórnar eftir 

því sem nánar er ákveðið í samþykkt þessari. 

Bæjarfulltrúa er ekki skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar um er 

að ræða mál, sem bæjarstjórn er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjárhagsáætlun, eða 

ársreikninga eða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndir, getur forseti ákveðið að endurtaka 

atkvæðagreiðslu, ef minna en helmingur bæjarfulltrúa tekur þátt í atkvæðagreiðslunni. 

UG
 

40. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að gegna bæjarfulltrúastörfum sínum af alúð og samviskusemi og gæta 
hagsmuna bæjarins, en í störfum sínum er bæjarfulltrúi einungis bundinn af lögum og 

sannfæringu sinni. 

41. gr. 

Bæjarfulltrúi á aðgang að bókum og skjölum bæjarins og einnig óhindraðan aðgang að 

stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaöflunar vegna 

starfa sinna.
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42. gr. 

Bæjarfulltrúi skal gæta þagnarskyldu um það, sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og 

leynt á að fara vegna einka- eða almannahagsmuna samkvæmt lögum, eðli máls eða 

sérstakri ákvörðun bæjarstjórnar. 

43. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls, þegar það varðar hann 

sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo mjög, að almennt megi ætla að 

viljaafstaða hans mótist að einhverju eða öllu leyti þar af. Honum er þó heimilt að gera 

stuttlega grein fyrir afstöðu sinni. Bæjarstjórn sker umræðulaust úr, hvort mál er SVO vaxið. 

Bæjarfulltrúi, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Bæjarfulltrúa, 

sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að vekja athygli forseta bæjarstjórnar á því. 

Bæjarfulltrúi, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal bæjarstjórnar við 

umræður um málið og afgreiðslu þess. 

  

44. gr. 

Bæjarfulltrúi skal fá hæfilega þóknun úr bæjarsjóði fyrir störf sín í bæjarstjórn. Takist 

bæjarfulltrúi á hendur ferð á vegum bæjarins skv. ákvörðun bæjarstjórnar á hann rétt á 

greiðslu hæfilegs ferða- og dvalarkostnaðar. 

Bæjarstjórn setur reglur um greiðslur skv. í. mgr. 

45. gr. 

ÞRÁ skal fundum bæjarstjórnar þannig, að bæjarfulltrúar eigi í 

orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

guleika á að taka sér 

      

fulltrúi, sem vegna veikinda eða af öðrum ástæðum getur ekki sótt bæjarstjórn- 

arfund/-fundi tímabundið, getur tilnefnt hvern sem er af vara nönnum sínum til að taka sæti 

sitt, meðan þannig hagar til. 

  

A“ 47. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa gilda einnig um varamenn, 

sitja bæjarstjórnarfundi. 

V KAFLI 

Bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir. 

48. gr. 

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum 

laga, reglugerða og samþykktar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar 

hlutfallskosningar, ef einhver bæjarfulltrúi óskar þess. 

Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana bæjarins eru ekki kjörgengir í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá. 

49. gr. 

Bæjarstjórn skal á fyrsta fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum kjósa þrjá 

bæjarfulltrúa í bæjarráð til eins árs og jafnmarga til vara. Aðalfulltrúar í bæjarstjórn eru 

einir kjörgengir sem aðalmenn og varamenn í bæjarráð. 

Bæjarstjóri á sæti í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann 

því aðeins að hann sé bæjarfulltrúi og kjörinn í bæjarráð. 

Skylt er bæjarstjórn að gefa fulltrúa flokks/framboðsaðila, sem á fulltrúa í bæjarstjórn, 

en ekki bæjarráði kost á setu í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétt þann tíma, sem fundir 

bæjarstjórnar falla niður vegna sumarleyfa sbr. 12. gr. samþykktar þessarar
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50. gr 

Bæjarråd skal ad jafnadi halda fund sidasta fimmtudag hvers månadar kl. 16.00 

Aukafundi skal halda, ef bæjarstjóri, formaður bæjarráðs eða a.m.k. tveir bæjarráðsmenn 

óska þess 

  

indi. Hann sér um, að bæjarrá boðað til fundar 

með skriflegu fundarboði ásamt dagskrá a.m.k. einum sólarbrin g fyrir fund. Geti 

bæjarráðsmaður ekki sótt fund, skal mann sinn eða hlutast til um, 

að varamaður verði boðaður. Ha fi b gu urn forföll bæjarráðsmanns, 

skal hann boða eða láta boða varamann hans á fund. 

         

    

ætarstjóri fengið vitnes J 

  

raformann bæjarráðs. 

stjórni r fundum | þess og sér 

ágreiningsmálum, 

irði hans til úrlar usnar 

Á fyrsta fundi nýkjörins bæjarráðs skal kjó 

Kjósa má bæjarstjóra forma 1 bæ) r 

um að allt fari löglega og s 

sem upp kunna að koma út af func 

bæjarráðs. Heimilt er að taka má 

dagskrá. Þó er skylt að fresta afgreiðslu slíks 

Bæjarráð getur ráðið sér fundarritara utan b jarráðs. 

á, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji fundinn. 1 ] å i fundargerd 

mål, sem ráðið tekur til umræðu og afgreiðslu, frá hverjum þau eru, hvenær þau eru dagsett, 

efni þeirra stutt og skilmerkil og hvaða afgreiðslu þau hljóta. 
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Bæjarråd fer åsamt bæjar 

því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. 

bæjarins, undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að Í f 
og bæjarfyrirtækja ad fengnum tillögum hlutaðeiganda stjó | 

bæjarstjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér bæjarráð u um, að ársreikn ningar 

bæjarsjóðs séu samdir og þeir ásamt ársreikningum bæjarstofnana lagðir fyrir bæjarstjórn til 

afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. 
Bæjarrá id > gerir til Ö jórnar um ! afgre iðslu einstakra mála, sem það fær til 

meðferðar. ” þó heimil fullna greiðsla mála, sem ekki varða verulega 
fjårhag bæjars ) i ågreiningur milli bæjarrådsmanna eda 

vid ð bæjarstjóra um slík sk 

   
   

   

  

gur til bæ >] 

          

   

      

nal 

CC
 

m
i
 ”
S 

ur skiptingu og ráðstöfun fjár, sem ætlað 

  

     

er til einstakra málaflc til gatnagerðar, nýbygsinga og óvissra 
útgjalda. 

Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan 

veg. 

Sd. gr. 

Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi ráðs, ef þess er óskað. 

    

Á 

    ', hver skuli gera 

  

það. ÅD þeim fundi í ska al | kjósa fr ormann, varaformann og ritara nefndar. 

Bæjarstjórn kýs formenn nefnda, nema lög kveði á um annað. 

Formaður n. ' eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 

fyrirvara. 

   
  



Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nema lögmæt forföll hamli. Þegar aðalmaður í 
nefnd forfallast um stundarsakir, skal varamaður hans taka sæti í nefndinni. Þegar 

     

    

aðalmaður í nefnd flyst burt úr bænu » fell ur frå eda forfallast å annan hått varanlega, tekur 

varamadur hans sæti nema bæjar stjórn ákveði að kjós almann að nýju. 
   

Hafi tveir eða fleiri flokkar eða fr: ambodsadilar haft samstarf um nefndarkosningar, 

skal så, sem tilnefndi vidkomandi nefndarmann, einnig tilnefna varamann hans, sé eigi     

  

uvísi ákveðið i yfirlysingu skv. 2. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

57. gr. 

Nefndarfundur skal baldinn fyrir luktum dyrum. Nefnd getur kvatt å sinn fund einstaka 

starfsmenn bæjarins. Ennfremur getur nefnd boðið aðila að koma á sinn fund til viðræðna 

um tiltekin mál. 

Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði HI. og IV. kafla samþykktar þessarar gilda 
um meðferð mála í nefndum, ráðum og stjórnum bæjarins, € , eft r því sem við á. 

59. gr. 

Um hlutverk og valdsvið nefnda, ráða og stjórna á vegum bæjarins fer eftir því sem 

ákveðið er í lögum, reglugerðum eða samþykktum bæjarstjórnar. 

Bæjarstjórn getur falið nefnd fullnaðar: afgreiðslu einstakra mála eða málaflokka nema 

slíkt vald sé að lögum sérstaklega falið bæjarstjórn til ákvörðunar. 

  
    

60. gr. 

dir, ráð og stjórnir bæjarins skulu halda gerðabækur. Kjörinn ritari nefndar skal 

færa fundargerð í gerðabók. Nefnd getur þó ráðið sér sérstakan A fundarritara t utan nefndar. Í 

fundargerð skal skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji hann. Þá skal skrá í 

fundargerð einstök mál, sem tekin eru fyrir á fundi, dagsetningu þeirra, nöfn aðila, 

meginefni og hvaða afgreiðslu það hlýtu „ Í fundarlok skal fundargerð lesin upp og allir 

viðstaddir nefndarmenn undirrita hana. 

    
    

     

   

61. gr. 
Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna bæjarins skulu að jafnadi teknar å dagskr 

bæjarráðs og síðan bæjarstjórnar og skal það gert fljótlega að afloknum nefndarfundi. 

Ályktun nefndar, ráðs eða stjórnar sem hefur í för með sér útgjöld, skal ætíð lögð fyrir 

bæjarráð og síðan bæjarstjórn til endanlegrar afgreiðslu. 

62. gr 

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og í stjórnir 

to
nn
 

A. Til eins árs. 

Á fundi í júní ár hvert 

1. Bæjarráð. Þrír aðalfulltrúar í bæjarstjórn, sem aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 55. 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga 

nr. 8/1986. 

3. Kjörstjórn við alþingiskosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 10. gr. laga 

nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis. 

t
o
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Þjóðhátíðarnefnd. Fimm aðalmenn og fimm til vara. Auk þess er heimilt að kveðja til 

fulltrúa félagasamtaka. 

Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi. Þrír aðalfulltrúar og þrír til 

vara. 

Til fjögurra á ára. 

Á fyrsta eða öðrum fun di að afloknum bæjarstjórnarkosningum: 

Almannavarm fnd. T íðalmenn og jafnmargir til vara skv. 8. gr. laga nr. 94/1962 

um almannavarnir sbr. S. gr. laga nr. 85/1985. 

Áfengisvarnarnefnd. Sex aðalmenn og jafnmargi 

1969. 
Atvinnumálanefnd. Fimm aðalmenn og fimm til 

ráðuneytis í atvinnumálum. 

Barnaverndarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga um vernd 

barna og ungmenna nr. 53/1966. 

Byggingar- og skipulagsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. 

byggingarlaga nr. 54/1978. 
Hafnarstjórn. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. hafnalaga nr. 69/1984. 

Heilbrigðismálaráð. Einn fulltrúi og einn til vara skv. 7. gr. laga um heilbrigðisþjónustu 

nr. 59/1983. 
Heilbrigðisnefnd. Tveir fulltrúar og tveir til vara skv. 6. gr. laga nr. 109/1984 um 

hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 
Húsaleigunefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 76. gr. laga nr. 44/1979 um & 

    

    

    

ir til vara skv. 30. gr. åfengislaga nr. 82/ 

| vara. Nefndin skal vera bæjarstjórn til 

  

húsaleigusamninga. 

Kjörstjórn við sveitarstjórna 

tjórnarlaga nr. 8/1986. 

Umhverfismdtaråd Fimm adalmenn og jafnmargir til vara. Umhverfismålaråd fer med 

verkefni náftúruvern 1efndar skv. 3. gr. náttúruverndarlaga nr. 47/1971 og verkefni 

róðurverndarnefndar skv. 19. gr. laga um landgræðslu nr. 17/1965. Ennfremur gerir 

ráðið tillögur til bæjarstjórnar um fegrun bæjarins 

Skólanefnd grunnskóla Stykkishólmsskólahverfis. Sex aðalmenn og jafnmargir til vara 

skv. 17. og 18. gr. laga nr. 63/1974 um grunnskóla. Hreppsnefnd Helgatellssveitar 

tilnefnir auk þess einn aðalmann og einn til vara. 

Skólanefnd Tónlistarskóla Stykkishólms. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 2. gr. 

laga nr. 75/1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. Stjórnir Lúðrasveitar og 

Tónlistarfélags skulu tilnefna sameiginlega einn fulltrúa. 

Skólanefnd iðnskóla. Bæjarstjórn tilnefnir þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara skv. 16 

gr. laga nr. 68/1966 um iðnfræðslu. Skólanefnd Iðnskóla fer einnig með stjórn 

framhaldsdeildar Fjölbrautarskóla 

Stjórn sjúkrasamlags. Fjórir aðalmenn o 

um almannatrygginga 

Stjórn safna. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga nr. 50/1976 um 

almenningsbók asöfn og reglugerð nr. 138/1978. Safnanefnd fer með málefni allra safna 

sem starfrækt eru á vegum bæjarins og gerir tillögur til bæjarstjórnar um uppbyggingu 

safna og rekstur. 

Stjórn sjúkrahúss og heilsugæslustöðvar. Einn aðalmaður og einn til vara skv. 21. gr. 

sbr. 30. gr. | nr. 59/1983 um heilbrigðisþjónustu, samkvæmt tilnefningu frá 

oddvitafundi heilsugæslu: 

Stjórn lista- og menni 

formaður stjórnar sam 

  

rkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. gr. E 

      
Á 

J 

  

   

        

  

  

  

  

“ Vesturlands í Stykkishólmi. 

jafnmargir til vara skv. 38. gr. laga nr. 67/1971 

  

      

    

æðis. 

sjóðs. Tveir rar auk forseta bæjarstjórnar sem er 

t skipulagsskrá sjóðsins. 
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Stjórn verkamannabústaða. Bæjarstjórn tilnefnir þrjá aðalmenn og jafnmarga til vara 

skv. 36. gr. aga nr. 60/ 1964, sem stjórnin starfar eftir. 

Stjórn vinnum tar, Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara kjörnir a af bæjarstjórn skv. 9. 

gr. laga nr. 18/1985 um vinnumiðlun. Stjórnin er auk þess sk puð tveimur mönnum 

tilnefndum annars vegar af félögum launþega og hins vegar af félagi atvinnurekenda. 

Stjórnin skal starfa á srunds í laga nr. 18/1985 um vinnumiðlun 

Umferðarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara sbr. heimild í 116. gr. umferðar- 

laga nr. 50/1987. 

Landbúnaðarnefnd. Þrír aðalmenn og þrír til vara. Fer nefndin með málefni er lúta að 

búfjárhaldi. Nefndin gerir tillögu til bæjarstjórnar um einn forðagæslumann og einn til 

ara. Skal hann sjá um eftirlit með fóðurforða samkvæmt búfjárræktarlögum nr. 31/ 

1973. 

     
    

      

  

Fulltrúaráð Brunabótafél Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5. gr. laga 

     
9/1955 um Brunabótal félag Íslar 

Garðnefnd Hólmgarðs. Þrír aðalmenn og þrír til vara. Kvenfélagið Hringurinn tilnefnir 

þar af tvo aðalmenn í nefndina. . Starfssvið nefndarinar er að hafa eftirlit og umsjón með 

Hólmgarði. 

Ferðamálanefnd. Þrír aðalmenn og þrír til vara. Nefndin vinnur að eflingu ferðamanna- 
þjónustu og hefur umsjón og eftirlit með þeim verkefnum á sviði ferðamála sem 

bæjarstjórn felur henni. 

Stjórn Dvalarheimilis aldraðra. Þrír aðalmenn og þrír til vara. Stjórnin hefur umsjón og 

eftirlit með rekstri Dvalarheimilis aldraðra auk þess að annast málefni aldraðra og 

þjónustu við aldraða ettir samþykktum bæjarstjórnar. 

Stjórn barnaheimilis. Þrír aðalmenn og þrír til vara. Tveir aðalmenn eru tilnefndir af 

St. Franciskussystrum samkvæmt samningi um rekstur barnaheimilisins milli bæjar- 

stjó g stra. Stjórn barnaheimilis skal hafa á hendi umsjón og eftirlit 

neð rekstri barnaheimilisins. 
Fulltrúi á landsþing Sambands ísl. sveitarfélaga. Einn aðalmaður og einn til vara. 

Æskulýðs- og íþróttanefnd. Þrír aðalmenn og þrír til vara. Nefndin hefur eftirlit og 

umsjón með æskulýðs- og íþróttastarfi á vegum bæjarins. 

Sögunefnd. Þrír aðalmenn og þrír til vara. Sögunefnd skal hafa umsjón og eftirlit með 

ritun sögu Stykkishólms. 

Bæjarráð fer með verkefni þeirra nefnda sem ekki eru tilgreindar í samþykktinni skv. 

      

   

heimild í 56. gr. sveitarstjórnarlaga, þar á meðal verkefni framfærslunefndar, skv. 
framfærslulögum nr. 80/1947. 

í 
r 

63. gr. 

Bæjarstjórn getur kosið nefndir (lausanefndir) til að vinna að einstökum afmörkuðum 

verkefnum. Umboð slíkra nefnda fellur niður þegar liðin eru fjögur ár frá því nefndin var 
£ 

kosin og fyrr ef verkefni nefndar er lokid. 

Bæjarstjórn getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

VI. KAFLI 

Um framkvæmdastjórn og starfslið bæjarins. 

ód. gr 

Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við bæjarstjóra 

þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans, og kaup og kjör. Ráðningarsamningur 

skal staðfestur af bæjarráði.
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Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri bæjarins. Hann undirbýr fundi bæjarráðs og bæjar- 

stjórnar, semur dagskrá og boðar til funda sbr. 13. gr. samþykktar þessarar. Hann á sæti á 

fundum bæjarstjórnar/bæjarráðs og | ilfrelsi og tillögurétt en eigi atkvæðisrétt 

j . Hann hefur og rétt til setu á fundum nefnda 

      

       
& 

bæj arins með sömu réttindum. 

Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana bæjarstjórnar og bæjarmálefna að svo 

miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki ákveðið annað. 

Bæjarstjóri er prókúruhafi bæjarsjóðs. Hann undirritar skjöl varðandi kaup og sölu 

fasteigna bæjarins, lántökur og aðrar skuldbinding: 

Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður starfsliðs bæjarins. 

Bæjarstjórn ákveður hver gegna skuli störfum bæjarstjóra í forföllum hans. 

  

  

66. gr. 

Bæjarstjórn ræður fasta starfsmenn í helstu stjórnunarstöður s.s. yfirmenn stofnana og 

deilda bæjarins og veitir þeim lausn frá störfum. 

Fr 
67. gr. 

Bæjarráð ræður aðra fasta starfsmenn en þá sem greinir í 66. gr. nema á annan veg sé 

mælt í reglugerð eða reglum sem bæjarstjórn hefur sett. 

68. gr. 

Fastráðnir starfsmenn bæjarins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum 3 

mánaða uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og skyldur opinberra 

starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 eftir því sem við á. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. skal 

kveðið á um ráðningartíma og uppsagnarfrest sbr. 1. mgr. svo og starfssvið þeirra. Um kaup 

og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

69. gr. 

Bæjarstjóri ræður lausráðna starfsmenn í samráði við forstöðumenn stofnana og 

fyrirtækja bæjarins, eftir þeim reglum sem bæjarráð setur. Um kaup og kjör fer eftir 

kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

70. gr. 

Afbrigði frá samþykkt þessari getur bæjarstjórn gert í einstökum tilfellum þegar 

nauðsyn ber til, ef meirihluti mættra bæjarstjórnarmanna samþykkir það. 

71. gr. 

Til þess að gera breytingar á samþykkt þessari þarf umræður á tveimur fundum 

bæjarstjórn, samþykki meirihluta greiddra atkvæða og staðfestingu félagsmálaráðuneyt- 

isins. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Stykkishólmshrepps hefur sett samkvæmt ákvæðum 

3. mgr. 7. gr. og 49. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 staðfestist hér með til að öðlast þegar 

gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld 

samþykkt um stjórnsýslu Stykkishólmshrepps nr. 137/1984. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. maí 1987. 

Alexander Stefánsson. 7 
Þórhildur ] Líndal.
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SAMÞYKKT 

um stjórn Egilsstaðabæjar og fundarsköð bæjarstjórnar. 

í. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

l. gr. 

Bæjarstjórn Egilsstaðabæjar er skipuð 7 bæjarfulltrúum k 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 2. mgr. 10. gr. og ll. gr. sömu laga. 
J > c 5 & DD 

jörnum skv. TI. kafla 

  

2. gr. 

Starfstímabil bæjarstjórnar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

3. gr. 

Bæjarstjórn fer með stjórn Egilsstaðabæjar skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga og 

annarra laga. Jafnframt fer bæjarstjórn með yfirstjórn stofnana og fyrirtækja á vegum 
bæjarins, að svo miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki falið öðrum slíka yfirstjórn. 

4. gr. 

Bæjarstjórn skal gæta hagsmuna bæjarins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 

sameiginlegum velferðarmálum bæjarbúa. 

S r 

JG
 

€ 

Bæjarstjórn annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og 
samþykktum. 

Þá getur bæjarstjórn ákveðið, að bærinn taki að sér verkefni, sem varðar íbúa bæjarins 

sérstaklega, enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum. 

6. gr. 

Meðal verkefna bæjarstjórnar Egilsstaðabæjar eru: 

1. Að kjósa forseta og varaforseta bæjarstjórnar, bæjarráð og aðrar nefndir, ráð og 

stjórnir skv. VI. kafla sveitarstjórnarlaga sbr. og V. kafla samþykktar þessarar, og 

skoðunarmenn til að annast endurskoðun ársreikninga bæjarins skv. VII. kafla 

sveitarstjórnarlaga. Ennfremur að ráða bæjarstjóra og aðra fasta starfsmenn bæjarins 

skv. VII. kafla fyrrnefndra laga sbr. og VI. kafla þessarar samþykktar. 

Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

Að stjórna fjármálum bæjarins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VIHI. kafla sveitar- 

stjórnarlaga sbr. og II. kafla samþykktar þessarar. 
Að ákveða stjórnkerfi bæjarins og ráða helstu starfsmenn hans. 

„> 
Ð
 

Þ 

II. KAFLI 

Um fjármálastjórn bæjarins. 

7. gr. 

Á fyrsta ári hvers kjörtímabils skal bæjarstjórn semja þriggja ára áætlun um rekstur, 

framkvæmdir og fjármál bæjarins, og skal þessi þriggja ára áætlun vera til leiðbeiningar við 

gerð árlegrar fjárhagsáætlunar bæjarins. Áætlunina skal endurskoða árlega í tengslum við 

afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar og skal þá framlengja áætlunina um eitt ár.
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8. gr. 

Bæjarstjórn skal afgreiða fjárhagsáætlun bæjarsjóðs, bæjarfyrirtækja og stofnana fyrir 
lok janúarmánaðar ár hvert að 1 indangengnum tveimur umræðum í bæjarstjórn sbr. 24. gr. 
samþykk tar þessarar. 

Ef ekki tekst að afgreiða fjárhagsáætlun skv. í. mgr. skal bæjarstjórn sækja skriflega 

um frost til félagsmálaráðuneytisins og tilgreina ástæður fyrir umsókninni. 
Form fjárhagsáætlunar sk vera í samræmi við form ársreikninga bæjarins, og skal þar 

greint á milli rekstraráætlunar, fjárfestingaráætlunar og áætlunar um fjármagnshreyfingar. 
Við afgreiðslu fjárhagsáætlun: r teku ir bæjarstjórn ákvarðanir um nýtingu tekjustofna 

bæjarsjóðs og tekjuöflun, um öflun lár nsfjár, ef um það er að ræða og um ráðstöfun 

fjármagns á fjárhagsárinu bæði til rekstrar og eignabreytinga. På skal við gerð fjárhagsáætl- 
unar hafa hliðsjón af veltufjárstöðu bæjarsjóðs í byrjun fjárhagsárs og áætla fyrir þeim 

breytingum, sem nauðsynlegt er talið að gera á veltufjárstöðunni. 

  

    
     

    

Fjárhagsáætlun s 8. gr. skal vera meginregla im fjármálastjórn bæjarins á 

fjárhagsárinu og ekki má stofna til útgjalda eða greiða fé úr bæjarsjóði nema heimild sé til 
þess í fjárhagsáætlun, útgjöldin séu lögbundin, samningsbundin eða samþykkt af bæjar- 
stjórn. 

Samþykki bæjarstjórn fjárveitingu eða útgjöld utan fjárhagsáætlunar, Nr hún jafn- 

framt taka ákvörðun um, hvernig afla skuli fjár til þeirra útgjalda s.s. með lækkun annarra 
útgjalda, auknum tekjum eða lánsfé. 

  

10. gr. 

Hafi forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar breyst verulega, s.s. ef verðlagsbreytingar 

hafa orðið verulega meiri en ráð var fyrir gert, er bæjarstjórn heimilt að endurskoða 

fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgreiðir bæjarstjórn við eina umræðu í bæjarstjórn, 

enda hafi breytingartillögurnar verið sendar bæjarfulltrúum með fundarboði og dagskrá 
a.m.k. fimm sólarhringum fyrir bæjarstjórnarfund. 

11. gr. 

Bæjarstjórn skal hafa lokið fullnaðarafgreiðslu ársreikninga bæjarsjóðs og fyrirtækja 

hans eigi síðar en í júnílok ár hvert skv. 88. gr. sveitarstjórnarlaga sbr. 82. og 83. gr. sömu 

„ga. Eintak af ársreikningnum skal senda Hagstofu Íslands og félagsmálaráðuneytinu fyrir 
1. júlí ár hvert. Viðurlög skv. 2. mgr. 88. gr. sveitarstjórnarlaga liggja við vanrækslu 

baljarstjórna á afgreiðslu og skilum ársreikninga. 

  

HI. KAFLI 

Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

12. gr. 

Bæjarstjórn heldur reglulega fundi fyrsta og þriðja þriðj udag hvers mánaðar. 

Bæjarstjórnarfundir skulu að jafnaði hefjast kl. 17.00. Heimilt er að fella niður fundi í 
bæjarstjórn í allt að tvo mánuði að sumarlagi. 

Aukafundi skal halda í bæjarstjórn eftir því sem þörf krefur að mati bæjarstjóra og 
forseta bæjarstjórnar, og skylt er að halda aukafund í bæjarstjórn, ef a.m.k. þriðjungur 
bæjarfulltrúa krefst þess.
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13. ør 

Aldursforseti nýkjörinnar bæjarstjórnar kveður bæjarstjórnina saman til fyrsta fundar 

að afloknum bæjarstjórnarkosningum, eigi síðar. en 15 dögum eftir að hún tekur við störfum, 

sbr. 2. gr. samþykktar þessarar, þ.e. eigi síðar en 30 dögum eftir kjördag. 

  

Aldursforseti getur falið bæjarstjóra að boða fyrsta fund nýkjörinnar bæjarstjórnar. 

Bæjarstjóri, sbr. þó 13. Er vkktar þessarar, boðar bæjarstjórnarfundi og ákveður 

jafnframt fundarstað, hafi bz orn ekki gert að. 

Bæjarbúum skal kunr 

haldnir. 

    

15. 

Bæjarstjóri semur dagskrá bæ "Jarstj jórnarfundar, og skal dagskráin fylgja fundarboði. 

Á dagskrá bæjarstjórnarfundar skal taka: 

1. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar forseta bæjarstjórnar, kosningar nefnda, ráða og 

stjórna á vegum bæjarstjórnar, svo og kosningar eða ráðningar bæjarstjóra og annarra 

fastra starfsmanna bæjarins. 

Fundargerðir bæjarráðs, nefnda, ráða og stjórna á vegum bæjarins, ef, eða að svo miklu 
leyti, sem bæjarstjórn þarf að samþykkja ályktanir, sem í þeim felast, sbr. 61. gr. 

samþykktar þessarar. 

3. Önnur mál, sem falla undir verksvið bæjarstjórnar og bæjarstjóri ákveður að taka á 

dagskrá eða einhver bæjarfulltrúi óskar, að tekin verði á dagskrá. Bæjarfulltrúi, sem 

óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnarfundar, skal tilkynna það bæjarstjóra 

skriflega með tillögu eða fyrirspurn a.m.k. fimm sólarhringum fyrir fund 

Dagskrá bæjarstjórnarfundar skulu fylgja afrit fundargerða, tillagna og annarra gagna, 

sem bæjarstjóri telur nauðsynleg. D agskrá Skal fnframt fylgja afrit fundargerðar síðasta 

bæjarstjórnarfundar. 

|)
 

  

16. gr. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir bæjarstjórnarfund hafa boðsent 

bæjarfulltrúum fundarboð bæjarstjórnarfundar ásamt dagskrá og fylgigögnum. 

. gr. 
Bæjarstjóri skal boðsenda bæj arfulltrúum fundarboð aukafundar í bæjarstjórn ásamt 

dagskrá a.m.k. sólarhring fyrir fund. 

18. gr. 

Aldursforseti bæjarstjórnar setur fyrsta fund nýkjörinnar bæjarstjórnar og stýrir 

honum, uns forseti bæjarstjórnar hefur verið kjörinn. 

Forseti bæjarstjórnar skal kjörinn til eins árs. 

Sá er rétt kjörinn forseti, sem fengið hefur atkvæði meirihluta bæjarfulltrúa. Verði 

þeim atkvæðafjölda eigi náð, skal kjósa að nýju um þá tvo, sem flest atkvæði fengu. Hafi 
þrír eða fleiri bæjarfulltrúar fengið jafnmörg atkvæði, skal varpa hlutkesti, um hverja tvo 

skuli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn forseti bæjarstjórnar, sem fleiri atkvæði fær. Verði 

atkvæði jöfn, skal hlutkesti ráða kosningu. 

Forseti bæjarstjórnar stjórnar kjöri 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar, og skal sömu 

aðferð beitt við kosningu þeirra, sbr. næstu málsgrein hér að framan. Varaforsetar skulu 

kjörnir til jafnlangs tíma og forseti. 

Sé enginn forseta á fundi, gegnir aldursforseti forsetastörfum, nema bæjarstjórn ákveði 

að kjósa sérstakan fundarstjóra. 
Ef forseti deyr eða verður varanlega forfallaður frá forsetastörfum, skal kjósa forseta í 

hans stað til loka kjörtímabils forseta. 
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Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til eins árs í senn á 

sama fundi og forsetako g fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosningu. 

Skrifarar skulu telja saman atkvæði við kosningar og þegar atkvæðagreiðslur fara fram í 

bæjarstjórn. 

     in Atii 

20. gr. 

Bæjarstjórnarfundur skal haldinn í húsnæði sem fullnægir ákvæðum byggingarlaga og 

byggingarreglugerðar um aðgang fatlaðs fólks. 

Bæjarstjórnarfund skal að jafnaði halda í heyranda hljóði og almenningi heimilaður 

aðgangur að þeim, eftir því sem húsrúm leyfir 

Bæjarstjórn getur ákveðið, að einstök mál verði rædd fyrir luktum dyrum s.s. viðkvæm 

einkamál manna eða viðskiptamál, sem æskilegt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd verði 

fyrir luktum dyrum. Jafnframt getur bæjarstjórn ákveðið, að bæjarstjórnarfundur, þar sem 

eingöngu er fjallað um slík mál, verði haldinn fyrir luktum dyrum. Tillaga um að mál skuli 

rædd fyrir luktum dyrum skal afgreidd umræðulaust í bæjarstjórn. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi í 

bæjarstjórn. 

Í. gr. 9 
L 

„0
9 

Bæjarstjórnarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur bæjarfulltrúa er á fundi. 

Bæjarstjórn getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

22. gr. 

Forseti bæjarstjórnar stýrir fundum hennar. Hann setur fund, kannar lögmæti hans og 

stjórnar umræðum og afgreiðslu mála, sér um að fundargerðir séu færðar og slítur fundi, 

þegar dagskrá hans er tæmd. Forseti úrskurðar um skilning á fundarsköpum, en skjóta má 

úrskurði hans til úrlausnar bæjarstjórnar. Forseti sér um, að allt fari skipulega og löglega 

fram á bæjarstjórnarfundum og er bæjarfulltrúum skylt að lúta valdi hans að því er varðar 

fundarsköp og góða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði, getur forseti vísað honum úr 

fundarsal. Leyfi forseta þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á bæjarstjórnar- 

fundum. 

23. gr. 

Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd í bæjarstjórn í þeirri röð, sem þau eru á dagskrá, 

nema forseti eða bæjarstjórn ákveði annað. 

Heimilt er að taka til meðferðar á bæjarstjórnarfundi mál. sem ekki hefur verið á 

dagskrá, ef 23 viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkja slíkt afbrigði. 

24. gr L gr. 

Bæjarstjórn afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 

a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

1. Fjárhagsáætlun bæjarins. 

2. Ársreikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 

3. Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

4. Áætlanir fyrir bæinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 

skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

B 28
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25. gr. 

Bæjarfulltrúa er skylt að sækja alla bæjarstjórnarfundi nema lögmæt forföll hamli svo 
sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé bæjarfulltrúi forfallaður um stundarsakir skal 

hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin til bæjarstjóra, sem boðar þá varamann hans á fund. 

Bæjarfulltrúa, sem forfallast um stundarsakir er heimilt að ákveða, hver varamanna hans 
taki sæti á bæjarstjórnarfundi ella tekur varamaður sæti samkvæmt ákvæðum Í. og 2. mgr. 

35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt, en ekki hefur 

hann atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn bæjarfulltrúi. 

Bæjarstjórn getur heimilað að maður utan bæjarstjórnar kveðji sér hljóðs á bæjar- 

stjórnarfundi. 

26. gr. 
Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls þegar það varðar hann 

sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætla að 
viljaafstaða hans mótist að einhverju leyti af því. Honum er þó heimilt að gera stuttlega 
grein fyrir afstöðu sinni. Bæjarstjórn sker umræðulaust úr hvort mál er svo vaxið. 
Bæjarfulltrúi, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Bæjarfulltrúa, 
sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að skýra forseta bæjarstjórnar frá því. 

Bæjarfulltrúi, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal bæjarstjórnar 
við umræðu og afgreiðslu þess. 

27. gr. 
Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á bæjarstjórnarfundum. 

Bæjarfulltrúi, sem taka vill til máls, skal óska heimildar forseta. Að jafnaði skulu 
bæjarfulltrúar taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. Víkja má frá þeirri 
reglu, ef um er að ræða bæjarstjóra, framsögumann í máli eða bæjarfulltrúa, sem óskar að 
gera stutta athugasemd eða koma leiðréttingu á framfæri. Hafi tveir eða fleiri bæjarfulltrúar 
kvatt sér hljóðs samtímis, ákveður forseti, í hvaða röð þeir skuli tala. Bæjarfulltrúi skal flytja 
mál sitt úr ræðustól nema forseti leyfi annað. 

28. gr. 
Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. Þegar til umræðu er fundargerð bæjarráðs, 

annarrar nefndar, ráða eða stjórna, skal bæjarfulltrúi taka fram, hvaða lið/liði fundargerðar- 
innar hann óskar að ræða. 

Bæjarfulltrúi má tala tvisvar við hverja umræðu máls. Heimilt er þó bæjarfulltrúa að 
taka oftar til máls, til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta athugasemd við fundarsköp. 
Bæjarstjóri, flutningsmaður tillögu eða framsögumaður (talsmaður flutningsmanna) mega 
þó tala oftar en tvisvar við hverja umræðu máls. 

Ekki má bæjarfulltrúi lesa upp prentað mál við umræður í bæjarstjórn nema með leyfi 
forseta. 

29. gr. 

Beri bæjarfulltrúi aðra menn brigslum, skal forseti víta hann. Forseti getur lagt til við 

bæjarstjórn, að bæjarfulltrúi, sem víttur hefur verið tvisvar á sama fundi, verði sviptur 
málfrelsi á þeim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist bæjarfulltrúi ekki 

úrskurði forseta eða bæjarstjórnar eða ef óregla kemur upp á fundi, skal forseti gera 

fundarhlé, fresta fundi eða slíta fundi, ef nauðsyn krefur.
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30. gr. 

Telji forseti umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt fram dagskrártillögu um, að 

ræðutími hvers bæjarfulltrúa verði takmarkaður, umræðum verði lokið á tilteknum tíma eða 

umræðum um mál verði lokið þá þegar. Hver bæjarfulltrúi getur og borið fram slíkar 

tillögur. Bæjarstjórn afgreiðir tillögur um takmörkun umræðna umræðulaust. Ekki má þó 

takmarka umræðu um mál svo, að hún standi skemur en tvær klukkustundir, ef einhver 

bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs. Umræður um fjárhagsáætlun eru ekki háðar ákvæðum 

greinar þessarar. 

    

  

  

31. gr. 

Bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu, frávísunartillögu eða 
frestunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er á fundi. Slíkar tillögur skulu vera 

skriflegar, ef forseti óskar. Forseti ákveður, í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar tillögur 

eru teknar til afgreiðslu. 

29 

u . gr. 
Mál er afgreitt í bæjarstjórn með því að samþykkja það eða fella það, vísa því frá 

bæjarstjórn eða vísa því til afgreiðslu bæjarráðs, annarrar nefndar, ráðs eða stjórnar eða 

bæjarstjóra. Máli, sem bæjarstjórn ber að lögum að afgreiða, verður þó eigi vísað til 

afgreiðslu annarra. Bæjarstjórn er heimilt að fresta afgreiðslu máls, nema um sé að ræða 

mål, sem að lögum ber að afgreiða fyrir tiltekinn tíma. 

    

3 33. gr. 
Atkvæðagreiðsla á bæjarstjórnarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 

Forseti biður þá bæjarfulltrúa sem samþykkja mál, að rétta upp hægri hönd sína. Að því 
búnu leitar forseti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir forseti frá úrslitum atkvæða- 

greiðslunnar. 

Ef mál er svo vaxið, að forseti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla fari fram um það, 
skýrir hann frá því, að hann telji mál samþykkt eða fellt án atkvæðagreiðslu nema 

athugasemd verði við það gerð. 

Forseti getur ákveðið, að mál verði afgreitt með nafnakalli. Einnig ber forseta að láta 

fara fram nafnakall, ef a.m.k. þriðjungur bæjarfulltrúa óskar þess. Við nafnakall skal farið 
eftir tölusettri nafnaskrá bæjarfulltrúa í stafrófsröð og skal það ráðast af útdrætti, hvaða 

bæjarfulltrúi greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Við nafnakall skal forseti greiða atkvæði 
síðastur. Við nafnakall svarar bæjarfulltrúi, þegar forseti les upp nafn hans, já eða nei eftir 

því hvort hann er með máli eða móti eða tekur fram, að hann greiði ekki atkvæði, en slík 
afstaða telst þó þátttaka í atkvæðagreiðslu. 

Heimilt er að afgreiða mál með skriflegri atkvæðagreiðslu, ef bæjarfulltrúi óskar og 

bæjarstjórn samþykkir. 

Kosningar skulu ávallt vera skriflegar og leynilegar. 

34. gr. 

Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls nema öðruvísi sé 
ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það. 

Kosningar, sem fram fara í bæjarstjórn, skulu vera hlutfallskosningar skv. d'Hondts 

reglu sbr. 16. og 17. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Þegar kjósa skal einn fulltrúa eða ráða starfsmann úr hópi margra, sem tillögur hafa 
komið fram um, skal kosning fara fram með sama hætti og kosning forseta bæjarstjórnar 

sbr. 3. mgr. 18. gr. þessarar samþykktar.
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35. gr. 

Bæjarstjórn getur ráðið sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar til að annast ritun 

fundargerða í gerðabók bæjarstjórnar. Í fundargerð skal getið, hvar og hvenær fundur er 

haldinn og hverjir sitji fundinn. Skrá skal þau mál, sem tekin eru fyrir, dagsetningu þeirra, 

aðila máls og meginefni og hvernig mál er afgreitt. Sé mál ekki afgreitt samhljóða, skal 

greina í fundargerð, hvernig atkvæði hafa skipst. Þegar lagðar eru fram fundargerðir nefnda, 
nægir að skrá í fundargerð bæjarstjórnar, um hvaða nefndir er að ræða, dagsetningu 
fundargerða og fjölda töluliða. 

Mál, sem tekin eru fyrir á lokuðum fundi sbr. 3. mgr. 19. gr. samþykktar þessarar skal 

skrá sem trúnaðarmál. 

Bæjarfulltrúi á rétt á að fá bókaða stutta athugasemd um afstöðu sína til máls, sem til 
meðferðar er í bæjarstjórn. 

Forseti skal hafa eftirlit með því, að fundargerðir séu skipulega og rétt færðar. 
Í lok fundar skal fundargerð lesin upp og skulu allir viðstaddir bæjarfulltrúar undirrita 

hana nema bæjarstjórn ákveði annað. 

Bæjarfulltrúi, sem gera vill athugasemd við eitthvert atriði í fundargerð, getur 
undirritað fundargerðina með fyrirvara um það atriði. 

Bæjarstjórn getur ákveðið, að umræður á bæjarstjórnarfundum skuli hljóðritaðar eða 

teknar upp með öðrum hætti. Verði það ákveðið, skal bæjarstjórn setja um það nánari 
reglur. 

IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

36. gr. 

Bæjarfulltrúi á rétt á að fá mál samkvæmt á. og 5. gr. samþykktar þessarar tekið á 

dagskrá bæjarstjórnarfundar, enda tilkynni hann það bæjarstjóra skriflega a.m.k. þremur 
sólarhringum fyrir fund. 

37. gr. 

Bæjarfulltrúa er bæði rétt og skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögmæt forföll 

hamli sbr. 25. gr. samþykktar þessarar. — Hver bæjarfulltrúi er skyldur til að taka að sér 

þau störf, sem bæjarstjórn felur honum og varða verkefni bæjarstjórnar, s.s. forsetastörf og 

störf í bæjarráði eða öðrum nefndum á vegum bæjarstjórnar. Þó getur sá, sem verið hefur 

forseti eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í bæjarráði eða annarri nefnd sama tímabil, 
skorast undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

38. gr. 

Nú telur bæjarfulltrúi sig ekki geta gegnt skyldum sínum í bæjarstjórn án óhæfilegs álags 

og getur bæjarstjórn þá létt af honum störfum eða veitt honum lausn að eigin ósk um 
tiltekinn tíma eða til loka kjörtímabils. Varamaður tekur þá sæti hans skv. 35. gr. 

sveitarstjórnarlaga. 

39. gr. 

Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum bæjarstjórnar eftir 
því sem nánar er ákveðið í samþykkt þessari. 

Bæjarfulltrúa er ekki skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar um er 

að ræða mál, sem bæjarstjórn er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjárhagsáætlun, eða 

ársreikninga eða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndir, getur forseti ákveðið að endurtaka 

atkvæðagreiðslu, ef minna en helmingur bæjarfulltrúa tekur þátt í atkvæðagreiðslunni.
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40. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að gegna bæjarfulltrúastörfum sínum af alúð og samviskusemi og gæta 

hagsmuna bæjarins, en í störfum sínum er bæjarfulltrúi einungis bundinn af lögum og 

sannfæringu sinni. 

41. gr. 

Bæjarfulltrúi á aðgang að bókum og skjölum bæjarins og einnig óhindraðan aðgang að 
stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaöflunar vegna 

starfa sinna. 

42. gr. 

Bæjarfulltrúi skal gæta þagnarskyldu um það, sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og 

leynt á að fara vegna einka- eða almannahagsmuna samkvæmt lögum, eðli máls eða 
sérstakri ákvörðun bæjarstjórnar. 

43. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls, þegar það varðar hann 

sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo mjög, að almennt megi ætla að 

viljaafstaða hans mótist að einhverju eða öllu leyti þar af. Honum er þó heimilt að gera 

stuttlega grein fyrir afstöðu sinni. Bæjarstjórn sker umræðulaust úr, hvort mál er svo vaxið. 

Bæjarfulltrúi, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Bæjarfulltrúa, 
sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að vekja athygli forseta bæjarstjórnar á því. 

arfulltrúi, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal bæjarstjórnar við 

æður um málið og afgreiðslu þess. 

    

44. gr. 

Bæjarfulltrúi skal fá hæfilega þóknun úr bæjarsjóði fyrir störf sín í bæjarstjórn. Takist 

bæjarfulltrúi á hendur ferð á vegum bæjarins skv. ákvörðun bæjarstjórnar á hann rétt á 

greiðslu hæfilegs ferða- og dvalarkostnaðar. 
Bæjarstjórn setur reglur um greiðslur skv. 1. mgr. 

45. gr. 

Haga skal fundum bæjarstjórnar þannig, að bæjarfulltrúar eigi möguleika á að taka sér 

orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

46. gr. 

Bæjarfulltrúi, sem vegna veikinda eða af öðrum ástæðum getur ekki sótt bæjarstjórn- 

arfund/-fundi tímabundið, getur tilnefnt hvern sem er af varamönnum sínum til að taka sæti 
sitt, meðan þannig hagar til. 

47. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa gilda einnig um varamenn, sem 

sitja bæjarstjórnarfundi. 

V. KAFLI 

Bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir. 

48. gr. 

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum 

laga, reglugerða og samþykktar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar 

hlutfallskosningar, ef einhver bæjarfulltrúi óskar þess. 

Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana bæjarins eru ekki kjörgengir í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá.
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49, gr. 

Bæjarstjórn skal å fyrsta fundi ad afloknum bæjarstjårnarkosningum kjósa þrjá 

bæjarfulitrúa í bæjarráð til eins árs og jafnmarga til vara. Aðalfulltrúar í bæjarstjórn eru 

einir k gengir sem aðalmenn og varamenn í bæjarráð. 

Bæjars stjóri á sæti í bæjarráði með málfrelsi og tili 

því aðeins að hann sé bæjarfulltrúi og kjörinn í bæjarráð 

Bæjarstjórn getur heimilað flokki eða framboðsaðila, sem fulltrúa á í bæjarstjórn en 

ekki hefur fengið kjörinn bæjarráðsmann, að tilnefna fulltrúa til setu í bæjarráði með 

málfrelsi og tillögurétt. Skylt er bæjarstjórn að gefa fulltrúa flokks/framboðsaðila kost á setu 

í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétt þann tíma, sem fundir bæjarstjórnar falla niður vegna 

sumarleyfa sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

     
irétt, en atkvæðisrétt hefur hann    

    

50. gr 

  

Bæjarráð skal að jafnaði halda fundi hálfsmánaðarlega. Fundardagur og tími skal 

ákveðinn í upphafi hvers kjörtímabils. Aukafundi skal halda, ef bæjarstjóri, formaður 

bæjarráðs eða a.m.k. tveir bæjarráðsmenn óska þess. 
    

Si. gr. 

Bæjarstjóri undirbýr bæjarráðsfundi. Hann sér um, að bæjarráð sé boðað til fundar 

a.m.k. einum sólarhring fyrir fund. Geti bæjarráðsmaður ekki sótt fund, skal hann að 

iður verði boðaður. Hafi 

    

jafnaði boða varamann sinn eða hlutast tl um, að 

bæjarstjóri fengið vitneskju um forföll bæjarráðsmanns hann boða eða láta boða 

  

varamann hans á fund. 

A fyrsta fundi nýkjörins bæjarráðs sk: 

Formaður bæjarráðs stjórnar fundum þes 
fundum þess. Hann úrskurðar í ágre 

formann og varaformann bæjarráðs. 

ð allt fari löglega og skipulega fram á 
um, sem upp kunna að koma út af 

fundarsköpum, en skjóta má úrskurði hans usnar bæjarráðs. Heimilt er að taka mál til 

meðferðar í bæjarráði, þótt ekki sé það til reint í dagskrá. Þó er skylt að fresta afgreiðslu 

slíks máls, ef einhver bæjarráðsmaður óskar þe 

Bæjarráð getur ráðið sér fundarritara utan bæ jarráðs. Í fundargerðabók ráðsins skal 

skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn o g hverjir sitji fundinn. Þá skal skrá í fundargerð 

mál, sem ráðið tekur til umræðu og afgreiðslu, frá hv erjum þau eru, hvenær þau eru dagsett, 

efni þeirra stutt og skilmerkilega og hvaða afgreiðslu þau hijóta. 

    

  

   
    

      

   

53. gr 

Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með fram kvæmdastjór n bæjarins o 

því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. bæjarráð hefur umsjå 

  

n med „ti     

    

  

  

og bæjarfyrirtækja að fengnum tillögu im hlutaðei gandi stjórna og leggur | bi au 

stjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér bæjarráð um, að ársreikningar 
bæjarsjóðs séu samdir og þeir ásamt ársrerkningum bæjarstofnana lagðir fyrir bæ) arstjórn til 

afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. 

Bæjarráð gerir tillögur til bæjarstjórnar um afgreiðslu einstakra mála, sem það fær til 

meðferðar. Bæjarráði er þó heimil fullnaðarafgreiðsla mála, sem ekki varða veruleg 

fjárhag bæjarsjóðs eða stofnana hans, enda sé ekki ágreiningur milli bæjarráðsmanna eða 

við bæjarstjóra um slíka afgreiðslu. Bæjarráð ákveður skiptingu og ráðstöfun fjár, sem ætlað 
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er til einstakra málaflokka skv. fjárhagsáætlun, s.s. til gatnagerðar, nýbygginga og óvissra 

útgjalda. 

Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan 

veg. 

54. gr. 
Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef þess er óskað. 

55. gr. 

Forseti bæjarstjórnar boðar nefnd saman til fyrsta fundar eða ákveður, hver skuli gera 

það. Á þeim fundi skal kjósa formann, varaformann og ritara nefndar. 

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 

fyrirvara 

6. gr. 

Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nema lögmæt forföll hamli. Þegar aðalmaður í 

nefnd forfallast um stundarsakir, skal varamaður hans taka sæti í nefndinni. Þegar 
aðalmaður í nefnd flyst burt úr bænum, fellur frá eða forfallast á annan hátt varanlega, tekur 
varamaður hans sæti nema bæjarstjórn ákveði að kjósa aðalmann að nýju. 

Hafi tveir eða fleiri flokkar eða framboðsaðilar haft samstarf um nefndarkosningar, 
skal sá, sem tilnefndi viðkomandi nefndarmann, einnig tilnefna varamann hans, sé eigi 

*ruvísi ákveðið í yfirlýsingu skv. 2. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

nn 

go
 

   

57. gr. 

Nefndarfundur skal haldinn fyrir luktum dyrum. Nefnd getur kvatt å sinn fund einstaka 

starfsmenn bæjarins. Ennfremur getur nefnd bodid adila ad koma å sinn fund til vidrædna 

um tiltekin mål. 

58. gr. 

Formadur nefndar styrir fundum. Åkvædi III. og IV. kafla sampykktar bessarar gilda 

um meðferð mála í nefndum, ráðum og stjórnum bæjarins, eftir því sem við á. 

59. gr. 

Um hlutverk og valdsvið nefnda, ráða og stjórna á vegum bæjarins fer eftir því sem 

ákveðið er í lögum, reglugerðum eða samþykktum bæjarstjórnar. 

Bæjarstjórn getur falið nefnd fullnaðarafgreiðslu einstakra mála eða málaflokka nema 

slíkt vald sé að lögum sérstaklega falið bæjarstjórn til ákvörðunar. 

60. gr. 

Nefndir, ráð og stjórnir bæjarins skulu halda gerðabækur. Kjörinn ritari nefndar skal 

færa fundargerð í gerðabók. Nefnd getur þó ráðið sér sérstakan fundarritara utan nefndar. Í 
fundargerð skal skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji hann. Þá skal skrá í 

fundargerð einstök mál, sem tekin eru fyrir á fundi, dagsetningu þeirra, nöfn aðila, 

meginefni og hvaða afgreiðslu það hlýtur. Í fundarlok skal fundargerð lesin upp og allir 

viðstaddir nefndarmenn undirrita hana. 

61. gr. 

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna bæjarins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 

bæjarstjórnar og skal það gert svo fljótt sem unnt er að afloknum nefndarfundi. 

Ályktun nefndar, ráðs eða stjórnar sem hefur í för með sér útgjöld, skal ætíð lögð fyrir 

bæjarstjórn til endanlegrar afgreiðslu.
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62. gr. 

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

Til eins árs. 

Á fundi í júní ár hve rt 

Bæjarráð. Þrír aðalfulltrúar í bæjarstjórn, sem aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 53. 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga nr 

8/1986. 
Kjörstjórn við alþingiskosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 10. gr. laga 

ar. 52/1959 um kosningar til Alþingis. 

Fulltrúi á aðalfund Samtaka sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi skv. á. gr. laga 

Samtaka sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi samþ. 25. og 26. ágúst 1983. 

Til fjögurra ára. 

Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum: 

Almannavarnanefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 8. gr. 

um almannavarnir sbr. $. gr. laga nr. 85/1985 

Atvinnumálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Atvinnumálaefnd fylgist 

með atvinnumálum bæjarins og fer jafnframt með stjórn Íðngarða. 

Byggingarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga nr. Sá/ 

1978. 
Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Félagsmál: 

sem framfærslunefnd, áfengisvarnarnefnd og 

lögun nr. 80/1947, nr. 82/1969 og nr. 53/1966 

og rekstur leikvalla, dagvista og öldrunarmá 

Ferðamálanefnd. Þrír aðalmenn og jaf ir til vara. Hlutverk nefndarinnar er að gera 

tillögur til bæjarstjórnar um uppbyggingu ferðamannaþjónustu á Egilsstöðum. 

Fjallskilanefnd. Þrír aðalmenn og margir tl vara. Hlutverk nefndarinnar er að 

fylgjast með því að framkvæmd séu ákvæði Fjallskilareglugerðar fyrir Suður-Múlasýslu 

og kaupstaði innan sýslunnar, eins og hún er á hverjum tíma. 

Heilbrigðisnefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara í Heilbrigðisnefnd Fijótsdals- 

héraðs og Borgarfjarðar skv. samstarfssamningi Héraðshreppa og Borgarfjarðar frá 13. 

júlí 1983 í samræmi við 6. laga nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit. 

Heilbrigðisstofnanir. Einn aðalmaður og einn til vara samkvæmt samstarfssamning! 

Héraðshreppa og Borgarfjarðar um skipulag og framkvæmd heilbrigðismála á Héraði 

og Borgarfirði í samræmi við 30. gr. laga nr. 59/1983. 

Húsaleigunefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 76. gr. laga nr. 44/1979 um 

húsaleigusamninga 

Íþróttamannvirkjanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Hlutverk 

mannvirkjanefndar er að fylgjast með rekstri íþróttamannvirkja bæjarins og 

lögur um uppbyggingu á aðstöðu til íþróttaiðkana. 

Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. gr. 

veitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

Menningarsamtök Héraðsbúa. Þrír aðalmenn og þrír til vara skv. samstarfssamningi 

Héraðshreppa og Borgarfjarðar frá 13. júlí 1983. 

Rekstrarnefnd íþróttahúss. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara samkvæmt samningi 

milli Egilsstaða og Fellahrepps um byggingu og rekstur íþróttahúss á Egilsstöðum. 

laga nr. 94/1962 han
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Skólanefnd grunnskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17.— 18. gr. laga nr. 
63/1974 um grunnskóla. 

Skólanefnd Tónlistarskóla Fljótsdalshéraðs. Einn aðalmaður og einn til vara skv. 
samningi um rekstur skólans og 2. gr. laga nr. 75/1985 um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla. 
Skipulagsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Skipulagsnefnd hefur forgöngu 

um gerð skipulagstillagna, fjallar um skipulagstiilögur er henni berast og hefur eftirlit 

með því að skipulagsákvæði séu haldin. 
Stjórn bókasafns. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga nr. 50/1976 um 
almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. 
Stjórn Brunavarna á Héraði. Einn aðalmaður og einn til vara skv. samstarfssamningi 

Héraðshreppa og Borgarfjarðar frá 13. júlí 1983. 
Stjórn Hitaveitu Egilsstaða og Fella. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara 
Stjórn sjúkrasamlags. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 38. gr. laga nr. 67/1971 

um almannatryggingar. 

Stjórn Valaskjálfar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. samstarfssamningi 

Héraðshreppa og Borgarfjarðar frá 13. júlí 1983. 
Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 36. gr. laga nr. 60/ 

1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

Stjórnarnefnd ðlunar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. laga nr. 

18/1985 um vinnumiðlun. 

Umferðarnefnd Fimm aðalmenn og jafmargir til vara sbr. heimild í 1 16. 

laga nr. 87. Umferdarnefnd hefur forgöngu um skipulag umferðarn 

við skipulagsnefnd og hefur eftirlit með framkvæmd þeirra 

Umhverfismálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Umhverfismálaráð annast 

störf gróðurverndarnefnda skv. 19. gr. laga um landgræðslu nr. 17/1965 og náttúru- 

verndarnefndar skv. 3. gr. náttúruverndarlaga nr. 47/1971. 

        

    
VINNU 

     

  

sr. umferðar- g í 

rála í samráði 

  

Fulltrúi á landsþing Sambands ísl. sveitarfélaga. Einn aðalmaður og einn til vara. 

Einn forðagæslumaður og annar til vara sbr. heimild í 3. mgr. 54. gr. búfjárræktarlaga 

nr. 31/1973. 

    

Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5. gr. laga 

nr. 9/1955 um Brunabótafélag Íslan a. 

63. gr 

Bæjarstjórn getur kosið nefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum verkefnum. 

Umboð slíkra nefnda fellur niður þegar kjörtímabili bæjarstjórnar lýkur og fyrr ef verkefni 

nefndar er lokið. 
Bæjarstjórn getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

Vi. KAFLI 

Um framkvæmdastjórn og starfslið bæjarins. 

64. gr. 

Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við bæjarstjóra 
þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans, og kaup og kjör. Ráðningarsamningur 

skal staðfestur af bæjarstjórn.
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65. gr. 

Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri bæjarins. Hann undirbýt arráðs og bæjar- 

stjórnar, semur dagskrá og boðar til funda sbr. 13. gr. samþykktar þessarar. Hann á sæti á 

fundum bæjarstjórnar/bæjarráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt en eigi atkvæðisrétt 

nema hann sé kjörinn fulltrúi í bæjarstjórn. Hann hefur og rétt til setu á fundum nefnda 

bæjarins með sömu réttindum. 

Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana bæjarstjórnar og bæjarmálefna að svo 

miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki ákveðið annað. 

Bæjarstjóri er prókúruhafi bæjarsjóðs. Hann undirritar skjöl varðandi kaup og sölu 

fasteigna bæjarins, lántökur og aðrar skuldbindingar. 

Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður starfsliðs bæjarins. 

Bæjarstjórn ákveður hver gegna skuli störfum bæjarstjóra í forföllum hans. 

        

   

66. gr 

Bæjarstjórn ræður fasta starfsmenn í helstu stjórnunarstöður s.s. yfirmenn stofnana og 

deilda bæjarins og veitir þeim lausn frá störfuru. 

67. gr. 

Bæjarráð ræður aðra fasta starfsmenn en þá sem greinir í 66. gr. nema á annan veg sé 

mælt í reglugerð eða reglum sem bæjarstjórn hefur sett. 

68. gr. 

Fastráðnir starfsmenn bæjarins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum 3 

mánaða uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og skyldur opinberra 

starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 eftir því sem við á. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. skal 

ð á umr áðningartíi ma og uppsagnarfrest sbr. 1. mgr. svo og starfssvið þeirra. Um kaup 
i; - 

og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

   kveði 

69. gr. 

Um ráðningu lausráðinna starfsmanna fer eftir reglum sem bæjarstjórn setur. Um kaup 

og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 
   

Samþykki þessi sem hreppsnefnd Egilsstaðahrepps hefur sett samkvæmt ákvæðum 3. 

mgr. 7. gr. og Á9. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 staðfestist hér með til að öðlast gildi 24. 

maí 1987, og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 

felld samþykkt um stjórn hreppsmálefna Egilsstaðahrepps í Suður-Múlasýslu nr. 136/1984. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. maí 1987. 

Alexander Stefánsson. 

Þórhildur Líndal.
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REGLUGERD 

um störf, starfsvettvang og starfshætti þroskaþjálfa. 

Í. KAFLI 

Réttindi. 

- gr. 

Rétt til þess að kalla sig þroskaþjálfa c og starfa sem slíkur hér á landi hefur sá einn er til 

þess hefur fengið leyfi heilbrigðisráðherra. 

Leyfi samkvæmt þessari grein skal veita þeim, sem lokið hafa prófi frá Þroskaþjálfa- 

skóla Íslands (áður Gæ slusystraskóli Íslands). 

Einnig má veita þeim leyfi, sem lokið hafa hliðstæðu námi erlendis, sé námið 

viðurkennt sem slíkt af hlutaðeigandi yfirvöldum þess lands, þar sem námið er 

stundað. Áður en slík leyfi eru veitt skal leita umsagnar Félags þroskaþjálfa og 

Þroskaþjálfaskóla íslands. 

        

  

. gr. 

Oheimilt er ad råda til bro skabjålfastar fa aðra en bá sem hafa starfsleyfi. 

Il. KAFL 

Störf. 

3. gr. 

Þroskaþjálfar starfa að þjálfun, uppeldi og umönnun fatlaðra í samræmi við ákvæði 

reglugerðar þessarar. 

Þroskaþjálfar stjórna þroskaþjálfun og bera ábyrgð á henni 

Með þroskaþjálfun skal á fræðilegan og skipulegan hátt stefnt að því að koma 
fötluðum til aukins þroska. Skal hún taka mið af breytilegum þörfum í samræmi við 

aldur og sérþarfir mismunandi einstaklinga. 

Markmið þr oskaþjálfunar er hæfing að samfélaginu þar sem gengið skal út frá því að 

fatlaðir taki fullan þátt í samfélaginu með hliðsjón af sérþörfum hvers og eins. Skal 

það gert í samvinnu við hinn fatlaða, foreldra og forráðamenn og aðrar fagstéttir. 

Þroskaþjálfar skulu samræma ráðgjöf og fella að starfi sínu eins og þroskaþjálfun er 

framkvæmd hverju sinni samkvæmt lögum og reglum. 

Þroskaþjálfar skulu í störfum sínum leggja sérstaka áherslu á skyldur samfélagsins við 

hina fötluðu og stuðla að því að sa miðlagið mæti þörfum þeirra. 

  

Il. KAFLI 

Starfsvettvangur. 

. gr. 
Þroskaþjálfar starta þar sem fatlaðir "dvelj ast um stund eda til lengri tima bar sem 

broskabjålfun fer fram. 

Þeir starfa m.a. í: Atvinnumiðlun, dagvistun barna, Greiningar- og ráðgjafastöð 

ríkisins, heimilum, leikfangasöfnum, sjúkrastofnunum, skóladagheimilum, tóm- 

stundaheimilum, vinnustöðum, þjálfunarstofnunum og þjónustumiðstöðvum. 
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IV. KAFLI 

Starfshættir. 

S Er. 
ye FE UU gig 

Markmið þjálfunar skal vera að örva alhliða þroska hins fatlaða og skal ferill þjálfunar 
vera sem hér segir: 

I. Greining á færni einstaklingsins og athugun á aðstæðum hans. 

Skilgreind þjálfunarmarkmið. Ra
 

3. Skilgreindar aðferðir/leiðir að þjálfunarmarkmiðum. 
4. Skipulegt endurmat. 

5. Uppsetning og framfylgni nýrra markmiða með hliðsjón af endurmati. 

6. gr. 

Þjálfun skal grundvallast í meginatriðum af: 

1. Atferli daglegs lífs (AÐL), til þess að hæfa fatlaða að viðurkenndum háttum hins 

daglega lífs og stuðla að auknu sjálfstæði og þroska. ADL þjálfun tekur yfir: 
a) Frumþjálfun. 

b} Félagsþjálfun. 

Samfélagsbjálfun. 

  

2. Hreyfiþjálfun, sem byggir á líkamsþjálfun og tekur til einstakra hluta líkamans og 

samspils í hreyfingum og skynjun. Hreyfiþjálfun tekur yfir: 

a) Þjálfun grófhreyfinga. 

b) Þjálfun fínhreyfinga. 

c) Samhæfing hreyfingar og skynjunar. 

3. Skynþjálfun, sem miðar að því að þekkja líkama sinn og sjálf og skynja umhverfi 

sitt. Skynþjálfun tekur yfir: 

a) Sjál Á njun tengsl. 

b) I ålfun snertiskyn 

c) Þyj 

d) Þjálfun sjónskyns. 

e) Þjálfun litarskyns og formskyns. 

f) Þjálfun bragðskyns og þefskyns. 

d. Málþjálfun, sem miðar að því að örva tjáskipti með málvörvandi samskiptum, 

urmhverfis- og athafnatengingu orða. Málaþjálfun tekur yfir: 

a) Þjálfun talfæra. 

b) Þjálfun málskilnings. 

c} Þjálfun tjáningar. 

d) Setningamyndun. 
Hugsanamiðlun, sem felur í sér kerfisbundna þjálfun til undirbúnings leiks, náms 
og starfs. Hugsanamiðlun tekur yfir: 

a) Hugtakaþjálfun. 

b) Flokkun —- pörun — stöflun — röðun. 

c) Atburðarás í tíma. 

d) Afstöðu hluta í rúmi. 

e) Tengingu atburða í athöfnum. 

f) Talnaskilning. 

g) Forþjálfun lesturs og skriftar. 

nm
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8.1. 

8.2. 

9.1. 

Uppeldi. 

7. gr. 

Markmið uppeldis er að efla alhliða þroska í hvetjandi uppeldisumhverfi sem skal 

byggt á þeim grunni að allir geti nýtt sér reynslu sína, lært og þroskast við réttar 

aðstæður. Skal einkum lögð áhersla á: 
Að tilfinningar nái að þroskast eðlilega. 

Að móta jákvæða sjálfsmynd. 

Að fatlaðir takist á við verkefni, leiti réttar síns, aðlagist samfélaginu og mæti 
kröfum þess. 

   

Wi
 

DN 
pm

 

4. Að hafa áhrif á gildismat óháð fötlun og ytri aðstæðum. 

5. Að stuðla að þroska til þess að meta rétt og rangt með umburðarlyndi, 

ábyrgðarkennd og hjálpsemi. 

6. Að stuðla að markvissu uppeldi sem skapar aukna möguleika til þátttöku í leik, 
námi og starfi. 

Umönnun. 

8. gr. 

Með umönnun skal hlúð að líkamlegri og andlegri velferð fatlaðra. Ummönnun skal 

miða að því að auðvelda fötluðum aðgang að almenningsþjónustu. Umönnun tekur 

yfir: 

1. Daglega umhirðu og fæðugjöf. 

Eftirlit með daglegu og almennu heilsufari. 

Aðhlynningu. 

Eftirlit með geðrænum hegðunarvandkvæðum og meðferð samkv. fyrirmælum 
lækna eða sálfræðinga. 

Lyfjagjafir og eftirlit með verkunum lyfja samkvæmt fyrirmælum lækna. 

Ráðstafanir vegna þeirra sem þarfnast skyndilegrar sjúkrahúsvistunar. 

Umönnun skal veitt í samráði við lækna og hjúkrunarfræðinga og að fengnum 
fyrirmælum þeirra sé um að ræða lækningar eða hjúkrun. 

Í
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V. KAFLI 

Skyldur. 

9. gr. 

Sérhverjum þroskaþjálfa er skylt að gæta þagmælsku um atriði sem hann fær vitneskju 

um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli málsins. Þagnarskyldan 

helst þótt viðkomandi láti af starfi. 

10. gr. 

Þroskaþjálfum eru óheimilar hvers konar auglýsingar um starfsemi sína sem þroska- 

þjálfar. Þroskaþjálfum og stéttarfélagi þeirra ber að vinna gegn því að eftir þeim séu 

birt ummæli eða samtöl eða um þá ritaðar greinar í blöð eða tímarit í auglýsingaskyni. 

Verði ekki komið í veg fyrir það ber þeim eða stéttarfélagi þeirra jafnskjótt að 

leiðrétta það sem ofmælt kann að hafa verið. 

11. gr. 

Vanræki þroskaþjálfi skyldur sínar, fer út fyrir verksvið sitt eða brýtur í bága við 

fyrirmæli heilbrigðislaga landsins skal landlæknir áminna viðkomandi. 

Komi áminning ekki að haldi ber landlækni að kæra málið fyrir ráðherra. Getur þá 

ráðherra úrskurðað að viðkomandi skuli sviptur starfsleyfi, en skjóta má þeim 
úrskurði til dómstóla.
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11.2. Þroskaþjálfa ber að viðhalda þekkingu sinni. Telji landlæknir að þroskaþjálfi hafi sýnt 

að hann uppfylli ekki lengur þau skilyrði sem krefjast beri af honum skýrir hann 

ráðherra frá málavöxtum. Ráðherra leitar álits Þroskaþjálfaskóla Íslands. Fallist hann 
á álit landlæknis má svipta viðkomandi starfleyfi, en skjóta má þeim úrskurði til 
dómstóla. 

11.3. Um endurfengi starfsleyfis fer samkv. 1. gr. 

12. 

12.1. Þroskaþjálfar skulu færa skrár eftir því 

þær nema með leyfi landlæknis. 

r. 
em landlæknir krefst. Oheimilt er að ónýta nm 

UG
 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
13. gr. 

13.1 Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar geta, auk sviptingar leyfis, sbr. 12. gr. varðað 

sektum, varðhaldi eða fangelsi. Að öðru leyti gilda ákvæði 18. greinar læknalaga, nr. 

80/1969, eftir því sem við á. 

14. 
14.1. Ákvæði læknalaga, nr. 80 frá 23. júní 1 

eftir því sem við á. 

gr. 
969, skulu gilda að öðru leyti um þroskaþjálfa 

IS. gr. 

15.1. Reglugerð þessi sem sett er með stoð í 9. gr. laga nr. 18/1978, um þroskaþjálfa, og 2. 

gr. laga nr. 24/1985, um starfsleyfi og starfsréttindi heilbrigðisstétta, öðlast gildi þegar 

við birtingu. 

Heilbrigðis- og trvggingamálaráðuneytið, 18. maí 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

Nr. 216 11. maí 1987 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Rannsókna- og vísindasjóð hjúkrunarfræðinga. 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 11. maí 1987. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir rannsókna- og vísindasjóð hjúkrunarfræðinga. 

I. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður 12. maí 1987 af Maríu Finnsdóttur, fræðslustjóra Hjúkrunar- 

félags Íslands. Stofnfé sjóðsins er kr. 100 000,00. Tekjur sjóðsins eru áætluð frjáls framlög. 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja hjúkrunarfræðinga til rannsókna- og vísindastarfa í 

hjúkrunarfræðum, sem unnin verða hér á landi.
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3. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta með kaupum á verðtryggðum verðbréfum eda å annan sambæri- 
legan hátt, enda séu slík bréf tryggð með ríkisábyrgð, bankaábyrgð eða öruggu fasteigna- > i „bo 5 JT 5 ö 

veði. Höfuðstól sjóðsins, að meðtöldum verðbótum og framlögum í hann, má ekki skerða. J É 5 

t öxtum af höfuðstól má úthluta í styrki samkvæmt 2. gr. þegar stjórn sjóðsins ákveður. 

d. gr. 

Stjórn Hjúkrunarfélags Íslands skal skipa þriggja manna stjórn, þ.e. formann og tvo 

meðstjórnendur til fjögurra ára í senn. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir árlega af 

endurskoðendum Hjúkrunarfélags Íslands. 

Verði Hjúkrunarfélag Íslands og félag háskólamenntaðra hjúkrunarfræðinga sameinuð 
£ í eitt félag, skal stjórn þess félags koma í stað stjórnar Hjúkrunarfélags Íslands. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins hefur á hendi alla framkvæmd styrkveitinga og reikningshald sjóðsins. 

Haldin skal gerðabók um störf stjórnarinnar. 

6. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Endurskoðaðir reikningar skulu lagðir fyrir 

stjórn Hjúkrunarfélags Íslands. 

7. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

19. maí 1987 Nr. 217 

AUGLÝSING 
um breyting á auglýsingu nr. 154 1963, um skiptingu Reykjavíkur- 

prófastsdæmis í sóknir og prestaköll, með síðari breytingum. 

Að fengnum tillögum safnaðarráðs Reykjavíkur samkvæmt ákvæðum 2. gr. 1. tölul. 
laga nr. 35 1970, um skipan prestakalla o. fl. og samkvæmt meðmælum biskups Íslands, eru 

eftirfarandi breytingar gerðar á skiptingu Reykjavíkurprófastsdæmis í sóknir og prestaköll. 

sem ákveðin var með auglýsingu nr. 154/1963 og síðari breytingum nr. 189/1967, 71/1968, 

143/1971, 74/972, 234/1973, 57/1975 og 285/1980. 
Á ettir 22. tölulið (Seljaprestakall) komi tveir nýir liðir er orðist svo: 

23. Hólabrekkuprestakall: 

Hólabrekkusókn. Sóknin takmarkast af Elliðaám að norðan og austan, en að vestan og 

sunnan gagnvart Breiðholtsprestakalli og Fellaprestakalli liggja mörkin þannig: Eftir 

Höfðabakka vestan og sunnan Vesturhóla og Suðurhóla að Austurbergi, vestan Austur- 

bergs á móts við Gerðuberg, norðan Gerðubergs og sunnan Hólabergs að Elliðaám. 

Öll hús við Vesturhóla, Suðurhóla og Gerðuberg tilheyra Hólabrekkusókn, svo og hús 

við Austurberg, nema nr. 1 til 3 að vestan og 2 til 20 að austan er tilheyra Fellasókn. 

24. Hjallaprestakall: 

Hjallasókn. Sóknin nær yfir Kópavogskaupstað austan eftirtalinnar markalínu: Frá 

bæjarmörkum Kópavogs og Reykjavíkur, austan Furugrundar, yfir Nýbýlaveg (milli húsa
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nr. 78 og 80), austan Túnbrekku, norðan Lundarbrekku, austan Selbrekku og vestan 

Fögrubrekku, yfir Álfhólsveg (hús nr. 113 og lægri að norðanverðu og hús nr. 98 og lægri að 

sunnanverðu tilheyri áfram Digranessókn), austan Skálaheiðar og þaðan beina stefnu í 

Kópavogslæk eftir línu, sem hugsast dregin samsíða Skálaheiði og þaðan eftir Kópavogslæk. 

Önnur ákvæði auglýsingar nr. 154/1963 breytast í samræmi við auglýsingu þessa. 

Sóknargjöld 1987 innheimtast með tilliti til ofangreindra breytinga. 

Auglýsing þessi tekur gildi nú þegar. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 19. maí 1987. 

Jón Helgason. 

  

Nr. 218 15. maí 1987 

REGLUGERÐ 

um greiðslu læknishjálpar við glasafrjóvgun erlendis. 

1. gr. 

Sjúkratryggingadeild Tryggingastofnunar ríkisins er heimilt að greiða skv. samningi 

kostnað vegna glasafrjóvgunar íslenskra kvenna erlendis með sama hætti og segir í 4. mgr. 

42. greinar laga nr. 67/1971 um almannatryggingar. 

2. gr. 

Glasafrjóvgun skv. reglugerð þessari varðar þau tilvik, þar sem egg konu er unnt að 

tæknifrjóvga með sæði manns hennar, en læknisfræðilegar ástæður hamla frjóvgun með 

venjulegum hætti. 

3. gr. 

Heimilt er sjúkratryggingadeild að greiða eftir þessum reglum kostnað, sem til hefur 

verið stofnað eftir 1. júní 1986 vegna slíkrar læknisþjónustu erlendis. 

d. gr. 

Tryggingastofnun ríkisins skal gera samning við erlenda stofnun, sem að mati 

siglinganefndar skv. 42. gr., er fær um að veita þessa læknisþjónustu, þar til fullnægjandi 

aðstaða verður sköpuð til þess hér á landi. 

5. gr. 

Reglugerð þessi er sett með stoð í 42. og 43. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar 

með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. maí 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir.   
Jón Ingimarsson. 

  

Stjórnartíðindi B 23, nr. 201-218. Útgáfudagur 22. maí 1987.



STJORNARTIDINDI B 24 — 1987 
    

  

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Egilsstaðahrepps og Fella. 

Í. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum, sem gerð hafa verið og verða ? gert Ö 

á veitusvæði hitaveitunnar, eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. 

reglugerð um hitaveitu og hitalagnir Hitaveitu Egilsstaðahrepps og Fella. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi, sem tengt er veitukerfi hennar, í té vatnsmagn til 

neysluvatnsnota og upphitunar, enda séu hitagjafar (ofnar) hússins nægilega stórir að dómi 

hitaveitunnar. 

Einnig selur hitaveitan afnot af heitu vatni til annars en hitunar og neysluvatnsnota eftir 

því sem vatnsmagn leyfir og hún telur henta. 

3. gr. 

Vatnsrennsli að hitunarkerfi og neysluvatnslögn húss skal takmarkað um stillanleg: 

hemla og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það mark. sem hemill fyrir 

hitunarkerfi húss er stilltur á, en þegar seld eru önnur afnot vatns skal nota vatnsmæli og 

miðast gjaldið þá við hvern rúmmetra vatns. Vatn um hemil er selt sem margfeldi af 0.5 
mínútulítrum þó aldrei minna en 2,0 mínútulítrar. 

Hitaveitunni er heimilt að selja neysluvatn samkvæmt vatnsmæli til þeirra húsa sem 

ekki eru hituð með hitaveitu 
Hitaveitan stillir hemil, sbr. 1. mgr., að ósk notanda og breytir stillingu ef notandi fer 

fram á það við hitaveituna. 

Hæsta stilling hemils gildir eitt ár í senn miðað við 1. september—31. ágúst þótt 

orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils. 

  

4. gr. 

Fyrir afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfi hitaveitunnar skal greiða orkugjald: 

A. Samkvæmt magnhemli .................0. kr. 1 095,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

B. Samkvæmt vatnsmæli ................. 0... …. kr. 50,20 
fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Á gjöld þessi leggjast skattar samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. 
Þegar um afnot af heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar og/eða neysluvatns- 

nota getur hitaveitan vikið frá framangreindu verði og ákveðið gjaldið sérstaklega í hverju 

tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. B 29 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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5. gr. 
Þar sem vatn er selt um hemil til upphitunar afgreiðir hitaveitan kranavatn til 

heimilisnota án sérstaks orkugjalds að því marki sem hún telur nægilegt í venjulegum 

tilvikum og er þá miðað við að ekkert rennsli sé í gegnum hitagjafa (ofna) þegar kranavatn 

er notað að fullu. 

Óski notandi eftir mei 
hitaveitan afgreitt það gegn 

mfram magni sem hann Í 
Orkugjald fyrir % kranavatn um hemil til heimilisnota í húsum, sem ekki eru hituð með 

hitaveitu, skal vera f áætluðum hitunarkostnaði með hitaveitu skv. mati hitveitunnar. 

Gjald þetta skal lækka hlutfallslega e ef hluti hússins er hitaður með vatni frá hitveitunni. 
Þar til hemill eða vatnsmælir hefur verið settur upp og hemill stilltur og ef hemill eða 

vatnsmælir bilar áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins og/eða 

fyrir notkun. 

Hitaveitan stillir hemil þegar fullur hiti er kominn á vatnið 

   
     

    

kranavatni til heimilisnota en að framan greinir getur 

aldi sem nemur }40 af orkugjaldi til upphitunar, reiknað af því   

    

Titaveitugjöld samkvæmt 4. og 5. gr. má krefja 1 mánaðarlega eftir á. Eigi skulu þau 

krafin sjaldnar en ársfjórðungslega. Séu gjöldin krafin sjaldnar en mánaðarlega er heimilt 
að krefja hluta þeirra fyrirfram. 

Hafi breyting á stillingu hemils í för með sér viðbótargreiðslu fyrir þann hluta ársins, 

sem liðinn er sbr. 3. gr., er hitaveitunni heimilt að jafna þeirri greiðslu á þá mánuði ársins 

sem eftir eru. 

„Br. 
Heimæðargjöld skal reikna af öllu húsrými á viðkomandi 166, hvort sem það verður allt 

tengt veitukerfi hitaveitunnar eða ekki. Þó skal ekki reikna heimæðargjald af búpeningshús- 

um á jörðum og lögbýlum, nema þeim útihúsum (fjósum) sem tengd vérða veitukerfinu, en 
af þeim skal greiða hálft gjald. 

Heimæðargjöldin eru miðuð við þátttöku húseigenda í stofnkostnaði heildarveitukerfis 

hitaveitunnar. 

Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir: 

a) Af húsnæði sem tengist hitaveitunni eftir að bað hefur verið tekið í notkun skal reikna 

heimæðargjald samkvæmt eftirfarandi | (Húsnæðið hefur verið hitað með 

vatnskerfi) Ha = Fa t Ba X V 

Hér táknar H heimæðargjald í krónum fyrir hverja heimæð og/eða hemlagrind. V 
táknar rúmmál (utan) viðkomandi húsnæðis í m. F táknar fastagjald í krónum, Ba 

táknar gjald á hvern rúmmetra í krónum. 
Miðað við vísitölu byggingarkostnaðar í mars 1985 verður Fa = 33 580,00 kr., B = 

34,95 kr/m. 

b) Af nyju húsnæði og breytingu/endurbyggingu húsnæðis, sem felur í sér stækkun eða 

breytta notkun og tengist hitaveitu áður en það er tekið í notkun, skali reikna 

heimæðargjald samkvæmt jöfnu í a-lið, en samkvæmt byggingarvísitölu reiknast Fo = 
41 860,00. Bo = 49,10/m í þessum gjaldskrárlið. 

c) Af húseignum þar sem byggð er dreifð eða fjarlægð mikil frá vatnsæðum hitaveitunnar, 

þannig að ekki næst tilskilin arðsemi af fj årfestingu hitaveitunnar í stofnkostnaði lagna 

vegna viðkomandi húseignar, þegar heimæðargjald er reiknað samkvæmt a og b lið 

(eftir því sem við á), skal reikna heimæðargjald samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 

H=S-k- 0,02 x 

  

  

      

c 
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H táknar hér heimædargjald fyrir hverja heimæd og/eda hemlagrind. $ tåknar 

stofnkostnað lagna að viðkomandi húseign en ef þær nýtast fyrir 

áætla hlutdeild viðkomandi húseigna í þeim. 

K táknar áætlaðan sparnað í kyndingarkostnaði viðkomandi húsn æðis og 0.02 x S 
xi > 

fleiri húseignir skal 

er reksturs- og viðhaldskostnaður viðkomandi la gl na. Þetta heimæðargj 

miðað að arðsemi allrar viðbótarfjárfestingar hitaveitunnar sé minnst 8% 01 

reiknað með kostnaði við vatnsöflun né afskriftum af stofnkostnaði viðkomar 

Heimæðargjald skal þó aldrei vera lægra en um segir í a og b lið. 

Nú er um að ræða fleiri húseignir á tilteknu svæði, og er þá heimilt að jafna 

samanlögðum heimæðargjöldum, reiknað samkvæmt t of: an ndri jöfnu. á * viðkomandi 

húseignir innan svæðisins og skal þá 

jöfnu 

     
   

  

        

    

H» táknar samanlögð heimæðargjöld allra húseigna á hinu tiltekna svæði, 

reiknuðum samkvæmt fyrri jöfnu um tilskilda arðsemi. N táknar fjölda heimæða eða 

hemlagrinda. Va samanlagt rúmmál (utan) allra húseigna í rúmmetrum á hinu tiltekna 

svæði. 

H og V tákna eins og um er getið í a og b lið. 

3. gr. 

Af husnædi, sem tengist hitaveitu eftir ad bad hefur verid tekid i notkun, gj 

heimæðargjalds þegar hafin er lagning dreifiæða og götuæða veitukerfis sem bund 

ákveðnum framkvæmdaáföngum í viðkomandi hverfum, en eftirstöðvar gjaldsi j 

þegar heimæð hefur verið lögð inn fyrir húsvegg. Að því er varðar íbúðarhús 

eða rafgeislahitun er heimilt að fella niður eftirstöðvar gjaldsi 

breytt og tengt hitaveitu innan 5 ára frá lagningu heimæðar og tengingu kran 

veitukerfið. Að þeim tíma liðnum gjaldfalla eftirstöðvar gjaldsins og reiknast þá sem 

gildandi heimæðargjaldi fyrir tilsvarandi húsnæði samkvæmt b lið 7. gr. 

Heimilt er þó hitaveitunni að veita lengri frest til að greiða eftirstöðvar gjaldsins og 

tengja hitunarkerfi hússins eða fella niður skylcu um tengingu. Af nýju húsnæði 

breytingum eða endurbyggingu á húsnæði, sem húseigc 
hitaveitunni áður en það er r tekið í notkun, gjaldfellur 50 

eða veitingu byggingarleyfis. Eftirstöðvar skal greiða við 

kvæmt gildandi gjaldskrá á þeim tíma. Gjaldfrestur eftir stöðva verði þó e kki | lengri en tvö ár 

frá útgáfu byggingarleyvíis. 

húseignum, sem um gilda ök ákvæði um heimæðargjöld vegna dre 

byggðar eða fjarlægðar frá lögnum veitukerfis hitaveitunnar eða sérsamningar við aðrar 

sveitarstjórnir, gjaldfellur heimæðargjald þegar tengingu heimæðar er lokið nema annað sé 

tekið fram í samningum við húseigendur eða í sérsamningum við sveitarstjórnir 

  

     

e 
s ef hitunarke    

        

  

    
  

  

dur geta miðað við að 1 7
 > a.
 

       
    

     
   

    
        

  

1 
Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsl heita vatnsins til notanda vegna vanskil: 

gjald fyrir að opna á ný vera sem svarar orkugjaldi fyrir einn mínútulítra á mánuði 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er 
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10. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð og skulu gjöldin greidd þar sem hitaveitan ákveður. 
Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá gjalddaga. 

11. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskránni eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. 

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira 

en nemur breytingu sem á nefndri vísitölu verður, enda sé breytingin staðfest af 
iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Hitaveitu Egilsstaðahrepps og 
Fella og sett er samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til þess að 

taka gildi 1. júní 1987 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr 
gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 431, 17. október 1986. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. maí 1987. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 220 26. maí 1987 

REGLUGERÐ 

um löggildingu og tryggingarskvidu fasteigna- og skipasala. 

1. gr. 

Þeim einum er heimilt að annast kaup, sölu eða skipti á fasteignum eða skráningar- 
skyldum skipum, sem hafa fengið löggildingu dómsmálaráðuneytisins samkvæmt 1. kafla 

laga um fasteigna- og skipasölu nr. 34/1986 eða hafa hlotið leyfi til fasteignasölu samkvæmt 

lögum um fasteignasölu nr. 47/1938 og lagt fram tryggingu samkvæmt $. tl. 1. mgr. 2. gr. 

laga nr. 34/1986, sbr. 2. gr. laga nr. 10/1987. 
Hæstaréttar- og héraðsdómslögmenn þurfa eigi leyfi eða löggildingu til þeirra viðskipta 

sem lýst er í 2. mgr. 2. gr. laga nr. 34/1986. 

2. gr. 

Trygging sem fasteignasali skal leggja fram skal vera að fjárhæð kr. 10 000 000. Skal 

hún tryggja bætur vegna fjárhagslegs tjóns sem fasteignasali kann að verða ábyrgur fyrir í 

starfi sínu sem fasteignasali svo og kostnað sem af slíku leiðir. 

Tryggingarupphæðin skal breytast í samræmi við breytingar á lánskjaravísitölu frá 1662 

stigum. 

3. gr. 

Til að fullnægja tryggingarskyldu samkvæmt 2. gr. skal fasteignasali kaupa vátryggingu 

hjá viðurkenndu vátryggingarfélagi. 
Falli vátrygging úr gildi skal vátryggingarfélagið tilkynna það dómsmálaráðuneytinu 

innan viku.
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Enda þótt vátryggingin sé fallin úr gildi ber félagið ábyrgð gagnvart þriðja manni á 

sérhverju tjóni sem rekja má til atvika sem eiga sér stað þar til fjórar vikur eru liðnar frá því 

að félagið sannanlega tilkynnti um að vátrygging hafi fallið úr gildi, nema önnur 

fullnægjandi vátrygging hafi verið keypt. 

4. gr. 

Lögmenn sem annast fasteigna- og skipasölu og ekki hafa hlotið leyfi til fasteignasölu 

samkvæmt lögum nr. 47/1938, skulu hafa fengið til þess löggildingu samkvæmt 2. gr. laga nr. 

34/1986 fyrir 1. september 1987 hyggist þeir stunda slíka starfsemi eftir þann tíma. 
Þeir sem hafa hlotið leyfi til fasteignasölu samkvæmt lögum nr. 47/1938 og stunda 

fasteignasölu skulu fyrir 1. september 1987 framvísa í dómsmálaráðuneytinu gögnum um að 
þeir fullnægi tryggingarskyldu samkvæmt reglugerð þessari. 

Fasteignasalar skulu jafnframt tilkynna dómsmálaráðuneytinu um hvar starfsstöð 

þeirra er. 

5. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum un tasteigna- og skipasölu nr. 34/ 
1986, sbr. lög nr. 10/1987, og öðlast gildi 1. júní 1987. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 26. maí 1987. 

Jón Helgason. 

Jón Thors. 

15. maí 1987 Nr. 221 

AUGLÝSING 
um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á sameiningu Reykhóla- 

hrepps, Geiradalshrepps, Gufudalshrepps, Flateyjarhrepps og 

Múlahrepps í Austur-Barðastrandarsýslu. 

Með vísan til 112. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 tilkynnir ráðuneytið að það hefur 

hinn 15. maí 1987 staðfest sameiningu allra sveitarfélaganna í Austur-Barðastrandarsýslu 

þ.e. Reykhólahrepps, Geiradalshrepps, Gufudalshrepps. Flateyjarhrepps og Múlahrepps í 

eitt sveitarfélag. 

Jafnframt tilkynnist: 

Að sameining þessi skal taka gildi 4. júlí 1987. 

Að nafn hins nýja sveitarfélags skal vera Reykhólahreppur. 

Að ákveðið hefur verið að kosning sveitarstjórnar hins nýja sveitarfélags, Reykhóla- 

hrepps, fari fram 20. júní 1987. 
Að fulltrúar í sveitarstjórn hins nýja Reykhólahrepps skulu vera sjö. 

Að kjörtímabil hinnar nýju sveitarstjórnar skal vera til næstu almennu sveitarstjórnar- 

kosninga. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. maí 1987. 

Alexander Stefánsson. 

Húnbogi Þorsteinsson. 
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REGLUGERÐ 

um ráðstöfun á sérstöku fóðurgjaldi vegna afurða nautgripa, 

sauðfjár og hrossa. 

A „ndurgreiða skal framleiðendum afurða nautgripa og sauðfjár hluta sérstaks fóð- 

reiðslu. sbr. reglugerð nr. 129 30. mars 1987. 

stöku fóðurgjaldi. Af sérstöku 

tar til Framleiðnisjóðs landbúnaðarins, að frádregnum 

Júnaðarins við framkvæmd endurgreiðslna sem landbúnaðar- 

r 
í 

  

urgjalds, sem lagt er á innflutt fóður við toll 

    ndurgreiðslan skal vera 

jaldi renna sem næsi 

kostnaði Framleiðsluráðs la 

herra samþykkir. 

ramleiðsluráð landbúnaðarins skal annast endurgreiðslu gjaldsins í samræmi við 

     5/80 hlutar at álögðu sé 
, 

    

    

  

        

ákvæði bessarar reglu; 

er. 

  

Endurgreidsla å : öku fóðurgjaldi fer fram af endurgreiðslureikningi, ann å hvort 

með milligöngu fóðursala eða beint af endurgreiðslure1 íkningi. Sami aðili getur e ki látið 

fóðursala annast um hluta endurgreiðslnanna og annast hinn hlutann sjálfur, heldi verður 

  

hann að velja aðra hvora leiðina. 

3. gr 

Nú velur framleiðandi. sem á rétt å endurgreidslu å sérstoku fodurgjaldi, bp leið að 

fóðursali annist endurgreiðsluna, og gefur hann þá viðkomandi fóðursala (fóð rsölum) 

umboð til þess fyrir sína hönd. Áður en FramleiðsluráC landbúnaðarins gc igur frá 
   endurgreiðslu ul fóðursalans, skal umboð hans til að annast endurgreiðslur fyrir he ad hvers 

i framleiðanda liggja fyrir. Umboðið gildir svo lengi sem bad er ekki aftu: kal ad. 

á. pr. 

eiðsla hins sérstaka fóðurgjalds vegna afurða nautgripa og sá iðf ár skal miðuð 

við framleiðslumagn. Hverjum framleiðanda skal þó ekki endurgreitt fðu gjald á mjólk 

eða kindakjöt sem er umfram fullvirðisrétt hans. Endurgreiðsla vegna fr misiðslu á mjólk 

fer fram mánaðarlega eftir skýrslum um innvegna mjólk til mjólkurbúa og á sama hátt til 

    
  

  

þeirra. sem selja mjólk beint til neytenda. Skýrslur um beina sölu mjólki r skulu staðfestar 

af odc vitum eða hreppstjórum. Fóðurgjald vegna framleiðslu á nautgr. oa- og kindakjöti 

urgreiða eftir framleiðsluskýrslum sláturleyfishafa. staðfestum a: kjötmatsmanni. 

  

skal 6 

Sg D. gr. 

Endurgreiðsla fóðurgjalds af afurðum nautgripa og sauðfjár verði fr. mkvæmd þannig, 

að Framieiðsluráð landbúnaðarins retknar fyrir hvern mánuð hverju hið s rstaka fóðurgjald 

nemur að meðaltali í verði kjarnfóðurs, annars vegar til mjólkurframleiðs:u og hins vegar til 

framleiðslu kjöts. Hinn endurgreiðanlega hluta skal miða við. að til framleiðslu á einum lítra 

ir fari 130 grömm af innfluttu kjarnfóðn, til framleiðslu á einu kílógrammi 

nautgripakjöts 850 grömm og til framleiðslu á einu kílógrammi dilkakjöts 290 grömm. 

Sérstakt fóðurgjald endurgreiðist ekki á framleiðslu kýrkjöts, ungkálfakjöts eða á kjöt af 

  

  

  

mjólk 

fullorðnu fé. 

Endurgreiðsla á fóðurgjaldi vegna hrossaræktar getur aðeins náð til þess fóðurs sem selt   

er sem sérmerkt hrossafóður. 

6. gr. 

A skýrslum afurðastöðva yfir endurgreiðslur skv. reglugerð þessari skal koma fram 

n. nainnúmer og heimilisfang framleiðandans. tegund og magn afurðar og framleiðslu- 
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tímabil. Fóðurgjald endurgreiðist ekki öðrum framleiðendum en þeim sem lá 

afurðastöð, sbr. I. nr. 46/1985, annast meðferð afurðanna og skýrslugerð eða setja mj 

beint til neytenda. Afurðastöðvum er skylt að gefa Framleiðsluráði landbúnaðarins þæ 

upplýsingar sem það telur nauðsynlegar Hl að endurgreiðsla geti fari 

    

     

    

Framleiðsluráði landbúnaðarins er heimilt að endurgreiða framleiðendum nautgripa- 

og sauðfjárafurða, umfram það sem útreikningur skv. 6. gr. leiðir til, vegna át falla í 

framleiðslu af völdum sjúkdóms eða óhapps, sem hefur valdið því, að notkun fóðurs er 

verulega umfram afurðir. Framleiðsluráð landbúnaðarins endurgreiði Í framleiðendum eftir 

þeim gögnum, sem það telur nauðsynleg. Skylt er að leggja fram vottorð dýralæknis, sé um 

sjúkdóma að ræða. 

8. gr. 

Heimilt er að greiða framleiðendum hluta sérstaks fóðurgjalds með skuldajöfnunarávís- 

unum endurgreiðslureiknings. Framleiðendum er heimilt, við kaup á kjarnfóðri, að 

framselja skuldajöfnunarávísun til fóðursala, sem framvísar henni til endurgreiðslureiknings 

til greiðslu á fóðurgjaldi, sem greitt hefur verið með skuldaviðurkenningu við innflutning. 

Óski framleiðandi innlausnar á skuldajöfnunarávísun frá endurgreiðslureikningi, er heimilt 

að fresta innlausn í allt að fjóra mánuði frá útgáfudegi. Skuldajöfnunarávísun skal útgefin á 

nafn framleiðanda eða umboðsaðila hans. 

9, gr. 

Nú liggur fyrir samþykkt Stéttarsambands bænda um að ákveðinn hluti hins sérstaka 

fóðurgjalds renni til sameiginlegra verkefna í þágu nautgripa- eða sauðfjárræktar. Er 

Framleiðsluráði landbúnaðarins heimilt að greiða til verkefnisins þann hluta gjaldsins í stað 

þess að greiða það hverjum framleiðanda. Stéttarsamband bænda skal leita tímabundinnar 

heimildar landbúnaðarráðherra fyrir því hlutfalli, sem skal ráðstafa hverju sinni á þennan 

hátt, og þá greint frá þeim verkefnum sem fyrirhuguð eru. Eru endurgreiðslur skv. þessari 

málsgrein því aðeins heimilar, að sú heimild hafi verið veitt. 

Framleiðsluráði er heimilt að fenginni staðfestingu landbúnaðarráðherra að endur- 

greiða sérstakt fóðurgjald af sérmerktu hrossafóðri sem selt er af fóðursölum skv. sölu- 

skýrslum. Endurgreiðslan gangi til félagslegra verkefna er samþykkt hafa verið í Félagi 

hrossabænda. 
Endurgreiðslur skv. 5. gr. taka breytingum ettir því sem ákv eðið kann að verða skv. 

þessari grein. 

10. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 30. gr. laga nr. 46 27. júní 1985 um 

framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt fellur úr 

gildi reglugerð nr. 399 8. nóvember 1985. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Heimilt er að beita ákvæðum 9. gr. þessarar reglugerðar um endurgreiðslur fyrir afurðir 

nautgripa, sem framleiddar eru eftir 1. janúar 1987 og fyrir sauðfjárafurðir, framleiddar frá 

og með verðlagsárinu 1985/86. 

Landbúnaðarráðuneytið, 21. maí 1987. 

Jón Helgason. 

Guðmundur Sigþórsson.
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REGLUGERÐ 

um sérstakt jöfnunargjald af kartöflum og vörum unnum úr þeim. 

l. gr. 
Greiða skal í ríkissjóð við tollafgreiðslu sérstakt 40% jöfnunargjald af kartöflum og 

vörum unnum úr þeim, sem flokkast undir eftirtalin tollskárnúmer í 1. gr. laga nr. 120/1976 
um tollskrá o. fl.: 

  

  

07.02.00 19.08.09 

07.03.00 20.01.00 

07.04.00 20.02.07 

11.05.01 20.02.08 

11.05.09 20.02.09 

19.02.09 21.07.19 

Landbúnaðarráðherra er heimilt að fella niður jöfnunargjald af vörum sam falla undir 

fyrrnefnda toilflokka, enda séu vörurnar fluttar inn sem hráefni til umtalsverðrar innlendrar 
iðnaðarframleiðslu. 

2. gr. 

Sérstakt jöfnunargjald skv. 1. gr. skal lagt á tollverð vöru og skulu ákvæði 5.—S8. gr. 

laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. með síðari breytingum gilda eftir því sem við getur átt. 

Að því leyti sem ekki er kveðið á um vöruflokkun, gjalddaga, innheimtu, lögvernd, 
viðurlög, refsingu og aðra framkvæmd innheimtu sérstaks jöfnunargjalds skulu gilda eftir 
því sem við getur átt ákvæði laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl., laga nr. 59/1969 um 
tollheimtu og tolleftirlit og laga nr. 47/1960 um tollvörugeymslur o. fl. með síðari breyt- 

ingum, svo og reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt þeim. 

3. gr. 

Tollstjórar annast innheimtu sérstaks jöfnunargjalds samkvæmt reglugerð þessari og 

standa skil á þeim til ríkissjóðs eftir þeim fyrirmælum sem fjármálaráðuneytið setur um skil 

innflutningsgjalda, sbr. 15. gr. reglugerðar nr. 530/1975 um reikningsskil innheimtumanna 
ríkissjóðs. Tekjum af gjaldinu skal haldið sérgreindum við innheimtu og skil í ríkissjóð. 

á. gr. 

Landbúnaðarráðuneytið sker úr ágreiningi um gjaldskyldu samkvæmt reglugerð 
þessari. 

5. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er skv. heimild í lögum nr. 25 5. maí 1986 um breytingu á 

lögum nr. 46 27. júní 1985, um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, öðlast gildi 

þegar í stað og tekur til þeirra vara sem um ræðir í 1. gr. sem ótollafgreiddar eru á þeim tíma. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 289 24. júní 1986 um sérstakt jöfnunargjald af 

innfluttum kartöflum og vörum unnum úr þeim, og reglugerð nr. 451 30. október 1986 um 

breytingu á þeirri reglugerð. 

Landbúnaðarráðuneytið, 25. maí 1987. 

Jón Heigason. 
    gþórsson. 
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REGLUGERÐ 

um mörk, markaskrár og takmörkun á sammerkingum búfjár. 

1. gr. 

Búfjármörk. 

Búfjármörk eru; eyrnamörk, brennimörk, frostmerkingar og plötumerki í eyra. 

Hver búfjáreigandi er skyldur að hafa glöggt eyrnamark á búfé sínu. Lömb skulu 

eyrnamörkuð, þau er til næst fyrir lok tólftu víku sumars. Skylt er hverjum 
fjáreiganda að hafa sveitarfélagsnúmer á fé sínu, brennimark á hyrndu fé eða plötu 

í eyra. Þó má í fjallskilasamþvkkt veita undanþágur frá þessu ákvæði þar sem 

fjársamgöngur eru litlar og fé er ekki rekið til afréttar. 

Í fjallskilasamþykkt er heimilt að setja sérákvæði um mörk og skil á stórgripum. 

Stórgripamörk skal prenta sér í markaskrá, nema stjórn fjallskilaumdæmis ákveði 

annað. Séu stórgripamörk prentuð sér, skal bæta þeim aftan við sauðfjármörkin í 

aðalmarkaskrá eða gefa þau út í sérstakri stórgripamarkaskrá, þyki það henta. 

Noti maður sama mark á sauðfé og stórgripi skal það prentað í báðum skránum. 

Auðkenna skal í stórgripamarkaskrá þau stórgripamörk, sem aðeins eru notuð á 
nautgripi og þau sem einnig eru notuð á sauðfé. Óheimilt er að nota á sauðfé 
stórgripamörk, sem ekki eru prentuð í sauðfjármarkaskrá. Stjórn fjallskilaum- 

dæmis skal, í samráði við markavörð, setja reglur um takmarkanir á sammerking- 

um stórgripa og samræma þær eftir þörfum við nágrannasýslur. 

Óheimilt er að taka upp mörkin „gat“ og „netnál“ á sauðfé og „sprett í nös“ á búfé. 
Eftir prentun markaskráa 1988 er óheimilt að lýsa „gati eða netnál“ sem marki á 

lömbum. Í hverri fjallskilasamþykkt skal tilgreina hvers konar mörk sé óheimilt að 
taka upp eða nota. Í markaskrá skal skýra með myndum öll þau mörk sem heimilt 
er að nota. 

Markaverðir skulu vinna sem rækilegast að því að núverandi eigendur leggi niður 

mörk, sem nú eru í markaskrá, en eru af annarri gerð en mörk, sem heimilt er að 

taka upp samkvæmt ákvæðum fjallskilasamþykkta og reglugerðar þessarar. 

Óheimilt er að prenta þau mörk í markaskrá umdæmisins eftir að núverandi 

eigendur þeirra hætta að eiga búfé. Markaverðir skulu vinna að því að mark- 

eigendur leggi niður varasamar námerkingar og leiðbeina um mörk og marklag. 

2. gr. 

Eyrnamörk. 

Eyvrnamörk skulu bera sömu heiti í öllum fjallsklaumdæmum. leiti þeirra eru Í 

stafrófsröð sem hér segir, en stjarna við númer marksins í eftirfarandi myndskrá 

táknar að unnið skuli gegn notkun þess framvegis: 
Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



  

1. Alheilt 

  

4.*Blaðrifað 

  

10. Gagnfjaðrað 

13.*Gagnlaggað 

16.*Geirstúfrifað 

19.*Hamarrifað 

e
r
 

22. Hålftaf 

442 

  

2. Andfjaðrað 

   

    

FJ 5. Blaðstýft 

11. Gagnhangfjadrad 

14. Gagnstigad 

17.*Geirstýft 

20. Hamrað 

23. Heilgeirað 
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3. Biti 

      

   

  

  

6.* Boðbíldur 

9. Gaanbiað 

12. Gagnhófbitað 

15.*Geirskorið 

18.*Geirsýlt 

  

21. Hangfjöður 

  

24. Heilhamrað



28. april 

  

25. Heilrifad 

  

28. Hvatt 

    

  

   

31. Midhlutad 

34. Oddfjadrad 

37. Sneitt 

40. Stufrifad 

   43. Styfthålftaf 

  

46. Sylt 
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26. Håfbiti 27. Hvatrifad 

30. Lögg 

  

32.*Miðhlutað í sneitt 33. Miðhlutað í stúf 

  

þ. 

35.*Sneiðhamrað 36. Sneiðrifað 

38.*Sneitt í hálftaf 39. Stig 

41.*Stúfrifað í hálftaf 42. Stýft 

ti
 

a
 

44.*Sýlhamrað 45.*Sýlrifað 

47.*Sýlt í blaðstýft 48. Sýlt í hálftaf



  

49.*Sýlt í stúf 

    

m
n
 

DR
 *Tvígagnbitað 

55.*Tv ísagnhófbitað 

% 
58.*Tvínumið 

„ Tvírifað í sneitt 

64. Tvístýft 

67.* Vaglrifað 

70.*Þrístigað 
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50. Tvíbitað 
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51. Tvífjaðrað 

  

54.*Tvígagnhangfjaðrað 
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60.*T vírifað í hvatt 

3. Tvístigað 

66.“ Vaglbiti 

69.*Þrífjaðrað
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4.1. 

  

4.1.1. 

4.2. 

3. gr. 
Plötumerki. 

Plötumerki í eyra skal áletra, afhenda og nota í samræmi við litarkort og 
bæjarnúmer í markaskrá. 

Litarmerkja skal allt sauðfé eftir varnarsvæðum, eins og þau eru tilgreind í viðauka 
I við reglugerð þessa og er óheimilt að litarmerkja búfé svo varanlegt sé nema 
samkvæmt ákvæðum hans. Þó getur sauðfjársjúkdómanefnd ákveðið aðra merk- 

ingu á sauðfé og nautgripum, ef nauðsyn krefur vegna sjúkdómavarna. Búfé á 

Tilraunastöð Háskólans í meinafræði á Keldum og búfé sem tekið er frá vegna 

rannsókna eða gruns um sjúkdóma, má merkja með rauðum lt, hvar sem er á 

landinu, en þann lit má annars hvergi nota til að auðkenna búfé. 
Á plötumerkjum búfjár skal skrá númer skepnunnar, bæjar og sveitarfélags, auk 

sýslutákns. Í markaskrá skal birta skrá yfir númer bæja í hverju sveitarfélagi og 

litarkort sem sýnir svæðaskiptingu merkilita, sbr. viðauka II. Nota ber gerð 
plötumerkja, sem sauðfjársjúkdómanefnd samþykkir. 

4. gr. 

Frostmerkingar stórgripa. 

Búnaðarfélag Íslands skal annast frostmerkingu stórgripa og heldur tölvuskrá um 
allar frostmerkingar sem gerðar eru. Eitt og sama merkjakerfið skal nota fyrir öll 

hross í landinu, en heimilt er að nota annað kerfi fyrir nautgripi. Eftirfarandi 
merkjakerfi, sem lýst er í mynd Í og IT, skal nota við frostmerkingu hrossa: 
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Frostmerki hrossa er samsett úr átta táknum, sem gerð eru úr réttum hornum og 

samsíða línum, sbr. mynd I. Táknin merkja tölustafina frá 0—9, sbr. mynd II. 
Merkið er þannig byggt upp, að fremst er Í sem táknar að hrossið er kynhreint og 

íslenskt. Þá koma tvö tákn, hvort upp af öðru, sem merkja síðustu tvo tölustafi í 

fæðingarári, en þriðja tákn merkir kyn hrossins þar sem || táknar hest og 
F táknar hryssu. Þá koma tvö tákn fyrir fæðingarhérað og loks þrjú tákn fyrir 

skrásetningar númer. 

Hross skal frostmerkja á háls en nautgrip aftan á læri eða lend. Að lokinni 

frostmerkingu skal fulltrúi Búnaðarfélags Íslands gefa út upprunavottorð til 
eiganda með upplýsingum um gripinn og afprentun af frostmerkinu og öðrum 
atriðum sem þurfa þykir. 

Prentað upp.
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4.3. 

4.4. 

4.5. 

6.1. 

6.3. 

7.1. 
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Við eigendaskipti skal upprunavottorð fylgja gripnum og skal hinn nvi eigandi 

tilkynna eigendaskiptin til Búnaðarfélags Íslands. 

Óheimilt er að slátra frostmerktu hrossi nema upprunavottorði sé framvísað og 

staðfestingu Búnaðarfélags Íslands um hver sé skráður eigandi frostmarksins. 

Skylt er eigendum að láta frostmerkja þá stórgripi sem ganga utan afgirtra svæða. 

5. gr. 

Markeigandi. 

Markeigandi skal skrásettur í markaskrá á þeim bæ, þar sem hann heldur búfé. 

Heimilt er að skrá markeiganda í þéttbýli á lögheimili hans. 

Flytjist markeigandi búferlum, skal hann leita álits og samþykkis markavarðar. 

hvort hann þurfi að breyta um mark vegna sammerkinga. Sama á við um búfé sem 

markeigandi kaupir. Óheimilt er að nota sama mark á fé í tveimur eða fleiri 

varnarhólfum. Flytjist markeigandi á annað fjársamgöngusvæði, þar sem hann má 

ekki nota fjármark sitt vegna sammerkingar, skal markið fylgja lögbyli því eða 

svæði, sem hann flutti frá. 

  

6. gr. 

Eigendaskipti að mörkum. 

Mörk ganga að erfðum. Gefa má mark og selja, enda sé perð marksins í samræmi 

við reglur fjallskilaumdæmisins. Taka má upp nýtt mark, gerðarmark. enda hafi 

enginn markeigandi á því svæði, sem reglugerð þessi bannar sammerkinpar á, sama 

mark eða svo líkt að hætta sé á misdrætti að dómi markavarðar. 

Eigendaskipti að marki milli útgáfu markaskráa skulu tilkynnt markaverði, er 

birtir um það tilkynningu í Lögbirtingablaði á kostnað hins nyja eiganda. Afrit 

tilkynningar skal senda Búnaðarfélagi Íslands. Sama gildir ef maður flyst á milli 

fjallskilaumdæma eða varnarhólfa, eða tekur upp nýtt mark. Geri markavörður 

ekki athugasemd við markið, að höfðu samráði við hlutaðeigandi markaverði, skal 

hann þegar senda tilkynningu um það til birtingar í Lögbirtingablaði. Markaverðir 

á viðkomandi svæðum skulu færa skrá yfir slík mörk og eigendur þeirra. Aðeins 

markavörðum er heimilt að auglýsa mörk í Lögbirtingablaði. Mark auglýst an 

samþykkis markavarðar er ópilt. 

Þau mörk sem óheimil eru samkvæmi reglugerð þessari eða fjallskilasamþykkt 

mega ekki ganga að erfðum, sölu eða að gjöf. Við kaup og sölu búfjár skal afmá 

staðarnúmer fyrri eiganda. Jafnframt er heimilt að marka upp eða breyta 

cyrnamarki. 

7. gr. 

Skráning og niðurfelling marka. 

Skylt er markeiganda að tilkynna markaverði mark sitt til skráningar í markaskrá 

fjallskilaumdæmis og greiða fyrir það pjald sem stjórn þess ákveður. Skal það vert 

innan tiltekins frests sem markavörður auglýsir, m.a. í Lögbirtingablaði. Við 

móttöku nýrra marka skal skrá móttökudag. 

Vilji einhver taka upp nýtt mark milli þess er markaskrá er gefin ut, skal hann 

tilkynna það markaverði. Geri markavörður ekki athugasemd við markið, að 

höfðu samráði við markaverði aðliggjandi fjallskilaumdæma, skal hann þega 

senda tilkynningu um það til birtingar í Lögbirtingablaði. Afrit tilkynningar sendist 

Búnaðarfélagi Íslands, sem skráir markið í tölvu, þegar markið hefur birst í 

Lögbirtingpablaðinu.
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Mark sem hvorki er skråd i gildandi markaskrå né hefur verid auglyst i 
Lögbirtingablaði eftir útgáfu síðustu markaskrár eða í viðbæti við markaskrá 
umdæmisins, skal talið niður fallið og er þá öðrum heimilt að taka það upp. Fyrri 

eigandi eða erfingi hans á þó forgangsrétt til marksins, ef hann tekur það upp innan 
átta ára frá útgáfu síðustu markaskrár og heldur það þá aldursrétti sínum. 

8. gr. 

Markaskrár. 

Stjórn hvers fjallskilaumdæmis skal sjá um útgáfu á markaskrá fyrir umdæmið. 
Skal senda sýslumönnum, markavörðum, markanefnd, hreppstjórum og slátur- 

húsum á hugsanlegum samgöngusvæðum búfjár eintak markaskrárinnar en 

Búnaðarfélagi Íslands og sauðfjársjúkdómanefnd tvö eintök. 

Stjórnir fjallskilaumdæma geta sameinast um útgáfu markaskrár, þar sem það 

þykir henta. Semja má um útgáfu marka úr hluta sýslu í annarri skrá, ef sérstök 

landfræðileg ástæða er til þess, og að fengnu samþykki sauðfjársjúkdómanefndar. 

Skulu þá öll búfjármörk á viðkomandi svæði birt í þeirri skrá. Einstaka 

búfjáreigendum er þó heimilt að fá mark sitt birt í nágrannaskrá. 
Markaskrár skulu gefnar út samtímis um land allt og eigi sjaldnar en áttunda hvert 

ár. Skulu markaskrár næst gefnar út 1988. Stjórn fjallskilaumdæmis felur 

ákveðnum manni, markaverði, söfnun og umsjón með mörkum, svo og gerð og 

útgáfu markaskrár. Skal sem mest samræmi haft í gerð markaskráa um land allt og 

fylgt í því efni ákvæðum reglugerðar þessarar. 

Búnaðarfélag Íslands skráir öll mörk í landinu í tölvu og skal því verki lokið í árslok 

1987. Við útgáfu markaskráa 1988 og eftirleiðis skal Búnaðarfélag Íslands hafa 

umsjón og eftirlit með útgáfu allra markaskráa í landinu og samræma gerð þeirra. 

9. gr. 

Gerð markaskráa. 

Við gerð markaskráa skal fylgja eftirfarandi reglum: 

Brotið skal vera sem næst 11— 11 1/2 cm á breidd og 19—-20 cm á hæð. 

Hverri síðu skal skipt í dálka, er liggi þvert á kjöl: 

1. dálkur fyrir tölu marksins 

. dálkur fyrir mark á hægra eyra 

. dálkur fyrir mark á vinstra eyra 

. dálkur fyrir brennimark 

. dálkur fyrir nafn og heimili markeiganda 

6. dálkur fyrir númer bæjar, sýslutákn og númer sveitarfélags. 

Skylt er að nota sömu heiti marka í markaskrám um land allt og raða þeim þannig í 

stafrófsröð í öllum markaskrám: Fyrst skal raða mörkum, sem aðeins eru á vinstra 

eyra og nota heitið „Alheilt hægra“ eða punktaröð í dálki fyrir mark á hægra eyra. 

Á mörkuðu eyra skal fyrst lýst yfirmarki, síðan undirbenjum niður eftir eyranu að 

framan og því næst á sama hátt aftan á eyra. 
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10. gr. 

Sammerkingar á sauðfé. 

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

Sammerking er óheimil innan fjallskilaumdæmis. Óheimilt er að taka upp nýjar 

sammerkingar innan þess og niður skulu felldar núverandi sammerkingar um leið 

og annar hvor markeigandi slíks marks lætur af fjáreign. Ef kind er með vafamarki 

eða sammerkingu við mark fjáreiganda í öðru varnarhólfi, skal henni skilyrðislaust 

slátrað.
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Reglur um bann við sammerkingum milli fjallskilaumdæma eru: 

Árnessýsla. Bannaðar eru sammerkingar við Kjalarnesþing, Borgarfjarðarsýslu, 

Mýrasýslu, Húnavatnssýslur og Skagafjarðarsýslu vestan Héraðsvatna. Þó má hafa 
sammerkt við hreppa norðan Vatnsneslínu í Vestur-Húnavatnssýslu. Í Árnessýslu 
austan Hvítár má ekki vera sammerkt við Akrahrepp, Eyjafjarðarsýslu sunnan 
Hörgár eða þau svæði Suður-Þingeyjarsýslu, sem afrétti eiga eða nota sunnan 

byggða. Bannaðar eru sammerkingar við Rangárvallasýslu vestan Markarfljóts. 
Austan Hvítár má ekki vera sammerkt við Skaftártunguhrepp og Álftavershrepp í 
Vestur-Skaftafellssýslu. 
Gullbringu- og Kjósarsýsla (Kjalarnesping). Bannadar eru sammerkingar vid 
Borgarfjardarsyslu, Myrasyslu og Årnessyslu 

Borgarfjardarsysla. Bannadar eru sammerkingar vid Myrasyslu og Snæfellsness- 
og Hnappadalssýslu austan Snæfellsneslínu. Nyrðra varnarhólf í Borgarfirði má 
ekki hafa sammerkt við Dalasýslu sunnan Hvammsfjarðarlínu, Strandasýslu 
sunnan sömu línu og við Húnavatnssýslur og Skagafjarðarsýslu vestan Héraðs- 

vatna. Bannaðar eru sammerkingar við Árnessýslu og við Kjal arnesþing. 

Mýrasýsla. Bannaðar eru sammerkingar við Snæfellsness og Hnappadalssýslu, 

Dalasýslu, Strandasýslu sunnan Gilsfjarðarlínu, Húnavatnssýslur og Skagafjarðar- 

sýslu vestan Héraðsvatna, Árnessýslu, Kjalarnesþing og Borgarfjarðarsýslu. 
Heimilt er þó að halda þeim sammerkingum, sem nú eru í Mýrasýslu vestan 

Stafholtstungnahrepps við svæðið á milli Blöndu og Héraðsvatna, norðan Ból- 
staðarhlíðarhrepps, Seyluhrepps og Eyhildarholts í Rípurhreppi. 
Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. Bannaðar eru sammerkingar við Dalasýslu, 

Strandasýslu sunnan Gilsfjarðarlínu og Mýrasýslu. Austan Snæfellsneslínu má ekki 
vera sammerkt við Borgarfjarðarsýslu. 
Dalasýsla. Bannaðar eru sammerkingar við Austur-Barðastrandarsýslu austan 

Þorskafjarðarlínu og Strandasýslu sunnan sömu línu. Norðan Hvammisfjarðarlínu 
eru auk þess bannaðar sammerkingar við Austur-Barðastrandarsýslu milli Kolla- 

fjarðar- og Þorskafjarðarlína, Nauteyrarhrepp og Strandasýslu á milli Árneshrepps 

og Þorskafjarðarlínu, og Vestur-Húnavatnssýslu í Miðfjarðarhólfi. Einnig eru 
bannaðar sammerkingar við Mýrasýslu og Snæfellsness- og Hnappadalssýslu. 
Sunnan Hvammsfjarðarlínu er að auki bannað að hafa sammerkt við Húnavatns- 

sýslur vestan Blöndu og nyrðra varnarhólf í Borgarfirði, Mýrasýslu og Snæfells- 

ness- og Hnappadalssýslu. Þó má hafa sammerkt við hreppa norðan Vatnsneslínu í 
Vestur-Húnavatnssýslu. Um Kleifar í Dalasýslu gilda sömu reglur og væri jörðin í 
Austur-Barðastrandarsýslu. 

Barðastrandarsýslur, Ísafjarðarsýslur og Strandasýsla. Bannaðar eru sammerk- 

ingar á Vestfjarðakjálka, þ.e. norðan Gilsfjarðarlínu. Í Austur-Barðastrandarsýslu 

á milli Kollafjarðar- og Þorskafjarðarlína, í Nauteyrarhreppi, og í Strandasýslu á 

milli Árneshrepps og Þorskafjarðarlínu má ekki vera sammerkt við Dalasýslu og 
Strandasýslu norðan Hvammsfjarðarlínu. Sunnan Þorskafjarðarlínu má ekki vera 

sammerkt við Dala- og Strandasýslu sunnan Hvammsfjarðarlínu. Í Strandasýslu á 

milli Gilsfjarðarlínu og Hvammsfjarðarlínu má ekki vera sammerkt við Vestur- 

Húnavatnssýslu í Miðfjarðarhólfi, Mýrasýslu og Snæfellsness- og Hnappadalssýslu. 

Strandasýslubæir í Miðfjarðarhólfi mega auk þess ekki hafa sammerkt við 
Húnavatnssýslur eða Skagafjarðarsýslu vestan Héraðsvatna og við nyrðra varnar- 

hólf í Borgarfjarðarsýslu eða Mýrasýslu. 
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Vestur-Húnavatnssýsla. Bannaðar eru sammerkingar vid Skagafjardarsyslu vestan 

Héraðsvatna, Árnessýslu, nyrðra varnarhólf í Borgarfjarðarsýslu, Mýrasýslu og 

Dala- og Strandasýslu sunnan Hvammsfjarðarlínu. Norðan Vatnsneslínu má þó 

vera sammerkt við Árnes- og Dalasýslur. Vestan Miðfjarðarlínu má ekki vera 

sammerkt við Dala- og Strandasýslu sunnan Gilsfjarðarlínu. Þorkelshólshreppur 

má ekki hafa sammerkt við Akrahrepp. 

Austur-Húnavatnssýsla. Bannaðar eru sammerkingar við Skagafjarðarsýslu vestan 

Héraðsvatna og Akrahrepp. Austan Blöndu má ekki vera sammerkt við Viðvíkur- 

hrepp. Í Bólstaðarhlíðarhreppi má ekki vera sammerkt við Eyjafjarðarsýslu 

sunnan Hörgár eða Ása- og Djúpárhrepp í Rangárvallasýslu. Einnig eru bannaðar 

sammerkingar við Árnessýslu, nyrðra varnarhólf í Borgarfjarðarsýslu, Mýrasýslu 

og Dala- og Strandasýslu sunnan Hvammsfjarðarlínu. Sammerkt má þó vera í 

hreppum austan Blöndu, við Dalasýslu sunnan Hvammsfjarðarlínu. 

Skagafjarðarsýsla. Bannaðar eru sammerkingar við Eyjafjarðarsýslu. Lýtings- 

staðahreppur, Seyluhreppur, Eyhildarholt í Rípurhreppi og Akrahreppur mega 

ekki hafa sammerkt við Suður-Þingeyjarsýslu vestan Skjálfandafljóts. Ennfremur 

má Akrahreppur ekki hafa sammerkt við Skútustaðahrepp og Bárðdælahrepp 

austan Skjálfandafljóts eða þau svæði Suður-Þingeyjarsýslu sem eiga eða nota 

afrétti sunnan byggða. Akrahreppur, Lýtingsstaðahreppur, Seyluhreppur og 

Eyhildarholt í Rípurhreppi mega ekki hafa sammerkt við Ása- og Djúpárhrepp í 

Rangárvallasýslu. Hrepparnir vestan Héraðsvatna mega ekki hafa sammerkt við 

Árnessýslu, nyrðra varnarhólf í Borgarfjarðarsýslu, Mýrasýslu, Strandasýslu 

sunnan Hvammsfjarðarlínu og Húnavatnssýslur. Hrepparnir norðan Seyluhrepps, 

nema Eyhildarholt, mega þó hafa sammerkt við Árnessýslu vestan Ölfusár og Sogs 

og Mýrasýslu vestan Stafholtstungnahrepps. Í Akrahreppi og Viðvíkurhreppi má 

ekki vera sammerkt við Austur-Húnavatnssýslu austan Blöndu og Akrahreppur 

má ekki hafa sammerkt við Þorkelshólshrepp. Um Skatastaði og Stokkhólma í 

Akrahreppi gilda hvarvetna sömu reglur og væru þeir í Í Ýtingsstaðahreppi. 

Eyjafjarðarsýsla og Siglufjörður. Bannaðar eru sammerkingar við Skagafjarðar- 

sýslu, Suður-Þingeyjarsýslu og Kelduneshrepp. Þó má vera sammerkt norðan 

Hörgár við svæðið austan Skjálfand: fljóts. Sunnan Hörgár eru bannaðar sam- 

merkingar við Bólstaðarhlíðarhrepp, Árnessýslu austan Hvítár og við Ása- og 

Djúpárhrepp í Rangárvallasýslu. Um Siglufjörð gilda sömu reglur og Evjafjarðar- 

sýslu norðan Hörgár. 

Suður-Þingeyjarsýsla og Kelduneshreppur. Bannaðar eru sammerkingar í Þing- 

eyjarsýslum. Skútustaðahreppur og Bárðdælahreppur austan Skjálfandafljóts 

mega ekki hafa sammerkt við Norður-Múlasýslu norðan Lagarfljóts eða Fljótsdals- 

prop. Svæðið á milli Skjálfandafljóts og Jökulsár á Fjöllum norðan Skútustaða- 

pps og Bárðdælahrepps má ekki hafa sammerkt við Norður-Múlasýslu norðan 

re á Brú. Bannaðar eru sammerkingar þeirra svæða í Suður-Þingeyjarsýslu 

sem eiga eða nota afrétti sunnan byggða í sýslunni, við Árnessýslu austan Hvítár, 

Ása- og Djúpárhrepp í Rangárvallasýslu og Akrahrepp í Skagafjarðarsý 

Bannaðar eru sammerkingar við Evjafjarðarsýslu norðan Hörgár. Austan Skj 

andafljóts má þó vera sammerkt við Eyjafjarðarsýslu norðan Hörgár. 

Norður-Þingeyjarsýsla austan Jökulsár. Bannaðar eru samme ga í Þingeyjar- 

sýslum og við Norður-Múlasýslu norðan Lagarfljóts og Fljótsdalshrepp. 

    

      

ð
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Múlasýslur. Bannaðar eru sammerkingar í Múlasýslum. Þó má Suður-Múlasýsl: 

hafa sammerkt við Vopnafjarðarhrepp og Skeggtastaðahrepn í Norður-Múlasýsiu 

Sunnan Jökulsár á Brú má ekki vera sammerki við Austur-Skaftafellssý 

Kolgrímu. Fljótsdalshreppur og svæðið á milli lökulsár á Brú og Lagarflió 

ekki hafa sammerkt við Skútustaðahrepp og Bárðdælahrepp austan 

andafljóts eða Norður-Þingeviarsýslu, að undanskildum Kelduneshregpi. Norður- 

Múlasýsla norðan Jökulsár á Brú má ekki hafa sammerkt vi 

Þingevjarsýslu, sem rétt hafa til að nota afrétti sunnan bvggða eða Norður. 

Þingeviarsýslu. 

Austur-Skaftafellssýsla. Bannaðar eru sammerkinsar aus t 

sýslur sunnan Jökuisár á Brú. Hofshreppur má ekki hafa sammerkt við Vestur- 

Skaftafellssýslu austan Mýrdalssands. 

Vestur-Skaftafellssýsla. Bannaðar eru sammerkingar við Rangárvallasýslu. Álfta- 

vers- og Skaftártunguhrepnar meg: Í sammerkt við Árnessýslu austan 

Hvítár. Bannaðar eru sammerkingar austan Mýrdal: 

Skaftafellssýslu. 

Rangárvallasýsla. Bannaðar eru sammerkingar vestan Markarfljóts við Ár 

austan Olfnsár og Sogs. ÁAsa- og Djúnárbreppur mega ekki | 

  

       a 

     

  
   ) ban 

  

svæði Suður-   

  

tan Kolgrímu við M 

      

   

   ands við Hofshrepn í Aust 

  

    

   

Bólstaðarhlíðarhrepp í Austur- Hún: avatnssýsiu, Seylu- og lLýtingsstaðahrepnp, 

Evhildarholt í Rípurhreppi og Akrahrepn í Skagafjarðarsvslu, Evjafjarðarsýslu 

sár og við þau svæði í Suð,         ir     nnan Hö -Þingevja rsýsiu sem elg: ða nota í 

sunnan byggða. Bannaðar eru sammerkingar við Vestur-Skaftafells 

Vestmannaeyjar. Bannaðar eru sammerkingar milli eigenda 

eyjum. 

Áður en markaskrár verða gefnar út árið 1988 skulu ma 

lega að útrýmingu óleyfilegra sammerkinga. Búnaðarfélae 

vörðum upplýsingar um sammerkingar, b ' tölvuskráningu allra marka er lokið. 

Hver markavörður skal skrá aldur os 

vegna sammerkingar samkvæmt á 

Im aðlipgjandi fjallskilaumdæma um bau mörk sem hann ! 

   
    

    

   

  

falla niður 

fnframt skal hann tilkynna 

efur skráð 

  

      markavörð 

þannig. 

Markaverðir skulu halda með sér fundi svo oft sem burf 

  

m ákvörðun 

mars 1988, um 
   

  

er tekin á grundvelli a-liðar 4. mgr. 68. gr. 

hvaða markeigandi missir í yna sammerkingar, enda I 

aðilum áður verið gefinn kostur á að lýsa skriflega viðhorfum sínum um málið. 

Niðurstöðu slíkra funda skal til Ikynna viðkomandi markeisendum skrifleg: 

tafar, auk þess sem þær skulu færð Verði ekki leyst úr ágrei 

hver halda skuli marki á grundvelli 

markaverðir verða ekki sammál: 

markanefndar. 

Markaverðir skulu einnig fyrirbyggja sammerkingar við upotöku nýrra marka eð: 

flutning marka á milli fjallskilaumdæma. 

Nú leggur markeigandi niður fjármark sitt til að útrýma sammerkingu, en á erfitt 

með eða getur ekki markað fjárstofn sinn undir hið nýja 

bá heimilt að láta prenta hið aflagða mark einu sinni í mar rá umdæmisins, e 

þó því aðeins að það sé með skáletri og tekið fram í formála viðkomandi 

markaskrár, að slík mörk séu aðeins á fullorðnu fé og óheimilt að nota bau á lömb 

Skylt er hlutaðeigandi fjáreiganda að merkja með litarmerki allt fé sem ber hið 

aflagða mark. 

daga nr. b / 

    ark sitt ve afi hlutaðeigandi     
       

     
án 

  

     
   

    

Jar 4. mer. 

  

1 máls, skal vísa m 

  

   

  



28. april 1987 FY
 

F
 3 J 

Sammerkinsar á hugsanlegum samgsönsusvæðum búfjár skulu merkt með skamm- 

     

   

    

   

   

  

stöfunum aftast í briðta dálki í markaskrá. Skammstafanir skulu í 

  

A = Árnessýsla. GK = Gullbringu- oo Kjósarsýsla. BR = Borgarf arðarsýsla. M = = 

  

Mýrasýsla. SH = Snæfelisness- og Hnannadalssýsla, D Austur- 

Barðastrandarsý 

sýsla, Ní = Norður-lsafrarðarsýsla, ST = Strandasý 

sýsla, AH = Austur-Húnavatnssý 
og Siglufjörður. SP 

a      
   

la. VB = Vestur-Barðastrandarst saftarðar-     

Inavafns- 

arðarsvýsla 

NM =     uður-Þingeviarsýsla, Þin 

Norður-Múlasýsla, SM = Suður-Múlasýsla, ÁS = Austur-Skatt: 

Vestur 

  

  or V = Vestmannaeviar. 

  

Skaftatellssvsla, R = Ransárval! 

i. ST 

Markanefnd, 

Markanefnd skal fyleiast með framkvæmd laga, reclugerða og fia 

  

skilasamþy kkta 
inevtis sem um ban mál! fjalla. Þá skal 

      

um mörk oo markaskrár og vera heim til ráði 
   

Rúnaðar 

  

markanefnc i fylgiast me eð og aðstoða lag Í< slands vid tålvuskråningu al 

      

   
   

marka í landinn, samkvæm 

em rísa kann vegna ákvörðunar markavarðar 

<ráningu á marki, svniun s 

Skal nefndin í hví efni fyleja ákvæð 

Markanefnd úrskurðar um áareinins s 

eða fundar markava 

marks vegna sammerkinga. 
afrátta laga 

    

åningar eda nidurfellingu 

    OS. ør, 

ør. laga 

ars 1986 

ás. gr. laga nr. 23 10. mars 1956, um varnir 

næmra sauðfjársij inon beirra, með síðari    gegn útbreiðs 

breytingum, staðfestist hér með til 

     
og Þirtist til eftirbr evtni 

li re „lugerð 1 nr 

  

öllum þeim s sem hlut eiga að máli. | 
nóvember FR um sama efni og r l 8 1968 um litarmerkingu 

búfjár. 

pril 1987, a} Landhúnaðarráðuneytið, 28 

Jón Heleasan. 
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Viðauki I: 

l. 
SN

 

„10. 

Varnarsvæði: 

Landnámshólt. 

Borgarfjarðarhólf syðra. 

Borgarfjarðarhólf nyrðra. 

  

rahólf. 

  

Hnappadalshólf. 

Snæfellsnesshólf. 

  

Dalahólf syðra. 

Dalahólf nyrðra. 

Steingrímsfjarðarhólf. 

Reykjaneshólf. 

Mið-Vestfjarðahólt. 

Vestfi rðahólf. 

  

Rauðsandshólf. 

Arnarfjarðarhólf. 

452 

Litarmerkingu búfjár með varanlegum litum skal haga eftir búsetu sem hér segir: 8 J 8 8 É 

Litur: 

Svartur. 

Gulur. 

Hvitur. 

Appelsinu- 

gulur. 

Bleikur. 

Ljåsblår. 

Sítrónu- 

gulur. 

Svartur. 

Ljósblár. 

Hvítur. 

Gulur. 

Grænn. 

28. apríl 1987 

Takmörk svæðis (varnarlínur): 

Sogslína: Ölfusá og Sog í Þingvallavatn. 

Bláskógalína; úr Þingvallavatni í Hval- 

fjarðarlínu. Hvalfjarðarlína; úr Hvalfirði í 

Þórisjökul. 

Hvalfjarðarlína; úr Hvalfirði í Þórisjökul. 

Andakílslína; frá Andakíl í Skorradalsvatn 

og Reyðarvatn í Hvalfjarðarlínu. 

Andakílslína; frá Andakíl í Skorradalsvatn 

og Reyðarvatn í Hvalfjarðarlínu. Hval- 

fjarðarlína; úr Hvalfirði í Þórisjökul. Hvítá í 

Borgarfirði frá Bjarnastöðum. Hvítársíðu- 

lína, úr Hvítá við Bjarnastaði í Kvíslavötn. 

Tvídægrulína; um Kvíslavötn og Arnarvatn í 

Langjökul. 

Hvítá í Borgarfirði frá Bjarnastöðum. Hvít- 

ársíðulína úr Hvítá við Bjarnastaði í Kvísla- 

vötn. Tvídægrulína. Dalalína nálægt suður- 

mörkum Dalasýslu. Hítará 

Hítará. Dalalína nálægt suðurmörkum Dala- 

sýslu. Snæfellsnesslína úr Skógarnesi í Álfta- 

fjörð. 
Snæfellsnes utan Snæfellsnesslínu úr Skógar- 

nesi í Álftafjörð. 

Dalalína nálægt suðurmörkum Dalasýslu. 

Tvídægrulína. Hvammsfjarðarlína úr 

Hvammsfirði við Kambsnes í Hrútafjörð. 

Hvammsfjarðarlína úr Hvammsfirði við 

Kambsnes í Hrútafjörð. Gilsfjarðarlína úr 

Gilsfirði í Bitrufjörð. 

Gilsfjarðarlína úr Gilsfirði í Bitrufjörð. 

Þorskafjarðar- og Steingrímsfjarðarlína úr 

Þorskafirði í Steingrímsfjörð. 

Þorskafjarðar- og Berufjarðarlína. 

Þorskafjarðar- og Steingrímsfjarðarlína úr 

Þorskafirði í Steingrímsfjörð. Kollafjarðar- 

lína úr Kollafirði í Ísafjarðarbotn. 
Kollafjarðarlína úr Kollafirði í Ísafjarðar- 

botn. Rauðasandslína úr Stálfjali um 

Skarðabrúnir í Ósafjörð. Suðurfjarðalína úr 

Rauðasandslínu á Kleifaheiði í Trostans- 

fjörð. 

Rauðsandslína úr Stálfjalli um Skarðabrúnir 

í Ósafjörð. 

Suðurfjarðalína úr Rauðasandslínu á Kleifa- 

heiði í Trostansfjörð. 
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1.15. 

1.16. 

1.17. 

1.18. 

1.19. 

1.20. 
1.21. 

1.22. 
1.23. 

1.24. 
1.25. 

1.26. 
1.27. 
1.28. 

1.29. 

1.30. 

1.31. 

1.32. 
1.33. 

Miðfjarðarhólf. 

Vatnsneshólf. 

Húnahólf. 

Skagahólf. 

Skagafjarðarhólf. 

Eyjafjarðarhólf vestra. 
Eyjafjarðarhólf eystra. 

Skjálfandahólf. 
Oxarfjarðarhólf. 

Sléttuhólf. 

Austurlandshólf. 

Suðursveitarhólf. 

Öræfahólf. 
Síðuhólf. 

Skaftártunguhólf. 

Álftavershólf. 

Mýrdalshólf. 

Rangárvallahólf. 
Arneshólf. 

453 

Grænn. 

Fjólublár. 

Brúnn. 

Bleikur. 

Gulur. 

Dökkblár. 
Appelsínu- 

gulur. 
Hvítur. 

Grænn. 

Gulur. 

Ljósblár. 

Svartur. 

Hvítur. 

Bleikur. 

Fjólublár. 

Bleikur. 

Gulur. 

Grænn. 

Ljósblár. 
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Tvídægrulína úr Hvammsfjarðarlínu við 
Skeggöxl um Kvíslavötn og Arnarvatn í 

Langjökul. Miðfjarðarlína úr Miðfirði í 
Arnarvatn. 

Vatnsneslína úr Miðfjarðarvatni í Síðukrók 
við Víðidalsá. Miðfjarðarlína úr Miðfirði í 
Miðfjarðarvatn. 
Tvídægrulína um Kvíslavötn og Arnarvatn í 
Langjökul. Miðfjarðarlína úr Miðfjarðar- 
vatni í Arnarvatn.  Vatnsneslína úr 
Miðfjarðarvatni í Síðukrók við Víðidalsá. 
Kjalarlína á milli Langjökuls og Hofsjökuls. 
Blanda. 
Blanda. Kjalarlína á milli Langjökuls og 

Hofsjökuls. Héraðsvötn og Jökulsá eystri. 
Héraðsvötn og Jökulsá eystri. Sýslumörk. 
Siglufjörður. 
Sýslumörk. Eyjafjarðargirðingar. 

Eyjafjarðargirðingar. Skjálfandafljót. 
Skjálfandafljót. Jökulsá á Fjöllum. 
Jökulsá á Fjöllum. Gæsafjallalína á norður- 
mörkum  Skútustaðahrepps. Lagarfljót. 
Jökulsá á Dal. Sléttugirðing. 

Melrakkaslétta norðan Sléttugirðingar. 
Jökulsá á Dal. Lagarfljót. (Hamarsá í 
Hamarsfirði). Hornafjarðarlína. 
Hornafjarðarlína. Breiðamerkursandslína. 

Breiðamerkursandslína. Skeiðarársandslína. 
Skeiðarársandslína. Eldhraunslína úr Skaftá 
austan  Eldvatns í Landgræðslugirðingu 
sunnan þjóðvegar í Kúðafljót nálægt mörk- 

um  Leiðvallarhrepps og Skaftártungu- 
hrepps. Hólmsárlína, Hólmsá og Kúðafljót. 
Eldhraunslína úr Skaftá austan Eldvatns í 
landgræðslugirðingu sunnan þjóðvegar í 

Kúðafljót nálægt mörkum Leiðvallarhrepps 

og  Skaftártunguhrepps.  Hólmsárlína, 

Hólmsá og Kúðafljót. 
Hólmsárlína, Mýrdalssandslína úr Blautu- 

kvísl austan Hafurseyjar í Moldheiði. 
Mýrdalssandslína úr Blautukvísl austan Haf- 
urseyjar í Moldheiði. Sólheimasandslína 
vestan Jökulsár á Sólheimasandi í Sólheima- 
jökul. 
Rangárvallasýsla. 
Þjórsá. Sogslína, Ölfusá og Sog í Þingvalla- 
vatn. Bláskógalína úr Þingvallavatni í Hval- 

fjarðarlínu. Kjalarlína á milli Langjökuls og 

Hofsjökuls. Hvalfjarðarlína úr Hvalfirði í 
Þórisjökul.
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« SAMPYKKT 
um hundanald i Olfushreppi. 

Hundahaid er bannað í Olfusbreppi. 

  

Sveitasijorn er Neimiil að Veita iðgr4ða 

    

nstaklingum, sem búá í Ölfushreppi, 

undanp i. grein og leyfa hundahald utan lögbýla með eftirfarandi skilyrðum: 

  

ermilistang lögráða einstaklings og er óheimilt að frams     

er um ie 

  

a0 halda hund i sambylishusi, skal skriflegt leyfi sameiganda/ 

UMSOKT. gs    

  

ent ie skal sveitarsjöði g a er veitt fyrir.     ytisgjald fyrir þá hunda, sem undanp“ 

psneind ákveður árlega í sérstakri gjaldskrá, sem heilbrigðis- og 

staðfestir og skal við pað miðað að standa straum af kostnaði, 

  

  

SEN re 

  

Å singamaia Traner 

      ramkvæmd Sail 

  

KKtar 

Gjaldið skal greitt í fyrsta sinn við skráningu hundsins c síðan árlega fyrirfram og er 

jJalddaga, fellur leyfið úr gildi. 

    

gjaiddagi Í. maí. Hafi gjaldið ekki verið greitt mánuði frá 

d) Skyit er leyfishafa að hafa hundinn ábyrgðartryggðan. Skal tryggingin ná ti alis þess 

    

tjóns, sem dýrið Kann að valda á mönnum, dýrum og gróðri og munum. Vottorð um 
aðyrgðariryg já ÍYrIr VIð STEIOSIU ariegs leyiiSgjJalðs.      

e) fiundurinn skál ári€ga til hreinsunar. Um hreinsun þeirra Og gjald iyrir hana íer 

  

eltir regiugerð gn sullaveiki nr. 201/1957. Framvísa skal vottorði um 

    

DTSINnsUun VIO STSIOSIU ariegs i€ynsgøjaids. 

Ö Þiðfu um háisinn. 

  

DeTa Of 

  

1) HunGun 

    
Sekt Svíi að 

  

2) LÆViiSfidll Skál Æla DESS VE! 20 Hundur hans Valdi EKKI hællu, OpÆÐINGUM EGa OprUNAGÓL, 

ne raski TO manna. stundar SKUIU åvalit vera I (aumi utanhuss. Leynsnala er SKylt áð 

í sun a     ja SÅUT € 

  

   
lor > igSiaTartæki, ÍCIKVElI CÖð aðÖrTaá Da Sí 

  

h) EKKI má hleypa hundum , sem um 
     ræðir í 1X— AV. kalia og XVIII. kafla heibrigdisregiugerdar nr. 45/1972, en beir eru 

FICISLITT 

      

  

i VEilifigástd0lr Gg SOiusKdidðr. 

4 ae. 

- í TiZOiISsstolhailir, ÍDfOllastðð0var Og Daðstaðir. 

4. Samkomumu 

    

2. flUsnæðI, Þar Sem IramieiGa eru eda seid malvæli Og ådrar neysiuvorur. 

' það Vafðað FeISIiÐU SáliKVÆIMI /. ST. 

  

Drötið Eru SKIYTOI í 

  

CTUT UT UMDEOIO i€Vil a0        

     

    

n hunGiinn Skál Yæra I Dar Ui SETOa DOK ja     
SKT Aa il RUDGSINS, 

  

KCAL SAGE CARRAALN Sl áli AV 

SDT 

  

ha Sgkal SYySiUuma ATNESSYVSIU diTlt al ICVIISDTEN,. L     
    

<. BT. Og CINTAK dal TOSIUSETO UIM fiúliGdiidið I AVT
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4. gr. 

Ef leyfishafi brýtur gegn ákvæðum samþykktar þessarar eða öðrum reglum, sem um 

hundahald gilda, getur sveitarstjórn afturkallað leyfið. 

Einnig getur sveitarstjórn afturkallað öll leyfi til hundahalds telji hún þess brýna þörf. 

5. gr. 

Eftirlit með framkvæmd samþykktar þessarar er í höndum Ölfushrepps og heilbrigðis- 

nefndar. Sveitarstjórn getur að höfðu samráði við heilbrigðisnefnd sett reglur um nánari 

framkvæmd samþykktar þessarar. 

6. gr. 
Hættulega hunda, óleyfilega hunda, sem ganga lausir utanhúss skal handsama og færa í 

sérstaka hundageymslu. 

Kostnaður vegna töku og geymslu hunda skal að fullu greiddur af eigendum. 

Hættulegum hundum er heimilt að lóga þegar í stað. 

Aðra hunda er heimilt að afhenda, ef leyfi er framvísað innan 2ja daga frá því að 

hundurinn var handsamaður, enda verði áfallinn kostnaður greiddur. Að öðrum kosti skal 

hundinum lógað. 

7. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum eða varðhaldi. Með brot vegna samþykktar 

þessarar skal farið að hætti laga um meðferð opinberra mála og að öðru leyti í samræmi við 

ákvæði laga nr. 109/1981. 

Framangreind samþykkt hreppsnefndar Ölfushrepps staðfestist hér með skv. 22. gr. 

laga nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit og 1. gr. laga nr. 7/1953 um 

hundahald og varnir gegn sullaveiki til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. Jafnframt 

fellur úr gildi samþykkt um hundahald í Ölfushreppi frá 15. maí 1975. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 18. maí 1987. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 

Nr. 226 20. maí 1987 

AUGLYSING 

um umferð í Siglufirði. 

Að fenginni tillögu bæjarstjórnar Siglufjarðar og samkvæmt heimild í 65. gr. umferðar- 

laga nr. 40/1968, er hér með sett eftirfarandi regla um umferð í Siglufirði: 

Urnferð vörubifreiða og vinnuvéla um Hafnargötu er bönnuð, nema um framkvæmdir 

við götuna sé að ræða. 

Auglýsingin tekur gildi við birtingu. 

Lögreglustjórinn í Siglufirði, 20. maí 1987. 

Erlingur Óskarsson.



reglugerdar nr. 519/1979 um sama efni hefur vidskiptaråduneytid, i samrådi vid Sec 

. mai 1987 457 Nr. RQ DO
 

AJ
 

AUGLYSING 

um erlendar lántökur og leigusamninga vegna innflutnings á vélum, 

tækjum og búnaði til atvinnurekstrar. 

Á grundvelli 12. gr. laga nr. 63/1979 um skipan gjaldeyris- og viðskiptamála og 19. gr. 
Ölabanka 

  

Íslands, sett eftirfarandi reglur um erlendar lántökur og erlenda kaupleigu og fjármögnunar- 

leigu á tækjum og vélum til nota í atvinnurekstri. 

1.0 

4.0 

Erlendar lántökur vegna kaupa á vélum, tækjum og búnaði til nota í atvinnurekstri svo 

og vegna skipaviðgerða. 

1.1 Heimilt er að gera lánssamninga við erlenda aðila um kaup frá útlöndum á vélum, 

tækjum og búnaði, sem upp eru talin í lið 4.5 hér á eftir til nota í atvinnurekstri. 

Innlendum framleiðendum þeirra véla, tækja og búnaðar, sem upp eru talin í 4.5 hér að 

neðan. er heimilt að taka erlend lán til að fjármagna slíka framleiðslu sína með sömu 

takmörkunum og greinir í reglum þessum. 

1.2 Heimilt er að gera lánssamninga við erlenda aðila um viðgerðir á skipum erlendis. 

Hérlendum skipasmíðastöðvum er og heimilt að taka lán erlendis til að fjármagna 

samningsverð sams konar viðgerða, og þær annast sjálfar. 

Ef ekki kemur til ábyrgð innlends banka, sparisjóðs, tryggingarfélags eða opinbers 

fjárfestingarsjóðs, má hið erlenda lán jafngilda samningsverði vörunnar. en allt að 67% 

af samningsverði, ef slík ábyrgð kemur til. 

Að öðru leyti gilda almenn skilyrði í 4.0 hér að neðan. 

Kaupleigusamningar um vélar, tæki og búnað til nota í atvinnurekstri og lántökur í því 

sambandi. 

Atvinnufyrirtækjum er heimilt að gera kaupleigusamninga við erlenda og innlenda aðila 

um kaupleigu á vélum, tækjum og búnaði, sem upp eru talin í líð 4.5 hér á eftir til nota í 

starfsemi sinni. 

Þá er innlendum fyrirtækjum, sem annast kaupleigu, heimilt að taka erlend lán til 

innflutnings á sams konar vélum, tækjum og búnaði. 

Að öðru leyti gilda almenn skilyrði í 4.0. 

Samningar um fjármögnunarleigu (leasing) á vélum, tækjum og búnaði og lántökur í því 

sambandi. 
Heimilt er að gera fjármögnunarleigusamninga við erlenda aðila um vélar, tæki og 

búnað til nota í atvinnurekstri skv. 4.5 hér að neðan með leigufjárhæðum, er jafngilda 

samningsverði þeirra 

Þá er innlendum fyrirtækjum, sem annast fjármögnunarleigu heimilt að taka lán 

erlendis til að fjármagna samningsverð sams konar leigusamninga og heimilt er að gera 

við erlenda aðila skv. framansögðu. 

Að öðru leyti gilda almenn skilyrði í 4.0 hér að neðan. 

Almenn skilyrði um láns- og leigusamninga skv. í.0-3.0. 

4.1 Allar erlendar lántökur skv. 2.0 og 3.0 hér að ofan skulu bundnar leigusamningum 

og kjörin mótist af því, sbr. endurlánsskilyrði 38. og 39. gr. laga um stjórn efnahagsmála 

o.fl. nr. 13/1979.
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4.2 Lans- Og ieigusamminga pessa, SKV. Z.U 08 5.U her að íraman, er EKKI fellt 40 

    

JO inniefGsS Ddálika OR SpariSJÓðS, ;gingarletlags €0a OPIHDETS Íjárlesting 

  

me
 

samningur um emstaka vél eða vélasamstæðu Og tæki Skal arki vera    
USD SUUU Eða áð jalnvirði í ál 

  

    t eða lán til lengri tíma skal sækja um heimild til viðskiptaráðuneytisins 

Staðfest afrit láns- eða leigusamnings skal leggja fyrir gjaidevrisettiriit Seðiabank- 

ans. Gjaldeyriseftrlitið gengur frá bankastimplun innflutningsskjaia, þegar um það er 

  

         

dC TÆGa. 

Seð0laDafikliii Selur jalnifai FCgIU 

erlendu 

  

láns- eða leigusamninga skv. augl Þessari, bæði með innlendu 

armagt, med nemiigum I iogum um gjaldeyr 

  

hái og Seðlabankann. 

  

ia unGir 

  

Á % 
sr Á . 
KAPLA! 

„05.01 Fiskinet og fiskinetaslöngur úr gerviefnum, - lo6nu- og sildarnætur o.þ.h. 

    73.22. Tankar ur rydfriu ståli 

73.27.05 Færibond 

54. KÁFLA! 

  

54.01 Katlar tl framieiðsiu á vatnsgufu eða annarri gulu (gulukati JÓ ekki 

atnsmiðstöðvarkatlar sem einnig geta framleitt gulu með lagum þrýstingi,   
     

  

hal tavalmskat (super heatea Water DOIETS; 

>ki vid katia sem teljast til nr. 34.01 

  

Hjålpartæ 

4 

  

   ki til framleiðslu á loltgasi, vatnsgasi og acetylengasi 
(yufuvélar SJÚKA vVUtdi 

  

fiu 

Vvafaf“ 

svelahreyflar 

ISTOOVaT 

  

Vökvaþrýstivélar og hreyflar (bar með talin vatnshjól og vatnshvertiar) 

PotunreViiar 

Skrúfubotuhreyflar 

Hlutar hl þotuh | 

Sjålfknunar veg 

Vokvadælur 

    

Dætur og ÞjöpÐI 

í æki og vélar til kælingar og Írysörigar 

MECLUDICSSu Í 

hliðstæður búnaður tl rannsöknasiola 

  

St. / Veiðar, LÆRI Og VEiaSamMstæður, SVO í 

nreinsunar á VOKVUII 

  

Miðtioltaatisvindur) Veiár 09 tæki ul slunar O     
OILICCu uu 

Áðrar upppvotlaveiar 

  

Annad 

  

UGUNaAT åa VÖKVUII og 

  

IvIcK all 
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Í [TO i r til Ti i 10 VINGUT Til Gråttaroral il ATaTtDiaKkKKiIT Ci LISKISKIDA OGS VINGUT Ul GTaltaroTaUuta 

  

   
   
   

    

    

  

VinGur, Dar MEO taidar aKkeTIS- Og Skipavindur 
t 

Lyltikranar 

Rennistigar og renmigangbrautir 

ræribond Og snigla Sidi 

r og tæki til graftar, upplyllingar, namuvinnslu, grjoinams og annars pess 
€ ö 

  ESKIVCLAT 

  

UDDSKETU- Og 

  

  Upptökuvéiar fyrir kartoflur og aðra garðáveXti 

mir egg Og aðra iandDúnaðaríramleiðslu 

ar 

  

DIOKKUNAITVECIAar i 

  

VIJOIKUTVIDNSIUV 

  

AnmadC 

  

Adrar vélar Og tæki Ul landbunadar 

  

og tæki Ul Drauokornsmolunar 

84.30. Vélar og tæki. sem ekki teljast tl einhvers annars numers bpessa kafla, til 
     

  

nOotKunar Vv ITamieidsiu mal- Og GTYKKJarvard 

Vélar og tæki ul framietoslu og vinnslu å pappirsmassa, pap 

  

DOKDANÖSVEIC 

  

94.33 VCciadaT Og VÆKI Ui     

  

ð4.34.1U Veiar, TÆKI Og ahold Ui 40 Slevpa Og selja pPrentielur Og Veiár ul TTAMiC1ÖSiU Og 

   eitirvinnsiu á prenimyndamótum, prentvölsun 

    AÖ 

  

rar prentvetiar Og jálpþarveiar þem    
94.530 Vélar til útpressinsar á tlDÚún 

  

in Spunaifefjum, Veiár ti Vinfislu á Spöúildcilium, 

   nåituruiegum og tibunum; spuna- og tvinmngarvelar og Spoiunar- Og nespun- 

  

prjónavélar og vélar tl framleiðslu å yfirspunnum þræði 04,37 VEIStÖla 

Þvottavél sem taka meira en Ó KilÓ, aðrar en til heimilisnotkunar     
öt.#Ú.30 PurTALCIRSIVe (Ar 

54.40.40 Þurrkarar Gl iðnaðarnota 

   84.40.62 Strokvéiar, aðrar en Vi heimiiSnOfKunNAr 

  

54.40.6353 Velar til efurvinnsiu á garni og spunavorum 

54,4U.04 Yrentunarvetar 

  

11,12 Saumavélar til notkunar í iðnaði 
34.42 Vélar og tæki til snyrtingar, sttunar og vinnslu å hudum og skinnum og til 

Tramieiosiu aåa Vorum Ur ic 

    

34.43 Máimbræðsluoinar- og veiar 

54.44 MalmvölSsufarvelar 

84.45 Vélar til smíða úr málmi og málmkarbídum; þó ekki vélar er teljast til nr. 84.49 

Og 

84.46 Vélar til vinnslu og smíða úr steini, brenndum leir, steinsteypu, asbestsementi 

gieri, PÓ EKKI handverkTæri    

  

    
       

    

34.4 korki, beini, harðgúmmii. svipaðrar hörku (þó ekki 

84,52 bókhaldsvelar stimpilpeningakassar, í frímerkjavélar, aðgð 

tiiðavélar og "svipaðar vélar Sert eru med r 1 
xå Ny ivejar og einin     Sar þeim Í tilneyrandi, iesarar



Nr. 

Jr 
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84.55.21 Tölvuhlutir 

84.56 — Vélar og tæki til sundurgreiningar, sáldunar, þvotta, mölunar og blöndunar á 

mold, steinum, málmgrýti og öðrum föstum steinefnum, einnig þótt þau séu 

sem duft eða deig, vélar og tæki til að pressa eða móta fast eldsneyti, efni í 

leirvörur, óharðnað sement, gips og önnur steinefni í duft- eða deigformi; vélar 
til framleiðslu á steypumótum úr sandi 

84.57 — Vélar og tæki til framleiðslu og vinnslu á gleri og glervörum o.fi.þ.h. 

84.59 — Vélar og tæki og mekanísk áhöld til sérstakra nota og teljast ekki til annars 

númers í þessum kafla 

84.60 — Mótakassar til málmsteypu; steypumót fyrir málma 

84.65.01 Skipsskrúfur 

85. KAFLA: 

85.01 Rafalar, rafhreyflar, straumbreytar, spennar og afridlar, afridilstæki og span- 

kerfi 

35.11 Rafbræðslu- og hitunarofnar til notkunar í iðnaði eða á tilraunastofum 

85.15.71 — 

85.15.79 Ratsjár- og loftskeytamiðunartæki 

86. KAFLA: 

86.06 — Verkstæðisvagnar, kranavagnar og aðrir vinnuvagnar fyrir járnbrautir og 

sporbrautir 

86.08 — Gámar 

87. KAFLA: 
87.01.10 Beltadráttarvélar 

87.01.20 Dráttarbifreiðar fyrir íestivagna 

87.02.12 Snjóbifreiðar 

87.02.13 Loftpúðaðkutæki 
87.01.17 Ökutæki með burðarþol 3 tonn og þar yfir til flutnings bæði á mönnum og 

vörum 

87.02.21 Almenningsbifreiðar fyrir 10-17 manns 

87.02.29 Aðrar almenningsbifreiðar 

87.02.31 — 
87.02.34 Grindur með hreyfli og ökumannshúsi með burðarþoli 3 tonn og þar yfir 

87.02.35 — 
87.02.49 Okutæki til vöru- og efnisflutninga og sjúkrabifreiðar 

87.03.01 Slökkvibifreiðar 

87.03.02 Snjóplógar 
87.03.03 Kranabifreiðar 

87.04.01 — 
87.04.09 Grindur með hreyfli fyrir ökutæki er teljast til 87.01 - 87.03 

87.05.02 Yfirbyggingar fyrir almennings- og vörubifreiðar 

87.07.11 — 
87.07.19 Gaffallyftarar o.fl. 

87.14.21 — 
87.14.29 Tengi- og festivagnar til vöruflutninga
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Ur 88. KAFLA: 
88.02.20 Pyrlur 
88.02.40 Önnur loftfarartæki 2 000 - 15 000 kíló 

88.02.50 Önnur loftfarartæki sem vega meira en 15 000 kíló 

  

Úr 89. KAFLA: 
89.01.30 Tankskip af öllum gerðum 

89.01.40 Vöruflutningaskip 

89.02. Dráttarbátar 

89.03 — Vitaskip, slökkviskip, hvers konar dýpkunar- og dæluskip o.fl. 

Úr 90. KAFLA: 
90.08.21 Kvikmyndavélar-, myndatökuvélar 
90.08.29 Aðrar kvikmyndavélar 

90.10 Tæki og áhöld þeirrar tegundar sem notuð eru í ljósmynda- og kvikmynda- 

vinnustofum og falla ekki undir neitt annað númer í þessum kafla; vélar til að 

taka ljósmyndað afrit af skjölum og þess háttar og varmaafritunarvélar 

90.11 Rafeinda- og prótansmásjár, rafeinda- og prótondifraktógrafar 

90.12 — Optískar smásjár, einnig með útbúnaði til að taka eða varpa á sýningartjald 

mynd af því sem í þeim sést 

90.15 — Vogir með nákvæmni fyrir 5 cg. eða minna, einnig með lóðum er þeim heyra til 

90.17 T æki og åhåld til lyflækninga, tannlækninga, skurdlækninga og dyralækninga 

90.18. Tæki til mekanéterapi, nuddlækninga, psykåtekniskra rannsåékna, oxygen- 

terapi, ózonterapí, alrosólterapí og gerviandardráttar; Öndunartæki 

90.20 — Röntgentæki 
90.28 — Rafmagns- og rafeindatæki og áhöld til mælinga, prófana, skoðana, greininga 

og sjálfvirkra stillinga 

Úr 94. KAFLA: 
94.02 — Húsgögn fyrir læknisaðgerðir, þar með taldar tannlæknis- og dýralæknisaðgerð- 

ir; tannlæknastólar og önnur slík sæti með mekanískum lyfti og öðrum 

hreyfiútbúnaði: hlutar til þessara húsgagna. 

4.6 Óskir um láns- eða leigusamninga vegna annarra véla, tækja og búnaðar i 

atvinnustarfsemi en um er getið í lið 4.5 skulu sendar með viðeigandi gögnum til gjald- 

eyriseftirlitsins, sem leggur þær fyrir viðskiptaráðuneytið, sjá ennfremur $.0 hér að 
neðan. 

5.0 Aðrar erlendar lántökur. 

Urn aðrar lántökur en þær, er tilgreindar hafa verið í auglýsingu þessari, skal sækja um 

til viðskiptaráðuneytisins. Í lántökubeiðni skal ítarleg grein gerð fyrir tilgangi lán- 

tökunnar. 

Auglýsing þessi öðlast | 

fjármögnunarleigu o.s.frv.     
U V 

  

(íðskiptaráðuneytið, 25. maí 1987 

Matthías Bjarnason. 

 



      

GJALDSKRÁ 

r Hitaveitu Langaráss. Laugarási, Biskupstungum.    li
) 

stfinou á heitu vati 

  

Hitaveitan sér um tusvæði sínu og innheimtir oiald fyrir 

  

eftir beim reolum. hassari, 

    

    

ítaveitan lætur notendum sínum í té bað vatnsmagn, sem samið hefur verið um Ei 

    

3 or 

    

arksrennsli til hvers notanda. Miðast gjald hitaveitunnar fyrir 

t af hitaveitu- 

  

% hámarksstillinsu. Gefa má hlutfallsiegan afsl: 

  

; loka fyrir vatnið að vetri til, bó ekki skemmri tíma en 2 mánuði > 

  

gjöld 

  

leneni tíma en b már HÖL. 

    

brevta inntaksstillingu þeirri, sem um getur Í 

    óskum notenda fyrsta árið, sem 

  

    
    

  

         

ði einungis einu sinni á ári. Skal Im 

breytingu komið á Færi við hitaveitustióra fyrir Í. janúar ár hvert. Skylt er að 

hitaveitustjóra breytingar á hitakerfum, sem raskað geta mælingu. 

reifinou heita vatn 

HR kr. 7400 

  

    

tra á mánuði. 

  

IRA 22.22... kr. 191,00 

eim note ir- og iðnaðarhúsum sínum, 

  

   
    

    1 minnst ínútulítra fyrir hverja 100 rúmmetra og bvriaða 100 rúmmetra 

  

gi1al sama vatnið. 

  

innarra nota en að fr 

  

man gren     

1 sinni meí as
 af gtaldskrá bessari. 

6. 

    

gjalda samkvæmt 5. gr. eru sem hér segir: 

      

  

yrir maí — Júní júní, eindaei 

  

áoú sindasi S senta ágúst, eindagi 5. senten   

  

     
      október S. nóvember. 

desember, eindagi 5. janú     
  

il innheimtum; anns eda innheimtustofnunar, sem 

idd að fullu fyrir
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7. gr. 

Tengigjöld hitaveitunnar skal miða við heildarrúmmál húsa, annarra en gróðurhúsa, og 
vera sem hér segir: 

  

Íbúðarhús og önnur hús 

  

       

        

FÚMMEÍFUM ............. 00 ener rseee 61 000,00 

og af hverjum rúmmetra bar fram yfir .........0...0.....0 0. dd 00 

Iðnaðarhús allt að 400 rúmmetrum ......0..0.....00 2... 61 000,00 

og af hverium råmmetra bar fram yfir ...........0.0 0. 13 
allt að 2000 rúmmetrum. Sé um stærri hús að ræða koma til sérsamningar 

við stjórn hitaveitunnar, enda sé bá tekið tillit til vatnsnotkunar. 

Stofngidld til sarðyrkju skal miða við vatnsmagn og vera sem hér segir: 

Fyrir hvern mínútulítra ...........0.....000 00. „02 1 430,00 

8. gr. 

Hitaveitan leggur dreifikerfi kum og setur fyrir håmarks-     taveitunni er heimilt að setja hemls úðarhúsa. Allar 

  

rennsli samkvæmt 3. gr. 
  

  

     

  

    
      

heimæðar s lagðar á kostnað notenda. Í skipulögðum íbúðarhúsahverfum leggur 

iitaveitan heimæðar inn fvrir veog íbúðarhúsa og ðir notandi fyrir sé amkvi „mt reiknir 1 heil ar in veg Jarhúsa og greiðir notandi fyrir samkvæmt reikninsi 

en aðrar heimæðar er notanda heimilt að leggja.     

hitaveitustróri frágang eða efni heimæðar 

um vatn har tl úr hefur verið bætt. 

    Stið 

af iðnaðarráðunevtinu hveriu sinni 
rn hitaveitunnar er heimilt að breyta hitaveitugjöldum. enda sé breytingin staðfest   

: íbúð notanda, 

  

Hitaveitan hefur rétt til að lok: 

em vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun skal tilkynna á sannanlegan hátt 

með 7 daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun 

veldur AN .… kr.1 260,00 

  a fyrir rennsli heita vatnssins ad bvli e 

  

og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum 

í hvert sinn. 

  

í á kostnað etaldanda 

Hitaveitustjóra eða starfsmönnum hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðsangur að 

  

öllum lok um, hitagií áfum og vafnsæt , sem eru Í Sí ambandi vid hita 

    

aust fyrirmælum hitaveitustjóra um viðg 

  

seen misnotkun heita vatnsins. 

12. gr. 

Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. að 

  

öðlast gildi 1. júlí 1987 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur 

úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis nr. 479, 26. nóvember 1986. 

Iðnaðarráðuneytið, Í. júní 1987. 

ma
i 

gi
 

Fe
 ;genring. 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÅ 
Hitaveitu Dalvikur. 

l. gr. 

Hitaveitan selur hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa verið eða verða gerð, 

eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari og reglugerð fyrir Hitaveitu Dalvíkur. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil eða annan mælibúnað við inntak og/eða frá- 

rennsli hvers hitakerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við hámarksrennsli um 

hemil, magn skv. mæli eða samkvæmt öðrum viðurkenndum mæliaðferðum. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eða mælis. 

3. ør. 

Gjöld fyrir afnot hitaveituvatnsins eru sem hér segir: 

a) Fastagjald fyrir hvern mæli á mánuði ..........00.00..0..00.0.. kr. 155,00 

b) Vatnsgjald um vatnsmæli fyrir rúmmetra vatns .................. kr. 17,50 

Þar sem magnmælir er notaður er hitaveitunni heimilt að setja búnað er takmarkar 

rennsli til notenda við áætlaða hámarksvatnsþörl. 

Þegar um afnot á hitaveituvatni til annars en húshitunar er að ræða, getur hitaveitan 

vikið frá framangreindu verði og ákveðið gjaldið sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af 

gjaldskrá þessari. 

Ennfremur getur Hitaveita Dalvíkur veitt afslátt í þeim tilvikum að hitastig vatns við 

hámarksrennsli nær ekki tilskyldu hitastigi. 

á. gr. 
Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp eða vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan vatns- 

notkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins Og sa fyrri notkun. 

Óski notandi þessi að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma hita- 

veitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, eða hann hefur óskað eftir prófun á still- 

ingu hemils eða mælis og í ljós kemur að frávik sé innan 5% frá réttri stillingu skal hann 

greiða kr. 431,00. 

>. gr. 

Hitaveitugjöld má krefja mánaðarlega. Séu gjöldin krafin sjaldnar en mánaðarlega er 

heimilt að krefja hluta þeirra fyrirfram. 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fv su sýningu, ber gjaldanda að greiða hann, þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 20 daga frá 

lddaga 

  

7. gr. 

Heimæðagjald Hitaveitu Dalvíkur skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Fyrir hús allt að 400 m' að utanmáli 

og heim ltad50om .......0.0 00 nrs kr. 43 178,00 

ogåm bar yfir ........0.0.0..... 0... rknnnnne kr. 54,30 
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1 
Ef skipulagsskilmálar eru þess efnis að bifreiðageymslur við raðhús sk 

sameiginlega, þrjár eða fleiri, það langt frá íbúðum að eðlilegra teljist að leggja sérstaka 
uli byggðar 

hitaveituheimæð að bifreiðageymslum, skuli gjald fyrir heimæð reiknast af rúmtaki hverrar 

geymslu. 
Gjald fyrir hvern rúmmetra verði kr. 108,00. 

Rúmmál húsa miðast við stærðir samkvæmt reglum fasteignamats ríkisins. Heimæða- 

gjöld skal reikna af öllu húsrými á viðkomandi lóð, hvort sem það verður tengt hitaveitunni 

eða ekki. Þó skal ekki reikna heimæðagjald af frystiklefum, búpeningshúsum á jörðum og 

lögbýlum, nema þeim útihúsum sem tengd verða veitukerfinu. 

Ef um er að ræða lagnir í dreifða byggð eða samkvæmt sérsamningi hitaveitunnar við 

önnur sveitarfélög, er heimilt að krefjast heimæðagjalds umfram 50 m lögn sem nemur út- 

lögðum kostnaði við lagnir til viðkomandi aðila, nema um annað sé sérstaklega samið. 

Gjald þetta skal þó aldrei vera lægra en nemur lágmarks tengigjaldi hitaveitunnar. 

  

8. gr. 

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingakostnaðar 1. október 

1986, 281 stig. Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum þessum í samræmi við birtingu á 

nefndri vísitölu. 
Breytingar á vatnsgjöldum samkvæmt 3. gr. skulu háðar samþykktum bæjarstjórnar 

Dalvíkur, að fengnum tillögum frá veitunefnd 

Breytingar á gjaldskrá þessari skulu staðfestar af iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 

9. gr. 

Nú er tengingu lokið og er þá heimæð: gjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt að veita 

gjaldfrest allt að 5 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi skal kveðið á um 

vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

10. gr. 

Öl gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

ll. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskipta- 

manns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld skv. gjaldskrá þessari. Heimilt er að loka 

vatnsrennsli að húsi, sem hitaveitugjöld skv. gjaldskrá þessari eru vangreidd af. 

Fyrirætlun um að loka, ber að tilkynna með 3 daga fyrirvara. Allan kostnað at lokun og 

opnun á ný greiðir sá sem vanskilum veldur, hverju sinni kr. 863,00. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Hitaveitu Dalvíkur og sett er 

samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi 

og birtist til eftirbreytni öllum, | sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 

gjaldskrá sama efnis nr. 24 frá 23. janúar 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 25. maí 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
Guðrú rún Skúladóttir. 

B 31
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REGLUR 

um umbodsskrifstofur erlendra banka. 

1. gr. 
Erlendum hlutafélögum sem eiga lögheimili og varnarþing erlendis er heimilt að fengnu 

leyfi viðskiptaráðherra að starfrækja umboðsskrifstofur hér á landi til að miðla upplýsing- 
um, veita ráðgjöf og sinna annarri þjónustustarfsemi hér á landi á vegum erlendra banka og 

heimil er að lögum. 
Umboðsskrifstofum er óheimilt að taka við innlánum, veita útlán, stunda verðbréfa- 

viðskipti eða reka önnur viðskiptabankastörf fyrir eigin reikning. 

2. gr. 

Umsókn um starfsleyfi fyrir umboðsskrifstofu skal senda viðskiptaráðuneytinu á 

íslensku og á frummáli umsækjanda. Í umsókn skulu m. a. koma fram upplýsingar um 

fyrirhugaða starfsemi, viðskiptatengsl bankans við íslenska aðila, aðsetur hér á landi og 

forsvarsmenn umboðsskrifstofunnar. 

3. gr. 
Umboðsskrifstofur erlendra banka hér á landi skulu skráðar og starfræktar í samræmi 

við ákvæði XVII. kafla laga nr. 32 12. maí 1978 um hlutafélög. 
Öll lögskipti sem leiðir af starfsemi umboðsskrifstofa erlendra banka hér á landi skulu 

lúta íslenskum lögum og lögsögu. 

Ja
 

4. gr. 

Forstöðumaður, einn eða fleiri skal veita umboðsskrifstofu forstöðu. Forstöðumaður 
skal vera íslenskur ríkisborgari, lögráða, fjár síns ráðandi og heimilisfastur hér á landi. 

  

3. Er 

Eftirlit með starfsemi umboðsskrifstofa skal vera í höndum bankaettirlits Seðlabanka 

Íslands sbr. TV. kafla laga nr. 36 5. maí 1986 um Seðlabanka Íslands. 

Bankaettirliti Seðlabanka Íslands er heimilt m.a. að krefjast þess að úrbætur séu gerðar 
á rekstri umboðsskrifstofu innan ákveðins frests, því er heimilt að grípa til viðurlaga 
gagnvart umboðsskrifstofu, skipa fulltrúa sinn sem eftirlitsmann viðkomandi umboðsskrif- 
stofu, ef nauðsyn krefur, og beita öðrum þeim úrræðum sem bankaettirlitinu eru fengin að 
lögum eða reglum settum samkvæmt þeim. 

6. gr. 

Komi það í ljós að starfsemi umboðsskrifstofu er í andstöðu við reglur þessar, 

starfsleyfi, lög eða önnur opinber fyrirmæli, skal ráðherra krefjast þess að úr verði bætt 

innan nánar tilgreindra tímamarka sem hann ákveður. Verði ekki bætt úr annmörkum innan 

frestsins getur ráðherra afturkallað starfsleyfi umboðsskrifstofunnar án frekari fyrirvara og 

ber þá að afmá umboðsskrifstofuna úr hlutafélagaskrá. 

7. gr. 

Ákvæði um þagnarskyldu samkvæmt 25. gr. laga nr. 86 4. júlí 1985 um viðskiptabanka 
skulu gilda um starfsmenn umboðsskrifstofa svo og önnur ákvæði viðskiptabankalaga eftir 

því sem við getur átt. 

8. gr. 

Tilkynningar til hlutafélagskrár samkvæmt XVII. kafla laga nr. 32 12. maí 1978 um 

hlutafélög skulu jafnframt sendar bankaettirliti Seðlabanka Íslands.
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9. gr. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í lögum nr. 86 4. júlí 1985 um viðskipta- 

banka og öðlast þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 26. maí 1987. 

Matthías Bjarnason. 

22. maí 1987 Nr. 231 

REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. 

Upphæðir greiddra bóta almannatrygginga samkvæmt lögum nr. 67/1971, um almanna- 
tryggingar, með síðari breytingum, skulu hækka frá 1. júní n.k. að telja um 2,85% frá því, 
sem þær eru 31. maí 1987. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 79. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar, með 

síðari breytingum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 22. maí 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

25. maí 1987 Nr. 232 
REGLUGERÐ 

um notkun glaðlofts við tannlækningar. 

Í. gr. 

Tannlæknir hefur leyfi til að nota glaðloft við störf sín hafi hann lokið tilskildu námi, 

sem heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið viðurkennir í því skyni, við Tannlæknadeild 

Háskóla Íslands. 

2. gr. 

Tannlæknir getur einnig öðlast slíkt leyfi, hafi hann lokið námi í notkun glaðlofts og 

glaðloftstækja, sem viðurkennt er af tannlæknadeild og ráðuneytinu. 

3. gr. 

Glaðloftsvélar, sem nota á hér á landi, skulu viðurkenndar af heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytinu. Þær skulu uppfylla eftirtalin skilyrði: 

a. Vera þannig úr garði gerðar, að sjálfkrafa lokist fyrir flæði glaðlofts, ef súrefni þrýtur. 

b. Stjórnkerfi vélar tryggi, að aldrei geti verið minna en 20% súrefni í loftblöndu til 
innöndunar. 

c. Rúmtak öndunarbelgs glaðloftsvélar skal ekki fara fram úr 1,5 lítra. 

d. Glaðloftsvél skal vera búin útsogskerfi, sem fjarlægir útöndunarloft sjúklings út úr húsi. 

Auk þessa skal ávallt vera til staðar innan seilingar handvirkur öndunarbelgur (Ambu- 
bag).
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4. gr. 

Hvenær sem talin er þörf á, og eigi sjaldnar en árlega, skal mæla hlutfall súrefnis og 

glaðlofts frá vél og gera lekaprófun á henni. 

5. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum þeim, sem um getur í 15. gr. laga nr. 38/1985 

um tannlækningar. 

6. gr. 

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum um tannlækningar nr. 38/1985 og öðlast þegar 

gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 25. maí 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

Jón Ingimarsson. 
  

Nr. 233 i 14. mai 1987 

AUGLYSING 

um staðfestingu á aðalskipulagi Garðabæjar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 14. maí 1987 
staðfest uppdrátt af aðalskipulagi Garðabæjar. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og hefur 

verið samþykktur af bæjarstjórn Garðabæjar og skipulagsstjóra ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. maí 1987. 

Alexander Stefánsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 234 29. maí 1987 

REGLUGERÐ 

um afnám banns við línu- og togveiðum á Breiðafirði. 

1. gr. 

Frá og með 1. júní 1987 er felld úr gildi reglugerð nr. 436 4. desember 1985 um bann við 

línu- og togveiðum á Breiðafirði. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fisk- 

veiðilögsögu Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 29. maí 1987. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 

Þórður Eyþórsson.
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REGLUGERD 

um skodum kvikmynda hjå Kvikmyndaeftirliti rikisins. 

Z mn RO
 

nn
 

OA
 

l. gr. 

Kvikmyndaeftirlit ríkisins annast skoðun kvikmynda og starfar samkvæmt lögum nr. 53/ 

1966 um vernd barna og ungmenna og lögum nr. 33/1983 um bann við ofbeldiskvikmyndum. 
Skoðun kvikmynda skv. 2. gr. laga nr. 33/1983 um bann við ofbeldiskvikmyndum og 

IV. kafla laga um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966 fer fram í Reykjavík, nema leyfð 

hafi verið skoðun annars staðar skv. 5. mgr. 58. gr. laga nr. 53/1966. 

2. gr. 
Þeim aðilum, sem flytja kvikmynd til landsins eða hyggjast selja kvikmynd hér á landi, 

dreifa henni eða sýna hana, er skylt að koma kvikmyndinni til skoðunar hjá Kvikmynda- 

eftirliti ríkisins. 

Tveir skoðunarmenn Kvikmyndaettirlits ríkisins hið fæsta skulu skoða hverja kvik- 

mynd. Greini þá á skal kveðja hinn þriðja til og ræður þá meiri hluti skoðunarmanna. 

Markmið með skoðun kvikmynda hjá Kvikmyndaeftirliti ríkisins er að meta hvort 

kvikmyndin teljist brjóta í bága við Í. gr. laga nr. 33/1983 um bann við ofbeldiskvikmyndum 
og sé hæf til sýningar börnum og unglingum innan 16 ára aldurs eða á tilteknum 

aldursskeiðum innan þess aldurs 

Í þessu skyni skal sérhvert eintak kvikmyndar merkt af Kvikmyndaeftirliti ríkisins eða 

trúnaðarmönnum þess, s.s. barnaverndarnefndum eða lögreglustjórum, þannig að fullljóst 

megi vera að skoðun á vegum Kvikmyndaeftirlits ríkisins hafi farið fram. Áðilum skv. 1. 

mgr. þessarar greinar er skylt að sjá til þess að öll eintök hinnar skoðuðu kvikmyndar sem 

eru til dreifingar, hvort heldur sýningar, sölu eða leigu, séu merkt. 

Gefa skal skriflegt vottorð um að skoðun hafi farið fram. 

Kvikmyndaeftirliti ríkisins er heimilt að meta kvikmynd að nýju, en þó skal ekki greiða 

skoðunargjald skv. 3. gr. reglugerðar þessarar vegna slíks endurmats. 

Skoðunarmenn geta krafist tollskjala ef þeir telja ástæðu til. 

A 
3. gr 

Fyrir skoðun kvikmynda eftir lögum nr. 33/1983 um bann við ofbeldiskvikmyndum og 
reglugerð þessari skulu aðilar skv. 1. mgr. 2. gr. reglugerðar þessarar greiða gjald í ríkissjóð 

vegna kostnaðar við skoðun kvikmyndar. Gjald þetta skal vera kr. 1 900 fyrir hverja 

kvikmynd, sem skoðuð er, nema gjald sé greitt eftir 7. mgr. 58. gr. laga um vernd barna og 

ungmenna nr. 53/1966. Kvikmyndaeftirlit ríkisins afhendir skoðunarbeiðanda skoðað eintak 

kvikmyndar og skoðunarvottorð gegn greiðslu framangreinds gjalds. 

Kvikmyndaeftirlit ríkisins ákveður gjald vegna skoðunar kvikmynda skv. 7. mgr. 58. gr. 

laga um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966. 

4. gr. 

Barnaverndarnefndir og löggæslumenn skulu hafa eftirlit með því, að aðeins séu til 

dreifingar, sýningar, sölu eða leigu kvikmyndir, sem Kvikmyndaeftirlit ríkisins hefur skoðað 

og heimilað dreifingu á. 

5. gr. 

Sjónvarpsstöðvar, sem leyfi hafa til útvarps skv. útvarpslögum nr. 68/1985 annast 

skoðun kvikmynda, sem þær sýna, að höfðu samráði við Kvikmyndaeftirlit ríkisins. 

Menntamálaráðherra getur þó ákveðið, að tiltekin kvikmynd skuli skoðuð af skoðunar-
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mönnum kvikmynda eftir VI. kafla laga nr. 53/1966. Hafa þeir þá úrskurðarvald um það 

hvort myndin brjóti gegn ákvæðum laga nr. 33/1983 um bann við ofbeldiskvikmyndum og sé 

hæf til sýningar börnum og unglingum innan 16 ára aldurs eða á tilteknum aldursskeiðum 

innan þess aldurs. 

6. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varðar refsingu skv. 4. gr. laga nr. 33/1983 um 

bann við ofbeldiskvikmyndum og 59. gr. laga um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966. 

7. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. lögum nr. 33/1983 sem og lögum nr. 53/1966 og öðlast þegar 
gildi. Reglugerð þessi gildir til 31. desember 1987. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Aðilum skv. 1. mgr. 2. gr. þessarar reglugerðar ber að sjá til þess að öll eintök 

kvikmynda sem eru til dreifingar, sölu, leigu, eða sýningar séu merkt sbr. 4. mgr. 2. gr. 

fyrir árslok 1987. 

Menntamálaráðuneytið, 18. apríl 1987. 

Sverrir Hermannsson. 

Þórunn Hafstein. 
  

Nr. 236 , 27. maí 1987 

AUGLYSING 

um niðurfellingu nokkurra reglugerða um viðskiptabanka. 

I. KAFLI. 

Um niðurfellingu reglugerðar og samþykkta fyrir Samvinnubanka Íslands hf. 

1. gr. 

Frá og með 27. maí 1987 er úr gildi felld reglugerð nr. 11 16. janúar 1963 um 
Samvinnubanka Íslands hf. svo og samþykktir Samvinnubanka Íslands hf. nr. 12 16. janúar 

1963. 

II. KAFLI. 

Um niðurfellingu reglugerðar og samþykkta fyrir Alþýðubankann hf. 

, 
2. gr. 

Frá og með 27. maí 1987 er úr gildi felld reglugerð nr. 31 29. janúar 1971 um 

Alþýðubankann hf. svo og samþykktir Alþýðubankans hf. nr. 30 29. janúar 1971. 

II. KAFLI. 

Um niðurfellingu reglugerðar og samþykkta fyrir Verzlunarbanka Íslands hf. 

3. gr. 

Frá og með 27. maí 1987 er úr gildi felld reglugerð nr. 20 18. mars 1961 um 

Verzlunarbanka Íslands hf. ásamt síðari breytingum sbr. þó reglugerð nr. 190 16. apríl 1984 

um breytingu á þeirri reglugerð er halda skal gildi sínu samkvæmt ákvæði til bráðabirgða í 

staðfestum samþykktum fyrir Verzlunarbanka Íslands hf. þann 13. mars 1987.
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IV. KAFLI. 

Um nidurfellingu reglugerdar og sambykkta fyrir Idnadarbanka Islands hf. 
& & > 5 J ir» 

4. gt. 

Frá og með 27. maí 1987 er úr gildi felld reglugerð nr. 62 4. febrúar 1982 um Iðnaðar- 

banka Íslands hf. svo og samþykktir Iðnaðarbanka Íslands hf. ásamt síðari breytingum á 

þeirri samþykkt. 

5. gr. 

Auglýsing þessi er sett með stoð í lögum nr. 86 4. júlí 1985 um viðskiptabanka og vegna 
gildistöku nýrra samþykkta fyrir hlutafélagsbanka skv. 55. grein laga nr. 86/1985 til að öðlast 

þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 27. maí 1987. 

Matthías Bjarnason. 

Tryggvi Axelsson. 

27. maí 1987 . Nr. 237 
REGLUR 

um mælingar skipa undir 24 metrum að lengd. 

1. gr. 

Orðskýringar. 

Þegar eftirfarandi orð og orðasambönd eru notuð í reglum þessum hafa þau merkingu 

þá sem hér segir: 

Alþjóðasamþykktin. Alþjóðasamþykkt um skipamælingar undirrituð í London 23. júní 

1969. 
Brúttótonnatala. Mæling á heildarstærð skips, eins og hún er ákvörðuð, sem kveðið er á 

í reglum þessum. 

Nýtt skip. Skip, sem kjölur er lagður að, eða er á svipuðu byggingarstigi eftir 1. júlí 

1987. 
Gamalt skip. Skip, sem ekki er nýtt. 

Lengd. 96% af heildarlengd sjólínu við 85% af minnstu mótuðu dýpt, mældri frá efri 
brún kjalar, eða lengdin frá fremri brún stefnis að miðju stýrisáss á sömu sjólínu, ef hún er 
stærri. Á skipum, sem hönnuð eru með kjölhalla, skal sjólínan, sem lengd þessi mælist á, 

vera samhliða hannaðri sjólínu. 

Mælingalengd. Fjarlægð á milli tveggja punkta og er fremri punkturinn þar sem neðri 

flötur efra þilfars mætir innri brún byrðings við stefni, ef skipið hefur málmbyrðing, og að 

ytra fleti byrðings við stefni, á skipi með byrðing úr öðru efni. Aftari punkturinn er þar sem 

neðri flötur þilfars mætir byrðing í skut á sama hátt og fremri punkturinn. Mælingalengd 

skipa, sem ekki hafa þilfar, skal vera fjarlægðin milli ytri stafna við efri brún borðstokks. 

Mótuð dýpt. Fjarlægðin, mæld lóðrétt frá efri brún kjalar að neðra fleti þilfars við 

skipshlið. Í tréskipum, hvort sem smíðuð eru á tré eða járnbönd, skal fjarlægðin mæld frá 

neðri brún spúnningar við kjöl. Sé form neðra hluta miðbandsins holt eða kjalsýjur þykkar, 

skal fjarlægðin mæld frá þeim punkti, sem framlengd lína flata hluta botnsins, sker hlið kjal- 

arins. 

Á skipum með ávala þröm skal mótuð dýpt mæld að skurðpunkti mótaðra lína þilfars og 

útsúðar framlengdum þannig, að þær myndi horn hvor við aðra.
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Þar sem þrep er á efra þilfari og lyfti hluti þess nær yfir þann stað, sem mæla á mótuðu 

dýptina, skal hún mæld frá framhaldslínu lægri hluta þilfarsins dreginni samsíða lyfta 
hlutanum. 

Mælingadýpt. Fjarlægð mæld frá neðri fleti efra þilfars, að innri brún byrðings við kjöl 

eða að innri fleti kjölplötu á skipum með málmbyrðing, en frá neðri tleti efra þilfars að ytra 

fleti byrðings við kjöl á skipum með byrðing úr hverskonar öðru efni. 

Meælingadýpt skipa, sem ekki hafa þilfar, skal vera fjarlægðin frá efri brún borðstokks 

að efri brún kjalar eða spónfarslínu, eftir því hvor dýptin er meiri, þegar sú fjarlægð er mæld 

á miðri mælingalengd. 

Efra þilfar. Efsta heila þilfarið, sem mætir ágangi veðra og sjávar, með fastabúnaði til 

veðurþéttrar lokunar allra opa á þeim hluta þess, sem áveðurs er, enda hafi öll þau op á 
hliðum skipsins, sem eru fyrir neðan það þilfar, fastabúnað til vatnsþéttrar lokunar þeirra. Á 

skipum með lyftu efra þilfari, skal lægsta lína óvarða þilfarsins og framlenging hennar 
samsíða lyfta hlutanum teljast efra þilfar. 

Breidd. Breidd skips er mesta breidd þess, mæld miðskipa innan á byrðing á skipi með 
málmbyrðing en að ytri brún byrðings á skipi úr hverskonar öðru efni. 

2. gr. 

Gildissvið. 
Reglur þessar ná til allra skráningarskyldra skipa undir 24 metrum að lengd. 

Reglurnar skulu gilda um: 

a) ný skip, 
b) gömul skip, sem gerðar eru verulegar breytingar á eftir að reglur þessar taka gildi, 
c) gömul skip, ef eigendur þeirra óska eftir endurmælingu, 

d) öll önnur gömul skip frá og með 1. Janúar 1994. 

Heimilt er að veita undanþágu frá ákvæðum þessara reglna, þegar um er að ræða skip 

afbrigðilegrar gerðar eða skip, sem einungis er heimilt að nota til sérstakra verkefna 
innan afmarkaðra svæða. 
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3. gr. 

Mæling skipa með þilfari. 

3.1. Við mælingu skipa með þilfari, skal fara eftir ákvæðum viðauka | í alþjóðasamþykkt- 

inni eftir því sem við á. 
7. Til ákvörðunar á rúmmáli skips undir efra þilfari skal beita þeim mæli- og reikniaðferð- 

um er hér segir: 
3.2.1. Farið skal eftir 2. reglu (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) og (8) í viðauka 1 í alþjóða- 

samþykktinni við skilgreiningu á hugtökum sem notuð eru. 

3.2.2. Mælingalengdinni skal skipt í jafna hluta eins og hér segir: 

Fyrir skip, sem eru 15,0 metrar og styttri, skal skipta niður í 6 jafna hluta. Fyrir 

skip yfir 15 metrum skal skipta mælingalengd niður í 8 jafna hluta. Heimilt er að 

skipta mælingalengd í fleiri hluta og einstökum hlutum í minni hluta. ef ástæða 

þykir til. 

3.2.3. Þverskurðarflatarmál flatanna milli hlutanna skal síðan fundið með því að skipta 
mældri dýpt hvers þverskurðar niður í 4 jafna hluta ef dýptin er minni en 6 

metrar, 6 jafna hluta ef dýptin er 6 til 12 metrar og 8 jafna hluta, ef dýptin er 12 

metrar eða meiri. Skipta má hverjum þverskurði niður í fleiri hluta og hverjum 

hluta í minni hluta, ef þurfa þykir. 

Allar breiddir skulu mældar út að byrðing í skipum með málmbyrðing, en að ytri 

hlið byrðings í skipum, sem hafa byrðing úr hverskonar öðru efni. 
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3.2.4. Við útreikning á flatarmáli þverskurða og rúmmáli undir þilfari samkv. liðum 

3.2.2. og 3.2.3. skal nota Simpsons reglu. 

3.2.5. Heimilt er að samþykkja aðrar reikniaðferðir við ákvörðun á rúmmáli undir 

þilfari, ef þær gefa sömu eða betri nákvæmni. 

3. Til ákvörðunar á rúmmáli reisna og annarra yfirbygginga skal beita þeim mæli- og 

reikniaðferðum er hér greinir: 
3.3.1. Mæla skal á milli innri flata útveggja og frá þilfari til þilfars með eðlilegri 

nákvæmni. 

3.3.2. Í rýmum með réttar síður og þilfarsfleti, skal heimilt að nota einfaldari 
reikniaðferðir. Í rýmum með bogadregna fleti skal mæla minnst 3 breiddir eða 
lengdir eftir því sem við á og reikna út flatarmál og rúmmál með Simpsons reglu. 

Brúttótonnatala skipa undir 15 metrum að lengd skal vera sú stærð, sem fæst þegar 

brúttótonnatala skipanna samkvæmt ákvæðum alþjóðasamþykktarinnar er margfölduð 

med 0,92. 

Brúttótonnatala skipa 15 metrar að lengd og lengri, en undir 24 metrum, skal vera sú 

stærð, sem fæst þegar brúttótonnatala skipanna, samkvæmt ákvæðum alþjóðasam- 

L er lengd skipsins samkvæmt skilgreiningu 1. greinar. 

Nettótonnatala skipa undir 24 metrum skal vera sú stærð, sem fæst, þegar brúttótonna- 

tala skipanna, samkvæmt ákvæðum liða 3.4 og 3.5 er margfölduð með 0.368. 
Rúmmál skipa undir 15 metrum að lengd má ákvarða með eftirtfarandi jöfnu V = L x 

B X D X 0.65, bar sem LB og D eru mælingalengd, breidd og mælingadýpt skipsins 

samkvæmt ákvæðum 1. greinar. Skal þá hvorki tekið tillit til skrokklags eða mannvirkja 

ofan þilfars. 

Þegar brúttótonnatalan er fundin á grundvelli rúmmáls, sem ákvarðað er á ofan- 

greindan hátt, skal nettótonnatalan fundin með því að margfalda brúttótonnatöluna 

með 0.3. 
4. gr. 

Mæling skipa án þilfars. 

. Fyrir skip án þilfars skal brúttótonnatalan fundin með eftirfarandi jöfnu: 

BIÐ LxBxD 
Brúttótonnatala = 55 — 

5.27 
L, B og D eru mælingalengd skipsins, breidd og mælingadypt samkvæmt skilgreiningu 

l. greinar. 

5.1 

5. gr. 

Framkvæmd mælingar. 

. Áður en smíði skips hefst, eða svo fljótt sem verða má eftir að smíði hefst, skal eigandi 

eða skipasmíðastöð senda Siglingamálastofnun ríkisins útreikninga á brúttó- og 

nettótonnatölu skipsins. Útreikningarnir skulu á skýran hátt tilgreina staðsetningu 
þverskurða, öll mæligildi og aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að staðreyna 

mælingu. 
Áður en skip, sem keypt er erlendis frá, er skráð hér á landi, skal senda Siglingamála- 

stofnun ríkisins útreikninga, sem greina frá stærð skipsins samkvæmt reglum þessum. 
Útreikningum á brúttó- og nettótonnastærð skipa skulu fylgja eftirfarandi teikningar, 

eftir því sem við á: 

— Fyrirkomulag. 

— Línuteikning eða bandariss. 

— Miðband. 

— Langskurður. 
— Yfirbygging, þ.m.t. öll mannvirki ofan efra þilfars.
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Teikningar skulu varðveittar hjá Siglingamálastofnun ríkisins sem fylgiskjal með 

mælingaskýrslum. 

Siglingamálastofnun ríkisins getur krafist þess að fá í hendur aðrar teikningar, ef 

framlagðar teikningar teljast ófullnægjandi. 

5.4. Tilkynna skal Siglingamálastofnun ríkisins um breyingar á skipum, sem áhrif hafa á 
mælingu þeirra og senda inn teikningar af þeim breytingum. 

6. gr. 
Meælibréf. 

6.1. Skip, sem reglur þessar ná til, skulu hafa um borð íslenskt mælibréf útgefið af 

Siglingamálastofnun ríkisins. 

6.2. Siglingamálastofnun ríkisins getur heimilað yfirvöldum annarra ríkja að gefa út 

mælibréf samkvæmt reglum þessum til bráðabirgða. 

7. gr. 

Gildistaka o.fl. 

7.1. Reglur þessar sem settar eru samkvæmt lögum um skipamælingar nr. 50/1970, sbr. lög 

nr. 34/1984, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. júlí 1987 og birtast til eftirbreytni 

öllum þeim sem hlut eiga að máli. 
7.2. Mælibréf útgefið samkvæmt áður gildandi mælingareglum, skulu halda gildi sínu, svo 

fremi að ekki hafi verið gerðar meiriháttar breytingar á skipinu eftir gildistöku þessara 

reglna, sbr. 2. gr. þessara reglna. 

Samgönguráðuneytið, 27. maí 1987. 

Matthías Bjarnason. 

Nr. 238 1. júní 1987 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um útbúnað alifuglasláturhúsa, slátrun 

alifugla, verkun þeirra og heilbrigðisskoðun, nr. 260 6. maí 1980. 

1. gr. 

3. mgr. 7. gr. orðist svo: 
Á umbúðum skal greina sláturmánuð og ár, hvaða tegund alifugla eða afurða umbúðir 

hafa að geyma, flokkun, magn eða þyngd, svo og heppilega meðferð vörunnar fyrir 

matreiðslu. Á allar umbúðir skal skrá eftirfarandi: Látið fuglinn þiðna í umbúðunum og 
gætið þess að vökvinn úr kjötinu komist ekki í aðra matvöru eða á matreiðsluáhöld og 

búnað. Strax að lokinni þíðingu skal fuglinn steiktur vel eða soðinn. 

2 2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30 28. apríl 1966 um meðferð, skoðun 

og mat á sláturafurðum, öðlast þegar gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 1. júní 1987. 

Jón Helgason.   
Jón Höskuldsson.
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REGLUGERÐ 

um söluskatt af eigin þjónustu og úttekt til eigin nota 

innan fyrirtækis eða stofnunar. 

1. gr. 

Hver sá sem rekur eigin þjónustu eða starfsemi innan fyrirtækis eða stofnunar, þar með 

talin framleiðsla vöru til eigin þarfa, sem söluskattsskyld væri við sölu til annarra, skal 

reikna söluskatt af slíkri þjónustu eða starfsemi og standa skil á honum til ríkissjóðs, sbr. þó 

3. gr. Skiptir ekki máli í því sambandi hvort aðalstarfsemi viðkomandi aðila er undanþegin 
söluskattsskyldu eða ekki. Til eigin þjónustu eða starfsemi í þessu sambandi telst einnig 
ráðning aðila til tímabundinna verkefna innan fyrirtækis eða stofnunar, t.d. ráðning 

iðnaðarmanns til þess að annast söluskattsskyldar eigin viðgerðir eða framkvæmdir. 

Með fyrirtæki samkvæmt þessari grein er átt við atvinnurekstur hvort sem hann er á 

vegum einstaklinga eða lögaðila. 
, 

g 2. gr. 
Við ráðstöfun fyrirtækis eða stofnunar á vörum eða vinnuafli véla og manna í eigin þágu 

skv. 1. gr., sbr. þó 3. gr., ber að líta á fyrirtækið eða stofnunina sem neytanda eða sérstakan 

viðskiptaaðila og telst þessi ráðstöfun til söluskattsskyldrar sölu sem eigin úttekt, sbr. 5. tl. 

10. gr. og 2. tl. Alliðs 1. mgr. 28. gr. reglugerðar nr. 486/1982 um söluskatt með síðari 
breytingum. 

3. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. gr. skal ekki greiða söluskatt af eftirtalinni starfsemi: 

a) Eigin skrifstofuþjónustu. 
b) Eigin bifreiðanotkun. 
c) Eigin vélavinnu og eigin viðgerðum bænda á vélum og tækjum sem notaðar eru við 

landbúnað. 
d) Eigin rekstri sjúkrahúsa og annarra stofnana sem falla undir 8. tl. 14. gr. reglugerðar nr. 

486/1982 um söluskatt með síðari breytingum. 

Kaupi stofnanir, sem um ræðir í þessum staflið, mat af aðilum sem getið er í 3. tl. 
13. gr. reglugerðar nr. 486/1982 um söluskatt skulu þær greiða söluskatt af þeim 

kaupum en heimilt skal að endurgreiða þeim þann söluskatt sem þær greiða með 
þessum hætti eftir nánari reglum sem fjármálaráðuneytið setur. 

e) Rekstri þvottahúsa sömu aðila og um ræðir í d-lið. Undanþága samkvæmt þessum lið 

tekur aðeins til þvotta á fatnaði og rúmfötum sjúklinga eða vistfólks og þvotta sem 

beinlínis er í sambandi við starfsemi umræddra stofnana. 
Kaupi framangreindar stofnanir að þá þjónustu, sem um ræðir í þessum staflið, 

skulu þær greiða söluskatt af þeim kaupum, en heimilt skal að endurgreiða þeim 

söluskatt, sem þær greiða með þessum hætti, eftir nánari reglum sem fjármálaráðu- 

neytið setur. 

4. gr. 

Til skattskyldrar eigin þjónustu eða starfsemi fyrirtækis eða stofnunar skv. 1. gr., með 
þeim takmörkunum þó sem um ræðir í 3. gr., telst m.a.: 

a) Hvers konar véla- og tækjanotkun, þar með talin vinna þeirra sem vélunum og 

tækjunum stjórna, í eigin þágu fyrirtækis eða stofnunar, t.d. við mannvirkjagerð, 
innréttingar, vélauppsetningar eða aðrar eigin framkvæmdir í verksmiðju, verkstæði 
eða starfsstöð. Sama á við um véla- og tækjanotkun vegna viðhalds og endurbóta og 
aðra eigin þjónustu í verksmiðju, verkstæði eða starfsstöð. 

b) Vinna starfsmanna fyrirtækis eða stofnunar í eigin þágu við viðhald og viðgerðir véla, 

tækja, húsgagna og áhalda í verksmiðju, verkstæði eða starfsstöð.
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5. gr. 

Til skattskyldrar úttektar fyrirtækis eða stofnunar á eigin framleiðslu eða endursölu- 
vörum til notkunar í eigin þágu telst m.a. úttekt á eftirfarandi: 

a) Efni og vörur til bygginga, innréttinga og annarra framkvæmda. 

b) Vélar, tæki og áhöld til iðnaðar, framleiðslu, smíða og flutninga. 

c) Efni og vörur til viðhalds og endurbóta á fasteignum, innréttingum, vélum, tækjum og 

áhöldum. 
d) Rekstrarvöru og hjálparefni vegna rekstrar fasteigna, véla, tækja, áhalda eða til 

notkunar við innri starfsemi fyrirtækisins. 

6. gr. 

Söluskattsstofn vegna þeirrar eigin þjónustu sem um ræðir í a-lið 4. gr. ákvarðast sem 

hér segir: 

I. Vinnuvélanotkun skal reiknuð á útsöluverði skv. gildandi gjaldskrá Félags vinnuvéla- 

eigenda á hverjum tíma eftir því sem hún á við að viðbættri vinnu vélamanns skv. 

almennum reglum um útselda vinnu. 

2. Notkun annarra véla og tækja en þeirra sem um ræðir í 1. tl. skal miðast við útsöluverð 
samkvæmt gildandi gjaldskrá viðkomandi starfsgreinar á hverjum tíma. 

3. Sé ekki til opinber gjaldskrá vegna vinnuvélanotkunar skv. 1. tl. eða annarrar véla- og 
tækjanotkunar skv. 2. tl. skal ákvarða söluskattsstofn með hliðsjón af gjaldskrá fyrir 

hliðstæðar vélar eða tæki hjá aðilum sem selja svipaða þjónustu. 

7. gr. 
Söluskattsstofn vegna þeirrar eigin þjónustu sem um ræðir í b-lið 4. gr. ákvarðast sem 

hér segir: 
1. Eigin vinna reiknuð á útsöluverði. Selji fyrirtæki ekki slíka vinnu eða þjónustu á 

almennum markaði skal miða verðmæti eigin vinnu við útselda vinnu hliðstæðra iðn- 

eða þjónustufyrirtækja. 

2. Ef fyrirtæki reiknar ekki verð eigin vinnu skv. 1. tl., þ.e. samkvæmt skráðum 

vinnustundafjölda vegna eigin vinnu á útsöluverði, skal verðmæti vinnunnar metið 

þannig, að miðað sé við greidd vinnulaun til þeirra starfsmanna sem starfa að eigin 

þjónustu viðkomandi fyrirtækis, að viðbættu álagi samkvæmt ákvörðun ríkisskattstjóra. 

8. gr. 

Við ákvörðun söluskatts af úttekt á eigin framleiðslu eða endursöluvörum fyrirtækis 

eða stofnunar til eigin nota skal miðað við almennt gangverð í sams konar viðskiptum. 

9. gr. 

Að öðru leyti en því sem sérstaklega er kveðið á um í reglugerð þessari skulu ákvæði 

reglugerðar nr. 486/1982 um söluskatt með síðari breytingum gilda eftir því sem við á. 

10. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er skv. heimild í lögum nr. 10/1960 um söluskatt, sbr. lög nr. 

35/1986, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 19. maí 1987. 

Þorsteinn Pálsson. = 

Lárus Ögmundsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá Heimilis fyrir aldraða í Grindavík, útgefin á venjulegan 

hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 22. maí 1987. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
Heimilis fyrir aldraða í Grindavík. 

Neðanskráð félög og samtök sem á árinu 1983 bundust samtökum um að koma á fót: 
Sjálfseignarstofnun, sem heitir Heimili fyrir aldraða í Grindavík. 

Grindavíkurbær 
J.C. Grindavík 
Kiwanisklúbburinn Boði 
Kvenfélag Grindavíkur 
Lionsklúbbur Grindavíkur 
Rauðakrossdeild Grindavíkur 
Sjómanna og vélstjórafélag Grindavíkur 
Útvegsmenn í Grindavík 
Verkalýðsfélag Grindavíkur 
Sjómannadagurinn í Reykjavík. 

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

Grindavíkurbær ...............0...... 0... kr. 100 000 

J.C. Grindavík ................... vennenee kr. 5000 
Kiwanisklúbburinn Boði ..............00.00.0 000 kr. 100 000 

Kvenfélag Grindavíkur ................0..000.0.0 00. kr. 180 000 
Lionsklúbbur Grindavíkur .................00.. 0000 kr. 10 000 

Rauðakrossdeild Grindavíkur „................... 20. kr. 50 000 

Sjómanna- og Vélstjórafélag Grindavíkur ......................... kr. 100 000 
Útvegsmenn í Grindavík ss eee kr. 160 000 

Verkalýðsfélag Grindavíkur ...........0.0....... 0000... kr. 10 000 

Sjómannadagurinn í Reykjavík .............0.00.0.0. 0... kr. 100 000 

Stofnendur bera engar fjárhagslegar skuldbindingar vegna sjálfseignarstofnunarinnar 

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

Samkv. framangreindu setja stofnendur stofnun þessari eftirfarandi: 

SKIPULAGSSKRÁ 

1. gr. 

Tilgangur stofnunarinnar er að skapa öldruðum bætta aðstöðu í Grindavík með því að 

byggja húsnæði við þeirra hæfi s. s. sérhannaðar íbúðir, dagvistar- eða dvalarheimili, eftir 
því sem stofnendur koma sér saman um og fjárhagsleg geta og aðrar aðstæður leyfa. Í þessu 
skyni veitir stofnunin viðtöku gjöfum og hvers konar styrktarfé. 

2. gr. 

Ekki má selja eða láta af hendi eignir stofnunarinnar fastar eða lausar, nema andvirðinu 

sé beinlínis varið til að halda starfsemi í þágu aldraðra áfram í Grindavík sbr. 8. grein. Eigi 

má heldur binda fé hennar eða eignir nokkrum veðböndum eða skuldbindingum, sem 
óviðkomandi eru tilgangi stofnunarinnar.
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3. gr. 

Hver stofnenda kýs einn fulltrúa í fulltrúaráð stofnunarinnar og einn til vara. Tilnefning 
fulltrúa fer fram á aðalfundi eða aukafundi, sem boðaður er með sama hætti og aðalfundur. 
Kjörtímabil fulltrúa er 2 ár. 

Aðalfund skal halda í maí ár hvert. Til hans skal boðað skriflega með einnar viku 
fyrirvara. Sérhver löglega boðaður fundur er lögmætur. 

Á aðalfundi skal taka til meðferðar eftirtalin mál: 
Stjórn stofnunarinnar gerir grein fyrir störfum hennar. 
Stjórn leggur fram endurskoðaða reikninga stofnunarinnar. 

Kosning stjórnar og varastjórnar sbr. 4. grein. 

Kosning endurskoðenda sbr. 5. grein. 

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

Dagskrár skal getið í fundarboði. 

E
S
 

m
m
 

ne
 

4. gr. 

Stjórn stofnunarinnar skipa þrír menn og þrír til vara. Formann skal kjósa sérstaklega 

en aðra aðalstjórnarmenn skal kjósa í senn og skipta þeir með sér störfum. Kjósa skal 

varaformann, varagjaldkera og vararitara. 

Fulltrúaráðsmanni er skylt að taka við stjórnarkjöri en stjórnarmaður getur skorast 

undan endurkjöri. 

5. gr. 

Stjórnin ræður starfsfólk eftir þörfum og segir því upp. Hún fer með öll fjármál og 
annast allar framkvæmdir. Ber henni að gera sér allt far um að efla hag og heill 
stofnunarinnar í öllum greinum, og auka hana og stækka, ef þörf krefur og kringumstæður 

leyfa. Stjórnin skal árlega láta gera reikning yfir rekstur og efnahag stofnunarinnar. Skal 
reikningurinn endurskoðaður af tveimur mönnum. Öðrum tilnefndum af ríkisendurskoðun 

og hinum af bæjarstjórn Grindavíkur og skal hann vera löggiltur endurskoðandi. Úrdráttur 
úr reikningunum skal birtur í a. m. k. einu bæjarblaði, eftir að hann hefur verið samþykktur 
á aðalfundi. 

6. gr. 

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

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

verðtryggja sjóði stofnunarinnar eftir því sem unnt er. 

7. gr. 

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

Ta
 

ft 

8. gr. 

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

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

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

að hennar dómi er til þess fallin á þeim tíma að sinna þörfum aldraðra í Grindavík. 

9. gr. 

Fulltrúaráðið getur samþykkt að gefa nýjum félögum kost á að gerast aðilar að 

sjálfseignarstofnuninni og tilnefna fulltrúa í fulltrúaráð hennar ef % fulltrúaráðsmanna 

samþykkja það. Hætti einhver stofnenda störfum (félag lagt niður) fækkar fulltrúaráðs- 
mönnum að sama skapi.
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Verði félög þau, sem aðild eiga ad sjålfseignarstofnuninni færri en fimm eða félögum 

fækkar svo vegna ákvörðunar þeirra um að hætta afskiptum af sjálfseignarstofnuninni, skal 
fjölga fulltrúum, sem félögin tilnefna í fulltrúaráðið þannig, að ætíð sé unnt að kjósa stjórn 

og varastjórn úr hópi fulltrúaráðsmanna. 

10. gr. 
Skipulagsskrá þessari getur fulltrúaráðið ekki breytt nema með %4 atkvæða allra 

fulltrúaráðsmanna, en þó því aðeins að Stjórnarráð Íslands (það ráðuneyti sem fer með 

staðfestingar skipulagsskráa) staðfesti þær. 
Skipulagsskrá þessi kemur í stað skipulagsskrár Heimilis fyrir aldraða í Grindavík sem 

staðfest var 8. júlí 1983, nr. 499/1983. 

21. maí 1987 REGLUGERÐ Nr. 241 

um breyting á reglugerð nr. 449/1982, um geislavarnir. 

1. gr. 

2. málsgrein 3. gr. orðist svo: 
Skoðunargjald að upphæð kr. 8 000 skal fylgja með umsókn. 

„ 
L. BT. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 117/1985, um geislavarnir, öðlast 

þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 21. maí 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

Jón Ingimarsson. 

71. maf 1987 AUGLYSING 
um breyting å gjaldskrå frå 20. mars 1987 vegna eftirlits å vegum 

Geislavarna rikisins fyrir årid 1987. 

1. gr. 
Ný 4. grein orðist svo: 

Fyrir hverja mælingu á geislavirkni skal stofnunin innheimta gjald, allt að upphæð kr. 
4 000. 

Fyrir hvert vottorð, sem stofnunin lætur í té, skal innheimta kr. 1 000. 

2. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er að fengnum tillögum stjórnar Geislavarna ríkisins, 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 117/1985, um geislavarnir. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 21. maí 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir.     
Jón Ingimarsson.
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AUGLYSING 
um aðalbrautir á þjóðvegum. 

1. gr. 

Ákvæði auglýsingar um aðalbrautir á þjóðvegum, nr. 271 21. maí 1986, breytist þannig: 

a) 6. töluliður orðist svo: 
Reykjanesbraut (41). Á vegamótum við Hafnarfjarðarveg (40), við Flugvallarveg 

Keflavík (46) og við Víknaveg (45) á Miðnesheiði njóta þeir vegir aðalbrautarréttar. 
b) 9. töluliður orðist svo: 

Garðskagavegur (45) af Víknavegi (46) að Sandgerði. Á vegamótum við Skagabraut í 

Garði nýtur sá vegur aðalbrautarréttar. 
c) Á eftir 9. tölulið komi nýr töluliður, svo hljóðandi: 

Víknavegur (46) af Reykjanesbraut (41) í Njarðvík að mörkum Keflavíkur og af 

Hringbraut í Keflavík að Reykjanesbraut á Miðnesheiði. Á vegamótum við Reykjanesbraut 

í Njarðvík og við Garðskagaveg (45) njóta þeir vegir aðalbrautarréttar. 

2. gr. 
Auglýsing þessi sem sett er samkvæmt 65. gr. umferðarlaga, nr. 40 23. apríl 1968, öðlast 

þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2. júní 1987. 

Jón Helgason. 

Ólafur W. Stefánsson. 

24. maí 1987 Nr. 244 r REGLUR 
um mælingar skipa. 

1. gr. 

Eftirtalin skip skal mæla samkvæmt Alþjóðasamþykkt um mælingu skipa, sem undir- 

rituð var í London 23. júní 1969 og tók gildi 18. júlí 1982: 

1. Ný skip. 

2. Gömul skip, sem gerðar eru verulegar breytingar á eftir að reglur þessar öðlast gildi. 

3. Gömul skip ef eigendur þeirra óska eftir endurmælingu. 

4. Öll önnur gömul skip frá og með 1. janúar 1994. 

2. gr. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt lögum um skipamælingar nr. 50/1970, sbr. lög 

nr. 34/1984, staðfestast hér með til að öðlast gildi 1. júlí 1987 og birtast til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 24. maí 1987. 

Matthías Bjarnason.     
Ragnhildur "Hjaltadóttir. 
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14. april 1987 ART 

  

REGLUGERÐ 

um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 1987. 

       52. og 1 53, gr. nóvember þessari 

> ør. 

Lyfjabúðum er skipað i flokka vegna gre iðslu eftirli tsgjaldsins, sem hér se 

    

I. flokkur: kr. 84.000. {í. flokkur: kr. 74.000. 

Keflavíkur Apót el Borgar Apótek 

Laugavegs Apótek Háaleitis Apótek 

Lyfjabúðin Iðunn 

Reykjavíkur Apótek 

Stjörnu Ár pótek 

Apótek Austurbæjar 

IT. flokkur: kr. 64.000 IV. í 

  

IV. flokkur: kr. 50.000 

        

Akureyrar Á pótek Akraness / 

Garðs Apótek Apótek Ve: (manna 

L augarnesapótek Árbæjar Apóte 

Lyfjabúð Breiðholts Hú 

  

    foss Apótek 
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Apótek Austurlands 

Apótek Blönduóss 
Apótek Garðabæ 
Borgarness Apótek 

Dalvíkur Apótek 

Egilsstaða Apótek 

Grindavíkur Apótek 
Hafnar Apótek 
Lyfjaberg 

ar 

  

3. 
Lyfjagerðum og -heildsölum er skipað í 

segir! 

VI. flokkur: VII. flokk 
1 kr. 120.000. 

Delta hf. 

G. Olafsson hf. 

Lyfjaverslun ríkisins 

Pharmaco hf. 

Stefár: Thorarensen hf. 

Tóró hf. 

  

Ra
 

Læknar og sveitarfélög, sem annast lyf 

janúar 1983, um staðsetningu lyfjabúða og ly fjat 

5. 

Heimilt er að 

höndum. Skulu 

lyfjabúða kr. 74.000. 

leggja efti 

   
en önnur sjúkrahús og 

15. juli 19 

egir & 

sgjald skal greida fyri 

1 verda ålagdir hæstu 16 
Eftirli 

gjalddaga 

  

r 

gle E 

kr. 94.000. 

irlitsgjald å sjúkrahús og aðrar stofnanir, 

deildarskipt sjúkrahús greiða 

4. apríl 1987 

Mostells Apótek 

Nes Apótek, Neskaupstað 
Nesapótek, Seltjarnarnesi 

Norðurbæjar Apótek, Hafnarfirði 

Apótek Olafsvíkur 

Patreks Apótek 

Rangár Apótek 

Sauðárkróks Apótek 

Sigl lufjarðar Apótek 

tykkishólms Apótek 

Ölfus Apótek 

   

  

gr. 

í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjalds, sem hér 

ur. VIII. flokkur: 

kr. 73.000 

Asgeir Sigurðsson ht. 

Farmasía hf. 

Gróco ht. 

  

H. Olafsson á. Bernhöft 

gr. 

fjasölu, samkv. 4. gr. reglugerðar nr. 27, 13. Ja g 
átibúa, skulu greiða eftirlitsgjald kr. 22.000. 

gr. 
sem 

kv. II. KV. 

  

eftirhtsgjald sam 

22.000. 

  

stofnanir kr. 

. BT. 

87. Gjaldid er lågtakskræft. Vid greidslu eftir 

dråttarvextir. 

  

Fo ey 
1. Bi 

Reglugerð þessi, sem sett er samkv. 52. og 53. gr. lyfjalaga nr. 108. 14. nóvember 1984, 

tekur gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 
é ö 

Ragnhildur 

14. apríl 1987. 

Helgadóttir. 
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GJALDSKRÅ 
fyrir Hitaveitu Reykjavikur. 

I. KAFLI 

l. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið og verða 

gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té vatnsmagn, 

er ætla má að nægi til fullrar hitunar, enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að dómi 
hitaveitunnar. 

Vatnsrennsli að húsinu verður takmarkað um hemil, eftir því sem þörf krefur, og er 

starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu hans. 

KAFLI 

3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra 

VALNS ...........00 kr. 25,00 

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan 

vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukamæla, ef þess er óskað. 

4. gr. 

Fyrir hverja húsveitu (1 mæli) er greitt fast mánaðargjald, sem fer eftir stærð sem hér 
segir: 

a) fyrir mæli allt ad %4" .......0.0.0.000 00 kr.  250,00 

b) fyrir Mæli 17"—2"” 2... kr... 520,00 

c) fyrir mæli 3" og stærri ...........0.0 0000 kr. 1 055,00 

5. gr. 

Hitaveitugjåld skv. 3. og 4. gr. verda krafin månadarlega, begar eftir mælisålestur ef 

selt er eftir vatnsmæli, en midast vid månadamåt ef um hemil er ad ræda. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka gjalddögum. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það 

gjald ........sseeeeeeeeeenenevrerevne uens rrnnre .… kr, 670,00 

  

Gjalddagi hitaveitugjalda er við útser ndingu reiknings eða tilkynningar um reiknings- 

upphæð. Ber gjaldanda að greiða reikninginn í bönkum, sparisjóðum og öðrum greiðslu- 

stöðum, þar sem hitaveitan ákveður. 

Það eru vanskil, ef gjöld fyrir orkunotkun eru ekki greidd innan 10 daga frá 
útsendingardegi reiknings.
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s5JALDSKRA OG REGLUR 

fyrir símaþjónustu. 

  

I. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við sjálfvirkar miðstöðvar. 

Í. Stofngjald. 

Fyrir n úmer í miðstöð oglínu ..............0 00. kr. 5 500,00 
Símnotandi greiðir símatalfæri JE gnir r og hvers konar bunad, sem setja barf upp, 

samkvæmt kostnadarverdi å hverjum tim kaupsverð eða framle siðstuverð 

að viðbættum umsýslukostnaði. Símnotar and di ráðstöfunarrétt á þeim bú 

greiddur hefur verið á kostnaðarverði. Þó er óheimilt að setja slíkan búnað í í samband 

við hið almenna fjarskiptakerfi, nema með samþykki Póst- og símamálastofnunarinnar 

og gegn greiðslu, sem fyrir það er ákveðin á hverjum tíma, sbr. einnig 2.3. Póst- og 

jóri gefur út verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar 

to
 

   
      
    refur I 1201, sem 

  

símamálas 

og fjarritvélar í samráði við ráðuneytið. 
    

Stofngjaldið miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar út frá hlutað- 

eigandi símstöð, samkvæmt nánari ákvörðun Póst- og símamálastofnunarinnar. Þó greiðist 

  

aukagjald, þegar leggja á síma Í hús, sem stendur meira en 50 metra frá aðalvegi, þar sei 

aðaljarðsímar Íig 

Utan þessara marka greiðist aukastofngjald af línuleiðinni frá nefndum mörkum og til 

hlutaðeigandi notanda. Nefnd aukagjöld eru ákveðin af Póst- og símamálastofnuninni í 

hvert skipti. 

Hluti af stofngjaldi — áætlaður helmingur — greiðist fyrirfram, þegar símapöntun hefur 

verið tekin til greina og un dirbúningsfra mkvæmdir eru hafnar. í og afgangurinn þegar síminn 

er tengdur, og er þá miðað við hina gildandi gjaldskrá á hverjum tíma. 

Póst- og símamálastofnunin ákveður reglur um tengingar og lagnir fyrir notendabúnað. 

  

gå
 

2. Afnotagjald. 

  

Afnotagjald greiðist ársfjórðungslega BANNA Verði almenn hækkun afnotagjalds 

leyfð frá tilteknum degi, skulu þeir sem greitt höfðu fyrirfram, greiða hækkunina með síðari 

afnotagjaldsreikningi.. Umframgjald miðast að jafnaði við notkun símans næsta eða 

næstsíðasta ársfjórðung á undan. Aflestur af skrefateljurum fer að jafnaði fram á tímabilinu 

25. hvers mánaðar til mánaðamóta. 

Þó má, þegar sérstaklega stendur á vegna tilfærslu á greiðslumánuði ársfjórðungs- 

gjalda, krefjast afnotagjalda 1—2 mánuði fram í tímann, begar tilfærsla fer fram. 
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Enda þótt væntanlegur símnotandi, sem beðið hefur um síma, sé af einhverjum 

ástæðum ekki reiðubúinn til þess að taka við honum, þegar stofnunin getur veitt aðgang að 

númeri Í miðstöð og línu, skal þó reikna hið venjulega afnotagjald af símanum strax frá þeim 

tíma, er stofnunin gat látið umbeðna þjónustu í té, og síðari hluta stofngjalds. 

2.1. Ársfjórðungsgjaldið fyrir númer í miðstöð og línu er kr. 641,00 að viðbættum kr. 1,56 

fyrir hvert teljaraskref umfram 400 á ársfjórðungi, nema þar sem notendafjöldi er yfir 

20 000 á sama stöðvargjaldsvæði, þar verða 200 skref innifalin í fastagjaldinu. 

2.2. Fyrir verslunar- og/eða atvinnusíma greiðist gjaldið 2.1. hér að framan, auk kr. 229,00 á 

ársfjórðungi. 

2.3. Fyrir notendabúnað, sem Póst- og símamálastofnunin lætur í té, greiðist rekstrargjald 
samkvæmt verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, sem póst- og 

símamálastjóri gefur út í samráði við ráðuneytið, eða afnotagjald skv. Í. kafla 3. og 4. 

Þegar um er að ræða venjulegt símatalfæri fyrir eina línu greiðist ekki rekstrargjald, en í 

þess stað greiðist fyrir viðgerðir samkvæmt reikningi. Jafnframt er stofnuninni heimilt 

að fella niður rekstrargjald af öðrum notendabúnaði og greiðist þá fyrir viðhald og 

viðgerðir á þeim búnaði samkvæmt reikningi. 

Hjá notendum, sem hafa tvær eða fleiri línur í sjálfskiptireit stöðvarinnar, er flokkunin 

miðuð við meðalskrefafjölda á númerunum. 

Framangreind gjöld miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar út frá 

hlutaðeigandi miðstöð, samkvæmt nánari ákvörðun Póst- og símamálastofnunarinnar. 
Fjarlægðargjald reiknist af línuleiðum, þegar notandi er utan samfelldrar þéttrar 

byggðar og fjarlægð frá almennu jarðsímanotendakerfi er yfir 500 metrar. 

Gjald þetta skal vera sem hér segir á ársfjórðungi. 

a. Lengd línuleiðar ...............0.0.. 000... 0.5—1.0 km kr. 180,00 

b. Lengd línuleiðar ...........0...0000 00. 1.0—2.0km kr. 269,00 

c. Lengd línuleiðar ...........0.00.00. 000. 2.0—4.0 km kr. 449,00 

d. Lengd linuleidar .............00...0.00. 0... 4.0—8.0 km kr. 1 076,00 

e. Lengdlínuleiðar .............0..0 0000. yfir 8.0 km kr. 1 436,00 

3. Talfæri, talfærakerfi og fleira. 

Hér er um að ræða búnað sem látinn var í té á stofngjaldi og ekki er gjaldfærður skv. 

kostnaðarverði og rekstrargjaldi skv. verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar 
miðstöðvar og fjarritvélar. 

  

Afnotagjald 

Stofngjald á ársfj. 

kr. kr. 

3.1. Aukatalfæri með gaumskífu (blinker) ............. 2 076,00 211,00 

3.2. Talfæri með hringirafli (magnetu, DBH4) ......... 215,00 

3.3. Vatnsþétttalfæri .............0... 00... 250,00 

3.4. Hátalarasími ...............00 0000 858,00 

3.5. Zjalínutalfæri Siemens .................... 5 180,00?) 445,00 

3,6. 2jalínutalfæri DBH (eldri gerð, svört) ............ 2 608,00”) 354,00 

3.7. Ritarasímar (sekreter), ATEA 812L, 1 lina, 2 talfæri 370,00)% 

Skýringar: 

2) Uppsetning og flutningur greiðist samkv. reikningi, en áætlaður kostnaður greiðist sem innborgun með 

kostnaðargjaldi. 

3) Á hvert talfæri. 

4) Með öllum ATEA raðsímum fylgir ein bjalla fyrir hverja miðstöðvarlínu. 

5) ATEA-kerfi sett upp fyrir 10. nóv. 1978, en öll önnur ATEA-kerfi eru í verðskrá.
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Kr. 

3.8. Ritarasímar, A VH dialog, 2 línur, 2 til3 talfæri 34,00) — 396,00) 
3.9... Ritarasimar, Siemens, 2 linur, 2 talfæri ..........…. 2 625,00 1 063,00 

3.10. Ritarasímar, DBH 3, 1 lína. 2 talfæri (eldri gerð, svört) 2 218,00) 235,00) 

3.11. Radsimar, ATEA 816, 1 lina,3til 6talfæri ........ 389,007))”) 

3.12. Radsimar, ATEA 822, 2 linur, 1 til2talfæri ........ 464,00')')) 

3.13. Raðsímar, ATEA 829. 2 línur, 3 tillOtalfæri ...... 613.00 95 

3.14. Raðsímar, ATEA 849, 4 línur, 3 til lÖtalfæri ....... 748,00) 

3.15. Raðsímar, Reiha Y2, 1 lina, 2 til 3 talfæri . …. 8 828,00") 758,00) 

3.16. Raðsímar, Reiha Y5, 1 lina, 3 til 6 talfæri ,........…. 6 397,00)) — 544,00) 

3.17. Raðsímar, Reipos %5, 2 linur, 3 til 6 talfæri ....… . 5 985,00) … 530,00”) 
3.18. Raðsímar, Reipos 70, 2 línur, 7 7ul lltalfæri ....... 9 188,00) — 797,00) 

3.19. Fjöllínusímar, Makler, Slínur, 2til12talfæri ....... 1 334,007) 

3.20. Millisamband á sömu lóð (hámark 50 m) DBH4 

  

(magneto), talfæri innif: 3 192,00) 354,00 

3.21. Millisamband á sama svæði DB Há (magneto), talfæri 

innifalin 2... vene 6 635,005 773,00 

3.22. Millisamband milli svæda (Rvik) DBH4 (magneto), 

talfæri innifalin .......0..0..0..0. 0. 6 635,00) 4 574,00 

3.23. Millisamband innanhúss DBH4 (magneto), talfæri 

innifalin .........0...0.. 0... 2 592,00%) 325,00 

3.24. Millisamband milli húsa án tengingar við miðstöð ... 6 635,00 1 880,00 

3.25. Millisamband milli svæda (Reykjavik) ån tengingar 

VIÖ MIÖStÖð .......... 00 6 635,00 5 671,00 

3.26. Tengigjald, nýr sími í stað millisambands, talfæri ekki 

innifalið, kr. 908,00. 
3.27. Utskipting á talfæri, kostnaðarverð. 

4. Einkasímstöðvar. 

4.1.  Handvirkar einkasímstöðvar (CB). 

Uppsetningarkostnað einkasímstöðvar og allar talfæralagnir skal greiða skv. 

reikningi (efni og vinnu). Hér er átt við allar stofnlagnir, greini- og tengiskápa, 

tengilista, tengilagnir, tengla eða annan tengibúnað o. s. frv. 

  

Afnotagjald 

Stofngjald á ársfj. 

kr. kr. 

411. L.MÆÆ.18#3 00.00.0000 ennnee 19 898,00 395,00 

4.1.2. E.M.Æ. 2406 0... nrnnee 31 966,00 791,00 

4.1,3. L.MÆ.3#9 00... „2. 47 179,00 1 185,00 

Skýringar: 

2) Uppsetning og ;, Hutningur greiðist samkv. reikningi, en áætlaður kostnaður greiðist sem innborgun með 

kostnaðargjal 

3) Á hvert talf 

4) Með öllum ATEA raðsímum fylgir ein bjalla fyrir hverja miðstöðvarlínu. 

5) ATEA-kerti sett upp fyrir 10. nóv. 1978, en öll önnur ATEA-kerfi eru í verðskrá. 

    
æri.
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Afnata 1 Afnotagjald 

    

   

    

Stofngjald á árslj 

cr kr 

4.1.4. L.M.E, 4416 ses ssseeeneennnneneenee nerverne 74 365,00 1 975,00 

(15. LME.S#30 0000. 76 110,00 3 457,00 

4.1.6. L.MLE. 6440 0000 84 442,00 4 543,00 
1.1.7. 3. 6430 su sseseneennnenen erne eesesernee a „. 77 506,00  3555,00 

4.1.8. ADC 40 .......... sek useserserrnsrk kreere 181 248,00 4 741,00 
4.1.9 DG BÖL 238 512,00 9 482,00 
4.2 

Vil ðhald í sjálfvirkra einkasím istÖ öðva. sem stofnunin selur er 

skv. reikningi eða sérstöku rekstrargjaldi. 

Við sölu einkasímstöðvar skal greiða !á hluta áætlaðs 

kostnaðargjalds þegar stöðin er pöntuð, 4 hluta þegar stöðin 

kemur til landsins og eftirstöðvarnar áður en uppsetning 

hefst. 

4.2.1. Fyrir hvern númerabúnað í einkasímstöðvum (ákveðnar eldri 

STÖÖVAF) 20... nen nen n neuen vennen 278,00 

4.2.2. Fyrir hvern miðstöðva línubún: ið í í einkasímstöðvum (ákveðn- 

ar Eldristöðvar) .......0000.0 556,00 

4.3. Búnaður og línur tengdar handvirkum og sjálfvirkum einka- 

símstöðvum í 4.1. og 4.2. og öðrum einkasímstöðvum. 

4.3.1. Númer frá einkasímstöð á sama stöðvarsvæði. Talfæri ekki 

inntfalið, sjá VINI. kafla. 

4.3.2. Númer frá einkasímstöð á aðliggjandi stöðvarsvæði (Rvík). 

Talfæri ekki innifalið ............ eeeeeereeee 4 610,00 4 384,00 

4.3.3. Númer frá einkasímstöð út fyrir aðliggjandi stöðvarsvæði 

(Rvík). Talfæri ekki innifalid 2... 4 610,00 6 264,00 

4.3.4. Þverlínusamband milli einkasímstöðva á sama stöðvarsvæði. 

Endabúnaður greiðist sl skv. reikningi ..................... 4 610,00 3 806,00 

Þverlínusamband milli einkasímstöðva á aðliggjandi stöðvar- 

svæðum (Rvík). Endabúnaður greiðist skv. reikningi ....... 4 610,00 6 264,00    
3.6. Þverlínusamband milli einkasímstöðva, sem eru ekki á að- 

liggjandi stöðvarsvæðum (Rvík). Endabúnaður greiðist skv. 

re ikningi BEI 4 610,0 8 174,00 

Fyrir beinar innvalslínur í einkasímstöð skal greiða stofngjald 

og afnotagjald skv. 1. gr. og 2. gr. ti I. Gjaldið reiknast 

fyrir minnst 10 línur eða margfeldi af 10 línum. 

d. 

    

=
 2 

Hm
 

   

  

ex 
5. Tegundaprófun tækja. 

  

Skv. reglum nr. 293/1981 um heimild til innflutnings og sölu tækja til tengingar við sjálf- 
virka símakerfið. 

   

  

Kr. 

5.1. Gjald fyrir tegundaprófun venjulegs talfæris .......................... 3 450,00 

5.2. Gjald fyrir tegundaprófun annarra tækja er samkvæmt kostnaðarskýrslu. 

5.3. Gjald fyrir prófanir á einstökum venjulegum talfærum flutt inn af 

einstaklingum til eigin nota ...........0.0.0 00... NR 345,00 

Ef talfærið stenst ekki prófun er heimilt að fella niður þetta gjald.
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6. Flutningsgjald. 

6.1. Milli håsa å sama simstådvarsvædt fyrir hvert símanúmer og venjulegan Kr. 

búnað ............0000. 0 2 750,00 

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

er Í). 

6.2. Milli símstöðvarsvæða .......0.0..0... 0. AR NR 3 400,00 

Á
 

< 

0
 

to
 

Til viðbótar 6.1. og 6.2. greiðir símnotandi húslagnir og tilheyrandi búnað, 

sem setja þarf upp, samkvæmt kostnaðargjaldi á hverjum 

6.4. Innanhúss samkvæmt kostnaðargjaldi. 

Flutningsgjöld fyrir annan búnað milli símstöðvarsvæða eru samkvæmt kostnaðargjaldi. 

Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama ári, innan 

sama símstöðvarsvæðis, má lækka flutningsgjaldið skv. 6.1. niður í allt að kr. 1 407,00 et 

flutt er innan 6 mánaða. en í allt að kr. 1 752,00 ef 6—12 mánuðir líða á milli. 

      

     

    

7. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji aðili í húsnæði og óski að taka samtímis við símanúmeri af Öðrum aðila, sem hættir 

að vera símnotandi og án breytinga á símalögn er gjaldið kr. 3 082,00, enda beri nýi 

símnotandinn ábyrgð á ógreiddum áföllnum símaskuldum. 

Viðtökugjald lækkar í kr. 548,00 af hermilissíma þegar barn, barnabarn eða tengdabarn 
tekur við símanum af foreldri og gagnkvæmt. Sama gildir um systkini og maka þeirr 

Óski símnotandi að skipta um símanúmer og verði það samþykkt, er gjald fyrir slík 

númeraskipti kr. Í 095,00. 

Viðtökugjald fyrir sérbúnað verður ákveðið af Póst- og símamálastofnuninni í hvert 

skipti. 

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

greiða hálft flutningsgjald sbr. 6.1. og 6.2. hér að framan. 

  

  

  

a. 

8. Uppsögn. 

Segja má símasambandinu upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrirvara, og 
skal það gert skriflega. 

9. Lánssímar. 

Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, má þó 

leigja afnot af síma fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, og ákveður Póst- og 

símamálastofnunin þá gjaldið í hverju tilviki með tilliti til aðstæðna. Sama gildir um 

stofngjald. 

10. Viðhald notendabúnaðar. 

Viðhaldskostnaður notendabúnaðar, sem stofnunin selur greiðist skv. reikningi eða er 

innifalinn í rekstrargjaldi búnaðarins skv. verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar 

miðstöðvar, sem póst- og símamálastjóri gefur út í samráði við ráðuneytið, ef um eðlilegt slit 

er að ræða, eða afnotagjaldi skv. 1. kafla 3. og 4. Sjá þó ákvæði í Í. kafla 2.3. 

Notandi skal sjálfur annast og bera kostnað af tryggingu búnaðar í eigu Póst- og 

símamálastofnunar, sem er í hans vörslu, gagnvart bruna, vatnsskaða eða öðru tjóni.



Nr. 

(9
3)
 

uð
 

lo
 

AJ
 

to
 

tJ
 

ts
 

us
 

is
 

247 490 9. júní 1987 

II. KAFLI 

Notendasímar í sveitum. 

Um notendasíma á ábýlisjörðum í sveitum gilda eftirfarandi reglur: 

1. Stofngjald. 

Stofngjaid fyrir sjálfvirkan síma er sama og í Í. kafla. 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi. 

. Fyrir hvert handvirkt númer í miðstöð og línu í sambandi við miðstöð kr. 356,00. 
Fyrir hvert sjálfvirkt númer í miðstöð og línu greiðist sama gjald og um getur í 

I. kafla 2. 

Fyrir annan notendabúnað en aðaltalfæri greiðist rekstrargjald eða afnotagjald 

samkvæmt verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, sem póst- og 

símamálastjóri gefur út í samráði við ráðuneytið. 

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

að ræða. Viðhaldskostnaður annars notendabúnaðar sem stofnunin selur, greiðist skv. 
reikningi eða er innifalinn í rekstrargjaldi eða afnotagjaldi búnaðarins skv. verðskrá fyrir 

búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, sem póst- og símamálastjóri gefur út í 

samráði við ráðuneytið, ef um eðlilegt slit er að ræða. Sjá þó ákvæði í 1. kafla 2.3. 

3. Almenn ákvæði. 

Síminn fylgir jörðinni, og má ekki rifta því. Nýr ábúandi á jörðinni þarf ekkert 

viðtökugjald að greiða. 

Ef notandi óskar flutnings á símanum, greiðir hann kostnað eftir reikningi. 

Leggist jörð í eyði eða ef ábúandi vill ekki hafa símann, má taka hann burtu. Línuna 

skal þó ekki taka niður á fyrsta ári, ef líkur benda til, að jörðin verði aftur í byggð eða 

ábúendaskipti verði. Skal haft um þetta samráð við hlutaðeigandi oddvita. 

Símnotendur eru að sjálfsögðu háðir sömu reglum og venjum, sem almennt gilda um 

meðferð símtækja og starfrækslu notendasíma. 

Póst- og símamálastofnunin hefur að sjálfsögðu, hvenær sem er, heimild til að fjölga 

símum út frá notendasímalínum eða í framhaldi af þeim. 

Stofngjöld greiðast fyrirfram og eigi síðar en þegar síminn er tengdur í samband. 

Afnotagjald greiðist fyrirfram fyrir einn ársfjórðung í senn, og eru gjalddagar 1. virkan 

dag í janúar, apríl, júlí og október. Verði almenn hækkun afnotagjalds leyfð frá 

tilteknum degi, skulu þeir sem greitt höfðu fyrirfram, greiða hækkunina með síðari 

afnotagjaldsreikningi. 

Þegar um nýtt gjald er að ræða, fer gjaldið í fyrsta sinn eftir því, hve langur tími er eftir 

af ársfjórðungnum, sem stendur yfir, þegar símasambandið er opnað, og telst þá hluti 

úr mánuði sem heill mánuður. 
Undir ákvæði þessa kafla gjaldskrárinnar falla símar bænda í sveitum almennt, nema 

þeirra, sem búa í hverfum, þorpum, kauptúnum eða í nágrenni þeirra. Um síma þeirra 

fer eftir ákvæði Í. kafla eftir því, sem við á, allt samkvæmt ákvörðun Póst- og 

símamálastofnunarinnar. Þannig greiðist afnotagjald fyrir síma í sumarbústöðum, 

veiðiskálum, íþróttaskálum, skólum, gisti- og veitingastöðum, hjá iðnrekendum, 

atvinnurekendum eða verslunum o. s. frv., samkvæmt I. kafla, en ekki samkvæmt 

þessum kafla. Um síma hjá öðrum aðilum eða stofnunum í sveit, eða þar sem 

sérstaklega stendur á, fer í hvert skipti eftir ákvörðun Póst- og símamálastofnunarinnar 

eða eftir samkomulagi.
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II. KAFLI 

Símtalagjald. 

1. Símtalagjald innanlands. 

Gjöld fyrir bæjar- og langlínusímtöl sem valin eru sjálfvirkt innanlands: 

Símtöl eru gjaldfærð samkvæmt tímamælingu sem skráð er í skrefum á teljara 

hlutaðeigandi síma. Fyrsta talning kemur ætíð við svar. Líkur fyrir fjölda talninga ákvarðast 

af eftirfarandi líkingu: 

F=1+n+ ls 

F = Fjöldi talninga símtals 

  

s = Skreflengd í viðkomandi gjaldflokki 
n = Fjöldi viðtalsbila að tímalengd s. 

n= í 0. t<s 

—1U112,3,...t=s 

t = lengd simtalsins. 

t — ns gr . 4 . . mu ., . 
JG = Líkindi fyrir talningu til viðbótar við svartalninguna og fjölda viðtalsbila, n. 

o<——E <1 
S 

Mæla skal t og s í sömu einingum, sekúndum eða mínútum. 

1.1. Dagtaxti er frá kl. 08.00 til kl. 18.00 frá mánudegi til föstudags. 

Gjaldflokkur sek. í skrefi 

0 bæjarsímtöl ............00. 0. 360 sek. 

Í A 360 sek. 

2 seen uens ennee 24 sek. 

3 16 sek. 

1.2. Kvöldtaxti er frá kl. 18.00 til kl. 23.00 frá mánudegi til föstudags. 

Gjaldflokkur sek. í skrefi 

0 bæjarsímtöl ..........2.0.. 00. 720 sek. 

1... eres rnnse 720 sek. 

2 senere een enes rsnee 36 sek 

3 sene neuen runerne 24 sek 

1.3. Nætur og helgartaxti er frå kl. 23.00 til kl. 08.00 frå månudegi til fåstudags og frå kl. 

23.00 å föstudegi til kl. 08.00 næsta mánudag. 

Gjaldflokkur sek. í skrefi 

0 bæjarsímtöl ..........00%.. 0000 720 sek. 

1000 EEES SEES ESS EEDSE 720 sek. 

2 enes erne rens rrenee 48 sek 

3 sense ennen ennen nses 32 sek
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1.4. Sveitabæir með sjálfvirkan síma hafa gjaldflokk 0 við símtöl til annarra notenda sömu 

símstöðvar. 

2. Símtöl afgreidd um handvirkar miðstöðvar. 

  

Minnsta Umfram 

gjald kr. pr 

2.1. Um O— 10 km línulengd .......... HI 11,00 

— 10— 25 kmlínulengd .............. HR 18,00 

25—100 km lin ulengd a 23,00 

Yfir 100 km línulengd ................... 28,00 

Framannefnt símtalagjald gildir ekki, þegar um sjálfvirka afgreiðslu milli stö€ 

ræða, en þá er í hverju tilfelli ákveðið hvernig reikna skuli greiðslu fyrir m 

símtöl. 

  

2.2. Hraðsímtal: þrefalt venjulegt símtalagjald. 

2.3. Forgangshraðsímtal: tífalt venjulegt símtalagjald. 

2.4. Kvaðning kr. 16,00. Kvaðningargj jald greiðist hvort sem náðst hefur í umbeðinn mann 

eða ekki. 

2.5. Afgreiðslu - kr. 38,00 reiknast ávallt fyrir handvirka afgreiðslu símtala um leiðir, 

  

lei; 
USJ „ . 

ál ki innifalin. 

  

a 
þar sem sjé SÅ irkt lan anus band er fyrir. Kvadning er € 

  

2.6. Boðsending: kr. 27, 00 á venjulegu útburðarsvæði símstöðva, og kr. 27,00 fyrir hvern 

byrjaðan km út fyrir það. Boðsendingargjaldið greiðist hvort sem úr símtali ður eða 

ekki. 

2.7. Handvirk vakning kr. 35,00. Föst vakning, pr. mánuð kr. 600,00. 

2.8. Gjald fyrir hringingar í 03 og 08 er 3 teljaraskref við svar og talning á 24 sek. fresti 

3. Sjálfvirk símtöl frá símaafgreiðslu. 

Staðgreidd sjálfvirk símtöl frá símaafgreiðslu, viðskiptavinur velur sjálfur, kr. 2,25 fyrir 

hvert teljaraskref. 

4. Radíósímtöl við skip og báta. 

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

4.1. Línugjald kr. 18,00 fyrir fyrstu 3 mín. og kr. 6,00 fyrir hverja mín. eða brot úr mín. þar 

fram yfir. 

4.2. Strandargjald kr. 36,00 fyrir fyrstu 3 mín., ef skipið er ekki meira en 150 s sjómílur frá 

landi, en annars kr. 51,00 fyrstu 3 mín. og kr. 12,00 0 eda kr. 17,00 fyrir r hn verja mín. eða 

brot úr mín. þar fram yfir. 

4.3. Skipsgjald mismunandi eftir skipum, sé gjaldið tekið 

4.4. Aukaþjónusta eftir tegund, að ósk samtalsbeiðanda, greiðist samkvæmt Hl. kafla 2 

4.5. Fyrir radíósímtöl við skip til eða frá útlöndum er gjaldið þannig reiknað: 

a. Gjald milli Íslands og hlutaðeigandi lands. 

b. Strandargjald. 

c. Skipsgjald, ef skipið tekur slíkt gjald. 

d. Gjald fyrir aukaþjónustu að ósk samtalsbeiðanda, sem greiðist samkv. 1H1., kafla 2. 

5. Símtalagjöld milli Íslands og annarra landa. 

Þau ákvarðast eftir alþjóðasamþykktum og milliríkjasamningum, og tilkynnir Póst- og 
5 

simamålastofnunin þau, eins og þau eru á hverjum tíma. Fyrir sjálfvirkt val til útlanda gilda 

ekki kvöld-, nætur- eða helgartaxtar eins og fyrir val innanlands.
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IV. KAFLI 

Gjaldskrå fyrir farsimanotendur. 

Í. Farsímaþjónusta. 

Í farsímaþjónustunni eru afgreidd sjálfvirk og handvirk símtöl. Fyrir þessa þjónustu 

greiðist stofngjald, afnotagjald og viðskiptagjald. 

„1.  Stofngjald er kr. 5 500,00 fyrir hv erja 1 stöð og greiðist við úthlutun númers. 

2.  Afnotagjald er kr. 641,00 á ársfjór i sem greiðist fyrirfram. Verði almenn 

  

     

     

        

hækkun afnotagjalds 5 iy ) frá tilteknum degi, skulu þeir sem greitt höfðu fyrirfram, 

greiða hækkuni rotagjaldsreikningi 

1.3. iðtökugjald án númera skipta kr. 3 082,00. 

1.4. vids kaptagja ald fyrir sjálfvirka þjónustu til og frá farsímakerfinu er mínútugjald. 

Gjaldið er kr. 7,80 fyrir hverja mínútu innanlands. Fyrir brot úr mínútu greiðist gjald 

se a mínútu. 
1.5 Vi ið lu er afgreiðslugjald og mínútugjald. Af- 

greiðs lugjald er kr. 4,70 fyrir hvert símtal og mínútugjald er kr. 9 40 fyrir hverja 

byrjaða mínútu innanlands. 

ónusta í sjálfvirka farsímakerfinu.    
   

    

er svarað. 

3. Sundurliðun reikninga í sjálfvirka farsímakerfinu. 

Notendum er gefinn m hvaða númer hringt er í, dagsetningu 

og tímalengd símtala, gegn 

„1. Símtöl til útlanda. 

„Í.1. Stofngjald kr. 400. 

] rsfjórðungsgjald kr. 143,00. 

. Gjald pr. simtal kr. 2,75. 

  

3
 

IØ
 

00
9 

    

t 
að
 

(G
å 

  

V. KAFLI 

Símskeyta- og símatelexgjöld. 

i. Gjald fyrir símskeyti innanlands. 

I.1. Venjulegt símskeyti: Grunngjald kr. 33,00 og kr. 2,10 fyrir hvert orð: Lágmarksorða- 

fjöldi 7 orð. 

  

      

    
  

1.2 Hra Tvöfalt venjule gt ske agjald auk hraðboðagjalds kr. 90,00. 

1.3 Veðu yti: Kr. ti. 

1.4 Heillaskeyti: Venjulex < kr. 50,00 fyrir heillaskeytiseyðublaðið. 

15. Sar múðarskeyti sendanda e r í sjálfsvald sett hve mikið hann 

> 
5 

í Landspítalasjóð.
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1.6.1. Venjulegt simskeyti: Hringt er f vidtakanda og texti skeytisins lesinn. Skeytið er síðan 

póstlagt. Viðtakandi getur sótt skeytið til ákvörðunarsímstöðvar ef hann óskar þess. 

1.6.2. Hraðskeyti: Texti skeytis sendur símleiðis til viðtakanda samstundis eða samkvæmt 

forgangsrétti. Leitast skal við að hafa upp á viðtakanda sem fyrst til afhendingar 
skeytisins. 

1.6.3. Heillaskeyti: Heillaskeyti er borið út samdægurs eða svo fljótt sem verða má. 

1.6.4. Samúðarskeyti: Samúðarskeyti er borið út samdægurs eða svo fljótt sem verða má. 

1.7.  Hraðafhending símskeyta: Óski sendandi eða viðtakandi venjulegs skeytis afhending- 

ar samdægurs, mun það verða sent gegn aan eagjaldi kr. 90,00. Óski sendandi, 

að skeyti sé afhent gegn kvittun, er gjald fyrir það kr. 15,00 að auki. 
1.8.  Eyrirfram greitt svar (RP): Ef sendandi óskar að greiða gjald fyrir svarskeyti, skal 

skrifa RP fyrir framan nafnkveðjuna og tiltaka jafnframt orðafjölda svarskeytisins. 
RP 10 þýðir, að svar sé greitt fyrir 10 orða skeyti. 

I.9. Samanburður til tryggingar gegn missímun (TC): Aukagjald er helmingur venjulegs 
símskeytagjalds. 

2. Gjald fyrir símskeyti til útlanda. 

Gjöld fyrir símskeyti til útlanda eru ákveðin af alþjóðasamþykktum og milliríkjasamn- 
ingum, og tilkynnir Póst- og símamálastofnunin þau eins og þau eru á hverjum tíma. 

3. Gjald fyrir skeytaafgreiðslu við skip og báta. 

   

  

3.1. Almenn loftskeyti. 
3.1.1. Gjald fyrir loftskeyti til og frá íslenskum skipum um íslenskar strandarstöðvar, ef 

afhendingar- eða ákvörðunarstöð skeytis er á Íslandi, er þannig reiknað: 

a. Grunngjald fyrir hvert skeyti kr. 32.,00. 

D. Línugjald kr. 2,10 á hvert orð. 

Cc. Strandargjald kr. 2,40 hvert or 

d. Skipsgjald, ef skipid tekur slikt "sjald. 

e. Gjald fyrir aukaþjónustu að beiðni sendanda. 

Minnsta gjald er hið sama og fyrir 7 orð. 

3.2. Sérstök loftskeyti. 

3.2.1. Gjald fyrir veðurskeyti frá veðurathugunarstöðvum og ísl. skipum til Veðurstofu 

Íslands um strandarstöðvar Póst- og símamálastofn runarinnar er kr. 18,00 að viðbættu 

hálfu strandargjaldi fyrir 10 orð eda kr. 12,00. 

3.2.2. Gjöld fyrir önnur loftskeyti og aukaþjónustu eru Í samræmi við 1. og 2. grein þessa 
kafla. 

3.3. Gjöld erlendra skipa eru samkvæmt alþjóðagjaldskrá. 

4. Símatelex. 

4.1. Gjald fyrir sendingu. 

4.1.1. Grunngjald fyrir hvert sent telex kr. 99,00. 

4.1.2. Atgreloslug Jald fyrir hverja byrjaða mínútu í sendingu telex frá kl. 8.00 til kl. 21.00 
kr. 49, 

4.1.3. Min te ald er gildandi telexgjald til hvers lands, tekið fyrir hverja byrjaða mínútu. 
4.2. Gjald fyrir móttöku. 

4.2.1. Símnefni á ári kr. 438,00. 

4.2.2. Ársfjórðungsgjald fyrir áskrift að símatelex kr. 422,00. 

4.2.3. Afgreiðslugjald pr. telex (úthringing skv. reglum og póstsending) kr. 99,00.
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5. Stöðvartelex. 

Gjald fyrir sendingu. 

Grunngjald fyrir hvert sent telex kr. 99,00. EJ 

nm Dø
 

=
=
 

AQ 

Mínútugjald er gildandi telexgjald til hvers lands, tekið fyrir hverja byrjaða mínútu. 

Aðstoðargjald 1 fyrir hverja byrjaða mínútu í sendingu telex kr. 38,00. 

VI. KAFLI 

Fjarritvélar. 

„ Stofngjald. 

Númer í telexstöð .............20. 0000. nknee 

Bæjarlína .......0......02 0002. rnnee 

Venjuleg fjarritvel af el ldri gerð, HR IR 

Innbyggður e andurg ALÍ 0000. 

Innbyggður vélsendir ..........0...00000 00. 

Morsetæki (vélsendir eða vélgatari) ..........02.2.0 0000 

Afriðill IR HR 

Tengipúlt ........200000. 00. k rr ker rr er er nrnnee 

Fyrir utskiptingu å fjarritvélum, ef leyft verður, greiðist fullt stofn- 

gjald, eða kostnaðar verð ásamt uppsetningarkostnaði. 

Viðtökugjald fyrir telexnúmer og búnað, ef leyft verður ............. 

Breyting á telexheiti ses. HR 

    

Númer í telexstöð .......000..0 0. ensures 

Bæjarlína ..............0.2.00 0 n nn e kk rrnnns 

Venjuleg fjarritvél af eldri gerð. Viðhald innifalið án kostnaðar við 

utanbæjarferðir, án pappírs og leturborða. Viðhald utan dagvinnutíma 

sé þess óskað, greiðist sérstaklega ...........0.0.00... 000. 

Venjuleg fjarritvél af nýrri rafeindagerð. sjá Verðskrá. 

Innbyggður endurgati ............. IR 

Innby 'ggdur vélsendir ........... ARI 

Morsetæki (vélsendir eða vélgatari) ....... AR RINI 

Afriðill 0... HR 

Tengipúlt ..........00..0000. 0. rkrksknne 

"yrir ritsímatæki, sem nota 75 Baud hraða í stað 50 Baud hækkar leigan 

um 25%. 

Fyrir ICAO ritsímatæki á Keflavíkurflugvelli greiðist 40% hærri leiga, 

en kostnaður sbr. 2.3. vegna utanbæjarferða fellur niður. 

Fyrir ritsímatæki, sem eru í notkun allan sólarhringinn, hækkar leiga 

um 20%. 

  

3. Flutningsgjald fyrir venjulega fjarritvél. 

Milli húsa á svæðis sömu SÍMStÖðVar ......000 0 

Innanhúss ........ HR 

  

Frá húsi á svæði annarrar símstöðvar .........0..... 

Kr. 

I
n
 

m
a
 8,00 

29,00 

29,00 s
t
 2
 

þe
i 

AJ
 

ta
 

934,00 

934,00 

375,00 

448,00 

638,00 

>» 
ABA

 
to
 

ma
 

> 
t 

2 448,00 

( 298,00 Fm
 

1 657,00 

422,00 

10 873,00 

597,00 

597,00 

832,00 

298,00 

646,00 

i
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a
 

4 634,00 

344,00 

5 986,00 
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4. Gjald fyrir telexritanir. 

4.1. Telexritanir innanlands greidast med kr. 1,56 fyrir hvert teljaraskref, og samsvarar 
það kr. 3,90 á mínútu 

Gjald fyrir telexritanir til útlanda ákvarðast af alþjóðasamþvkktum og milliríkjasamn- 

ingum og tilkynnir Póst- og símamálastofnunin þau eins og þau eru á hverjum tíma. 

       

  

5. Leiga, uppsögn o. fl. 

í ber að greiða 

af síma. Hlu 

fnotagjöl in 

gar hinir sömu og fyrir r afnotag jald 

irfram, áðu 

  

ir en uppsetning er hafi 
S gslega fyrirfram, og eru gjalddag 

- mánuði telst sem heill mánuður Við fyrsta reikning. 

Notandi skal sjálfur a 

símamálastofnunar, sem er í hans vörslu, gagnvart bruna. vatns: 1 

Segja má sambandinu upp um mánaðamót með eins mánaðar fyrirvara, og skal það gert 
skriflega. 

Upplýsingar um endurkaupsverð búnaðar fást hjá Póst- og símamála 

sinni. 

    

    

id 

j Í     

   

   

nnast og bera kostnað af tryggingu fjarrital   

    

stolnuninni hverju 

Vli. KAFLI 

Gagnaflutningsnef og mótöld (modem). 

1 landið 

la. Í skiptistöðvum eru í 

          

  

Í almenna g: agnaflutningsnetinu eru skiptistöðvar víðs vegar 

um netið líkt og pakkar með heimili ingi viðtakanda. Í 

Í sundur DE sendir áfram í í rétta átt. Notendur verða ýmist tengdir stöðvunum með 

bei inum línum eða þeir geta valið 

er í sí Hver notandi kaupir rétt fi 

nungis £ jöld fyr 

    
  

ínu með þv Á að no ta sjálfvirka símakerfið eins og þegar 

agr ; á tilteknum hámarkshraða. Í 

fyrir gagnaflutning milli 

   

  

   
          

    
     gengisskráningu. 

Í. Stofngjald. 

1.1.  Stofngjald fyrir afnot at gagnaflutningsnetinu fer eftir hámarkshraða sendinga sem 

hér segir: 

    
1.1.1. Fyrir notandalínu samkvæmt staðlinum X.25 

2 400 4 800 9 600 19 200 

14 500,00 20 300,00 28 900,00 40 500,00 

1. samkvæmt stöðlunum X.3 og X.28 (PAD) 

300 1200 2400 | 801 9 600 19 200 
Stofngjald kr. 8 500,00 10 200,00 11 700,00 1: 15 500,00 )     J 

us
 

(gildir einungis um búnaí 

  

    
   þan

ni 

þm
 

RN
 

naflutningsnetinu með hringimótaldi, greiða skráningargjald en 
ningargjaldið er 1 385 krónur. 
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. Afnotagjald. 

Ársfjórðungsgjald fer eftir hám: sarkshri iða sendinga sem hér segir: 

Fyrir notandalínu samkvæmt staðlinum Á.25S 
Hraði (b/s) 2400 4 800 9 600 19 200 

  

Ársfjórðungsgjald kr. 9 600,00 13 500,00 19 300,00 27 400,00 

2. Fyrir notandalinu samkvæmt stådlunum Á.3 og X.28 (PAD) 

Hradi (b/s) 300 1 200 2 400 4 800 9 600 19 200 
Ársfjórðungsgjald kr. 3 600.00 4 300,00 4 800,00 5 600,00 6 200,00 7 200,00 

3. Ársfjórðungsgjald af tengingu við gagnanetið með hringimótaldi er 690 krónur. 

tv
. 

ts
 

1
 

PN 
Á 

02
 

Fyrir fjölrásanotkun á einni notandalínu greiðist 120 krónur á ársfjórðungi fyrir 

hverja rás sem bætist við á línunni (gildir einungis um búnað í samræmi við staðalinn 

X.25, sbr. 2.1.1.). 

  

   
  

Fast gjald er tekið fyrir hvert samband en síðan er greitt fyrir gagnaflutning eftir því 

hve langan tíma hann tekur og hversu mikið er flutt. 

I. Gjald fyrir hvert samband er 35 aurar. 

2. Tímagjald er miðað við mínútu. Fyrir hverja byrjaða mínútu er tímagjald: 

Innan stöðvarsvæðis í gagnanetinu .. 6, aurar 

Milli stöðvarsvæða í gagnanetinu ... 10,0. aurar 

Ef hringimótald er notað (sbr. 1.1.4.). reiða Í krónu á mínútu til viðbótar 

þessum gjöldum. 

3. Gjaldeining gagnaflutnings heitir gagnasneið og er hver sneið 64 átta bita bæti. Gjald 

fyrir hverja byrjaða gagnasneið er: 

Innan stöðvarsvæðis í gagnanetinu 1.1 eyri 

Mill stöðvarsvæða í gagnanetinu 1,7 eyrir 

>egar notuð er fasttengd lína í gagnaflutningsnetinu er greitt ársfjórðungsgjald í stað 

Stofngjald er ekki tekið, en leigugjald er sem hér segir: 

1. ri 

DO
 

  

sambandsgjalds og timagjalds sem hér segir: 

    

Innan stöðvarsvæðis í gagnanetinu .. 3 560 krónur 

Milli stöðvarsvæða í gagnanetinu ... 4 040 krónt 

Þar að auki greiðist magngjald samkvæmt 2.2.3. af slíkum netleigulínum. 

  

. Skammfímatengingar. 

Eftirfarandi reglur gilda um kant imaten an við almenna gagnaflutningsnetið. 

Fyrir X.25-línu. Fundið er notkunargjald á dag m 

gjald fyrir viðkomandi línu. Leigugjaldið er margfeldi dc 

aldrei lægra en fyrir 65 daga. É 

      
eð því í að deila 65 upp í ársfjórður 

laggjalds og dagafjölda. þó      

Fyrir X.3/X.28-línu. Fundið er notkumargjalí á dag með því að deila 55 upp í 

ársfjórðungsgjald fyrir viðkomandi línu. Leigugj 

dagafjölda, þó aldrei lægra en fyrir 55 daga. 

a ng 
er margfeldi daggjalds og 
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VIIL KAFLI 

Sambönd. 

Póst- og símamálastofnunin rekur samfellt línukerfi um mestallan hluta landsins. Að 

stórum hluta tilheyrir þetta línukerfi hinu almenna sjálfvirka fjarskiptakerfi stofnunarinnar, 

en auk þess leigir stofnunin út línur til einkanota, svo sem fyrir tal, gagnaflutning, 

dagskrárflutning, fjarstýringar, o.fl. 

Skipta má línum í tvo flokka, langlínur (langlínukerfi) og notendalínur (notendakerfi). 

Langlínukerfið eru burðarlínur (stafræn og hliðræn fjölrásakerfi), sem tengja rásir við 

símstöð eða milli símstöðva. Notendalínur eru línur, sern liggja frá einstökum notendum til 

langlínukerfísins. Línur milli sjálfvirkra símstöðva á Stór-Reykjavíkursvæðinu, sem notaðar 

eru fyrir leigulínur innan þess svæðis, teljast einnig til notendakerfisins. Ef völ er bæði á 

notenda- og langlínum fyrir tiltekið leigusamband, ákveður Póst- og símamálastofnunin 

hvora tegundina skal nota. 

Hlððrænar leigulínur PAN tal og 

    

naflutning má ekki nota án sérstakrar heimildar 

1gnaflutningur með grunnbands- 

lu þá takmörkuð við svæði einnar 

fyrir hærri tíðni en 4 kHz. U 'ndanþeginn þessu ákvæði er 

      

mótöldum fyrir hraða allt að 19,2 kb/s, en slík sambönd ski 

sjálfvirkrar símstöðvar. 

Gjald fyrir leigulínur. 

Gjaldið skiptist í stofngjald og afnotagjald. Fyrir leigulínu eða þann hluta letgulínu, sem 
liggur um non arði reiknast gjöldin skv. líð 11. og 2.1 - Fyrir leigulínu eða þann hluta öð >. g 

leigulínu sem liggur um langlínukerfi, reiknast gjöldin skv. 1.2. og 2.2. Skemmstur leigutími 

fyrir línur samkvee mt ofangreindu er 6 mánuðir, en annars er gagnkvæmur uppsagnarfrestur 

  

    

3 mánuðir ) 

Gjald fyrir línur, sem leigðar eru til skemmri tíma en 6 mánaða, er reiknað samkvæmt 

Í. Stofngjald. 

I.1.  Eyrir línur í notendakerfi greiðist stofngjald, sem jafngildir 2ja ára leigu, samkvæ 

    

   

  

gildandi gjaldskrá, begar línan er tekin á leigu, að frádregnum þeim hluta leigunnar, 

sem óháður er lín aulengd (sbr. 2.1.4.). 

1.2... Fyrir linur i langlinukerfi åkvedst stofngjald af Póst- og símamálastofnuninni hverju 

sinni. 

2. Afnotagjald. 

2.1.  Afnotagjald fyrir línur í notendakerfum er mismunandi eftir því um hvers konar 

not kun er að ræða. Það eru háð lengd línunnar, en getur einnig innifalið þátt, sem er 

háður línulengd (sbr. 2.1.4.). Línulengdin reiknast í hálfs km þrepum, en lágmarks 

lengd | línu eða línuhluta er 2 km nema annað sé tekið fram. Ársfjórðungsgjaldið er 

sem hér segir: 

Gjald fyrir hvern km 

2ja vira Íra víra 

KT. 

2.1.1. Tallfna ...........0.. 296,00 

2.1.2. Lina fyrir gagnasendingar ...................... 372,00 

2.1.3. Dagskrárlína fyrir hljóðvarp á grunnlínu .......... 1 402,00 1 

2.1.4. Dagskrárlína fyrir stereo hljóvarp á stafrænum 

flutningskerfum. Óháð lengd: kr. 54 800,00. 

A hvernkm .......... 00 I 095,00
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2.2.4. 

Gjald fyrir hvern km 

2ja vira åra vira 

kr. kr 

Fjarstýringarlína .........0.0..... 0. 296,00 471,00 

Ritsímalína ítónritsíma ........................ 153.00 

64 kb/s flutningsleið milli einkabúnaðar sama not- 

anda. Lágmarkslengd erSkm ................... 2 700,00 

2 Mb/s flutningsleið milli einkabúnaðar sama not- 

anda. Lågmarkslengd er 5 km ................... 11 000,00 

Ritsímalína. sem ekki er flutt á tónritsíma, reiknast sem tallína. 

Ársfjórðungsgjald fyrir línur í langlínukerfum er sem hér segir: 

Gjald vegna línu, sem tengir einkasímabúnað notanda símanúmeri í miðstöð á öðru 

gjaldsvæði, er sem svarar 16 250 mínútum á því gjaldi, sem gildir fyrir sjálfvirkt val 

milli viðkomandi gjaldsvæða. Þetta kemur til viðbótar afnotagjaldi, sem greiða þarf 

skv. Í. kafla. 

Fyrir tallínu milli einkabúnaðar notanda á mismunandi stöðum er gjaldið kr. 

14 500,00 fyrir hvern endapunkt og útgangspunkt og kr. 148.00 fyrir hvern km. 

Fjarlægðin er reiknuð eins og leið liggur í símakerfinu milli viðkomandi endapunkta 

Línur skv. þessum lið má ekki nota til að tengja einkasímabúnað notanda símanúmeri 

í miðstöð á öðru gjaldsvæði. 

Fyrir línur fyrir gagnasendingar er gjaldið reiknað eins og í 2.2.2., en með 

margföldunarstuðli, sem ákveðst af hraða sendingar: 

  

Flokkur Hraði (bitar/s)} Stuðull 

Al 0 — 4800 1,00 

A2 4 801 — 9 600 1,30 

A3 9 601 — 19 200 1,60 

A4 48 000 — 64 000 2,50—3,50 

AS 2 Mb/s 25—35 

Fyrir ritsímalínur í tónritsímakerfum er gjaldið reiknað eins og í 2.2.2., en með 

margföldunarstuðli, sem ákveðst af hraða sendingar: 

Flokkur Hraði (Baud)} Stuðull 

Bi 50 0,20 

B2 75 0,22 
B3 100 0,24 

B4 300 0,33 

Ef óskað er eftir ritsímalínu á leið þar sem ekki er tónritsímakerfi, fær notandi tallinu 

til afnota og er þá reiknað með margfeldistuðli jafnt og 1. 

Gjald fyrir fjarstýringarlínur er hið sama og fyrir tallínur, ef heil lína er tekin undir 

fjarstýringuna. Ef fjarstýring getur, án þess að valda truflunum, farið fram á línu, sem 

notuð er fyrir tal, skal gjaldið vera 25% af því, sem reiknað er samkvæmi 2.2.2. 

Gjald fyrir dagskrárlínur fyrir hljóðvarp er reiknað eins og í 2.2.2. en með 

margföldunarstuðli eftir bandbreidd: 

Flokkur Bandbreidd Stuðull 

C1 3 kHz 1,0 

C2 15 kHz 1,4 

C3 2x15 kHz 2,8
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2.3. Gjald fyrir línur til annarrar notkunar en getið hefur verið hér að framan ákvarðast af 

Póst- og símamálastofnun hverju sinni. 

  

   i 

3. Leigur í stuttan tíma. 

3.1. Eftirfarandi gjöld eru tekin fyrir línur, sem leigðar eru í stuttan tíma, þ.e.a.s. í minna 

en 6 mánuði. Leigutími skal tilgreindur við pöntun. Stofngjald er ekki tekið fyrir 
Þessar línur, nema í sérstökum n tilvikum. 

Fyrir línur eða línuhluta í notendakerfum er tekið lágmarksgjald, sem er eit 
ársfjórðungsgjald skv. 2.1. nema fyrir línur skv. 2.1.4., en fyrir þær er þetta gjald '“ a 

ársfjórðungsgjaldinu. Lágmarksgjaldið innifelur alit að 5 sólarhringa notkun. Fyrir 

hvern byrjaðan sólarhring til viðbótar er síðan tekið gjald, sem er Y%30 af ársfjórðungs- 

gjaldinu. Bráðabirgðatenging innanhúss hjá notanda er innifalin í lágmarksgjaldinu 

3.1.2. Fyrir línur eða línuhluta í langlínukerfi er tekið lágmarksgjald, sem er % af 

ársfjórðungsgjaldi skv. 2.2. og innifelur það allt að 5 sólarhringa notkun. Fyrir hvern 

byrjaðan sólarhring til viðbótar er síðan tekið gjald, sem er "so af ársfjórðungs- 
gialdinu. 

Að
 

ni 

    

  

   

ÍX. KAFLI 

Notendabúnaður við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar. 

Verðið er kostnaðarverð á hverjum tíma, sem telst innkaupsverð eða framleiðsluverð 

að viðbættum umsýslukostnaði. 

Póst- og símamálastjóri gr út verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar 

miðstöðvar og fjarritvélar í samráði við ráðuneytið. 

  

X. KAFLI 

ÍNN símnefna.   

    reiðast k „440.     ningu símnefna í ári. Sé sama símnefni skrá 

en 10 símstöðvum, greiðast bó aðeins kr. 11 10, ) fyrir erla skr ungt þar fram yfir. Gjaldið 

greiðist fyrirfram fyrir almanaksárið. Brot úr ári telst sem heilt ár. Uppsagnartrestur er 3 
mánuðir. og er hann gagnkvæmur. 

    

ms 

  

AT. KAFLI 

í. Símaskráin. 

          Póst- og símamálastofnunin gefur út símaskrá og fylgir hverju símanúmeri eitt eintak : 

ærri útgáfu hennar. Framan á kápu símaskrár skulu prentuð svæðanúmer sjálfvirka 

  

símakerfisins og á bakhlið hennar upplýsingar, sem nauðsynlegt þykir að dómi Póst- og 

símamálastofnunarinnar að birta almenningi. Oheimilt er, að viðlagðri ábyrgð, ef út af er 
brugðið, að hylja framangreindar upplýsingar með Ógagnsærri hlífðarkápu eða á annan hátt. 

Póst- og símamálastofnunin ber ekki ábyrgð á villum. sem kunna að vera í símaskránni. 

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

  

2. Skrásetning í símaskrána. 

Hver talsímanotandi fær nafn sitt skráð án sérstaks gjalds í einni línu í stafrófsskránni. 

Gjald fyrir hverja línu í stafrófsskránni fram yfir það, sem að ofan segir, er kr. 130,00. Sé 

auk aðalsímnotanda einn eða fleiri aukanotendur að sama síma, ber að greiða kr. 220,00 

fyrir hvern aukanotanda. Aukasímnotendur geta ekki öðlast aðalsímnotendarétt (t. d. rétt 

til að fá símann fluttan eða skráðan eingöngu á sitt nafn) án þess að greiða ppsetningarai ald 

fyrir númerið að nýju eða viðtökugjald. 
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0 ngu Í boss SSU, þó að aukasímnotandi hafi um lengri eða skemmri tíma haft nafn 

  

g kveður tilhögun á símaskránni, og hún getur synjað 

mönnum um upp tö töku; ste tarfsheit: a, sem hún telur óeðlileg eða vafasamt, að hlutaðeigandi hafi 

rétt til að bera. 

  

3. Skrásetning í stafrófsskrána. Kr. 

Breytt letur í skrá, hver lína ............0.0.. 0... 220,00 

Aukanafn í skrá ..... MI IN 220,00 

Aukalína í skrá, hverlína ............... sr 130,00 

Aukanafn med breyttu letri (ein lina) kr. 220,00 + 220,00 ............ 140,00 

    

Aukalinur eru taldar: Ef fyrirtæki lætur skrásetja nöfn starfsmanna sinna í skrána undir 

nafni fyrirtækisins 

á. Skrásefning í atvinnuskrána 

4.1. Skrásetning án sérstaks gjalds. 

Hver símnotandi, sem rekur atvinnu- eða verslunarfyrirtæki og óskar skriflega eftir 

skráningu í atvinnu- og viðskiptaskrána í samræmi við þá flokkun, er Póst- og 

símamálastofnunin hefur ákveðið, fær án sérstaks gjalds eina línu til skrásetningar á 

símanúmeri sínu, ásamt nafni og heimilisfangi, með venjulegu letri í einn flokk 

skrárinnar. Aukasímnotendur öðlast ekki rétt til skráningar án sérstaks gjalds. 

Skrásetning gegn borgun. 

Ef símnotandi vill láta skrá sig í fleiri en einn flokk, kostar hver skrásetning fram yfir þá 

fyrstu kr. 130,00. Ef nafnið óskast skráð með breyttu letri, kostar það kr. 220,00. 

Auglýsingalína kostar kr. 130,00. z 

      
MA 

  

    

2 KA ts
 

  

5. Auglýsingar í símaskrá. 

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

að því marki, sem hún telur að samrýmist númeraskránni. 

XII. KAFLI 

Radíótæki og þjónusta um radíóstöðvar. 

1. Radíóeftirlitsgjöla. 

Gjöld vegna talstöðva skulu vera sem hér segir: 

I.1. Fyrir milli-, stutt- og metrabylgjustöðvar í skoðanaskyldum skipum, 

bátum og flugvélum og fastastöðvar (þar með taldar móðurstöðvar m. 
  

    

a. fyrir þjónustu við bifreiðar). 

1.1.1. Leyfisbréfagjald þegar samanlagt sendiafl er yfir 100 wött (endurnýist Kr. 

við allar breytingar á stöðinni) ............00...00. 0. 

1.1.2. Árlegt efilisgi ild senda þegar samanlagt sendiafl er yfir 100 wött .. ] 

1.1.3. Leyfisbréfag; begar samanlagt sendiafl er 100 wött eða minna 

(endurnyist DN ll ir breytingar á stöðinni) ...................2.…… 220,00 

1.1.4. Árlegt eftirlitsgjald senda samanlagt 100 wötteða minna ........... 673,00 

  

   1.2. Fyrir milli-. stutt- og metrabylgjustöðvar í bifreiðum og vinnutækjum, 

sem eru einungis oðaðar eftir ósk notanda eða af gefnu tilefni. 

1.2.1. Leytisbréfagjald (endurnýist við allar breytingar á stöðinni) 

  

 



sf
 > 

Do
 

pu
nd
 
þ
r
 

þr
 
þ
r
 
þ
r
 

jr
 

DD
 

RD 
DD
 

D
O
N
 mm

 

RD 
DN 

A 

AHA
 
n
i
 nm

 

BH >)
 

6. 

ð. 

DO 

7 502 9. 

Árlegt starfrækslugjald fyrir stöðvar í bifreiðum með sértíðni og í 

bátum. sem ekki eru skoðunarskyldir ........................ 

Fyrir almenningstalstöðvar (CB) í 27 MHz tíðnisviðinu. 

Starfsleyfi (gildir fS ár) ..............000. 200 

Endurnýjunargjald fyrir starfsleyfi .......0.000. 00... 

Stöðvarleyfi (gildir í ár) .........00...0.. 0... 

Endurnýjunargjald fyrir stöðvarleyfi .......0.0.000.00000 00... 

Leyfisbréfagjald fyrir stöðvar með sendiafi 50 milliwött eða minna 

Bráðabirgðaleyfi útlendinga .............00.000. 000 

Önnur gjöld. 

Leyfisbréf vegna amatörstöðvar ásamt upphafsskoðun (endurnýist við 

tilfærslu milli T-, A-, B- og C leyfa) ........%0.00 00 

Leytisbréf nýliða vegna amatörstöðvar ásamt upphatsskoðun (gildir í 2 

ár) og bráðabirgðaleyfi erlendra amatöra ............0....0...... 

Leytisbréf vegna fjarstýringa á bílskúrshurðum .................... 

Leyfisbréf vegna fjarstýringa á líkönum ..............0....... 

Fyrir skírteini loftskeytamanns .........0.0...0.0 00... 

Fyrir skírteini talstöðvarvarðar ........... HI 

Fyrir aukaskoðun amatörstöðvar ...........0020 0000. 

Innsiglisgjald (ferðakostnaður samkvæmt reikningi) ............... 

Leyfisbréf (gildir í 4 ár) fyrir endurvarpsstöðvar fyrir sjónvarp með 

sendiafi minna en 100 milliwött, settar upp með heimild Ríkisútvarps- 

NS 20.00.0000 kk enken kk k re ker rneee 

  

2. Gjöld fyrir tegundaprófun. 

Gjald fyrir tegundaprófun talstöðva, afl yfir0,5 watt ........ … 

Gjald fyrir tegundaprófun talstöðva, afl 0,5 watt eða minna ........... 

Gjald fyrir prófun á einstökum talstöðvum, sem fluttar eru inn af ein- 

staklingum til eigin nota .............00 000 

Gjald fyrir tegundaprófun á radíótækjum öðrum en talstöðvum er eftir 

reikningi. 

Gjald fyrir forkönnun á eiginleikum talstöðva og annarra radíótækja 

júní 1987 

Kr. 

278,00 

508,00 

410,00 

346,00 

240,00 

346,00 

241,00 

434,00 

220,00 

184,00 

100,00 

360,00 

180,00 

240,00 

477,00 

„00 us
 nm 

AJ
 

1 212,00 

1 725,00 

Innflutningur erlendra radíótækja, þar á meðal talstöðva, er háður samþykki Póst- og 

símamálastofnunarinnar. Innflytjendur skulu sækja um heimild á þar til gerðum 

eyðublöðum. Sé um fyrsta innflutning að ræða á tæki eða talstöð, kannar Póst- og 

símamálastofnunin með tegundaprófun, hvort tækið fullnægi þeim kröfum, sem 

gerðar eru. 
Innflytjandi, sem flytur inn radíótæki í fyrsta sinn, fær áritun Póst- og símamálastofn- 

unarinnar á tollskjöl, en ber síðan að afhenda tækið í prófun. Með tækinu skal fylgja 

handbók, sem í eru allar nauðsynlegar upplýsingar um tækið og notkun þess. Gjald 

fyrir tegundaprófun talstöðva greiðist fyrirfram. 

Að lokinni prófun skilar Póst- og símamálastofnunin niðurstöðum til innflytjanda. 

3. Viðskiptagjöld. 

Radíósímtöl við skip og báta. 

Sjá kafla III. 4. hér að framan. 

Skeytaafgreiðsla við skip og báta. 

Sjá kafla V. 3. hér að framan.
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3,3. iðskiptagjöld vegna radíóstöðva í verstöðvum. 
v egna radíóstöðva. sem komið er upp í verstöðvum á vegum samtaka útvegsmanna á 
viðkomandi stað, skal greiða eftirtarandi daggjöld: 

Kr. 

Fyrir i--Sbáta ......0.0.0.0.0000. 00. vener eerrnveee 100,00 

Fyrir 6—lSbáta ................. HR 184,00 

Fyrir 16—30 báta .......000... 000. 261,00 

Fyrir 3l bát og fleiri ...........00000..0 346,00 

Ef um Íeigutalstöð er að ræða, greiðast að auki venjuleg leigugjöld samkvæmi 
verðskrá. 

3.4. Vegna metrabylgjustöðva, sem komið er upp á stöðum þar sem Póst- og símamála- 

stofnunin veitir ekki strandarstöðvarþjónustu á metrabylgjurásum, skal greiða 

daggjald kr. 180,00 enda sé eingöngu um að ræða viðskipti, er lúta að rekstri 

fiskiskipa og veiðum. 

3.5.  Viðskiptagjöld anda rstöðva 
3.5.1. Ársfjórðungslegt afnotagjald landfars töðva, sem nota rásir á millibylgju, kr. 346,00 

3.5.2. fgreitt eða skilaboð send (fyrir símtöl eða skilaboð Afgreiðslugjald f fyrir | hvert símtal a 

afgreidd frå af; lar far rstöðvaþjónustunni til annars gjaldsvæðis í slustöð í bi 

símakerfinu, en hún er í, greiðist línugjald skv. gjaldskrå) kr. 50,00. 

  

     

á. skvidutilkynningar skipa. 

Öll íslensk skip, sem eru tilkynningaskyld samkvæmt lögum frá 17. maí 1968 og gildandi 

greiði ársfjórðungsgjald fyrir flutning skyldutilkynningar um 

  

p 

Gjaldid skal vera svo sem hér segir: 
Kr 

Fyrir skip undir 15 rúmlestum brúttó ..................... 184,00 

Fyrir skip 15 að 50 rúmlestum brúttó ........... AR 275,00 

Fyrir skip 50 að 100 rúmlestum brúttó .................... 370,00 

Fyrir skip 100 rumlestir bruttå og yfir ................ rue 495,00 

Gjald þetta er óviðkomandi öðrum viðskiptagjöldum vegna vidskipta skipa um strand- 

arstöðvar Póst- og símamálastofnunarinnar, og skal það greitt fyrirfram ársfjórðungslega. 

Óheimilt er að hagnýta upplýsingar þær, er fást með skyldutilkynningunum, til annarra 

nota en öryggisgæslu vegna skipa og áhafna. 

  

5. Almenn ákvæði. 

5.1. Hver sá, sem óskar að starfrækja radíótæki á landi, sjó eða í lofti, innan íslensks 

16; gsagnarumd æmis, skal senda Påst- og simamålastofnuninni skriflega umsåkn um 

leyfi til bess åsamt naudsynlegum upplysingum um tækin og tilgang notkunar. Petta 

dir þó ekki um viðtæki, sem er fyrir útvarp eingöngu og er skráð hjá Ríkisútvarp- 

inu. Verði slíkt leyfi veitt, er ir það gert með leyfisbréfi, þar sem tilgreind eru skilyrði 

fyrir leyfinu, leyfistími o. fl. Fyrir hvert leyfisbréf komi ákveðið gjald samkvæmt 

gildandi gja Idskrá um radóta eki. Skal gjaldið greitt við afhendingu leyfisbréfs. 

5.2. Póst- og símamálastofnunin hefur eftirlit með notkun radíótækja. Talstöðvar í skipum 

og bátum með þilfari eru skoðaðar einu sinni á ári. Aðrar talstöðvar eru ekki háðar 

skoðunarskyldu, en eigendum þeirra er heimilt að koma með þær til skoðunar. 
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Þegar framkvæma skal skoðun, skal hlutaðeigandi stöðvarvörður sjá um, að nægilegt 

rafmagn sé fyrir hendi, svo að prófa megi tækin. Enn fremur getur eftirlitsmaður 

krafist þess, að stöðvarvörður sé viðstaddur skoðun og til aðstoðar eftirlitsmanni sé 

þess þörf, t. d. við skoðun lífbátasenda og þ. u. 1. Sé stöðvarvörður eða fullgildur 

staðgengill, að dómi eftirlitsmanns, ekki viðlátinn brátt fyrir ósk eftirlitsmanns, er 

honum heimilt að taka sér aðstoðarmann, og ber þá leyfishafi stöðvarinnar 

aukakostnað, er af því kann að leiða. Óski leyfishafi radíótækja aukaskoðunar, 
einhverra ástæðna vegna, ber honum að greiða fyrir framkvæmd hennar aukalega 

hálft efti irlitsgjak d ad vidbættum ferdakostnadi. 

Þeim, sem leyfi fá fyrir sendistöð, ber að sjá um, að enginn starfræki hana, nema sá 

sem fengið hefur skírteini hjá Póst- og símamálastofnuninni, er heimili honum 

starfrækslu slíkrar stöðvar (skírteini loftskeytamanns eða talstöðvarvarðar). Stöðin er 

þó ávallt undir yfirumsjón leyfishafa eða fulltrúa hans og starfræksla hennar á ábyrgð 

    

    

þeirra. 
Bæði stöðvarverði og leyfishafa eða fulltrúa hans er skylt að undirrita þagnarheit og 

haga starfrækslunni í einu og öllu samkvæmt fyrirmælum Póst- og símamálastofnunar- 

innar og hlíta þeim ákvæðum og reglum. innlendum og alþjóðlegum, sem settar eru 

og settar kunna að verða um starfrækslu slíkra stöðva. Verði misbrestur á þessu, 

getur Póst- og símamálastofnunin afturkallað leyfisbréf stöðvarinnar, innsiglað hana 

eða, sé hún í leigu frá Póst- og símamálastofnuninni, tekið hana í sína vörslu. 

Radíóettirlitsg jöld og annar kostnaður vegna tækjaskoðunar greiðist í síðasta lagi 10 

dögum eftir framvísun reiknings. 

Póst- og símamálastofnunin eða sérstakir umboðsmenn hennar sjá um uppsetningu 

og viðhaldsþjónustu á fastastöðvum. Uppsetningu og viðhaldsþjónustu á farstöðvum 

annast Póst- og símamálastofnunin og þau verkstæði, sem fengið hafa heimild til 

viðgerða á ákveðnum gerðum talstöðva. Leyfishafi greiðir þessa vinnu samkvæmt 

erkningi. 
jöld fyrir símtöl, símskeyti og annað það. sem gjaldskylt er og afgreitt er um 

rak ertið fyrir tilstuðlan stöðvar leyfishafa, eru á ábyrgð hans og greiðast innan 10 

1 reiknings. 
na radíótækja eða þjónustu ekki verið greidd á tilteknum tima, 

tålastofnuninni heimilt ad innsigla viðkomandi stöð. Um borð í 

skipum skal i þetta þó gert þanni, að nota megi stöðina í neyðartilfelli. Enn fremur er 

Póst- og símamálastofnuninni heimilt að innheimta þessi gjöld með símareikningum 

hlutaðeigandi leyfishafa að viðlagðri lokun símans. 
i hefur stöð ví erið innsigluð vegna vanskila eða annarra brota. Skal þá leyfishafi 

lisgjald, áður en enduropnun fer fram. Ferðakostnað vegna innsiglunar 

fishafi. 

Fram: angr eindar reglur eiga ekki við um starfrækslu „amatör“-stöðva. Um þá 

starfsemi er fjallað í sérstakri reglugerð. 
Innflutningur er löndra radíótækja er háður sambykki Póst- og símamálastofnunarinn- 

ar. Innflytjendur skulu sækja um heimild á þar til gerðum eyðublöðum. Sé um fyrsta 

innflutning á talstöðvum að ræða, kannar Póst- og símamálastofnunin með tegunda- 

prófun, hvort stöðvarnar fullnægi þeim lágmarkskröfum, sem gerðar eru. 

Leyfi til starfrækslu radíóstöðva má segja upp með minnst mánaðarfyrirvara, miðað 

við mánaðamót, óski leyfishafi að hætta starfrækslu stöðvarinnar. Skal það gert 

skriflega og stílað til Póst- og símamálastofnunarinnar. Vanræksla í þessum efnum 

  

    

          

    

  x 
leysir leyfishafa ekki frá greiðslu áfallinna gjalda. 
Öll gjöld til Póst- og símamálastofnunarinnar vegna starfrækslu radíótækja, sem ekki 
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eru greidd å tilsettum tima, eru lågtakskræf, samkvæmt 1. gr. laga nr. 29 frá 16. des. 

1885. 
Póst- og símamálastofnunin hefur nokkurt magn radíótækja til leigu eða til sölu 

samkvæmt nánari ákvörðun hverju sinni. Um kjör fer samkvæmt sérstakri gjaldskrá 

um radíótæki. 

6. Reglur um starfrækslu talstöðva, 

sem annast viðskipti við bifreiðar eða önnur farartæki á landi. 

Póst- og símamálastofnunin starfrækir fastastöðvar til almennra viðskipta við 

andfarstöðvar. Enn fremur veitir Póst- og símamálastofnunin einstaklingum, fyrir- 

tækjum og stofnunum leyfi til starfrækslu fastastöðva og úthlutar þeim tíðnum fyrir 

slíkar stöðvar. 

Ekki er heimilt að tengja fastastöðvar, aðrar en stöðvar Póst- og símamálastofnunar- 

innar, á nokkurn hátt við hið almenna símakerti. 

Um fastastöðvar leyfishafa mega einungis fara fram viðskipti, er varða atvinnurekst- 

ur hans. Óheimilt er að veita öðrum aðilum afnot af talstöðvum leyfishafa. 

Fastastöðvar leyfishafa og farstöðvar, sem skipti eiga við stöðvar Póst- og símamála- 

stofnunarinnar skulu starfræktar af talstöðvavörðum, sem hafi skírteini útgefin af 

Póst- og símamálastofnuninni. Talstöðvaverðir undirrita þagnarheit, en auk þess eru 

allir þeir. sem ábyrgð bera á starfrækslu talstöðva, bundnir slíku þagnarheiti, enda 

þótt þeir hafi ekki undirritað það 

Skylt er að halda sérstaka radíó-dagbók um allt það, er varðar rekstur stöðvanna svo 

sem innkomna og útfarna afgreiðslu. 

Stöðvum þessum er skylt að sinna neyðarþjónustu og þjónustu vegna Öryggis 

mannslífa, og má ekki í slíku tilfelli loka stöðvunum, fyrr en neyðar- eða 

öryggisþjónustunni er lokið. 

Leyfishafi ber allan kostnað og alla ábyrgð af sta rfrækslu stöðvanna. 

Viðskiptagjöld landfarstöðva eru tilgreind í grein 3.5. í þessum kafla gjaldskrárinnar. 

XIII. KAFLI 

Afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi. 

Fyrir afnot landssímalína til skákkeppni greiðist '% venjulegs símtalagjalds á tímabil- 

inu frá 1. október til 30. apríl kl. 21:00—08:00. 
Lágmarksgjald miðast þó við þriggja stunda notkun á línunum. Hver byrjuð 

klukkustund telst sem heil. 

Á öllum öðrum tímum en þeim, sem að framan getur, reiknast fullt gjald, samkvæmt 
símtalagjaldskrá (sbr. III. kafl a 

Umsóknir um afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi skulu koma 

frá Skáksambandi Íslands og sendar skriflega til símstjórans í Reykjavík með minnst 

sólarhrings fyrirvara. Óskir um niðursett símagjöld til skákkeppni frá öðrum en 

Skáksambandi Íslands verða eigi teknar til greina. 

  

XIV. KAFLI 

1. Almennir skilmálar. 

Sá, sem óskar að fá talsíma eða aukið samband eða breytingar á samböndum og 

tækjum, er hann hefur áður fengið, sendi um það skriflega umsókn. 

Þar til gerð eyðublöð eru í símakránni og fást einnig á símstöðvum og skal umsækjandi
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tilgreina fullt nafn, nafnnúmer og heimilisfang. Skal hann þá hlíta þeim sjörum og 

ákvæðum, sem sett eru eða sett kunna að verða um notkun símtækja og ? 

Símasambandi er venjulega ekki komið á við nokkra húseign, nema húsei 
endurgjaldslaust að koma fyrir þráðum og öðrum símatækjum á húsi og | 

þeim, er pantar sambandið, að sjá um, að slíkt leyfi húseiganda fáist | 

þess, að talsímanotendur setji tryggingu fyrir greiðslu allra gjalda fyrir afnot símans. 

Póst- og símamálastofnunin ákveður, við hvaða stöð símabúnaður skuli tengjast. 

númer hans og nánara fyrirkomulag og getur síðan breytt um númer, ef það telst 
nauðsynlegt. Handvirk langlínusímtöl hafa forgangsrétt fram yfir innanbæjarsímtöl, 
og getur Landssíminn komið inn á sjálfvirk símtöl og beðið um, að viðkomandi leggi 

á, ef um iInnanbæjarsímtal er að ræða. 

Ekki er heimilt að gera eða láta gera breytingar á símalögnum nema með heimild 
Póst- og símamálastofnunarinnar. Öll slík í erk framkvæmir stofnunin eftir beiðni en 

notandi greiðir það gjald, sem ákveðið er. Starfsmenn stofnunarinnar, hafa hvenær 
sem er aðgang að öllum símatækjum og símalögnt um. 

Talsímanotendum er skylt að fara vel og gæti ilega með allan símabúnað í eigu Póst- og 

símamálastofnunarinnar er þeir hafa til afnota, og eru þeir bótaskyldir á öllu því, serr 

aflaga fer og ekki stafar af eðlilegu sliti, svo og öllu því, er glatast úr þeirra vörslu 
þessum efnum. 

Stranglega er bannað að setja nokkur tæki eða búnað í samband við tæki Póst- og 

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

stofnunin að sjálfsögðu rétt til að taka allan slíkan búnað burtu og láta hlutaðeigandi 

sæta sektum eða missi símans, ef ástæða þykir til. 

Verði bilun í símakerfinu eða í notendabúnaði sem Póst- og símamálastofnunin hefur 

látið í té ber þegar í stað að tilkynna það til viðkomandi símstöðvar. Póst- og 

símamálastofnunin ber ekki ábyrgð á því, þótt sími verði ónothæfur um stund. Verði 

óþarfur dráttur af hálfu Póst- og símamálastofnunarinnar á viðgerð síma má krefjast 

endurgreiðslu á afnotagjaldinu í hlutfalli við þann tíma, er síminn er ónothæfur, ef 
sambandsslitin eru meira en 10 sólarhringar á ári. 

Póst- og símamálastofnunin tekur ekki á sig neina ábyrgð á afleiðingum þess, ef 

mistök kunna að eiga sér stað við afgreiðslu símskeyta eða símtala, hvort sem þau eru 

af völdum starfsmanna, línubilana eða af öðrum orsökum 
Enginn talsímanotandi má lána, leigja eða selja öðrum afnot talsímakerfisins nema 

með leyfi Póst- og símamálastofnunarinnar. Sé það engu að síður gert, hefur notandi 

fyrirgert rétti sínum til símans, og getur stofnunin slitið sambandinu, en notandi 

borgar samt afnotagjaldið til þess tíma, er hann hefði löglega getað sagt upp. 

Hægt er að fá símanúmer geymt í umsaminn tíma. 

Póst- og símamálastofnuninni er heimilt að synja þeim um síma eða loka símanúmer- 

um þeirra um stundarsakir eða að fullu, sem eftir athugun og að dómi hennar hafa 

verulega slæm áhrif á afgreiðslu sjálfvirku símstöðvarinnar, eða ef sími þeirra er 

misnotaður, svo sem með endurteknum gabbhringingum eða öðrum truflunum. 

Sé lína einhvers notanda óhæfilega oft á tali að dómi Póst- og símamálastofnuninnar, 

getur stofnunin krafist þess, að notandinn fallist á lagfæringar. 

Verðskrá sú er póst- og símamálstjóri gefur út fyrir búnað við sjálfvirkar miðstöðvar 

og fjarritvélar, í samráði við ráðuneytið, skal Hggja frammi á símstöðvum. 

Þeir, sem af ásettu ráði eða vítaverðu gáleysi valda skemmdum á símabúnaði og 

símakerfum í eigu stofnunarinnar hafa fyrirgert rétti sínum til símans og sæta sektum 

samkvæmt 176. gr. hegningarlaganna, nema verknaðinum sé þannig farið, að þyngri 
refsing liggi við samkvæmt lögum. 
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2. Greiðsluskilmálar. 

tv
 Skráður rétthafi síma ber alla ábyrgð á greiðslum til Póst- og símamálastofnunarinnar 

vegna notkunar á símabúnaði hans. 

2.2.  Eindagi síma- og radíógjalda er 10. dagur hvers mánaðar, og skal Póst- og 
símamálastofnunin sjá um, að reikningar berist símnotendum með góðum fyrirvara. 

Fyrsta virkan dag eftir eindaga verður símalokunum beitt við innheimtu skulda að 
upphæð krónur 500,00 og hærri. Innheimt verður gjald, krónur 110.00 fyrir lokun og 

enduropnun talsímasambands. Séu síma- og/eða radíógjöld eigi greidd þrem mánuð- 

um eftir eindaga, verða þau send til lögtaks samkvæmt 1. gr. laga nr. 29/1885. 

3. Leigutími. 

Þegar um er að ræða samband fyrir utan kaupstaðarlóð eða samband með sérstöku 

fyrirkomulagi, getur Póst- og símamálastofnunin krafist, að leigutíminn sé minnst eitt ár eða 
fleiri. 

d. Uppsögn. 

Segja má símasambandi upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrirvara, nema 

þar sem sérákvæði gilda, og skal uppsögn vera skrifleg. 

S. Flutningar. 

Ef talsímanotandi óskar eftir flutningi skal hann tilkynna það skriflega til hlutaðeigandi 

símstöðvar og skal þá flutningur framkvæmdur svo fljótt sem unnt er, en notandi greiðir hið 

ákveðna gjald. Gjaldið fyrir flutninginn greiðist fyrirfram. 

KV. KAFLI 

Gjaldskrá þessi og reglur eru settar samkvæmt 9. gr. laga nr. 73 frá 1984 um fjarskipti 
svo og samkvæmt 11. gr. laga nr. 36 frá 1977 um stjórn og starfrækslu póst- og símamála með 

áorðnum breytingum samkvæmt 8. gr. laga nr. 34 frá 1987 og gengur í gildi 1. júlí 1987. 

Reiknast nýju gjöldin fyrir teljaraskref aðeins af símtölum, sem fram fara 1. júlí 1987 eða 

síðar. Jafnframt fellur þá úr gildi gjaldskrá og reglur nr. 509 29. desember 1986. 

Samgönguráðuneytið, 9. júní 1987. 

Matthías Bjarnason. 

Halldór S. Kristjánsson. 
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AUGLÝSING 

um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð í landi Fellsmúla í Landssveit 

til framleiðslu sjógönguseiða og sumaralinna seiða. 

1. Almenn ákvæði. 

1.1. Starfsleyfi þetta gildir fyrir framleiðslu allt að 45.000 sjógönguseiða (40—60 gramma) 

og allt að 600.000 sumaralinna seiða eða allt að 6 tonna ársframleiðslu. 
1.2. Eigi má breyta eða auka þennan atvinnurekstur ef það getur leitt til aukinnar og/eða 

annarrar mengunar, nema að fengnu nýju starfsleyfi.
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Stöðinni er skylt að sjá um, að á öllu athafnasvæði stöðvarinnar sé gætt fyllsta 

hreinlætis. stöðinni ber að halda útliti sínu og umhverfi snyrtilegu. 

Um umgengnisreglur, sótthreinsun og meðferð sýktra og sjálfdauðra fiska fer 

samkvæmt reglugerð nr. 403/1986, um varnir gegn fisksjúkdómum og heilbrigðiseftirlit 
með fiskeldisstöðvum. 

Ur varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt 

lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

Mengunarvarnir Hollustuverndar ríkisins geta, að höfðu samráði við umsagnaraðila, 

lagt til við heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra að starfsleyfið verði endurskoðað, ef í 

ljós kemur hætta á skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings, heilbrigði eða tilveru 
náttúrulegra fiskstofna eða vegna röskunar á lífríki. 

Afrit af lögbundinni árlegri skýrslu forráðenda eldisstöðva til veiðimálastjóra skal sent 

til Hollustuverndar ríkisins. Í henni skal koma fram: framleiðslumagn, fóðurnotkun og 

fóðurgerð, meðalvatnsnotkun, magn og gerð hreinsiefna, sótthreinsiefna og lyfja sem 
notað var á árinu. 
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arnir gegn mengun umhverfis. 

Til að draga úr hugsanlegri smithættu sjúkdóma og vegna hættu á erfðablöndun milli 

- náttúrulegra stofna og eldisstofna skal þannig gengið frá frárenns li að samgar ur r fiska í Í 

umhverfinu og fiska í stöðinni verði útilokaður og að sjálfdauður fiskur berist ekki með 

frárennslinu. 

Skólp frá salernum og hreinlætisaðstöðu skal leitt í rotþró og þaðan með siturlögn. 

Íreinsibúnaði skal komið fyrir. Hreinsibúnaður samanstendur af svifskilju (miðflótta- 

sskilju) tengdri settanki, auk setþróar til útfellingar á fínni ögnum. Svifskiljan skal 

vera nægilega stór fyrir rennslið. Utfelldum svifögnum skal reglulega dælt í settank. 

eða fargað jafnóðum. Grófhreinsað vatnið fer frá skiljunni í setþró, sem skal taka 

a. m. k. 20—-30 mín. rennsli. Rennslishraði vatnsins skal ekki fara yfir 2—4 cm/s. 

Hreinsivirkni má ekki verða lakari en svo að 80—-90% af föstum lífrænum efnum 

fjarlægist úr frárennsli 
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. Eftirlitsgjöld og gildistaka. 

Á. 

NR 

A 

Stöðin skal árlega greiða eftirlitsgjöld í samræmi við viðurkennda gjaldskrá eins og hún 

er á hverjum tíma. Gjaldið skal standa undir kostnaði við reglubundið eftirlit 

Hollustuverndar ríkisins, þar með talið starfsleyfisvinnslu. 

Eftirlit skal vera með tvennum hætti: Beint eftirlit mengunarvarna Hollustuverndar 

ríkisins. Eftirlit fyrirtækisins sem Hollustuvernd ríkisins fær sendar niðurstöður úr og 

flokkar og metur. Stöðin flokkast í fjórða eftirlitsflokk samkvæmt 3. gr. gj jaldskrár 

vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja nr. 355/1986. 

Starfsleyti þetta, sem veitt er í samræmi við 5. gr. reglugerðar nr. 390/1985, um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getur haft í för með sér mengun, sem sett er með 

stoð í 3. gr. laga nr. 109/1984. um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit öðlast þegar gildi. 

  

Heilbrigðis- og tryggingarnálaráðuneytið, Í. júní 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

ingimar $ gurðsson.       
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GJALDSKRA fyrir póstþjónustu. Gildir frá 1. júlí 1987 

| | | 
TEGUND | Innan | | Lönd utan 
SENDINGAR | lands | | í Evrópu Evrópu 

i | 

| | 
Hámark stærðar | Br | 

og byngdar g | | 
T 

Bréf. | 13 
Håmarksstærd: | 16 
Lengd + breidd | 30 
+ bykkt 900 mm. | 50 | 

] lengd 600 mm | 83. | 
| 115 

mm. | 
lengd 900 mm. | 

Hámarksþyngd 2 kg | | | | | 
| | | | 
| | | | 

engd + | | | | | 
bvermål 170 mm. | | | | 
Minnsta Í | | | | | 

| | | | 

| 13 3 | | 13 
i i 

| | 

p | | | | Prent. { | 

Stærð sama og bréfa. 0 | 13 | 13 | 13 | 
(Prentkort, sama stærd 100. | 16 | 

stkort) 250 | 0 
arksþy ngd 2 | 50 | | 

| | 83 | | 

20 | 46 | | 5 
yfir 1000 g til No 3000 | 176 | 19 740 
er sama og fyrir 4000 | 36 297 586 | 909 
„Önnur lönd.“ s000 | 290 | 365 | 749 | | 1078 

Småpakkar. 6 | | 
Stærð sama | 30 

narks | í s0 | 

83 | 8 | 144 | 
[10 | 146 | 260 | 

! T 

Ínnrituð blöð og tímarit. í Um afsláttafburð- | 

Ínnritunargjald 9100.00 kr. | { argjaldi fyrir dag- (DS 

Stærð sama og bréfa. | { blöð, landsmála | % Bréf o í 1 
a) Til umboðsm hver | í blå | innan søjalds 

(minnst 50 eintök 500 | 6,40 | landssamt: 45) Umsókn um slu (ebl. 509) 
til hvers í einu) | | arfélaga og fyrir | 1 útlanda 

Hámarksþ. 20 kg | | tímarit og blöð, 19 ir símskeyti 
| | sem fjalla sérstak- | til viðkomanc 

b) Til rifenda | | i | 5) Þóststöðvar gefa upplýsingar um þau lönd 

Minnsta gjald: | | | nm póstgíró og/eða póstávísanaviðskipti 
300 eint. | | | eru við. 
lámarksþyngd | | T Å | %) Ekki til allra landa. Nånari upplysingar 

500 g hvert eintak | | póstþjónustu nr. | veita póststöðvar. 
| | 138/1982, grein | 
| . | 144,1 | 

j i 
  

       

  

iðsla skaðabóta póststjórnarinnar fyrir ál byrgðarsendingar , verðsendingar og böggla innanlands er sem hér segir: 

-bögglar: allt að upp 

    

ataða ábyrgðarsendingu. b. allt að 10.639 kr 
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Innan-  Norður- Önnur 

TEGUND SENDINGAR lands lönd lönd“) Burðargjald krónur 

  

  

Burðar-  Burðar-  Burðar- 

    
    

     

  
      

  

  

  

    

  

  

  

  

  

        

      

   
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

   

    

  

  

  

  

    

gjald gjald d Almennir bögglar Alm. Rúmfr. 

Póstgíróþjónusta) krónur krónur krónur (innanlands): bögglar broth. 

(Hámarksupphæð ótakmörkuð) ð) krónur krónur 

Innborganir (ókeypis á eigin reikning) 20 20 23 

Millifærslur á milli póstgfróreikninga ókeypis ókeypis ókeypis Hámark þyngdar og 

Útborganir (ókeypis í eigin hendur) 33 33 35 stærðar (lágmarksst. 
90 x 140 mm): byngd 

20 kg mest. Lengd 
mesta ummål 3 m. 5 110 165 

Péståvisanir?). Mesta lengd 1.50 m 

Håmarksupphæd 200 000 kr. innan- Um burðargj. fyrir 10 170 255 

lands. Um hámarksupphæð póstávís- böggla til útlanda . A 

ana til útlanda veita póststöðvarnar veita pósthúsin 15 250 

upplysingar uppiysingar. . . 

a) almennar póstávísanir 33 33 10 280 120 

b) símapóstávísanir ............ 135 33%) 40) 

- Verðbréf og -bögglar. krónur 

Póstkröfur Burðargjald sendingar eftir tegund. 

Hámarksupphæð innanlands sa S jald ...............… AR 40 
póstávísana ). Með Try 

borgun å p Fyrir hverjar 500 kr. eda minna ........... 40 

upphæd - 

; . . mn - - Blindraprent: Nýtur frígengis innanl. og til útlanda nema 

stavisun RN > > 65 fluggj. til útlanda. Hár sbyngd 7 kg. 
nborgun á póstgfróreikning 40 40 = me “ 

Loftbréf: Söluverð 1 króna, auk burðargjalds fyrir almennt 

bréf af fyrsta þyngdarflokki (17 krónur). 
Má senda flugleiðis til allra landa án viðbótargjalds. 

Ymis önnur gjöld. 

Ábyrgðargjald „........... 40 krónur Alþjóða-svarmerki: Söluverð 40 krónur. 

Skiptiverð í frímerkjum 17 krónur 

Fyrirframgreiðsla eftir frankóseðli: 25 krónur. 

Afturköllun sendingar, breyting á áritun, breyting 

á póstkröfuupphæð, fyrirspurn um sendingu 25 krónur Tollimeðferð bréfa, prents og smápakka: 25 krí 

Hraðboðagjald: (Utburður bréfa og Tollmeðferð böggla: 30 krónur. 

um böpgla með sérstökum sendimanni 
eftir komu sei Id fyrir að búa um böggla á ný: 17 krónur. 

Þar sen 90 krónur 
Geymslugjald böggla: 31 króna á dag frá 16. degi eltir komu 

óttökukvittun ........... RAI 17 krónur bögguls á ákvörðunarpósthús. 

Talning í verðbréfi innanlands: 25 krónur hver sending Afhending ábyrgðarsendingar með móttökukvittun í eigin 

hendur: Utanlands og innan 17 krónur. 

ÞÓST 

a) Frá póststöð til póststöðvar ............20.0000 000 k rn r ken kr rr ene 135 krónur fyrsta síða 
90 krónur hver viðbótarsíða 

b) Frá einkatæki til póststöðvar ....... BI BR HR 85 krónur fyrsta síða 
55 krónur hver viðbótarsíða 

5 krónur fyrsta síða 

5 krónur hver viðbótarsíða 
c) Frá póststöð til tækis í einkaeign 

  

  

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 19. gr. póstlaga nr. 33/1986 svo og samkvæmt 11. gr. 
póst- og símamála með áorðnum breytingum samkvæmt 8. gr. laga nr. 34 frá 1987 og gengur Í £ 

gjaldskrá fyrir póstþjónustu nr. 27 frá 19. janúar 1987. 

   1977 ga nr. 36 f 77 um stjórn og starfrækslu 

ildi 1. júlí 1987. Samtímis fellur úr i 
    

           

Samgönguráðuneytið, 9. júní 1987. 

Matthías Bjarnason. 
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AUGLÝSING 
um hámarkshraða á þjóðvegum. 

1. gr. 

ja á eftirtöldum þjóðvegum (stofnbrautum) skal vera 80 km á 

kist., þó 90 km á klst. á vegum með bundnu slitlagi. Ákvæði þessi gilda þó ekki um 

vegarkafla sem teljast til þjóðvega í kaupstöðum eða kauptúnum samkvæmt V. kafla 

vegalaga, til vegarkafla í þéttbýli eða til vegarkafla sem öðruvísi er kveðið á um í 3. og 4. gr. 
“ Hámarkshraði ökutæl 

  

  

    

Suðurlandsvegur 

Vesturlandsvegur 

Norðurlandsvegur 

|  Austurlandsvegur 

30 Skeiða- og Hrunamannavegur frá Suðurlandsvegi að Flúðum 

  

31 Skálholtsvegur 

33 Gaulverjabæjarvegur frá Stokkseyri að Eyrarbakkavegi 

4  Eyrarbakkavegur frá Suðurlandsvegi að Eyrarbakka   

un
 

Biskupstungnabraut frá Suðurlandsvegi að Skálholtsvegi 

Þingvallavegur 

Laugarvatnsvegur frá Biskupstungnabraut að La 3
    

varvatni 

wd
 

ud
 

UI
 

(U
I 

(0
3 

oa
 

  

    

38 Porlåkshafnarveg JUr 

39 PÞrengslavegur 

41 Reykjanesbraut 

43 Grindavíkurvegur 

45  Garðskagavegur frá Víknavegi að Sandgerði 

46  Víknavegur 

51 kranesvegur 

54. Olafsvikurvegur 

55 Heydalsvegur 

56 Kerlingarskarðsvegur 

57 Snæfellsnesvegur 

58 Stykkishólmsvegur 

574 Útnesvegur frá Hellissandi að Olafsvík 
60 ' 

  

61 Djúpvegur 

62  Barðastra ndarvegur 

63 Bíldudalsvegur 

64 Flateyrarvegur 

65 Súgandafjarðarvegur frá Vestfjarðave 

68 Hólmavíkurvegur 
   'í að Suðureyri   

  

617 Tálknafjarðarvegur frá Bíldudalsvegi að Tálknafirði 

12  Hvammstangavegur 

74 Skagastrandarvegur 

  

75 Sauðárkróksbraut 

76  Siglufjarðarvegur 

82 C fjardarvegur 

85 Er 

621 Eyvjafjarðarbraut vestri frá Norðurlandsvegi að Miðbraut
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DO
 4. juni 1987 

3823 Midbraut 
24 Eyjafjarðarbraut eystri frá Norðurlandsvegi að Miðbraut 

845 Áðaldalsvegur 

92  Norðfjarðarvegur 

93 Seyðisfjarðarvegur 

96 Suðurfjarðarvegur 

99 Hafnarvegur 

2. gr. 

Hámarkshraði vörubifreiða sem eru meira en 3500 kg að leyfðri heildarþyngd skal þrátt 

fyrir ákvæði 1. gr. aldrei vera meiri en 80 km á klst 

Hámarkshraði bifreiða sem draga tengi- eða festivagna skal þrátt fyrir ákvæði 1. gr. 

aldrei vera meiri en 70 km á klst. 

3. gr. 

Hámarkshraði ökutækja á eftirtöldum vegum og vegarköflum skal vera sem hér segir: 

I Suðurlandsvegur 
a) frá vegamótum við Tunguháls í Reykjavík að vegamótum við tengiveg við 

Selásbraut í Reykjavík að þeim meðtöldum ...................... 60 km/klst. 

b) frá vegamótum við tengiveg við Selásbraut að vegamótum við Arnarnesveg (411) að 

  

   

þeim meðtöldum .........%..00.2 0. kr rsernnnnre 70 km/klst. 

c) frá vegamótum við Biskupstungnabraut (35) að þeim meðtöldum að mörkum 

ÝlisáSelfossi .............0 0000. kk kk ek kk nknens 70 km/klst. 

d) frá ve egamótum við Þykkvabæjarveg (25) að þeim meðtöldum að mörkum þéttbýlis á 

Helli 00... kkkernnnene 70 km/klst. 

|  Vesturlandsvegur 

a) frá vegamótum við Höfðabakka í Reykjavík að vegamótum við Stuðlaháls í 
Reykjavík að þeim meðtöldum .............0.. 00. 70 smst: 

vegamótum við Langatanga í Mosfellssveit að þeim meðtöldum að þr 300 m 

norðan vegamóta við Ásland í Mosfellssveit ............ HA 60 km/klst. 

  
    

  

b) 

Norðurlandsv egur 

a) frá stað 300 m norðan Lónsárbrúar á Akureyri að vegamótum við Hlíðarbraut á 

Akureyri „0000... een enken nesker ken k enker e ne nen 70 km/klst. 

b} frá vegamótum 1 við, Aðalstræti á Akureyri að vegamótum við Eyjafjarðarbraut vestri 

(821) að þeim meðtöldum .............%20 000 70 km/klst. 

l gu frá mörkum þéttbýlis sunnan Fellabæjar að mörkum þéttbýlis á 

Egilsstöðum ................ nrnkke .… 70 km/klst. 

40 Hafnarf jardarve; gUur 000... suueesueeeeeeeenek enes ener ksekere 60 km/kist. 

41 Reykja nesbr. ut 

a) frå Reykjavik að vegamótum við Hafnarfjarðarveg (40) ............ 70 km/klst. 

b) frá vegamótum við Hafnarfjarðarveg að þeim meðtölk dum að vegamótum við 

Hvammabraut í Hafnarfirði að þeim meðtöldum ................. 60 km/klst. 

c) frá vegamótum við Hvammabraut að vegamótum við Þúfubarð í Hafnarfirði að 

þeim meðtöldu im IR 70 km/klst. 

  

FA SN 70 km/klst.
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46. Viknavegur 

a) frá vegamótum við Reykjanesbraut (41) í Njarðvík að stað 200 m sunnan vegamóta 

við Grænásveg í Nj ardvik lll 60 km/klst. 

b) frá mörkum þéttbýlis norðan Keflavíkur að vegamótum við Garðskagaveg (45) að 

þeim meðtöldum ........0.... 00... 70 km/kíst. 

61 Djúpvegur 

a) frá vegamótum við Flugvallarveg Ísafirði (631) að þeim meðtöldum að Hafrafells- 

hálsi 20... ren rer ressrrknkee 70 km/klst. 

b) frá Hafrafellshálsi að vegamótum við Vallartún á Ísafirði ........... 60 km/klst. 

c) frá mörkum þéttbýlis á Hnífsdalsvegi á Ísafirði (við grindarhlið) að mörkum 

þéttbýlis í Hnífsdal (við Leiti) ......0...00 000 70 km/klst. 

d) frá mörkum þéttbýlis norðan Hnífsdals (við Heimabæjarvör) að mörkum þéttbýlis í 

Bolungarvík ............. 00. „TO km/klst. 

76 Siglufjarðarvegur um Strákagöng............... 0000 35 km/klst. 

821 Eyjafjarðarbraut vestri frá vegamótum við Norðurlandsveg (1) að vegamótum við 

Flugvallarveg Akureyri (820) að þeim meðtöldum ................ 70 km/klst. 

4. gr 
92  Norðfjarðarvegur um Oddskarðsgöng...........%..% 0... 0. 35 km/klst 

5. gr 

Håmarkshradi &kutækja å Pingvallavegi (36), Uxabryggjavegi (52) og Gjåbakkavegi 

(365) innan girdingar um þjóðgarðinn á Þingvöllum, svo og á öðrum vegum innan sömu 

girðingar, skal vera 50 km á klst. 

6. gr. 

Númer þjóðvegar í auglýsingu þessari er tilgreint samkvæmt vegáætlun. 

„
a
g
 

/. gr. 

Reglur þessar sem settar eru samkvæmt 50. gr. umferðarlaga, nr. 40 23. apríl 1968, 

öðlast þegar gildi. 

Jafnframt fellur úr gildi auglýsing um hámarkshraða á þjóðvegum, nr. 2 

svo og auglýsing um hámarkshraða ökutækja, nr. 164 10 sep tember 1963. 

  

7221 986, „maí 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 4. júní 1987. 

Jón Helgason. 

  

Ólafur W Stej 

  

w
 03
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REIKNINGUR 

Iðnlánasjóðs fyrir árið 1986. 

REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 1986 
FJÁRMUNATEKJUR: Skýr. 
Vaxtatekjur, verðbætur og gengismunur af útlánum 

rar vaxtatekjur ...... 

Ökugjald og matsgjald .. 

    

FJÁRMAGNSGJÖLD: 
Vaxt agjöld, verðbætur og gengismunur af lánsfé ....... 2 

Önnur vaxtagjöld 

Lántökugjald 

    

Fjárm unatekjur—fjár m agnsgjåld d án verðbreytingarfærslu … 

Reiknuð gjaldfærsla vegna verðlagsbreytinga ................... 1 

Fjármunatekjur—fjármagnsgjöld 168 474 597 

Å DRAR TEK 

  

sjald RANA R d 0 000 

Framlag ríkissjóðs .........2.0.. 0. 000 006 
   

  

Framleiðslugjald af áli 
Aðrar rekstrartekjur 

001 

  

     ONNUR GJOLD: 

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 1986: 

  

Bankainnstæ ÞÖUF LL AÐ 46 430 01



ÚTLÁN: 
Byggingalán, verðtryggð ..........0.0.00... 00 

Vélalán, verðtryggð ............0..... 0. vereeee 

Byggingalán, gengisbundin ............0.0.....00000 0. 

Vélalán, gengisbundin .........0.000.0 000... 
Önnur gengisbundin útlán ..........0...0..0....0. 0... 
Önnur útlán .......0..0..0.0..0. eeeeeeee ne eneeeeeeeernren 

Afskriftareikningur útlána ..................000. 0. 

AÐRAR EIGNIR: 

Áfallnir vextir 20... sssesee essensen eeeeeeeeeeneene 

Útflutningslánasjóður, stofnfé ses 
Hlutabréfaeign ...........0.00.0. 00 nensnnnee 
Ýmsar eignir ........0......0. eee eeeeeeeerree 

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ: 

LÁNSFÉ: 
Framkvæmdasjóður Íslands, óverðtryggt ..........0........ 

Framkvæmdasj6dur Islands, verdtryggt ........................ 

Framkvæmdasjóður Íslands, gengisbundið ............0......... 

Lífeyrissjóðir, verðtryggt ..........00...0.. 

Iðnþróunarsjóður, gengisbundið USD ...............00......... 

AÐRAR SKULDIR: 

Áfallnir vextir Ll... 
Ógreidd hlutafjárloforð 

Ýmsar skuldir 

Skuldir samtals 

UTAN EFNAHAGSREIKNINGS: 

Abyrgðir vegna viðskiptamanna 

Skýr. Kr. 

1 867 135 534 
1 116 320 03( 

91 879 097 
130 991 927 
31 026 516 

119 406 710 

8 
' 

0 

  

7 3 356 759 818 

3 (61 477 145) 

3 295 282 673 

  

317 692 234 
5 25 287 093 
6 43 255 176 
8 16 415 120 

402 649 623 

3 744 362 306 

  

   

  

kyr. 

000 
8 038 

9 1 522 893 

82 746 884 

30 934 399 

2 676 791 214 

32 382 724 

6 15 166 669 

3 268 495 

50 817 888 

2 727 609 102 

1 016 753 21 04 

3 744 362 306 

11 39 846 903
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Skyringar: 

Reikningsskilaadferdir: 

1. Tekið er tillit til áhrifa almennra verðlagsbreytinga á rekstarafkomu ársins og efnahags í í 

árslok með því að færa verðbreytingafærslu í ársreikning og endurmeta hlutdeild 

Út flutningslánasjóði og erlenda hlutabréfaeign. 

Útreikningurinn er þannig: 

Peningalegar eignir Í. janúar 1986 

Skuldir Í. janúar 1986 

Stofn til útreiknings verðbreytingafærslu 

  

    

3 Stuðull við útreikning verðbreytingafærslunnar miðast við hækkun lánskjaravísitölu á 

árinu 1986. Verðbreytingafærslan verður því 14,74% af 710 502 940 kr. eða 

104 728 133 kr. og er sú fjárhæð færð annars vegar til gjalda í rekstrarreikningi og 

hins vegar á eigið fé. 
2. Áfallnir vextir og verðbætur í árslok af útlánum og teknum lánum eru færð í ársreikning. 

Gengistryggð útlán og tekin lán eru uppfærð á gengi í árslok 1986. 
3. Afskriftareikningur útlána er myndaður til að mæta þeirri áhættu er fylgir útlánastarf 

seminni. Hreyfingar á reikningnum á árinu 1986 greinast þannig: 

R   

Fjár festingar- Vöruþróunar- og 

    
  

sdeild Samtals kr. 

Staða 1. janúar 1986 ................... 27 123 857 58 087 27 891 944 

Endanlega afskrifuð útlán á árinu 1986 (2 666 421) 293) (3010 714) Å j J 

Framlag í afskriftareikning 1986 ......... 34 181 398 14 517 > 595 915 

Stada 31. desember 1986 58 638 2 838 311 61 477 145 

  

Framlag årsins, 36 595 915 kr., færist til gjalda i rekstrarreikningi. 

í rekstrarreikning er fært innborgað iðnlánasjóðsgjald og framleiðsi 

Hlutdeild lónlánasjóðs í í Úttlutningslánasjóði er endurmetin o 

stöðu sjóðsins í lok ársins 1985 en það er sama reikningsskilaað 

undanfarin ár. 

  

dy r 

        

  

un
 

Fa
 

Ahættufé í öðrum félögum: 

Hlutafjáreign sundurliðast þannig: 

Fjárfestingar- Vöruþróun: ar- ii 

  

  

lánadeild kaðsdei Samtals kr 

Þróunarfélag Islands hf. ............... 30 000 000 30 000 000 

Fjárfestingarfélag Íslands hf. ............ 1 497 877 1 497 877 

Måt hf. oo... 5 000 000 5 000 000 

Nord-Invent AB 00.00.0000. 3 957 299 3 957 299 

Tækniþróun hf. .................. A 1 000 000 I 000 000 
DNG hf. Lo. 900 000 900 000 

Þjónustumiðstöð fataiðnaðarins hf. ...... 630 000 630 000 

Hlutabréfamarkaðurinn hf. ............. 200 000 200 000 

Glithf. 00... 70 000 70 000 

31 497 877 11 757 299 43 255 176 

  

 



Nn S Æ í > ra á 

, . 

Ogreidd hlutafjárloforð í Þróunarfélagi Íslands hf. nema 15 000 000 kr. og í 

  

Sundurliðanir: Kr. 
7. Útlánin skiptast þannig: 

Lán með hæstu lögleyfðum vöxtum ..................0... 34 040 598 
Lán háð byggingarvísitölu að hluta ..........0.0.............. 157 256 367 

Lán háð byggingarvísitölu að fullu ...........0.0............... 183 901 158 
Lán háð lánskjaravísitölu ........................... 2 721 664 154 

Lán háð gengiSDR .............00.. 0. 222 871 025 

Lán háð gengi USD ........0...000.0.0. 00... 31 026 516 

  

8. Undir liðnum ýmsar eignir eru færðar fasteignir og kröfur sem sjóðurinn hefur eignast 
við yfirtöku greiðslutrygginga. 

9. Gengisbundin lán frá Framkvæmdasjóði Íslands skiptast þannig: Kr. 

Lán háð gengi USD ................. HR 775 456 086 
Lán háð gengilPY .................. HR 299 402 698 
Lán háð gengi DEM ................. HR 255 233 242 
Lán háð gengiGBP ..............00.00. 0. 51 430 867 

Samtals gengisbundin lán frá Framkvæmdasjóði Íslands 1 381 522 893 

10. Gengistryggðar eignir og skuldir: 

Eignir í erlendum gjaldmiðli .........0.0.0......00. 0... 266 6 

Skuldir í erlendum gjaldmiðli ..........0.....0.0.0..0 0 1438 

Skuldir umfram eignir í erlendum gjaldmiðli 1 17 

  

Ábyrgðarskuldbindingar: 
11. Meðal ábyrgða utan efnahagsreiknings er ábyrgð sem talin var með skuldbindingum 

Iðnrekstrarsjóðs er Iðnlánasjóður yfirtók starfsemi hans á árinu 1984. Iðnrekstrarsjóður 
taldi ábyrgðina vera USD 65 000 og er sú fjárhæð færð utan efnahagsreiknins ásamt 
áföllnum vöxtum eða samtals 4 195 560 kr. Kröfuhafi vegna ábyrgðarinnar hefur talið 
ábyrgðarfjárhæðina vera USD 270 000 auk vaxta. Af hálfu Iðnlánasjóðs hefur verið litið 
svo á að ábyrgðin hafi verið úr gildi fallin á árinu 1984. Ágreiningur um þetta efni er nú 
til úrskurðar hjá gerðardómi. 

  

YFIRLIT UM BREYTINGAR Á EIGINFJÁRREIKNINGUM 1986: 

Skýr. Kr. 
Eigið fél. janúar 1986 ...........0.0..0.... 00 740 141 047 
Reiknuð gjaldfærsla vegna verðlagsbreytinga ................... 1 104 728 133 
Endurmat á eignarhlut í Útflutningslánasjóði ................... 1,5 10 653 988 
Endurmetið hlutafé í Nord-Invent ........0.0...... 0. 1 253 506 
Tekjuafgangur ársins ....................0 0. 160 976 530 

Eigið fé 31. desember 1986 1 016 753 204 
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SÉRGREINDUR REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 1986 

Fjárfestingar- Vöruþróunar- og lónlánasjóður 

FJARMUNATEKJUR: lánadeild markaðsdeild Samtals kr. 

Vaxtatekjur, verðbætur og gengismunur af út- 

lánum „0... 657 077 733 22 263 785. 697 341 518 

Aðrar vaxtatekjur .......0...0..0.... 8 980 927 494 949 9 475 876 

Lántökugjald og matsgjald ................. 6 852 388 6 852 388 
  

672 011 048  22758 73 695 669 782 
  

FJÁRMAGNSGJÖLD: 
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur af 

  

lánsfé ......0.00 000 416 341 615 416 341 615 
Onnur vaxtagjöld ..........0..0 625 437 625 437 

Lántökugjald ..........0.0 00 5 500 000 5 500 000 

421 841 615 625 437 422 467 052 
  

Fjámunatekjur—fjármagnsgjöld án verðbreyt- 
ingarfærslu ..........0.0..0. 00 251 069 433. 22 133297 273 202 730 

Reiknud gjaldfærsla vegna verdlagsbreytinga . (91711 311) (13 016 822) (104 728 133) 
  

Fjåmunatekjur—fjårmagnsgjåld 159 358 122 9 116 475. 168 474 597 
  

AÐRAR TEKJUR: 

Iðnlánasjóðsgjald .............0...... 8685 714 52 114286 60 800 000 
Framlag ríkissjóðs ...........000..... 28 000 000 - 28 000 000 

Framleiðslugjald af áli ..................... 1 694 001 1 694 001 
Aðrar rekstrartekjur ...................... 198 702 204 532 403 234 

  

10 578 417 80318818 90 897 235 
  

ÖNNUR GJÖLD: 
Rekstrarkostnaður ...........00....... 22 908 195 7 442 882. 30 351 077 

Hlutur Ú tflutningsráðs í iðnlánasjóðsgjaldi HR 15 729 910 15 729 910 

Styrkir ....0...0.. 0. 11 922 804 11 922 804 

Lánum breytt í styrki ..................... 2 635 596 2 635 596 
Framlag til hagrannsókna .................. 1 160 000 1 160 000 

Framlag í afskriftareikning útlána ........... 34 181 398 2414517 36 595 915 
  

58 249 593 40 145 709 98 395 302 
  

TEKJUAFGANGUR #.....0000%. 111 686 946 49 289 584 160 976 530 

  

SÉRGREINDUR EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 1986 

EIGNIR: 

BANKAINNSTÆÐUR: 
Bankainnstæður ...........0.0..000 0. 20 572 807 25 857 203 46 430 010 
 



ÚTLÁN: 

  Vélalán, verðtryggð ..... HA 320 0 l 
Byggingalán, verðtryggð ........ HR 867 135 538 i 86 

Vélalán, gengisbundin 
Byggingalán, gengisbundin .... 

Önnur gengisbundin útlán 
Önnur útlán .......... 
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il    

  

Afskriftareikningur útlána 
  

96 719 589 3 295 

  

AÐRAR EIGNIR: 

  

  

Áfallnir vextir 2... 290 181 493 27 510 741 
Útflutningslánasjóður stofnfé .............. 25 287 093 

Hlutabréfaeign ....................... 31 497 877 

Ýmsar FEIBÐIF LL … 14 243 709 

V iðskiptareikningur milideilda ............ 4 104 624 (4 104 624) 

365 314 796 37 334 827 402 649 623 

Eignir samtals 3 584 450 687 159 911 619 3 744 362 306 

  

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ: 

ÁNSFÉ: 

Framkvæmdasjóður Íslands, óverðtryggt ..... 729 000 729 000 
0 

  

  

  

  

Framkvæmdasjóður Íslands, verðtryggt ...... 1 180 858 038 1 180 858 038 

Framkvæmdasjóður Íslands, gengisbundið 1361 522 893 1 381 522 893 

Lífeyrissjóðir, verðtryggt .................. 82 746 884 82 746 884 

lönþróunarsjóður, gengisbundið USD ...…. 30 934 399 30 934 399 

2 676 791 214 2 676 791 214 
AÐRAR SKULDIR: 
Afallmir vextir ........... 32 382 724 32 382 724 
Ogreidd hlutafjárloforð ................... 15 000 000 166 669 15 166 669 

Ymsar skuldir ...................... 400 092 2 868 403 3 268 495 

47 782 816 3035072 50 817 888 

Skuldir samt 724 574 030 3 035 072 2 727 609 102 
Eigið fé... 859 876 657 156 876 547 1 016 753 204 

  

Skuldir og eigið fé samtals 3 584 450 687 159 911 619 3 744 362 306 

  

UTAN EFNAHAGSREIKNINGS: 
Abyrgðir vegna viðskiptamanna ............ 25 000 000 14 846 903 39 846 903 

Undirritun framkvæmdastjórnar og sjóðstjórnar á ársreikninginn. 

Reykjavík, 24. febrúar 1987. 

Framkvæmdastjórn: 

Bragi Hannesson. Ragnar Önundarson. Valur Valsson.
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Með tilvísun til yfirlýsingar endurskoðenda sjóðsins samþykkir stjórn sjóðsins 

ársreikninginn. 

Reykjavík, 13. mars 1987. 

Jón Magnússon. Gunnar S. Björnsson. Ólafur Davíðsson. 

Áritun endurskoðenda: 

Við höfum endurskoðað ársreikning Iðnlánasjóðs fyrir árið 1986. Ársreikningurinn 

hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, skýringar nr. 1—11 og sérgreindan 

rekstrarreikning og efnahagsreikning fyrir fjárfestingarlánadeild og vöruþróunar- og mark- 

aðsdeild. Við framkvæmd endurskoðunarinnar voru gerðar þær kannanir á bókhaldi og 

bókhaldsgögnum, sem við töldum nauðsynlegar. 

Það er álit okkar, að ársreikningurinn sé gerður í samræmi við lög og reglugerð sjóðsins 

og gefi glögga mynd af rekstri hans á árinu 1986 og efnahag 31. desember 1986. 

Reykjavík, 27. febrúar, 1987. 

Endurskoðun hf., löggiltir endurskoðendur, Sveinn Jónsson. 

Við undirritaðir, skipaðir af ráðherra sem endurskoðendur Iðnlánasjóðs samkvæmt 

lögum um sjóðinn, höfum yfirfarið ársreikninginn og gert kannanir á fylgiskjölum, 

lánsskjölum og bankainnstæðum og ekkert fundi athugavert. 

Reykjavík, 2. mars, 1987. 

Atli Freyr Guðmundsson. Jafet S. Ólafsson. 

Nr. 252 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Grímseyjarsjóðs W. Fiske, fyrir árið 1986. 

Sjóður í ársbyrjun: 

  

  

  

Landsbanki nr. 268711 ...........00 0. kr. 643 

Búnaðarbankainnstæða nr. 800139 .......000 000. kr. 5.810 kr. 6.453 

Vextir: 

Af Landsbankainnstæðu ............00 0000 nr nne kr. 174 

Af Búnaðarbankainnstæðu .........0..0000 0... kr. 1.244 kr. 1.418 

kr. 7.871 

Sjóður til næsta árs: 

Landsbanki nr. 268711 .....00.0....00 000 kr. 817 

Bunadarbankainnstæda nr. 800139 00.00.0000 kr. 7.053 kr. 7.871 

kr. 7.871 
  

Félagsmálaráðuneytið, 2. júní 1987. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. a a 

Lára Hafliðadóttir.
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AUGLYSING 

um starfsleyfi fyrir Síldar- og fiskimjölsverksmiðju 

Einars Guðfinnssonar hf., Bolungarvík til að framleiða 

fiskimjöl og lýsi úr fiski og fiskúrgangi. 

í. Almenn ákvæði. 

1.1. 

1.6. 
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Verksmiðjunni er heimilt að framleiða fiskimjöl og lýsi úr fiski og fiskúrgangi. 

Hámarksafköst verksmiðjunnar skulu við það miðast, að ekki verður um sérstaka 

mengun umhverfis að ræða vegna of mikils álags á tækjakost. 

Verksmiðjunni er skylt að sjá um, að á öllu athafnasvæði verksmiðjunnar sé gætt 

fyllsta hreinlætis. Svæðið skal lagt bundnu slitlagi eftir því sem þurfa þykir að mati 

heilbrigðisnefndar viðkomandi svæðis. Verksmiðjunni ber að halda útiliti sínu og 
umhverfi snyrtilegu. 
Verksmiðjunni er skylt að ganga þannig frá mannvirkjum og búnaði og haga allri 

starfsemi svo, að hætta á gerlamengun í hráefni og mjöli verði sem minnst. 

Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt 

lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

Áformi verksmiðjan að gera umtalsverðar breytingar á rekstri eða stækka verksmiðy- 

una, skal greina Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðisnefnd viðkomandi svæðis 

skriflega frá því áður en framkvæmdir hefjast. 

Hollustuvernd ríkisins getur, að höfðu samráði við umsagnaraðila, lagt til við 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra að starfsleyfið verði endurskoðað et í ljós koma 
skaðleg áhrif á umhverfið, sem ekki voru ljós fyrir. Sama gildir ef almennar kröfur, 

ráð og tæki koma til aukinna mengunarvarna. 

. Varnir gegn mengun ytra umhverfis. 

Allt löndunarvatn sem til fellur, skal tekið til vinnslu í verksmiðju. 

Verksmiðjan skal hafa aðstöðu til að taka við vatni frá grófskolun lesta til vinnslu, 

enda sé vatnsmagninu haldið í lágmarki t.d. með notkun á háþrýstidælum. Aldrei skal 

nota meira vatn en sem nemur 1% af lönduðu hráefni. 

Flutningstæki sem notuð eru til flutnings á hráefni til verksmiðju skulu vera vökvaheld 

og viðurkennd af heilbrigðisnefnd viðkomandi svæðis. 

Allt hráefni skal geymt í yfirbyggðum þróm eða geymum. Hráefnisþrær skulu vera 

þéttar og skal allt blóðvatn og annar vökvi frá hráefni tekinn til vinnslu. Strax og 
hráefnisgeymsla hefur verið tæmd, skal skola hana með vatni. Vatni frá fyrstu skolun 
skal halda í lágmarki, t. d. með háþrýstidælum og taka til vinnslu í verksmiðju. 

Tæming hráefnisgeymsina skal vera sem mest sjálfvirk. Reynist nauðsynlegt að nota 

moksturstæki, skal þrífa þau vel að verki loknu. 

Fiskúrgang skal að jafnaði ekki geyma lengur en fjóra sólarhringa áður en hann er 

tekinn til vinnslu. Hafi hitastig verið undir 49C meðan á geymslu stóð er heimilt að 

geyma úrgang í allt að eina viku. Heilbrigðisnefnd viðkomandi svæðis getur veitt 

undanþágu frá þessari kröfu ef ástæða þykir til. 

Við rotvörn bræðslufisks skal nota viðurkenndan skömmtunar- og blöndunarbúnað. 

Um styrk og meðferð rotvarnarefna fer samkvæmt reglugerð um notkun rotvarnar- 

efna til geymslu á bræðslufiski, eins og hún er hverju sinni. 

Loftræsta skal frá verulegum lyktaruppsprettum í verksmiðju og ræstiloftið flutt til 

lykteyðingar. Loftræsting skal hönnuð á þann hátt, að sem minnst af ómenguðu lofti 

sé dregið með.
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Loft frá þurrkurum skal leiða í gegnum rykskiljur með góða skiljunarhæfni og síðan til 
lykteyðingar 

Lykteyðing skal framkvæmd með þvotta- og þéttiturni, sem kælir útblásturinn niður í 

a. m. k. 20%C og/eða með brennsl lykt arefnanna. Lykteyðing við brennslu skal vera 

jafngóð og eftir hitun í lofti í 700%C sekúndu. Við hönnun lykteyðingarbúnaðar- 

ins skal taka tillit til or kuendurvinnslusjónarmið a. 
Innan eins árs frá því að lofthreinsibúnaðurinn er tekinn í notkun, skal fara fram 
athugun á hæfni hans í samráði við Hollustuvernd ríkisins. Niðurstöður þeirrar 
athugunar skal hafa til viðmiðunar varðandi kröfur um viðbótarhreinsun og/eða enn 
frekari dreifingu útblásturslofts frá verksmiðjunni. 

Soðkjarnatæki skulu útbúin fullkomnum dropagildrum. Fylgjast skal vel með hví að 

soðtæki séu ekki ofhlaðin. Allt soðvatn skal nýta. 

Framkvæmd skal hreinsun á tækjabúnaði og mannvirkjum þannig að hreinsivökvan- 

um sé safnað saman og hann endurnýttur eins oft og hægt er. Þegar hreinsivökvanum 

er veitt til sjávar, skal sýrustig (pH) frárennslisstraumsins vera á bilinu 5—10. 
Frárennsli úr hráefnisþróm og innan úr verksmiðju skal tengjast í fitugildru og þaðan 
ásamt öðru frárennsli leitt niður fyrir stórstraumsfjöruborð. Fitugildru skal hreinsa 
eins oft og nauðsyn krefur. Fitu og úrgang, sem safnast fyrir í fitugildru, skal nýta eða 
farga á viðeigandi hátt að mati viðkomandi heilbrigðisnefndar. Fiskimjölsverksmiðj- 

an skal hafa samráð við Hollustuvernd ríkisins um stærð og gerð fitugildru. 

Framkvæmd skal reglulega athugun á lífrænum efnum í frárennsli. Skal það gert í 
samráði við Hollustuvernd ríkisins. Niðurstöður skulu hafðar til hliðsjónar varðandi 
frekari kröfur um hreinsibúnað á frárennsli. 

Frárennsli frá snyrtingum skal leiða í rotþró, eða frá því gengið með öðrum 

viðurkenndum hætti að mati viðkomandi heilbrigðisnefndar. 

Lýsisgeymar skulu vera í lýsisheldri þró að rúmtaki minnst 20% af rúmtaki geymisins í 
þrónni. Séu fleiri en einn geymir í sömu þró skal rúmtakið vera minnst 20% af 
rúmtaki stærsta geymisins. Lokunarbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð og þannig 
staðsettur að ekki sé hætta á því að hann verði fyrir hnjaski. Einn loki skal staðsettur 
innan þróar. 

Um frágang olíugeyma og varnir gegn mengun af völdum olíu fer skv. heilbrigðisreglu- 

gerð nr. 45/1972 og reglum nr. 560/1982 um varnir gegn olíumengun sjávar við 
olíubirgðastöðvar. 

Verksmiðjan skal sjá um, að mengunarvarnabúnaður sé ávallt í sem fullkomnustu 

lagi. Skal haft reglulegt eftirlit með búnaði og ástandi hráefnis hverju sinni. 

Niðurstöður og athuganir skal skrá niður í sérstaka dagbók og skal fulltrúum 

Hollustuverndar ríkisins og viðkomandi heilbrigðisnefnd heimill aðgangur að þeim 
hvenær sem er. 

  

   

       Óli = 

3. Eftirlit og eftirlitsgjöld. 

3.1. Fyrirtækið greiðir árlega eftirlitsgjald í samræmi við 3. flokk gjaldskrár nr. 355/1986, 

með síðari breytingum. Gjaldið skal standa undir kostnaði við reglubundið eftirlit 
Hollustuverndar ríkisins, þar með talin vinna við starfsleyfisvinnslu. 
Eftirlitið er með tvennum hætti: 

Beint eftirlit Hollustuverndar ríkisins. Eftirlit sjálfs fyrirtækisins, sem Hollustuvernd 
ríkisins fær sendar niðurstöður úr og flokkar og metur.
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4. Gildistaka og gildistimi. 

4.1. Starfsleyfi þetta, sem veitt er í samræmi við 5. gr. reglugerðar nr. 390/1985, um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getur haft í för með sér mengun, sem sett er með 

stoð í 3. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast gildi þegar 

í stað og gildir til næstu 10 ára frá útgáfudegi. 

5. Ákvæði til bráðabirgða. 
5.1. Alit frárennsli skal geymt í lokuðum geymum eða þróm eftir 30. september 1988, sbr. 

2.4. gr., og skal framkvæmdum þar að lútandi lokið fyrir þann tíma. 

5.2 „2. Frágangi loftræstikerfis frá verulegum lyktaruppsprettum í verksmiðjunni sbr. gr. 

2.8., skal lokið fyrir 31. desember 1987. 

5.3. Kæli- og þvottaturn fyrir útblástur frá þurrkurum, sbr. gr. 2.10., skal þannig búinn að 

hann kæli útblásturinn niður í a. m. k. 20%C. Lagfæringum hér að lútandi skal lokið 

fyrir 30. desember 1987. 

5.4. Byggingu fitugildru fyrir frárennsli, sbr. gr. 2.14., skal lokið fyrir 1. október 1987. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1. júní 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

2. júní 1987 ir. 254 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 343 frá 18. júlí 1986 

um Iðnþróunarsjóð. 

1. gr. 

Síðasta málsgrein 5. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Þrátt fyrir heimildir í ákvæðum 4. liðar c) og 2. og 3. mgr. sama liðar samningsins og 
samsvarandi starfsliðs og mgr. hér að framan um kaup sjóðsins á hlutabréfum í fyrirtækjum 

eru þær heimildir takmarkaðar, þar til annað verður nánar ákveðið, við að kaupa hlutabréf í 

hlutafélögum sem ríkið á hlut í og stofnuð eru með heimild í lögum eða samkvæmt sérstakri 
ríkisstjórnarsamþykkt, svo og við kaup á hlutabréfum í fjárfestingarfélögum. Breyting á 
þessu ákvæði reglugerðarinnar skal háð samþykki iðnaðarráðherra Norðurlandanna. 

2. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt tillögum stjórnar Iðnþróunarsjóðs, að fengnu 

samþykki iðnaðarráðherra Norðurlandanna, staðfestist hér með samkvæmt heimild í lögum 

nr. 9 frá 13. febrúar 1970 með áorðnum breytingum skv. lögum nr. 43 frá 23. maí 1980 og 
lögum nr. 59 frá 19. júní 1985, til að öðlast þegar gildi. 

Iðnaðarráðuneytið, 2. júní 1987. 

Þorsteinn Pálsson. 

Páll Flygenring.
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AUGLYSING 

um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Fljótalax hf., 

Reykjarhóli, Fljótum, til framleiðslu sjógönguseiða. 

1. Almenn ákvæði. 
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Starfsleyfi þetta gildir fyrir framleiðslu allt að 1.000.000 sjógönguseiða (40—60 
gramma), eða allt að 40—60 tonna ársframleiðslu seiða. Ennfremur aðstöðu til 
hafbeitar. 

Eigi má breyta eða auka þennan atvinnurekstur ef það getur leitt til aukinnar og/eða 
annarrar mengunar, nema að fengnu nýju starfsleyfi. 

Stöðinni er skylt að sjá um, að á öllu athafnasvæði stöðvarinnar sé gætt fyllsta 
hreinlætis. Stöðinni ber að halda útliti sínu og umhverfi snyrtilegu. 
Um umgengnisreglur, sótthreinsun og meðferð sýktra og sjálfdauðra fiska fer 
samkvæmt reglugerð nr. 403/1986, um varnir gegn fisksjúkdómum og heilbrigðiseftirlt 
með fiskeldisstöðvum. Slátrun á hafbeitarfiski skal fara skv. Á. kafla sömu reglu- 
gerðar. 

Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkv. lögum 
nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 
Mengunarvarnir Hollustuverndar ríkisins geta, að höfðu samráði við 1 umsagnaraðila, 
lagt til við heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra að starfsleyfið verði endurskoðað ef í 
ljós kemur hætta á skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings, heilbrigðis eða tilveru 
náttúrulegra fiskstofna eða vegna röskunar á lífríki. 

Atrit af lögbundinni árlegri skýrslu forráðenda eldisstöðva til veiðimálastjóra skal sent 
til Hollustuverndar ríkisins. Í henni skal koma fram: framleiðslumagn, fóðurnotkun og 
fóðurgerð, meðalvatnsnotkun, magn og gerð hreinsiefna, sótthreinsiefna og lyfja sem 
notað var á árinu. 

2. Ákvæði vegna hafbeitar. 

2.1. Að svo miklu leyti sem það er nauðsynlegt vegna móttöku á endurheimtum laxi er 

Lo
 

is
 

to
 

3. 

3. 

3. 

heimilt að nýta frárennsli ofan stórstraumsfjöru og hleypa því í þar til gerða móttöku, 
enda er hún innan athafnasvæðis stöðvarinnar. Þetta ákvæði veitir undanþágu frá 61. 
gr. heilbrigðisreglugerðar nr. 45/1972. 
Stöðinni er skylt að sjá um að frágangur og gerð móttökunnar og frárennslisins sé 
þannig að ekki sjáist: 

a) Set eða útfellingar 

b} Þekjur af rotverum 
Ennfremur að ekki berist með frárennslinu í opna móttöku: sorp eða aðrir aðskota- 
hlutir eða efni, sem valda óþægilegri lykt, lit, gruggi eða geta valdið smithættu. 
Óheimilt er að leiða annað frárennsli en það sem kemur frá eldiskerjum þessa leið. 
Stöðinni er skylt að sjá um að fjarlægð frá enda frárennslisleiðslna frá fiskeldiskerjum 
sé sem næst móttökunni þannig að komið verði í veg fyrir opnar rásir. 

Varnir gegn mengun umhverfis. 

1. 

) 
lr 

Til að draga úr hugsanlegri smithættu sjúkdóma og vegna hættu á erfðablöndun milli 
náttúrulegra stofna og eldisstofna skal þannig gengið frá frárennsli að samgangur fiska í 
umhverfinu og fiska í stöðinni verði útilokaður og að sjálfdauður fiskur berist ekki með 
frárennslinu. 
Skólp frá salernum og hreinlætisaðstöðu skal leitt í rotþró og þaðan niður fyrir 
stórstraumsfjörumörk.
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us
 

ad
 

„3. Ef stöðin kemur upp aðstöðu til slátrunar og aðgerðar á hafbeitarfiski ber stöðinni að 

fara með úrgang og frárennsli frá þeirri aðstöðu samkvæmt reglugerð nr. 403/1986 um 

varnir gegn fisksjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með fiskeldisstöðvum. 

4. Eftirlit og gjaldtaka. 

4.1. Stöðin skal greiða árlega eftirlitsgjöld í samræmi við gjaldskrá nr. 355/1986, með síðari 

breytingum, eins og hún er á hverjum tíma. Gjaldið skal standa undir kostnaði við 

reglubundið eftirlit Hollustuverndar ríkisins, þar með talið starfsleyfisvinnslu. 

á.2. Eftirlit er með tvennum hætti: 

Beint eftirlit mengunarvarna Hollustuverndar ríkisins. Eftirlit sjálfs fyrirtækisins, sem 

Hollustuvernd ríkisins fær sendar niðurstöður úr og flokkar og metur (sbr. lid 1.7.) 

4.3. Fyrirtækið flokkast í 3. flokk sbr. gjaldskrá nr. 355/1986, með síðari breytingum. 

      

5. Gildistaka. 

5.1. Starfsleyfi þetta, sem veitt er í samræmi við S. gr. reglugerðar nr. 390/1985, sem 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getur haft í för með sér mengun, sem sett er með 

stoð í 3. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast gildi þegar í 

    

stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1. júní 198 

Ragnhildur Helgadóttir. a nn 

Íngimar Sig FUFÖSSOR. 

22. maf 1987 Nr. 256 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 277/1977 

fyrir Þroskaþjálfaskóla Íslands. 

I. gr. 

1. gr. orðist svo: 

Námstími skal vera 3 ár. Heimilt er að ljúka námi á fimm árum. 

2. gr. 

Ný 13. gr. orðist svo og aðrar greinar færast bl sem því nemur: 

Skólanum er heimilt að standa fyrir menntun ófaglærðra starfsmanna á stofnunum fyrir 

fatlaða að höfðu samráði við ráðuneytið. Nánari fyrirmæli um námsefnið skulu vera í 

kennsluskrá 

Ta
 

  

  

  

    

3. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 3. gr. laga nr. 40/1985, um Þroskaþjálfaskóla 

Íslands öð dla st begar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 22. maí 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

 



Nr. 257 526 3. juni 1987 

AUGLYSING 
um breytingu á mörkum Biskupstungnahrepps 

og Hrunamannahrepps í Árnessýslu. 

Með vísan til 2. mgr. 3. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 staðfestir félagsmálaráðuneyt- 

ið hér með samkomulag dags. 30. apríl 1987 milli hreppsnefndar Biskupstungnahrepps og 

hreppsnefndar Hrunamannahrepps sem hljóðar svo: 

“Jörðin Auðsholt 5 með landamerkjum samkvæmt landamerkjaskrá frá 27. ágúst 1977 

skal framvegis tilheyra Hrunamannahreppi og skulu hin nýju hreppamörk milli Biskups- 

tungnahrepps og Hrunamannahrepps í Árnessýslu vera Hvítá og Laxá., 

Félagsmálaráðuneytið, 3. júní 1987. 

Alexander Stefánsson. 

Þórhildur Líndal. 

Nr. 258 4. júní 1987 
AUGLYSING 

um umferð í Vatnsleysustrandarhreppi. 

Að fengnum tillögum sveitarstjórnar Vatnsleysustrandarhrepps og samkvæmt ól. gr. 

umferðarlaga nr. 40/1968, eru hér með settar eftirgreindar reglur um umferð í Vatnsleysu- 

strandarhreppi: Gamli þjóðvegurinn (Keflavíkurvegurinn) nýtur aðalbrautarréttar gagnvart 

öllum götum sem að honum liggja milli Hafnargötu og Brekkugötu/Leirdals að báðum 

götum meðtöldum. 
Aðalbrautarréttur þessi er samkvæmt 2. mgr. sbr. 4. mgr. 49. gr. umferðarlaga 

(biðskylda}. Reglur þessar taka þegar gildi. 

Lögreglustjórinn í Gullbringusýslu, 4. júní 1987. 

Símon Ölason, 

eu. 

Nr. 259 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísafjarðarsýslu, 

fyrir árið 1986. 

Sjóður í ársbyrjun: 

Landsbanki nr. 268551 .........0.0.00. 000. enker nvrrnne 

Vextir sas ennen evne 

  

Félagsmálaráðuneytið, 2. júní 1987. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Lára Hafliðadóttir.



yfir tekjur og gjöld 

Sjóður í ársbyrjun: 

Innritunarskírteini 

Landsbanki nr. 268712 . 

  

Nr. 260 

REIKNINGUR 

Styrktarsjóðs W. Fischers, fyrir árið 1986. 

    

  

  

Búnaðarbankainnstæða nr. 800141 NR kr. 68.936 

Vextir: 

Af Innritunarskírteini 

Landsbankainnstæðu .......0..0.0.0..00. 0. kr. 159 

Af Búnaðarbankainnstæðu ........0.0.000. 00. kr. 14.879 — kr. 15.038 

83.974 

Sjóður til næsta árs: 

Ínnritunarskírteimi 

Landsbanki nr. 268712 00.00.0000 kr. 745 

Búnaðarba nkainnstæð: anr. 800141 seere eeereeee kr. 83.229 kr. 83.974 

kr. 83.974 

Sjóður í ársbyrjun: 

Landsbanki nr. 268395 .. 

Vextir 

Félagsmálaráðuneytið, 2. júní 1987. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg      
Lára Hafi Jadóttir. 

Nr. 261 Á
 

Á
 

REIKNINGUR 

r tekjur og gjöld sjóðsins Stígs, fyrir árið 1986. 

HIRÐI e ennen kenne kr. 3.990 

HIÐ kr. 1.080 

  

Félagsmálaráðuneytið, 2. júní 1987. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Lára Hafliðadóttir.



Nr. 262 528 

REIKNINGUR 

fyrir Styrktarsjóð Þórarins Tulinius, fyrir árið 1986. 

Sjóður í ársbyrjun: 

Landsbanki nr. 268709 

Búnaðarbankainnstæða nr. 800140 

Vextir: 

Af Landsbankainnstæðu ................ 

Af Búnaðarbankainnstæðu 

Sjóður til næsta árs: 

Landsbanki nr. 268709 

Búnaðarbankainnstæða nr. 800140 

Sjóður í ársbyrjun: 

Búnaðarbankainnstæða nr. 800 

Vextir 2... 

Sjóður til næsta árs: 

Búnaðarbankainnstæða nr. 800 

Félagsmálaráðuneyvtið, 2. júní 1987. 

F.h.r 

Hallgrímur Dalberg. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, 

sem bíða tjón af jarðeldum., fyrir árið 1986. 

Félagsmálaráðuneytið, 2. júní 1987. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

  

kr. 83 

kr. 3.922 kr. 4.005 

kr. 22.565 

kr. 390 

kr. 22.175 kr. 22.565     

  

Lára Hafliðadóttir. 

    

  

Stjórnartíðindi B 27, nr. 247—263. Útgáfudagur 19. júní 1987.



  

STJÓRNARTÍÐINDI B 28 — 1987 
    

    

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um menntaskóla nr. 270. 19. ágúst 1974. 

    

1 

grein verði svohljóðandi: 
sinkunnir skulu gefnar í heilum tölum frá 1,0 til 10. Aðaleinkunnir skuli Ánnar 

í heilum og hálfum tölum. 

    

   

   

    

   

  

ør 

  

Rétt 

nemendur, 

ða námsára án frekari    SI KA Album sbr. þó ákvæð 

anbunnabråfs 
ceinkunnakTOTUur 

    

    

        

  

i svof 

  

grein ver 

i nemandi anna 

með því    

    

    

istrórn hei 

kunn hans er Vitr 9,U pllK A 

   



Nr. 264 530 27. februar 1987 

5. gr. 

34. grein verði svohljóðandi: 
Nemandi hefur lokið stúdentsprófi þegar hann hefur gengist undir lokapróf í öllum 

námsgreinum sínum og fullnægt eftirfarandi lágmarkskröfum um einkunnir: 

Prófseinkunn í hverri grein: 4,0 

Meðaltal námseinkunna og prófseinkunna: 5,0. 

Nemandi telst þó hafa lokið stúdentsprófi, þótt tvær prófseinkunnir hans séu undir 

ofangreindu lágmarki, en þó ekki undir 3,0. Skólum er þó heimilt að sækja um undanþágu 

frá þessu ákvæði. Á því nemandi, að öðrum skilyrðum uppfylltum, rétt á að flytjast milli 

námsáfanga og námsára á 1.—3. námsári, þótt prófseinkunn hans í lokagrein sé undir 

fyrrgreindum lágmarki, meðan hann hefur ekki hlotið fleiri en tvær slíkar einkunnir. 
Einkunnir í greinum, þar sem námsefni nemur minna en þremur einingum, reiknast 

ekki með til meðaltala þeirra, er um ræðir í þessari grein. 

Skólastjórn getur veitt nemenda undanþágu frá lokaprófi í líkamsrækt, ef gildar ástæður 

eru til að dómi skólalæknis. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 27. febrúar 1987. 

Sverrir Hermannsson. 

Nr. 265 5. júní 198 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystri vél- 

skelflettri rækju á framleiðslutímabilinu frá 1. febrúar til 30. apríl 1987. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 
samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöll á frystri vélskelflettri rækju á framleiðslutímabilinu frá 1. febrúar til 30. apríl 
1987. 

Vélskelflett rækja 

Færri en 350 stk. í Ib.: SDR pr. lb. cif. 
Blokkfryst 

5x2 kgog dx? 

  

5x2 kg og 4x2,5 kgóvainshúðuð, sérfryst .............. AÐ 

500 gr vatnshúðuð, sérfryst .............. ANNARRA rr knree 

200 gr vatnshúðuð, sérfryst .. ANARANNRIRR 3
 

US
 

UI
 

DD
 

DD
 

t 

Fleiri en 350 stk. i Ib. og óflokkað: 

Biokkfryst APR eknnnnen kvenser eneret 2,84 

5x2 kg og 4x2,5 kg vatnhúðuð .................0.000 000 n rr 2,84 

5x2 kg og 4x2,5 kg óvatnshúðuð, sérfryst ...........0..0.0.0 0000 een e keen ennen 2,98 

500 gr vatnshúðuð, sérfryst ..........2....02.2000 nn enker never nen renere 30 

  

3
 200 gr vatnshúðuð, sérfryst ...........22.2.2.22nð nens HR 47



Nr. 265 Wa
! 

99
3 5. júní 1987 

Verðbil verður 5%. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 

teknu tilliti til verðbils. Verðið miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það er á 

hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 5. júní 1987. 

Jón B. Jónasson. 

Kristín Magnússon. 

5. júní 1987 Nr. 266 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystri 

vélskelflettri rækju á framleiðslutímabilinu frá 1. maí 1987 og þar til 

annað verður ákveðið. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöli á frystri vélskelflettri rækju á framleiðslutímabilinu frá 1. maí 1987 og þar til 

annað verður ákveðið. 

Vélskelflett rækja 

  

Færri en 350 stk. í Ib.: SDR pr. lb. cif. 

Blokkfryst 20 3,04 

5x2 kg og 4X2,5 kg vatnshúðuð, sérfryst 3,04 

5x2 kg og 4x2,5 kg åvatnshudud, sérfryst ...............0 000. kreere kn nn nn 3,18 

500 gr vatnshudud, sérfryst .........220sseueeeeene ene n kk k een k kk enkes er kr rnges 3,54 
200 gr vatnshudud, sérfryst 3,71 

Fleiri en 350 stk. í Ib. og óflokkað: 

Blokkfryst ............ . . 2,90 

5x2 kg og 4x2,5 kg vatnshúðuð, sérfryst 2,90 

5x2 kg og 4 kg óvatnshúðuð., sérfryst .............. 3,04 

500 gr vatnshúðuð, sérfryst 3,37 

200 gr vatnshúðuð, sérfryst .........000.000.... kr k renser rrgnke 3,54 

Verðbil verður 5%. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 

teknu tilliti til verðbils. Verðið miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það er á 

hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 5. júní 1987. 

Jón B. Jónasson. 

Kristín Magnússon.



Nr. 267 532 5. júní 1987 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystri 

rækju í skel á framleiðslutímabilinu frá 1. febrúar til 30. apríl 1987. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 
samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 
verðgrundvöll á frystri rækju í skel á framleiðslutímabilinu frá 1. febrúar til 30. apríl 1987: 

Fryst rækja i skel SDR pr. kg. fob 
Fleiri en 150 stk. í kg. ófl. rækja Og iðnðarrækja 00.00.0000... 1,60 

Verdbil verdur 5%. 
Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 50% af verðbreytingu frá grundvallarverdi ad 

teknu tilliti til verðbils. Verðið miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það er á 
hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 5. júní 1987. 

Jón B. Jónasson. 

Kristín Magnússon. 

Nr. 268 

REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóhanns Jóhannessonar og 

Sigurbjargar Guðnadóttur, fyrir árið 1986. 

Sjóður í ársbyrjun: 

Útvegsbankainnstæða nr. 500093 Glllll000 kr. 750.468 
Skuldabréf Dvalarh. Borgarnesi (0000... kr. 20.300 
Flutt af bankabók á nr. 500003 .l0..00 kr. 30,348 kr. 801.116 

Vextir: 

Af Utvegsbankainnstædu 2... essens kr. 147.468 
Afskuldabréfi ....00.00.0 kr. 3.248 kr. 150.716 

  

kr. 951.832 
  

Sjóður til næsta árs: 

Útvegsbankainnstæða nr. 500093 2... kr. 934.832 

Skuldabréf Dvalarh. Borgarnesi ..........0.0000.0.... kr. 17.000 kr. 951.832 
  

  

kr. 951.832   
  

Félagsmálaráðuneytið, 2. júní 1987. 

Filur. 

Hallgrimur Dalberg. 

Lára Hafliðadótir.



  

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs Á. og fx 

Alexandrine drottningar, fyrir árið 1986. 

    

frii JÖRU 
uni 1987 

        

Landsbanki nr. 

Vextir 

  

í 1987 

  

Hallgrímur Dalberg. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar, 

fyrir árið 1986. 

Sjóður í ársbyrjun: 

Landsbanki nr. 268716 

Vextir 

Félagsmálaráðunevtið, 2. júní 1987. 

F.h.1 
Hallgrímur Dalberg. 

Lára Hafli 

    

        

Tr; få 
Fall 

      

ðadóttir.



Nr. 272 LA
 

CR
 

>
 

REIKNINGUR 

Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og frú 

Þórunnar Hannesdóttur árið 1986. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1986. 

Tekjur: 

Kr 
#2 9% 

Vextir af bankainnstæðum ....... a FI BEINIR 2 883, 

a QQ2 72 
2 883,23 

Tekjur umfram gjöld ...... IN I Ð 

  

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1986. 

Eignir: 

Bankainnstæður ....... NR 19 376,80 

Skuldir 
Höfustólsreikningur: 

  

Kr. 
Hrein eign pr. 1. jan. 1986 ............... 

Hreinar tekjur árið 1986 ......... BN 19 376,80 

19 376,80 

Samgönguráðuneytið, I. júní 1987. 

Halldór S. Kristjánsson. 

REIKNINGUR 

Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1986. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1986. 

Tekjur: 

Kr 

Vextir af bankainnstæðu ...........0.2000 0 5 765,91 

   

Tekjur umfram gjöld .............. HIN 5 765,91 

5 765,91



MM
 

Að
 HM Z 2 bd 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1986. 

Eignir: 

    

Bankainnstæður ...... HR IR 

Skuldir 

. . … Kr. Kr 

Hrein eign pr. Í. jan. 1986 ..........0 0000 30 606,14 
Hreinar tekjur árið 1986 ............... AR 5 765 

Samgönguráðuneytið, Í1. júní 1987. 

Halldór S. Kristjánsson. 

10. júní 1987 Nr. 274 

AUGLYSING 

um umferð í Ólafsfirði. 

Hér með er ákveðið að fengnum tillögum bæjarstjórnar Olafstjarðar skv. 65. og 66. gr. 

umferðarlaga nr. 40, 1968 að eftirfarandi reglur gildi um umterð í Ólafsfjarðarkaupstað: 

1. Stöðvunarskylda verður af Hornbrekkuvegi á Aðalgötu. 

2. Biðskylda verður af Ólafsvegi bæði að austan og vestan á Aðalgötu. 

3. Biðskylda verður af Gunnólfsgötu á Ægisgötu. 

4. Biðskylda verður af Bylgjubyggð á Ægisgötu. 

5. Biðskylda verður af innsta hluta Hrannarbyggðar á Bylgjubyggð. 

6. Bifreiðastöður verða bannaðar sunnan Kirkjuvegar. 

7. Bifreiðastöður verða bannaðar sunnan Vesturgötu frá Vesturgötu l að Aðalgötu. 

Reglur þessar taka þegar gildi, en eldri reglur falla niður. 

Lögreglustjórinn í Ólafsfirði, 10. júní 1987. 

Barði Þórhallsson. 

1. júní 1987 Nr. 275 
. 

Tog 7 “ 

AUGLYSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 og að fenginni tillögu borgarráðs, 

hefur verið ákveðið að banna umferð hestamanna um gróðurreit í Elliðarhólma. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 18. júní 1987. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, Í. júní 1987 

Böðvar Bragason.
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Starfssjóð Guðfræði 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Starfssjóð Guðfræðistofnunar Háskóla Íslands. 

Sjóðurinn heitir Starfssjóður Guðfræðistofnunar Há 

júkrunarheimilinu Grund með gjafabréfi dags. 28. desember 
1 on 

5 il Elli- o 

1. gr 

kóla Íslands. 

  

reglugerðar um íslensk vegabré 
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afur 'W Stefánsson. 
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1982 í tilc >fni af ÓÐ ára
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Nr. 277 

r um stofnendur þess, Sigurbjörn Á. Gíslason 

Sigurðsson, trésmíð ameistara, Harald Sigurð: 

mann í 

„cand. tl „Fr 

verslunarmann, Júlíus Árnason. | 

og Pál Jónsson, vc ur þá séra Halldór Jónsson, pr 

Vop nafirði, séra Lárus Halldórsson, fr kirkjuprest, og séra Pál Þórðarson, prest í |     srsiunarstjóra, ennfre      
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Stofnfé sjóðsins er kr. 100 000. 
helmingur vaxta og verðbóta lagður 

  

og fvrstu 

  

im árin ER 
Skdi 

  

Sjóðurinn tekur við framlögum, gjöfum og áheitum, og skal um slík framlög í 

sem segir Í 2. gr. 
ara Svo 

    

ngur sjóðsins er ac 

sbr. 3. gr 

  

Ísland 

    

     

yfnunar Háskóla 
„ reglugerðar Guðfræðistol ar. 3 | 

námsstefnur, heimboð erlendra ges ta o 

og hvaðeina „sem verða má r ste arfsemi stofnunarinnar á hverjum tí tíma. 

5. gr. 
Stjórn Guðfræðistofnunar er jafnframt stjórn sjóðsins og tekur allar 

varðandi val verkefna og ráðstöfun tekna. 

  

ákvarðanir ák 
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/. ST. 
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rá þessari. 

14. júní 1987 Nr. 278 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins 

Norður-lsafjarðarsýslu um manntalsþing 

í Norður-lsafjarðarsýslu. 

Ráðuneytið vísar til bréfs yðar 

samkvæmt samþykkt sýslunefi 

í, herra sýslumaður, frá S. júní 1987 

Ísafjarðarsýslu. 

varðandi till 

ndar Norður-lsafjarðarsý 

Ögur yðar 

um manntalsþing í Norður- 

  

Með vísun til 38. gr. laga um meðf ferð einkamál: 
nr. 28 1981, samþykkir ráðuneytið hér með, 

Ísafjarðarsýslu. 

  

í héraði nr. 85 1936, sbr. 10. gr. laga 

að h: aldið verði eitt manntalsþing í Norður 

Endurprentað blað.
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AUGLÝSING 
um háskólakennslu á Akureyri. 

Alþingi hefur í fjárlögum fyrir árið 1987 veitt fé til háskólakennslu á Akureyri. 

Menntamálaráðuneytið hefur í framhaldi af því ákveðið, að háskóli á Akureyri hefji störf 

haustið 1987, og er miðað við, að námsárið 1987-88 verði kennsla á tveimur námsbrautum, 

þ.e. námsbraut í hjúkrunarfræði og námsbraut í iðnrekstrarfræði. Um kennslu, nám og próf 

á þessum námsbrautum fari eftir sömu reglum og gilda um hliðstæðar námsbrautir í Háskóla 

Íslands annars vegar og Tækniskóla Íslands hins vegar. 

Forstöðumaður háskólakennslu á Akureyri hefur verið ráðinn Haraldur Bessason, 

prófessor, námsbrautarstjóri á hjúkrunarfræðibraut Margrét Tómasdóttir, M.S., náms- 

brautarstjóri á iðnrekstrarfræðibraut dr. Stefán G. Jónsson og skrifstofustjóri Bárður 

Halldórsson, menntaskólakennari. Ráðningarnar gilda að svo komnu um eins árs skeið. 

Ráðuneytið hefur hinn 15. júní 1987 skipað nefnd til að semja frumvarp til laga um 

háskóla á Akureyri. 

Menntamálaráðuneytið, 18. júní 1987. 

Sverrir Hermannsson. 
  

Árni Gunnarsson. 

Nr. 280 12. júní 1987 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um gjöld fyrir skoðun, skráningu, 

mælingu skipa o.fl. nr. 531/1986. 

3. gr. 2. tl. C orðist svo: 

Fyrir n ný smíði þilfarsskipa erlendis skal greiða til Siglingamálastofnunar ríkisins skv. A 

lið þessarar málsgreinar að viðbættum ferðakostnaði skoðunarmanna. 

  

2. gr. 

4. gr. 2. tl. orðist svo: 

Heimilt er að innheimta fyrirfram hjá eiganda skips, sem svarar ferðakostnaði og 

áætluðum dagpeningum skoðunarmanna, fari viðgerð fram erlendis. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 34. gr. laga nr. 51/1987 um eftirlit með skipum 

staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga 

að máli. 

3. gr. 

Samgönguráðuneytið, 12. júní 1987. 

Matthías Bjarnason. a 

Ragnhildur Hjaltadóttir.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Seltjarnarness. 

I. KAFLI 

1. gr. 

Hitaveita Seltjarnarness selur hitaorku úr hitakerfum þeim, sem gerð hafa verið eða 

verða gerð á Seltjarnarnesi, og til þeirra húsa, sem fá vatn frá aðfærsluæð, eftir þeim reglum, 

sem settar eru í pjaldskrá þessari sbr. og reglugerð fyrir Hitaveitu Seltjarnarness staðfestri 

7. september 1971. 

2. gr. 

Hitaveita Seltjarnarness lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að 

dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis 

og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. 

Ja
 

" 

3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils bess er um getur i 

2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir 6skum huseiganda fyrstu tvo månudina, sem 

hús er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði einungis breytt 

einu sinni á ári, og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 

|. desember ár hvert. Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt orkunotkun verði minni 

hluta úr ári. 

TH. KAFLI 

á. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjald á mánuði fyrir hvern hemil ........0.%.0.00.0000 0 kr. 135,00 

b. Vatnsgjald fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils ............ kr. 550,00 

5. gr 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greiðast til 

innheimtustofnunar, sem bæjarstjórn ákveður. Það eru vanskil ef gjöld eru ekki greidd 

innan ÍS daga frá gjalddaga. Heimilt er að reikna dráttarvexti eins og þeir eru ákveðnir hjá 

innlánastofnunum sbr. 13. gr. laga nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum 

tíma. 

  

HI. KAFLI 

6. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Seltjarnarness skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð: 

Fastagjald: 

Gjald á heimæð 

0 — 300 m (innifalið) ....... HAR kr. 7 542,00 

300 — 1000 mm ................…… HI kr./m' 56,50 

1000 Mm Og yfir .........00 0 ener enese kr 38,00 

Í aðrennslishemill á grind ........00..0.. 000... eeeeeeeeeereree kr. 12 480,00
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gjaldskrå sama efnis nr. 206, 20. mars 1986 

  

lðnaðarráðuneytið, 19. júní 1987. 

Eh 
í Ái. 

Páll Flygenring. 
     n Skú la dóttir. 

Nr. 282 i0. júní 1987 
GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Ólafsfjarðar. 

1. 
Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið og ve >rda 

i >glum, sem settar eru f gjaldskrå bessari samanber og re; 
107£ i 
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Hitaveita Ól: afsfjarðar lætur hve 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu enda séu ofnar hússins nægileg: 

dómi hitaveitustjóra, og hitalagnir í góðu lagi. 

ju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar 

S 
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Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir håmarksrennsli til hvers upphitunarkerfis 
og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. 

Hitave'tan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. Einnig selur hitaveitan 

vatn eftir magnmæli, ef notandi þarf meira vatn í skamman tíma utan mesta álagstíma. 
Hitaveitustjóri ákveður til hvaða aðila skuli selja vatn eftir magnhemii. 

3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur Í 

2. gr. Hitaveitan breytir stillingu heimils eftir óskum húseigenda fyrsta árið, sem hús hans er 

tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni 
á ári, og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við starfsmenn hitaveitunnar fyrir Í. 
janúar ár hvert. Hámarksstilling hemils gildir alit árið þótt orkunotkun verði minni hluta úr 
ári. 

4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
kr. 

a. Fastagjald á mánuði fyrir hvern aðalhemil ..........0............. 220,00 

b. Vatnsgjald á mánuði ........00.0... 0... kr knkrnnne 360,00 
fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 

5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greiðast til 
skrifstofu Ólafsfjarðarkaupstaðar. Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um 
reikningsupphæð. Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd að fullu innan 10 daga frá 

gjalddaga. 

6. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Ólafsfjarðar skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð; 

kr. 

Fyrir hús alit að 400 mað utanmáli .......0.0..000. 0... 22 600,00 

OB SÍÐA ........00..0 nen nen krukke 44,00 

fyrir hvern m' þar yfir. 

1. gr 

Hitaveitu Ólafsfjarðar er heimilt að hækka eða lækka hitaveitugjöld skv. 4. og 6. gr. í 

sama hlutfalli og vísitala byggingarkostnaðar breytist. Gjöld skv. 4. og 6. gr. miðast við 
byggingarvísitölu. Breyting til hækkunar skv. þessari gr. er háð samþykki iðnaðarráðu- 

neytisins. 

8. gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er bå heimæðargjaldið gjaldkrætt. Þó er heimilt að 

veita pjaldfrest allt að Í ári á hluta gjaldsins ef um er samið á gjalddaga. Í slíkum samningi 
skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

9. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

10. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð notanda sem 

vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að húsi, sem hitaveitu- 

gjöld hafa ekki verið greidd af.
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Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með a. m. k. 5 daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, er vanskilum veldur, í hvert skipti 

kr. 800,00. 

10. júní 1987 

Fullt afnotagjald ber að greiða fyrir þann tíma, sem hitavatnsæðum er lokað vegna 

vanskila. 

ll. gr. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum hitakerfum 

sem tengd eru við hitaveituna. Húseiganda er skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum um 

viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

12. gr. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. júlí 1987 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. júní 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Nr, 283 GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Selfoss. 

I. Heitt vatn. 

77 
s Í janúar 1987. 

Guðrún Skúladóttir. 

19. júní 1987 

Hitaveita Selfoss selur afnot af heitu vatni úr veitukerfi sínu á þann hátt og við því verði, 

sem hér segir: 
1. Um vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra vatns .................... kr. 

2. Um hemil fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils ...  kr./ári 

24,20 

6 662,00 

Minnsta magn vatns sé: fyrir ibudar-, verslunar- og skrifstofuhusnædi 0,8 l/min. fyrir 

hverja 100 m', en fyrir iðnaðarhúsnæði 0,5 l/min. fyrir hverja 100 m". 

Ef vatnsmælir bilar er hitaveitunni heimilt að áætla vatnsnotkun með hliðsjón af fyrri 

notkun og/eða hitaþörf húsnæðis. 

IE Mælaleiga. 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og skal leiga fyrir þá innheimt jafnhliða gjaldi fyrir 

vatnsnotkun. Hitaveitan ákveður stærð mæla og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir 

notandann, sem skal greiða ársleigu af mælum sem hér segir: 

1. Fyrir mæla eða hemla alltaðð4" .......0.000..0 00 kr. 

2. Fyrir mæla eða hemlafrál'—2" .............0.... 0... kr. 

HI. Heimæðargjald. 

Heimæðargjald, miðað við heildarrúmmál húsa, er sem hér segir: 

Allt að 400.m 20... eres rkrrnsene cr. 

hver m' yfir 400 að 2000. mM3 ......00%. 00 kr./m“ 

Fyrir 2000 m? ......0.. 00 kr. 

hvern m? þar yfir .........00.... 000 kr./m' 

3 104,00 

4 363,00 

37 277,00 

31,90 

87 613,00 

26,40
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Séu fleiri en eitt hitunarkerfi tengd við heimæðina með mælum frá hitaveitunni, skal 

greiða kr. 7 239,00 aukagjald fyrir hvern mæli umfram hinn fyrsta. 

IV. Opnunargjald. 

Hafi gjald samkvæmt þessari gjaldskrá eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 605,00. 

V. Ýmis ákvæði. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, sé um óskipulagt svæði að ræða, skal 

greiða heimæðargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimæðargjald skal greitt við umsókn um heimæð. 

Þó er heimilt að veita gjaldfrest allt að 2 árum. Í samningi slíkum skal kveðið á um vexti 

af eftirstöðvum gjaldsins. 

Hitaveitunni er heimilt að reikna dráttarvexti á vangoldna hitaveitureikninga eins og 

dráttarvextir eru ákveðnir á hverjum tíma, enda hafi tilkynning um beitingu dráttarvaxta 
verið send notanda með reikningi eða á annan hátt. 

Óski notandi sem hefur hemil/mæli að breyta og fá í staðinn mæli/hemil skal greiða kr. 

1 186,00 fyrir breytinguna. 
Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það gjald kr. 

479,00. 

Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, til að 
öðlast begar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 

felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 102, 25. febrúar 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 19. júní 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. A — 

19. júní 1987 Nr. 284 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Selfoss. 

1 Raforka 

Rafveita Selfoss selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Lýsing o. fl. 

1.1. Til almennrar lýsingar. Orkugjald ............00. 0000... 5,32 kr/kWh. 

1.2. Til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð. 

Orkugjald ..............0.000 enennennnenee 6,62 kr/kWh. 

1.3. Til úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli: 

Aflgjald 2... ner enver renere 7 115,00 kr/kW/år 
Viðhaldsgjald ...............00.00 0 enn 8 853,00 kr/kW/år 
Gjald alls ..........0... 2. 15 968,00 kr/kW/år 
Auk afl- og viðhaldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að fullu.
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2. Heimili o. fl. 

   

   

   

   

svo og til notkunar í sjúkrahúsum,    

EN 
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3.1. 
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2.77 kr/kWh. 

    
1,06 kr/kWh 

  

<r/kWh 

  

pe a Á 

KISI. 40     

kr/kWh. 

    

4.5, fæðra nota 

1,16 kr/kWh. 
Á 37 ft 6,37 kr/kWh. 

R SE al a æði. Minnsta árgjald skal vera 

sem svarar 1800 klst. á hvert kw uppsetts afls 

  

   

      

til hitunar: í fyrir raforkusö 

| 1 þeirra 

Onnur skil 

}      ekki hækl 

      

   

  

   

  

    

fyrirmælum rafvertunnar, ofnar og 

  

lald 

ser 

  

sem skal greida 
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II Heimtaugargjald 

Heimtaugargjald fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi tötlu: 

Málstraumur Stofngjald Gjald af yfirilengd 

(A) (kr.) Jarðstrengur Loftlína 
(kr./m) (kr./stólpa) 

1 x 63 27 312,00 888,00 7 283,00 

3 x 63 29 588,00 893,00 12 579,00 

3 x 100 46 958,00 1 366,00 15 932,00 

3 x 200 92 806,00 2 252,00 

3 x 315 147 353,00 2 624,00 

3 x 400 188 070,00 Samkv. kostnadi 

3 x 710 334 214,00 Samkv. kostnadi 

3 x 1200 561 815,00 Samkv. kostnadi 

Yfirlengd miðast við: Jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheimtaug lengri en 

30 m. Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnkassa eða 

stofntengikassa húsveitu. 

Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, skal greiða fullt 

heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, 

hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá. þegar breytingin ter fram. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að mestu eða 

öllu leyti notuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina eða húsnæði 

rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um gerð 

húsnæðis eða stærð lóðar og staðsetningu stöðvar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr, skal greitt sem hér segir: 

  

1 X 63 A bráðabirgðaheimtaug ..............0%0 0000... kr. 7 381.00 

3 < 63 A bráðabirgðaheimtaug .............000 000... kr. 9 955,00 

Séu aðstæður þannig að leggja þurfi aðallínu að vinnustað skal greitt yfirlengdargjald 

samkvæmt töflu. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða 

aðstæður óvenjulegar. skal heimtaugargjald greitt samkvæmt sérstökum samningi hverju 

sinni. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. Þó er heimilt að veita gjaldfrest allt að 2 árum. 

Í samningi slíkum skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

IV. Ýmis ákvæði 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 563,00. 

Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.9 getur rafveitan krafist að hann sé hækkaður 

upp í það gildi. 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum 

truflunum, eða takmarka notkun þeirra við tiltekinn tíma sólarhrings. 

Rafveitunni er heimilt að reikna dráttarvexti á vangoldna rafveitureikninga eins og 

dráttarvextir eru ákveðnir á hverjum tíma, enda hafi tilkynning um beitingu dráttarvaxta 

verið send notanda með reikningi eða á annan hátt. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

rafveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur. skal hann greiða fyrir það gjald kr. 

436,00. 
Söluskattur 25% samkvæmt lögum, er innifalinn í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá 

þessari, nema í lið 1.3. viðhaldsgjald og liðum 4.1., 4.2. og 4.3.. B 36
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Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum 

nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 105, 25. 
febrúar 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 19. júní 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 285 18. júní 1987 

AUGLYSING 

um samstarf um almannavarnir. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga um almannavarnir, nr. 94 29. desember 1962, 

sbr. lög nr. 85 2. júlí 1985, hefur verið ákveðið: 

a. að Akureyrarkaupstaður og Öngulsstaða-, Saurbæjar-, Hrafnagils-, Glæsibæjar-, 

Öxnadals-, Skriðu-, Arnarnes- og Grímseyjarhreppar í Eyjafjarðarsýslu skuli hafa samstarf 

um almannavarnir og veita gagnkvæma aðstoð, og 

b. að Dalvíkurkaupstaður og Svarfaðardals-, Árskógs- og Hríseyjarhreppar í Eyja- 

fjarðarsýslu skuli hafa samstarf um almannavarnir og veita gagnkvæma aðstoð. 

Þetta tilkynnist hér með þeim sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 18. júní 1987. 

Jón Helgason. nn = 

Olafur W. Stefánsson. 
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 516 23. desember 1986 um þungaskatt. 

1. gr. 

2. mgr. 10. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Skráning og/eða umskráning bifreiða skal ekki fara fram nema skráningargjald og 

vátryggingariðgjald ökumanns hafi áður verði greitt af bifreiðinni til næstu áramóta, svo og 

gjaldfallinn þungaskattur. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 3/1987, um fjáröflun til 

vegagerðar, og öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 11. júní 1987. 

F.h.r. 

Sigurgeir Jónsson.



  

24. júní 1987 

REGLUGERÐ 
um grundvöll og útreikning meðalávöxtunar og dráttarvaxta. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

Í. gr. 

Viðskiptabönkum og sparisjóð n ber án tafar að tilkynna Seðlabanka Íslands um öll 

vaxtakjör og breytingar á þeim í því formi sem Seðlabankinn krefst. 

Seðlabankinn skal fyrir lok mánaðar birta í Lögbirtingablaði í aðgengilegu 

almenn vaxtakjör hvers viðskiptabanka og sparisjóðanna sameiginlega sem í gildi eru 

dag mánaðar, svo og vegið meðaltal þeirra. svo sem áskili ð er í lögum nr. 25/1987 

er tiltekið í reglum þessum og skal hver ti ky nning lögð til grundvallar samkvæmt lögunum 

formi öll      

næsta mánuðinn eða uns næsta tilkynning birtist. 

2. gr. 

Dráttarvextir af peningakröfum í íslenskum gjaldmiðli skulu ákveðnir af Seðlabank- 

anum sem ársvextir með þeim hætti að hlutfallið milli dráttarvaxta. að viðbættri tölunni 100. 

og ávöxtunar nýrra almennra útlána skv. 2. mgr. þessarar greinar, að viðbættri tölunni 100. 

sé á bilinu 1,05 til 1,10. Við ákvörðun dráttarvaxta skal stefnt að því, að hlutfallið sé sem 

næst miðju bilinu, nema sérstaklega standi á að mati Seðlabankans, svo að hlutfall milli 

endurgreiðslu að viðbættum dráttarvöxtum og endurgreiðslu með almennum útlánsvöxtum 

verði nokkurn veginn hið sama, hvort sem nafnvextir eru háir eða lágir. 

Seðlabankinn skal mánaðarlega reikna vegið meðaltal ársávöxtunar á nýjum almennum 

útlánum hjá viðskiptabönkum og sparisjóðum og birta meðaltal þetta í Lögbirtingablaði 
og skulu þeir 

  

ásamt dráttarvöxtum skv. 1. mgr., og hlutfallinu sem lýst er í Í. mgr., 

dráttarvextir gilda næsta mánuðinn eða uns næsta tilkynning er birt í Lögbirtingablaði. 

Sé beitt mánaðarlegum dráttarvöxtum skulu þeir vera "2 hluti af dráttarvöxtum eins og 

þeir eru ákveðnir skv. 1. mgr. Um vaxtavöxtun mánaðarlegra sem og dráttarvaxta í formi 
> 

   

    

årsvaxta gilda åkvædi 12. gr. laga nr. 25/1987. 

3. gr. 

Dráttarvextir af löglegum peningakröfum í erlendum gjaldmiðli skulu ákveðnir at 

Seðlabanka sem ársvextir með þeim hætti að hlutfallið milli dráttarvaxta, að viðbættri 

tölunni 100, og meðalvaxta viðkomandi gjaldmiðils á innlendum gjaldeyrisreikningum í 

viðskiptabönkum og sparisjóðum að viðbættri tölunni 100, sé á bilinu 1.05 til 1,10. 
Um útreikning Seðlabankans á meðalávöxtun og ákvörðun dráttarvaxta skv. Í. mgr. 

greinarinnar, birtingu útreiknings og gildistíma dráttarvaxta fer eftir ákvæðum ?. mgr.2. gr. 

reglna þessara. 
Sé um gjaldmiðil að ræða sem ekki er gefinn kostur á að eiga á innlendum 

gjaldeyrisreikningi hér á landi skv. reglum þar um eða gjaldmiðil sem ekki er skráður hér á 

landi skal miða við vexti af almennum óbundnum sparisjóðsreikningum í hlutaðeigandi landi 

samkvæmt upplýsingum Seðlabankans. 

11. KAFLI 

Öflun og innheimta upplýsinga. 

4. gr. 

Viðskiptabankar og sparisjóðirnir sameiginlega skulu án tafar tilkynna Seðlabankanum 

skriflega um breytingar á öllum vaxtakjörum inn- og útlána, hvort sem um er að ræða
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almenn eða sérstök kjör hjá hlutaðeigandi banka eða sparisjóði, og á þetta m.a. við 
meðalávöxtun eða ávöxtunarkröfu viðskiptavíxla og viðskiptaskuldabréfa, meðalávöxtun í 

lánsviðskiptum þar sem bindingar er krafist og sértilboð sem ekki eru auglýst sem almenn 
kjör. 

Upplýsingum skv. 1. mgr. skal auk þess skila miðað við 21. dag hvers mánaðar á 

sérstöku stöðluðu eyðublaði sem bankinn leggur til í upphafi. Upplýsingarnar skulu hafa 

borist til peningamáladeildar Seðlabankans, Kalkofnsvegi 1, 150 Reykjavík, næsta virkan 

dag (afgreiðsludag) fyrir gildistöku. 

Seðlabankinn getur beitt hlutaðeigandi viðskiptabanka eða Samband ísl. sparisjóða, 

f.h. sparisjóða viðurlögum í formi dagsekta, sbr. 41. gr. laga nr. 36/1986, sé ákvörðunum 

hans ekki hlýtt skv. þessari grein. Dagsektir skulu nema allt að 50 þús.kr. pr. vanskiladag 
miðað við lánskjaravísitölu 1687. 

HI. KAFLI 

Almenn vaxtakjör. 

5. gr. 

Seðlabankinn birtir í Lögbirtingablaðinu, vaxtakjör þeirra innlána- og útlánategunda, 

sem hann metur sem almenn vaxtakjör og ekki eru einskorðuð við eða sérmerkt einni eða 

fáum innlánsstofnunum, sem reglur þessar gilda um. 

Almenn vaxtakjör skv. 1. mgr. miðast m.a. við, að minnst fjórir bankar bjóði 

hlutaðeigndi kjör, eða minnst þrír bankar og a.m.k. helmingur sparisjóðanna. Einnig teljast 
sparisjóðirnir bjóða almenn vaxtakjör, ef minnst helmingur þeirra bjóða tiltekin vaxtakjör. 

IV. KAFLI 

Vegið meðaltal almennra vaxtakjara. 

6. gr. 

Með vegnu meðaltali almennra vaxtakjara skv. 2. mgr. 1. gr. reglna þessara og vegnu 

meðaltali ársávöxtunar nýrra, almennra útlána skv. 2. mgr. 3. gr., er átt við vægi einstakra 

hlutaðeigandi vaxtakjara, sem fari eftir notkun þeirra m.a. með hliðsjón af stærð 

innlánsstofnunar, sem reglur þessar gilda um. 

Seðlabankinn skal fylgjast náið með því, að vextir, sem teljast til almennra vaxtakjara 

og vegið meðaltal er reiknað af séu raunverulega notaðir í því umfangi, sem vægi þeirra 

gefur. Reynist svo ekki vera skulu þeir felldir niður úr tilkynningu skv. 2. mgr. 1. gr. 
reglnanna. 

V. KAFLI 

Gildistaka. 

7. gr. 

Reglur þessar, sem settar eru skv. 3. mgr. 10. gr. laga nr. 25 frá 27. mars 1987, öðlast 

þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 24. júní 1987. 

Matthías Bjarnason.       
Tryggvi Axelsson.
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REGLUGERÐ 

um veitinga- og gististaði. 

Í KAFLI 

Gildissvið. 

1. gr. 

Reglugerð þessi gildir um alla sölu á gistingu á gististöðum, alla veitingasölu, sem 

almenningur á aðgang að, og leigu á samkomusölum í atvinnuskyni. 

Reglugerðin gildir ekki um áfengisveitingar. 

Il. KAFLI 

Leyfisveitingar. 

2. gr. 

Leyfi lögreglustjóra þarf til þess að stunda rekstur gisti- og veitingastaða. 

Synja má leyfisumsókn ef sérstakar aðstæður eru til staðar, er brjóta í bága við 
almannaheill og því þyki réttlætanlegt að synja um leyfisumsókn þótt almennum skilyrðum 

sé fullnægt. Umsækjanda skal tilkynnt slík ákvörðun skriflega og ástæður tilgreindar. 
Sá sem telur sig órétti beittan getur skotið máli sínu til ráðuneytis. 

3. gr. 

Umsókn um leyfi skal send lögreglustjóra á sérstöku eyðublaði, réttilega útfylltu og 

undirrituðu. 
Umsókn skal fylgja nákvæm teikning og lýsing á fyrirhuguðu húsnæði ásamt nauðsyn- 

legum skýringum á rekstri. 
Gjald fyrir leyfisbréf, sem innheimt er samkæmt reglugerð um aukatekjur ríkissjóðs, 

skal greitt þegar umsókn er lögð inn. 

4. gr. 

Umsókn ásamt fullnægjandi gögnum skal send til umsagnar hlutaðeigandi sveitarstjórn- 
ar, eldvarnaeftirlits, heilbrigðisnefndar og vinnueftirlits. 

Umsagnir framangreindra aðila skulu að jafnaði veittar eigi síðar en 45 dögum frá 

móttöku erindis lögreglustjóra þar að lútandi. 

Framlengja má frest samkvæmt 2. mgr. ef gera þarf breytingar á húsnæði og ennfremur 

ef viðkomandi húsnæði er ekki tilbúið til endanlegrar úttektar. Lögreglustjóra skal þá 

tilkynnt um ástæðu. 

Umsagnaraðilar samkvæmt 1. mgr. skulu leitast við að hafa samráð sín á milli. 

5. gr. 

Ef leyfishafi vill gera umtalsverðar breytingar á húsnæði því er til rekstrarins er ætlað 

skulu um það gilda sömu reglur og um nýbyggingu væri að ræða. 

6. gr. 

Leyfi samkvæmt reglugerð þessari skal gefið út á nafn eiganda/eigenda og heimilar það 

eingöngu rekstur í þeim flokki og því húsnæði sem tilgreint er í leyfinu. 

Ef eigandi veitinga- eða gististaðar er ekki framkvæmdastjóri starfseminnar er heimilt 

að gefa leyfisbréf út á nafn framkvæmdastjórans, með samþykki eiganda/eigenda. 

Óheimilt er að nota á veitinga- eða gististað nafn, sem gefur til kynna annan rekstur en 
leyfi er veitt til. 

G
g
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3 
7. gr. 

& 

sildir er nyr framkvæmdastjóri tekur við rekstri, ef leyfisbréf 

Verði eigendaskipti að veitinga- eða gististað skal sótt um nýtt leyfi svo skjótt sem auðið 

askiptin. Sama g 

   

slustjóri heldur skrá yfir veitt leyfi Á skránni skulu vera ítarlegar upplýsingar um 

rfsemina, nafn leyfishafa, nafn staðar, hvar starfsemi er rekin, til hvaða flokks hún telst 

og á gild stíma leyfis. 

Skrá samkvæmt |. mgr. ska 

    

gefin út árlega. 

0 

  

Leyfi eru veitt til fjögurra ára í senn. Leyfi til tækttærisveitinga skv. 1. mgr. 35. gr. eru 

    

   

þó | lin vid einstök tækifæri. 

Leyfisbréfum skal þanning komið fyrir að viðskiptamenn og eftirlitsaðilar geti á 

auðveldan hátt kynnt sér efni þeirra. 

10. gr 

Þeir sem eftirlit hafa með veitinga- og gististöðum skulu tilkynna lögreglustjóra hafi 

orðið þær breytingar á búnaði eða rekstri að nauðsynlegt sé að endurskoða leytið. 

il. gr 

Lögreglustjóri getur afturkallað leyfi þegar leyfishafi fullnægir af einhverjum orsökum 

ekki lengur einl nhverju þeirra skilyrða sem sett eru fyrir útgáfu leyfisins í 2. gr. laga um 

veitinga- og gististaði, og ennfremur ef leyfishafi hefur verið dæmdur til refsingar fyrir brot 

zegn ögunum m | eða reglugerð þessari. 

  

HI. KAFLI 

Búnaður gististaða. 

    

12. gr. 

ði og búnaður gististaða skal fullnægja kröfum heilbrigðis- og byggingareglu- 

1úsnæði vinnustaða gerða, brunamálare >glugerðar og reglugerðar um 

  

| 
í 

13. gr. 

Gólfflötur eins manns herbergja skal vera a.m.k. 7 ferm. en tveggja manna herbergja 

ástæður mæla með því má veita undanþágu frá Í. mgr. vegna gistingar á 

  

14. gi 

Rúm skulu vera a.m.k. 2.00 x 0.9 m fyrir einn, en a.m.k. 2.00 x 1.4 m fyrir tvo. Í rúmi 

skal, auk sængur og kodda, vera hlífðardýna og rúmteppi sem auðvelt er að þvo. 

g lesljós skal vera við hvert rúm. Í herbergi skal vera góð lýsing og þannig frá 

gluggum ge engið að útiloka megi birtu. 

Gestir sku 1 eiga aðgang að síma. 

  

   

    

Borð og | 

  

A 
Akvæði 13. og 14. gr. gilda ekki um gistiskál 

  

16. gr. 

Á gististað skal haldin skrá yfir næturgesti með upplýsingum um nafn, kennitölu eða 

vegabréfsnúmer, heimilisfang og þjóðerni. Skráin skal varðveitt í a.m.k. 12 mánuði.
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Hótel. 

17. gr. 

Hótel er gististaður þar sem gestamóttaka er opin allan sólarhringinn. 

Jafnframt er þar fullbúin snyrting með hverju herbergi, sbr. þó 2. mgr. 18. gr. 

18. gr. 

Fullbuin snyrting, med badkeri eda sturtu åsamt salerni og handlaug skal vera med 

hverju herbergi. 

Undanpågu må veita fyrir hluta herbergja, bå ekki fleiri en fjårdung. Handlaug skal 

vera í hverju herbergi, og minnst ein snyrting fyrir hverja sex gesti á gistihæð. 

Snyrting skal vera vel loftræst, með spegli og tengli fyrir rakvél, a.m.k. tveimur 

handklæðum fyrir hvern gest þar af einu baðhandklæði, svo og þvottastykki, vatnsglasi, sápu 

og ruslafötu. 

19. gr. 

Í hverju herbergi skal vera a.m.k. 1 stóll fyrir hvern gest, aðstaða til bréfaskrifta, 
fataslá, hillur og herðatré, töskugrind og pappírskarfa. 

Ef ekki er sími á herbergi skal vera bjalla, sem tengd er gestamóttöku. ö 

Gistiheimili. 

20. gr. 

Gistiheimili er gististaður með næturvörslu. Æskilegt er að gestamóttaka sé opin allan 
sólarhringinn og morgunverður framreiddur. 

21. gr. 

Handlaug skal vera í hverju herbergi og a.m.k. eitt salerni fyrir hverja átta gesti. 

Jafnframt skulu gestir eiga aðgang að fullkominni baðaðstöðu, sem samþykkt hefur verið af 

viðkomandi heilbrigðisnefnd. 

Hver gestur skal hafa a.m.k. 2 handklæði auk sápu og vatnsglass. 

22. gr. 

Í hverju herbergi skal vera a.m.k. einn stóll fyrir hvern gest, aðstaða til bréfaskrifta. 

pappírskarfa, spegill og tengill fyrir rakvél. Ennfremur fataskápur með hillu og töskugrind. 

Ef ekki er sími á herbergi skal vera bjalla sem tengd er gestamóttöku eða næturvörslu. 

Gistiskáli. 

23. gr. 

Gistiskáli er gististaður með svefnpokagistingu, með eða án rúmfata, ýmist í herbergj- 

um eða svefnsölum. 

24. gr. 

Í gistiskála skulu vera svefndýnur. Gestir skulu eiga aðgang að viðunandi salerni og 

hreinlætisaðstöðu, sem samþykkt hefur verið af viðkomandi heilbrigðisnefnd. 

Gisting á einkaheimilum. 

25. gr. 

Gisting á einkaheimilum er gististaður á heimili leigusala. Ávallt skal a.m.k. 1 af 

heimilismönnum búa á heimili og gegna hlutverki næturvarðar. 

Þegar um er að ræða sveitagistingu er nægjanlegt að heimilismaður hafi fasta búsetu á 
jörðinni.
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26. gr. 

Ef leigð eru út fleiri en 8 herbergi eða 16 rúm á einkaheimili telst staður gistiheimili. 

21. gr. 

Ekki skulu fleiri en 8 gestir vera um hverja snyrtingu. 

Snyrting skal vera vel loftræst og sé hún notuð af gestum og heimilisfólki skulu þar 

aðeins vera hreinlætistæki með tilheyrandi nayðsynjum og skulu gestir hafa þar forgang. 

28. gr. 

I hverju gistiherbergi skal vera aðstaða til að hengja upp föt, pappírskarfa, nægilegur 

fjöldi handklæða, sápa og vatnsglas. 

IV. KAFLI 

Búnaður veitingastaða. 

29. gr. 

Húsnæði og búnaður veitingastaða skal fullnægja kröfum heilbrigðis- og byggingareglu- 

gerða, brunamálareglugerðar og reglugerðar um húsnæði vinnustaða. 

30. gr. 

Gestir skulu eiga greiðan aðgang að snyrtingu. 

DD 

ga
 l. gr. 

Yfirmaður í eldhúsi veitingastaðar skal búa yfir fullnægjandi menntun og þekkingu í 

meðferð matvæla, hreinlæti og verkstjórn. 

Veitingahús. 

32. gr. 

Veitingahús er veitingastaður með fullkomna þjónustu og fjölbreyttar veitingar í mat og 

drykk. 

33. gr. 
   

Í veitingahúsi skal vera starfandi maður með fullnægjandi þekkingu í framreiðslu. 

Skemmtistaður. 

34. gr. 
Skemmtistaður er veitingastaður þar sem áhersla er lögð á skemmtistarfsemi ásamt 

fjölbreyttum veitingum í mat og/eða drykk og fullkomna þjónustu. 

Veitingastofa, greiðasala. 

35. gr. 

Veitingastofa er veitingastaður þar sem gestir afgreiða sig sjálfir að hluta eða öllu leyti. 

Veisluþjónusta, veitingaverslun. 

36. gr. 

Veisluþjónusta, veitingaverslun er veitingastaður þar sem seldar eru máltíðir eða 

smáréttir ekki til neyslu á staðnum, enda sé slík sala meginhluti rekstrarins.
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Einkasalir, félagsheimili og útisamkomur. 

31. gr. 

Tækifærisveitingar eru sala veitinga í atvinnuskyni sem ekki eru látnar í té að staðaldri, 

heldur einungis við einstök tækifæri. 

Ef veitingasala fer að staðaldri fram í einkasal eða félagsheimili er heimilt að veita le yfi 

samkvæmt öðrum ákvæðum þessa kafla. 

a 
3 

(a
e 

Cc gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt lögum um veitinga- og gististaði nr. 67 28. júní 

1985 öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 10. júní 1987. 

Matthías Bjarnason. Rr 
Ragnhildur Hjaltadóttir. 

15. júní 1987 , Nr. 289 
GJALDSKRA 

fyrir hundahald í Ölfushreppi fyrir árið 1987. 

1. gr. 

Gjald fyrir að halda hund í Ölfushreppi árið 1987 skal vera kr. 2500 fyrir hvern hund, 

sbr. 2. gr. staflið c) í samþykkt um hundahald í Ölfushreppi frá 18. maí 1987. 

2. gr. 

Handsömunargjald skal vera kr. 3000. 

3. gr. 

Ofangreind gjaldskrá sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Ölfushrepps staðfestist 

hér með skv. 22. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 15. júní 1987 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. —— 
Soffía Magnúsdóttir. 

  

19. júní 1987 a in Nr. 290 
REGLUGERÐ 

um bann við netaveiðum fiskiskipa í júlí og ágúst. 

1. gr. 

Á tímabilinu frá og með 1. júlí 1987 til og með 15. ágúst 1987 eru allar þorskfiskneta- 

veiðar bannaðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

TS
 

2. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 

1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.
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3. ør. 

Reglugerd bessi er sett samkvæmt åkvædum laga nr. 81 31. mai 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim 

sem hlut eiga að máli 

Sjávarútvegsráðuneytið, 19. júní 1987. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Þórður Eyþórsson. 
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REGLUGERÐ 

um búmark og fullvirðisrétt til framleiðslu 

mjólkur verðlagsárið 1987-——1988. 

I. KAFLI 

Orðskýringar. 

1. gr. 

Merking orða í reglugerð þessari er sem hér segir: 

Framleiðandi er hver sá, sem á eigin vegum hefur með höndum búvöruframleiðslu til 
afhendingar í afurðastöð, hvort sem er einstaklingur lögaðili, aðili að félagsbúi eða ríkisbú. 

Búmark er viðmiðunartala afurðaeininga reiknuð í ærgildum, sem ákveðin er fyrir 

lögbýli eða framleiðendur búvöru utan lögbýla skv. reglugerð þessari. 
Ærgildisafurð er afurðaeining. Ein ærgildisafurð telst vera 18,2 kg af kindakjöti og 

tilsvarandi magn af slátri og gærum eða 174 lítrar af mjólk. 

Ærgildi er talin vetrarfóðruð sauðkind. Ærgildi í nautgripum reiknast þannig: kýr 20 
ærgildi, kelfd kvíga 12, vetrungur 8 og kálfur 4 ærgildi. 

Lögbýli eða jörð er í reglugerð þessari skilgreint skv. 1. gr. ábúðarlaga nr. 64, 31. maí 
1976 með síðari breytingum. 

Félagsbú er sameiginlegur búrekstur tveggja eða fleiri einstaklinga á einu eða fleiri 
lögbýlum með samningi, sem hlotið hefur samþykki landbúnaðarráðuneytisins skv. jarða- 
lögum nr. 65/1976 með síðari breytingum. 

Fuilvirðisréttur er það magn mjólkur og sauðfjárafurða, sem framleiðendum er ábyrgst 
fullt verð fyrir á grundvelli samnings skv. a-lið 30. gr. 1. nr. 46/1985. 

Fullvirðismark er samanlagður fullvirðisréttur allra framleiðenda á búmarkssvæði til 
framleiðslu mjólkur eða sauðfjárafurða reiknaður sem hlutfall af samanlögðu búmarki 
svæðisins í viðkomandi búgrein. 

IH. KAFLI 

Um búmark. 

2. gr. 

Búmark það, sem í gildi var við stjórn á framleiðslu mjólkur og sauðfjárafurða 
samkvæmt búmarksskrá Framleiðsluráðs landbúnaðarins hinn 1. ágúst 1986, skal halda gildi 
sínu með eftirtöldum undantekningum: 

a. Heimilt er Framleiðsluráði landbúnaðarins, að fengnum tillögum hlutaðeigandi búnað- 
arsambands, að þrengja búmark á félagsbúum, ef aðilum að félagsbúi hefur fækkað frá
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árinu 1979. Skerðing þessi má að hámarki nema því, að hver aðili að félagsbúi hafi 600 

ærgilda búmark í mjólk eða 450 ærgildi í sauðfjárafurðum, en 660 eða 500 ærgildi, el 

aðeins einn aðili er eftir, enda hafi þeir eða hann meirihluta tekna sinna af búinu miðað 

við næstliðið almanaksár. Sama gildir um búmark á lögbýli, sem fengið hefur úrskurð 

um búmark til félagsbús eða fleirbýlis eftir 1979, ef einhver aðili, sem átti hlut að því 

búmarki, er hættur búrekstri eða hefur flutt lögheimili te af lågbylinu og adilum busins 

bannig fækkad. Vid utreikning skerdir búmarks á blönduðum búum, skal miða við 

hlutfallið á milli ofangreindra ærgildistalna fyrir mjólk og sauðfé. 

b. Heimilt er Framleiðsluráði landbúnaðarins, að fengnum tillögt im hlutaðeigandi búnað- 

arsambands, að kalla inn búmark þeirra lögbýla, þar sem nautgripir og/eða sauðfé hefur 

ekki verið skráð á forðagæsluskýr stu á árabilinu 1981—-1986, að báðum árum 

meðtöldum, nema um sé að ræða leigu á búmarkinu til Framleiðnisjóðs landbúnaðar- 

ins, sbr. reglugerðir nr. 370/1985 og 446/1986. 

c. Kalla skal inn búmark framleiðanda em býr ekki á lögbýli, um leið og hann hættir 

búvöruframleiðslu í viðkomandi  Framleið: indi utan lögbýlis getur ekki ráðstafað 

búmarki sínu, hvorki með bústofni sínum eða á annan hátt. 

d. Fella skal niður búmark sem selt hefur verið Framleiðnisjóði landbúnaðarins. Helming 

þess búmarks sem selt er vegna búháttabreytinga skal taka út úr heildarbúmarki 

hlutaðeigandi búmarkssvæðis, 

  

   

     

  

r     

   

  

   

    

3. gr. 

Framleiðsluráði landbúnaðarins er heimilt, að fengnu samþykki hlutaðeigandi búnaðar- 

ÍVAN að stækka búmark á lögbýlum hjá aðilum, sem um það sækja og uppfylla einhver 

tirtalinna skilyrða: 

a. Þurfa að mati byggingarfulltrúa og héraðsráðunautar að endurbyggja hús vegna 

búrekstrar, þ.e. gripahús, áburðarhús og hlöður. Auka má þá búmark þannig að 

búmark viðkomandi býlis verði allt að 660 ærgildi í mjólk eða 500 ærgildi í 

sauðfjárafurðum, ef um einstakling er að ræða, en 10% færri ærgildi á hvern aðila að 

félagsbúi, sem hefur meirihluta tekna sinna af búrekstrinum. 

b. Um sé að ræða ættliðaskipti á viðkom: indi jörð (tímabundið félagsbú). Auka må bå 

búmark um allt að 350 ærgildi fyrir hvern aðila sem í bú sest við ættliðaskipti. Aukning 

þessi skal að hámarki veitt til 5 ára í senn. 
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c. Um sé að ræða frumbýlinga, þ.e. þá er hafa de uskap eftir 1. jan. 1984, Heimilt er ad 

ákveða býlinu allt að 660 ærgildi í mjólk eða 500 æ vi gildi í sauðfjárafurðum, ef um 

einstakling er að ræða. 
d. Um sé að ræða stofnun félagsbús. Auka má búmark þannig, að búmark býlisins fyrir 

hvern aðila að félagsbúinu verði allt að 600 ærgildi í mjólk eða 450 ærgildi í 

sauðfjárafurðum. 

Einungis er heimilt að ráðstafa því búmar 

,„ b- og c-liðum 2. gr., b-lið 3. gr. og Á. gr. 

ki, sem til fellur á hverju búmarkssvæði skv. 

4. gr 

( únaðarins, að fengu samþykki viðkomandi búnaðar- 

sambands, að úthluta. framleiða, a sem búmark hefur, auknu búmarki, sé það til 

ráðstöfunar í hlutaðeigandi búgrein skv. síðari mgr. 3. gr. 
Úthlutunina má binda því skilyrði að fallið sé frá jafnmörgum ærgildum í annarri 

búgrein, sem háð er búmarki. 

  

   
Heimilt er Framle 
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5. gr. 
Umsókn um nýtt eða aukið búmark skal senda viðkomandi búnaðarsambandi. Bún- 

aðarsamband gerir tillögu um afgreiðslu og sendir til Framleiðsluráðs landbúnaðarins ásamt 
upplýsingum héraðsráðunautar um fyrirhugaðan búrekstur. Ef um nýjan framleiðanda er að 
ræða, skal héraðsráðunautur staðfesta upplýsingar um starfsmenntun og/eða reynslu 

umsækjanda í þeirri búgrein eða þeim búgreinum, sem hann hyggst stunda. 

6. gr. 

Heimilt er að færa búmark, allt eða að hluta, og þann fullvirðisrétt sem því fylgir, á milli 

lögbýla, ef eigendur þeirra óska eftir slíku, enda liggi fyrir samþykki viðkomandi 

búnaðarsambands (-sambanda). Slíkar breytingar skal tilkynna Framleiðsluráði landbúnað- 

arins, sem færir þær í búmarksskrá. Tilkynningu um flutning búmarks og fullvirðisréttar skal 

fylgja skrifleg staðfesting búnaðarsambands og eiganda hlutaðeigandi lögbýla. 

Heimilt er búmarkssvæðum að skipta á búmarki því sem til ráðstöfunar kann að vera 

skv. síðari mgr. 3. gr. til mjólkurframleiðslu og sauðfjárræktar, enda liggi fyrir því samþykki 
aðalfunda hlutaðeigandi búnaðarsambanda. Um ráðstöfun þessa búmarks fer eftir ákvæðum 
3. og 4. gr. 

7. gr. 

Búmarki skal skipt eftir svæðum. Skulu búmarkssvæði vera þessi: 

Svæði nr. 
1. Gullbringu- og Kjósarsýsla, Grindavík, Keflavík, Njarðvík, Hafnarfjörður, Kópavogur, 

Garðabær, Reykjavík og Seltjarnarnes. 

2. Borgarfjarðarsýsla utan Skarðsheiðar og Akranes. 

3. Borgarfjarðarsýsla innan Skarðsheiðar. 

4. Mýrasýsla. 

5. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla, Ólafsvík og Stykkishólmur. 
6. Dalasýsla. 

7. Austur-Barðastrandarsýsla. 

8. Vestur-Barðastrandarsýsla. 

9. Vestur-Ísafjarðarsýsla. 

10. Norður-Ísafjarðarsýsla, Ísafjörður og Bolungarvík. 

11. Strandasýsla. 

12. Vestur-Húnavatnssýsla. 

13. Austur-Húnavatnssýsla. 

14. Skagafjarðarsýsla, Sauðárkrókur og Siglufjörður. 

15. Eyjafjarðarsýsla, Akureyri, Dalvík Ólafsfjörður og Suður-Þingeyjarsýsla vestan Ljósa- 
vatnshrepps 

16. Aðrir hreppar í Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavík. 

17. Norður-Þingeyjarsýsla. 

18. Skeggjastaða- og Vopnafjarðarhreppar. 

19. Norður-Múlasýsla að öðru leyti, Seyðisfjörður, hreppar í Suður-Múlasýslu á Héraði, 
ásamt Helgustaða-, Reyðarfjarðar-, Búða- og Fáskrúðsfjarðarhreppum, Eskifirði og 
Egilsstaðabæ. 

20. Norðfjörður, Neskaupstaður og Mjóifjörður. 

21. Stöðvar-, Breiðdals-, Berunes-, Búlands- og Geithellnahreppar. 

22. Austur-Skaftafellssýsla. 

23. Vestur-Skaftafellssýsla. 
24. Rangárvallasýsla. 

25. Árnessýsla og Selfoss.
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8. gr. 
Þar sem hluti búmarksvæðis fellur innan félagssvæðis annars búnaðarsambands skulu 

viðkomandi búnaðarsambönd fjalla sameiginlega um málefni framleiðenda á þeim hluta 

búmarkssvæðisins. 

9. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins heldur skrá um búmark. Það lætur búnaðarsamböndum 

árlega í té búmarksskrá fyrir starfssvæði þeirra, ásamt sérstakri skrá yfir breytingar, sem 

orðið hafa á búmarki þar undangengið ár, og skrá um samanlagt búmark í hverri búgrein á 

einstökum búmarkssvæðum landsins. 

10. gr. 

Reglugerð þessi tekur ekki til búmarks vegna framleiðslu nautakjöts sem sett var á 
grundvelli laga nr. 95/1981, sbr. |. nr. 46/1985. 

IN. KAFLI 

Um fullvirðisrétt. 

11. gr. 

Heildarfullvirðisréttur til mjólkurframleiðslu á verðlagsárinu 1987—1988 telst vera það 

magn mjólkur, sem um hefur verið samið skv. a-lið 30. gr. 1. nr. 46/1985 fyrir það verðlagsár. 

Rétti þessum skal skipt í tveimur áföngum. Fyrst skal honum skipt á milli einstakra 

búmarkssvæða, sbr. 7. gr., en síðan á milli framleiðenda innan hvers búmarkssvæðis. 

12. gr. 

Til þess að mjólkurframleiðanda sé reiknaður fullvirðisréttur fyrir verðlagsárið 1987— 

1988 þarf hann að fullnægja eftirtöldum skilyrðum: 

a) Hafa búmark í greininni skv. 11. kafla þessarar reglugerðar. 

b) Hafa lagt mjólk inn í afurðastöð á verðlagsárinu 1986/1987. 

IV. KAFLI 

Fullvirðisréttur til mjólkurframleiðslu verðlagsárið 1987— 1988. 

13. gr. 

Fullvirðisréttur búmarkssvæðis til mjólkurframleiðslu (FRMSV) fyrir verðlagsárið 

1987—1988 skal fundinn með eftirfarandi reiknireglu: 

FRuysv= FR 86/87 x 105 millj. lítra 

106 millj. lítra 

    

þar sem 

FRag,g7 : fullvirðisréttur allra mjólkurframleiðenda á hlutaðeigandi búmarkssvæði, sem 

úthlutað var skv. reglugerð nr. 339/1986. 

Áður en reiknaður er fullvirðisréttur einstakra mjólkurframleiðenda skal jafna 

hlutfallslega á öll búmarkssvæðin þeim fullvirðisrétti, sem Framleiðnisjóður landbúnaðarins 

veitti verðábyrgð fyrir á verðlagsárinu 1986— 1987, að hámarki 100 þús. |. Fullvirðisréttur 

einstakra mjólkurframleiðenda fyrir verðlagsárið 1987—1988 skal síðan fundinn þannig: 

a. Ekki er heimilt að reikna mjólkurframleiðanda fullvirðisrétt til mjólkurframleiðslu 

umfram búmark hans í þeirri grein. 

b. Þeir framleiðendur mjólkur, sem á verðlagsárinu 1986—1987 höfðu minna en 300 

ærgilda heildarfullvirðisrétt (mjólk og sauðfjárafurðir), voru undir fullvirðismarki
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hlutaðeigandi svæðis og höfðu meginhluta tekna sinna af framleiðslu mjólkur og 

sauðfjárafurða, skulu hljóta sama fullvirðisrétt til mjólkurframleiðslu á verðlagsárinu 

1987—1988 o þeir hö ófðu her agsárið á undan. Hlutur félagsbúa verði reiknaður með 
sama hætti og segir í a-lið í 

c. Fullvirðisrétt annarra mjólkur trframleiðenda skal minnka um hlutfallið 105/106 frá 

verðlagsárinu 1986— 1987. auk þeirrar skerðingar, sem nauðsynleg kann að reynast 
vegna b-liðar. Skal sú skerðing koma hlutfalislc 

  

za jafnt á alla mjólkurframleiðendur 

skv. þessum staflið á einstökum búmarkssvæðum. 

Færa skal þann fullvirðisrétt, sem ráðstafað var skv. 15. og 16. gr. rg. nr. 339/1986, til 

þeirra mjólkurframleiðenda er höfðu hann í upphafi verðlagsársins 1986-—-1987, áður en 

útreikningar skv. b- og e-liðum eru gerðir. 

Einstök búnaðarsambönd geta ákveðið, að eftirfarandi hluta fullvirðisréttar verði 

haldið eftir á hlutaðeigandi búmarkssvæði: 

a. Allt að 1% af fullvirðisrétti búmarkssvæðisins. Undanþegnir skerðingu þessari verði 

sömu aðilar og um getur í b-lið 2. mgr. þessarar greinar. 

b. Allt að 25% þess fullvirðisréttar, er úthlutað var skv. 14. gr. rg. nr. 339, 

Tilkynning um að búnaðarsamband vilji nýta sér heimild skv. þessari mí 

send Framleiðsluráði landbúnaðarins fyrir 20. júlí 1987. Fullvirðisrétti þessum s. 
skv. ákvæðum 14. gr. 

     

  

     
    

kal ráðstafað 

  

ld. gr. 

Nú kýs búnaðarsamband að halda eftir fullvirðisrétti til mjólkurframleiðslu skv. a- og b- 
líð 3. mgr. 13. gr. Skal honum þá ráðstafað til mjólkurframleiðenda, sem uppfylla eitthvert 
eftirtalinna skilyrða og sækja um það: 

I. Hafa hafið framleiðslu mjólkur og afhent í afurðastöð verðlagsárin 1982/1983 — 1984/ 
1985. 

2. Hafa á verðlagsárunum 1982/83 — 1984/1985 tekið í notkun nýtt fjós eða hlöðu, stækkað 

fjós eða endurnýjað að meirihluta, og hafa ekki á verðlagsárunum 1985—1987 fengið 

eðlilegar leiðréttingar á fullvirðisrétti að mati búnaðarsambands. 

3. Hafa fengið heimild til færslu búmarks úr sauðfjárafurðum til mjólkurframleiðslu með 

gildistöku 1. september 1986. og hafa ekki fengið leiðréttingu vegna þess, sbr. 14. gr. 
rg. nr. 39/1986. 
Hati úthlutun búnaðarsambands á verðlagsárinu 1986—-1987 verið skv. 2. tl. 14. gr. rg. 

nr. 339/1986, skal skerðingin skv. b- lið 3. mgr. 13. gr. ganga til sama framleiðanda á 
verðlagsárinu 1987—-1988. 

Þeim fullvirðisrétti sem ekki er ráðstafað skv. 1.—- 4. tl., skal skilað framleiðendum í 

sömu hlutföllum og hann var af þeim tekinn, sbr. 3. mgr. 13. gr. 

Skilyrði fyrir rýmkun fullvirðisréttar skv. þessari grein er ennfremur, að hlutaðeigandi 

búi á lögbýli sem hefur búmark til mjólkurframleiðslu skv. búmarksskrá. 

Óheimilt er að rýmka fullvirðisrétt skv. þessari grein umfram búmark hlutaðeigandi 
býlis til mjólkurframleiðslu. 

Búnaðarsambandi er heimilt að fela Framleiðsluráði landbúnaðarins að annast fyrir 

sína hönd framangreinda veitingu fullvirðisréttar til mjólkurframleiðslu á grundvelli tillagna 

sem sambandið gerir til Framleiðsluráðs. Framleiðsluráð ákveður fresti til umsókna og til 

afgreiðslu þeirra. Skal umsóknarfrestur vera eigi skemmri en 3 vikur og hann auglýstur á 
tryggilegan hátt. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins tilkynnir framleiðanda um breytingu á fullvirðisrétti 

skv. þessari grein. Fer um meðferð þeirra tilkynninga og úrlausn ágreinings er rísa kann 
vegna ákvæða þessarar greinar eftir 18. gr. 

  

+
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IS. gr. 

Nýti mjólkurframleiðandi ekki fullvirðisrétt sinn á verðlagsárinu, skal hinn ónýtti réttur 

koma til viðbótar fullvirðisrétti einstakra framleiðenda við uppgjör framleiðslu á viðkom- 

andi búmarkssvæði það verðlagsár, í þessari röð: 

a. til framleiðenda á svæðinu, skipt hlutfallslega á milli þeirra, allt að búmarki þeirra í 

greininni. Þeir framleiðendur sitji fyrir viðbót sem hafa minni fullvirðisrétt en 85% af 

búmarki. 

b. til annarra búmarkssvæða, að fenginni staðfestingu landbúnaðarráðherra, og skal þeim 

rétti skipt skv. a-lið þessarar greinar. 

16. gr. 

Búnaðarsambandi er heimilt að leita eftir skriflegri staðfestingu mjólkurframleiðanda, 

sem hættir eða dregur úr framleiðslu sinni,á að hann nýti ekki að fullu fullvirðisrétt sinn á 

verðlagsárinu. Að fenginni slíkri staðfestingu úthlutar hlutaðeigandi búnaðarsamband 

þessum fullvirðisrétti til aðila á búmarkssvæðinu í samræmi við ákvæði 14. gr. Kjósi 

búnaðarsambandið ekki að nýta réttinn allan með þessum hætti, skal þeim sem af gengur, 

deilt á milli mjólkurframleiðenda á búmarkssvæðinu skv. 15. gr. 

Nú afsalar framleiðandi sér fullvirðisrétti skv. þessari grein eða nýtir hann ekki að fullu 

með framleiðslu og skal þá fullvirðisréttur hans á næsta verðlagsári ákveðinn eins og 

viðkomandi hefði nýtt sér réttinn með framleiðslu, nema gerður hafi verið samningur um 

færslu búmarks og fullvirðisréttar til annars lögbýlis skv. 6. gr. 

V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
17. gr 

Framleiðsluráð landbúnaðarins reiknar út fullvirðisrétt til framleiðslu mjólkur sam- 

kvæmt 13. gr., sbr. þó 14. gr. Það heldur skrá um fullvirðisrétt, og lætur afurðastöðvum og 

búnaðarsamböndum í té eintak af henni fyrir starfssvæði viðkomandi afurðastöðvar og 
búnaðarsambands. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins aflar upplýsinga og annast útreikninga vegna fram- 

kvæmdar þessarar reglugerðar og eftirlit með uppgjöri afurðastöðva við framleiðendur. 

Afurðastöðvum er skylt að láta Framleiðsluráði landbúnaðarins í té allar þær upplýsingar 

sem að gagni geta komið við störf þess og þær geta veitt. 

18. gr. 

Framleidsluråd landbunadarins skal tilkynna framleidendum fullvirdisrétt beirra. Peir 

eiga þess kost að gera athugasemdir við hann og skulu þær berast Framleidslurådi 

landbúnaðarins innan 30 daga frá birtingu tilkynningar, ella gildir hann fyrir verðlagsárið. 
Framleiðsluráð landbúnaðarins endurskoðar tölulega útreikninga, sem athugasemdir eru 
gerðar við og tilkynnir framleiðanda niðurstöðu sína. 

Berist Framleiðsluráði ekki athugasemdir við þá niðurstöðu innan 25 daga frá 

dagsetningu úrskurðarins, gildir hún fyrir hlutaðeigandi verðlagsár. Uni viðkomandi 

framleiðandi ekki þeirri niðurstöðu, hefur hann rétt til að skjóta ágreiningnum með 
rökstuddri kæru til nefndar, sem skipuð er skv. 31. gr. 1. nr. 46/1985. Skal nefndin fella 
úrskurð sinn og tilkynna hann framleiðanda innan 30 daga frá því erindi barst henni. Með 

sama hætti skal nefnd þessi úrskurða um ágreining, sem rísa kann vegna framkvæmdar á 

ákvæðum 2. — 7. gr. þessarar reglugerðar.
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19. gr. 

Framleiðanda er óheimilt að ráðstafa fullvirðisrétti sínum fyrir verdlagsårid 1987—1988 

til annars framleiðanda eða leggja afurðir inn í afurðastöð á annars nafni án samþykkis 

viðkomandi búnaðarsambands, sbr. 6. gr. Óheimilt er búnaðarsambandi að samþykkja slíka 

tilfærslu fullvirðisréttar, leiði hún til þess að fullvirðisréttur viðtakanda verði meiri en nemur 

búmarki hans til mjólkurframleiðslu. 

Framleiðanda er óheimilt að selja eða leigja þann fullvirðisrétt til mjólkurframleiðslu 

sem hann hefur hlotið á grundvelli 14. gr. rg. nr. 339/1986 eða hlýtur skv. 14. gr. þessarar 

reglugerðar. 

Við ábúendaskipti á lögbýlum skal framleiðsla fráfarandi bónda og þess er við tekur 

teljast framleiðsla býlisins á viðkomandi verðlagsári. Reiknast hún skv. því búmarki og þeim 

fulivirðsrétti, sem viðkomandi lögbýli hefur og skiptist á milli þeirra í því hlutfalli sem notað 

hefur verið, þegar ábúendaskipti fara fram. 

20. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt 59. gr. laga nr. 46 27. júní 1985 

um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum. Með mál út af brotum skal farið að hætti 

opinberra mála. 

Reglugerð þessi er sett skv. lögum nr. 46 27. júní 1985 um framleiðslu, verðlagningu og 

sölu á búvörum og öðlast gildi þegar í stað. 

Landbúnaðarráðuneytið, 23. júní 1987. 

Jón Helgason. i … 

Jón Höskuldsson. 
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AUGLYSING 

um þingsætatölu kjördæma við kosningar til Alþingis. 

Þingsætatala kjördæma samkvæmt a- og b- lið 1. málsgr. 5. gr. laga um kosningar til 

Alþingis, nr. 52 14. ágúst 1959, sbr. 6. gr. laga nr. 66 1. júní 1984 og 2. gr. laga nr. 25. mars 

1987, skal vera sem hér segir við næstu almennar kosningar til Alþingis: 

Reykjavíkurkjördæmi .............. 0000. 18 þingsæti 

Reykjaneskjördæmi ...............0000 0 11 þingsæti 

Vesturlandskjördæmi ..............00 0000. 5 þingsæti 

Vestfjarðakjördæmi .................00 00... nrrnne 5 þingsæti 

Norðurlandskjördæmi vestra ...........0. 0000. 5 þingsæti 

Norðurlandskjördæmi eystra .............00 0000. 7 þingsæti 

Austurlandskjördæmi .............. 0000. ennen S þingsæti 

Suðurlandskjördæmi ...........0..%.00. 000 6 þingsæti 

Þetta auglýsist hér með samkvæmt 2. málsgr. 5. gr. laga um kosningar til Alþingis. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 22. júní 1987. 

Jón Helgason.
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GJALDSKRÅ 
fyrir Keflavíkurflugvöll. 

Gildissvið. 
1.1 Gjaldskrá þessi gildir fyrir afnot loftfara í millilandaflugi af Keflavíkurtlugvelli. 

Lendingargjald. 
2.1 Fyrir hverja skráða lendingu loftfars skal greiða gjald samsvarandi USD 5.80 fyrir 

hver byrjuð 1000 kg af þunga þess. Lágmarkslendingargjald skal vera samsvarandi 

USD 72.00 þó með þeim fyrirvara, að umrætt lágmarksgjald gildi aðeins fyrir 

loftför, sem eru 5700 kg að þyngd eða þyngri. 

Stæðisgjald. 

3.1 Stæðisgjald er ekkert fyrir fyrstu 6 klst. 

3.2 Fyrir næstu 24 klst. eða brot þar af skal greitt stæðisgjald samsvarandi USD 0.40 

fyrir hver byrjuð 1000 kg af þunga lottfarsins. 

Undanþágur. 
Eftirfarandi undanþágur eru veittar frá lendingar- og stæðisgjöldum: 

4.1 Lottför í sjúkraflugi, eða leitar- og björgunartlugi. 

4.2 Lottför, sem verða að snúa við til brottfararflugvallar vegna veðurs eða annarra 

orsaka. 

4.3 Loftför í áætlunarflugi. sem lenda eftir að hafa farið í prótflug eftir viðgerð. enda 

hafi ekki verið lent á öðrum flugvelli. 

4.4 Lottför sem eingöngu flytja erlenda þjóðhöfðingja eða aðalframkvæmdastjóra 

Sameinuðu þjóðanna og fylgdarlið þeirra. 

4.5 Loftför í eigu íslenska ríkisins eða eru rekin af því. 

4.6 Að öðru leyti er flugvallarstjóra heimilt að fella niður lendingar- og stæðisgjöld 

þegar sérstaklega stendur á. 

Þjónustugjald. 
5.1 Heimilt er að innheimta þjónustugjald af loftförum samkvæmt gjaldskrá staðfestri 

af utanríkisráðuneytinu. 

5.2 Sé þjónustgjald ekki innheimt af flugmálastjórn skal það greitt til félags, sem hlotið 

hefur heimild flugmálastjórnar til að annast þjónustu við loftför. 

Almenn ákvæði. 
6.1 Þar sem getið er um þunga loftfars er átt við leyfilegan hámarkstlugtaksþunga þess, 

eins og hann er skráður í lofthæfnisskírteinið. 
6.2 Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari skulu staðgreiðast. Þó skal flugvallarstjóra 

heimilt að veita allt að 60 daga greiðslufrest, sé sérstaklega um það samið. Verði 

gjöld ekki greidd á gjalddaga er flugvallarstjóra heimilt að stöðva notkun loftfara 

hlutaðeigandi flugrekanda. 

Gildistaka. 
7.1 Gildistaka þessi er sett samkvæmt 78. gr. laga um loftferðir nr. 34, 21. maí 1964. og 

tekur gildi 1. júlí 1987. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 161. 20. apríl 1982. 

     

Utanríkisráðuneytið, 29. maí 1987. 

Matthías Á. Mathiesen. 
Hannes Hafstein. 

B 37
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SAMPYKKT 

um stjórn Hveragerðisbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar er skipuð 7 bæjarfulltrúum kjörnum skv. HI. kafla 

sveitarstjórnarlaga nr. $/1986, sbr. 2. mgr. 10. gr. og 11. gr. sömu laga. 

2. gr. 

Starfstímabil bæjarstjórnar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

a 3. gr. 
Bæjarstjórn fer með stjórn Hveragerðisbæjar skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga og 

annarra laga. Jafnframt fer bæjarstjórn með yfirstjórn stofnana og fyrirtækja á vegum 

bæjarins, að svo miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki falið öðrum slíka yfirstjórn. 
US
 

4. gr. 

Bæjarstjórn skal gæta hagsmuna bæjarins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 

sameiginlegum velferðarmálum bæjarbúa. 

5. gr. 
Bæjarstjórn annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og 

samþykktum. 

Þá getur bæjarstjórn ákveðið, að bærinn taki að sér verkefni, sem varðar íbúa bæjarins 

sérstaklega, enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum. 

6. gr. 

Meðal verkefna bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar eru: 

1. Að kjósa forseta og varaforseta bæjarstjórnar, bæjarráð og aðrar nefndir, ráð og 

stjórnir skv. VI. katla sveitarstjórnarlaga sbr. og V. kafla samþykktar þessarar, og 

skoðunarmenn til að annast endurskoðun ársreikinga bæjarins skv. VIII. kafla 

sveitarstjórnarlaga. Ennfremur að ráða bæjarstjóra og aðra fasta starfsmenn bæjarins 

skv. VII. kafla fyrrnefndra laga sbr. og VI. kafla þessarar samþykktar. 

2. Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

3. Að stjórna fjármálum bæjarins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VITI. kafla sveitar- 

stjórnarlaga sbr. og 1. kafla samþykktar þessarar. 

4. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins og ráða helstu starfsmenn hans 

IH. KAFLI 

Um fjármálastjórn bæjarins. 

Á fyrsta ári hvers kjörtímabils skal bæjarstjórn semja þriggja ára áætlun um rekstur, 

framkvæmdir og fjármál bæjarins, og skal þessi þriggja ára áætlun vera til leiðbeiningar við 

gerð árlegrar fjárhagsáætlunar bæjarins. Áætlunina skal endurskoða árlega í tengslum við 

afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar og skal þá framlengja áætlunina um eitt ár. 

7. gr.
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5. gr. 

Bæjarstjórn skal afgreiða fjárhagsáætlun bæjarsjóðs, bæjarfyrirtækja og stofnana fyrir 
  HA 

lok janúarmánaðar ár hvert að ur adangengnum tveimur umræðum í bæ jarstjórn sbr. 24. er 

samþykktar þessarar. 

Ef ekki tekst að afgreiða fjárhagsáætlun skv. 1. mgr. skal bæjarstjórn sækja skriflega 

um frest til félagsmálaráðuneytisins og tilgreina ástæður fyrir umsókninni 

Form fjárhagsáætlunar skal vera í samræmi við form ársreikninga bæjarins, og skal þar 

greint á milli rekstraráætlunar, fjárfestingaráætlunar og áætlunar um fjármagnshreyfingar. 

Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar tekur bæjarstjórn ákvarðanir um nýtingu tekjustofna 

bæjarsjóðs og tekjuöflun, um öflun lánsfjár, ef um það er að ræða og um ráðstöfun 

fjármagns á fjárhagsárinu bæði til rekstrar og eignat breytinga. Þá ski il við gerð fjárhags- 

áætlunar hafa hliðsjón af veltufjárstöðu bæjarsj( g áætla fyrir þeim 

breytingum, sem nauðsynlegt er talið að gera á veltufjá í 

        

   

Fjárhagsáætlun skv. 8. gr. skal vera meginregla um fjármálastjórn bæjarsins á 

fjárhagsárinu og ekki má stofna til útgjalda eða greiða fé úr bæjarsjóði nema heimild sé til 

þess í fjárhagsáætlun, útgjöldin séu lögbundin, samningsbundin eða samþykkt af bæjar- 

stjórn. 

Samþykki bæjarstjórn fjárveitingu eða útgjöld utan fjárhagsáætlunar. skal hún jafn- 
fl 1 ; f framt taka ákvörðun um, hvernig afla skuli fjár til þeirra útgjalda s.s. með lækkun annarra 

útgjalda, auknum tekjum eða lánsfé. 

10. gr. 

Hafi forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar breyst verulega, s.s. ef verðlagsbreytingar 

hafa orðið verulega meiri en ráð var fyrir gert, er bæjarstjórn heimilt að endurskoða 

fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgreiðir bæjarstjórn við eina umræðu í bæjarstjórn. 

enda hafi breytingartillögurnar verið sendar bæjarfulltrúum með fundarboði og dagskrá 

a.m.k. fimm sólarhringum fyrir bæjarstjórnarfund. 

  

Bæjarstjórn skal hafa lokið fullnaðarafgreiðslu ársreikninga bæjarsjóðs og fyrirtækja 

hans eigi síðar en í júnilok ár hvert skv. 88. gr. sveitarstjórnarlaga sbr. 82. og 83. gr. sömu 

laga. Eintak af ársreikningnum skal senda Hagstofu Íslands og fél 

31. júlí ár hvert. Viðurlög skv. 2. 
bæjarstjórnar á afgreiðslu og skilum ársreikninga 

    agsmálaráðuneytinu fyrir 

r. sveitarstjórnarlaga liggja við vanrækslu g mgr. 88. 

il. KAFLI 

Um fundarsköp bæjarstjórnar. 
19 Ar. 

Bæjarstjórn heldur reglulega fundi einu sinni í mánuði, annan fimmtudag hvers 

mánaðar. 

Bæjarstjórnarfundir skulu að jafnaði hefjast kl. 17.30. Heimilt er að fella niður fundi í 

bæjarstjórn í allt að tvo mánuði að sumarlagi. 

Aukafundi skal halda í bæjarstjórn eftir því sem þörf krefur að mati bæjarstjóra og skylt 

er að halda aukafund í bæjarstjórn, ef a.m.k. þriðjungur bæjarfulltrúa krefst þess. 

om 
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13. gr. 

Aldursforseti nýkjörinnar bæjarstjórnar kveður bæjarstjórnina saman til fyrsta fundar 

að afloknum bæjarstjórnarkosningum, eigi síðar en 15 dögum eftir að hún tekur við störfum. 

sbr. 2. gr. samþykktar þessarar, þ.e. eigi síðar en 30 dögum eftir kjördag. 

Aldursforseti getur falið bæjarstjóra að boða fyrsta fund nýkjörinnar bæjarstjórnar. 

IQ
 

14. gr. 

Bæjarstjóri, sbr. þó 13. gr. samþykktar þessarar, boðar bæjarstjórnarfundi og ákveður 

Jafnframt fundarstað, hafi bæjarstjórn ekki gert það. 

Bæjarbúum skal kunngert með auglýsingu, hvar og hvenær bæjarstjórnarfundir eru 

haldnir. 

IS. gr. 

Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar, og skal dagskráin fylgja fundarboði. 

Á dagskrá bæjarstjórnarfundar skal taka: 

1. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar forseta bæjarstjórnar, kosningar nefnda, ráða og 

stjórna á vegum bæjarstjórnar, svo og kosningar eða ráðningar bæjarstjóra og annarra 
fastra starfsmanna bæjarins. 

2. Fundargerðir bæjarráðs, nefnda, ráða og stjórna á vegum bæjarins, ef, eða að svo miklu 

leyti, sem bæjarstjórn þarf að samþykkja ályktanir, sem í þeim felast, sbr. 61. gr. 
samþykktar þessarar. 

3. Önnur mál, sem falla undir verksvið bæjarstjórnar og bæjarstjóri ákveður að taka á 

dagskrá eða einhver bæjarfulltrúi óskar, að tekin verði á dagskrá. Bæjarfulltrúi, sem 

Óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnarfundar, skal tilkynna það bæjarstjóra 

skriflega með tillögu eða fyrirspurn a.m.k. þremur sólarhringum fyrir fund. 

Dagskrá bæjarstjórnarfundar skulu fylgja afrit fundargerða, tillagna og annarra gagna, 

sem bæjarstjóri telur nauðsynleg. Dagskrá skal jafnframt fylgja afrit fundargerðar síðasta 

bæjarstjórnarfundar. 

16. gr. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir bæjarstjórnarfund hafa boðsent 

bæjarfulltrúum fundarboð bæjarstjórnarfundar ásamt dagskrá og fylgigðögnum. 

17. gr. 

Bæjarstjóri skal boðsenda bæjarfulltrúum fundarboð aukafundar í bæjarstjórn ásamt 

dagskrá a.m.k. sólarhring fyrir fund. 

18. gr. 

Aldursforseti bæjarstjórnar setur fyrsta fund nýkjörinnar bæjarstjórnar og stýrir 
honum, uns forseti bæjarstjórnar hefur verið kjörinn. 

Forseti bæjarstjórnar skal kjörinn til eins árs. 

Sá er rétt kjörinn forseti, sem fengið hefur atkvæði meiri hluta bæjarfulltrúa. Verði 

þeim atkvæðafjölda eigi náð. skal kjósa að nýju um þá tvo, sem flest atkvæði fengu. Hafi 

þrír eða fleiri bæjarfulltrúar fengið jafnmörg atkvæði, skal kasta hlutkesti, um hverja tvo 

skuli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn forseti bæjarstjórnar, sem fleiri atkvæði fær. Verði 

atkvæði jöfn, skal hlutkesti ráða kosningu. 

Forseti bæjarstjórnar stjórnar kjöri varaforseta bæjarstjórnar, og skal sömu aðferð beitt 

við kosningu hans, sbr. næstu málsgrein hér að framan. Varaforseti skal kjörinn til jafnlangs 

tíma og forseti. 

Sé enginn forseta á fundi, gegnir aldursforseti forsetastörfum, nema bæjarstjórn ákveði 
að kjósa sérstakan fundarstjóra. 

Ef forseti deyr eða verður varanlega forfallaður frá forsetastörfum, skal kjósa forseta í 
hans stað til loka kjörtímabils forseta.
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19. gr. 

Bæjarstjórn kýs einn ritara og vararitara úr hópi bæjarfulltrúa á sama fundi og 

forsetakosning fer fram. Ritarar skulu kosnir hlutfallskosningu. 

Ritarar skulu telja saman atkvæði við kosningar og þegar atkvæðagreiðslur fara fram í 

bæjarstjórn. 

Bæjarstjórnarfundur skal haldinn í húsnæði sem fullnægir ákvæðum byggingarlaga og 

byggingarreglugerðar um aðgang fatlaðs fólks. 
Bæjarstjórnarfund skal að jafnaði halda í heyranda hljóði og almenningi heimilaður 

aðgangur að þeim, eftir því sem húsrúm leyfir. 
Bæjarstjórn getur ákveðið, að einstök mál verði rædd fyrir luktum dyrum s.s. viðkvæm 

einkamál manna eða viðskiptamál, sem æskilegt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd verði 

fyrir luktum dyrum. Jafnframt getur bæjarstjórn ákveðið, að bæjarstjórnarfundur, þar sem 

eingöngu er fjallað um slík mál, verði haldinn fyrir luktum dyrum. Tillaga um að mál skuli 

rædd fyrir luktum dyrum skal afgreidd umræðulaust í bæjarstjórn. 

Óheimilt er að skýra frá því. sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi í 

bæjarstjórn. 

21. gr. 

Bæjarstjórnarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur bæjarfulltrúa er á fundi. 

Bæjarstjórn getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

22. gr. 

Forseti bæjarstjórnar stýrir fundum hennar. Hann setur fund, kannar lögmæti hans og 

stjórnar umræðum og afgreiðslu mála, sér um að fundargerðir séu færðar og slítur fundi, 

þegar dagskrá hans er tæmd. Forseti úrskurðar um skilning á fundarsköpum, en skjóta má 

úrskurði hans til úrlausnar bæjarstjórnar. Forseti sér um, að allt fari skipulega og löglega 

fram á bæjarstjórnarfundum og er bæjarfulltrúum skylt að lúta valdi hans að því er varðar 

fundarsköp og góða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði, getur forseti vísað honum úr 

fundarsal. Leyfi forseta þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á bæjarstjórnar- 

fundum. 

23. gr. 

Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd í bæjarstjórn í þeirri röð, sem þau eru á dagskrá, 

nema forseti eða bæjarstjórn ákveði annað. 

Heimilt er að taka til meðferðar á bæjarstjórnarfundi mál, sem ekki hefur verið á 

dagskrá, ef 2/3 viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkja slíkt afbrigði. 

24. gr. 

Bæjarstjórn afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 

a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

1. Fjárhagsáætlun bæjarins. 

2. Ársreikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 

3. Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

4. Áætlanir fyrir bæinn, sem gilda eiga tl lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 

skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga.
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Bæjarfulltrúa er skylt að sækja alla bæjarstjórnarfundi nema lögmæt forföll hamli svo 

sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé bæjarfulltrúi forfallaður um stundarsakir skal 

hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin til bæjarstjóra, sem boðar þá varamann hans á fund. 

Bæ irfulltrúa. sem forfallast um stundarsakir er heimilt að ákveða, hver varamanna hans 

taki sæti á bæjarstjórnarfundi ella tekur varamaður sæti samkvæmt ákvæðum 1. og 2. mgr. 

35. gr. sv eitarstjórnarlaga. 

Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt, en ekki hefur 

hann atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn bæjarfulltrúi. 

Bæjarstjórn getur heimilað að maður utan bæjarstjórnar kveðji sér hljóðs á bæjar- 

stjórnarfundi. 

26. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls þegar það varðar hann 

sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætla að 

viljaafstaða hans mótist að einhverju leyti at því. Honum er þó heimilt að gera stuttlega 

Ju sinni. Bæj jarstjór 

    

1 sker umræðulaust úr hvort mál er svo vaxið. 

Bæjarfulitrúi, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Bæjarfulltrúa. 

sem veit hæfi sitt orka tvímælis. ber að skýr. a forseta bæjarstjórnar frá því. 

Jæjarfulltrúi. sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal bæjarstjórnar 

við umræðu og afgreiðslu þess. 

  

grein fyrir afs 

  

— 
Í. 

jartulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á bæjarstjórnarfundum. 

sem taka vill til máls, skal óska heimildar forseta. Að jafnaði skulu 

sæjarful rúar taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. Víkja má frá þeirri 

reglu, ef um er að ræða bæjarstjóra, framsögumann í máli eða bæjarfulltrúa, sem óskar að 

gera stutta athugasemd eða koma leiðréttingu á framfæri. Hafi tveir eða fleiri bæjarfulltrúar 

kvatt sér hljóðs samtímis, ákveður forseti, í hvaða röð þeir skuli tala. Bæjarfulltrúi skal flytja 
mál sitt úr ræðustól nema forseti leyfi annað. 

gr. 

          

   

  

28. gr. 

Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. Þegar til umræðu er fundargerð bæjarráðs, 

annarrar nefndar, ráða eða stjórna, skal bæjarfulltrúi taka fram, hvaða lð/liði fundar- 

gerðarinnar hann ós kar að ræða. 

| tala tvisvar við hverja umræðu máls. Heimilt er þó bæjarfulltrúa að 

taka oftar til máls, til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta athugasemd við fundarsköp. 

Bæjarstjóri, flutningsmaður tillögu eða framsögumaður (talsmaður flutningsmanna) mega 

þó tala oftar en tvisvar við hverja umræðu máls. 

jarfulltrúi lesa upp prentað mál við umræður í bæjarstjórn nema með leyfi 

Bæjarfulltrúi n 

    

  

    

Ekki má bæt:   

  

forseta 

29. gr. 

  

eri bæjarfulltrúi aðra menn brigstum, skal forseti víta hann. Forseti getur lagt til við 

bæjarstjórn, að bæjarfulltrúi, sem víttur hefur verið tvisvar á sama fundi, verði sviptur 

málfrelsi á þeim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist bæjarfulltrúi ekki 

úrskurði forseta eða bæjarstjórnar eða ef óregla kemur upp á fundi, skal forseti gera 

fundarhlé, fresta fundi eða slíta fundi, ef nauðsyn krefur
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30. gr. 

Telji forseti umræður dragast úr hófi fram. getur hann lagt fram dagskrártillögu um, að 

ræðutími hvers bæjarfulltrúa verði takmarkaður, umræðum verði lokið á tilteknum tíma eða 

umræðum um mál verði lokið þá þegar. Hver bæjarfulltrúi getur og borið fram slíkar 

tillögur. Bæjarstjórn afgreiðir tillögur um takmörkun umræðna umræðulaust. Ekki má þó 

takmarka umræðu um mál svo, að hún standi skemur en tvær klukkustundir, ef einhver 

bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs. Umræður um fjárhagsáætlun eru ekki háðar ákvæðum 

greinar þessarar. 

31. gr. 

Bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu, frávísunartillögu eða 

frestunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er á fundi. Slíkar tillögur skulu vera 

skriflegar, ef forseti óskar. 

Forseti ákveður, í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar tillögur eru teknar til afgreiðslu. 

32. gr. 

Mál er afgreitt í bæjarstjórn með því að samþykkja það eða fella það, vísa því frá 

bæjarstjórn eða vísa því til afgreiðslu bæjarráðs, annarrar nefndar, ráðs eða stjórnar eða 

bæjarstjóra. Máli, sem bæjarstjórn ber að lögum að afgreiða, verður þó eigi vísað til 

afgreiðslu annarra. Bæjarstjórn er heimilt að fresta afgreiðslu máls, nema um sé að ræða 

mál, sem að lögum ber að afgreiða fyrir tiltekinn tíma. 

a 
9 (9

9)
 

. gr. 
Atkvæðagreiðsla á bæjarstjórnarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 

Forseti biður þá bæjarfulltrúa sem samþykkja mál, að rétta upp hægri hönd sína. Að því 

búnu leitar forseti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir forseti frá úrslitum atkvæða- 

greiðslunnnar. 
Ef mál er svo vaxið, að forseti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla fari fram um það, 

skýrir hann frá því, að hann telji mál samþykkt eða fellt án atkvæðagreiðslu nema 

athugasemd verði við það gerð. 

Forseti getur ákveðið, að mál verði afgreitt með nafnakalli. Einnig ber forseta að láta 

fara fram nafnakall, ef a.m.k. þriðjungur bæjarfulltrúa óskar þess. Við nafnakall skal farið 

eftir tölusettri nafnaskrá bæjarfulltrúa í stafrófsröð og skal það ráðast af útdrætti, hvaða 

bæjarfulltrúi greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Við nafnakall skal forseti greiða atkvæði 

síðastur. Við nafnakall svarar bæjarfulltrúi, þegar forseti les upp nafn hans, já eða nei ettir 
því hvort hann er með máli eða móti eða tekur fram, að hann greiði ekki atkvæði, en slík 

afstaða telst þó þátttaka í atkvæðagreiðslu. 
Heimilt er að afgreiða mál með skriflegri atkvæðagreiðslu, ef bæjarfulltrúi óskar og 

bæjarstjórn samþykkir. 

Kosningar skulu ávallt vera skriflegar og leynilegar. 

34. gr. 

Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls nema öðruvísi sé 

ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það. 

Kosningar, sem fram fara í bæjarstjórn, skulu vera hlutfallskosningar skv. d Hondts 

reglu sbr. 16. og 17. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Þegar kjósa skal einn fulltrúa eða ráða starfsmann úr hópi margra, sem tillögur hafa 

komið fram um, skal kosning fara fram með sama hætti og kosning forseta bæjarstjórnar 

sbr. 3. mgr. 18. gr. þessarar samþykktar.
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35. í r. 

Bæjarstjórn getur ráðið sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar til að annast ritun 

fundargerða í gerðabók bæjarstjórnar. Í fundargerð skal getið. hvar og hvenær fundur er 

haldinn og hverjir sitji fundinn. Skrá skal þau mál, sem tekin eru fyrir, dagsetningu þeirra, 

aðila máls og meginetni og hvernig mál er afgreitt. Sé mál ekki afgreitt samhljóða, skal 

greina í fundargerð, hvernig atkvæði hafa skipst. Þegar lagðar eru fram fundargerðir nefnda. 

nægir að skrá í fundargerð bæjarstjórnar, um hvaða nefndir er að ræða, dagsetningu 

und gerða c og fjölda töluliða. 

Mál, sem tekin eru fyrir á lokuðum fundi sbr. 3. mgr. 19. gr. samþykktar þessarar skal 

7
 

skrå sem trunadarmål. 

Bæjarfulltrui å rétt å ad få båkada stutta athugasemd um afstådu sina til måls, sem til 

meðferðar er í bæjarstjórn. 

Forseti skal hafa eftirlit með því, að fundargerðir séu skipulega og rétt færðar. 

Í lok fundar skal fundargerð lesin upp og skulu allir viðstaddir bæjarfulltrúar undirrita 

hana nema bæjarstjórn ákveði annað 

Bæjarfulltrúi, sem gera vill athugasemd við eitthvert atriði í fundargerð, getur 

undirritað fundargerðina með fyrirvara um það atriði. 

Bæjarstjórn getur ákveðið, að umræður á bæjarstjórnarfundum skuli hljóðritaðar eða 

teknar upp með öðrum hætti. Verði það ákveðið. skal bæjarstjórn setja um það nánari 
h 1 

FEgiU 

IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

36. gr. 

Bæjarfulltrúi á rétt á að fá mál samkvæmt 4. og 5. gr. samþykktar þessarar tekið á 

dagskrá bæjarstjórnarfundar, enda tilkynni hann það bæjarstjóra skriflega a.m.k. þremur 

sólarhringum fyrir fund. 

37. gr. 

Bæjartulltrúa er bæði rétt og skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögmæt forföll 

gr. samþykktar þessarar. — Hver bæjarfulltrúi er skyldur til að taka að sér 

þau stört, sem bæjarstjórn felur honum og varða verkefni bæjarstjórnar, s.s. forsetastörf og 

störf í bæjarráði eða öðrum nefndum á vegum bæjarstjórnar. Þó getur sá, sem verið hefur 

forseti eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í bæjarráði eða annarri nefnd sama tímabil, 

skorast undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

Lo kr DE 
hamli sbr. 29. 

  

38. gr. 

Nú telur bæjarfulltrúi sig ekki geta gegnt skyldum sínum í bæjarstjórn án óhæfilegs álags 

og getur bæjarstjórn þá létt af honum störfum eða veitt honum lausn að eigin ósk um 

tiltekinn tíma eða til loka kjörtímabils. Varamaður tekur þá sæti hans skv. 35. gr. 

veitarstjórnarlapa. 

  

39. gr. 

Bæjartulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum bæjarstjórnar eftir 

því sem nánar er ákveðið í samþykkt þessari. 

Bæjarfulltrúa er ekki skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar um er 

mál. sem bæjarstjórn er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjárhagsáætlun, eða 

| eða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndir, getur forseti ákveðið að endurtaka 

atkvæðagreiðslu, ef minna en helmingur bæjarfulltrúa tekur þátt í atkvæðagreiðslunni. 
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Bæjarfulltrúa ber að gegna bæjarful Itrúastörfum sínum af alúð og samviskusemi og gæta 

hagsmuna bæ æjarins, en í störfum sínum er bæjarfulltrúi einungis bundinn af lögum og 

sannfæringu sinni. 

dl. gr. 

Bæjarfulltrúi á aðgang að bókum og skjölum bæjarins og einnig óhindraðan aðgang að 

stofnunum og fy rirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaðtlunar vegna 

starfa sinna. 

   

42. gr. 

Bæjarfulltrúi skal gæta þagnarskyldu um það, sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og 

leynt á að fara vegna einka- eða almannahagsmuna samkvæmt lögum, eðli máls eða 

sérstakri ákvörðun bæjarstjórnar. 

43. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls, þegar það varðar hann 

sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo mjög, að almennt megi ætla að 

viljaafstaða hans mótist að einhverju eða öllu leyti þar af. Honum er þó heimilt að gera 

stuttlega grein fyrir afstöðu sinni. Bæjarstjórn sker umræðulaust úr, hvort mál er svo vaxið. 

Bæjarfulltrúi, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Bæjarfulltrua. 

sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að vekja athygli forseta bæjarstjórnar á því. 

Bæjarfulltrúi, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal bæjar stjórnar við 

umræður um málið og afgreiðslu þess. 

44. g 

Bæjarfulltrúi skal fá hæfilega þóknun úr bæ æjarsjóði fyrir störf sín í bæjarstjórn. Takist 

bæjarfulltrúi á hendur ferð á vegum bæjarins skv. ákvörðun bæjarstjórnar á hann rétt á 

greiðslu hæfilegs ferða- og dvalarkostnaðar. 

Bæjarstjórn setur reglur um greiðslur skv. 1. mgr. 

45. gr. 

Haga skal fundum bæjarstjórnar þannig. að bæjarfulltrúar eigi möguleika á að taka sér 

orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

46. gr. 

Bæjarfulltrúi, sem vegna veikinda eða af öðrum ástæðum getur ekki sótt bæjarstjórn- 

arfund/-fundi tímabundið, getur tilnefnt hvern sem er af varamönnum sínum til að taka sæti 

sitt, meðan þannig hagar til. 

47. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa gilda einnig um varamenn, sem 

sitja bæjarstlórnarfundi. 

V. KAFLI 

Bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir. 

48. gr 

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í væjarråd, « aðrar nefndir. ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum 

laga, reglugerða og samþykktar þessara „ Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar 

hlutfallskosningar, ef einhver bæjarfulltrúi óskar þess. 

Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana bæjarins eru ekki kjörgengir í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá.
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49. gr. 
Bæjarstjórn skal á fyrsta fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum kjósa þrjá 

bæjarfulltrúa í bæjarráð til eins árs og jafnmarga til vara. Aðalfulltrúar í bæjarstjórn eru 
einir kjörgengir sem aðalmenn og varamenn í bæjarráð. 

Bæjarstjóri á sæti í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann 
því aðeins að hann sé bæjarfulltrúi og kjörinn í bæjarráð. 

Bæjarstjórn setur heimilað flokki eða framboðsaðila, sem fulltrúa á í bæjarstjórn en 
ekki hefur fengið kjörinn bæjarráðsmann, að tilnefna fulltrúa til setu í bæjarráði með 
málfrelsi og tillögurétt. Skylt er bæjarstjórn að gefa fulltrúa flokks/framboðsaðila kost á setu 
í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétt þann tíma, sem fundir bæjarstjórnar falla niður vegna 
sumarleyfa sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

50. gr. 
Bæjarráð skal halda fund einu sinni í mánuði, fyrsta mánudag hvers mánaðar kl. 17.30. 
Aukatundi skal halda, ef bæjarstjóri, formaður bæjarráðs eða a.m.k. tveir bæjarráðs- 

menn óska þess. 

51. gr. 
Bæjarstjóri undirbýr bæjarráðsfundi. Hann sér um, að bæjarráð sé boðað til fundar 

a.m.k. einum sólarhring fyrir fund. Geti bæjarráðsmaður ekki sótt fund, skal hann að 
jafnaði boða varamann sinn eða hlutast til um, að varamaður verði boðaður. Hafi 
bæjarstjóri fengið vitneskju um forföll bæjarráðsmanns, skal hann boða eða láta boða 
varamann hans á fund. 

52. gr. 
Á fyrsta fundi nýkjörins bæjarráðs skal kjósa formann og varaformann bæjarráðs. 
Formaður bæjarráðs stjórnar fundum þess og sér um að allt fari löglega og skipulega 

fram á fundum þess. Hann úrskurðar í ágreiningsmálum, sem upp kunna að koma út af 
fundarsköpum, en skjóta má úrskurði hans til úrlausnar bæjarráðs. 

Bæjarráð getur ráðið sér fundarritara utan bæjarráðs. Í fundargerðabók ráðsins skal 
skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji fundinn. Þá skal skrá í fundargerð 
mál, sem ráðið tekur til umræðu og afgreiðslu, frá hverjum þau eru, hvenær þau eru dagsett, 
efni þeirra stutt og skilmerkilega og hvaða afgreiðslu þau hljóta. 

53. gr. 

Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdarstjórn bæjarins og fjármálastjórn að 
því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. Bæjarráð hefur umsjón með stjórnsýslu 
bæjarins, undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs 
og bæjarfyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur þau fyrir bæjar- 
stjórn Í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér bæjarráð um, að ársreikningar 
bæjarsjóðs séu samdir og þeir ásamt ársreikningum bæjarstofnana lagðir fyrir bæjarstjórn til 
afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög mæla fyrir um. 

Bæjarráð gerir tillögur til bæjarstjórnar um afgreiðslu einstakra mála, sem það fær til 
meðferðar. Bæjarráði er þó heimil fullnaðarafgreiðsla mála, sem ekki varða verulega 
fjárhag bæjarsjóðs eða stofnana hans, enda sé ekki ágreiningur milli bæjarráðsmanna eða 
við bæjarstjóra um slíka afgreiðslu. Bæjarráð ákveður skiptingu og ráðstöfun fjár, sem ætlað 
er til einstakra málatlokka skv. fjárhagsáætlun, s.s. til gatnagerðar, nýbygginga og óvissra 
útgjalda. 

Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan 
veg.
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54. gr. 

Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef þess er óskað. 

33. gr. 

Forseti bæjarstjórnar boðar nefnd saman til fyrsta fundar eða ákveður, hver skuli gera 

það. Á þeim fundi skal kjósa varaformann og ritara nefndar. 

Bæjarstjórn kýs formenn nefnda, nema lög kveði á um annað. 

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 

fyrirvara. 

56. gr. 

Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nema lögmæt forföll hamli. Þegar aðalmaður í 

nefnd forfallast um stundarsakir, skal varamaður hans taka sæti í nefndinni. Þegar 

aðalmaður í nefnd flyst burt úr bænum, fellur frá eða forfallast á annan hátt varanlega, tekur 

varamaður hans sæti nema bæjarstjórn ákveði að kjósa aðalmann að nýju. 

Hafi tveir eða fleiri flokkar eða framboðsaðilar haft samstarf um nefndarkosnir gar, 

skal så, sem tilnefndi vidkomandi nefndarmann, einnig tilnefna varamann hans, sé eigi 

öðruvísi ákveðið í yfirlýsingu skv. 2. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

- Sr. 
Nefndarfundur skal haldinn fyrir luktum Ad rum. Nefnd getur kvatt á sinn fund einstaka 

starfsmenn bæjarins. Ennfremur getur nefnd boðið aðila að koma á sinn fund til viðræðna 

um tiltekin mál. 

58 - gr. 

Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði Hl. og IV. kafla samþykktar þessarar gilda 

um meðferð mála í nefndum, ráðum og stjórnum bæjarins, eftir því sem við á. 

59. gr. 

Um hlutverk og valdsvið nefnda, ráða og stjórna á vegum bæjarins fer eftir því sem 

ákveðið er í lögum, reglugerðum eða samþykktum bæjarstjórnar. 

Bæjarstjórn getur falið nefnd fullnaðarafgreiðslu einstakra mála eða málaflokka nema 

slíkt vald sé að lö ögum sérstaklega falið bæjarstjórn til ákvörðunar. 

    

60. gr. 

Nefndir, ráð og stjórnir bæjarins skulu halda gerðabækur. Kjörinn ritari nefndar skal 

færa fundargerð í gerðabók. Nefnd getur þó ráðið sér sérstakan fundarritara utan nefndar. Í 

fundargerð skal skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji hann. Þá skal skrá í 

fundargerð einstök mál, sem tekin eru fyrir á fundi, dagsetningu þeirra, nöfn aðila 

meginefni og hvaða afgreiðslu það hlýtur. Í fundarlok skal fundargerð lesin upp og allir 

viðstaddir nefndarmenn undirrita hana. 

61. gr. 

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna bæjarins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 

bæjarstjórnar og skal það gert svo fljótt sem unnt er að afloknum nefndarfundi. 

Ályktun nefndar, ráðs eða stjórnar sem hefur í för með sér útgjöld, skal ætíð lögð fyrir 

bæjarstjórn til endanlegrar afgreiðslu.
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62. gr. 

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 
J lJ „ fu NA 

Til eins árs. Á fundi í júní ár hvert: 

1. 

tv
 

(>
 

Bæjarráð. Þrír aðalfulltrúar í bæjarstjórn, sem aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 

55. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

skodunarmenn, Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnar- 

laga nr. 8/1986. 

Kjörstjórn við alþingiskosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 10. gr. 
laga nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis. 

Til fjögurra ára. Á fyrsta eða Öðrum fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum: 

nm
 

"7 

9. 

#4
 

? Almannavarnanefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 8. gr. laga nr. 94/ 
1962 um almannavarnir sbr. 5. gr. laga nr. 1985. 

Byggingarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingar! aga nr. 

54/1978. Ennfremur annast byggingarnefnd verkefni húsaleigunefndar skv. 76 gr. 

laga nr. 44/1979 um húsaleigusamninga. 

Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Félagsmálaráð annast störf 

þau, sem framfærslunefnd, áfengisvarnarnefnd og barnaverndarnefnd eru falin 

samkvæmt lögum nr. 80/1947, nr. 82/1969 og nr. 53/1966. Jafnframt fer félagsmála- 

ráð með stjórn og rekstur leikvalla, dagvista, öldrunarmál og æskulýðsmál. 

Umhvertismálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin annast 

verkefni gróðurverndarnefndar skv. 19. gr. laga um landgræðslu nr. 17/1965, 

náttúruverndarnefndar skv. 3. gr. náttúruverndarlaga nr. 47/1971 og fegrunarn- 
efndar. 

Heilbrigðismálaráð. Einn fulltrúi og annar til vara skv. 7. gr. laga um heilbrigðis- 
þjónustu nr. 59/1983. 

Heilbrigðisnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga nr. 109/1984 

um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

Kjörstjórnir við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 

  

23. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

Skólanefnd grunnskóla. Fimm aðalmemm og jafnmargir til vara skv. 17. — 18. gr. 

laga nr. 63/1974 um grunnskóla. 

Stjórn sjúkrasamlags. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 38. gr. laga nr. 67/ 
1971 um almannatryggingar. 

Stjórn bókasafns. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga nr. 50/1976 um 

almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. 

Stjórn veitustofnana. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Stjórnin fer með 

málefni hitaveitu, rafveitu og vatnsveitu. Jafnframt er hún ráðgefandi fyrir bæjar- 

stjórn. 

Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 36. gr. laga nr. 
60/1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

Stjórnarnefnd vinnumiðlunar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. laga 

nr. 18/1985 um vinnumiðlun. 

Skipulagsnefnd. Fimm aðalmenn og fimm til vara. Nefndin skal vera ráðgefandi á 

sviði skipulagsmála í sveitarfélaginu. Einnig fer nefndin með málefni umferðarnefnd- 

ar sbr. heimild í 2. mgr. 116. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. 

Forðagæslumaður. Einn forðagæslumaður og annar til vara, sbr. heimild í 2. mgr. 

54. gr. búfjárræktarlaga nr. 31/1973. 

Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. S. gr. 

laga nr. 9/1955 um Brunabótafélag Íslands.
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17. Íþróttanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin hefur umsjón með 

íþróttamannvirkjum sveitarfélagsins og íþróttastarfsemi og skal einnig vera ráðgel- 

andi fyrir bæjarstjórn á þessu sviði. 

18. Ferðamálanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin skal vera ráðgefandi 

fyrir bæjarstjórn á sviði ferðamála. 

19. Brunamálanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin fer með brunamál, 

sbr. 4. gr. laga nr. 74/1982 um brunavarnir og brunamál. 

20. Stjórn N.L.F.Í. Einn fulltrúi Hveragerðishrepps og annar til vara. 

21. Stjórn heilsugæslustöðvar. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 21. 

59/1983 um heilbrigðisþjónustu. 
gr. laga nr. 

63. gr. 

Bæjarstjórn getur kosið nefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum verkefnum. 

Umboð slíkra nefnda fellur niður þegar liðin eru fjögur ár frá því nefndin var kosin og fyrr ef 

verkefni nefndar er lokið. 

Bæjarstjórn getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

VI. KAFLI 

Um framkvæmdastjórn og starfslið bæjarins. 

64. gr. 

Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við bæjarstjóra 

þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans, og kaup og kjör. Ráðningarsamningur 

skal staðfestur af bæjarstjórn. 

65. gr. 

Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri bæjarins. Hann undirbýr fundi bæjarráðs og bæjar- 

stjórnar, semur dagskrá og boðar til funda sbr. 13. gr. samþykktar þessarar. Hann á sæti á 

fundum bæjarstjórnar/bæjarráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt en eigi atkvæðisrétt 

nema hann sé kjörinn fulltrúi í bæjarstjórn. Hann hefur og rétt til setu á fundum nefnda 

bæjarins með sömu réttindum. 
Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana bæjarstjórnar og bæjarmálefna að svo 

miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki ákveðið annað. 

Bæjarstjóri er prókúruhafi bæjarsjóðs. Hann undirritar skjöl varðandi kaup og sölu 

fasteigna bæjarins, lántökur og aðrar skuldbindingar. 

Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður starfsliðs bæjarins. 

Bæjarstjórn ákveður hver gegna skuli störfum bæjarstjóra í forföllum hans. 

66. gr. 

Bæjarstjórn ræður fasta starfsmenn bæjarins og veitir þeim lausn frá störfum. 

67. gr. 

Fastráðnir starfsmenn bæjarins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum 3 

mánaða uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og skyldur opinberra 

starfsmanna sbr. lög nr. 38/1954 eftir því sem við á. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. skal 

kveðið á um ráðningartíma og uppsagnarfrest sbr. 1. mgr. svo og starfssvið þeirra. Um kaup 

og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum.
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68. gr. 

Um rådningu lausrådinna starfsmanna fer eftir reglum sem bæjarstjórn setur. Um kaup 
og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Hveragerðishrepps hefur sett, samkvæmt ákvæðum 

3. mgr. 7. gr. og 49. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. 
júlí 1987, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. júní 1987. 

Alexander Stefánsson. 

Þórhildur Línd     

Nr. 295 10. júní 1987 

SAMÞYKKT 

um hundahald á Akureyri. 

1. gr. i 

Hundahald er bannað í lögsagnarumdæmi Akureyrar. 

2. gr. 

Bæjarstjórn er heimilt að veita mönnum búsettum í bænum undanþágu frá 1. gr. og leyfi 

til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a) Leyfi skal bundið við nafn og heimili lögráða einstaklings og óheimilt að framselja það. 

b) Ef sótt er um leyfi til hundahalds, sem gert skal á þar til gerðu eyðublaði, skal, ef 

umsækjandi býr í sambýlishúsi, skriflegt samþykki sameigenda/stjórnar húsfélags í 
húsinu fylgja umsókn. 

c) Greiða skal í bæjarsjóð leyfisgjald og setur bæjarstjórn árlega gjaldskrá, sem heilbrigðis- 

ráðherra staðfestir. Heimilt er bæjarstjórn að hafa mishátt gjald fyrir mismunandi stærð 

eða tegund hunda. Gjaldið skal greitt um leið og lögboðin hundahreinsun fer fram sbr. e- 

lið. Hundar, sem blindir menn eða sjónskertir þurfa á að halda vegna fötlunar sinnar, 

leitarhundar, svo og hundar, sem notaðir eru við búrekstur á lögbýlum í bænum eru 

undanþegnir þessu gjaldi, en vegna þeirra skal þó greiddur kostnaður við hunda- 
hreinsun. 

d) Skylt er leyfishafa að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu tryggingarfé- 

lagi, þannig að tryggt sé að trygging nái til alls þess tjóns, sem dýrið kann að valda, 

mönnum, dýrum, gróðri og munum. Vottorð um ábyrgðartryggingu skal liggja fyrir við 

útgáfu leyfis og kvittun vegna greiðslu iðgjalds þegar hreinsun fer fram árlega. 

e) Hundar skulu færðir árlega til hreinsunar, sem fram fer í samræmi við reglugerð nr. 201/ 

1957 um varnir gegn sullaveiki. 

f) Leyfisbréf skal útgefið af eftirlitsmanni með dýrum hjá Akureyrarbæ að fengnu leyfi 

bæjarstjórnar. Eigandi hundsins fær þá afhenta plötu sem greypt skal í skráningarnúmer 

hundsins og nafn og heimilisfang eiganda. Plata þessi skal jafnan vera fest við ól um háls 

hundsins. Senda skal lögreglustjóra afrit af leyfisbréfi. 

Leyfishafi skal gæta þess vel, að hundur hans valdi ekki hættu, óþægindum eða 

óþrifnaði né raski ró manna. Leyfishafa er skylt að fjarlæga saur eftir hundinn á 

trygeilegan hátt. 

Ga
 

sø
er
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h) Hundur skal aldrei ganga laus å almannafæri, heldur vera i fylgd med manni, sem hetur 

fullt vald yfir honum. Þegar hundur er í festi á húslóð, skal lengd festarinnar við það 

miðuð, að óhindrað megi ganga að aðaldyrum hússins. 

i) Óleyfilegt er að hleypa hundum inn í almenningsfarartæki. leikvelli eða þá staði sem um 

getur í ÍX.-XV. kafla og í XVII. kafla heilbrigðisreglugerðar nr. 45/1972, en þeir eru: 
1. Gistihús, (gistiskálar, söluskálar, tjaldbúðir), matsölur og aðrir veitingastaðir. 

Skólar, kennslustaðir, barnaheimili og dagvistir. 

Rakarastofur, hárgreiðslustofur og hvers konar aðrar snyrtistofur. 

Heilbrigðisstofnanir, hæli, íþróttastöðvar og baðstöðvar. 

Fangelsi og aðrar vistarverur handtekinna manna. 

Samkomuhús. 

Kirkjugarðar, bálstofur, líkhús og líkgeymslur. 

Húsakynni, þar sem framleidd eru eða seld matvæli og aðrar neysluvörur. 

SI
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3. gr. 

Ef leyfishafi brýtur geng ákvæðum samþykktar þessarar eða Öðrum reglum, sem um 

hundahald gilda, getur bæjarstjórn afturkallað leyfið. Einnig getur bæjarstjórn afturkallað 

öll leyfi til hundahalds telji hún þess brýna þört. 

4. gr. 

Eftirlitsmaður með dýrum á Akureyri annast framkvæmd og eftirlit með hundahaldi á 

Akureyri í samstarfi við Heilbrigðiseftirlit Eyjafjarðar og getur hann leitað aðstoðar 

lögregluyfirvalda, þegar þörf krefur. 

Bæjarstjórn getur sett reglur um nánari framkvæmd reglna þessara, svo sem um eftirlit, 

hreinsun, hundageymslu o.fl. 

5. gr. 

Óleyfilega hunda og hurida sem ganga lausir utanhúss, skal eftirlitsmaður handsama og 
færa í sérstaka hundageymslu. Eftirlitsmaður með dýrum sér um geymslu, fóðrum og 

afhendingu hunds. 

Kostnað við handsömun og geymslu hunds greiðir eigandi við afhendingu. Bæjarstjórn 

setur árlega gjaldskrá þar um, sbr. c-lið 2. gr. 

Hættulegum hundum og hundum sem eigi er leyfi fyrir skal þegar lóga. 

Öðrum hundum má lóga, sé þeirra ekki vitjað innan 2ja sólarhringa frá handsömun 

þeirra. 

6. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum eða varðhaldi. 

Með brot út af samþykkt þessari skal farið að hætti laga um meðferð opinberra mála og 

að öðru leyti í samræmi við ákvæði laga nr. 109/1984, VI. og VII. kafla. 

7. gr. 

Framangreind samþykkt bæjarstjórnar Akureyrar, staðfestist hér með skv. 22. gr. laga 

nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit og |. gr. laga nr. 7/1953 um hundahald og 

varnir gegn sullaveiki til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 

Jafnframt fellur úr gildi samþykkt um hundahald á Akureyri nr. 594 frá 6. nóvember 

1980. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 10. júní 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. 

Soffía Magnúsdóttir.
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REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum á Hornbanka. 

l. gr. 

Frá og með 27. júní til og med 30. september 1987 eru allar togveiðar bannaðar á svæði, 

ser markast af línum dregnum milli eftirgreindra punkta: 

  

I. 66239754 N — 2292430 V 

2... 66752723 N — 2293813 V 

3. 66758731 2095113 V 

4... 66220718 N — 2192100 V 

2. gr. 

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 

8131. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að 

hætti opinberra mála. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. $1 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands. til að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. 
Sjávarútvegsráðuneytið, 23. júní 1987. 

   
F.h.r. 

Jón B. Jónasson. Þórður Eyþórsson. 

Nr. 297 A , 19. júní 1987 
REGLUR 

um breytingu á reglum nr. 160/1986 um þátttöku ríkisins í kostnaði 

vegna hjálpartækja fyrir heyrnarskerta. 

I. gr. 

2. gr. orðist svo: 

Ríkissjóður greiðir nauðsynleg heyrnartæki sem hér segir: 

1. Fyrir börn og unglinga til loka skólaskyldu 100% 

2. Fyrir 18 åra og eldri 60% 

en þó aldrei hærri upphæð en sem nemur kr. 9.000. 

3. Fyrir þá sem nota þurfa tvö tæki samtímis og eru 18 ára og eldri  70% 

en þó aldrei hærri upphæð en sem nemur kr. 20.000 

Stjórn Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands er heimilt að fenginni rökstuddri umsókn 

að auka þátttöku ríkissjóðs skv. 2. og 3. gr. í 80% , sé um að ræða verulega heyrnarskerðingu 

að mati yfirlæknis stöðvarinnar. 

to
 

    

Ofangreindar reglur, sem öðlast gildi þegar við birtingu, eru settar með 
   

g stoð í 5. gr. laga 

nr. 35/1980 um Heyrnar- og talmeinastöð Íslands að fengnum tillögur stjórnar stöðvar- 

innar. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 19. júní 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. Páll Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 28, nr. 264—-297. Útgáfudagur 26. júní 1987.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Ákureyvrar. 

1. gr. 

Hitaveitan selur varmaorku úr veitukerfi sínu samkvæmt gjaldskrá þessari og reglugerð 

Hitaveitu Akureyrar. 

2. gr. 

Vatnsrennsli að hitakerfi húsa er takmarkað um hemla. Greiða skal árlegt aflgjald 

samkvæmt hemilstillingu. sem kaupandi ákveður og fer skriflega fram á við hitaveituna. 

Neysluvatnslögn skal tengja fyrir framan hemil og fyrir aftan mæli. 

Hæsta stilling hemils gildir eitt ár í senn miðað við |. desember, þótt atlþört verði minni 

hluta úr ári. 
Gjaldtaka skal þó miðast við fyrsta dag næsta mánaðar ettir breytingu. þegar um 

hækkun hemilstillingar er að ræða. 
Fyrir breytingu á hemilsstillingu skal greiða skammtabreytingargjald samkvæmt 

gjaldskrá þessari. 
Minnsta breyting á hemilstillingu er 0,5 ltr/mín (mínútulítri). 

Lágmarksstilling hemils er einn ltr/mín. 

3. gr. 

Fyrir öll afnot af varmaorku skal greiða orkugjald samkvæmt rúmmetramæli og fast 

aflgjald samkvæmt hemilstillingu eða mælagjald. 

A. Orkugjald: 
Orkugjald fyrir hvern rúmmetra 20.00.0000... 0... kr. 68,15 

B. Fastagjald: 
B.1 Fyrir almenna húshitun ásamt neysluvatni. 

Fast aflgjald (hemlagjald) Itr/min/år 2... ss skere kr. 3 644,00 

B.2 Án húshitunar. 

Mælagjald á mánuði .......%%000. 0. kreere rrer kr. 304,35 

4. gr. 

C. Stofngjåld skulu reiknast sem hundradshluti af sama stofni og utreikningur byggingar- 

gjalda midast vid samkvæmt gjaldskrå byggingargjalda å Akureyri. 

C.1 Gjaldstuðull fyrir fyrstu 3000 ...0..00.0 00 rer knrrrr 1.1% 

C.2 Gjaldstuðull umfram 300m' .....00.0000 0 0,4% 

Í stofngjaldi er innifalin ein heimæð á lóð allt að 30 m að lengd, talið frá lóðarmörkum 

þar sem hitaveituæðin kemur að viðkomandi lóð. 

C.3 Mælagrindargjald ................ 0... kr.11 079,00 

C.4 Gjald fyrir hvern lengdarmetra í heimæð umfram 30 m 

lengd frá lóðarmörkum .....00.0.00..0 0 kreere kr. 1 388.00 
B 38 

Rikisprentsmidjan Gutenberg
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5. gr. 

D. Önnur gjöld. 
D.1 Lokunargjald .......0.0 kr. 414,00 

D.2 Skammtabreytingargjald ....0.0.0..0.0 eekeeee kr. 414,00 

D.3 Mælaálestrargjald (aukaálestur) 2... seeeeereeeeeee kr. 414,00 

6. gr. 

Af húsrými með þilofnahitun eða rafgeislahitun (bein hitun) skal greiða 50% 
stofngjalds samkvæmt gjaldskrá þessari. 

7. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar, 
1. júní 1987, 314 stig. 

Gjaldskrá þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist 

hér með til að öðlast gildi í. júlí 1987. og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 8. 14. janúar 1987. 

iðnaðarráðuneytið, 26. júní 1987. 

FE. hr. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 299 20. júní 1987 

GJALDSKRA 

Rafveitu Akureyrar. 

Raforkuverð: 

Fast gjald Aflgjald Orkugjald 

Almennir taxtar. kr/ár kr/kW/ár kr/kWh 

Al Almenn heimilisnotkun ................ I 436,00 3,51 

A2 Almenn notkun. 

Öll alm. notkun ótalin annarsstaðar ..... 1 436,00 3,99 

A3 Mannvirkjagerd 2.0 1 436,00 5,64 

Afltaxtar. 

BI Afl og orkumæling 2... 2 871,00 4.974 1,08 

B2 Sértaxti Gefjunar (0... 2 871,00 5 045,00 0,59/0,53 

B3 Götu- og hafnarlýsing 

Hitataxtar. 

CI Rofin daghitun. 
Roftími 2<1,30 klst. Lo 2 871,00 1,53 

C2 Rofin næturhitun. 

Roftími 15 klst. á tímab. kl. Gótil2á ...... 2 871,00 1,18 

C3 Orofin hitun 22222. 2 871,00 2,76/1,74
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Heimtaugagjöld. 

   

I. Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við kerti rafveitunn- 

ar, Heimtaugargjald skal greitt áður en tenging Íer fram. 
2. Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

AGalbeimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Heimtaugargjöld 

Jarðstr. Málstr. 220 V kerfi 380 V kerfi 
mm“ A. kr. kr 

ix 6 25 6 830,00 6 830,00 
3; 10 63 25 256,00 25 256,00 

3x 50 125 39 600,00 41 580,00 
3x 95 200 59 400,00 82 665,00 
3x 150 260 75 240,00 105 930,00 
3x 240 315 99 000,00 138 600,00 
3x 300 400 128 700,00 178 200,00 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Lengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Lottlína 

kr. kr/m. kr/stólpi 

63 A aga 0 4 594,00 678,00 8 613,00 

63 A 3-fasa 0. 6 431,00 678,00 9 991 „00 

100 A 3-fasa ll 6 776,00 896,00 [1 484,00 

Målstraumur heimtaugar midast vid stærd stofnvara husveitu. 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í 

jarðstrengsheimtaug, og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í lottlínuheimtaug. 

3. Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi, eða 

fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar., skal heimtaugargjald ákveðið samkvæmt 

sérstökum samningi, hverju sinni. 

4. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að mestu leyti 

notuð í hans þágu. skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina. rafveitunni að 

kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og 

staðsetningu stöðvarinnar. 

5. Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr loftlínu í jarðstrengsheimtaug. 

samkvæmt beiðni notanda, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að 

frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, samkvæmt gjaldskrá. þegar breyting fer 

fram. 
6. Óski eigandi húsveitu eftir að heimtaug sé lögð þegar frost er í jörðu, skal hann greiða 

aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

Ymis ákvæði. 

i. Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt. svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald 

fyrir enduropnun veitunnar kr. 517,00. 

Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á staðinn til lokunar, jafnvel þótt lokun sé 

ekki framkvæmd.
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2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór, skal veitunni tafarlaust lokað, og 
verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefir greitt gjald til rafveitunnar kr. 
577 
Si/ „00. 

3. Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl hjá notendum ef úttekið launafl nemur 

/ eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 30 mín. meðalgildi afls. 
4. Söluskattur 25% samkvæmt lögum, er innifalinn í rafmagnsgjöldum samkvæmt gjald- 

skrá þessari að undanteknum C-liðum. 

    

Skýringar. 

Al Taxti fyrir almenna heimilisnotkun. Heimilt er einnig að nota taxtann fyrir sjúkrahús og 

önnur dvalarheimili. 
2 Taxti fyrir almenna notkun, sem ekki er getið um annars staðar 

A3 Taxti fyrir alla skammtímanotkun vinnuvéla, vinnuljósa og annars í sambandi við 
mannv 

   

      

    
   

B1 Par sem vélaafl er ad lågmarki 30 kW og nytingartimi minnst 1000 klst. å 

ssi taxti er ætladur sem vélataxti en er þó heimilt í vissum tilvikum að sammæla aðra 

notkun með vélanotkuninni og bætist þá við gólfflatargjald, 57,00 kr/m!. 

Ei sú notkun er óeðlilega stór hluti af hei ldarnotkuninni, er heimilt að margfalda 

2 atargjaldið samkv. ákvörðun rafveitunnar. 

B2 Taxti fyrir sölu á 11 kV. 

B3 Gjald fyrir götu- og hafnarlýsin gu er ákveðið af bæjarstjórn. 

C1 Rofin daghitun. Straumur er rofinn í allt að 3 klst. á dag, þó ekki lengur en 1! kist. í 
senn. 

aumur er rofinn á tímabilinu 08 til 23. 

  

Onnur notkun. 

1. Rafveitan getur með sérstökum samningi selt raforku þeim notendum, sem hafa eigin 

lar til orkuvinnslu, með því skilyrði að stöðva megi raforkusölu til þeirra hvenær sem 

veltan, í samráði við rafveitustjórn, selja raforku eftir 

  

     

   
. 15 20. júní 1923 og orkulögum 

júlí 987 og birtist til eftirbreytni 

dskrå sama efnis nr. 19, 23. 

jú ) öðlast gi vildi 1. júlí | 

úr gildi fe Ild eldri gjal 

Íðnaðarráðuneytið, 26. júní 1987. 

F. hr. 

Páll Flygenring. a 
Guðrún Skúladóttir.



30. júní 1987 581 Nr. 300 

AUGLYSING 

um nidurfellingu adflutningsgjalda af farsimum. 

1 Ås 

Við tollafgreiðslu skal fella niður toll og sérstakt tímabundið vörugjald af farsímum 

(bilsimum). 
Niðurfelling gjalda skv. 1. mgr. tekur til símans sjálfs með tónvalsbúnaði, sleða 

(casette) fyrir símann, samtalssíu (duplextilter '), loftnets, talfæris og sérstaks 

sé búnaður þessi fluttur í einu lagi til landsins, sbr. 2. mgr. 50. gr. laga nr. Sí 

tollheimiu og tollettirlit. 
Skilyrðis niðurlags 2. mgr. skal einnig sætt við úttekt úr tollvörugeymslu eftir því ser 

við á. Niðurfelling gjalda skal þó ná fram að ganga, þó að sendingu eða úttekt úr 

tollvörugeymslu vanti loftnet og/eða sérstakan hátalara 

Li Gg
 

    

  

lar á, enda 

(1969, um 

, 
4. ET. 

Það skilyrði er ennfremur sett að búnaðurinn hafi verið samþykktur af Póst- og 

símamálastofnun til notkunar í bílasímaþjónustu stofnunarinnar og þar með hinu almenna 

símakerfi. 

3. gr. 

Fjármálaráðuneytið sker úr ágreiningi sem rísa kann um fr: amkvæmd og túlkun ákvæða 

auglýsingar þessarar. 

  

4. gr. 

Auglýsing þessi, sem sett er samkvæmi heimild í lid 3.17 i 6. gr. fjårlaga nr. 95 31. 

desember 1986 og lögum nr. 107 30.desember 1978, um sérstakt tim: abundið vörugjald með 

síðari breytingum, öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi felld auglýsing nr. 68 30. janúar 

1986 um niðurfellingu aðflutningsgjalda og sölugjalds af farsímum. 

  

Ákvæði til bráðabirgða. 

EL 

Hafi fyrir gildistöku auglýsingar þessarar verið gerður samningur um sölu farsíma, en 

afhending hins selda og greiðsla skyldi fara fram eftir gildistöku hennar, skal kaupandi 

greiða viðbót við samningsgreiðsluna er svarar sölugjaldi, nema sannað sé að gjaldið hafi 

verið talið með í kaupverði við ákvörðun þess. 

IL 

Nú hefur innflytjandi áður en auglýsing þessi tekur gildi afhent skjöl til tollmeðferðar 

sem að öllu leyti eru fullnægjandi til þess að unnt sé að tollafgreiða farsíma þegar í stað og 
á 

lag sa nr. 10/1960, skal þá ekki innheimt sölugjald af þeim við tollafgreiðslu, sbr. j-lið 4. gr. 

enda eigi fullnaðartollafgreiðsla sér stað fyrir 10. júlí 1987. 

Fjármálaráðuneytið, 30. júní 1987. 

Þorsteinn Pálsson. 

 



Nr. 301 582 29. juni 1987 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð mn happdrætti Háskóla Íslands, 

nr, 348 8. októher 1976. 

Í. gr. 

1. og 2. málsl. 1. málsgr. Il. gr. orðist svo: Verð hlutamiða er 300 kr. í hverjum flokki. 

Fyrir ársmiða skal greiða 3600 kr. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um happdrætti Háskóla Íslands, nr. 13 
13. apríl 1973, öðlast gildi Í. janúar 1988. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 273 2. júlí 1985. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. júní 1987. 

Íón Helgason.   
Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 302 23. juni 1987 

AUGLYSING 
um sameiningu Ketildalahrepps í Vestur-Bardastrandarsyslu vid 

Suðurfjarðahrepp í sömu sýslu. 

Á grundvelli 2. mgr. 5. gr. svettarstjórnarlaga nr. 8/1986 hefur félagsmálaráðuneytið 
ákveðið að sameina Ketildalahrepp í Vestur-Barðastrandarsýslu og Suðurfjarðahrepp í 
sömu sýslu í eitt sveitarfélag. 

Ákvörðun þessi er í samræmi við tillögur nefndar, sem skipuð var samkvæmt 107. gr. 
sveitarstjórnaríaga. 

Vegna sameiningar þessarar hefur ráðuneytið ákveðið eftirfarandi: 
Natn hins aýja sveitarfélags verður Bíldudalshreppur. 

Bíldudalshreppur skal taka yfir allt það land sem nú tilheyrir Ketildalahreppi og 

Suðurfjarðahreppi. 

3. Íbúar Ketildalahrepps og Suðurfjarðahrepps skulu vera þegnar hins nýja Bíldudals- 
hrepps. 

á. Eignir, skuldir, skyldur og réttindi, sem tilheyra hvoru sveitarfélagi Ketildalahreppi og 
Suðurfjarðahreppi. skulu falla tí hins nýja sveitarfélags, Bíldudalshrepps. 

. Skjöl og bókhaldsgögn Ketildalahrepps og Suðurfjarðahrepps skulu afhent Bíldudals- 
hreppi til varðveislu. 

6. Sveitarstjórn sú. sem kjörin var í Suðurfjarðahreppi í kosningum þeim. er fram fóru 31. 

mar 1966. skal vera löglega kjörin sveitarstjórn hins nýja Bíldudalshrepps. Kjörtímabil 

hennar er til næstu almennra sveitarstjórnarkosninga. 

7. Sameiningin skal taka gildi 1. júlí 1987. 

D
O
 

mn 

Félagsmálaráðuneytið, 23. júní 1987. 

Alexander Stefánsson.   
Húnbogi Þorsteinsson.



    

REGLUGERD 

um hækkun fjárhæða (frítekjumarks) skv. 1. tl. í, mgr. 19. gr. laga 

nr. 67/1971 um almannatryggingar. 

  

Fjárhæðir 1. tl 

gir frá og með 

71 með síðari breytingum, skulu vera sem       
bega en lífeyris almannatrygginga (og tekna barna) 

  

ingar)! 

kr. 94 800,00 
2 700,00 

    

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 79. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar, með 

síðari breytingum. 

07 

  

BT 
eð. JUNI 19 

  

; ; 
Og ÍrvggIngUM Öl 

Ragnhildur Helgadóttir. 

  

AUGLÝSING 

um umferð í Neskaupstað. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 

bæjarstjórnar Neskaupstaðar. eru hér með settar eftirgre 

Neskaupstað: 

    apríl 1968, og að fengnum tillögum 

dar reglur um umferð í 

  

I. Stöðvunarskylda er við gatnamót Hólsgötu og Melagötu.   

  

A 
2. Umferð um Naustahvamm nýtur forgangsréttar fyrir umferð af vegi að hesthúsi og 

sorpþró. 

12
0 Bifreiðastöður eru bannaðar við húsið Ásgarð nr. 5. 

1. Gangbraut er á Melagötu austan við gatnamót Hóls: 

  

  

Bæjarfógetinn í Neskaupstað, 24. júní 1987. 

Sverrir Kinarsson, 

settur.
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AUGLYSING 
um umferð í Keflavík. 

      

    
  

rnar Keflavíkur og skv. 61. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 
å reglur um umferð í Keflavík: 

Aðalgata nýtur að: ilbra atarréttar gagnvart Iðavöllum. 
Aðalbrautarréttur þessi er skv. 3. mgr. sbr. 4. mgr. 48. gr. umferðarlaga (stöðvunar- 

  

Reglur þessar taka þegar gildi 8 

   
Lögreglustjórinn í Keflavík, 24. júní 1987. 

Símon Ölason. 

eu. 

  

nr. 298—305. Utgáfudagur 30. júní 1987.
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SAMÞYKKT 

um stjórn og fundarsköp 

Haukadalshrepps í Dalasýslu. 

I. KAFLI 

Um skipan hreppsnefndar og verkefni hennar. 

1.gr. 

Hreppsneind Haukadalshrepps er skipuð 3 hreppsnefndarmönnum kjörnum skv. Hl. 
katla sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 1. mgr. Í0. gr. og 11. gr. sömu laga. 

2. gr. 

Starístímabil hreppsnefndar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

3. gr. 

Hreppsnefnd fer með stjórn Haukadalshrepps skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga og 
annarra laga. 

4. gr. 

Hreppsneind skal gæta hagsmuna hreppsins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 
sameiginlegum velferðarmálum hreppsbúa. 

5. gr. 

Hreppsnefnd annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og 

samþykktum. 

Þá getur hreppsnefnd ákveðið. að hreppurinn taki að sér verkefni, sem varðar íbúa 

hreppsins sérstaklega, enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum. 

6. gr. 
Meðal verkefna hreppsnefndar Haukadalshrepps eru: 

1. Að kjósa oddvita og varaoddvita hreppsnefndar, nefndir skv. VI. kafla sveitarstjórnar- 

laga sbr. og V. kafla samþykktar bessarar og skoðunarmenn til að annast endurskoðun 

ársreikninga hreppsins skv. VILL. kafla sveitarstjórnarlaga. 
Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

. AJ stjórna fjármálum hreppsins, skv. Vill. kafla sveitarstjórnarlaga sbr. og 1. kafla 

samþykktar þessarar. 

G
t
 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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il. KAFLI 

  

Um fjármálastjórn hreppsi 

  

járhagsáætlunarinnar og 

  

fyrir lok janúarmánaðar ár hvert     
  

Hreppsnefnd skal afgreiða fy: irhagsáætl un    
   

2 3 gr samþykktar þessarar. 

    

     

  

aðuney tisins og tilgreina ástæðu    

    

   

  

íætlunar skal vera í samræmi við form ársreikninga h „Og“ 

  

Form fjárh 

int á milli rekstraráætlunar, fjárfestingaráætlunar og áætlun: ir um fj 

slu fjárhagsáætlunar teku dí 

tekjuöflun, um öflun 
bæð 

  

    
    

    

     hreppssjóðs 
fjármagns á f 
unar hafa 

breytingar, 

      

Þá skal við gerð fjárhag     

  

veltufjárstöð 

sem nauðsynlegt er talið að gera á veltufjárstöðunni 

  

aTeppssjóðs í byrjun fjárhagsárs og áætla þær 

Ga r 
Í. BT. 

rmálastjórn hreppsins á     um fj 

tgjalda eða greiða fé úr hreppssjóði nema heimild sé til 

  

Fjárhagsáætlun skv. 8. gr. skal vera meginregla 

fjárhagsárinu oy á stofna til ú 
þess í fjárhagsáætlun, útgjöldin séu lögbundin. samningsbundin eða samþykki at hrepps- 

      

nefnd. 

Samþykki 

jafnframt tak 

annarra útgjalda, auknum tekjum e: 

sfnd fjárveitingu eða útgjöld utan fjárhagsáætlunar, skal hún 

  

"til þeirra útgjalda s.s. með lækkun 

  

um, hvernig afla skuli fjá 

Ja lánsté. 

(0. gr. 

Hafi forsendur fyrir gerð Í fjárhagsá tætlunar bre ð 

hafa orðið verulega meiri var fyrir gert, er hreppsnefnd heimilt að endurskoða 
fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgreiðir hreppsnefnd við ein: 
breytingartillögurnar verið kynntar hreppsnefndarmönnum á sannanlegan Í 

breytingar 

  

a. s.s. ef verðla 

  

    Å 

  

en     
1 umræðu, enda hafi 

átt og í tæka tí 
     

    

  

hreppssjóðs, eigi síðar en Í 

laga. Eintak at 

laráðuneytinu fyrir 31. júlí ár hvert. 

1 við vanrækslu hreppsnefndar á 

Hreppsnefnd skal hafa lokið fullnaðarafgreiðslu ársreikning 

ga sbr. 82. og 83. gr. sömu 

    

júnílok ár hvert skv. $8. gr. sveitarstjórnarla 

ársreikningnum skal senda Hagstofu Íslands og félagsmá 

Viðurlög skv. 2. mgr. 88. gr. sveitarstjórnarlaga ligg) 

afgreiðslu og skilum ársreikninga. 

  

     

    

HI. KAFLI 

Um fundarsköp hreppsnefndar. 

(2. gr. 

osnefnd heldur reglulega fundi. 

Heimilt er að fella niður fundi í hreppsnefnd í allt að tvo mánuði að sumarlagi. 
   



    

   
    

  

    
     

    

brenpsnefi 

arund 1 Are 

  

    Oddviti breppsnefn« arar, bodar hreppsnefn 

ákveður jafnframt fundarstað, hafi hreppsne     

  

vita hrepps 

    

a Og annafta í 

  

    

        

sem oddviti í skal afrit fundargerðar síðasta 

hreppsnefndarfundar. 
1, 
íb. Of 

il í síðasta m gum fyrir hreppsnefndarftund hafa boðað 

"nn símleiðis á hreppsnefndarfund og kynnt þeim í meginatriðum dagskrá 

17. gr 
   

= Oddviti skal boða hreppsnefndarmenn símleiðis til aukafundar í hreppsnefnd a.m.k. 
ÞE | ov , 

sólarhring fyrir fund. 

Ís. or 

Aldurstorseti hrej ppsnefn setur fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar og stýrir 

honum, uns oddviti hreppsnef 
      

   Oddviti hreppsnefnd. ir skal 

       fur atkvæði meirihluta hreppsnefndarmanna. 

ölda A náð. skal kj jósa að nýju um þá tvo, sem flest atkvæði fengu. 
jafnmörg atkvæði, skal varpa hlutkesti, um 

þá sá rétt kjörinn oddviti hreppsnefndar, sem fleiri atkvæði 

kjörinn oddviti, sem fe 
17 Á: 

þeim atki ædaf         

        

1darmenn fengið 

fær. Verði atkvæði öl hlutkesti ráða kosningu. 

Oddviti hre í Ö 'aoddvita hreppsnefndar, og skal sömu aðferð 

a hér að framan. Varaoddviti skal kjörinn tl 

  

beitt við kosni ngu í þe 

  

langs tíma og oddviti. 

  

oddviti né varaoddviti á fundi, gegnir aldursforseti oddvitastörfum, nema 

fnd ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra 

dviti deyr eða 

  

ður þara ga forfallaður frá oddvitastörfum, skal kjósa oddvita 

  

að til loka kjörtímabils oddv
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19. gr. 

Hreppsnefnd getur kosid skrifara og varaskrifara år håpi hreppsnefndarmanna til eins 
års i senn å sama fundi og oddvitakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosningu. 

Skrifarar skulu telja saman atkvæði við kosningar og þegar atkvæðagreiðslur fara fram í 

hreppsnefnd. 

20. gr. 
Hreppsnefndarfundur skal haldinn í húsnæði sem fullnægir ákvæðum byggingarlaga og 

byggingarreglugerðar um aðgang fatlaðs fólks. 
Hreppsnefndartund skal að jafnaði halda í heyranda hljóði og almenningi heimilaður 

aðgangur að þeim, eftir bví sem húsrúm leyfir. 

Hreppsnefnd getur ákveðið, að einstök mál verði rædd fyrir luktum dyrum s.s. 
viðkvæm einkamál manna eða viðskiptamál, sem æskilegt er vegna hagsmuna hreppsins, að 

rædd verði fyrir luktum dyrum. Jafnframt getur hreppsnefnd ákveðið, að hreppsnefadar- 
fundur, þar sem eingöngu er fjallað um slík mál, verði haldinn fyrir luktum dyrum. Tillaga 

um að mál skuli rædd fyrir luktum dyrum skal afgreidd umræðulaust í hreppsnefnd. 
Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi í 

hreppsnefnd. 

21. gr. 

Hreppsnefndarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur hreppsneindarmanna er á 
fundi. Hreppsnefnd getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

22. gr. 

Oddviti hreppsnefndar stýrir fundum hennar. Hann setur fund, kannar lögmæti hans og 
stjórnar umræðum og afgreiðslu mála, sér um að fundargerðir séu færðar og slítur fundi, 

þegar dagskrá hans er tæmd. Oddviti úrskurðar um skilning á fundarsköpum, en skjóta má 
úrskurði hans til úrlausnar hreppsnefndar. Oddviti sér um, að allt lari skipulega og löglega 
fram á hreppsnefndarfundum og er hreppsnefndarmönnum skylt að lúta valdi hans að því er 
varðar fundarsköp og póða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði, getur oddviti vísað honum úr 
fundarsal. Leyfi oddvita þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á hreppsnefndar- 

fundum. 

23. gr. 

Mál skulu tekin til umræðu og afgreidd í hreppsnefnd í þeirri röð, sem þau eru á 

dagskrá, nema oddviti eða hreppsnefnd ákveði annað. 
Heimilt er að taka til meðferðar á hreppsnefndarfundi mál, sem ekki hefur verið á 

dagskrá, ef % viðstaddra hreppsnefndarmanna samþykkja slíkt afbrigði. 

24. gr. 

Hreppsnefnd afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 

a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

Fjárhagsáætlun hreppsins. 
Ársreikninga hreppsins. 
Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

Áætlanir fyrir hreppinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 
skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

B
R
E
D
E
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25. gr. 

Hreppsnefndarmanni er skylt að sækja hreppsnefndarfundi nema lögmæt forföll hamli 

svo sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé hreppsnefndarmaður forfallaður um 
stundarsakir skal hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin til oddvita sem boðar þá 

varamann á fund skv. 2. mgr. 32. gr. sveitarstjórnarlaga. 
Hreppsnefnd getur heimilað að maður utan hreppsnefndar kveðji sér hljóðs á 

hreppsnefndarfundi. 

26. gr. 

Hreppsnefndarmanni ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls þegar það varðar 

hann sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætla að 

viljaafstaða hans mótist að einhverju leyti af því. Honum er þó heimilt að gera stuttlega 

grein fyrir afstöðu sinni. Hreppsnefnd sker umræðulaust úr hvort mál er svo vaxið. 
Hreppsnefndarmaður, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. 
Hreppsnefndarmaður, sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að skýra oddvita hreppsnefndar 
frá því. 

Hreppsnefndarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal 
hreppsnefndar við umræðu og afgreiðslu þess. 

27. gr. 

Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum hrepps- 
nefndar. Hreppsnefndarmaður, sem taka vill til máls. skal óska heimildar oddvita. Að 
jafnaði skulu breppsnefndarmenn taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. 
Víkja má frá þeirri reglu, ef um er að ræða hreppsnefndarmann, sem óskar að gera stutta 
athugasemd eða koma leiðréttingu á framfæri. Hafi tveir eða fleiri hreppsnefndarmenn 

kvatt sér hljóðs samtímis, ákveður oddviti, í hvaða röð þeir skuli tala. 

28. gr. 

Hreppsnefndarmaður skal beina máli sínu til oddvita. Þegar til umræðu er fundargerð 
nefndar, skal hreppsnefndarmaður taka fram, hvaða lið/iði fundargerðarinnar hann óskar 
að ræða. 

Hreppsnefndarmaður má tala tvisvar við hverja umræðu máls. Heimilt er þó 
hreppsnefndarmanni að taka oftar til máls, til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta 
athugasemd við fundarsköp. Flutningsmaður tillögu má þó tala oftar en tvisvar við hverja 

umræðu máls. 
Ekki má hreppsnefndarmaður lesa upp prentað mál við umræður í hreppsnefnd nema 

með leyfi oddvita. 

29. gr. 

Beri hreppsnefndarmaður aðra menn brigslum, skal oddviti víta hann. Oddviti getur 
lagt til við hreppsnefnd, að hreppsnefndarmaður, sem víttur hefur verið tvisvar á sama 
fundi, verði sviptur málfrelsi á þeim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist 
hreppsnefndarmaður ekki úrskurði oddvita eða hreppsnefndar eða ef óregla kemur upp á 

fundi, skal oddviti gera fundarhlé, fresta fundi eða slíta fundi, ef nauðsyn krefur. 

30. gr. 

Telji oddviti umræður dragast úr hófi fram. getur hann lagt fram dagskrártillögu um, að 
ræðutími hvers hreppsnefndarmanns verði takmarkaður, umræðum verði lokið á tilteknum 
tíma eða umræðum um mál verði lokið þá þegar. Hver hreppsnefndarmaður getur og borið 

fram slíkar tillögur. Hreppsnefnd afgreiðir tillögur um takmörkun umræðna umræðulaust.
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Ekki má þó takmarka umræðu um mal svo, að hún standi skemur en tvær klukkustundir, et 

einhver hreppsnefndarmaður kveður sér hljóðs. Umræður um fjárhagsáætlun eru ekki 
háðar ákvæðum greinar þessarar. 

3. gr. 

Hreppsnefndarmaður getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu, frávísunartl- 

lögu eða frestunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er á fundi. Slíkar tillögur skulu 
vera skriflegar, ef oddviti óskar. Oddviti ákveður, í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar 

tillögur eru teknar til afgreiðslu. 

32. gr. 

Mál er afgreitt í hreppsnefnd með því að samþykkja það eða fella það, vísa því frá 
hreppsnefnd eða vísa því til afgreiðslu nefndar eða oddvita. Máli, sem hreppsnefnd ber að 

lögum að afgreiða, verður þó eigi vísað tl afgreiðslu annarra. 
Þá er hreppsnefnd heimilt að fresta afgreiðslu máls, nema um sé að ræða mál, sem að 

lögum ber að afgreiða fyrir tiltekinn tíma. 

33. gr. 

Atkvæðagreiðsla á hreppsnefndarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 

Oddviti biður þá hreppsnefndarmenn sem samþykkja mál, að rétta upp hægn hönd sína. Að 

því búnu leitar oddviti mótatkvæða með sama hætt. Loks skýrir oddviti frá úrslitum 
atkvæðagreiðslunnar. 

Ef mál er svo vaxið, að oddviti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla fari fram um það, 

skýrir hann frá því, að hann telji mál samþykkt eða fellt án atkvæðagreiðslu nema 

athugasemd verði við það gerð. 

Oddviti getur ákveðið, að mál verði afgreitt með nafnakalli. Einnig ber oddvita að láta 

fara fram nafnakall, ef a.m.k. þriðjungur hreppsnefndarmanna óskar þess. Við nafnakall 
skal farið eftir tölusettri nalnaskrá hreppsnefndarmanna í stafrólstöð og skal það ráðast af 
útdrætti, hvaða hreppsnefndarmaður greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Við nafnakall skal 

oddviti greiða atkvæði síðastur. Við nafnakall svarar hreppsneindarmaður, þegar oddviti les 
upp nafn hans, Já eða nei eftir því hvort hann er með máli eða móti eða tekur fram. að hann 

greiði ekki atkvæði, en slík afstaða telst þó þátttaka í atkvæðagreiðslu. 

Heimilt er að afgreiða mál með skriflegri atkvæðagreiðslu, et hreppsnefndarmaður 
óskar og hreppsnefnd samþykkir. 

Kosningar skulu ávallt vera skriflegar og leynilegar. 

34. gr. 

Við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum máls nema öðruvísi sé 
ákveðið í lögum. Verði atkvæði jöfn með máli og móti, fellur það. 

Kosningar, sem fram fara í hreppsnefnd, skulu vera hlutfallskosningar skv. d Hondts 

reglu sbr. 16. og 17. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Þegar kjósa skal einn fulltrúa eða ráða starfsmann úr hópi margra, sem tillögur hafa 

komið fram um, skal kosning fara fram með sama hætti og kosning oddvita hreppsnefndar 

sbr. 3. mgr. ÍS. gr. þessarar sambykktar. 

35. gr. 

Hreppsnefnd getur ráðið sérstakan fundarritara utan hreppsnefndar tl að annast ritun 

fundargerða í gerðabók hreppsnefndar. Í fundargerð skal getið, hvar og hvenær fundur er 
haldinn og hverjir sitji fundinn. Skrá skal þau mál, sem tekin eru fyrir, dagsetningu þeirra, 

aðila máls og mepinefni og hvaða afgreiðslu þau fá. Sé mál ekki afgreitt samhljóða. skal
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greina í fundargerð, hvernig atkvæði hafa skipst. Þegar lagðar eru fram fundargerðir nefnda, 

nægir að skrá í fundargerð hreppsnefndar, um hvaða nefndir er að ræða, dagsetningu 

fundargerða og fjölda töluliða. 

Máli. sem tekin eru fyrir á lokuðum fundi sbr. 3. mgr. 19. gr. samþykktar þessarar skal 

skrá sem trúnaðarmál. 

Hreppsnefndarmaður á rétt á að fá bókaða stutta athugasemd um afstöðu sína tl máls, 

sem til meðferðar er í hreppsnefnd. 

Oddviti skal hafa eftirlit með því. að fundargerðir séu skipulega og rétt færðar. 

Í lok fundar skal fundargerð lesin upp og skulu allir viðstaddir hreppsneindarmenn 

undirrita hana nema hreppsnefnd ákveði annað. 

Hreppsnefndarmaður, sem gera vill athugasemd við eitthvert atriði Í fundargerð, getur 

undirritað fundargerðina með fyrirvara um það atriði. 

Hreppsnefnd getur ákveðið. að umræður á hreppsnefndarfundum skuli hljóðritaðar 

eða teknar upp með öðrum hætti. Verði það ákveðið, skal hreppsnefnd setja um það nánari 

reglur. 

ÍV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanns. 

36. gr. 

Hreppsnefndarmaður á rétt á að fá mál samkvæmi 4. og 5. gr. samþykktar þessarar 

tekið á dagskrá hreppsnefndarfundar, enda tilkynni hann það oddvita skriflega a.m.k. 

þremur sólarhringum fyrir fund. 

37. gr. 

Hreppsnefndarmanni er bædi rétt og skylt ad sækja fundi hreppsnefndar nema lögmæt 

forföll hamli sbr. 24. gr. samþykktar þessarar. — Hreppsnefndarmaður er skyldur til að taka 

að sér þau störf, sem hreppsnefnd felur honum og varða verkefni hreppsnefndar. s.s. 

oddvitastörf og stört í nefndum á vegum hreppsnefndar. Þó getur sá. seim verið hefur oddviti 

eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í neind sama tímabil, skorast undan kosningu jafnlangan 

tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

38. gr. 

Nú telur breppsnefndarmaður sig ekki geta gegnt skyldum sínum í hreppsnefnd án 

óhæfilegs álags og getur hreppsnefnd þá létt at honum störfum eða veitt honum lausn að 

eigin ósk um tiltekinn tíma eða til loka kjörtímabils. Varamaður tekur þá sæti hans skv. 25. 

gr. samþykktar þessarar. 

39. gr. 

Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi. tillögurétt og atkvæðisrett á fundum hreppsnefn- 

dar eftir því sem nánar er ákveðið í samþykkt þessari. 

Hreppsnefndarmanni er ekki skylt að taka þátt í atkvæðagreiðslu um einstök mál. Þegar 

um er að ræða mál, sem hreppsnefnd er að lögum skylt að afgreiða s.s. fjárhagsáætlun, eða 

ársreikninga eða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndir. getur oddviti ákveðið að endurtaka 

atkvæðagreiðslu, ef minna en helmingur hreppsnefndarmanna tekur þátt í atkvæða- 

greiðslunni. 

40. gr. 

Hreppsnefndarmanni ber að gegna störfum sínum í hreppsnefnd af alúð og samvisku- 

semi og sæta hagsmuna hreppsins, en í störfum sínum er hreppsnefndarmaður einungis 

bundinn al lögum og sannfæringu sinni.
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41. gr. 

Hreppsnefndarmaður á aðgang að bókum og skjölum hreppsins. 

42. gr. 

Hreppsnefndarmaður skal gæta þagnarskyldu um það, sem hann fær vitneskju um í 

starfi sínu og leynt á að fara vegna einka— eða almannahagsmuna samkvæmt lögum, eðli 

máls eða sérstakri ákvörðun hreppsins. 

43. gr. 

Hreppsnefndarmanni ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máis, þegar það 
varðar hann sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo mjög, að almennt má ætla 

að viljaafstaða hans mótist að einhverju eða öllu leyti þar af. Honum er þó heimilt að gera 

stuttlega grein fyrir afstöðu sinni. Hreppsnefnd sker umræðulaust úr, hvort mál er svo vaxið. 

Hreppsnefndarmaður, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. 

Hreppsnefndarmanni, sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að vekja athygli oddvita 
hreppsnefndar á því. Hreppsnefndarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa 

fundarsal hreppsnefndar við umræður um málið og afgreiðslu þess. 

44. gr. 

Hreppsnefndarmadur skal få båknun fyrir stårf sin i hreppsnefnd. Hreppsnefndarmad- 

ur, sem þarf að fara um langan veg milli heimilis og fundarstadar hreppsnefndar, skal auk 
þess fá greiddan ferðakostnað. 

Takist hreppsnefndarmaður á hendur ferð á vegum hreppsins skv. ákvörðun hrepps- 

nefndar á hann rétt á greiðslu ferða— og dvalarkostnaðar. 

A í 

ln
 . gr. 

Haga skal fundum hreppsnefndar þannig, að hreppsnefndarmaður eigi möguleika á að 
taka sér orlof árlega sbr. 12. pr. samþykktar þessarar. 

46. gr. 

Geti hreppsnefndarmaður ekki sótt hreppsnefndarfund vegna veikinda eða af Öðrum 
ástæðum tekur varamaður sæti hans meðan þannig hagar til, samkvæmt 25. gr. samþykktar 
þessarar. 

47. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna gilda einnig um 

varamenn, sem sifja hreppsneindarfundi. 

V. KAFLI 

Nefndir hreppsins. 

48. gr. 

Oddviti hreppsnefndar boðar neind saman tl fyrsta fundar eða ákveður, hver skuli gera 
það. Á þeim fundi skal kjósa formann, varaformann og ritara nefndar. 

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 
fyrirvara. 

49. gr. 
Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nema lögmæt forföll hamli. Þegar aðalmaður í 

nefnd forfallast um stundarsakir, skal varamaður hans taka sæti í nefndinni. Þegar 

aðalmaður í nefnd flyst burt úr hreppnum, fellur frá eða forfallast á annan hátt varanlega, 

tekur varamaður hans sæti nema hreppsnefnd ákveði að kjósa aðalmann að nýju. 

Ge
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50. gr. 

  

efndarfundur skal haldinn fyrir luktum dyrum. Nefnd getur kvatt á sinn fund einstaka 

starfsmenn hreppsins. Ennfremur getur nefnd boðið aðila að koma á sinn fund til viðræðna 

um tiltekin mál. 

51. gr. 

Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði Il. og ÍV 

um meðferð mála í nefndum hreppsins, eftir því sem við á. 

  

fla samþykktar þessarar gilda 

52. gr. 

Um hlutverk og valdsvið nefnda á vegum hreppsins fer eftir því sem ákveðið er í lí 

slugerðum eða samþykktum hreppsnefndar. 

Hreppsnefnd getur falið nefnd fullnaðarafgreiðslu einstakra mála eða mál aflokka nema 

slíkt vald sé að lögum sérstaklega falið hreppsnefnd til ákvörðunar. 

        

   

53. gr. 

Nefndir hreppsins skulu halda gerðabækur. Kjörinn ritari nefndar skal færa fundarge rð 

Jabók. Nefnd getur þó ráðið sér sérstakan fundarritara utan nefndar. Í fundargerð skal 

hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji hann. Þá skal skrá í fun dargerð 

mál. sem tekin eru fyrir á fundi. dagsetningu þeirra. nöfn aðila, meginefni og hvaða 

lu þau hljóta. Í fundarlok skal fundargerð lesin upp og allir viðstaddir n nefndarmenn 

idirrita hana. 

  

   

  

   
    

Sd. gr. 

Fundargerðir nefnda hreppsins skulu að jafnaði teknar á dagskrá hreppsneindar og skal 

það gert svo fl jótt sem unnt er r að afloknum nefndarfundi. 

í för með sér útgjöld, skal ætíð lögð fyrir hreppsnefnd til 

  

    
endanlegrar afgreiðslu 

Hreppsnefnd kýs í eftirtaldar nefndir, 1 

A. Til eins árs. Á fundi í júní ár hvert 

I. Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og 

ga nr. 6/1986. 
    skv. 84. gr. sveitarstjórnar- 

I 

2. Undirkjörstjórn við a ilþingiskosningar. Tveir aðalmenn (hreppstjóri, sjálfkjörinn 

formaður) og þrír til vara skv. 10. gr. laga nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis. 

B. Til fjögurra ára. Á fyrsta lí að afloknum hreppsnefnd: 

L. Á fen ngisvarnarnefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. g 

     

  

  

- SA rir A 

1 eða Öðrum fun 

  

       
   

Bar naverndarnefnd. srír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga um vernd 

      

   

í ngmenna nr. 33/1966. 

3. nefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. t 

54/1976 

4 Heilbrigðisnefnd. Einn fulltrúi í nefndina skv. 6. gr. laga nr. 109/1984 um 

hollustul öiseftirlit 

5 Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmar gir til vara skv 

1986. 

  

43. BI. SV eitarstjórn tarlaga nr. 

6. Skólanefnd grunnskóla. Einn aðalmaður og annar til vara, skv. 17. og 18. gr. I: 

  

   
  

á um grunnskóla. 

rn: irnefnd vinnumiðlunar. Einn aðalmaður og annar til vara, skv. 9. gr. lc 

85 um vinnumidlun. 

n forðagæslumaður og ann 

  

"til vara skv. 53 . búfjárræktarlaga nr. 
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56. gr. 

Hreppsnefnd getur kosið nefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum verkefn- 
um. Umboð slíkra nefnda fellur niður þegar liðin eru fjögur ár frá því nefndin var kosin 
og fyrr ef verkefni nefndar er lokið. 

Hreppsnefnd getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

VI KAFLI 

Um framkvæmdastjórn hreppsins. 

57. gr. 

Oddviti hreppsnefndar hefur með höndum daglega stjórn hreppsins, undirbýr fundi 
hreppsnefndar og stjórnar þeim, annast framkvæmd ákvarðana hennar og annarra málefna 

hreppsins, s.s. brétaskriftir, gjaldheimtu og reikningshald. Oddviti hefur prókúruumboð 

fyrir hreppinn. 

58.er. 

Hreppsnefnd ákveður laun oddvita með hliðsjón af ákvæðum 68. gr. sveitarstjórnar- 
laga. 

59. gr. 
Ráði hreppsnefnd starfsmenn til starfa á vegum hreppsins skal gera við þá ráðningar- 

samning og fer um kaup og kjör þeirra skv. þeim samningi. 
samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Haukadalshrepps hefur sett samkvæmt ákvæðum 3. 

mgr. 7. gr. og 49. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, staðfestist hér með til að öðlast þegar 
gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

félagsmálaráðuneytið, 22. júní 1987. 

Alexander Stefánsson. 

Þórhildur Líndal. 

Nr. 307 15. júní 1987 
SAMÞYKKT 

um hundahald í Ísafjarðarkaupstað. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Ísafjarðarkaupstað. Heimilt er bæjarstjórn að víkja frá banni 

um hundahald að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum: 
a) Leyfi er bundið við nafn og heimilisfang lögráða einstaklinga og er óheimilt að framselja 

það. Leyfið er og bundið við hund þann, sem sótt er um heimild fyrir hverju sinni. 
b) Ef sóit er um leyfi til að halda hund í sambýlishúsi skal skriflegt samþykki sameigenda 

fylgja umsókn. 

c) Leyfisgjald vegna undanþágu skal greiða til bæjarsjóðs og setur bæjarstjórn árlega 
gjaldskrá, að fenginni tillögu heilbrigðisnefndar. sem heilbrigðisráðherra staðfestir. 

dj Hundeigandi skal hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu vátrygginparfélagi. 
Vátrygging skal ná til alls þess tjóns, sem dýr hans kann að valda á mönnum cg munum. 
Lágmarkstryggingarupphæð verði kr. 10 000 0090,00 (tíu milljónir). Vottorð um iðgjalda- 
greiðslu tryggingar skal framvísa þegar sótt er um undanþágu til hundahalds og þegar 
greitt er samkvæmt c-lið þessarar greinar.
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6. gr. 

Hættulega hunda og hunda sem ráðast á menn eða skepnur, skal fjarlæpj g 
Lögreglustjóri og he silbrigðisfulltrúi taka ákvörðun um það hvernig með skuli f; 
þeir aftur kallað leyti og fyrirskipað aflífun hunds og skal hún fara fram að höfðu 
dýralækni 

tað.     

  

7. 
/ 

Um önnur atriði svo og brot gegn samþykkt þessari eða gegn re 
eim fer skv. lögum nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðisefti 

IT í. 

( I
 

im settum samkvæmt 
   

  

  

8. 

Framangreind samþykkt bæjarstjórnar Ísafjarðarkaupstaðar staðfestist hér með sam- 
kvæmt 22. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit samanber og 1. gr. 
laga nr. 7/1953 um hundahald og varnir gegn sullaveiki til þess að öðlast gildi þes gar Í stað. 
Jafnframt fellur úr gildi samþykkt um hundahald í Ísafj: arðarkaupstað frá 20. júlí 1984. 

  

Ákvæði til bráðabirgða. 
a) Allir hundeigendur í Ísafjarðarkaupstað skulu láta skrá/endurskrá hunda sína samkvæmt 

ákvæðum 2. gr. þessarar samþykktar. 
Að liðnum 3 mánuðum frá gildistöku samþykktar þessarar skal fara með alla óskráða 
hunda samkvæmt ákvæði 6. gr. 

b) Ei 
t 1dagi leytisgjalds fyrir árið 1987 eru 3 mánuðir frá gildistöku samþykktarinnar. 

  

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. júní 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. 
ignúsdóttir. 

  

Nr. 4 5 15. júní 1987 

GJALDSKRÁ 
fyrir hundahald í Ísafjarðarkaupstað 

1. gr. 
Gjald fyrir leyfi til þess að halda hund í lögsagnarumdæmi Ísafjarðarkat upstaðar sbr. 7. 

lið 1. gr. samþykktar um hundahald í Ísafjarðarkaupstað frá 15. juni 1987 skal vera 400 kr. 
fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði árið 1987. Gjaldið greiðist fyrir fram allt tímabilið. 

2. gr. 
Gjald fyrir töku á hundum sbr. 3. gr. samþykktar um hundahald í Ísafjarðarkaupstað 

skal vera kr. 2 000 í fyrsta skiptið, kr. 3 500 í annað skiptið og kr. 5 000 í þriðja skiptið. 

3. gr. 
Ofangreind gjaldskrá sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Ís safjarðar staðfestist hér 

með skv. 22. gr. laga nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit og öðlast þegar 4; 
gildi. 

  

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. júní 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. ——- —— 
8 5 Soffia P. Magnúsdóttir. 

Stjórnartíðindi B 30, nr. 306—308. Útgáfudagur 10. júlí 1987. 
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REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum norður af Horni. 

I. gr. 

Frá og með 8. júlí 1987 og til og með 30. september 1987 eru allar togveiðar bannaðar á 

væði, sem markast af línum dregnum milli eftirgreindra punkta: 

  

    

  

1. N — ro V 

2. JON — 23721'00 V 

3. 67 01 "00 N — 3212/30 V 

4. 66754'37 N — 22906'09 V 

5. 66752723 N — 22938'13 V 

6. 66739'54 N — 2292430 V 

2. gr. 

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 

8131. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að 

ætti opinberra mála. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. júlí 1987 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 

Kjartan Júlíus 

  

987 Nr. 310 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 486/1982, um söluskatt, 

með síðari breytingum. 

þa
 8. jul 

i. gr. 

28. töluliður 13. gr. reglugerðarinnar, sbr. 1. gr. reglugerðar nr. 34/1984, falli niður. 

2. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með 

síðari breytingum, öðlast gildi frá og með 9. júlí 1987. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



sin rn 1007 
Nr. 310 592 S. júlí 1987 

Ákvæði til bráðabirgða 
I    

    

   
       

n sölu sjálfvirkra 

id: 

ipanda ber í þessum tilvikum að 

gur ut 

er fram eftir gi      

  

stöku hennar 
luskatti af þessi då 

greida viðbót við samningsgre   

  

nema sannad sé ad g jaldið ha af 
erið talið með við ál . Sama sér stað fyrir gil ldistöku 

    

   
s selda á sér stað eft reglugerðarinnar en a he 

li 

agnavinnsluvéla eða hluta í þær afhent skjöl 

di sem að Öllu leyti eru fullnæx 

egar i stad skal ekki innheimta sölugj. ild 

il tollmedferda r ådur en 

    

   

  

þess að unnt sé að 
A it Á FRE #4 Í 

n við tollaigreiðsiu, 

w   lat eiða 1 vörur þessar |      
  J lið 4. gr. laga nr. 10/1960. um söluskatt, enda eigi fullnaðartollafgreiðsla sér stað fyrir 

14 07 
Í Í …« 

  

"jármálaráðuneytið, 8. júlí 1     

Jón Baldvin Hannibalsson. 

Sigurgei vr Ji Inns 
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Nr. 31 Oo
 

= > Næ
) ax J 

AUGLYSING 
um lyfjastaðla á Íslandi. 

Í. gr. 

dir Enska útgáfa ev vrópsku lvfjaskrárinnar, Pharmacopoeia Europaea 2nd. Edition, gil 
hér á landi frá og með 1. júlí 1987. 

„ 

re GG
 fá
 

   Skrá og staðlar fyrir hráefni í lyf. sem greindir eru í gildandi dönskum lyfjastöðlum 

(DES: Danske Lægemiddelstandarder), eru í gildi. 

Ákvæði um framleiðsl lyfja og staðlar fyrir lyfjaform og lyf í dönskum lyfjastöðlum 
(DLS) eru í gildi. 

Skrá yfir staðla fyrir líffræðilegar mælingar í dönskum lyfjastöðlum (DLS) er í gildi. 

3. 
Pharmacopoeia Europaea Ist. Edition, forskriftir ({mónógrafíur) norrænu lyfjaskrár- 

nnar (Ph. Nord 63), danska lyfseðlasafnsins (DD 63), danska apótekarafélagsins (DAK 

63). ásamt viðaukum, falla úr gildi 1. júlí 1987. 

FG
 

  

d. gr. 

Auglýsing nr. 809/1983 með sama heiti fellur hér með ár gildi. 

Q 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 29. júní 1987. 

Ragnhildur Helgadóttir. 

Páll Sigurðsson.
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Nr. 312 600 15. júní 1987 

Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt lögum nr. 48, 19. júní 1933, um leiðsögu skipa, 
staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut   
eiga að máli. 

Jatnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir leiðsögu við Ísland nr. 388, 12. ágúst 1986 

Samgönguráðuneytið, 15. júní 1987. 

Matthías Bjarnason. 

  

væg 
l. júlí 198 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 513 23. desember 1986, 

um aukatekjur ríkissjóðs, með síðari breytingum. 

      

  

|. gr. 
I. gr. orðist svo! 

1 itingahúsaleyfi, leyfi fyrir skemmtistað ..... 22. kr. 15 000,00 
1 yrir gistiheimili, veitingastofuleyfi, greiðasöluleyfi .......... kr. 7 300,00 
13. Leyfi til að selja gisting nkaheimilum, gistiskálaleyfi, veislu- 

þjónustuleyfi, veitingaverslunarleyfi ........ sr kr. 5 200,00 

  

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt | 

Der 1975, öðlast þegar gildi. CSdI 

lögum um aukatekjur ríkissjóðs nr. 79 
3 dac 

= tA 

  

Fjármálaráðuneytið, Í. júlí 1987. 

EF hr. 

Indriði H. Þorláksson. 

Sn orri Olsen. 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í Vestur- 

safjarðarsýslu um manntalsþing í Vestur- -Ísafjarðarsýslu 

    Ráðuneytið vísar til bréfs yðar, herra sýslumaður, frá 15. júní 1987 varðandi tillögu yðar 
samkvæmt samþykkt sýslunefndar Vestur-Ísafjarðarsýslu um manntalsþing í Vestur-Ísa- 
fjarðarsýslu 

  

  

RA Að cm t 
Ivicd vVisun í 38. gr. laga um meðferð einkamála í héraði nr. 85 1936. sbr. 10. g 

nr. 28 1981, y| <kir ráðuneytið hér með, að haldið verði eitt manntalsþing í     
Ísafjarðarsýsla. 

  

Stjórnartíðindi B 31, nr. 309—-314. Útgáfudagur 8. júlí 1987. 

Endurpr entað blað.


