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On
 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 129/1987 frá 30. mars 1987 um 

innheimtu fóðurgjalda. 

l. gr. 

Við 1. gr. bætist nýr töluliður er orðist svo: 

3. Sérstakt grunngjald, sem skal vera fjórar krónur á hvert kg hinnar gjaldskyldu vöru. 

2. gr a 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
At fóðurbirgðum, sem eru í vörslu innflutningsaðila við gildistöku reglugerðar þessarar 

og falla undir 2. gr. reglugerðarinnar, skal innheimta gjöld skv. 3. ti. 1. gr. reglugerðarinnar. 

Innflutningsaðilar skulu veita nauðsynlega aðstoð við talningu á birgðum. en tollstjórar 

skulu staðreyna birgðauppgjör og annast innheimtu skv. á. gr. 

Landbúnaðarráðuneytið, 10. júlí 1987. 

Jón Helgason. 

Jóhann Guðmundsson. 

  

Stjórnartíðindi B 32, nr. 315. Útgáfudagur 10. júlí 1987. 
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Nr. 316 602 14. júlí 1987 

REGLUGERÐ 

um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á erlendan markað. 

1. gr 

Greiða skal sérstakt gjald af ísfiski, sem fluttur er óunninn á erlendan markað. Flytji 

skip eigin afla á erlendan markað er sá afli undanþeginn gjaldi þessu. Gjaldið rennur í 

Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins. Vegna útflutnings frá og með 15. júlí til og með 30. 

september 1987 skal gjaldið vera sem hér segir: 

Aurar af hverju 

kílógrammi 

Þorskur ............... HR … 90 

ÝSA lll. 25 

Ufsi 00 nenee 25 

Grálúða .............20 0 25 

Steinbítur ................0 00. 25 

Karfi ............... 0. eee erene 25 

Miðað er við slægðan fisk með haus. Hvað karfa varðar er þó miðað við óslægðan fisk. 

Upplýsingar útflytjenda um magn einstakra fisktegunda og heildarmagn skulu til- 

greindar í útflutningsleyfi. 

Jafnframt skal fram koma í útflutningsleyfi í hvaða banka gjaldeyrisskil fari fram vegna 

útflutnings. 

„ 
2. gr. 

3. gr. 

Viðskiptaráðuneytið sendir hlutaðeigandi viðskiptabanka útflytjenda sbr. 2. mgr. 2. gr. 

afrit af útflutningsleyfi og innheimtir bankinn gjald á grundvelli upplýsinga samkv. Í. mgr. 

2. gr. af fyrstu gjaldeyrisskilum sem bankanum berast vegna útflutningsins. 

Lokaskil fara fram þegar bankanum berast endanlegar magniðlur vegna útflutningsins. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum nr. 66, 10. júlí 1987 

að oðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máh. 

„til 

Sjávarútvegsráðuneytið, Í4. júlí 1987. 

F.h.r. 

Arni Kolbeinsson. 

Jón B. Jónasson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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REGLUR 

um hreindýraveiðar árið 1987. 

1 . 
i. Er. 

Heimilt er að veiða allt að 600 hreindýr í Norður-Þingevjarsýslu, Múlasýslum og 

Austur-Skaftafellssýslu á tímabilinu 1. ágúst til 15. september árið 1987. Þó getur ráðuneytið 

leyft veiðar á öðrum árstíma, ef sérstakar ástæður mæla með, að höfðu samráði við 

hreindýraeftirlitsmenn, sem hlut eiga að máli. 

„ 

S gr. G 

Tala þeirra dýra, sem veidd verða samkvæmt Í. gr., skiptist þannig milli eftirgreindra 

hreppa: 

I. Fjallahreppur ...........00.. eeneeeeeeeeenevnkerenee 4 hreindýr 

2. Skegejastaðahreppur .........0.%..0 00. 4 

3. Vopnafjarðarhreppur 22.00.0000... 12 

4. Fljótsdalshreppur ..........0..00.. 2... 45 — 

5. Jökuldalshreppur .............00.. 000. 45 - 

6. Fellahreppur ................ 000 20 — 

7. Tunguhreppur ..........00.. 0. 20 -- 

8. Hlíðarhreppur ............0..0 0. 8. — 

9. Hjaltastaðahreppur ...............0 000 30 — 

10. Borgarfjarðarhreppur ..........0.00. 0... 5 — 

11.  Seydisfjardarhreppur .........0... 000 4 

12. Seyðisfjörður .......0...00.00 00. nnnne 4 

13. Skriðdalshreppur ............0. 000. 32 — 

14. Vallahreppur ........... 000 32 — 

IS. Egilsstaðabær .............00. [5 — 

16. Eiðahreppur ...........%. 0. 20 — 

I7. Mjóafjarðarhreppur .........0...... 2  — 
IS. Norðfjarðarhreppur .........0....0 00 52 - 

19. Helgustaðahreppur ............. 000 52. — 

20. Eskifjörður ..........0..0 00 IS — 

21. Reyðarfjarðarhreppur ............0.. 0 18 — 

22. Búðahreppur ............200 000 renee 3 — 

23. Fáskrúðsfjarðarhreppur ............0.0.0.0. 0. 3. — 
24. Stöðvarhreppur ...... ARI 3 — 

25. Breiðdalshreppur ............0.0. 000 14 — 

26. Beruneshreppur ............ 000... 14 — 

27. Búlandshreppur ..............0 0000 8 — 

28. Geithellnahreppur ............... 0 16 — 

29. Bæjarhreppur ..............00. 0 8. — 

30. Nesjahreppur ..........00...0 0 8 — 

31. Hafnarhreppur............. 0020. 3. — 

32. Mýrahreppur ..........%.0.0 0000 22 

Samtals 600 hreindýr 
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3. gr. 
Auk þeirra hreindýra sem skiptast samkvæmt framansögðu, getur ráðuneytið leyft veiði 

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

o. þ. h. og koma þau dýr ekki til skipta. Veiðin fari fram undir eftirliti hreindýraettirlits- 
manns, sbr. 5. gr. 

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

hver hreppsnefnd (bæjarstjórn) skiptir fénu innan síns svæðis. Skal hreppsnefnd fyrst og 
fremst láta þá bændur, sem fyrir mestum ágangi verða af hreindýrum á beitilönd sín, njóta 
arðs af veiðunum en síðan sveitarsjóð, enda greiði hann þóknun þeim mönnum sem eru 

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

hlut hreindýraafurðir í stað greiðslu. 
Valdi hreindýr spjöllum eða geri átroðning á eyðijörðum, er heimilt að taka nokkurt 

tillit til þess við skiptingu arðs af hreindýraveiðum. 
Ekki er heimilt að selja veiðileyfi. 

5. gr. 
Einn hreindýraeftirlitsmaður skal vera í hverjum þeirra hreppa og kaupstaða, sem 

nefndir eru í 2. gr., nema samkomulag verði um það að einn eftirlitsmaður verði fyrir tvö 

sveitarfélög. Skal hann ráðinn af menntamálaráðuneytinu að fengnum tillögum hlutað- 

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

Hreindýraeftirlitsmenn ráðuneytisins framkvæma ásamt aðstoðarmönnum, sem þeir 

velja, þá fækkun hreindýra sem ákveðin er. 
Aðalumsjón með hreindýrunum annast sá eftirlitsmaður, sem ráðinn er fyrir Fljótsdals- 

hrepp og hefur hann einnig umsjón með störfum hinna eftirhtsmannanna. 

Hreindýraeftirlitsmenn og aðstoðarmenn þeirra hafa ekki heimild til að fella hreindýr í 

öðru sveitarfélagi en því sem þeir eru ráðnir fyrir. nema með samþykki hlutaðeigandi 

sveitarstjórnar og að höfðu samráði við hreindýraeftirlitsmann. 

6. gr. 

Peir einir mega annast fækkun hreindyra, sem til bess hafa næga skotfimi og kunnåttu 1 
meðferð skotvopna að dómi hlutaðeigandi lögreglustjóra. Gætt skal þess að þeir fullnægi 

ákvæðum laga um leyfi til að eiga og nota skotvopn, sbr. lög nr. 46/1977 og reglugerð nr. 16/ 

1978. sbr. reglugerð nr. 174/1979. Aðalhreindýraeftirlitsmaður ákveður hvaða tegund og 

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

7. gr. 

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

slóðum, þar sem þau eru að nema ný lönd og talið er æskilegt að þau hagvenjisi, heldur þar 

sem ætlunin er að bægja þeim frá. 

8. gr. 

lreindýraeftirlitsmenn skulu sjá um að veidd séu þau dýr, sem minnstur skaði er að 

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

9. gr. 

Athygli er vakin á að skv. lögum nr. 30/1966 um meðferð, skoðun og mat á 
sláturafurðum er óheimilt að hafa hreindýrakjöt til sölu, nema það hafi verið skoðað og 

metið af dýralækni.



    

Menntamála 

  

Birgir Ísl. Gunnarsson. 

    

    

JR. 

4. júlí 1987 Nr. 318 
np = 

REGLUG 

um breyting å reglugerå nr. 310/1987, um breyting å 

reglugerð nr. 486/1982, um söluskatt. 

Í. gr. 

Síðasti málsliður í ákvæði til Í falli nið 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæm 1960, 1 með    
xx 

síðari breytingum, öðlast þegar 

    

Fjármálaráðune 

  

Jón Baldvin Hannibalsson. 

  

  

Stjórnartíðindi B 33, nr. 316—-318. Útgáfudagur 14. júlí 1987.
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Nr. 319 606 2. júlí 1987 

ALÞINGISMENN 

kosnir í apríl 1987. 

Samkvæmt tilkynningu landskjörstjórnar voru eftirtalin kjörin alþingismenn (aðalmenn 

og varamenn) við alþingiskosningar 25. apríl 1987. 

Skammstafanir: A= Alþýðuflokkur, B=Framsóknarflokkur, D=Sjálfstæðistlokkur. 

G= Alþýðubandalag, J=Samtök um jafnrétti og félagshyggju, S=Borgaraflokkur, 

V= Samtök um kvennalista, Þ= Þjóðarflokkur. 

A. Þingmenn kjördæma. 

Reykjavíkurkjördæmi: #1. Friðrik Sophusson (D) 
2. Birgir Ísl. Gunnarsson (D) 

3. Ragnhildur Helgadóttir (D) 
4. Jón Sigurðsson (A) 

5. Albert Guðmundsson (S) 

6. Guðrún Agnarsdóttir (V) 

7. Svavar Gestsson (G) 

8. Eyjólfur Konráð Jónsson (D) 

9. Jóhanna Sigurðardóttir (A) 

10. Guðmundur G. Þórarinsson (B) 

11. Guðmundur Ágústsson (S) 

12. Kristín Einarsdóttir (V) 

13. Guðrún Helgadóttir (G) 
14. Guðmundur H. Garðarsson (D) 

15. Jón Baldvin Hannibalsson (A) 

16. Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir (S) 

17. Geir H. Haarde (D) 

18. Þórhildur Þorleifsdóttir (V) 

1. Matthías Á. Mathiesen (D) 

2. Ólafur G. Einarsson (D) 
3. Steingrímur Hermannsson (B) 

4. Kjartan Jóhannsson (A) 

5. Geir Gunnarsson (G) 

6. Salome Þorkelsdóttir (D) 

7. Júlíus Sólnes (S)} 

8. Jóhann Einvarðsson (B) 

9. Karl Steinar Guðnason (A) 

10. Kristín Halldórsdóttir (V) 

11. Hreggviður Jónsson (S) 

Reykjaneskjördæmi: 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Vesturlandskjördæmi: 

Vesttjarðakjördæmi: 

Norðurlandskjördæmi vestra: 

Norðurlandskjördæmi eystra: 

Austurlandskjördæmi: 

Suðurlandskjördæmi: 
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Alexander Stefánsson (B) 

Friðjón Þórðarson (D) 

Eiður Guðnason (A) 

Skúli Alexandersson (G) 
Ingi Björn Albertsson (S) 

Danfríður K. Skarphéðinsdóttir (V) 
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Matthias Bjarnason (D) 

Ólafur Þ. Þórðarson (B) 
Karvel Pálmason (A) 

Þorvaldur Garðar Kristjánsson (D) 

Sighvatur Björgvinsson (A) 
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D 
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Páll Pétursson (B) 

Pálmi Jónsson (D) 

Stefán Guðmundsson (B) 

Ragnar Arnalds (G) 

Jón Sæmundur Sigurjónsson (A) 
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Guðmundur Bjarnason (B) 
Halldór Blöndal (D) 

Árni Gunnarsson (A) 

Steingrímur J. Sigfússon (G) 

Valgerður Sverrisdóttir (B) 

Stefán Valgeirsson (J) 
Málmfríður Sigurðardóttir (V) 
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Halldór Ásgrímsson (B) 

Hjörleifur Guttormsson (G) 

Jón Kristjánsson (B) 

Sverrir Hermannsson (D) 

Egill Jónsson (D) 
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Porsteinn Pålsson (D) 

Jón Helgason (B) 

Eggert Haukdal (D) 
Margrét Frímannsdóttir (G) 

Guðni Ágústsson (B) 

Óli Þ. Guðbjartsson (S) 
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B. Varaþingmenn. 

Varamenn þingmanna Reykjavíkurkjördæmis: 

Fyrir Alþýðubandalag: 

Fyrir Alþýðuflokk: 

Asmundur Stefánsson 

Alfheiður Ingadóttir 

Lára V. Júlíusdóttir 

Jón Bragi Bjarnason 

Björgvin Guðmundsson



Fyrir Borgaratlokk: 

Fyrir Framsóknartlokk: 

Fyrir Samtök um kvennalista: 

Fyrir Sjálfstæðistlokk: 

608 2. júlí 1987 

Benedikt Bogason 

Asgeir Hannes Eiríksson 
Guttormur Einarsson 

Finnur Ingólfsson 

Guðrún Halldórsdóttir 

Sigríður Lillý Baldursdóttir 
María Jóhanna Lárusdóttir 

Sólveig Pétursdóttir 
Jón Magnússon 

María E. Ingvadóttir 
Sigurbjörn Magnússon 
Sigurlaug Sveinbjarnardóttir 

Sigríður Árnbjarnardóttir 

Varamenn þingmanna Reykjaneskjördæmis: 

Fyrir Alþýðubandalag: 

Fyrir Alþýðuflokk: 

Fyrir Borgaraflokk: 

Fyrir Framsóknarflokk: 

Fyrir Samtök um kvennalista: 

Fyrir Sjálfstæðistlokk: 

Ólafur R. Grímsson 

Rannveig Guðmundsdóttir 

Guðmundur Oddsson 

Kolbrún Jónsdóttir 

Ragnheiður Olafsdóttir 

Níels Árni Lund 
Elín Jóhannsdóttir 

Anna Ólafsdóttir Björnsson 

Ellert Eiríksson 

Gunnar G. Schram 

Víglundur Þorsteinsson 

Varamenn þingmanna Vesturlandskjördæmis: 

Fyrir Alþýðubandalag: 

Fyrir Alþýðuflokk: 

Fyrir Borgaraflokk: 

Fyrir Framsóknarflokk: 

Fyrir Samtök um kvennalista: 

Fyrir Sjálfstæðisflokk: 

Gunnlaugur Haraldsson 

Sveinn Gunnar Hálfdánarson 

Óskar Ólafsson 

Davíð Aðalsteinsson 

ingibjörg Daníelsdóttir 

Valdimar Indriðason
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Varamenn þingmanna Vestfjarðakjördæmis: 

Fyrir Alþýðuflokk: 

Fyrir Framsóknarflokk: 

Fyrir Sjálfstæðistlokk: 

Björn Gíslason 

Unnur Hauksdóttir 

Pétur Bjarnason 

Einar kr. Guðfinnsson 

Olafur Kristjánsson 

Varamenn þingmanna Norðurlandskjördæmis vestra: 

Fyrir Alþýðubandalag: 

Fyrir Alþýðuflokk: 

Fyrir Framsóknarflokk: 

Fyrir Sjálfstæðisflokk: 

Þórður Skúlason 

Birgir Dýrfjörð 

Elín R. Líndal 

Sverrir Sveinsson 

Vilhjálmur Egilsson 

Varamenn þingmanna Norðurlandskjördæmis eystra: 

Fyrir Alþýðubandalag: 

Fyrir Alþýðuflokk: 

Fyrir Framsóknarflokk: 

Fyrir Samtök um jafnrétti 
og félagshyggju: 

Fyrir Samtök um kvennalista: 

Fyrir Sjálfstæðisflokk: 

Svanfríður Jónasdóttir 

Sigurbjörn Gunnarsson 

Jóhannes Geir Sigurgeirsson 

Þóra Hjaltadóttir 

Pétur Þórarinsson 

Jóhanna Þorsteinsdóttir 

Björn Dagbjartsson 

Varamenn þingmanna Austurlandskjördæmis: 

Fyrir Alþýðubandalag: 

Fyrir Framsóknarflokk: 

Fyrir Sjálfstæðisflokk: 

Unnur Sólrún Bragadóttir 

Jónas Hallgrímsson 

Guðrún Tryggvadóttir 

Kristinn Pétursson 

Hrafnkell Á. Jónsson
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Varamenn þingmanna Suðurlandskjördæmis: 

Fyrir Alþýðubandalag: Ragnar Oskarsson 

AR
 

Fyrir Borgaratlokk: Olafur Gránz 

Fyrir Framsóknartlokk: Unnur Stetánsdóttir 

Guðmundur Búason 

Fyrir Sjálfstæðisflokk: Árni Johnsen 

Arndís Jónsdóttir 

með samkvæmt 116. gr. laga um kosningar til Alþingis, nr. 52 14. ágúst Þetta birtist hér r 

25. mars 1987. 1959, sbr. lög nr. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2. júlí 1987. 8 J . J 

Nr. 320 . 3. júlí 1987 
GJALDSKRA 

Hitaveitu Suðureyrarhrepps. 

I. KAFLI 
Í. gr. 

Hitaveita Suðureyrarhrepps selur afnot hitaorku úr hitakerfum þeim, sem gerð hafa 

verið eða verða gerð í Suðureyrarhreppi, og til þeirra húsa, sem fá vatn frá aðfærsluæð, eftir 

þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð fyrir Hitaveitu Suðureyrar- 

hrepps nr. 225 26. maí 1977. 

2. gr. 

Hitaveita Suðureyrarhrepps 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 upphitunarkertis 

og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku vid 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 mánuð, 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. desember ár 

hvert. Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

H. KAFLI 

d. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjald å månudi fyrir hvern adalhemil .......................... kr... 104,00 

b. Vatnsgjald á mánuði ...............000 000 nrnnnnne kr. 866,30 

fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 

Á gjöld þessi leggst söluskattur og hliðstæðir skattar skv. gildandi lögum og reglum á 

hverjum tíma.
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5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin mánaðarlega og skulu þau greiðast til 

innheimtumanns eða innheimtustofnunar, sem hreppsnefnd ákveður. Það eru vanskil, ef 

gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 30 daga frá gjalddaga. 

HH. KAFLI 

6. gr. 

Heimæðagjald Hitaveitu Suðureyrarhrepps skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð. 

Eldri hús: 

Kr. 

Fastagjald á heimæð með hemil, þrýstijafnara og slaufuloka ........ 25 779,00 

Rúmmetragjald 0—300 m án gjalds 

gjald umfram 300 m1000 MP 2... 44,35 pr/m? 

gjald umfram 1000.mM* ......0..0 0 29,60 pr/m? 

Ný hús (nýbyggingar): 

Fastagjald á heimæð með hemil, þrýstijafnara og 

slaufuloka ............0.00 0002 58 752,80 

Rúmmetragjald 0--300 m? án gjalds 

gjald umfram 300 m*—-1000 mm .....000.0 44,35 pr/m' 

gjald umfram 1000m' ..........0 000. 29,60 pr/m? 

7. gr. 

Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. Er hreppsnefnd heimilt að 
breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða, enda séu 

breytingarnar staðfestar af iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 

8. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, og er þá hreppsnefnd heimilt 

að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

9. gr. 

Öll gjöld samkv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

10. gr. 

Hitaveita Suðureyrarhrepps hefur rétt til að loka aðrennsli að húsi eða íbúð notanda, 

sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 3ja daga 

fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í 

vanskilum er ..............000. 0. nen enken krenee kr... 560,00 

í hvert skipti. 

11. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Suðureyrarhrepps 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.



     

    

1 kvæmt orkulögum 

  

    

  

þessi staðfesti 

  

    tist til 

  

1 efnis nr. 190, 7 

  

Iðnaðarráðuneyvtið, 3. júlí 1987. 

Páli Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir 

  

2. juli 1987 

  

GJALDSKRÅ 

„itu Þorlákshafnar. 

    

naorku) úr veitukerfum sínum eftir þeim 

krá þessari og reglugerð Hitaveitu Þorlákshafnar. 

  

Hitavei 

  

   „í té vatnsmagn til neyslu- 

stórir að dómi 

  

   
   

afar (ofnar) hússins     

  

elur hitaveitan afnot af heitu vatni til annars en húshitunar og neysluvatnsnota 
4 c m = c DE an L ale "0 n 

í sem vatnsmagn levfir og hún telur henta. 

3. gr 
reysluvatnslögn húss skal takmarkað um stillanlega 

- fyrir selda orku við það magn, sem hemill fyrir 
Vatnsrennsli að hitunarkerfi í 

hitaveitu 
Tis A 

Mur a, en } 

    

   

  

seld eru önnur afnot vatns, skal nota vatnsmæli og 
vatns. 

neysluvatn samkv 

'Aac ATA há ið hveorn rrommet ðast gjaldið þá við hvern rúmmetra      
wveitunni er heimilt að se t vatnsmæli til þeirra húsa sem 

  

fa I . tis r „á his 1443 ekki eru hituð með hitaveitu. 

Hit: 

  

eitan 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—3i. ágúst, þótt 

  

orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

Á. gr. 

      Fyrir afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfi hitaveitunnar skal greiða orkugjald: 

a. Samkvæmt magnhemli ....... NN sn kr. 1 313,00 
     

yrir hvern mínútulítra á mánuði 
b. Samkvæmt vatnsmæli ....... EI kr. 65,95 

yrir hvern rúmmetra vatns. 
Þe gar um afnot af heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar og/eða n 

nota, getur hitaveitan vikið frá framangreindu verði og ákveðið gjaldið sérstaklega í hverju 

tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

  

neysluvatns- 
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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 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 bílar, áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins og/eða 
fyrir notkun. 

Hitaveitan stillir hemil, þegar fullur hiti er kominn á vatnið. 

6. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 4. og 5. gr. må krefja månadarlega eftir å. 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 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. 

Heimæðagjöld skal reikna af öllu húsrými á viðkomandi lóð. hvort sem það verður allt 
tengt veitukerfi hitaveitunnar eða ekki. Þó skal ekki reikna heimæðagjald af búpeningshús- 
um á jörðum og lögbýlum nema þeim útihúsum sem tengd verða veitukerfinu, en af þeim 
skal greiða hálft gjald. Heimæðagjöld eru miðuð við þáttöku húseiganda í stofnkostnaði 
veitukerfis hitaveitunnar. 

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 = 44 572 + 48,70 x V 

Hér táknar heimæðagjald í krónum fyrir hverja heimæð og/eða hemlagrind og V 
rúmmál (utanmál) viðkomandi húsnæðis í rúmmetrum. 

b) Af nýju húsnæði og breytingum og endurbyggingu húsnæðis sem felur í sér stækkun eða 
breytta notkun, sem samþykkt er eftir 1. október 1979, skal reikna heimæðagjald 
samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 

H = 67 039 + 72,60 x V. 

Her 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 

hafa verið fyrir í. október 1979 gjaldfellur 50% heimæðargjalds, begar lagning dreifiæðar og 
götuæðar er hafin. Eftirstöðvar gjaldsins, gjaldfalla þegar heimæð hefur verið lögð inn fyrir 
húsvegg.
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Fyrir íbúðarhús, með þilofnahitun er heimilt að fella niður seinni hluta gjaldsins et 
hitunarkerfi hússins er tengt innan 2 ára frá lagningu dreifiæða. Að þeim tíma liðnum 

gjaldfellur síðari hluti gjaldsins og reiknast þá sem 50% af gildandi heimæðargjaldi fyrir 

samsvarandi húsnæði. 
Af nýju húsnæði og breytingum eða endurbyggingu á húsnæði sem er samþykkt ettir 1. 

október 1979, gjaldfellur heimæðargjald þegar byggingaleyfi er veitt. 

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. 

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. 

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. 12, 7. janúar 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 2. júlí 1987. 

F.h.r. 

Páil Flygenring. 
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REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Seyðisfjarðarkaupstað. 

1 . 
i. gT. 

Bæjarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í lögsagnarumdæmi kaupstað- 

arins eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjöld á 

land sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 

Gatnagerðargjöld eru tvenns konar, A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhata í 

kostnaði við að gera undirbyggða götu með vatns- og holræsalögnum og B-gjald, sem er 

gjald vegna þátttöku lóðarhafa í því að leggja bundið slitlag á götu svo og ganga endanlega 

frá gangstétt.
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3. gr. 
Þegar veitt er byggingarleyfi í byggingarnefnd er greiðsla gatnagerðargjalds áskilin en 

þó aðeins af byggingaráfanga hverju sinni. Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða 
viðbyggingu við götu sem þegar hefur verið lagt á bundið slitlag og/eða gangstétt skal greiða 
bæði A- og B-gjald af viðkomandi byggingu. 

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis sem felur í sér 
breytta notkun þess, þannig að húseign eða hluti hennar færist í hærri gjaldflokk, þá skal 
húseigandi greiða gatnagerðargjald af hinu breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna, sem 
nemur mismun á gjaldinu reiknuðu af hinu breytta húsnæði. 

Hafi byggingarleyfi verið veitt í byggingarnefnd og aðeins hluti þess notaður innan 
tilskilins tíma, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af þeim hluta byggingarinnar, 
sem byggingarleyfið er endurnýjað fyrir, að frádregnu því gatnagerðargjaldi, sem áður hefur 
verið greitt af sama áfanga 

4. gr. 
A-gjald vegna nýbyggingar, skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á 

rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands svo sem hér segir: 

  

Verslunar- og gskrifstofub yggingar HI „í 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði 0... 0,9% 
Af kjöllurum (jarðhæðum) og rishæðum sem ekki eru notuð til íbúðar eða atvinnu- 

rekstrar svo og bifreiðageymslum skal greiða hálft gjald. Gjald skal miðað við brúttórúmmál 
húss, samkvæmt samþykktum uppdrætti. Rúmmál skal reikna samkvæmt ÍST 50. Nú er ekki 
fyrir hendi samþykktur uppdráttur, og skal þá miða við þá stærð húss, sem skipulag gerir ráð 
fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir: 

  Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu .......0..0.0000. 0 500 m? 
Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð e inbýlishús, hveríbúð .................... 400 m* 
Fjölbýlishús, hver íbúð .......0.0.00.0.00.. ererg 300 m? 
Fyrir önnur hús skal áætla nýtingarhlutfall lóðar 0,3-0,5 eftir nánari ákvörðun 

byggingarnefndar hverju sinni, þ.e. ef samþykkt deiliskipulag kveður ekki á um nýtingar- 
hlutfallið. Meðalhæð skal reikna 3,5 m. Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að 
því er til stækkunar tekur. 

5. gr. 
B-gjald til að ljúka frágangi götu, umfram það. sem segir í á. gr., til að leggja bundið 

siitlag og gangstétt, skal | miðað við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og 
hann er talinn af Hagstofu Íslands svo sem hér segir: 

Einbýlishús ........0.0.0.0.0 0 2,25% 
Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ........0...0...00.0.0.... 2,20% 
Fjölbýlishús ..........0..00... ennen rree 2,00% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar ...........00... 0... 2.25% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .........0.0........... 1,30% 

6. gr. 
Gjöld samkvæmt 4. og 5. gr. breytast samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar.
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7. gr. 

Ef lóðarhafi hefur ekki innt af hendi greiðslu A-gjalds innan 3ja mánaða frá því að 

bæjarstjórn samþykkir úthlutunina eða hafið framkvæmdir innan Í árs frá úthlutun getur 

bæjarráð auglýst lóðina aftur lausa til umsóknar án undangenginnar viðvörunar. 

8. gr. 

Gatnagerðargjald, samkvæmt 5. gr. miðast við þá vísitölu, sem í gildi er. þegar lagning 

varanlegs slitlags fer fram. Nú breytist vísitala meðan verk fer fram, og skal það þá miðað 

við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða. 

9. gr. 

Gatnagerðargjald samkvæmt 5. gr. greiðist þannig: 

(i) staðgreiðsla gegn 10% staðgreiðsluafslætti. 

(ii) 20% greiðist þegar lagningu varanlegs slitlags er lokið. 

Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborgunum á næstu 4 árum. Gjalddagi 

afborgana er 1. júlí. Lánskjör skulu vera þau sömu og gilda hjá Landsbanka Íslands 

hverju sinni. (Vextir og verðbótaþáttur). 

Lokagreiðsla skal þó ekki innheimt fyrr en gengið hefur verið Írá gangstétt fyrir Íraman 

lóð gjaldenda. 

10. gr. 

Heimilt er bæjarráði í einstökum tilvikum að fresta um tiltekinn tíma álagningu 

gatnagerðargjalda skv. 4. og 5. grein. 

1l. gr. 

Óski lóðarhafi eftir að segja sig frá veittri lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu á 

greiddu gatnagerðargjaldi. Heinnlt er þó að fresta endurgreiðslunni eins og hér segir: 

50% gatnagerðargjaldsins greiðist eftir 6 mánuði. 

Eftirstöðvar greiðast eftir 12 mánuði. 
Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðargjaldið 

endurgreitt að fullu, þegar sú lóðarúthlutun fer fram. Af endurgreiddu gatnagerðargjaldi 

greiðast sparisjóðsvextir eins og þeir eru á hverjum tíma. 

12. gr. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri sem það er lagt á, og gengur það ásamt 

vöxtum fyrir öllum veðkröfum sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vátryggingarfjár 

eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld samkvæmt reglugerð þessari lögtaki samkvæmt lögum 

nr. 29/1885. Bæjarráð fer með ágreiningsmál er rísa kann um álagningu og innheimtu 

samkvæmt reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykki af bæjarstjórn Seyðisfjarðar, staðfestist hér 

með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi felld 

reglugerð um gatnagerðargjöld í Seyðisfjarðarkaupstað nr. 426 trá 30. júní 1982. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. júní (967. 

Alexander Stefánsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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SAMÞYKKT 

um afgreiðslutíma verslana á Akureyri o.fl. 

  

Samþykktin tekur til hvers konar smásöluverslana á Akureyri, þ.á.m. söluturna, 

mjólkurbúða og brauðbúða. 

Um daglegan 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 getur ákveðið, að fyrirmæli þessarar samþykktar taki að nokkru eða öllu 

leyti til afgreiðslutíma annarra fyrirtækja, sem hafa bein viðskipti við almenning. t.d. 

rakarastofa, hárgreiðslustota, ljósmyndastofa, viðgerðarverkstæða o.s.frv. 

Undanþegnar ákvæðum sí bu kktarinnar eru þó lyfjabúðir, bifreiðastöðvar, að því er 

varðar bifreiðaafgreiðslu og bensínafgreiðslur, að því er snertir sölu á bensíni og öðrum 

vörum til bifreiða. Ekki ná ákvæðin heldur til sjálfsala, blaðsölu á götum, úr blaðsölu- 

vögnum eða blaðsöluturnum, merkjasölu og annars slíks. 

Ef ágreiningur rís um skilning á ákvæðum samþykktar þessarar, úrskurðar bæjarstjórn 

að fenginni umsögn lögreglustjóra, en skjóta má þeim úrskurði til ráðherra. 

c. BT. 

Daglegur afgreiðslutími smásöluverslana og annarra sölustaða, er samþykkt þessi tekur 

til, skal vera sem hér segir, nema öðruvísi sé sérstaklega ákveðið í samþykktinni: 

Virka daga skal heimilt að opna sölustaði kl. 8.00 og lokað skal þeim ekki síðar en kl. 

18.00. 
Á fimmtudögum skal heimilt að halda öllum sölustöðum opnum til kl. 22.00 eða næsta 

virkan dag á undan, sé fimmtudagur helgidagur. 

Á föstudögum skal heimilt að halda öllum sölustöðum opnum til kl. 19.00. 

    

A laugardögum skal heimilt að halda sölustöðum opnum til kl. 18.00. Fyrsta laugardag í 

desember má þó halda sölustöðum opnum til ki. 16.00, en aðra laugardaga í þeim mánuði til 

kl. 18.00. Hinn 18. desember má halda verslunum opnum til kl. 22.00, en sé 18. desember 

sinnudagur gildir sú regla 19. desember 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að hafa verslanir opnar til kl. 

24.00. 
Bæjarstjórn getur að fengnum tillögum lögreglustjóra heimilad, ad sålustadur verdi 

opnaður fyrr en segir í grein þessari. 

  

3. gr. 

rilegum sölustöð- 

    

Bæjarstjórn getur heimilað matvöruverslunum, söluturnum og sambæ 
Bj 

  

um að selja um söluop utan almenns afgreiðslutíma. sbr. 2. gr. til kl. 23.30 alla daga aðra en 

þá, er um ræðir í A-lið 5. gr. sbr. C-lið sömu greinar. 

4. gr. 

Bæjarstjórn getur heimilað rýmri afgreiðslutíma einstakra verslana, en segir í 2. - 3. gr. 

m.a. þegar um er að ræða minjagripaverslanir, sölu á líftandi blómum, sölu á ODO un, 

sölu á jolatrjåm og slíkum vörum í desembermánuði og áþekka sölu, þar sem eðlilegt telst, 

að rýmri afgreiðslutími sé 

Um lokun sölustaða á einstökum helgidd lögum og hátíðisdögum gilda eftirfarandi reglur: 

A. Föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag, jóladag og nýársdag skal öllum sölustöð- 
> um lokað allan daginn. B 41
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Á páskadag, sumardaginn fyrsta, 1. maí, annan hvíta- 

  

    júní, fyrsta mánudag í ágúst og annan jóladag skal 

,„ sbr. þó undantekningarákvæði 3. - 4. gr. 

uppstigni ngar ardag, 

lustöðum lokað allan 

  

    

     

  

    

   
   

  

40 ag jóla og pí g skal öllum sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 12.00 
en er ákvæði ka til sem skal heimilt að hafa opið til kl. 16.00. 

6. gr. 

Í k yndahúsum, leikhúsum, á íþróttavöllum, útiskemmtistöðum og slíkum stöðum, 

heimilt, að fengnu samþykki heilbrigðisnefndar, að selja sælgæti, tóbak, ís, gosdrykki 
em ætla má að neytt verði á staðnum. Einnig má selja sýningarskrár, 

ið slíkt, sem eðlilegt telst að þar sé til sölu, utan þess tíma, er um getur í 

ir að sýningu lýkur eða skemmtistað er lokað. 
    

Í. gr 
Óheimilt að selja þann varning, sem verslunarleyfi þarf til 

þá menn, sem komnir eru í verslun eða sölustað þegar 

) afgreiða vörur til skipa hvenær sem er sólarhrings.    

  

   

  

í einstökum tilvikum rýmri sölutíma en segir í samþykkt 

ástæðu til, meðal annars þegar ákveðið er, að ágóði af    
        

  

   

    

      

   

   

      

     

  

jald í bi æjarsjóð. Bæjarstjórn ákveður 

gi þess er fyrirfram 15. janúar ár hvert. 
i la undanþágu frá greið slu gjalds samkvæmt |. mgr. ef hann í 

veitir jafnframt opinbera þjónustu, t.d. rekur biðskýli fyrir 

  

  

ir samþykkt þessa eða skilyrði, sem bæjarstjórn eða lögreglustjóri 

jaldið á ej „ eða rekstur sölustaðar þykir ekki fara vel úr 

leyfishafa leyfi enda hafi leyfishafi ekki látið segjast við 
íkveða, að leyfi verði ekki veitt fil slíks rekstrar á viðkomandi 

          

kkt þessari varða sektum. Með mál út af brotum á samþykktinni skal 

mála 

li. gr. 

1 frå birtingu hennar til 
a 
31. desember 1987. Að 

  

mil í 1. gr. laga nr. 17 

ist hér með samkvæmt 

tað ð þr ó með ) þeim takmörkunum sem lög nr. 45 15. 

í þjóðki kjun 

felld samþykkt um afgreiðlsutí 

  

    

  

ar, setja. 

a verslana á Akureyri o.fl. nr 

  

tingum 

    

gsmålaråduneytid, 25. juni 1987. 

    
  Alexander Stefánsson. Þórhildur Líndal.
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SAMÞYKKT 

um síjórn og fundarsköp Presthólahrepps í Norður-Þingeyjarsýslu. 

I. KAFLI. 

Um skipan hreppsnefndar og verkefni hennar. 

Í. gr. 

Hreppsnefnd Presthólahrepps er skipuð 5 hreppsnefndarmönnum kjörnum skv. HI. 

kafla sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 1. mgr. 10. gr. og 11. gr. sömu laga. 

2. gr. 

Starfstímabil hreppsnefndar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

3. gr. 

Hreppsnefnd fer með stjórn Presthólahrepps 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. 

d. 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 

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 Presthólabrepps eru: 

1. Að kjósa oddvita og varaoddvita hreppsnefndar, nefndir skv. VI. kafla sveitarstjórnar- 

laga sbr. og V. kafla sambyvkktar þessarar, og skoðunarmenn til að annast endurskoðun 

ársreikninga hreppsins skv. VIL. kafla sveitarstjórnarlaga. 

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 Íl. kafla samþykktar þessarar. 

i 

IL KAFLI. 

Um fjármálastjórn hreppsins. 

7. gr. 

Á fyrsta ári hvers kjörtímabils skal hreppsnefnd semja þriggja ára áætlun um rekstur. 

framkvæmdir og fjármál hreppsins, og skal þessi briggja 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.
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8. gr. 

Hreppsnefnd skal afgreiða fjárhagsáætlun hreppssjóðs. fyrirtækja og stofnana hrepps- 

ins fyrir lok janúarmánaðar ár hvert að undangengnum tveimur umræðum í hreppsnefnd 

sbr. 24. 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 fjárhagsáæti- 

unar hafa hliðsjón af veltufjárstöðu hreppssjóðs í byrjun fjárhagsárs og áætla fyrir þeim 

breytingum, sem nauðsynlegt er talið að gera á veltufjárstöðunni. 

9. gr. 

Fjárhagsáætlun skv. $. 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. or. 

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 
z 

breytingartillögurnar verið kynntar hreppsnefndarmönnum á sannanlegan hátt og í tæka tíð. 

Ep 

1 11. gr. 

Hreppsnefnd skal hafa lokið fullnaðarafgreiðslu ársreikninga hreppssjóðs, fyrirtækja 

hans og stofnana eigi síðar en í Júnílol k ár hvert skv. 88. gr. sveitarstjórnarlaga sbr. 82. og 83. 

gr. sömu laga. Eintak af ársreikningnum skal senda Hagstofu Íslands og félagsmálaráðu- 

neytinu fyrir 31. júlí ár hvert. Viðurlög skv. 2. mgr. 88. gr. sveitarstjórnarlaga liggja við 

vanrækslu hreppsnefndar á afgreiðslu og skilum ársreikninga. 

  

  

HI. KAFLI. 

Um fundarsköp hreppsnefndar. 

12. gr. 

Hreppsnefnd heldur reglulega fundi einu sinni í hverjum mánuði. 

Hreppsnefndarfundir skulu að jafnaði hefjast kl. 17.00. Heimilt er að fella niður fundi í 

"psnefnd í allt að tvo mánuði að sumarlagi. 

Aukafundi skal halda í hreppsnefnd eftir því sem þörf krefur að mati oddvita hreppsins 

og skylt er að halda aukafund í hreppsnefnd ef a.m.k. þriðjungur hreppsnefndarmanna 

krefst þess.
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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. 

14. gr. 

Oddviti hreppsnefndar, sbr. þó 13. gr. samþykktar þessarar, boðar hreppsnetndarfundi 

og ákveður jafnframt fundarstað, hafi hreppsnefnd ekki gert það. 

Hreppsbúum skal kunngert með auglýsingu, hvar og hvenær hreppsnefndarfundir eru 
haldnir. 

ÍS. gr. 

Oddviti hreppsnefndar semur dagskrá hreppsnefndarfundar. 

Á dagskrá hreppsnefndarfundar skal taka: 

1. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar oddvita hreppsnefndar, kosningar nefnda. 

Fundargerðir 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. 

Önnur mál, sem falla undir verksvið hreppsnefndar og oddviti ákveður að taka á 

dagskrá eða einhver hreppsnefndarmanna óskar, að tekin verði á dagskrá. Hrepps- 

nefndarmaður, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá hreppsnefndarfundar, skal tilkynna 

það oddvita skriflega með tillögu eða fyrirspurn a.m.k. þremur sólarhringum fyrir fund. 

DO
 

nn
 

Dagskrå hreppsnefndarfundar skulu fylgja afrit fundargerda, tillagna og annarra gagna, 

sem oddviti telur naudsynleg. Dagskrå skal jafnframt fylgja afrit fundargerdar sidasta 
hreppsnefndarfundar. 

16. gr. 

Oddviti skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir hreppsnefndarfund hafa boðað 

hreppsnefndarmenn á hreppsnefndarfund og kynnt þeim í meginatriðum dagskrá fundarins. 

17. gr. 

Oddviti skal boða hreppsnefndarmenn símleiðis til aukafundar í hreppsnefnd a.m.k. 
sólarhring fyrir fund. 

18. gr. 

Aldursforseti hreppsnefndar setur fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar og stýrir 

honum, uns oddviti hreppsnefndar hefur verið kjörinn. 

Oddviti hreppsnefndar skal kjörinn til fjögurra ára. 

Sá er rétt kjörinn oddviti, sem fengið hefur atkvæði meirihluta hreppsnefndarmanna. 

Verði þeim atkvæðafjölda eigi náð. skal kjósa að nýju um þá tvo, sem flest atkvæði fengu. 

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 hans, 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.
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19. gr. 

Hreppsnefnd getur kosið skrifara og varaskrifara úr hópi hreppsnetndarmanna til eins 

árs Í senn á sama fundi og oddvitakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosningu. 

Skrifarar skulu telia 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. 

Hreppsnefndarfund skal að jafnaði halda 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. sen æskilegt er vegna hagsmuna hreppsins, að 

rædd verði fyrir luktum dyrum. Jafnframt getur hreppsnefnd ákveðið að hreppsnefndar- 

fundur. þar sem eingöngu er fjallað um slík mál, verði haldinn fyrir luktum dyrum. Tillaga 

um að mál skulu 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. 

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. 2. 

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 2/3 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 ettirtalin málefni: 

1. Fjárhagsáætlun hreppsins. 

2. Ársreikninga hreppsins og fyrirtækja hans. 
3. Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðlestingu 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.



30. júní 1987 623 

    

   

Hreppsnefndarmanni c arfundi nema 

svo sem önnur brýnni sky 

stundarsakir skal hann tilky 

varamann å fund skv. 2. mg 

Hreppsnefnd getur hei 

hreppsnefndarfundi. 

    

        sann sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans < 

iljaafstaða hans mótist að einhverju leyti af því 

grein fyrir afstöðu sinni. Hreppsnefnd sker 

Hreppsnefndarmaður, sem hlut á að máli, má taka 

Hreppsnefndarmanni, sem veit hæfi sitt í 
frá því. 

Hreppsnefndarmaður, sem vanhæf 

hreppsnefndar við umræðu og afgreiðslu þess. 

   
    

Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi, 

nefndar. Hreppsnefndarmaður, sem taka 

jafnaði skulu hreppsnefndarmenn taka 1 n 

Vikja må frå beirri reglu, ef 

athugasemd eda koma le : 

kvatt sér hljóðs samtímis, ákveður odd viti 

28. gr. 

Hreppsnefndarmaður skal beina máli sínu 1 

nefndar, skal hreppsnefndarmaður taka fram, hvað 

að ræða. 

Hreppsnefndarmaður má tala tvisvar 

hreppsnefndarmanni að taka oftar til má 

athugasemd við fundarsköp. Flutnings 

umræðu máls. 

Ekki má hreppsnefndarmaður lesa upp prentað má 

með leyfi oddvita. 

  

      

      

29. 

Beri hreppsnefndarmaður aðra menn brigslum, skal oddviti 

lagt til við hreppsnefnd, að hreppsnefndarmaður, sem víttur 

fundi, verði sviptur málfrelsi á þeim fundi. Skal slík till: 

hreppsnefndarmaður ekki úrskurði oddvita eða hreppsnefn 
4 fundi, skal oddviti gera fundarhlé, fresta fundi eða slíta fundi 

  

  

    

30. gr 

Telji oddviti umræður dragast úr hófi fr. um, getur hann | 

ræðutími hvers hreppsnefndarmanns verði takmarkaður, ur | 
tíma eða umræðum um mál verði lokið þá þegar. Hver hrepps 

fram slíkar tillögur. Hreppsnefnd afgreiðir tillögur 
  

  

    um takmörkun 1   
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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. 

Hreppsnefndarmaður getur borið fram breytingartillågu, viðaukatillögu, 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 hv aða 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. Mál. 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. 

33. gr. 

Atkvæðagreiðsla á hreppsnefndarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 

Oddviti biður þá hreppsnefndarmenn sem samþykkja mál, að rétta upp hægri hönd sína. Að 

því búnu leitar oddviti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir oddviti frá úrslitum 

atkvæðagreiðslunnar. 

Ef mál er svo vaxið, að oddviti telur ástæðulaust að atkvæði igreiðsla 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 nafnaskrá hreppsnefndarmanna í stafrófsröð og skal það ráðast af 

útdrætti, hvaða hreppsnefndarmaður É greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Við nafnakali skal 

oddviti greiða atkv æði síðastur. Við nafnakall svarar hreppsnefndarmaður, 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, 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. sveit: irstjórnarlaga. 

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, hvernig atkvæði hafa skipst. Þegar lagðar eru fram fundargerðir nefnda,
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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. 

IV. KAFLI. 

Um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanns. 

36. gr. 

Hreppsnefndarmaður á rétt á að fá mál samkvæmt 4. og 5. gr. samþykktar þessarar 

tekið á dagskrá hreppsnefndarfundar, enda tilkynni hann það oddvita skriflega a.m.k. 

þremur sólarhringum fyrir fund. 

31. gr. 

Hreppsnefndarmanni er bæði rétt og skylt að sækja fundir hreppsnefndar nema lögmæt 

forföll hamli sbr. 25. 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 nefndum á vegum hreppsnefndar. Þó getur sá, sem verið hefur oddviti 

eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í 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 hrepps- 

nefndar 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 atkvæðagreiðsl- 

unni. 

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 sannfæringu sinni.
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dl. gr. 

eppsnefndarmaður á aðg: ýkum og skjölum hreppsins og einnig óhindraðan 

) að stofnunum og fyrirt ekjum n hí ins á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaðflunar 

vegna starfa sinna. 

    

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 máls, þegar það 

fan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo mjög, að almennt má ætla 

jaafstaða hans mótist að einhverju eða öllu leyti þar af. Honum er þó heimilt að ger 

ga grein fyrir afstöðu sinni. Hreppsneind 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 

Hreppsnefndarmaður skal fá þóknun fyrir störf sín í hreppsnefnd. Hreppsnefndarmað- 

ur, sem þarf að fara um langan veg milli heimilis og fundarstaðar 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. 

  

45. gr. 

Haga skal fundum hreppsnefndar þannig, að hreppsnefndarmaður eigi möguleika á að 

taka sér orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 
  

46. gr. 
Geti hreppsnefndarmaður ekki sótt hreppsnefndarfund/fundi 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 sitja hreppsnefndarfundi. 

V. KAFLI. 

Nefndir hreppsins. 

48. gr 
Hreppsnefnd kýs fulltrúa í nefndir samkvæmt ákvæðum laga, reglugerða og samþykktar 

þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar hlutfallskosningar, ef einhver 

hreppsnefndarmanna óskar þess. 

Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana hreppsins eru ekki kjörgengir í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá.



     

  

   

an til fyrsta fundar eða ákveður, hver ska 

  

varaformann og ritara nefndar 

  

fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrines 

iðinn fy 

  

     

akra mála e 

vörðunar. 

  

slíkt 

ppsins    
þeirra, nöfn aðila. meginefi 

in upp og allir viðstaddir nef      
       

  

ar 1. 
naf á úc 

  

skrá hreppsnefndar og skal 

ögð fyrir hreppsnefnd til 

  

84. gr. sveitarstjórnar- 

- Tveir aðalmenn (hreppstjóri, sjálfkjörinn 

im kosningar til Al 

reppsnefnd: trkosningum: 

vara skv. 30. 

bingis. 

. Á 1 

yr. áfengislaga c 

  

aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga um vernd 
53/1966. 
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Byggingarnefnd. Prir adalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingar 

54/1978. (Einn fulltrúi í svæðisbyggingarnefnd og annar til vara.) 

4. Hafnarstjórn. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. hafnalaga nr. 69/1984. 

Heilbrigðisnefnd. Einn fulltrúi í nefndina skv. 6. gr. laga nr. 109/1984 um 

hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

6. Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 

23. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1966. 

7. Skólanefnd grunnskóla. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17. og 18. laga nr. 

63/1974 um grunnskóla. 

8. Skólanefnd tónlistarskóla Norður-Þingeyinga. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 

2. gr. laga nr. 75/1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. 

9. Stjórn heilsugæslustöðvar. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 21. gr. laga nr. 59/ 

1983 um heilbrigðisþjónustu. 

10. Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 36. gr. laga nr. 

60/1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

11. Stjórnarnefnd vinnumiðlunar. Einn aðalmaður og annar til vara, skv. 9. gr. laga nr. 

18/1985 um vinnumiðlun. 
12. Einn forðagæslumaður og annar til vara skv. 53. gr. búfjárræktarlaga nr. 31/1973. 

13. Einn úttektarmaður og annar til vara skv. 39. gr. ábúðarlaga nr. 64/1976. 

nm
 

57. 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. 

IV. KAFLI. 

Um framkvæmdastjórn hreppsins. 

58. 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. 

59. gr. 

Hreppsnefnd ákveður laun oddvita með hliðsjón af ákvæðum 68. gr. sveitarstjórnar- 

laga. 

60. 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 Presthólahrepps hefur sett, samkvæmt ákvæðum 3. 

mgr. 7. gr. og 49. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, staðfestist hér með til að öðlast gildi 

þegar, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. júní 1987. 

Alexander Stefánsson. nn 

Þórhildur Líndal.
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GJALDSKRA 

Hitaveitu Hvammstanga. 

KAFLI 
I. gr. 

Hitaveita Hvammstanga selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa 
verið eða verða gerð á Hvammstanga og til þeirra bæja, sem fá vatn frá aðfærsluæð, eftir 
þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari, sbr. og reglugerð fyrir Hitaveitu 
Hvammstanga staðfestri 27. desember 1973. 

2. gr. 
Hitaveita Hvammstanga 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 b 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 mestu 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 hemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið. sem hús hans e 

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 |. janúar ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

Il. KAFLI 

d. gr 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir 

a. Fastagjöld ................ I kr. 385,00 

á mánuði fyrir hvern aðalhemil c Og sense enese kr... 580,00 

å månudi fyrir hvern mæli. 

b. Vatnsgjald ............ NR „2. kr. 770,00 

á mánuði fyrir hvern mínútulít ra á í hámarkss ingu hemils 

og fyrir hverttonn ummæli ................. HI kr... 35,50 

5. gr. 
Vilji notandi fá meira rennsli í kranavatnslögnina, sem 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 miðstöðvarkertis 
og kranavatnslagnar: 

A ses. FRIÐ 1.00/1.0 

Bo BR eeeee 0.95/1.3 

Co BER enee 0.90/1.7 

D 0.85/2.8 

Vatnsskammtur notanda (gjaldskammtur) er í þessum tilvikum reiknaður 1.0.



    

  

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða ki 
innheimtumanns eða nnhermtustofnunar. sem 1 hreppsnefnd ákveður 

framvísun reiknings eða t | 

d innan 17 "daga Í rå 

    
    

    1 Hitaveitu Hvammstang 

300 mi: 

i r sir fyrir na 
n ner segir, {Yfir Cinna 

    

    

Af fy rstu 1300n m aðutanmáli .......... … persere Le. kr. 58 Qi 

Af hver jum rúmmetra þaryfir ........... AR HR ki 45,00 

B. Fyrir hús 2000 m og stærri: 

f fyrstu 2000 m? að utanmál ; 0 

jum rúmmetra þar yfir 2... a BIÐ í 

C. Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á sama inntak k 

    

Hitaveita Hvammstanga hefur rétt til aé 

m vanrækir að greiða hitaveitugj 

  

a fyrirvara 

Állan kostnað við lokun og opnun á ný 

hvertskipti ........ 

    

   
jod skv. 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnadar 214 stig Er Í 

; . 

  

     þeim í samræmi við þær breytingar, sem 

  

vfð afnot hitav eitun innar til annars 

»g er bå hitaveitu nefnd heimilt að åkve« 

gjaldskrá þessar 
    

11 y 
il. XX 

  

misnotkun heita vatnsins. 

   
    

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með s 1967 til að 

t þe birtist til eftir terú 

  

   

  

sama efnis, nr. 

   

Þáll Flygenring. 
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4 í A 

AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu 

frá 1. janúar til 31. mars 1987. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 
samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 
verðgrundvöll fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu frá 1. janúar til 31. mars 1987: 

   

  

fob Éullstaðinn þorskur: US $ pr. 

Stórfiskur ............ 0. AR Lo sr 10/30 I 3 

Stórfiskur ................. sr sr A AR H 2 

Stårfiskur 00... essere FI sr IT 2 

Stórfiskur ............... sr a IV 2 

Millifiskur .............. e HR rr 30/40 1 2 

Millífiskur ............... SR FR HR TH 

Millifiskur 2.............. … sr . [NT 

Millifiskur 2................. RER RENEE Re IV 

pe
t 

þá
 

NØ
 

Ka
 

må
 

N)
 

KI
 

Småfiskur 2... … NN 40/60 1 

Smáfiskur 2... HI SR TH 

Smáfiskur ......... BR FR NR SR HI 

Smáfiskur 0... BI FI IV g 
Småfiskur 00... eres. NR 60/80 I 2 588,00 
Småfiskur ................. Ree IR il 2 428,00 

Smáfiskur .............. MR IR FR HI 2 232,00 

Smáfiskur .......... NR sr AR IV 1 773.00 

Smáfiskur 2... a a 80/100 1 2 445,00 

Småfiskur ................. . AR li 2 288,00 

Smáfiskur ..... FI I í 2 122,00 

1 452 
an Ul 

. . HH 

Smáfiskur 2... FR HR uuuueunerueeureseee IV 

Tandurverkaður þorskur: 

Storfiskur .................. BAR RN 10/30 I 
Stårfiskur ...................… … HI a H 
stórfiskur .. IR HR . IR 
Millifiskur ................ AR . FR 30/40 

  

     
HR I 

Millifiskur 20... TI 
Millifiskur ....... FR SR IT 
Smáfiskur 2)... HR rr . 40/00 I 
SmMáfiskur 2... . . II 

Småfiskur 000. HI 
Smáfiskur .....00ssseseeeeeeeeeeeeeeee sr BI 60/80 I 

ennen nen ener eesee I 

fiskur Ll Hi 
Smáfiskur ....... FA BA RN ….. 80/100 I 
Småfiskur sees reen li 
Smáfiskur 2... HI 

Verdbil verdur 5% og miðast við verðhækkun eingöngu 
Greiðslur í sjóðinn verða Ni af verðbreytingu frá grundvallarverði að viðbættu 

verðbili, en greiðslur úr sjóðnum 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði án verðbils. 
Verðin miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það verður á hverjum tíma 

Sjávarútvegsráðuneytið, 7. júlí 1987. 

F.h.r 

Jón B. Jónasson. 

Kristín Magnússon.



Nr. 327 632 7. júlí 1987 

AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

fyrir freðfisk á framleiðslutímabilinu 

frá 1. janúar til 31. maí 1987. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöll fyrir freðfisk á framleiðslutímabilinu frá 1. janúar til 31. maí 1987: 

Þorskur: SDR cent pr. lb. cil. 

    

4 x 14 m/r 5—8 07. ssssseeeeeeeerrrnrers BER 

4 x 14 m/r 8—12 oz. BI AÐ IR . ( 

4 x 14 m/r 12—16 02. .....0.0. ensures Ree 108,94 

4 x 14 m/r 1—3 lbs. ........... a IR 110,73 

1x 35 lausfrystur sl ener evnerne BR a 92,05 

AX l4rA8—12072. 0... renerne 121,38 

4 x Q-1G0Z. AR 122,38 

4 x tá 1 I—3 lbs. sessssseseeeeeeenee A II 123,84 

1x4Sformflök ..... FR … 135,04 

I0x Sog4åX 2 sssssssseeeeeeeeerrkk kk rk rn ker ker ker ker kr rgr 142,3 

og 6 X 8hnakkastvkki ......00000000 0... NR BR 176,01 

1086 10... FI HR IR 
5x80 

x ll 
Ax 1508 3x20 NANNA NANNA rnkrr res 

Blokk regluleg .. NR ANNAÐ | 

Blokk með þunnildum .. AR NANNA HR 93, 

  

Blokk óregluleg . 112,54 

Þunnildablokk Evrópa ..... NANNA ener erer rs rss nes 7 

Marningsblokk 2.............…… AR RÐRR NNA NRRR 5 

10XS(SÍS) 22... HRRRRARARRR HANNAR 142,39 

  

4Xx13 ...….….…... RNA seeren rr kr rene 168, 

I x 50 lausfryst Evrépa ........... ANNARRA NR 106,53 

I x 25 lausfryst U.S.A. 20.00.0000... a AÐ 157,47 

5 X 12 vafningur ............ … NNA NR 137,54 

Marningsblokk ...... AR a AR NR a 38,19 

4 x 6 kg 100—800g 000 . BI 120,54 

Ysa: 

4Xx 14m/r4—8 02. . ANNANN 10,80 

4 Xx 14 m/r 8—12 oz. 12,51 

4 x 14 m/r 12—1( 14,21 

15,92 

  

x 12 

4 x 14 m/r 1— JS. 

x 35 m/r lausfryst IR . BR . IR 

145 formflök 2... FR a 

AX Td fr en IR 

  

Blokk regluleg ......... NNA essens rr erne, 

Blokk Ór€gluleg ........00000 00... ANNANN 

Þunnilda blokk Evrópa ........%000 00... AAA 

Marningsblokk ........ HAR ANNARRA enes gense 

Marningsblokk (P) ........... ARNA AR 

I x S0lausfryst Evrópa . ANNARRA 

Steinbítur: 

SX Tr IR ANNARRI . 66,74 

IOX 5 seneeeeeeeerreree AR AR NR 170,22 

Blokk regluleg ........ ANNANN a IR 98,20 

Marningsblokk 0... A … a A 20,84 
  

1 x 2 kg og 4x6kg A IR BI I 117,26



7. juli 1987 

Karfi: 

8Xx7m/r 

10 x 5 m/r 

10 x 5 r/l 

10 x 5 Sea Star 

5 x 8 m/r & b/l 

1x fr <150 gr 

      

  
I x 20 lausfrvst 

4 x 6 kg 1/1 lagp 

I < 45 formflök 

12 x 1 m/r BA 

Blokk 4 x 16 '% m/beingarði 

      

—700 g Japan . 

2.3 X 7 kg >700, 800 g Japan 

  

Ax 14 . 

Blokk regluleg 

Blokk m/b, þunnildi 
  Marningsblokk 

Langa: 
8 x 7 r/l 

IO x 5 

  

Blokk regi 
Marningsblokk 

uleg 

Keila: 

8x 71/1 . 

Blokk regluleg 

Grálúða: 

Heilfr. h/ yfir 3 kg 

Heilfr. h/l yfir 2 kg 
3 

Heilfr. h/l 1—2 

  

4 x 12 lagp. 

4 x 10,6 x 100g4 x 14 

  

>3 kg Jåpan 

I x 26 2—3 kg Japan 

  

x 26 1—2 kg Japan 

x ausfryst .. 

  

x 20 kg llausfryst 

  

Blokk regluleg 

Heilfrystur fiskur: 

Heilfryst 3 x 8 kg U.S.S.R 

    

633 

SDR cent pr. 

66,74 

      

SY Sø 

62,39 

   

  

66,74 

1 

    
70.86 

 



Nr. 327 634 7. juli 1987 

Verdbil verdur 5% 
Greiðslur í sjóðinn verða 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að teknu tilliti til 

verðbils, en greiðslur úr sjóðnum 50% af verðbreytingu frá grundvall: arverði án verðbils. 

Grundvallarverð miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það verður á hverjum 

tíma. 

  

  

Sjávarútvegsráðuneytið, 7. júlí 192 

F.h.r 

Jón B. Jónasson. 

   Kristin A£NUSSON. 

Nr. 328 7. juli 1987 

Ty we T AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

fyrir ufsaflök og þorskflök á tímabilinu frá í. janúar til 31. maí 1987. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjölnunarsjóð fiskiðnaðarins og 

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

ve verðprundvöl fyrir ufsaflök og þorskflök á tímabilinu frá 1. janúar til 31. maí 1987: 

  

  

      

  

  

Söltuð ufsaflök: DEM pr. lest ci 

ABFF ABK ABKK CKK 
1650/up ......... 4 900,00 4 530,00 3 860,00 3 68 33 2 900,00 

1250/16 50 FIRIR 4 580,00 1 230,00 3 540,00 3 31 2 650,00 

1000/1250 ............ 4 200,00 3 880,00 3 240,00 2 910,00 2 430,00 
800/1090 lll 3 800,00 3 560,00 2 850,00 2 630,00 2 140,00 

600/800 ........... 3 060,00 2 820,00 2 290,00 2 120,00 1 726,00 

Söltuð þorskflök: US $ pr. lest af. 

Flokkur A FO0/Up 22... . HR HR AA 3 976,00 

Flokkur A 400/700 ... BR . RANA 3 821,00 
Flokkur A 200/400 lll a HR AR 3 667,00 
Flokkur A 100/200 20... SR BR . NANNA 3 098,00 

Fiokkur B 700/up . ARI BR AA HA 3 541,00 

Fiokkur B 400/700 ......... BR RANA HNÐR … . 3 717,00 
Flokkur B 200/400 NANNA NANNA HAR 3 366,00 
Flokkur B 100/200 00... NANNA ANNARRA 2 735,00 

Verdbil verdur 3,5% og miðast við verðhækkun eingöngu. 

Greiðslur í sjóðinn verða 75% af verðbreytingu frá grundva 

verðbili. en greiðslur úr sjóðnum 75% af verðbreytingu frá grundvallarverði án verðbils. 

Verðin miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það verður á hverjum tíma. 

  

Harverði að viðbættu 

  

Sjávarútvegsráðuneytið, 7. júlí 1987. 

F. h. r. 

Jón B. Jónasson. 

 



= „ júlí 1987 635 Nr. 329 

AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

á frystri rækju í skel 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 

verðgrundvöll á frystri rækju í skel á framleiðslutímabilinu frá 1. maí 1987 og þar til annað 

verður ákveðið: 

Fryst rækja í skel SDR pr. kg fob 
Fleiri en 150 stk. í kg ófl. rækja ogiðnaðarrækja ................... 1,63 

Verdbil verdur 5%. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 

teknu tilliti til verðbils. Verðin miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það er á 

hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 7. júlí 1987. 

EF. h.r. 

Jón B. Jónasson.     
Kristín Magnússon. 

7. júlí 1987 Nr. 330 

AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystri 

rækju í skel á framleiðslutímabilinu frá 1. febrúar 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 

verðgrundvöll á frystri rækju í skel á framleiðslutímabilinu frá 1. febrúar 1987 og þar til 

annað verður ákveðið: 

Fryst rækja í skel SDR pr. kg fob 

Fleiri en 150 stk. í kg ófl. rækja ogiðnaðarrækja ..................… 1,60 

Verdbil verdur 5%. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast vid 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 

teknu tilliti til verðbils. Verðin miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það er á 

hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 7. júlí 1987. 

F. h. r. 

Jón B. Jónasson. 

Kristín Magnússon. 
 



AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu 

frá |. apríl til 31. maí 1987. 

7. júlí 1987 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöll fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu frá 1. apríl til 31. maí 1987: 

Fuilstaðinn þorskur: US $ pr. lest fob. 

Stórfiskur. … HR sr . … 10/30 I 

H 

Stórfiskur IR a AR AR … RENEE TU 

IV 

30/40 I 

NN … HI 

rue. . eee NR HI 
IV 

Stórfiskur 

  

Smáfiskur 20... se. . REE REE 40/60 I 

Småfiskur .. HR HR HR I 

Småfiskur . AÐ IR A IU 

A HR IR TV 

use . FR . 60/80 I 

a … JT 

eres rese IN 

IV 

80/100 1 

Smáfiskur . sr HR AR H 

Småfiskur MIR . IR HI 

Smáfiskur . . AR IR A IV 

  

Småfiskur 
    

Tandurverkadur borskur: 

Stórfiskur ... . 4. A . FI AR 10/30 1 

Miliifiskur . . rr IR HR 30/40 1 

Smáfískur ....... I Ll 0 80/100 1 

Smáfiskur AR . . HANNAR 40/60 1 

Smáfiskur ....... rr eserversrrnnerrrne AR … 60/80 1 

  

Millistaðinn þorskur: 
IR 10/30 I 

AÐ HR … ll 
30/40 1 

I 
40/60 I 

nm 
I 

60/80 I 

[I 
[II 

80/100 I 

ll 
ll 

  

2 

10
3 

DO
 

BA
D 

km
 

I
N
D
 
I
N
D
 
I
N
D
 

0
 

hó
 
þ
h
 

bh
 

10
 

Fm
 

fa
 

på
 

DR 
D
O
 

RO
 

DD
 

så 
(0
3 

(0
3 

L 
RO

 
RD
 

RO
 

RD
 

RD
 

NI
 

DR
 

10
 

nn
 
B
o
 

280,00 

077,00 

715,00 

407,00 

079,00 

721,00 

315,00 

963,00 

726,00 

390,00 

105.00 

771,00 

491,00 

263,00 

030,00 

636,00 

155,00 

1,00 

6,00 

336,00 

159,00 

929,00 

043,00 

699,00 

481,00 

888,00 

632,00 

290,00 

033,00 

915,00 

712,00 

„00 

712,00 
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Verðbil verður 5%. 
Greiðslur í sjóðinn verða 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að viðbættu 

verðbili, en greiðslur úr sjóðnum 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði án verðbils 

Verðin miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það verður á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 7. júlí 1987. 

F. hr. 

Jón B. Jónasson. 0 

Kristín Magnússon. 

7. júlí 1987 Nr. 

AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

fyrir frystan hörpudisk sem framleiddur er eftir 1. janúar 1987 

og þar til annað verður ákveðið. 

á
ð
 

(9
) 

DN 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöll fyrir frystan hörpudisk sem framleiddur er eftir Í. janúar 1987 og þar til ann- 
að verður ákveðið. 

Laus- og blokkfrystur hörpudiskur: SDR pr. Ib. cif. 

Færri en 60 stk. íb. .....0..%.0..0 00. 3,09 

Fleiri en 60 stk. í lb. og Óflokkað .......0%....0 0 2.86 

Hálfhreinsaður „................. 0... 1,41 

Raudur og brotinn .........0.....00 0000. 1,73 

Verdbil verdur 5%. 
Greiðslur í sjóðinn verða 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að viðbættu eða 

frádregnu verðbili. 

Verðin miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það verður á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 7. júlí 1987. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 

Kristín Magnússon.



Nr. 333 638 30. Júní 1987 

SAMÞYKKT 

um stjórn og fundarsköp Eyrarbakkahrepps. 

I. KAFLI. 

Um skipan hreppsnefndar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps er skipuð 7 hreppsnefndarmönnum kjörnum skv. Ill. 

kafla sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 1. mgr. 10. gr. og 11. gr. sömu laga. 

1 
. Er. 

Starfstímabil hreppsnefndar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

2 
ð. ga

 

Hreppsnefnd fer með stjórn Eyrarbakkahrepps 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. 

4. 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 

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 Eyrarbakkahrepps eru: 

I. Að kjósa oddvita og varaoddvita hreppsnefndar, nefndir og stjórnir skv. VI. kafla 

sveitarstjórnarlaga sbr. og V. kafla samþykktar þessarar. og skoðunarmenn til að 

annast endurskoðun ársreikninga hreppsins skv. VIII. kafla sveitarstjórnarlaga. Enn- 

fremur að ráða fasta starfsmenn hreppsins skv. VIL. 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 hreppsins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VILL. kafla 

sveitarstjórnarlaga sbr. og H. kafla samþykktar þessarar. 

D
D
 

I. KAFLI. 

Um 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.
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8. gr. 

  

Hrep psnefnd skal afgreida fjårhagsåætlun hreppssjåds, fyri 
ins fyrir lok janúarmánaðar ár hvert að ui ndangengnum tveimur umræðum í hreppsnefnd 

sbr. 24. gr. samþykktar þessarar. 

Ef ekki tekst að afgreiða fjárhagsáætlun skv. 1. mgr. skal hreppsnefnd s: 

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 te kjuðflun, um öflun lánsfjár, ef un Dad er að ræða og um ráðstöfun 

fjármagns á fjárhagsárinu bæði til rekstrar og eignabreytinga. Þá skal við gerð fjárhagsáætl- 

unar hafa hliðsjón af veltufjárstöðu hr eppssjóðs í byrjun fjárhagsárs og áætla fyrir þeim 

breytingum, sem nauðsynlegt er talið að gera á veltufjárstöðunni. 

rtækja og stofnana hrepps- 

    

skriflega 
       

  

  

   

     

9. 
Fjárhagsáætlun sk 5 gr. skal vera meginregla um fjármálastjórn hreppsins á 

fjárhagsárinu og ekki má stofna til útgjalda eða greiða fé úr hreppssjóði nema heimild sé ti! 

þess í fjárhagsé , útgjö ýldin 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 lánsfé. 

gr Cc
 

   

  

  
  

   

10. gr. 

Hafi forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar bre yst verulega, s.s. ef verðlagsbreytingar 

hafa orðið verulega meiri en ráð var fyrir gert, er hreppsnefnd heimilt að endurskoða 

fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgreiðir hreppsnef ad við eina umræðu, enda hafi 

breytingartillögurnar verið kynntar hreppsnefndarmönnum á sannanlegan hátt og í tæka tíð. 

ll. gr. 
Hreppsnefnd skal hafa lokið fullnað arafgreiðslu ársreikninga hi 'eppssjóðs, Í yrirtækja 

hans og stofnana c eigi síðar en í júnílok á ár hvert skv. 88. gr. sveitarstjórnarlaga sbr. 82 3 

gr. sömu laga. Eintak af ársreikningnum skal senda Hagstofu Íslands og félags 

neytinu fyrir 31. a ár hvert. Viðurlög skv. 2. mgr. $8. gr. sveitarstjórnarla 

vanrækslu hreppsnefndar á afgreiðslu og skilum ársreikninga. 
    

    

       

IH. KAFLI. 

Um fundarsköp hreppsnefndar. 

12. gr. 

Hreppsnefnd heldur reglulega fundi einu sinni i hverjum månudi, annan laugardag 
hvers månadar. 

Reglulegir fundir hreppsnefndar skulu að jafnaði haldnir í Blátúni og hefjast kl. 9 

árdegis. Heimilt er að fella niður fundi í hreppsnefnd í allt að tvo mánuði að sumarlagi 

Aukafundi skal halda í hreppsnefnd ettir því sem þörf krefur að mati oddvita hreppsins 

Og skylt er að halda aukafund í hreppsnefnd ef a.m.k. þriðjungur hreppsneindarmanna 
krefst þess.
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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. 

14. gr. 

Oddviti hreppsnefndar, sbr. þó 13. gr. samþykktar þessarar, boðar hreppsnefndartundi 

og ákveður jafnframt fundarstað, hafi hreppsnefnd ekki gert það. 

Hreppsbúum skal kunngert með auglýsingu, hvar og hvenær hreppsnefndarfundir eru 

haldnir. 

15. gr 

Oddviti hreppsnefndar semur dagskrå hreppsnefndarfundar. Å dagskrå hreppsnefndar- 

fundar skal taka: 

1. Logåkvednar kosningar s.s. kosningar oddvita hreppsnefndar, kosningar nefnda og 

órna svo og ráðningar starfsmanna hreppsins. 

2. Fundargerðir nefnda og stjórna á vegum hreppsins, ef, eða að svo miklu leyti, sem 

hreppsnefnd þarf að samþykkja ályktanir, sem í þeim felast, sbr. 55. gr. samþykktar 

þessarar. 

3. Önnur mál, sem falla undir verksvið hreppsnefndar og oddviti ákveður að taka á 

dagskrá eða einhver hreppsnefndarmanna óskar, að tekin verði á dagskrá. Hrepps- 

nefndarmaður, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá hreppsnefndarfundar, skal tilkynna 

það oddvita skriflega með tillögu eða fyrirspurn a.m.k. þremur sólarhringum fyrir fund. 

  

Dagskrá hreppsnefndarfundar skulu fylgja afrit fundargerða, tillagna og annarra gagna, 

sem oddviti telur nauðsynleg. Dagskrá skal jafnframt fylgja afrit fundargerðar síðasta 

hreppsnefndartundar. 

16. gr. 

Oddviti skal boða hreppsnefndarmenn á hreppsnefndartund bréflega í síðasta lagi 

tveimur sólarhringum fyrir hreppsnefndarfund og skal dagskrá fylgja fundarboði. 

17. gr. 

Aukafund í hreppsnefnd skal oddviti boða bréflega eða símleiðis með a.m.k. 

sólarhrings fyrirvara. 

18. gr. 

Aldursforseti hreppsnefndar setur fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar og stýrir 

honum, uns oddviti hreppsnefndar hefur verið kjörinn. 

Oddviti hreppsnefndar skal kjörinn til fjögurra ára. 

Sá er rétt kjörinn oddviti, sem fengið hefur atkvæði meirihluta hreppsnetndarmanna. 

Verði þeim atkvæðafjölda eigi náð, skal kjósa að nýju um þá tvo, sem flest atkvæði fengu. 

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 aðterð 

beitt við kosningu hans, 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. 
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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. 

Hreppsnefndarfundi skal að jafnaði halda 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 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 hreppsnefndarmanna 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 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 hafa verið á 
dagskrá, ef 2/3 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: 

l. 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 sem boðar þá
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varamann á fund. Hreppsnefndarmanni, sem forfallast um stundarsakir er heimilt að 

ákveða, hver varamanna hans skuli taka sæti á hreppsnefndarfundi ella tekur varamaður 

sæti samkvæmt ákvæðum Í. og 2. mgr. 35. 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 almenni má ætla að 

viljaafstaða hans mótisí 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 hreppsnefndarmenn 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, koma leiðréttingu á framfæri, bera af sér ámæli eða gera athugasemd við 

fundarsköp. Hafi tveir eða fleiri hreppsnefndarmenn kvatt sér hljóðs samtímis, ákveður 

oddviti, í hvaða röð þeir skuli tala. 

   

  

28. gr 

Hreppsnefndarmadur skal beina måli sfnu til oddvita. Pegar ti 

nefndar eða stjórnar, skal hreppsnefndarmaður taka fram hvaða li 

hann óskar að ræða. 

Ekki má hreppsnefndarmaður lesa upp prentað mál við u 

með leyfi oddvita. 

umræðu er fundargerð 

liði fundargerðarinnar 

  

il 

ð 

x 
eður í hreppsnefnd nema 

  

29. gi 

Beri hreppsnefndarmadur adra menn brigslum, skal oddviti vita hann. Oddviti getur 

lagt til vid hreppsnefnd, ad hreppsnefndarmadur, sem vittur hefur verid tvisvar å sama 

rund, 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. 

Telji oddviti umræður dragast úr hófi fram. get tur hann lagt fram dagskrártillögu um, að 

ræðutími hvers hreppsnefndarmanns verði takmarkaður, umræðum verði lokið á tilteknum 

tíma eða umræðum um tiltekið mál verði lokið þá þegar. Hver hreppsnefndarmaður getur 

og borið fram slíkar tillögur. Hreppsnefnd afgreiðir tillögur um takmörkun umræ æðna 

umræðulaust. Ekki má þó takmarka umræðu um mál svo, að hún standi skemur en tvær 

klukkustundir, ef einhver hreppsnefndarmaður kveður sér hljóðs. Umræður um fjárhags- 

áætlun eru ekki háðar ákvæðum greinar þessarar. 

Óski hreppsnefndarmaður eftir Örstuttu fundarhléi skal oddviti verða við því. 
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31. gr. 

Hreppsnefndarmadur getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu, 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 nefndar eða stjórnar eða oddvita. 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. 

33. gr. 

Atkvæðagreiðsla á hreppsnefndarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 

Oddviti biður þá hreppsnefndarmenn sem samþykkja mál, að rétta upp hægri hönd sína. Að 

því búnu leitar oddviti mótatkvæða með sama hætti. 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 felli 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 nafnaskrá hreppsnefndarmanna í stafrófsröð og skal það ráðast af 

útdrætti, hvaða hreppsnefndarmaður greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Við nafnakali skal 

oddviti greiða atkvæði síðastur. Við nafnakall svarar hreppsnefndarmaður, 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, 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 hlutfaliskosningar skv. d' Hondts 

reglu sbr. 16. og 17. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Þegar kjósa skal einn fulltrúa eða ráða starfsmann úr hópi margra, sem tillögur haf: 

komið fram um, skal kosning fara fram með sama hætti og kosning oddvita hreppsnefndar 

sor. 3. mgr. Í8. 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, 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.
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Mál, sem tekin eru fyrir á lokuðum fundi sbr. 2. mgr. 20. 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 hreppsnefnadarmenn 

undirrita hana nema hreppsnefnd ákveði annað. 
Hreppsnefndarmaður, sem gera vill athugasemd við eitthvert atriði í fundargerð, getur 

undirritað hana með fyrirvara um það atriði. 

IV. KAFLI. 

Um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanns. 

36. gr. 

Hreppsnefndarmaður á rétt á að fá mál samkvæmt 4. og 5. gr. samþykktar þessarar 

tekið á dagskrá hreppsnefndarfundar, enda tilkynni hann það oddvita skriflega a.m.k. 
þremur sólarhringum fyrir fund. 

7 Q 37. gr. 
Hreppsnefndarmanni er bæði rétt og skylt að sækja fundi hreppsnefndar nema lögmæt 

forföll hamli sbr. 25. 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 nefndum á vegum 

hreppsnefndar. Þó getur sá, sem verið hefur oddviti eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í 

nefnd sama tímabil, skorast undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á 

hendi. 

r, 

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 hrepps- 

nefndar 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 atkvæðagreiðsl- 

unni. 

40. gr. 

Hreppsnefndarmanni ber að gegna störfum sínum í hreppsnefnd af aláð og samvisku- 

semi og gæta hagsmuna hreppsins, en í störfum sínum er hreppsnefndarmaður einungis 

bundinn af lögum og sannfæringu sinni. 

41. gr. 

Hreppsnefndarmaður á aðgang að bókum og skjölum hreppsins og einnig óhindraðan I Sang 8 SK] p 8 8 
aðgang að stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaðflunar 

vegna starfa sinna.
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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 máls, 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. 

Hreppsnefndarmaður skal fá þóknun fyrir störf sín í hreppsnefnd. 

Takist hreppsnefndarmaður á hendur ferð á vegum hreppsins skv. ákvörðun hrepps- 

nefndar á hann rétt á greiðslu ferða- og dvalarkostnaðar. 

3 45. gr. 

Haga skal fundum hreppsnefndar þannig, að hreppsnefndarmaður eigi möguleika á að 

taka sér orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

(rn
 

46. gr. 

Geti hreppsnefndarmadur ekki sått hreppsnefndarfund/fundi vegna veikinda eda af 
öðrum ástæðum tekur varamaður sæti hans meðan þannig hagar til, samkvæmt 25. gr. 

samþykktar þessarar. 

47. ør. 5 

Akvæði þessa kafla um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna gilda einnig um 

varamenn, sem sitja hreppsnefndarfundi. 

V. KAFLI. 

Nefndir og stjórnir. 

48. gr. 

Hreppsnefnd kýs fulltrúa í nefndir og stjórnir samkvæmt ákvæðum laga, reglugerða og 

samþykktar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar hlutfallskosningar. ef 

einhver hreppsnefndarmanna óskar þess. 

Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana hreppsins eru ekki kjörgengir í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá. 

49. gr. 

Oddviti hreppsnefndar boðar nefnd saman til fyrsta fundar eða ákveður, hver skuli pera 

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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50. 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. 

51. 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. 

52. gr 

Formaður nefndar stýrir fundum hennar. Ákvæði III. og IV. kafla samþykktar þessarar 

gilda um meðferð mála í nefndum og stjórnum hreppsins, eftir því sem við á. 

53. gr. 

Um hlutverk og valdsvið nefnda og stjórna á vegum hreppsins fer eftir því sem ákveðið 

er í lögum, reglugerðum eða samþykktum hreppsnefndar. 

Hreppsnefnd g getur falið nefnd fullnaðarafgreiðslu einstakra mála eða málaflokka nema 

slíkt vald sé að lögum sérstaklega falið hreppsnefnd til ákvörðunar. 

tn
 4. gr. 

Nefndir 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. 

Ga
 

55. gr. 

Fundargerðir nefnda og stjórna hreppsins skulu að jafnaði teknar á dagskrá hrepps- 

nefndar og skal það gert svo fljótt sem unnt er að afloknum nefndarfundi. 

Ályktun nefndar eða stjórnar sem hefur í för með sér útgjöld, skal ætíð lögð fyrir 

hreppsnefnd til endanlegrar afgreiðslu. 

56. gr. 

Hreppsnefnd kýs í eftirtaldar nefndir og stjórnir: 

A. Til eins árs. Á fundi í júní ár hvert: 

Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnar- 

laga nr. 8/1986. 

2. Undirkjörstjórn við alþingiskosningar. Tveir aðalmenn (hreppstjóri, sjálfkjörinn 

formaður) og þrír til vara skv. 10. gr. laga nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis. 

B. Til tveggja ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum hreppsnefndarkosningum: 

1. Stjórn Hitaveitu Eyra. Tveir aðalmenn og einn til vara skv. samþykktum Hitaveitu 

Eyra nr. 559 1. október 1981. 

2. Endurskoðandi ársreikninga Hitaveitu Eyra. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 

samþykktum Hitaveitu Eyra nr. 559 1. október 1981.
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Til fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum hreppsnefndarkosningum: 
I. Áfengisvarnarnefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. áfengislaga 

nr. 82/1969 

2. Barnaverndarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmar; 

barna og ungmenna nr. 53/1966. 

Byggingarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga nr. 
54/1978. 

á. Félagsmálanefnd öryrkja og eldri borgara. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. 
Verksvið nefndarinnar er að hafa umsjón með heimilishjálp fyrir öryrkja og eldri 
borgara skv. samþykkt um heimilishjálp í Eyrarbakkahreppi nr. 431/1975 og 
félagsstarfi öryrkja og eldri borgara í hreppnum. 

5. Hafnarstjórn. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. hafnalaga nr. 69/ 
1984. 

6. Heilbrigðisnefnd Selfosssvæðis. Einn fulltrúi í nefndina og annar til vara skv. 6. gr. 
laga nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

7. Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 
23. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

8. Skólanefnd Barnaskólans á Eyrarbakka. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 
17. og 18. gr. laga nr. 63/1974 um grunnskóla. 

9. Stjórn verkamannabústaða (tilnefning). Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 36. 
gr. laga nr. 60/1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

10. Stjórnarnefnd vinnumiðlunar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. laga 
18/1985 um vinnumiðlun. 

Einn forðagæslumaður og annar til vara skv. 53. gr. búfjárræktarlaga nr. 31/1973. 
12. Byggðasafnsnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Verksvið nefndarinnar er 

að hafa umsjón með og stjórna Sjóminjasafninu á Eyrarbakka skv. skipulagsskrá 
safnsins. 

13. Skipulags- og landnýtingarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Verksvið 
nefndarinnar er að fjalla um og gera tillögur til hreppsnefndar um skipulags. og 
landnýtingarmál. 

14. Stjórn veitustofnana. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Verksvið stjórnarinnar er 
að fjalla um og gera tillögur til hreppsnefndar um málefni Vatnsveitu Eyrarbakka og 
Rafveitu Eyrarbakka. 

15. Stjórn bókasafns UMFE. Þrír aðalmenn o g ja 

1976 um almenningsbókasöfn og 2. mgr. 3. ar nr. 138/197 
16. Umhverfisnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Með Sal verkefna nefndar- 

innar er að fjalla um og gera tillögur til hreppsnefndar í umhv erfis- og fegrunarmál- 
um í hreppnum. 

17. Æskulýðsnefnd. Þrír aðalmenn og þrír til vara. Verksvið nefndarinnar er að fjalla 
um og gera tillögur til hreppsnefndar um æskulýðs- og íþróttamál. 

  

ir til vara skv. 6. gr. laga um vernd 

    

JS
) 

   

  

  

  

nmargir til vara skv. 7. gr. laga nr. 50/ 

   gr. regh 

    

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. 
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VI. KAFLI. 

Um framkvæmdastjórn og starfslið hreppsins. 

58. gr. 

Oddviti hreppsnefndar hefur með höndum daglega stjórn hreppsins, undirbýr fundi 

hreppsnefndar og stjórnar þeim, annast framkvæmd ákvarðana hennar og annarra málefna 

hreppsins, svo sem bréfaskriftir, gjaldheimtu og reikningshald. Oddviti hefur prókúruum- 

boð fyrir hreppinn. 
Oddviti er æðsti yfirmaður starfsliðs hreppsins. 

59. gr. 

Hreppsnefnd ákveður laun oddvita með hliðsjón af ákvæðum 68. gr. sveitarstjórnar- 

laga. 

60. 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 þriggja mánaða uppsagnarfresti. 

61. gr. 

Fastráðnir starfsmenn hreppsins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum 

þriggja 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. 

62. gr. 

Um ráðningu verkamanna, afleysingamanna og annarra starfsmanna sem eigi eru 

ráðnir með þriggja mánaða uppsagnarfresti fer eftir reglum sem hreppsnefnd setur. Um 

kaup og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps hefur sett samkvæmt ákvæðum 3. 

mgr. 7. gr. og 49. gr. sveitarstjórnarlaga nr. $/1986. staðfestist hér með til að öðlast þegar 

gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli 

Félagsmálaráðuneytið, 30. júní 1987. 

Alexander Stefánsson. 

Þórhildur Líndal. 

  

Stjórnartíðindi B 34, nr. 319—-333. Útgáfudagur 21. júlí 1987.
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REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum út af Austfjörðum. 

1. gr. 

Frá og með 18. júlí eru allar togveiðar með botn- og flotvörpu bannaðar á svæði, sem 
markast af eftirfarandi punktum: 

64'46'99 N — 12943'66 V 

64945'11 N — 12915'03 V 

64922775 N — 12239725 V 

64721'05 N — 12249730 V 

64916751 N — 13914717 V In
 

BR 
Ud
 

N
å
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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 gildi 18. júlí 1987 og birtist til eftirbreytni öllum þeim 

sem hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 191 6. maí 1987 um bann við 

togveiðum á Breiðdalsgrunni og reglugerð nr. 199 18. maí 1987 um bann við togveiðum út af 
Hvalbak. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 19. júlí 1987. 

F.h.r. 

Arni Kolbeinsson. 

Jón B. Jónasson. 

B 43 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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REGLUGERÐ 

um nefnd um kjararannsóknir opinberra starfsmanna. 

1. gr. 

Nefnd um kjararannsóknir opinberra starfsmanna starfar í þeim tilgangi að safna saman 

og miðla upplýsingum um kjör starfsmanna hjá opinberum aðilum, kjör annarra launþega 

og þróun launa og kjaramála almennt til þeirra sem að nefndinni standa, sbr. 4. gr. 

  

Nefndin aflar upplýsinga um kjör, sbr. 1. gr. sem hér segi 

1. Með söfnun, skipulagningu og skráningu upplýsinga um Íaun og önnur kjaraatriði 

opinberra starfsmar sem aðilar að nefndinni leggja henni til 

2. Með öflun og skipu skráningu upplýsinga frá öðrum aðilum, sem stunda 

reglubundnar kjararannsóknir. 
. sem aðilar að nefndinni ákveða hverju sinni. 

  

   

  

3. gr. 
1 ; d sem láta 7 din 5 

m til þeirra opinberu vinnuveitenda. sem láta nefndinni Í té 

um skýrslum og sérstökum 

  

starfsmanna þei rra með reglule 

    

safnað er eða unnar eru á vegum nefnd: r, aðrar en þær 

rúnaðarmál og er einstökum aðilum að 

samþykkis allra nefndarmanna. 

    

  

sbr. fyrri málsgrein, eru sem nefndi g 

nefndinni óheimilt að notfæra sér þær 

  

    

  

Nefndin vinnuveitenda 

álaráðherra, einn af launaneind 

forsvarsmanna sjálfseignarstofnana samkvæmt nánari ákvörðun fjármálar áðherra. 

Þrír fulltrúar launþega skulu tilnefndir af BSRB. einn af BHMR og einn af KÍ. 

Nefndin skiptir með sér verkum og ákveður sér framkvæmdastjórn. 

  

skinnå 10 SKIÐUÓ IU 

ga, enn af Reykjavikt        fjárm 
     

5. 

Nefndin setur sér starfsreglur, m.a. um starfssvið og starfshætti. og ákveður nánar með 

hvaða hætti hún hagar störfum að verkefnum skv. 1.-3. grein. Nefndin skal kosta kapps um 

að skapa einhug um lausn þeirra verkefna sem henni eru falin. Ákvarðanir um verkefni og 

birtingu á niðurstöðum verða ekki teknar með afli atkvæða. 

r í. fs
 

  

6. gr. 

Kostnaður vegna starfa nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði samkvæmt fjárveitingum Í 

fjárlögum. Nefndin ræður sér sjálf starfsmenn. 

1. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 94 31. desember 1986, um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna og öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 7. júlí 1987. 

Þorsteinn Pálsson. 

Indriði H. Þorláksson.
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REGLUGERÐ 

um Útflutningslánasjóð, RTÁ. 

1. gr. 

Heiti sjóðsins er Útflutningslánasjóður, RTÁ (ríkisaðild með takmarkaðri ábyrgð). 

Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík. 
Stofnendur sjóðsins eru Seðlabanki Íslands, Landsbanki Íslands og Iðnlánasjóður. 

Aðrir viðskiptabankar geta orðið aðilar að sjóðnum og fer þá um framlagsfé þeirra, ábyrgð 
og aðild að stjórn sjóðsins eftir því sem um semst milli þeirra og sjóðsstjórnar í samræmi við 

7 sjóðsins og reglugerð þessa. 

      

2. gr. 

Hlutverk Útflutningslánasjóðs er: 

a) að veita lán vegna útflutnings meiri háttar véla og tækja, þar á meðal skipa og annarra 

fjárfestingarvöru, sem framleidd er innanlands, og skulu slík lán 

ardeild útflutningslána í Iðnl: Ánasjóði eða með annarri fullpi 

b} að veita samkeppnislán, það er að s se tl innlendra aðila, er kaupa vélar og tæki, 

ar með talin skip, sem fr 

      

    

   

  

    

  

   
   

    ia lán 

    ands, gegn b ankaáby 3 eða annari 

remum 

n bei im, þeim 

samb. ærtles 

  

   
       

      

Auk stofnfjár og framlagsfjár er sjóð ni heimilt að afla fjár t 

lántökum hjá innlendum bönkum og inni ilt að 

a. Sjá 

  

ir hans, ábyrgjast fjárskuldbindingar 

ösins ótakmarkaða ábyrgð á þeim 

núar 1986, uns þeim er lokið. 

      

  

     
með framlagi sínu. Þó ber: á "stofnendur s 

3 skuldbindingum sjóðsins, sem stofnað var til fyrir 1. 

hans 

  

5. gr 

Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur 1 mönnum og jafnmörgum til vara, og skipa 

Seðlabankinn, Landsbankinn og Iðnlánsjóður einn fulltrúa hver. Önnur skipan stjórnar 

sjóðsins er þó heimil, samkvæmt ákvörðun sjóðsaðila, sbr. 3. málsgr. 1. gr. Skipa skal 

varamenn á sama hátt. Stjórn sjóðsins skal skipuð til eins árs í senn. Aðilar að sjóðnum 

ákveði laun stjórnarmanna. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins kýs sér formann og skiptir með sér verkum. Formaður sjóðsstjórnar 

kallar saman fundi og stýrir þeim. Engar bindandi ákvarðanir má taka, nema allir 

stjórnarmenn eða varamenn þeirra séu á fundi. Afl atkvæða ræður úrslitum mála.
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7. gr. 

Verkefni stjórnarinnar eru einkum þessi: 
a) Hún tekur ákvarðanir um lánveitingar og setur lágmarksskilyrði fyrir þeim. 

b) Hún tekur ákvarðanir um vexti og önnur útlánakjör sjóðsins í samræmi við gildandi lög 

og reglur á hverjum tíma. 

c) Í upphafi hvers árs gerir stjórnin lánaáætlun fyrir komandi ár, auk þess sem 1 hån åætlar 

hve mikils lánsfjár þurfi að afla til starfsemi sjóðsins. 

d) Í lok hvers bókhaldsárs, sem skal vera hið sama og almanaksárið, semur stjórnin 

skýrslu um starfið á árinu og leggur hana fyrir aðila sjóðsins. 

8. gr. 

Til að skuldbinda sjóðinn þarf undirskrift formanns stjórnar og annars meðstjórnanda. 

9. gr. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að fela Landsbanka Íslands eða annarri lánastofnun umsjá 

sjóðsins, og skal sá aðili sjá um afgreiðslu lána og innheimtu. 

10. gr. 

Ársfundur, þar sem sitja fulltrúar stofnenda og annarra aðila. úrskurðar reikninga 

sjóðsins og tekur ákvarðanir um ráðstöfun tekjuafgangs og afskriftir krafna að fengnum 

tillögum stjórnar sjóðsins 

ll. gr. 

Útflutningslánasjóður er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og sköttum, hverju 

nafni sem nefnast, til ríkissjóðs og sveitarsjóða eða annarra stofnana. Nær undanþága og til 

stimpilgjalda af eigin skuldbindingum. 

12. gr. 
Nú er fasteign seld á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskipti, og ber þá uppboðs- 

haldara að rannsaka, hvort eignin sé veðsett Útflutningslánasjóði, og geta þess í uppboðs- 

gerðinni. Ef svo reynist, skal Útflutningslánasjóði gert viðvart svo tímanlega að hægt sé að 

mæta eða láta mæta við uppboðið. 

13. gr. 
Án samþykkis meirihluta stjórnar er einhliða úrsögn stofnaðila eða seinni framlagsaðila 

úr sjóðnum óheimil. 
Verði sjóðurinn lagður niður, skuli eignir sjóðsins, að fullnægðum skuldbindingum. 

ganga til stofnaðila og framlagsaðila í hlutfalti við greitt stofnfé og framlagsfé. 

. 14. gr. 

Reglugerð þessi er sett á grundvelli laga nr. 47/1970 um Útflutningslánasjóð og laga nr. 

28/1987 um breytingu á þeim lögum og öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð 

nr. 11/1971. 

Viðskiptaráðuneytið, 14. júlí 1987. 

Jón Sigurðsson. 
Tryggvi Axelsson. 
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REGLUGERÐ 

um sérstakan söluskatt. 

Í. gr. 

Greiða skal í ríkissjóð 10% — tíu af hundraði — sérstakan söluskatt af innlendum 

viðskiptum og innfluttum vörum til eigin neyslu eða nota innflytjenda eins og nánar er mælt 

fyrir um í reglugerð þessari 

2. gr. 

Hver sá sem selur eða afhendir í atvinnuskyni eða tekur til eigin nota vöru eða verðmæti 

sem um ræðir í 3. gr. eða innir af hendi vinnu og þjónustu sem um ræðir í 4. gr. skal með 

þeim takmörkunum sem þar eru gerðar innheimta sérstakan söluskatt samkvæmt I. gr. at 

andvirði hins selda og standa skil á honum í ríkissjóð. 

Greiða skal sérstakan söluskatt af sölu á allri matvöru annarri en þeirri sem um getur í 

2. mgr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal ekki greiða sérstakan söluskatt af sölu á eftirtalinni 

matvöru: 

a) Nýmjólk. G-mjólk, léttmjólk, rjóma, sýrðum rjóma, kaffi- og þeytirjóma, skyri 

(hreinu sem blönduðu), sýrðri mjólk, jógúrt (hreinni sem blandaðri}, mysu, undan- 

rennu og smjöri. 

b) Á öllum osti, þ.m.t. kotasæla. 

c) Nýjum fiski, þ.m.t. vatnafiskur, humar, rækja og skelfiskur, hvort sem hann er heill, 

flakaður, hakkaður eða bútaður. Sama á við um saltaðan, siginn, frosinn, reyktan. 

grafinn, kryddleginn (einnig í brauðraspi) og kæstan fisk. Fiskur sem hlotið hefur 

einhverja vinnslu- eða geymslumeðferð umfram það sem að ofan greinir er hins vegar 

skattskyldur. 

d) Nýju, frosnu, reyktu, sýrðu og söltuðu kjöti. Sama á við um niðurskorið. kryddlegið 

(einnig í brauðraspi), úrbeinað og hakkað kjöt kjötálegg sem ekki er niðursoðið, 

kjötfars, pylsur, bjúgu. svið, sviðasultu, hrútspunga og ótilreitt sem og tilreitt slátur. 

Kjöt sem hlotið hefur vinnslumeðferð umfram það sem að framan greinir er skattskvlt. 

e) Matjurtum. þ.e. nýjum ávöxtum, nýju grænmeti og garðávöxtum, sem ekki hafa fengið 

neina vinnslumeðferð aðra en þvott og pökkun í smásöluumbúðir. 

f) Eggjum. 

g) Smjörlíki. 

h) Matvöru sem er söluskattsskyld, sbr. 2. mgr. 2. tl. 13. gr. reglugerðar um söluskatt nr 

480/1982 með síðari breytingum. 

i) Matvöru sem seld er úr landi. 
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4. gr. 

Af eftirtalinni þjónustu skal greiða sérstakan söluskatt: 

1. Þjónustu lögfræðinga, löggiltra endurskoðenda, verkfræðinga, tæknifræðinga. við- 

skiptafræðinga, hagfræðinga, arkitekta og annarra hliðstæðra aðila. 
2. Bókhaldsþjónustu, framtalsaðstoð, tölvuþjónustu og tölvuvinnslu, þ.m.t. þjónusta 

kerfisfræðinga, og hvers konar ráðgjöf, svo sem viðskipta-, rekstrar- eða tækniráðgjöf, 

og auglýsingaþjónusta, þ.e. gerð, miðlun og ráðgjöf varðandi auglýsingar. 

3. Þjónustu fasteignasala og seljenda notaðra bifreiða. 

Þjónusta lækna, tannlækna og önnur eiginleg heilbrigðisbjónusta, svo sem ljós- og 

nuddlækningar, störf ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga, uppeldisfræðinga, 

tannsmíði og tannviðgerðir svo og framleiðsla gervilima og umbúða fyrir lamað fólk. er 

undanþegin sérstökum söluskatti. Sama á við um þjónustu presta og útfararþjónustu. 

Sé vinna eða þjónusta, sem um ræðir í Í. og 2. ti. 1. mgr., innt af hendi erlendis, fyrir 

aðila sem þar eru heimilisfastir, skal ekki innheimta sérstakan söluskatt af henni. 

5. gr. 
Ákvæði reglugerðar um söluskatt nr. 486/1982 með síðari breytingum, svo sem um 

tilkynningarskyldu, tilhögun bókhalds, ákvörðun skattstofns, framtöl, álagningu, uppgjörs- 

tímabil, innheimtu, lögvernd, viðurlög, eftirlit, kærur, úrskurði og aðra framkvæmd skulu 

gilda eftir því sem við á um sérstakan söluskatt. 

6. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í ll. kafla laga nr. 68/1987 um 

ráðstafanir í fjármálum, öðlast gildi frá og með 1. ágúst 1987. Þó skulu ákvæði á. gr. ekki 
koma til framkvæmda fyrr en frá og með Í. september 1987. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
I 

Allir beir sem stunda starfsemi sem skattskyld er samkvæmt 3. gr. reglugerdar bessarar 

skulu tilkynna skattstjåra bar sem beir eru heimilisfastir fyrir 1. ágúst 1987 um rekstur sinn 

eða starfsemi. Þeir sem stunda starfsemi sem skattskyld er samkvæmt á. gr. skulu á sama 

hátt tilkynna starfsemi sína fyrir 20. ágúst 1987. Ákvæði 11. gr. laga nr. 10/1960 um söluskatt 

með síðari breytingum skulu að öðru leyti gilda um tilkynningar samkvæmt þessu 
bráðabirgðaákvæði. 

Aðilar sem um ræðir í Í. mgr. er tilkynnt hafa skattstjóra um söluskattsskylda starfsemi 

sína samkvæmt Íl. gr. laga nr. 10/1960 eru undanþegnir tilkynningarskyldu samkvæmt Í. 

mgr. 

Ii 
Hafi verid gerdur samningur ådur en ákvæði reglugerðar þessarar koma hl fram- 

kvæmda um sölu vöru, vinnu eða þjónustu sem skattskyld er samkvæmt reglugerðinni, en 

afhending hins selda fer fram eftir að ákvæðin koma til framkvæmda, skal skila sérstökum 

söluskatti af þessum viðskiptum í ríkissjóð. Kaupanda ber í þessum tilvikum að greiða 

seljanda viðbót við samningsgreiðsluna er svarar sérstökum söluskatti nema sannað sé að 
skatturinn hafi verið talinn með í kaupverðinu við ákvörðun þess. 

ill 
Nú hefur innflytjandi, áður en ákvæði 3. gr. reglugerðarinnar ganga í gildi, afhent skjöl 

til tollmeðferðar sem að öllu leyti eru fullnægjandi til þess að unnt sé að tollafgreiða þegar í 
stað vöru sem gjaldskyld er skv. 3. gr. og skal þá ekki innheimtur sérstakur söluskattur af
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henni við tollafgreiðslu, sbr. j-lið 4. gr. laga nr. 10/1960, enda eigi fullnaðartollafgreiðsla sér 

stað fyrir 10. ágúst 1987. 
Hafi vörur, sem um ræðir í 1. mgr., verið afhentar innflytjendum fyrir |. ágúst 1987 með 

leyfi tollyfirvalda gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda skal Brea sérstakan 

söluskatt af þeim nema því aðeins að fullnaðartollafgreiðsla eigi sér stað fyrir 1. september 
1987. 

Fjármálaráðuneytið, 27. júlí 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

Lárus Ögmundsson. 
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um söluskatt 

nr. 486/1982 með áorðnum breytingum. 

I. gr. 

IS. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Allir þeir sem innheimta söluskatt skv. 2. mgr. 2. gr. laga nr. 10/1960 um söluskatt með 

áorðnum breytingum og sérstakan söluskatt skv. H. kafla laga nr. 68/1987 um ráðstafanir í 

fjármálum skulu, auk þess sem fyrir er mælt í lögum nr. 51/1968 um bókhald með síðari 

breytingum, haga bókhaldi sínu og söl uskattsuppgjöri þannig að skattyfirvöld geti ávallt 

gengið úr skugga um réttmæti söluskattsskýrslna, og á það einnig við um þá sem ekki eru 

taldir bókhaldsskyldir samkvæmt áðurgreindum lögum um bókhald. 

2. gr. 
Við 16. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein svohljóðandi: 

Söluskattsskyldir þættir starfseminnar, sala og innkaup, skulu einnig aðgreindir eftir því 

hvort um er að ræða söluskattsskyldu samkvæmt lögum nr. 10/1960 eða samkvæmt ákvæðum 

um sérstakan söluskatt í 1. kafla laga nr. 68/1987. 

3. gr. 

17. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Solus kattsskyldir aðilar skulu annað hvort hafa í aðalbókhaldi sínu sérstaka reikning: 

fyrir þær fjárhæðir er færa skal á söluskattsskýrslu eða færa þær í sérstakar undirbækur eða. 

yfirlit sem í 'ggð eru á aðalbókhaldinu. Færslum skal þannig hagað að rekja megi einstakar 

fjárhæðir á söluskattsskýrslu til þeirra gagna sem á er byggt, bæði að því er varðar skiptingu 
heildarveltu og frádráttar. 

Þeim smásöluverslunum sem ekki hafa aðstöðu til að halda söluskattsskyldri og 

söluskattsfrjálsri sölu aðgreindri á sölustigi er heimilt að miða söluskattsuppgjör sitt við 

heildarveltu og reiknað útsöluverð keyptra vara á hverju uppgjörstímabili án tillits til birgða 

í byrjun eða við lok hvers tímabils, eftir því sem nánar er ákveðið í þessari grein, enda sé 

innkaupum á skattfrjálsum og skattskyldum vörum haldið aðgreindum í bókhaldi. sbr. 2. og 

3. mgr. 16. gr. þessarar reglugerðar. Heimilt er að velja milli eftirtalinna uppgjörsaðferða:
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1. Utséluverd hinna keyptu vara skal reiknad á hverjum einstökum innkaupareikningi og 

fært sérstaklega í bókhald og flokkað í þrennt, þ.e. á milli söluskattsfrjálsra vara, 

söluskattsskyldra vara og vara sem bera sérstakan söluskatt. Við söluskattsskil fyrir 

hvert uppgjörstímabil skal útsöluverð keyptra vara í hverjum flokki fyrir sig reiknað 

saman. Heildarveltu á hverju uppgjörstímabili skal síðan skipt í þrennt, þ.e. á milli 

söluskattsfrjálsra vara, söluskattsskyldra vara og vara sem bera sérstakan söluskatt, í 

sömu hlutföllum og eru á milli reiknaðs útsöluverðs innkaupanna á tímabilinu. Til 

frádráttar heildarveltu á söluskattsskýrslu færist það hlutfall heildarveltunnar sem 

svarar til hlutfalls útsöluverðs keyptra söluskattsfrjálsra vara á tímabilinu. Sölusskatts- 

skyld velta skiptist síðan milli sölu sem söluskattsskyld er samkvæmt lögum nr. 10/1960 

og gjaldskyldrar sölu sérstaks söluskatts samkvæmt ákvæðum 11. kafla laga nr. 68/1 1987 i 

sömu hlutföllum og er á milli reiknaðs útsöluverðs innkaupanna á tímabilinu. Við skil 

síðasta mánaðar hvers árs skal fara fram afstemming á heildarsöluskattsskilum liðins 

árs. Útsöluverð keyptra vara í hverjum flokki skal reiknað saman fyrir öll tímabilin og 

hlutföll heildarveltu ársins reiknuð í samræmi við það. Skil á söluskatti og sérstökum 

söluskatti fyrir síðasta mánuð ársins skulu miðast við söluskattsskylda veltu ársins og 

gjaldskylda ársveltu sérstaks söluskatts að frádreginni þeirri veltu sem söluskatti o 

sérstökum söluskatti hefur þegar verið skilað af á árinu. 

2. Útsöluverð keyptra söluskattsfrjálsra vara skal reiknað á hverjum einstökum 

innkaupareikningi og fært sérstaklega í bókhald. Við skil á söluskatti og sérstökum 

söluskatti fyrir hvert uppjörstímabil skal útsöluverð keyptra söluskattsfrjálsra vara 

reiknað saman og fært til frádráttar frá heildarveltu á söluskattsskýrslu tímabilsins að 

frádreginni lágmarks rýrnun. Reiknuðum mismun skal síðan skipt milli söluskatts- 

skyldrar veltu og gjaldskyldrar veltu sérstaks söluskatts þannig að útsöluverð keyptra 

vara samkvæmt öðrum hvorum þessara flokka skal reiknað og dregið frá mismun 

heildarveltu og frádráttar vegna söluskattsfrjálsra vara til að finna gjaldstofn hins. 

Útsöluverð keyptra vara, annars vegar sem jöluskattsskyldar eru samkvæmt lögum nr. 

10/1960 og hins vegar vara sem gjaldskyldar eru samkvæmt ákvæðum um sérstakan 

söluskatt í II. kafla laga nr. 68/1987, skal reiknað á hverjum einstökum 

innkaupareikningi og fært sérstaklega í bókhald. Við skil á söluskatti og sérstökum 

söluskatti fyrir hvert uppgjörstímabil skal útsöluverð keyptra söluskattsskyldra vara og 

vara sem bera sérstakan söluskatt reiknað hvort fyrir sig og fært á söluskattsskýrslu að 

frádreginni sannanlegri rýrnun. Samtala framangreindra tveggja flokka skal síðan 

dregin frá heildarveltu viðkomandi tímabils og mismunurinn færður á söluskattsskýrslu 

sem frádráttur frá heildarveltu 

Smásöluverslanir geta valið á milli þeirra uppgjörsaðferða er lýst er í 2. mgr. þessarar 

greinar en ávallt skal fylgja þeirri aðferð sem í upphafi er valin. Skattstjóri getur heimilað 

aðila að breyta um uppgjörsaðferð að fenginni umsókn hans þegar breytingar verða á 

starfsemi eða aðstöðu hans. Enn fremur getur skattstjóri heimilað aðila, sem rekur 

margþætta starfsemi, að nota mismunandi uppgjörsaðferðir fyrir hina ýmsu þætti starf- 

seminnar, enda skili hann söluskattsskýrsiu fyrir hvern þátt hennar. 

Í stað þess að reikna og færa útsöluverð á hverjum innkaupareikningi er heimilt að 

sundurliða innkaupin á hverju uppgjörstímabili í álagningarflokka og reikna síðan saman 

útsöluverð innkaupa skv. 2. mgr. þessarar greinar eftir þeirri sundurliðun. Í stað þess að 

sundurliða innkaupin og færa útsöluverð þeirra í aðalbókhaldi er enn fremur heimilt að færa 

þau í sérstakar undirbækur eða yfirlit sem byggð eru á aðalbókhaldinu. 

Þeir aðilar sem jöfnum höndum framleiða og selja til neytenda bæði söluskattsskyldar 

vörur, vörur sem bera sérstakan söluskatt og söluskattsfrjálsar vörur og ekki geta haldið 
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sölunni aðgreindri á sölustigi skulu reikna og færa útsöluverð hinna keyptu eða framleiddu 
vara á þann hátt sem segir í 2. eða 4. mgr. 

Fyrir gjalddaga hvers uppgjörstímabils skal stemma af og skrá niðurstöður þeirra 
reikninga, bóka eða yfirlita sem færslur á söluskattsskýrslu byggjast á. Ávallt skal vera hægt 
að rekja einstakar fjárhæðir í uppgjörsgögnum til þeirra færslna sem á er byggt í 
aðalbókhaldi. 

Þegar verulegar breytingar verða á birgðum aðila, sem notað hefur uppgjörsaðferðir 
þær sem lýst er í 2. mgr. þessarar greinar, t.d. vegna þess að innkaupavenjur hans breytast, 
starfsemin breytist að öðru leyti eða rekstri er hætt, getur skattstjóri ákveðið að skipting 
heildarsölu milli söluskattsfrjálsra vara, söluskattsskyldra vara og vara sem bera sérstakan 
söluskatt skuli vera sú sama og næstu þriggja uppgjörstímabila á undan. 

Öll gögn varðandi söluskattsskýrslur skulu geymast eins og önnur bókhaldsgögn. 

4. gr. 

2. mgr. Í9. gr. orðist svo: 

Við sölu til endurseljanda skal halda vörum sem undanþegnar eru söluskatti að- 
greindum frá öðrum vörum, þannig að þær séu færðar á sérstaka reikninga. Við sölu á 
vörum til endurseljenda skal enn fremur halda söluskattsskyldum vörum og vörum, sem 
bera sérstakan söluskatt, sbr. lög nr. 68/1987, aðgreindum þannig að heildarverð vara sem 
bera sérstakan söluskatt komi greinilega fram á reikningum, séu þær ekki færðar á sérstaka 
reikninga eða nótur. Á reikningi vegna sölu vara til endursölu skal tilgreina númer 
söluskattsskírteinis kaupanda. 

5. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 10/1960 um söluskatt með 
síðari breytingum og lögum nr. 68/1987 um ráðstafanir í fjármálum öðlast gildi hinn |. ágúst 
og kemur til framkvæmda í fyrsta sinn vegna uppgjörs söluskatts og sérstaks söluskatts vegna 
ágústmánaðar 1987. 

Fjármálaráðuneytið, 27. júlí 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. ————— 
Lårus Ogmundsson. 

  

16. juli 1987 Nr. 339 
GJALDSKRA 

Hitaveitu Akraness og Borgarfjardar. 

l. gr. 
Hitaveita Akraness og Borgarfjardar (HAB) selur hitaorku frå adveituæd og dreifikerfi 

veitunnar samkvæmt ákvæðum gjaldskrár þessarar. 

>) r 
I 2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi sem tengist veitunni í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til 
hitunar húss og neyslu enda verði ofnar þess taldir nægilega stórir að dómi hitav eitustjóra. 

Stjórn hitaveitunnar getur heimilað afnot hitaorku til annars en húshitunar. svo sem til 
heyþurrkunar eða annars atvinnureksturs, enda verði ákveðið gjald í hverju tilviki með 
hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil eða annan mælibúnað við inntak og/eða 
frárennsli hvers hitakerfis og miðast gjald hitaveitunnnar fyrir selda orku við hámarksrennsli 
um hemil, magn skv. mæli eða samkvæmt öðrum viðurkenndum mæliaðferðum. 
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3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu v atnshemils eða mælis sbr. 

2. gr. 

gr verður að jafnaði ekki breytt nema einu sinni á ári, í nóvember, enda 

verði beiðni þ. a. 1. komið á framfæri við hitaveitu. 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. 

Vatn um hemil til húshitunar er selt í margfeldi af 0,25 úr mínútulítra, þó aldrei minna 

en 1,50 mínútulítrar. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins til húshitunar og neyslu eru sem hér segir: 

a) Vatnsgjald um hemil .........0.%.00 0000 n nr rkr nen kr. 1 550,00 

fyrir hvern minutulitra å månudi. 

b) Vatnsgjald um vatnsmæli .......0.... 000... rer kreere kr. 67,00 

fyrir hvern rúmmetra. 

c) Ef hitastig vatns við mörk byggðar er að jafnaði lægra en 80%C, skal hitaveitan leiðrétta 

vatnsmagn um hemla, þannig að vatnsskammtur sé aukinn um ás fyrir hverja gráðu sem 

hitastigið er undir 80*C. Leiðrétting verður að ná 0,25 mínútul. til að hitaveitunni sé 

skylt að framkvæma leiðréttingu samanber Í. mgr. Leiðrétting verður gerð einu sinni á 

ári sbr. 3. gr. Hliðstæð regla gildir ef um er að ræða sölu samkvæmt vatnsmæli. 

Á gjöldin leggjast skattar samkvæmt gildandi reglum á hver] um tima. Pegar um afnot å 

heitu vatni er ad ræda til annars en hushitunar, sbr. 3. gr., getur hitaveitan vikid frå 

framangreindu verði og ákveðið gjaldið sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá 

þessari. 

5. gr. 

Endurgjald fyrir kranavatn í húsum, sem ekki eru hituð með hitaveitu, skal vera 12% af 

åætludum hitunarkostnadi med hitaveitu samkvæmt mati hitaveitunnar. Gjald betta lækkar 

hlutfallslega ef hluti hússins er hitaður með vatni frå hitaveitunni. 

6. gr 

Stofngjöld skal reikna af öllu húsrými á lóð. Heimilt er að undanskilja sérstakar 

byggingar aðrar en bifreiðageymslur. 

Stofngjald skal vera: 

a) Af öllu húsnæði öðru en um getur í liðum b og c hér á ettir: 

Stærð húss Stofngjald 

250 m' kr. 34 900,00 

251— 500 m kr. 34 900,00  83.30 kr/m yfir 250m' 

501—1500 m' kr. 55 725,00 + 48,80 kr/m” yfir 500m" 

1501-—6000 yt kr. 104 525,00  31,30 kr/m yfir 1500m' 

6000 m? kr. 245 375,00  24,60 kr/m yfir 6000m' 

Lágmarksstofngjald fyrir íbúð í sambýlishúsi skal vera ........... kr. 26 300,00 

Sama gildir um annað húsnæði í slíkum byggingum.
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Nr. 340 660 8. juli 1987 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 122/1979 um Hitaveitu Reykjavíkur, 

sbr. reglugerð nr. 775, 29. nóvember 1983. 

1. gr. 

24. gr. reglugerðarinnar breytist og orðist þannig: 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá stofngjald sjaldkrætt. t. Notkunargjöld verða 

krafin mánaðarlega skv. nánari ákvæðum gjaldskrár, en heimilt er að láta lengri tíma líða 

milli gjalddaga. Við verðbreytingar á orku og fastagjöldum skal rerkningsfæra notkun í 

beinu hlutfalli við gildistíma hverrar gjaldskrár á því tímabili, sem reikningurinn tekur til. 

Hitaveitan má byggja orkureikninga á áætlun um orkunotkun notenda og innheimta 

reglulega skv. slíkri áætlun. Reikningar sem byggjast á st: aðreyndri orkunotkun nefnast 

lestrarreikningar“, en reikningar, sem byggjast á áætlaðri orkunotkun nefnast „áætlunar- 

reikningar“ 

Raunverulega ork unotkun skal staðreyna á u.þ.b. 12 mánaða fresti. Þegar orkunotkun 

hefur verið staðreynd skal hún reikningsfærð og gerð upp fyrir tímabilið milli álestra og 

koma þá áætlunarreikningar til frádráttar. Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp, og ef 

vatnsmælir bilar áætlar hitaveitan vatnsnotkun með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Notandi getur jafnan gegn greiðslu aukagjalds krafist aukaálestrar og uppgjörs miðað 

við staðreynda notkun. Ennfrææmur getur hann óskað eftir breytingu á áætlun um 

orkunotkun vegna nýrra forsendna. 

Reikninga skal senda orkukaupanda á notkunarstað eða annan stað sem hann tiltekur. 

Gjalddagi er við útgáfu reiknings. Eindagi er 10 dögum síðar og skal hann tilgreindur á 

reikningi. Einnig skal tilgreina greiðslustað. 

Verði i greiðslufall á reikningi, hvort sem um er að ræða áætlunar- eða álestrarreikning, 

má hitaveitan áskilja sér og innheimta dráttarvexti, sem reiknast frá eindaga reiknings 

hverju sinni. 
Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskipta- 

manns. sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld skv. áætlunar- eða álestrarreikningi, eða 

vanrækir skyldur sínar skv. reglugerð þessari. Heimilt er að loka vatnsrennsli að húsi, sem 

hitaveitugjöld eru vangreidd al. 

Til slíkra aðgerða má þó fyrst grípa eftir eindaga og að undangenginni skriflegri 

aðvörun, sem sendist viðskiptamanni með þriggja daga fyrirvara. Hitaveitan ber ekki 

ábyrgð á hugsanlegum afleiðingum slíkrar lokunar. 

Sá sem vanskilum veldur, greiðir allan kostnað af lokun og opnun á ný skv. gjaldskrá 

hverju sinni. 

  

  

2. gr. 

Reglugerðarbrevting þessi, sem samin er og samþykkt af borgarstjórn ÍRAN 

staðfestist hér með samkvæmt 1. gr. laga nr. 38/1940 um Hitaveitu Reykj avíkur og 29. 

orkulaga nr. 58/1967 til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 8. júlí 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. —— 
Guðrun Skúladóttir. 
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15. júlí 1987 661 Nr. 341 

d. 

oa 

SAMPYKKT 

um hundahald í Búlandshreppi. 

1. gr. 

Hundahaid í Búlandshreppi sæti eftirfarandi takmörkunum: 

Eigandi skal án tafar láta skrá hund sinn á hreppsskrifstofu. Við skráningu fær eigandi 

hundsins afhenta plötu til að festa á ól, sem ætíð skal vera um háls hundsins. Við 

skráningu skal hundeigandi undirrita yfirlýsingu um að hann skuli í einu og öllu fara 

með hund sinn eftir fyrirmælum samþykktar þessarar eins og hún er nú og síðar kann að 

verða breytt. 
Eiganda er skylt að kaupa ábyrgðartryggingu hjá viðurkenndu vátryggingartélagi, 
þannig að tryggt sé, að trvggingin taki til alls tjóns, sem hundur kann að valda án 

nokkurra óeðlilegra skilyrða að mati hreppsnefndar. 

Óheimilt er með öllu að láta hunda ganga lausa, nema smalahunda á þeim tíma, er þeir 

eru notaðir við smalamennsku svo og minkahunda, dýrhunda og sporhunda, þegar þeir 

eru að störfum í gæslu eiganda eða umráðamanna. Alla aðra hunda skal hafa í tryggu 

haldi, en heimilt er að hafa þá í taumi úti við í fylgd með manni, er hefur fullt vald yfir 
þeim. Eigi er heimilt að hafa með sér hunda, þó í taumi séu, inn í skólahús, almennar 

skrifstofur, samkomuhús eða verslanir, svo og starfsstöðvar hverju nafni sem nefnast, 

þar sem úrvinnsla, meðferð eða geymsla matvæla á sér stað. 

Hundeigendum er skylt að sjá svo um, að hundur raski ekki ró manna eða verði 

mönnum til óþæginda. Skilyrði fyrir hundahaldi í sambýlishúsum er, að allir íbúðar- 

eigendur samþykki slíkt og skal leggja fram skriflegt samþykki þar um við skráningu 

hunds, er gildi þar til sveitarstjóra berst skriflega afturköllun frá einhverjum íbúðar- 

eiganda. 
Til að standa straum af kostnaði hreppsins af skráningu og eftirliti með hundum í 

hreppnum, skal hver hundeigandi greiða árlegt gjald til hreppssjóðs. Gjaldið greiðist 
fyrirfram við skráningu hundsins til næstkomandi júlímánaðar og síðar árlega 1. júlí fyrir 

eitt ár í senn. Hreppsnefnd ákveður fjárhæð gjaldsins í gjaldskrá, sem heilbrigðismála- 

ráðherra staðfestir og er hreppsnefnd heimilt að ákveða gjaldið lægra fyrir nauðsynlega 

minkahunda, dýrhunda, sporhunda og smalahunda. Af hundum, sem blindir menn og 

öryrkjar þurfa á að halda vegna fötlunar sinnar, skal ekkert gjald greiða. Við greiðslu 

gjalds þessa ber hundeiganda að sýna fullgild skilríki fyrir greiðslu vátryggingargjalds 

samkvæmt b-lið þessarar greinar, vátryggingarskírteini, vottorð dýralæknis um að 

hundur sé ekki haldinn smitandi sjúkdómi og hafi verið hreinsaður af bandormum, svo 

og öll skilríki er máli skipta samkvæmt lögum um hundahald og varnir gegn sullaveiki 

svo og fyrirmælum, sem heilbrigðisnefnd setur varðandi hunda. 

Sé hundeigandi undir 16 ára aldri verður honum eigi veitt leyfi til hundahalds nema 

forráðandi ábyrgist allar skyldur hans samkvæmt samþykkt þessari og áriti sérstaka 

yfirlýsingu þar um. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Tr i 

Fyrir minni håttar brot å sambykkt be ssari skal hundeigandi sæ 

og greiða allan kostnað, er leiðir af brotinu. Ef um ítrekað brot er að ræða € 

brot hefur hundei igandi fyrirgert rétti sínum til að halda hund í Búl 

gjalda allan kostnað vegna b 

hvað skuli gert við hundinn. 

     

      

    
  

  

- hor im IT IR 
rotsins og afhenda hund sinn til lögre; 

gr 

     

   

Hundar úr aðliggjandi sveitum, sem ekki eru í fylgd með eiganda eða umráðamanni, 

svo og aðrir Ómerktir flækingshundar, skulu te 

eða vitjar hundsins ekki innan tv ja sólarhring: 

viðkomandi hundi pegar í stað. Merktir hundar á 

    

eigendur vitja þeirra eigi innan eins sólarhr ings 
bessari, sé um slikt ad ræða hefu lan 

  

fyrirvara. 

Hunda, sem ráðast á menn eða Skepnur skal fjarlægja 

Lögregiustjóri og heilbrigðisnefnd hafi eftirlit með hundum samkvæn 

skulu þessir aðilar tilkynna hreppsnefnd án tafar um allar kærur, sem þeim berast vegna 

meintra brota á samþykktinni. 

  

í 1 
såa Degar 1 stað. 

hellt > 
nbykkt be ssari < 

  

2
 

mk
 

  

Ofangreind sambykkt hreppsnefndar Bulandshrepps stadfestist hér med samkvæmt 

gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, til þess að öðlast gildi þe & PS: 

      

Jirtingu 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. júlí 1987. 

F.h.r 

Ingimar Sigurðsson. a 

Hr afn Pi 

Nr. 342 , mm . IS. júlí 198 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 257 23. júní 1977 um gatnagerðargjöld 

í Eyrarbakkahreppi. 

3. mgr. 14. gr 

  

Greiða má 80% gjaldsins með skuldabréfum, sem greiðast með jöfnum árlegum 

afborgunum á næstu fjórum árum. Skuldabréfin skulu tryggð með veði í viðkomandi 

fasteign. Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Vextir greiðast eftir á á sömu gjalddögum. Lánskjör 

skulu vera þau sömu og á lánum Bvyggðasjóðs til gatnagerðar hverju sinni. Sveitarsjóði er 

heimilt að selja skuldabréfin. 

  

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júlí 1987 

“ht 

Húnbogi Þorsteinsson. 

  

  

  

Hólmfri íður Snæbjörnsdóttir
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SAMÞYKKT 

um sorphreinsunargjald á Hellu árið 1987. 

1. gr. 
ö 

Sorphreinsunargjald á Hellu fyrir hvern notanda sbr. 8. gr. samþykktar um sorp- 

hreinsun á Hellu frá 15. júlí 1987 skal fyrir árið 1987 vera kr. 2 745. 

2. gr. 

Ofangreind gjaldskrárákvörðun hreppsnefndar Rangárvallahrepps staðfestist hér með 

samkvæmt 22. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

Heilbrigðis- og trvggingamálráðuneytið, 15. júlí 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson.   
Hrafn Pálsson. 

  

15. júlí 1987 Nr. 344 

SAMÞYKKT 

um sorphreinsun á Hellu. 

I. gr. 

Rangárvallahreppur annast eða býður út alla sorphreinsun á Hellu, samkvæmt 

ákvæðum þessarar samþykktar og fer sorphreinsunin fram undir yfirstjórn hreppsins og 

eftirliti heilbrigðisfulltrúa. 

Ga
 

I KAFLI 

Hreinsun á sorpi frá íbúðarhúsnæði. 

2. gr. 

Sérhver eigandi íbúðar á Hellu er skyldur til þess að sjá svo um að við húseign hans sé 

sorpgeymsla gerð fyrir sorppoka. 

Sorppoka skal koma fyrir í grind eða skáp, enda uppfylli nefndur búnaður ákvæði 

byggingar- og heilbrigðisreglugerðar. Sorpgeymslurnar skulu vera aðgengilegar fyrir sorp- 

hirðumenn og húseigendur skulu hreinsa snjó frá sorpgeymslum á vetrum og halda 

greiðfærri leið að þeim svo auðvelt sé að framkvæma hreinsun. Húseigendur skulu kosta 

kaup sorpgeymsluíláta sinna, uppsetningu þeirra og viðhald. 

3. gr. 

Sorphirðumenn annast hreinsun á öllu sorpi sem er í pokum, einnig tilfallandi eðlilegum 

úrgangi, svo sem umbúðum af heimilistækjum og hlutum, sem rúmast illa í pokum, enda séu 

hlutir þessir auðveldir í meðförum fyrir einn mann. 

4. gr. 

Í sorppoka má setja algengt húsasorp, svo sem matarleyfar, umbúðir, ónýtan fatnað, 

blöð og pappír og affall af lóðum annað en mold, torf og grjót. Glerbrotum og öðrum 

oddhvössum hlutum sem hætta er á að skeri eða rífi pokana, skal pakkað inn eða gengið frá
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þeim á annan tryggilegan hátt. Pokar mega ekki vera þyngri en auðvelt sé að meðhöndla þá 

og ekki sé hætta á að þeir rifni. Gæta skal þess að fylla sorppoka ekki meira en svo að 

auðveldlega megi loka þeim. Sorphirðumönnum er heimilt að skilja eftir poka sem fylltir eru 

um of, rifnir eða svo þungir að hætta sé á að þeir rifni. Hverju húsi skal fylgja a. m. k. einn 

poki fyrir hverja íbúð. Í fjölbýlishúsum með sérstakar sorpgeymslur sé frágangur allur með 

samþykki heilbrigðisfulltrúa og heilbrigðisnefnda og uppfylli ákvæði byggingarreglugerðar. 

5. gr. 

Sorphreinsun fer að jafnaði fram einu sinni í viku. Um stórhátíðir skal framkvæma 

aukahreinsun, eftir því sem við verður komið og þörf kann að vera á. Rangárvallahreppur 

leggur til einn sorppoka fyrir hverja viku ársins, eða jafn marga og húseigandi kann að nota 

að öðru jöfnu, enda greiði notandi sorphreinsigjald fyrir sama fjölda sbr. 8. gr. Aukapoka 

má fá keypta í verslunum. 

6. gr. 

Rangárvallahreppur rekur sérstaka sorpstöð (sorphauga). Skal sorpstöðin vera opin 

ákveðinn tíma í viku hverri eftir því sem hreppsnefnd ákveður. Þeir sem þurfa að losna við 

sorp umfram það sem segir í 4. gr. og 5. gr. skulu annast flutning á því á eigin kostnað nema 

um annað sé samið. 

1. KAFLI 

Hreinsun á sorpi vegna atvinnustarfsemi. 

7. gr. 

Aðilum, sem hafa með höndum starfsemi, sem krefst tíðari og viðameiri sorphreinsunar 

en um getur í 2. 3. og 4. gr. þessarar samþykktar, ber sjálfum að annast og kosta þá 

sorphirðu. Allur flutningur á vegum einstaklinga og fyrirtækja á sorphauga Rangárvalla- 

hrepps skal framkvæmdur eftir ströngustu fyrirmælum starfsmanna hreppsins og þrifnaður 

hafður í hávegum. Þau fyrirtæki sem hafa gáma í stað poka skulu haga gerð og útbúnaði 
gámanna í samráði við sorphreinsunaraðila sbr. 1. gr. í hverju tilviki fyrir sig. Gámar þeir 

sem notaðir verða metast sem ákveðin mörg pokagildi og greiðir viðkomandi fyrir þann 

fjölda sbr. 8. gr. 

HI. KAFLI 

Sorphreinsigjald, kvartanir og brot gegn samþykkt þessari. 

8. gr. 

Almenn sorphirða húsasorps sbr. 5. gr. þessarar samþykktar greiðist af sveitarsjóði þó 

skal hreppsnefnd heimilt að leggja á sorphreinsunargjald eftir nánari ákvörðun hverju sinni 

er miðist við fjölda þeirra sorpgrinda/skápa, er húseigandi notar. Sorphreinsigjald sem 
hreppsnefnd ákveður í sérstakri gjaldskrá, sem heilbrigðismálaráðherra staðfestir skal lagt á 

með fasteignagjöldum og innheimt með þeim. Sorphreinsigjald verði aldrei hærra en 

sannanlegur kostnaður við sorphirðu. 

9. gr. 

Hafi húseigandi fram að færa kvörtun vegna sorphirðunnar skal hann koma slíkri 

kvörtun til starfsmanna hreppsins eða heilbrigðisfulltrúa. 

10. gr. 

Brjóti húseigandi ákvæði samþykktar þessarar um meðferð og geymslu sorps skulu 

sorphirðumenn tilkynna það til skrifstofu Rangárvallahrepps, sem skora skal á húseigand- 

ann að bæta ráð sitt. Bæti húseigandi ekki úr innan ákveðins tíma eru sorphirðumenn ekki
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skyldugir til að taka sorp hjá viðkomandi fyrr en úr hefur verið bætt. Sé um brot á lögum um 
hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit að ræða skal skrifstofa Rangárvallahrepps tilkynna það 
heilbrigðisnefnd, sem gera skal viðeigandi ráðstafanir. 

li. gr. 

Sorphreinsunarmönnum ber að haga störfum sínum á þann hátt að það valdi 
húseigendum sem minnstum óþægindum. Þeim er óheimilt að hnýsast í sorppoka eða hirða 
úr þeim muni. 

12. gr. 

Með brot á samþykkt þessari skal farið að hætti opinberra mála og í samræmi við lög nr. 
109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

IV. KAFLI 

13. gr. 
Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Rangárvallahrepps staðfestist hér með skv. 22. gr. 

laga nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast þegar gildi við 
birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. júlí 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson.   
Hrafn Pálsson. 

25. júní 1987 , Nr. 345 

AUGLYSING 

um umferð í Kópavogi 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968 og að fengnum tillögum 

bæjarstjórnar Kópavogs, eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð í Kópavogi. 

1. gr. 

Biðskylda verði á allar aðliggjandi húsagötur að Sæbólsbraut, aðalgötu. 

2. or 2. gr. 

Biðskylda verði á allar aðliggjandi húsagötur að Marbakkabraut, aðalgötu. 

2 
3. gr 

Biðskylda verði á Marbakkabraut gagnvart Sæbólsbraut. 

4. gr. 

Biðskylda verði á Álfaheiði gagnvart Álfhólsvegi. 

5. gr. 

Bidskylda verdi å Vesturvér gagnvart Kårsnesbraut. 

Reglur bessar eru settar samkvæmt heimild i 2. mgr. 65. gr. umferdarlaga nr. 40, 23. 

apríl 1968, og koma til framkvæmda þegar í stað.
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Með auglýsingu þessari eru numin úr gildi þau ákvæði eldri auglýsinga um umferð í 

Kópavogi, sem brjóta í bága við auglýsingu þessa. 

Bæjarfógetinn í Kópavogi, 25. júní 1987. 

Asgeir Pétursson. 

Nr. 346 19. júní 1987 

AUGLYSING 

um umferð í Kópavogi 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968 og að fengnum tillögum 

bæjarstjórnar Kópavogs, eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð í Kópavogi: 

Að stöðvunarskylda verði á tengivegi af Hamraborg gagnvart umferð á Borgarholts- 

braut/Digranesvegi. 

Bæjarfógetinn í Kópavogi, 19. júní 1987. vt 

Asgeir Pétursson. 

- 20. juli 1987 

AUGLYSING 
um umferð á Akureyri 
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Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Akureyrar og samkvæmt heimild í 65. gr. 

umferðarlaga nr. 40/1968 er hér með ákveðið að umferð um Þórunnarstræti skuli njóta 

aðalbrautarréttar gagnvart umferð úr Hrafnagilsstræti samkvæmt ákvæðum 2., sbr. 4. mgr. 

48. gr. umferðarlaga (stöðvunarskylda). 

Ákvæði auglýsingar þessarrar taka gildi þegar í stað og falla þá jafnframt úr gildi eldri 

andstæðar reglur um umferð á Akureyri. 

Bæjarfógetinn á Akureyri, 20. júlí 1987. 

Elías Í. Elíasson. 
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AUGLÝSING 
um umferð í Njarðvík. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Njarðvíkur og skv. 65. gr. umfl. nr. 40/1968 eru hér 

með settar eftirgreindar reglur um umferð í Njarðvík: 

Borgarvegur verður framvegis lokaður við Sjávargötu. 

Keflavík, 22. júlí 1987. 

Símon Olason. 

e. Uu.
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Vestmannae 

  

Í. RAFORKA 

f þann hátt og við því verði sem hér segir: 

      

Ir 
KI 

re 1 
KT. i 
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i da sé eigi lægri 

kt sjald ú umrædds mánaðar C 
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ald . . een 1 620,00 kr/a 

     nar og Sn nar þoli     raforkusöli 

  

F. Önnur raforkunotkun. 

1 kr/a 

  

tkunar við mannvirkjagerð, svo og breytingar á 
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af uppsettu afli til gatna- og hafnarlysingar. Gjald betta midast vid taxta C2 og 3600 h. 

nýtingartíma á ári. Leggi rafveita til búnað til lýsingarinnar og sjái um viðhald hans, 

greiðir notandi aðrar 13 500.00 kr/kWa fyrir þá þjónustu. 

FS Aflgjald ........2...0..0 0000 kk ert rkkrrer 13 500,00 kr/kWa 

TI. MÆLALEIGA. 

Rafveitan leigir mælitæki vid bvi verdi sem hér segir: 

1. Einfasa kWh-mælir .......0.0%...0 00... 320,00 kr/a 

2. Þrífasa kWh-mælir ........0..0.... 00... 1 213,00 kr/a 

3. Þrífasa kWh-mælir með straumspennumæli ........ 2 048,00 kr/a 

4. Prifasa KW-kWh-mælir .......0...0.0000 0... 2 048,00 kr/a 

5. Þrífasa kW-kWh-mælir með straumspsnnumæli 3 260,00 kr/a 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem hér eru nefnd, skal ársleiga vera sem næst 20% af 

verði mælitækjanna. 

IL. HEIMTAUGAGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafveitu Vestmannaeyja. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 

heimtaugar fyrir byggingastaði. 

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur Stofngjald Lengdargjald!) 

Málraun 
kr. kr/m 

63 A einfasa .......... NR 29 700,00 927,00 

63 A þrífasa ........0...00 0. 33 200,00 927,00 

100 A brifasa .........00..0 00 kk kr ere 52 600,00 1 133,00 

200 A þrífasa .........0..0 000. 108 700,00 1 361,00 

315 A brifasa ............0 0... 163 600,00 Skv. kostnaði 

400 Á þrífasa 20.20.0022... krnre 205 900,00 — 

710 A þrífasa ..........0.00 00... 375 200,00 — 

1200 Á þrífasa „.........%0. 0. kr kk krnrrrs 636 000.00 — 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Lengdargjald')*) 
Jarðstrengur 

Málstraumur Stofngjald kr/m 

63 Aeinfasa ...........0 0. 5 892,00 927,00 

63 A brifasa .........000. 0. 8 202,00 927,00 

100 A þrífasa .........0... 0 8 706,00 1 133,00 

A merkir målstraum stofnvara i amper. 

kVA merkir málraun spennis í kólovoltamper, þegar um sér spennistöð er að ræða. 

1) Lengd heimtaugar reiknast 2 minn fyrir húsvegg á þeim stað, sem rafveitan hefur samþykkt. Eigandi húseignar 

láti ganga frá röri til ídráttar á heimtaug. sé tengistaður heimtaugarinnar ekki á útvegg. 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengsheimtaug og fyrir 
6 & - J é 5 V5 !) 

hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug
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Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða 

fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast samkvæmt sér- 

stökum samningi hverju sinni. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar 

húsveitu og hún að mestu leyti notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að 

leggja til húsnæði eða lóð undir stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu 

hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spennistöðvar- 

húsa. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af 

rafveitunni (í leiguformi t.d. fyrir lengri tíma) og kemur þannig til frádráttar heimtaugar- 

gjaldi. 

Þegar aðalheimtaug er að ósk notanda breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug 

svo og þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju 

heimtaug, að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við 

gildandi gjaldskrá þegar breytingin fer fram. 

IV. OPNUNARGJÖLD. 
I. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá ekki verið greitt, þannig að beita þurfi reglugerðar- 

ákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduropnun kr. 732,00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni tafarlaust lokað og verður hún eigi 

opnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald kr. 732,09 á skrifstofu rafveitunnar. 

3. Fyrir uppsetningu á viðbótarmælitækjum, breytingar á mælingu svo og aðra þjónustu, 

sem rafveitan veitir, að ósk notanda, skal greiða gjald kr. 732,00. 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI. 
I. Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld þau sem ákveðin eru í Í. IH. og ll. 

kafla þessarar gjaldskrár, um allt að 20%, enda sé breytingin staðfest af iðnaðarráðu- 

neytinu áður en til hennar kemur. 

2. Gjaldskrá þessi er miðuð við raforkukaup samkvæmt samningi við Rafmagnsveitur 

ríkisins. Stöðvist flutningur raforku frá landi í samfleytt mn månud eda lengri tima, 

hækkar rafmagnsverdid frå gildandi gjaldskråm um allt ad 50% fyrir jafnlangan tima. 

3. Heimilt er, með samþykkt stjórnar veitunnar, að selja Áaftnaun samkvæmt sérstökum 

samningi. 

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 þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58 29. ap 1967 til að öðlast gildi 1. ágúst 1987 og birtist til eftirbreytni öllum 

em hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 17, 7. janúar 

1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. júlí 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 
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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. 
Fyrir breytingu á hemilstillingu skal greiða skammtabreytingargjald samkvæmt gjald- 

skrá 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...0. 0000... kr. 56,00 

B. Fastagjald: 

B.1 Fyrir almenna húshitun ásamt neysluvatni. 

Fast afigjald (hemlagjald) ltr/mín/ár ...................... kr. 3 200,00 

B.2 Án húshitunar. 
Mælagjald á mánuði ................2 0000 kr. 304,35 

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 ........%).0 00. 1,1% 
C.2 Gjaldstuðull umfram 300 m* ..........2%000 00. enn nene 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 .................. 0000... kr. 11 079,00 

C.4 Gjald fyrir hvern lengdarmetra i heimæd umfram 30 m 

lengd frá lóðarmörkum ...........0.0.00 000... kr. 1 388,00 

. . 5. gr. 
D. Önnur gjöld. “ 

D.1 Lokunargjald .................2 0000 kr. 700,00 

D.2 Skammtabreytingargjald .................0 0000. kr. 414,00 

D.3 Mælaálestrargjald (aukaálestur) ........................... kr. 414,00 

6. gr. 

Af húsrými með þilofnahitun eða rafgeislahitun (bein hitun) skal greiða 50% 

stofngjalds samkvæmt gjaldskrá þessari.
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7. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar, 

1. júní 1987, 314 stig. 

Gjaldskrár þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1987 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 298, 26. júní 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 23. júlí 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. FR 
Guðrún Skúladóttir. 

28. júlí 1987 Nr. 351 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Sauðárkróks. 

I. KAFLI 
I. gr. 

Hitaveita Sauðárkróks selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa 

verið eða verða gerð í lögsagnarumdæmi Sauðárkróks og Skarðshrepps eftir þeim reglum, 

sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. reglugerð staðfesta 5. maí 1971 um hitaveitu og 

hitalagnir á Sauðárkróki. 
2. gr. 

Hitaveita Sauðárkróks lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu. Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil 

fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkertis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku 

við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. Hitaveitan ræður gerð hemils og sér um viðhald 

og endurnýjun hans. 

Ca
 

3. gr 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu innsigladra tengihluta. Hita- 

veitan breytir stillingu hemils ettir óskum húseiganda fyrsta árið, sem hús hans er tengt vid 

hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði breytt einu sinni á ári og skal 

beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. september ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

Minnsta sala gegnum hemil skal vera Í mín.lítri. Selt vatnsmagn standi ávallt á heilum eða 

hálfum mín.lítra. 

I. KAFLI 

4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

Vatnsgjald á mánuði fyrir hvern mín lítra í hámarksstillingu hemils ........ kr. 418,00 

5. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 4. gr. og 8. gr. verða krafin annan hvern mánuð og skulu þau 

greiðast til skrifstofu Sauðárkrókskaupstaðar. Gjalddagi er við framvísun reiknings eða 

tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 

10 daga frá gjalddaga.
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TI. KAFLI 

6. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Sauðárkróks skal vera, sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 

(utanmál) Heimæðargjald 

400—2 000 mø 45 984,00 kr. fyrir 400 m' 0 kr/m” þar yfir 

2 000—6 000 m? 104 179.00 kr. fyrir 2 000 mm 33,00 kr/m' þar yfir li 

6 000—10 000 m? = 231 220,00 kr. fyrir 6 000 23, 00 kr/m“ þar yfir 

Meira en 10 000 m' = 348 127,00 kr. fyrir 10 0 Om m' 22,00 kr/m" bar yfir 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Sauðárkróks- 

bæjar. Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjast 

sérstaks aukagjalds af húsráðanda eða gera honum að greiða fyrir heimtaugina samkvæmt 

kostnaði, en gera skal honum aðvart um það fyrirfram. 

7. gr. 

Gjöld samkvæmt 6. 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. 

IV. KAFLI 
8. gr 

Prått fyrir åkvædi i 2. gr. er heimilt ad selja heitt vatn til einstakra notenda skv. 
rúmmetramæli. Á þetta við um stærri notendur og þegar vatn er notað til annars en 

húshitunar. Hitaveitan setur upp slíka mæla, ef þurfa þvkir og sér um viðhald og endurnýjun 

þeirra. 
Hjá notendum er kaupa vatn skv. rúmmetramæli, er heimilt að innheimta mælaleigu. 
Gjald fyrir hvern rúmmetra vatnsskalvera ................. kr. 19,00 

Mælaleiga fyrir hvern mánuð skal vera sem hér segir: 

Fyrir mæla 3/4" kr. 174,00 pr. mán. 
Fyrir mæla I" —2%' kr. 390,00 pr. mån. 

Fyrir mæla 3” og stærri ...............0 0. kr. 791,00 pr. mån. 

   

9. gr. 

Öll gjöld samkv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

10. gr. 

Hitaveita Sauðárkróks hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 
þriggja daga fyrirvara. 

Gjaldskrár þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðtestist hér 

með til að öðlast gildi 1. ágúst 1987 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis, nr. 193, 20. mars 1986. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. júlí 1987. 

F.h.r 

Arni Þ. Arnason. 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Suðurnesja fyrir heitt vatn. 

Í. KAFLI 

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. 

I. KAFLI 

Fyrir afnot heita vatnsins skal húseigandi greiða samkvæmt magn- 

HEMI... HAR … kr. 1 060,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. Þar til hemill hefur verið settur upp eða ef hemill bila 

áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Verði um sölu á heitu vatni að ræða í öðru formi en að framan greinir, skal verðið 

ákveðið hlutfallslega, skv. mælipr. tönn ........0000. se. kr. 37,00 

4. gr. 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og hemla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæli eða 

hemil skal greidd jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera fyrir hvern mæli eða hemil á 

mánuði: 

Fyrir mæla eða hemla alltaðða" 20.00.0000. kr. 190,00 

b) Fyrir mæla eða hemlal“—?" ..........000 00 cr. 380,00 

c) Fyrir mæla eða hemla 3" og stærri ............. 000 kr. 760,00 

5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 3. og 4. gr. má krefja mánaðarlega. 

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. 
„ 
/. BT. 

Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 
Rúmmál húss 

utanmál (m') Heimæðargjald 

Allt að 400 55 000,00 

400 — 2000 55 000,00 fyrir 400m + BE kr/m' þar yfir 

2000— 6000 127 000,00 fyrir 2 000m” + ) kr/m” bar yfir 

6000— — 10000 275 000,00 fyrir 6 000m + 00 kr/m” þar yfir 

Meira en 10000 406 000,00 fyrir 10 000m” + 28,50 kr/m” bar yfir 

  

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum hemlum frå hitaveitunni og 

skal þá greiða kr. 6 600,00 í aukagjald fyrir hvern hemil umfram þann fyrsta.
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8. gr. 

Hitaveitu Suðurnesja er heimilt að hækka eða lækka hitaveitugjöld í sama hlutfalli og 

vísitala byggingarkostnaðar breytist. Þó skal meðalheildarkostnaður við hitun húsa með 

hitaveitu ekki fara fram úr 80% af meðalheildarkostnaði hitunar með olíukyndingu. 

9. gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkrætt. 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. 

HI. KAFLI 

10. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseiganda. 

G 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 at. 

Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 

Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur kr. 1 100,00 
Gr 

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. 

IV. KAFLI 
13. gr. 

Gjaldskrárbreyting þessi sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 56 29. apríl 1967, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1987 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis, nr. 526, 30. desember 1986. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. júlí 1987. 

F. h.r. 

Arni Þ. Árnason. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 353 28. júlí 1987 

GJALDSKRA 

Hitaveitu Bessastaðahrepps. 

I KAFLI 

1. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið og verða 

gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari.
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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 hemil, eftir því sem þörf krefur, og er 

starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu hans. 

1. KAFLI 
3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra vatns 

kr. 31,50. 
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. 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæli skal greidd 

jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera fyrir hvern mæli á mánuði: 
Kr. 

a) fyrir mæla tilog meðða" .........0.00. 238,00 

b) fyrir mæla 1” og stærri ..........0..... seeseeeeeeeeeeeee 526,00 

5. gr 
Hitaveitugjöld samkvæmt 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar ettir 

mælisálestur. 

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. 

337,00. 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða hann þar sem 

hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá 

gjalddaga. Á vanskil reiknast lögleyfðir dráttarvextir. 

7. gr. 

Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 

(utanmál) m? Heimæðargjald 

Allt að 600 kr. 108 774,00 

600—2 000 kr. 108 774,00 fyrir 600 m? * 74,36 kr/m þar yfir 

Meira en 2 000 kr. 213 230,00 fyrir 2 000 m? + 64,23 kr/m” bar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 
þá greiða kr. 8 570,00 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram þann fyrsta. 

8. gr. 
Gjöld skv. 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar, nú 281 stig. Er hitaveitu- 

nefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða að 
fenginni staðfestingu iðnaðarráðuneytisins.
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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. 

HI. 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. 

Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með $ daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 

opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur kr. 497,00 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 tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir 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. ágúst 1987 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 467, 6. nóvember 1986. 

lðnaðarráðuneytið, 28. júlí 1987. 

F.h.r. 

Arni Þ. Arnason. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 354 28. júlí 1987 

GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Suðurnesja fyrir raforku. 

RAFORKUGJÖLD. 
A. Almennir taxtar. 

A. 1 Verð á rafmagni til allrar notkunar, sem eigi er sérstaklega 

talin hér á eftir: 

Orkugjald ........... 000 4,35 kr/kWh 

Fastgjald ............... HIRÐ 1 500,00 kr/år 

A. 2 Verð á rafmagni til notkunar við mannvirkjagerð, svo og við 

breytingar á eldri mannvirkjum: 

Orkugjald ..........0 00 krknns 5,75 kr/kWh 

Fast gjald ......0..... rrrekeee kr/ár (8
3;
 nm 
a
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B. Afltaxtar. 

1 Verd å rafmagni til meiri håttar vélanotkunar: 

Orkugjald ............00..0. 1,58 kr/kWh 

Aflgjald 00... rnenerneee 5 900,00  kr/kW ár 
Aflgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 15 mínútna afl, enda sé lázmarksafl 30 

kW. Heimilt er að sammæla raforku til órofinnar iðnaðarhitunar með vélanotkuninni. 

Í vissum tilvikum er einnig heimilt, með sérstöku samþykki rafveitunnar, að sammæla 
aðra notkun með vélanotkuninni. 

Orkugjald miðast við að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar hjá kaupanda sé eigi 

lægri en 0,85. Falli meðalfasviksstuðull niður fyrir þetta gildi skal orkugjald umrædds 

mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða meirihluta úr stigi sem 

meðalfasviksstuðull mánaðarins er lægri en 0,85. 

Verð á rafmagni og viðhaldi úti- og götulýsingar, samkvæmt 

uppsettu afli: 

Aflgjald „0... 7 000,00 kr/kW år 
Viðhaldsgjald ............0.... 0. 11 800,00 kr/kW ár 
Gjald samtals ................. 18 800,00 kr/kW ár 

Auk afl- og viðhaldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að fullu. 

C. Hitun. 

Órofin húshitun .......00.0.0..0. 3.50  kr/kWh 
Daghitun, húshitun rofin ............00...0... 0. 1,45 kr/kWh 
Næturhitun, húshitun .................... 0. 0,78  kr/kWh 
Fast gjaldáC.1 .........0...... 0 4 800,00 kr/pr. år 

Fastgjaldå C.2ogC.3 .......0..0 4 500,00. kr/pr. år 

D. Mælaleiga. 

Rafveitan ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja, sem notuð eru við sölu 
rafmagns. 
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Fyrirtæki þau, sem notuð eru við rafmagnssölu, skal greiða eftirfarandi: 

Af einfasa Mælum ............00... 0. eeeevenee 320,00. kr/pr. år 
Af brifasa mælum uppad 50A ...0..00... 1 280,00. kr/pr. år 

Af þrífasa mælum SOA og ofar .....0.0.0...000 1920,00  kr/pr. ár 

Af álagsstýringarliðum ..........0....0. 00... 1 920,00  kr/pr. ár 

Af aflmælum ........0.... 3 200,00  kr/pr. ár 

Mælaleiga reiknast ekki af A. 1, A. 2, C.1,C.2 og C.3. Ársleiga fyrir önnur tæki, en 
að framan greinir, skal vera sem næst 15% af innkaupsverði tækisins, eftir nánari ákvörðun 

rafveitunnar. Leiga skal greidd samtímis raforkugjaldi. 

E. Heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við veitukerfi 
rafveitunnar. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar.
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Adalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur: Heimtaugargjöld 

63A l-fasa .........0. 00 kk ks rrrnge kr. 27 500,00 

Ó3A 3-fasa .......... 0 k nens nnknre kr. 30 000,00 

100A 3-fasa .......0.2 00 renerne kr. 48 000,00 

200A 3-fasa .......... 0 kreert ense kr. 94 000,00 

300A 3-fasa 22... enken erk kerne kr. 140 000,00 

400A 3-fasa .......... 0. kr. 186 000,00 

600A 3-fasa 20... enken ne e kk ek kssnrren kr. 282 000,00 

900A 3-fasa .....s000eeeueneeeeeene enke e nens k kernen rrnrsnne kr. 425 000,00 

1200A 3-fasa .........0. eee enker kernen rrkere kr. 565 000,00 

Målstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 
Málstraumur: 

Ó3A 1-fasa .......... 00 enken kk engene rngee kr. 6 700,00 

63A 3-fasa .........00 0 nens nnne kr. 7 500,00 

100A 3-fasa .......... 0 nkne kr. 10 000,00 

Målstraumur heimtaugar midast vid stærd stofnvara husveitu. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp eða rofa í 

spennistöð, að stofnvarkassa í húsveitu. 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka Í 

jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. 

Sé fyrirsjáanlegt vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 

heimtaugar verði meira 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 lóð undir stöðina, 

rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum hennar um stærð lóðar og 

staðsetningu stöðvar. 

Ýmis ákvæði. 

1. gr. 

Fyrir tengingu ásamt aftengingu vegna skammtímanotkunar, svo sem landtengingu 

skipa, skal greiða gjald kr. 1 600,00. 

2. gr. 

Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 

samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða 1 100,00 kr. gjald fyrir að settur sé straumur á 

að nýju. 
3. gr. 

Sala rafmagns til hitunar samkvæmt c-liðum er bundin því skilyrði, að orkuver og 

veitukerfi þoli álagið að dómi rafveitunnar. 

4. gr. 

Söluskattur 25% og verðjöfnunargjald 16% er innifalið í raforkugjöldum samkvæmt 

gjaldskrá þessari, nema í c-liðum, húshitun og viðhaldsgjaldi götulýsingar.
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5. ør 5. gr. 
Hitaveitan leiðbeinir notendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir tegund 

notkunar. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Hitaveitu Suðurnesja og sett 
samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1987 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 527, 30. desember 1986. 

Íðnaðarráðuneytið, 28. júlí 1987. 

. F.h.r. 

Arni Þ. Arnason. 

29. júlí 1987 Nr. 355 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkisins 

og Orkubús Vestfjarða. 

Samkvæmt 62. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967 og 10. gr. laga nr. 66, 31. maí 1976, 

hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingar á gjaldskrám Rafmagnsveitna ríkisins og 

Orkubús Vestfjarða, frá og með 1. ágúst 1987: 

Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins, nr. 18, 16. janúar 1987 með síðari breytingum: 

Allir liðir heildsölugjaldskrár hækkium ...............00. 0000 9,5% 
Allir liðir smásölugjaldskrár hækkium ...........0.%.... 0. 9,5% 
nema hitataxtar (C/D) sem hækki um ..............0..000 00. 11,4% 

og orkugjald marktaxta (A5) sem hækkium .................0 00... 10,8% 

Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða fyrir raforku, nr. 103, 2. mars 1987 og fyrir hitaveitu, nr. 

100, 2. mars 1987: 

Raforka til hitunar hækkium .................0.0 00 11,4% 

Gjaldsskrá fyrir hitaveitu hækkium ................0.0..... 00 11,4% 

Marktaxti hækkium .................0. 00 10,8% 
Aðrir gjaldskrárliðir hækki um .................0. 00... 9,5% 

Iðnaðarráðuneytið, 29. júlí 1987. 

F. h. T. 

Arni P. Arnason.   
Guðrún Skúladóttir.
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AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrám rafveitna. 

Samkvæmt 25. gr. orkulaga nr. 58, 29. apríl 1967 hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

breytingar á gjaldskrám eftirtalinna rafveitna frá og með 1. ágúst 1987: 

Gjaldskrá Rafveitu Húsavíkur, nr. 104, 3. mars 1987: 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium .............2000 0000. 7,13% 

Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, nr. 62, 6. febrúar 1987: 

Allir liðir gjaldskrárinnar, nema liðir 4.10g 4.2, hækkium ............... 10,0 % 

Gjaldskrá Rafveitu Stokkseyrar, nr. 63, 6. febrúar 1987: 

Allir liðir gjaldskrárinnar, nema liðir 4.1 og 4.2, hækkium ............... 10,0 % 

Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur, nr. 13, 13. janúar 1987: 

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ...............0 000... 8,1 % 

Gjaldskrå Rafveitu Hafnarfjardar, nr. 14, 13. januar 1987: 

Allir lidir gjaldskrårinnar hækki um 

Iðnaðarráðuneytið, 29. júlí 1987. 

F. h. r. 
Arni Þ. Árnason. nn i 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 357 26. júlí 1987 

REGLUGERÐ 

um afnám banns við togveiðum út af Austfjörðum. 

1. gr. " 5 

Þann 26. júlí 1987 kl. 12:00 á hádegi er felld úr gildi reglugerð nr. 334 15. júlí 1987 um 

bann við togveiðum út af Austfjörðum. 

2. 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. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 26. júlí 1987. 

F.h.r. 

Árni Kolbeinsson.



681 Nr. 358 

REIKNINGUR 

Þjóðhátíðarsjóðs fyrir árið 1986. 

Eignir: Kr. 
Spariskírteini 2. fl. 1984 00.00.0000... 32 451 200,00 
Innstæða á hlr. 40091 ............ 0,00 

32 451 200,00 

Skuldir: 

Yfirdråttur å hlr. 40091 ........0...0.... 0 568 210,80 
Osóttir styrkir, úthl. 1986 ............0.0..0 000. 265 000,00 
Osóttir styrkir fyrri úthl. ..........0.....0... 0... 328 100,00 
Höfuðstóll 31. desember 1985 ............. kr. 29 204 333.14 

Tekjur umfram gjöld .................... kr. 2 085 556,06 

31 289 889,20 

— 32 451 200,00 
Tekjur: 

Vextir sussie ennen nens 423 981,06 
Verðhækkun spariskírteina ........000..... 0. 6 206 400,00 

"| 6 630 381,06 
Gjöld: 

Styrkveitingar 1986 ..............0..0.. 0... 4 500 000,00 
Ymiss kostnaður ..................0.00 000 44 825,00 
Tekjur umfram gjöld ............00.0.0... 00 2 085 556,06 

Reikningsskil bessi hafa verid endurskodud og ekkert fundist athugavert. 

Ríkisendurskoðun, Reykjavík, 11. júní 1987. 

Guðmundur Magnússon. 

Stjórn Þjóðhátíðarsjóðs. 

Jóhannes Nordal. Magnús T. Ólafsson. 
Eysteinn Jónsson. Gils Guðmundsson.



Nr. 359 682 16. júlí 1987 

REGLUGERÐ 

fyrir Íþróttahúsið á Selfossi. 

1. gr. 

Íþróttahúsið er í Selfosskaupstað og ber heitið Íþróttahúsið á Selfossi. 

2. gr. 

Íþróttasal hússins skal nota til leikfimikennslu, íþróttaæfinga, íþróttasýninga og 

íþróttakeppni svo og til annarra nota eftir því sem við verður komið. 

3. gr. 

Starfræksla íþróttahússins er á ábyrgð bæjarstjórnar Selfoss eftir að reglulegu skólahaldi 

lýkur, en er falin húsnefnd sem starfar samkvæmt reglugerð. 

a) 
b) 

c) 
d) 

e) 

f) 

4. gr. 

Starfssvið húsnefndar varðandi íþróttahúsið skal vera: 

Að gera tillögur um ráðningu starfsfólks og setja því starfsreglur. 

Að samræma afnot af húsinu eftir að reglulegu skólahaldi lýkur. 
Að setja reglur um umgengni í húsinu. 

Að gera tillögur til bæjarstjórnar um afnotagjöld. 

Að gera árlega fjárhagsáætlun um rekstur hússins, viðhald þess og endurbætur, kaup 

áhalda og tækja og viðhald þeirra. Fjárhagsáætlun skal skilað það snemma að hún liggi 

fyrir þegar unnið er að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs. 
Að fylgjast vandlega með kostnaði við rekstur íþróttahússins og gæta þess að rekstri sé 

hagað í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun. Húsnefnd og umsjónarmaður skulu 

gæta þess við skipulagningu að nýting hússins verði sem best og samtelldust. 

> IQ
 5. gr. 

Fjárreiður og reikningshald íþróttahússins hvort sem er vegna framkvæmda eða 

r 

rekstrar fer fram á skrifstofu Selfosskaupstaðar. 

Reikningar verða því aðeins greiddir að umsjónarmaður íþróttamannvirkja Selfoss- 

kaupstaðar hafi samþykkt þá og vistað. 

6. gr. 

Reglugerð þessi, sem samþykkt er þann 28. janúar 1987 af bæjarstjórn Selfoss er sett 

samkvæmt 29. gr. laga um grunnskóla nr. 63/1974, og reglugerð um félagsstörf og télags- 

málafræðslu í grunnskóla nr. 433/1977. 

Menntamálaráðuneytið, 16. júlí 1987. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 
Knútur Hallsson. 

 



16. júlí 1987 683 Nr. 360 

REGLUGERÐ 

fyrir Félagsmiðstöð Selfoss. 

1. gr. 

Félagsmiðstöðin er staðsett í húsnæði GSS og heitir Félagsmiðstöð Selfoss. 

2. gr. 

Starfræksla félagsmiðstöðvarinnar er á ábyrgð bæjarstjórnar Selfoss en er falin 
húsnefnd og íþrótta- og tómstundaráði eftir því sem segir nánar í reglugerð þessari. 

3. gr. 

Hlutverk húsnefndar skal vera: 

I. a) að hafa eftirlit með húsnæði Félagsmiðstöðvar Selfoss 
b) að hafa samvinnu við íþrótta- og tómstundaráð um gerð fjárhagsáætlunar. 

Hlutverk íþrótta- og tómstundaráðs skal vera: 

Il. a) að setja reglur um umgengni í félagsmiðstöðinni, í samráði við húsnefnd 

b) að raða niður afnotum af félagsmiðstöðinni, í samráði við húsnefnd 

c) að gera tillögur um ráðningu starfsfólks og setja því starfsreglur 

d) að gera árlega fjárhagsáætlun um rekstur félagsmiðstöðvar, viðhald hennar og 

endurbætur, kaup áhalda og tækja og viðhald þeirra. 
Fjárhagsáætlun skal skila það snemma að hún liggi fyrir þegar unnið er að 

fjárhagsáætlun bæjarsjóðs 

e) að fylgjast vandlega með kostnaði við rekstur félagsmiðstöðvar og gæta þess að 
rekstri sé hagað í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun. Íþrótta- og tómstundaráð, 

húsnefnd og umsjónarmaður skulu gæta þess við skipulagningu að nýting hússins 

verði sem best og samfelldust. 

4. gr. 

Fjárreiður og reikningshald Félagsmiðstöðvar Selfoss hvort sem er vegna framkvæmda 
eða rekstrar fer fram á skrifstofu Selfosskaupstaðar. Reikningar verða því aðeins greiddir að 

umsjónarmaður hafi samþykkt þá og vistað. 

5. gr. 

Reglugerð þessi sem samþykkt er þann 28. janúar 1987 af bæjarstjórn Selfoss er sett 
samkvæmt 29. gr. grunnskólalaga nr. 63/1974 og reglugerð um félagsstörf og félagsmála- 
fræðslu í grunnskóla nr. 433/1977. 

Menntamálaráðuneytið, 16. júlí 1987. 

Birgir Ísl. Gunnarsson.



Nr. 361 684 21. juli 1987 

AUGLYSING 
um umferð á Akureyri. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Akureyrar og samkvæmt heimild í 65. gr. 

umferðarlaga nr. 40/1968 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð og stöður 
bifreiða á Akureyri: 

1. 

2 
4 

(D
D 

Umferð um Akurgerði skal njóta aðalbrautarréttar gagnvart umferð um Kotárgerði, 

Stekkjargerði og Hamragerði. 
. Umferð um Langholt skal njóta aðalbrautarréttar gagnvart umferð um Þverholt og 

Miðholt. 
Umferð um Einholt skal njóta aðalbrautarréttar gagnvart umferð um Langholt. 
Umferð um Þverholt skal njóta aðalbrautarréttar gagnvart umferð um Einholt. 

Í öllum framangreindum tilvikum er um biðskyldu að ræða. 

Fellt er niður bann við bifreiðastöðum við suðurbrún Tryggvabrautar frá norðaustur- 

horni húss nr. 24 og 90 metra í vestur. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað. 

Bæjarfógetinn á Akureyri, 27. júlí 1987. 

Elías |. Elíasson. 

  

Stjórnartíðindi B 37, nr. 341--361. Útgáfudagur 31. júlí 1987.



STJÓRNARTÍÐINDI B 38 — 1987 
  
  

29. júlí 1987 685 Nr. 362 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

fyrir frystan humar á sumarvertíð 1987. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 
samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi verð- 
grundvöll fyrir frystan humar á sumarvertíð 1987: 

6X5 lbs. og 5XS Ibs. í skel, garndregninn: SDR pr. lb. CIF. 

7— Ystk./lb. 2... evne vevnrveee 9,68 0 
9—12stk./lb. 0... HANA 9,48 0,15 
12—15 stk./lb. 0... NR 9,27 0,26 
IS—18stk. Ab. 2. NR 8,86 0,32   

18—24 stk./lb. ......... EA RANRRNR 7,83 0,14 

6x5 ibs. og 5X6 ibs. í skel, með görn: 

T— QStkMb. 0... ssseeeneneeeeeererererenene … 9,07 0,09 

9—12 stk./ib. .....…. FEDE BA AR 8,87 0,35 

12—15 stk./lb. 2... HI 8,66 0,62 

15—18 stk./lb. .............. sense srsrrere SAR 8,24 0,67 

IS—24stk.Ab. „0... even ernnrnnnee 7,38 0,43 

5x5 ibs. í skel með görn: 

T-1SStk Mb. 0... … 10,69 0,32 
lS—18stk./b. ............... reen rrnsene 9,90 0,34 
18—24 stk./lb. 2... … 9,00 0,39 

5X6 Ibs. i skel med gårn: 

7-15stk.ib. .......0..00.. ren BR 6,60 0,09 

1S—30stk./lb. 0... … 6,09 1,67 

3045 Stk./lb. 0... ener eenrernee … 5,12 0,78 

45—60 stk./lb. „0... 3,22 0,02 

3x11 lbs.: 

Tilskelfl. 2... 3,22 0,30 

Verðbil verður 10%. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að teknu 
tilliti til verðbils. 

Verðin miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það verður á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 29. júlí 1987. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 

Kristín Magnússon. 

B 46 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 363 686 

AUGLÝSING 

1987 =
 29. júl 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

fyrir saltfiskafurðir á tímabilinu 1. júní til 30. september 1987. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

Öir á tímabilinu 1. júní til 30. september 1987: verðgrundvöll fyrir saltfiskafur 

Fulistaðinn þorskur: 

Stórfiskur 

Stórfiskur 

Stórfiskur . 

Stórfis! 

Miliifiskur 

Millifiskur 

Millifisi 

   
SUT 

     
skur 

  

Småfiskur 

  

Småfiskur 

Småfiskur 

  

Småfiskur 

Tandurverkaður þorskur: 

Stórfiskur 

Stórfiskur 

Stórfiskur .. 

Milbfiskur 

Millifiskur 

Millifiskur 

   

  

Smáfiskur .......... 

Smáfiskur 

Smáfiskur 

Smáfiskur 

Smáfiskur 

Smáfiskur 

Smáfiskur 

Smáfiskur 

   

Verðbil verður 10% og miðast við verðhækkun eingöngu, nema 

10/30 | 

ll 

I 

IV 

30/40 I 

LEN 40/60 I 

il 

II 

TE 

TH 

60/80 I 

BI … BR 1 

FR IR . HI 

80/100 1 

[ 

mi 

      

A 

) 

  

t2
 
t
t
 

egna saltaðra 

þorskflaka, en þar miðast við verðbil við verðhækkun sem verðlækkun. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 50% af verðbreyvtingu frá grundvallarverði að teknu 

tilliti til verðbils eins og að ofan segir 

Verðin miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það verður á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 29. júlí 1987. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.



  

  

687 

AUGLYSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðu nevtisins á verð 

Í
 

Nr. 

grundvelli 

fyrir frystan hörpudisk sem framleiddur verður frá 15. júlí 

til 30. september 1987. 

2 09    Med skirskotun til 

samkvæmt till« 

verðgrundvöll 

1987. 

  

    

fyrir frystan hörpudisk, sem framleiddur verður tr: 

Laus- og blokkfrystur hörpudiskur: 

b. 

Fleiri en 60 stk. í Ib 

Færri en 60 stk. í1 

F og Óflokkað 

  

Hálfhreinsaður 

  

Rauður oy 

Verðbil verður 5%. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 509 

viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Verðin miðast við 

Sjávarútvegsráðuneytið, 29. júlí 1987. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 

4. ágúst 1987 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrám rafveitna. 

  

Samkvæmt 25. gr. orkulaga nr. 58 29. apríl 1967 hefi 

gjaldskrám eftirtalinna rafveitna, er öðlist þegar gildi: 

Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks. nr. 20. 21. janúar 1987: 

  

Allir liðir gjaldskrárinnar hækkium ... 

nema liðir A2, D] og D3 sem hækkium ............ 

Gjaldskrå Rafveitu Siglufjardar, nr. 

Allir lidir gjaldskrårinnar hækki um 

nema hitataxtar sem hækki um 

Íðnaðarráðuneytið, 4. ágús 

F. hr. 

Arni Þ. Árnason. 

25. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins or gy g 
jölnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi i 

41 id 5. júlí til 30. september 

/ at verðbreytingu frá grundvallarverði að 

viðskiptagengi (skilagengi) eins og það verður á hverjum tíma. 

Kristín Magnússon. 

efur ráðuneytið staðfest breytingar á 

% 

a
 

  

Guðrún Skúladóttir. 

B 467



    Nr. 366 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Mosfetlshrepps. 

  

tá wn 
i 

  

itunnar. 

  

að dómi hit av 

  

>. PT 

Vatnsmagn það sem látið er í té samkvæmt 1. og 2. grein er afhent notanda um 

rennslismæli sem hitaveitan leggur til og ðhald á. Mælir þessi skal igladur og er       

    

   

   

    
  

húseiganda/notanda með öllu óheimilt að 

Hitaveitan mun þó í sérstökum tilfellum ati 

einungis þar sem rennslismæli ve 

selda orku við þe ið hámark sem hemillinn er stilltur fyrir. 

menn hitaveitunnar mega breyta stilling 

    

A Á bamið ag miðast há 
rður ekki við komið og miðast þá     

  

1 vatnshemils. Hit:     Einungis st     
         
   

    

    

       

stillingu hemils eftir óskum húse da fyrstu tvo mánuði, ser Jans 

hitaveitukerfid, en sidar verdur hemlastilli jafnaði einungis breytt ein 
desember ár hvert. Hí harksstilling hemils g ll ) bått orkunotkun vei 

úr ári 

IL KAFLI 

1. gr. 

Gjald fyrir afnot heita vatnsins er sem hér segir: 

I. Heitt vatn um rennslismæli: 

A. Fyrir hvern rúmmetra vatns sr kr. 2500 

Auk þess greiðist mælaleiga fyrir hvern má hér 

A. Mætir allt að %4 tommu NN …. kr. 225,00 

BR. Mælir í tomma til2tommur .................... HR kr. 484,00 

C. Mælir3 tommur eðastærri ............... Kr. 971,00 

2. Heitt vatn um hemil: 

A. Fastagjald á mánuði þr hvern aðaihemil kr. 215   
kr. 545 

  

B. 

ingu hemils „ sem skip tist þann 

     

  

Flutningsgjaldð ......0...... 002. kr. 

Vatnsgjald .............. 0... ki 

5. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greiðast til 

Ö nheimtustofnunar, sem þe arjór ákveður, Það eru vanskil, ef 
     

  

innheimtumanns eða 1 
I 
í 

  

1 

u greidd innan 15 daga frá g} gjöldin eru ek



4. ásúst 1987 689 Nr. 366 

IN. KAFLI 

6. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Mostellshrepps skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð. 
Rúmmál húss. 

(utanmál mó) Heimæðargjald 

Allt að 600 m* kr. 94 585,00 

600— 2 000 m kr. 94 5850 

2 000— 6 000 m' kr. 176 790,00 

6 000-—10 000 m“ kr. 370 495,00 

Meira en 10 000 m' kr. 557 125,0 

yrir … 600 m'  58,71 pr. m þar yfir 

yrir 2 000 m s 50,87 pr. m þar yfir 

fyrir 6000 m” + 44,52 pr. m' þar yfir 

yrir 10 000 m  38,72 pr. m' þar yfir 

Heimæðargjald skal greiðast áður en heimæð tengist hitakerfi hússins, samkvæmt þágildandi 
gjaldskrá. 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum hemlum eða mælum frá 
hitaveitunni og skal þá greiða aukalega kr. 7 886.00 fyrir hvern mæli/hemil. 

7. gr. 
Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 320 stig. Er hitaveitunefnd 

heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða. 

8. gr. 
Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, og er þá hitaveitunefnd 

heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá 
þessari. 

9. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

10. gr. 

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. 700.00 í hvert 
skipti. 

11. 
Eftirlitsmanni Hitaveitu Mosfellshrepps 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. 123, 20. mars 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 4. ágúst 1987. 

F.h.r. 

Arni Þ. Arnason. 

Guðrún Skúladóttir.



Nr. 367 690 24. juli 1987 

AUGLYSING 
um umferð í Reyðarfjarðarhreppi í Suður-Múlasýslu. 

Að fenginni tillögu sveitarstjórnar Reyðarfjarðarhrepps og samkvæmt heimild í 65. gr. 
umferðarlaga eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð í Revðarfjarðarhreppi: 

. 
Aðalbrautir eru: 

. Fagradalsbraut. 

. Búðareyri. 

. Austurvegur. 

. Norðfjarðarvegur. 

. Heiðarvegur, þó þannig að umferð um Heiðarveg víki fyrir umferð um Austurveg. 

. Mánagata, þó þannig að umferð um hana víki fyrir umferð um Austurveg og 
Heiðarveg. 
Umferð um Stekkjarbrekku víki fyrir umferð um Fagradalsbraut. 
Umferð um Réttarholt víki fyrir umferð um Búðareyri. 

Umferð um Búðargötu víki fyrir umferð um Búðareyri. 
Umferð um Árgötu og Hafnargötu víki fyrir umferð um Búðareyri. 

Umferð um Öldugötu víki fyrir umferð um Austurveg. 

Umferð um Ásgerði víki fyrir umferð um Austurveg. 
Umferð um Lundargötu víki fyrir umferð um Heiðarveg og Mánagötu. 

Umferð um Holtagötu víki fyrir umferð um Mánagötu og verði umferð um efri hluta 
Holtagötu bönnuð, á móts við hús nr. 5 að Heiðarvegi. 

10. Umferð um Hjallaveg víki fyrir umferð um Heiðarveg. 

11. Umferð um Túngötu víki fyrir umferð um Heiðarveg. 
12. Umferð um Nesbraut víki fyrir umferð um Búðargöiu. 
13. Umferð um Hlunnavog víki fyrir umferð um Búðareyri. 

14. Umferð um Strandgötu víki fyrir umferð um Hafnargötu og Búðargötu. 
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IL. 
1. Bannað að leggja ökutækjum á Búðareyri og Austurvegi frá gatnamótum Stekkjar- 

brekku að vegrist austan við Holt. 
2. Bannað verði að leggja ökutækjum á austurbrún Heiðarvegs. 

ill. 
I.  Einstefna er til norðurs/austurs Brekkugötu, frá Búðareyri að Árgötu. 

Um bifreiðastöður í Reyðarfjarðarkauptúni. 

Í íbúðahverfum er bannað að leggja stórum vinnuvélum, vörubifreiðum, sendibil- 

reiðum og fólksflutningabifreiðum sem eru 2,5 tonn að eigin þyngd eða þyngri. Eigendum 

og umráðamönnum þessara ökutækja ber að nota sérstaklega merkt stæði, sem ætluð eru 

þessum stóru ökutækjum eða fara að öðru leyti eftir fyrirmælum lögreglunnar um geymslu 
þeirra. 

Óheimilt er að geyma fylgihluti ökutækjanna á þessum afmörkuðu stæðum. 

Auglýsingin tekur gildi við birtingu. 

Lögreglustjórinn í Suður-Múlasýslu, 24. júlí 1987. 

Sigurður Eiríksson.
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AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 1968 og að fenginni tillögu borgarráðs 
hefur eftirfarandi verið ákveðið um skipulag umferðar í Reykjavík. 

1. Einstefna verði frá vestri til austurs á þeim hluta Kringlunnar sem hggur samhliða 

Miklubraut. 

2. Bannað verði að beygja til vinstri frá Húsi verslunarinnar norður Kringluna. 
Bannað verði að leggja ökutækjum á Kringlunni, beggja vegna götunnar. 

4. Bannað verði að stöðva Ökutæki á Kringlunni vestan og norðan við verslunarmið- 
stöðina. 

5. Bannað verði að stöðva og leggja ökutækjum á Listabraut, beggja vegna götunnar. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 12. ágúst 1987. 

nn
 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, Á. ágúst 1987. 

Bóðvar Bragason. 

4. ágúst 1987 Nr. 369 

AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 1968 og að fenginni tillögu borgarráðs 
hefur verið ákveðin einstefna frá vestn til austurs á Fossvogsvegi milli Kringlumýrarbrautar 

og Háaleitisbrautar. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 19. ágúst 1987. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, Á. ágúst 1987, 

Böðvar Bragason. 

28. júlí 1987 Nr. 370 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðunevíisins til sýslumannsins í 
Snæfellsness- og Hnappadalssýsiu um manntalsþing í Snæfells- 
ness- og Hnappadalssýslu. 

Ráðuneytið vísar til bréfs yðar, herra sýslumaður, dags. 16. júlí sl., varðandi tillögu 
yðar, ásamt samþykkt sýslunefndar Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, um að leggja niður 
manntalsþing í Snæfellsness og Hnappadalssýslu. 

Með vísun til 10. gr. laga nr. 28 1981 um breytingu á lögum nr. 83/1936 um meðferð 

einkamála í héraði, samþykkir ráðuneytið að manntalsþing í Snæfellsness- og Hnappadals- 

sýslu verði lögð niður.
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SAMÞYKKT 

um stjórn Mosfellsbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

. gr. 

Bæjarstjórn Mosfellsbæjar er skipuð 7 bæjarfulltrúum kjörnum skv. Í 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 2. mgr. 10. gr. og 11. gr. sömu laga. æ E 

en
n i. kafla 

  

Starfstímabil b bæjarstjórnar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

3. gr. 

Bæjarstjórn fer með stjórn Mostellsbæjar skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga og annarra 

laga. Jafnframt fer bæjarstj órn með yfirstjórn stofnana og Éyrirtæk kja á vegum bæjarins, að 

svo miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki falið öðrum slíka yfirstjórn. 

  

Bæjarstjórn skal gæta hagsmuna bæjarins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að J z & J & J Ð 

sameiginlegum velferðarmálum bæjarbúa. 

  

henni eru falin í lögum, reglugerðum og Bæjarstjórn annast þau verkefni 

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. 

  

   

0. ET. 

Meðal verkefna bæjarstjórnar Mosfellsbæjar eru: 

1. Að kjósa forseta og varaforseta bæjarstjórnar, bæjarráð og aðrar nefndir, ráð og 

stjórnir skv. VI. kafla sveitarstjórnarlaga sbr. og V. kafla samþykktar þessar: ar, og 

skodunarmenn til ad annast endurskodun ársreikninga bæjarins skv. VIII. kafla 

sveitarstjórnarlaga. Ennfremur að ráða bæja rstjóra 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. VIIl. kafla sveitar- 

stjórnarlaga sbr. og II. kafla samþykktar þessarar. 

4. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins og ráða helstu starfsmenn hans. 

Lo
 

þa
 

H. 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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4. gr. 

þælarstóri sbr þó 13. gr. samþykktar þessarar, boðar bæjarstjórnarfundi og ákveður 

nt fundars hafi bæjarstjórn ekki gert það 

kunngert me(      >uum sk; larstjórnarfundir eru 

  

hvar ac huvanær 
hvar og hvengtr     

  

Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar, og skal dagskr 

Á dagskrá bæjarstjórnarfundar skal taka: 

í. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar forseta bæjarstjórnar, kosnir 

ejarstjórnar, svo og kosningar eða ráðningar 

anna b 

      

  

  

S tjórna d vcgL im b 

  

jarins    

    

     
2 jarråds, nefnda, ráða og stjórna á vegum bæjarins, ef, eða að svo miklu 

órn þarf að samþykkja ályktanir, sem í þeim felast. sbr. 61. gr. 

ar. 
åkvedur ad taka å 

skrá. Bæjarfulltrúi, seim 

tilkynna það bæjarstjóra 

ólarhringum fyrir fund. 

argerda, til & annarra £« 

3. Onnur mål, sem falla undir verksvið bæjarstjórnar og bæj óri 
J Ø = d 

    

dagskrá eða einhver bæjarfulltrúi óskar, að tekin verði á á    

  

   
   

    óskar að få í mál tek ð 

skriflega me 

Dagskrá bæjarstjarmarfundar þí id 
bæjarstjóri telur nauðsynleg. Dag skrá skal jafnframt 

jórnarfundar. 

      
gna 

afri ir síðasta         

  

16. 

veimur sólar! 

Jór narfundar    
    Bæjarstjóri skal boðsenda bæjartullírú rstjórn ásamt   

dagskrá a.m.k. sólarhring fyrir fund. 

Aldursforseti bæjarstjórnar setur fyrsta fund nýkjörinnar bæjarstjórnar og stýrir 

stjórnar he efur verið kjörinn. 

    

honum, uns forseti bæj 
rinn til eins ár. 

ið hefur í 

Forseti bæjar stjórnar skal 

jörinn forseti, 
    

  

. Verði 

Ha 

     
   
      

   

   
   

  

   
þeim atkvæðafjölda eigi náð, skal kjós fi 
þrír eða fleiri 

  

jarf illtrúar fen 

skuli kjósa " bå sá rétt kjörinn forseti bæjarstjórnar, ser 

atkvæði jöfn skal hlutkesti ráða kosningu. 

Forseti bæjarstjórnar stjórnar kjöri 1. og 2. varaforseta b: Í sömu     beitt við kosningu þeirra, sbr. næstu málsgrein hér að framan. Varatorsetar skulu 

s tíma og forseti. 

li, gegnir 

sé érstakan fundarstjóra. 

forseti deyr eða verður varanlega tortallaður frá forseta: 
hans stað til loka kjörtímabils forseta. 

ad fi 

kjörnir 

Sée 

að kjó 

    

   

  

ildursforseti forsetastörfum, nema bæjarstjórn ákveði 

  

örfum, skal kjósa forseta í 

  

19. gr. 

Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfuiltrúa til eins árs Í senn á 

sama fundi og forsetakosning fer fram. Skrifarar skulu telja saman atkvæði við kosningar og 

þegar atkvæðagreiðslur tara fram í bæjarstjórn.
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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. 

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 % 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: 
Fjárhagsáætlun bæjarins. 
Ársreikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 
Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 
Aætlanir fyrir bæinn, sem gilda eiga til lengri tíma. s.s. þriggja ára áætlanir og 
skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

a
 

25. gr. 
Bæjarfullirúa er skylt að sækja alla bæjarstjórnarfundi nema lögmæt forföll hamli svo 

sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé bæjarfulltrúi fortallaður um stundarsakir skal 
hann tilkynna eða láta tilkynna forföllinn til bæjarstjóra, sem boðar Þá varamann hans á 
fund. Bæjarfulltrúa. sem fortallast 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.
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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 bera 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 yfirgeta 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. Áð 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. Bæjarfulltrút 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 umræðu 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 verið 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. Umræður um 

fjárhagsáætlun eru ekki háðar ákvæðum greinar þessarar.
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Bæjarfulltrúi á rétt a 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 rétti færðar. 

Í lok fundar skal fundargerð lesin upp óski einhver bæjarfulltrúi þess 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 bæjarfullírúa. 

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. 
Bæjarfulltrúa er bæði rétt og skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögmæt fortöll 

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. forsetastöri 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 ti 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 sambykkt þessari. 

Bæjartullirúa 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. 

Bæjarfulltrúa bera 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, 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.
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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. 
Bæjarfulltrái skal fá hæfilega þóknun úr bæjarsjóði fyrir störf sín í bæjarstjórn. Takist 

bæjarfulltrúi á hendur ferð á vegum bæjarins skv. ákvörðun bæjarstjórnar á hann réti á 
greiðslu hæfilegs ferða- og dvalarkostnaðar. 

Bæjarstjórn setur reglur um greiðslur þessar. 

45. gr. 

Haga skal fundum bæjarstjórnar þannig, að bæjarfulltrúar eipi 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 bæjarstjórnar- 

func 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. 

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 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 að jafnaði halda fund hálfsmánaðarlega á miðvikudegi kl. 17:00, þá 

miðvikudaga sem bæjarstjórn fundar ekki. Aukafundi skal halda. ef bæjarstjóri, formaður 
bæjarráðs eða a.m.k. tveir bæjarráðsmenn óska þess.



  

Sl. gr. 

  

      

        

'áð sé boðað til fundar 

jarráðsmaður ekki sótt fund, skal hann að 

til um, að varamaður verði boðaður. Hafi 

stjóri feng vitneskju um forföll bæjarráðsmanns, skal hann boða eða láta boða 

mann hans á fund 

  

H: inn sér um, að bæja 
      

ði boða varamann sinn 

ið 
  

52. gi 

) bæjarráðs skal kjósa formann og varaformann bæjarráðs. 

F ormaður bæjarráðs stjórnar fundum þess og sér um lt fari löglega og skipulega fram á 

fundum þess. H: upp kunna að koma út at 

áðs. Heimilt er að taka mál til 

r skylt að fresta afgreiðslu 

       

  

   

  

        

  

1 agrenimngsn 

  

d il Á LE rs 1 Oil banst ci 

ðt, bótt ekki 

       

   

  

   

  

slíks r mál r þess. 

Bæjarráð ge ð 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, 
1 

efni beirra stutt og skilmerkilega og hvada afgreiðslu þau hljóta. 

    

53. ør 

Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn bæjarins og fjármálastjórn að 

því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. Bæjarráð hefur umsjón með stjórnsýslu 
i ætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs 

yrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeiganda stjórna og leggur þau fyrir 

bæ; jarstjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér bæjarráð um, að ársreikningar 

bæjarsjóðs séu samdir og þeir ásamt ársreikningum bæjarstofnana lagðir fyrir bæjarstjórn til 

ifgreiðslu, svo sem sveita! tjórnarlög mæla fyrir um. 
Bæjarráð gerir tillö >gur til bæjar r um afgreiðslu einstakra mála, sem það fær til 

þó heimil fullnaðarafgreiðsla mála, sem ekki varða verulega 

ofnana hans, enda sé ekki ágreiningur milli bæjarráðsmanna eða 

eiðslu. Bæjarráð ákveður skiptingu og ráðstöfun fjár, sem ætlað 
1 a skv. fjárhagsáætlun, s.s. til gatnagerðar, nýbygginga og óvissra 

   
bæjarins, undirbúningi árlegrar fjárha 

   

og bæj 

    

     
   

    

x ” 
meðferðar. Bæjarrí 

  

       fjárhag bæjarsjóðs eða sí 

við bæjarstóra um slíka af 

er til einstakra málaflok 

útgjalda 

Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan 

    

veg. 

$4. gr. 

Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef þess er óskað. 

53. 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, nema lög kveði á um 

annað. 

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 

fyrirvara. 

  

20. gT. 

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.
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Hafi tveir eða fleiri flokkar eða frambodsadilar haft samstarf um nefndarkosningar, 

skal sá, sem tilnefndi viðkomandi nelndarmann, 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 bæjarins. Ennfremur getur nefnd boðið aðila að koma á sinn fund til viðræðna 
um tiltekin mál. 

58. gr. 
Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði HI. 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 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. 

62. gr. 

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

sr 

1 Bæjarráð. Þrír aðalfulltrúar úr bæjarstjórn. sem aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 
55. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

2. Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga 
nr. 8/1986. 

3. Fjallskilanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin annast um fjallskil í 
samræmi við ákvæði fjallskilareglugerðar Kjósarsýslu. 

4. Skipulagsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin fer í umboði 
bæjarstjórnar með skipulagsmál sveitarfélagsins í samræmi við gildandi lög og reglur. 

5. Tómstundaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Tómstundaráð fer í umboði 
bæjarstjórnar með umsjón íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarfsemi í samræmi við 
sérstaka samþykkt bæjarstjórnar um starfsemi ráðsins.



      

           
       

  

    
   
    

  

     
    

  

   

    

    
    

   
    

8. bætarstjórn 

sérstakri 

B. Til! eða Öðrum Í rum bæjarstjórnarkosningum: 

Kjósarsý sku ilnefnir. Auk þess 

ifræðir eglustjóri og slökkvi- 

af hreppsnefnd 

8. grein Í 

2 Hlutverk nefr 

v. 6. gr. byggingarlag 

lugerðar. auk annarra 

  

Byggingarnef 
  

  

Gg 

skyldra verkef 

4. Félagsmálaráð. Fimn 

með rekstri d: gvi 

ssmálaráð hefur umsjón 

Est öldrunarmálum. aðstoð við aldraða 
skyldur, skv. nánari reglum er bæjarstjórn 

- þess fer félagsmálaráð með framfærslumál 

        

ráð ennfremur fara með verkefni áfengisvarnarnefndar skv 

verkefni barnaveri arnefndar skv. 4. grein laga nr. 

íðabirgða hér að aft 

an og Jafnmargir r til vara, sem hafa skulu umsjón 

komulagi búfjár sbr. 2. mgr. 54. greinar laga nr. 31/ 

. 30 

53/ grein     
    1966, sjá þó ákvæði til 

For ðagæ slumenn. Tveir aðaln     
     tningi og   

      

  

    

    

6 ráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5. grein 

snefnd Kjósarsvæðis. almenn og jafnmargir til vara. Auk þess 

í nefndinni tveir S tjarnarnesskaupstadar, einn fulltrúi frá 

ppi og einn fulltrúi frá Kjósarhreppi. Nefndin sér um framkvæmd 

109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit í framangreindum 

8 leigunefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin skal fylgjast með 

æmd húsaleigumála o.fl. skv. 76. grein laga nr. 44/1979 um húsaleigu-   

  

jafnmargar og kjördeildir eru: Þrír aðalmenn í hverja og 

arameni n). 

rnar gegna jafnframt stårfum vid forseta- og alþingis- 

laga nr. 52/1959    kosningar sbr.
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10. Stjórn Héraðsbókasafns. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Auk þess eiga sæti í 
nefndinni einn fulltrúi frá Kjalarneshreppi og einn fulltrúi frá Kjósarhreppi. 
Nefndin fer með málefni bókasafnsins í samræmi við ákvæði laga nr. 50/1976 um 

almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. 

11. Samstarfsnefnd heilsugæslustöðvar. Einn aðalmaður og annar til vara. Í nefndinni 

eiga einnig sæti fulltrúar frá Kjalarneshreppi, Kjósarhreppi og Þingvallahreppi. 

Nefndin fjallar um málefni er varða samstarf sveitarfélaganna um rekstur heilsu- 

gæslustöði var í samræmi við ákvæði í samstarfssamningi þar um, sbr. 21. gr. laga nr. 

59/1983 um heilbrigðisþjónustu. 

Skólanefnd grunnskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin fer með 

málefni grunnskóla bæjarins skv. 17. gr. laga nr. 63/1974. 
13. Stjórn Reykjalundar. Einn aðalmaður og annar til vara 

59/1983. Fulltrúi í stjórn Reykjalundar 

Reykjaneshéraðs skv. 7. grein laga nr. 59/1 

14. Skólanefnd tónlistarskóla. Fimm áðalmen enn og jafnmargir til 

málefn: tónlistarskólans i 

starfsemi skólans. 

5 Stjórn verkamannabústaða, (ti 

þess sitja í nefndinni þrír fulltrúar lau 

Nefndin fer með málefni v rkamannab 

1984. 
16. Umhverfismålaråd. Fimm adalmenn og jafnmargir til vara. Umhverfismålaråd er 

bæjarstjórn til ráðuneytis í umhverfis- og náttúruverndarmálum. Jafnframt fer ráðið 

með þau verkefni sem náttúruvernd: arnefndir skulu annast samkvæmt 3. gr. 

náttúruverndarlaga nr. 47/1971, og verkefni gróðurverndarnefnda samkvæmt 19. p 

laga nr. 17/1985. Nánar er kveðið á um verksvið ráðsins í sérstakri samþykkt sem 

bæjarstjórn setur ráðinu. 
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cmn
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lefndin fer med 
reglugerð um     

nm og jafnmargir til vara. Auk 

;æmt sérstakri tilnefni ngu. 

staða í í samræmi við ákvæði laga nr. 60/ 
   

    

          

Bæjarstjórn getur kosið nefndir til að vir nna tímabundið 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 í samræmi við ákvæði 70. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 

8/1986. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við bæjarstjóra þar sem m.a. skal kveðið á 

urn ráðningartíma hans, og kaup og kjör. Ráðningarsamningur skal staðfestur af bæjar- 

stjórn. 

65. gr. 

Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri bæjarins. Hann undirbýr fundi bæjarráðs og bæjar- 

stjórnar, semur dagskrá og boðar til funda sbr. 14. gr. samþykktar þessarar. Hann á sæti á 

fundum bæjarstjórnar/bæjarráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt e í 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. 
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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. 

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. 

    

    

68. gr. 

Um ráðningu lausráðinna starfsmanna fer eftir reglum sem bæjarstjórn setur. Um kaup 

og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Þrátt fyrir ákvæði í 62. grein varðandi félagsmálaráð og verksvið þess starfar sérstök 

áfengisvarnarnefnd, skipuð sex aðalfulltrúum og sex til vara, auk formanns sem skipaður er 

af ráðherra, fram til næstu sveitarstjórnarkosninga. Sömuleiðis starfar sérstök barnavernd- 

arnefnd, skipuð fimm aðalfullirúum og fimm til vara, fram til næstu sveitarstjórnarkosninga. 
Verkefni þau sem nefndum þessum eru falin lögum samkvæmt munu því ekki heyra undir 

félagsmálaráð fyrr en að afloknum næstu sveitarstjórnarkosningum. 

Samþykkt þessi. sem hreppsnefnd Mosfellshrepps hefur sett samkvæmt ákvæðum 3. 
mgr. 7. gr. og 49. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 staðfestist hér með til að öðlast gildi 9. 

ágúst 1987, og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðunevtið, 31. júlí 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 38, nr. 362—371. Útgáfudagur 7. ágúst 1987.



STJÓRNARTÍÐINDI B 39 — 1987 
    

12. ágúst 1987 705 Nr. 372 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um slátrun, mat og meðferð sláturafurða 

ar. 442/1977, sbr. breytingu með reglugerðum nr. 340/1981 og 

nr. 342/1986. 

19. gr., 1. tl., rg. nr. 442/1977, sbr. 1. gr. rg. nr. 342/1986, orðist svo 

1. Dilkakjöt. 

    

Dilkakjöt sem a á innanlands nýtt, fryst, saltað og reykt eða flytja skal á erlendan 

andi gæðaflokka: {fi fi, I. fi. 12. 11.0, TE fL. 

Kjötið skal metið | og me kt í í gæðaflokka og þyngdarflokka um leið og það er vigtað inn 

  

inda. frå framlei 

Gæðaflokkar dilkakjöts eru þessir: 

  

I. flokkur * (stjörnudilkur): sene! 

einkennum, vel holdfylltir, einkum i lærum og å baki, hæfil feitir og med jafnri dreifingu 

hvitrar fitu um allan skrokkinn. Fi itu BUN á síðu, þ.e. á 12. rifbeini, 11 em frá miðjum hrygg. 

sé að hámarki 8 mm. Fit: !byk kt å bakvodva (vid 12. rifbein) sé að hámarki 3 mm. Skrok 

gallalausir í útliti. Þessir skrokkar skulu sérstaklega merktir *. 

í. flokkur: Vel holdtylltir skrokkar með fituþykkt á síðu, þ.e. á 12. rifbeimi, 11 em fi 

miðjum hrygg, minni er 12 mm, gallalausir í útliti 

íí. flokkur: Vöðvarýrir, útlitsljótir skrokkar og með minni háttar mar eða aðra 

verkunargalla. 

Í. fokkur 0: Skrokkar sem hafa fituþykkt á síðu 12—-14 mm. Þessir skrokkar skulu 

sérstaklega merktir 0, sbr. meðfylgjandi töflu. Merkingu þessara skrokka skal he gad bannig 

ad bem verði ekki blandað saman við annað kjöt í heildsölu. 

- flokkur 00: Skrokkar sem hata fiti "by kkt á síðu 15 mm eðan 

ab lóð litaðri fitu eða fitu sem ekki stirð 

za vel vaxnir skrokkar með greinilegum ræktunar-     

  

      
  

        

iri, einnig skrokkar 

nerktir 00, 

andað saman 

  

ssir sSkrokkar skulu s      

  

lu og skal haga merkingu þannig 

  

skv. ;. meðfylgjandi tö 

við annað kjöt í heildsölu. 
IL flokkur: Mjög vöðvarýr 

verulegum verkunargöllum. 

  

ir og magrir skrokkar, verulega marðir, límhöggnir eða með 

W
 

Rikisprenismidjan Gutenberg
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Merkja skal dilkakjöt samkvæmt gæða- og þyngdarflokkum svo sem hér segir: 

  

  

    

Að 12,5 kg. 13-16 kg. 16,5—19 kg 19,5-22,5 kg. 23 kg og þyngri 

DI "6 DI "2 DI "8 DI "4 

I. flokkur 
Vel holdfyiltir, 
miðlung sfita 

gallalausir í útliti DI 6 DI 2 DI 8 DIT 4 DIT 

Il. flokkur. 

Sæmilega holdfvlltir, 

lítil fita, 
gallalitlir DI óx DI 2x DII 8x DII 4x DI Tx 

1. flokkur 0. 

Holdgóðir skrokkar 

mikil fita DIT 0 6 DIE 0 2 DIF O 8 DIT 0 4 DHOT 

11. flokkur 00. 

Holdgóðir skrol 

mikil fita og/eða fita 

sem ekki stirðnar DIT 006 DIT 602 DH 008 DI 004 DI 00T 

TIl. flokkur. 

Allir holdrýrir, 

fitulitlir, marðir, 

gallaðir eða með 

mjög gula fitu Dill 6xx DIN 2xx DUI 8xx DIN 4xx DTI Txx 
  

Par sem skylt er ad mida vid 100 gr bungamun, skulu í flokkum 

þannig t.d., að 12,7 kg skrokkur merkist í þyndarflokkinn 6 en 12,8 kg if þyngdarflokkinn 2. Sé kjötið vigtað blautt 

skulu mörkin vera 300 gr hærri (2% af þyngd). 

  

kjötmatsmenn gæta þess að hækka eða læ     

21. gr. 1. tl. rg. nr. 442/1977, sbr. 3. gr. rg. nr. 340/1981, orðist svo: 

1. Folaldakjöt. 
FO I Skrokka af folöldum all 

útliti. Fituþykkt allt að 15 mm. 

FO II Skrokka af folöldum allt að ársgömlum, vel holdfylltum og gallalausum i 
útliti. Fituþykkt 15 til 125 mm. 

FO 180 Skrokka af folöldum allt að ársgömlum, vel holdfylltum. Fituþykkt 25 mm 

eða meiri. 

t að ársgömlum, vel holdfylltum og gallalausum í æ 

bd 

3. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 30 28. apríl 1966, um 

meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum, öðlast þegar gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 5. ágúst 1986. 

Jón Helgason. 

Jón Höskuldsson.
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Vestmannaeyja. 

12. ágúst ( 

I. RAFORKA 

Ratveita Vestmannaeyja selur rafmagn á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Almenn notkun. 

A1 Öll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun, lýsing. smávélanotkun og öll önnur notkun 
ótalin annars staðar. 

Orkugjald .........00 0... kr. 4,44 kWh 
Fastagjald .......0.00.00.. HAR kr. 1 743,00 a 

C. Afl- og orkumæling. 

C2 Um kW/kWh-mæli, enda sé målraun tækja yfir 40 kW. 

Aflgjald sees eereeen 7 223,00 kr/kWa 
Orkugjald: 

0—2500 KWh/kW lll HA 2,29 kr/kWh 
2500—4000 kKWh/kW seeren . 1,45 kr/kWh 
Yfir 4000 KWh/kKW HR 0,74 kr/kWh 
Mælaleiga samkvæmt gjaldskrå. 

Aflgjaldid midast vid mesta 15 minttna medalålag årsins. 
Å timabilinu 16. mai—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 0,65. Falli meðalfasviksstuðull niður fyrir þetta gildi skal orkugjald umrædds mánaðar 
hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða meirihluta úr stigi, sem meðalfasviksstuðull 
mánaðarins er lægri en 0,85. 

Ð. Hitun. 

D1 Til hitunar á íbúðarhúsnæði (án sölugjalds). 
Orkugjald ........000. 0 1,56 kr/kWh 

Fastagjald ........0..0...0.0. 0 1 743,00 kr/a 

Ríkissjóður Íslands greiðir 0,36 kr/kWh af orkuve erðinu fyrir alit að 40 000 kWh 

ársnotkun á hverja íbúð og kemur sú greiðsla fram á reikningi. 
Dd Til hitunar (án söl 

  

Orkugjald .. RN HI 1,56 kr/kWh 

Fastagjald ......00.0...0 00. | 743,00 kr/a 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: Að vélaafl, spennar og götulínur þoli álagið, að 
dómi rafveitustjóra. Búnaði öllum sé hagað skv. fyrirmælum rafveitustjóra, en kostaður af 
otanda. 

Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga um mesta samtímaafl og ársorkuþörf þess 
húsrýmis sem hita skal. 

F. Önnur raforkunotkun. 

F2 Orkugjald .........0.0.0.... 00 6,42 kr/kWh 
Fast tagjald ANNARS n nr re urnen ene sr errnee 1 743,00 kr/a 
til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mannvirkjagerð. svo og breytingar á 
eldri mannvirkjum.



  

    

    

uppsel ttu afli til gatna- o 

ing rtima å åri. I i 

  

MÆLALEAGA. 
við því ví rði sem 

  

Rafveitan leigir mælt 

    

Þrífasa kWh-mæli 

3. Þrífasa kWh-mæli 

4. Þrífasa kW- 

5. Þrífa 

öðrum mc 

verði mælittækyj: 

eð straumspennumæli 

Wh-mælir 

OW h-mælir i n 

        

    

  

£ 

  

st 20% af „am hér eru nefnd skal árslei 
n sem ner herind, [ arsiciga 

  

    

Ut, HEIMTAUC ;AGJOLD 

Heimtaugargjald skal greitt 

Rafvei tmannaeyja. 
Íeimtaugar grein: 

heimtaugar fyrir by 

    

    

    

    

við veitukerfi 

tu V 

  

veitur og bráðabirgða- 

  

staði. 

  

H eimt al 

Málstraumur 

Máir jr 
63 A einfasa HR HR 3200 

A, þrífasa 

þrífasa 

brifasa 

  

   
samkvæmt eftirfarandi töflu 

Málstr lummur 

; Á einfasa 
63 

   

   

  

Á brífasa 

100 Á þrífasa 

  

A merkir málstraum stofnvara í amp 

KVA merkir málraun spennis í kílovoltamper, þeg: 

  

   n Sér spennistöð er að ræða. 

    

taugar reiknast 2 m inn fyrir húsvegg á þeim stað, se fveitan 

      
     

    

imtaugarinnar ekk    

  

1 umf ra innan lóðarmarka í jar taug og fyrir 

<a í loftlínuheimtaug.



  

húsveitu frá veitukerfi eða 

5 

Séu 

fyrirhugað: 

stökur m Samnu 

  

       

  

   

  

id 
did       

      

skylt ad 
hann í öllu 

r um stærð lóðarin og staðsetningu stöðvarinnar. 

yrðum um gerð spennistöðvar- 

húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af 

og kemur þannig til frádráttar hei 

  

   

    

     

   

al bað fullnæ 
  

otanda við 

    yfir lengri fim nfaugar- 

  

iheimtaug í jarðstrengsheimtaug Þegar aðalheimtaug er að ósk notanda breytt úr loftlín 

| greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nvju      gar hein 

  

svo og 

  

heimtaug, » 20 fri ådregnu | 

gildandi gjaldskrå begar breytingin 
fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við 

  

„ OPNUNARGJÖLD. 

gjald samkvæmt ojaldskrå ekki verid 

m um lokun, í 

  

greitt, Þannig að beita þurfi reglugerðar- 
run kr. 788,00. 

    
    

Þorir an A 
eiða fyrir endu      
   

   

    

   
  

u í 

2 adin eru óleyf al veitunni tafarlaust lokað og verður hún eigi 
opnuð fyrr en notandi greit 78 tofu rafveitunnar. 

3. Fyrir uppsetningu á viðbótarmælitækjum, sraytingar á mælingu svo og aðra þjónustu, 

  

sem rafveitan veitir, a 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI. 
, FR nr ja lækka gjöld þau sen      I. Bæjarstjórn er heimilt að h 

kafla þessarar gjaldskrár, um al 

neytinu áður en til hennar kemur. 

2. Gjaldskrá þessi er mið Ö 

ríkisins. Stöðvist flutning forku frá landi í samfleytt einn mánuð eða lengri tíma. 

hækkar r gns sildandi gjaldskråm um alit 50% fyrir jafnlangan 
Heimilt er, með samþykkt stjórnar veitunnar, að selja rafmagn samkvæmt sérstökum 
samningi. 

4. Heimilt er að takmarka eða | notkun tækja, sem valdið geta truflunum á 
veitukerfinu og/eða óþægindum hj: m. 
Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls e 
lágs ársnýtingartíma, getur Rafvei estmannaeyja takmarkað val notenda við 
ákveðna í ert sérstaka samninga um skilyrði fyrir 

6. 25% sölugjald, er innifalið á í gjaldskrá þessari, nema annað sé tekið fram. 

ákveðin eru if I, II. og TI]. 

st af iðnaðarráðu- 

  

st AL 

staði 

  

20% , enda sé breytingin        

  

       ukaup samkvæmt samningi við Rafmagnsveitur ö 
4 

í 

rafork við     

   
tima.       

10
9 

     
    

       in
 

    ta VW       
     

              

   
Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 15. ágúst 1987 og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 349, 24 
júlí 198 

   
  

  

fðnaðarráðuneytið, Í2. ágúst 1987. 

F hr 

Arni Þ. Arnason. 

  

in Skil úladótti
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REIKNINGUR 

Lífeyrissjóðs bænda fyrir árið 1986. 

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 

VELTUFJÁRMUNIR 

Sjóður og bankainnstæður: 

Bankainnstæður 

Skammtímakröfur: 

Ríkissjóður Íslands ......0.0..0.00.0 0. 

Ríkissjóður, bráðabirgðareikningur v/mótfrl. ..... 

Stofnlánadeild landbúnaðarins ................. 

Iðgjaldakröfur, áætlun ...........0.. 00... 

Næsta árs afborganir verðtr. skuldabréfa ......... 

Næsta árs afborganir óverðtr. skuldabréfa .... 

Skammtímakröfur 

Veltufjármunir 

SKAMMTÍMASKULDIR 

Umsjónarnefnd eftirlauna 

Aðrar skuldir ..........0 200 

Skammtímaskuldir 

Hreint veltufé 

FASTAFJARMUNIR 

Langtímakröfur: 

Skuldabréf, verðtryggð .......0.00.0 0... 

Skuldabréf, óverðtryggð .....0.0.000. 0. 

Spariskírteini ríkissjóðs, verðtryggð ............. 

Langtímakröfur 

Næsta árs afborgamir ............ 0. 

Hrein eign til greiðslu lífeyris ....................... 

1986 

kr. 

32 784 903,80 

37 168 617,00 

9 948 800,00 

1 211 565,00 

42 776 120,94 

154 749 265,00 

804 854,00 

246 659 221,94 

279 444 125,74 

I 373 255 860,20 

5 201 499,50 

29 675 210,00 

1 408 132 569,70 

155 554 119,00 

1 252 578 450,70



YFIRLIT 

UM BREYTINGAR Á HREINNI EIGN TIL GREIÐSLU LÍFEYRIS 

FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD 

Vaxtatekjur og verðbætur 

Dráttarvextir vegna iðgjalda ...................…… 

Dagsektir v/skilagreima ................ AR 

Bakf. vaxtaskuld Stofnl. deildar landbúnaðarins ..... 

Vaxtagjöld oginnheimtulaun .................... 

Dráttarvextir v/endurgreiddra iðgjalda 1984 ........ 

Reiknuð gjöld vegna verðlagsbreytinga ............ 

Fjármunatekjur, nettó 

IÐGJÖLD 

Iðgjöld frami., 1,25% af búvöruverði, áætl. 

    

lÖgjöld framleiðenda, viðbótaráætlun ..... 

Leiðréttingar v/fyrri ára .............0........ 

Biðreikningur v/óbókfærðra iðgjalda .............. 

Endurgre1 iðslur iðgjalda umfram hámarksiðgjald 

Mótframlag, 1,60% af heildarverðmæti búvöru ..... 

Mótframlag, viðbótaráætlun ............0.0........ 

Iðgjöldlaunþega ......0.0...00000 00 

Mótframlög vinnuveitenda 

Réttindaflutningur til sjådsins .................... 

Réttindaflutningur frá sjóðnum ............... 

FRAMLÖG VEGNA LÍFEYRIS SKV. 2 

Ríkissjóður Íslands 62,5% essere. 

Stofnlánadeild landbúnaðarins 37,5% ............. 

Framlög vegna 2. kafla 

AÐRAR TEKJUR/ÖNNUR GJÖLD 

Aðrar tekjur 

br 
KT. 

174 943,00 

(39 119,02) 

    

58 731 618,74 
5 440 750,00 
5 567 512,88 

165 888,10 
(5 168 729,26) 

125 144 400,00 
9 948 800,00 

416 864. 79 

810 565,92 
(196 625 84) 
  

613 940,08 

211 861 045, mm
 

in
 RD 

35 145 206,00 

21 085 568,06 

56 230 774,00 
  

62,00



  

LÍFEYRIR kr 

FR 42 113 690,00 

    

    

Lífeyrir skv. 1. kafla .....0.... 

Lífeyrirskv.2. kafla .......... 00. 80 516 690,33 

Lífeyrir skv. 2. kafla greiddur af umsjónarnefnd .... 4 908 560,00 

Greiddur lífeyrir 127 É 

Greitt af umsjónarnefnd eftirlauna ............ (29 209 624,00) 

Greiddur lifeyrir af Lifeyrissj6åi bænda .......... 98 329 316,33 

Framlag sjóðsins til uppbótar á lífeyri UE 

REKSTRARGJÖLD 

Laun og launatengd gjåld ................. 

Annar rekstrarkostnadur ................. 

Rekstrargjöld 

Hækkun á hreinni eign án matsbreytinga 

MATSBREYTINGAR 

"7 
Lífeyrir 03 705 172,33 

  

    
Reiknuð gjöld vegna verðlagsbreytinga ....... 183 973 478,62 8] 8 í yung 

Matsbreytingar 183 973 478,62 

Hækkun á hreinni eign á árinu ................... 372 384 702,32 

Hrein eign frá fyrra Ári ............02 0000... 1 153 522 565,32 

Hrein eign í árslok 1986 til greiðslu lífeyris HR 1 525 907 267,64 

Reykjavík, 10. apríi 1987. 

Benedikt Jónsson, 

framkvæmdastjóri. 

Stjórn sjóðsins: 

Björn Helgason, formaður. 

Ásgeir Bjarnason. 

Guðjón Hansen. 

Gunnar Guðbjartsson. 

Sigurður Jónsson. 

Löggiltur endurskoðandi: 

Vigfús Gunnarsson. 

Skipaðir endurskoðendur: 

Einar Sverrisson. 

Sigurður Líndal. 

    

Stjórnartíðindi B 39, nr. 372—-374. Útgáfudagur 14. ágúst 1987.
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14. ågust 1987 713 Nr. 375 

REGLUGERÐ 

um skatt af erlendum lánum, leigusamningum o.fi. 

1. gr. 
Innlendir aðilar skulu greiða skatt til ríkissjóðs af erlendum lántökum, fjármagnsleigu, 

kaupleigu og hliðstæðum samningum að því marki sem umsamdar lántökuheimildir eru 

notaðar og með þeim takmörkunum sem gerðar eru í reglugerð þessari. Skattskyldan hvílir á 

lántaka eða leigutaka. 

Til innlendra aðila skv. 1. mgr. teljast einstaklingar, búsettir hér á landi, án tillits til 

ríkisfangs, stofnanir og fyrirtæki sem eru skrásett hér á landi, og erlendir einstaklingar og 

fyrirtæki, búsettir eða skrásett erlendis, að því leyti sem þau reka starfsemi hér á landi. 

   

2. gr. 

Skattur skv. 1. gr. reiknast af höfuðstól skattskyldra samninga og skal vera sem hér segir: 

a. Samningur til6 mánaða eða skemmri tíma .............0... 0. 1% 

b. Samningar til lengri tíma en 6 mánaða en þó ekki lengri tíma en eins árs ...... 2% 

c. Samningar tillengri tíma en árs ............0.0.0 0... 3% 

3. BT. 

Auk samninga um peningalán nær skattskylda skv. 1. gr. til samninga um kaup eða 

leigu á vöru, vinnu eða þjónustu, gegn útgáfu hvers konar skuldaviðurkenninga eða 

formlegra lánssamninga. Sama gildir um hvers konar reikningsviðskipti til lengri tíma en 60 
daga, sbr. 5. gr. 

4. gr. 

Auk samninga sem um ræðir í 3. gr. er neikvæð nettóstaða banka og sparisjóða á 

reikningum þeirra hjá erlendum viðskiptabönkum vegna daglegra gjaldeyrisviðskipta eins 

og hún er að meðaltali á hverjum ársfjórðungi skattskyld. Nettóstaðan skal reiknast eftir 

vikulegum skýrslum um gjaldeyrisjöfnuð og skal skatturinn reiknast af neikvæðri stöðu eins 
og hún er að meðaltali á hverjum ársfjórðungi. 

  

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Reikningsviðskipti innlendra aðila við er ler nda viðsemjendur þar sem uppgjör fer fram 

innan 60 daga frá því að til viðskiptanna var stofnað eru undanþegin skatti skv. 1. gr. Með 

reikningsviðskiptum er átt við vöruviðskipti, eða kaup á vinnu eða þjónustu, } þar sem hvorki 

er gefin út formleg skuldarviðurkenning né formlegur lánssamningur gerður vegna 

viðskiptanna. 

6. gr. 

Undanþegin skatti skv. 1. gr. eru afurðalán vegna útflutnings, útflutningslán og 

birgðalán tekin erlendis eða endurlánað erlent lánsfé til útflyt jenda í því skyni að flýta 

uppgjöri söluandvirðis við framleiðendur útflutningsafurða. Sama á við um önnur erlend lán 

vegna útflutningsafurða sem falla undir ákvæði auglýsingar nr. 309/1986. 

Fjármögnun sem er að öllu leyti innlend, hvort sem hún er í for mi láns eða leigu, er 

undanþegin skatti skv. 1. gr. þó að endurgreiðsla eða leigugjald fari fram í erlendum 

   

gjaldeyri eða sé ge ngistryggð, svo sem endurlán andvirðis innlendra gjaldeyris 
258 

  

7. gr. 
Ríkissjóður og ríkisstofnanir sem um ræðir Í 

reglugerð þessari. 

Taki stofnun sem um ræðir í Í. mgr. erlent lán og endurlánar það öðrum aðilum en þar 

getur, ber henni að innheimta skatt samkvæmt reglugerð þessari og skila honum í ríkissjóð 

skv. ákvæðum 9. gr. 

A-hluta fjárlaga eru undanþegin skatti skv. 

8. gr 

Skattskyldir aðilar skulu leggja fram hjá innheimtuaðilum frumrit skattskyldra láns- og 

leigusamninga, þ. m. t. tilboð og samþykki, lántökuleyfi. sé það fyrir hendi, skeyti og aðrar 

þær upplýsingar er málið varðar og nauðsynleg teljast að mati Seðlabanka Íslands. 

9. gr. 

Bankar eða sparisjóðir sem hafa milligöngu um gerð eða framkvæmd skattskyldra 

samninga skv. reglugerð þessari skulu innheimta skattinn eigi síðar en við fyrstu afhendingu 

samningsandvirðis. 

Heimflutningur lánsandvirðis, sem er í reiðufé, skal fara um hérlendan banka eða 

sparisjóð. Yfirfærsla gjaldeyris í banka eða sparisjóði vegna skattskyldra samninga 

samkvæmt reglugerð þessari eða önnur afgreiðsla skattskylds samningsandvirðis í þessum 

stofnunum. svo sem vöruskjala eftir gerð samnings og gjaldeyriskaup vegna greiðslna skv. 

ákvæðum skattskyldra samninga er óheimil nema skattur hafi verið greiddur. Komi í ljós við 

könnun innheimtuaðila á gögnum sem um hendur hans fara að skattur hafi ekki verið 

greiddur af skattskyldum samningi skal viðkomandi innheimtuaðili þegar innheimta hann 

ásamt viðurlögum. 

Heimilt er að fengnu samþykki Seðlabanka Íslands að skipta skattgreiðslum í fleiri en 

eina greiðslu til samræmis við afhendingartíma samn iingsandvirðis sé það reitt af höndum í 

á föngum. 

10. gr. 

Sé skattskyldur samningur skv. reglugerð þessari gerður án milligöngu banka eða 

sparisjóðs skal skuldari leggja fram samningsskjöl í Seðlabanka Íslands innan fimm virkra 

daga frá því að samningur var gerður og greiða skattinn um leið. Að öðru leyti skulu ákvæði 

9. gr. eiga við um skattskil skv. þessari grein eftir því sem við getur átt.
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ll. gr. 

Skatti, sem innheimtist skv. 9. gr. skulu innheimtuaðilar skila inn á reikning ríkissjóðs í 
Seðlabanka Íslands fyrir | - dag næsta mánaðar eftir að innheimtan á sér stað. Skattur sem 
ákvarðast eftir ákv um 4. greinar skal greiddur innan 10 daga frá lokum hvers 
ársfjórðungs. Greiðslum skal fylgja skilagrein í því formi sem Seðlabanki Íslands ákveður. 

12. gr. 
Skili bankar eða sparisjóðir ekki innheimtum skatti hvers mánaðar í síðasta lagi á 

gjalddaga skulu þeir greiða dráttarvexti, sbr. Ill. kafla laga nr. 25/1987, af hinni vangoldnu 
fjárhæð frá og með þeim degi. 

Greiði þeir sem um ræðir í 10. gr. ekki skattinn innan tilskilins frests skal þeim gert að 
greiða álag er nemi 5% af þeirri fjárhæð sem vangreidd er fyrir hvern byrjaðan virkan dag 

eftir g gjalddagann, þó ekki hærra en 25%. Eftir það skulu þeir greiða dráttarvexti, sbr. HI. 
kafla laga nr. 25/1987, er reiknast skulu frá og með 15. degi næsta mánaðar eftir 
gjalddagann. 

13. gr. 
Skattskylda skv. reglugerð þessari tekur ekki til samninga, sem gerðir voru og formlega 

var gengið frá fyrir 10. júlí 1987, þó svo að afhending samningsandvirðis til skuldara fari ekki 
fram fyrr en eftir framangreint tímamark. 

14. gr. 
Skuldbreytingar milli sömu aðila á samsvarandi samni ingsfjárhæð útistandandi við- 

skipta, er stofnað var til fyrir gildistöku laga nr. 68/1987 um ráðstafanir í ríkisfjármálum, 
skulu undanþegnar skatti skv. reglugerð þessari enda fari þær fram fyrir 1. júlí 1988. 

Á sama hátt getur Seðlabanki Íslands veitt undanþágu frá greiðslu skatts skv. reglugerð 
þessari sé nýtt lán tekið til greiðslu á ógjaldföllnum hluta eldra erlends láns enda sé sýnt 
fram á að hin nýja lántaka hafi ekki í för með sér aukningu erlendra skulda viðkomandi aðila 
eða lengingu á lánstíma og að með hinni nýju lántöku sé aðeins stefnt að því að fá hagstæðari 
lánskjör. 

15. gr. 
Sedlabanki Islands skal hafa med håndum umsjån og eftirlit med framkvæmd åkvæda 

reglugerðar þessarar. 

16. 
Ákvæði XII. kafla laga nr. 75/1987 um tek; íuskatt og eignarskatt með síðari breytingum 

skulu gilda eftir því sem við á vegna brota á reglugerð þessari. 

17. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í IV. kafla laga nr. 68/1987 um 

ráðstafanir í fjármálum. öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 14. ágúst 1987. . 8 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

Indriði H. Þorláksson.
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AUGLYSING 

um umferð á Blönduósi. 

Að fengnum tillögum hreppsnefndar Blönduóshrepps og samkv. heimild í 65. gr. 

umferðarlaga nr. 40/1968 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umlerð og stöður 

bifreiða á Blönduósi: 

I. Hnjúkabyggð verði aðalbraut frá Norðurlandsvegi (þjóðvegi 1) að Aðalgötu. 

2. Stöðvunarskylda verði á Hnjúkabyggð gagnvart umferð á Norðurlandsvegi (þjóð- 

vegi 1). 

3. Bannað er að leggja ökutækjum á eftirtöldum stöðum: 

a) Á vesturhluta Húnabrautar. 

b) Á austurhluta Mýrarbrautar. 

c) Á austurhluta Hólabrautar. 

d) Á vesturhluta Holtabrautar. 

e) Á vesturhluta Árbrautar. 

Ákvæði auglýsingarinnar tekur gildi þegar í stað. 

Sýslumaður Húnavatnssýslu, 7. ágúst 1987. 

Jón Ísberg. 

AUGLÝSING 
um umferð í Arnessýslu. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 hefur ráðuneytið ákveðið 

að Þingvallavegur (36) skuli teljast aðalbraut gagnvart Uxahryggjavegi (52) og Þjóðgarðs- 

vegi. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 10. ágúst 1987. 

F.h.r. 

Olafur W. Stefánsson. 

  

Stjórnartíðindi B 40, nr. 375— 377. Útgáfudagur 17. ágúst 1987.
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24. juli 1987 717 Nr. 378 

REGLUGERD 

um breytingu á reglugerð nr. 264, 31. desember 1971, um raforku- 

virki, með áorðnum breytingum. 

Í. gr. 

Í $ 151 breytist eftirfarandi skilgreiningar sem hér segir: 

hiífðartaug (einnig varnarleiðari. PE-leiðari). Skilgr. óbreytt. 

núlltaug (einnig varnarnúllleiðari, PEN-leiðari). Skilgr. óbreytt. 

Á eftir skilgreiningu á heitinu núllun komi: 

PE.-leiðari, sjá hlífðartaug 

FEN leiðari, já Á a 

Á etti á heitinu spennistöð koma tvö ný heiti: 

spennujöfnun, rafleiðandi tenging til þess að halda sem næst sömu spennu á ýmsum 

berum leiðandi hlutum og leiðandi hlutum utan raflagn: 

spennujöfnunarleiðari, varnarleiðari notaður til spennujöfnunartengingar. 

Á ettir skilgreiningu á heitinu var komi: 

varnarleiðari, sjá hlífðartaug 

varnarnúllleiðari, sjá núiltaug 

Eftirtalin heiti og tilhe >vrandi skilgreini 

Yfirspunnin lausataug 

léttur gúmstrengur 

venjulegur púmstrengur 

þolinn gúmstrengur 

TO
 

      

  

sar falli niður: 

  

s 203 h) breytist og verður svohljóðandi: 

í neyzluveitum skulu hlífðartaugar, ni ilitaugar o 8 spennujöfn unartaugar vera tt litar, 
v A A x & YT En ar. Sjå einnig $ 301 b)     

    

  einum (t.d. fyrir krana) må sleppa gu ul/græ enu      

    

i. inum í rofa- og greinitöflum og strau 

rkingunni, ef hlífðartaugin eða tengibúnaður hennar r er auðkenndur, t.d. með gerð 
sinni eða merk'ogu. 

2. Ingunni má sleppa, þegar umgerð eða hluti tækis eða virkis er notaður sem     

  

Aftan við $ 2 

m) aðalspennujöfnun. 

1. Í sérhverri by 

luta: 

— ÁAðalvarnarleiðara (PE) eða aðal varnarnúllleiðara (PEN) í inntakskassa eða 
aðaltöflu. 

1) komi tveir nýir liðir: 

skal lagður aðalspennujöfnunarleiðari sem tengi saman eftirtalda 
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— Adaljardskautsleidara. 

— Jardtengingu eldingarvarnar. 

—- Stofnlagnir neysluvatns. 

— Stofnlagnir hitunar- og loftræstikerfa. 

—- Grindur eða burðarhluta bygginga og aðrar pípulagnir úr málmi, svo sem kostur eru. 

Skýring: 

1. Aðalvarnarleiðari merkir hér varnarleiðarann sem kemur frá straumgjafa 
(rafala eða spenni) eða liggur frá stofnkassa. 

Aðaljarðskautsleiðari merkir hér leiðara þann, sem tengist einu eða fleiri 

jarðskautum. 

3. Með stofnlögnum neysluvatns er hér átt við neysluvatnslagnir fyrir heitt og kalt 

vatn innan við stofnloka. Þegar vatnspípur eru notaðar sem jarðskaut er 

hinsvegar tengt við þær utan stofnloka. 
2. Gil ek. Spennujofnunareldara skal ekki vera minni en helmingur af gildleika gildasta 

varnarleiðarans sem er í lögninni. Gildleiki spennujöfnunarleiðara úr kopar (Cu) skal 

þó ekki vera minni en 6 mm“ og hann þarf ekki að vera meiri en 25 mm“. Sé 

jöfnunarleiðarinn úr öðrum málmi, skal hann hafa tilsvarandi straumflutningshæfni. 

ts
 

  

n) aukaleg spennujöfnun. 

1. Nota ber svonefnda aukalega spennujöfnun til viðbótar aðalspennujöfnun skv. m) í 

eftirtöldum tilvikum: 
— Þegar skilyrðum um sjálfvirka útleysingu til varnar gegn óbeinni snertingu er ekki 

fullnægt í lögn eða hluta lagnar. 

— Þegar ákvæði annarsstaðar í þessari reglugerð m.a. $8. 331—-344. mæla fyrir um 

spennujöfnun vegna sérstakra aðstæðna á þeim stöðum. 

Skýring: Aukaleg spennujöfnun getur náð til raflagnarinnar allrar, hluta af lögn, 

tækjahluta eða staðar. 

2. Aukaleg spennujöfnun skal ná til allra berra leiðinna hluta fastra tækja og leiðinna hluta 

utan raflagna, sem hægt er að snert samtímis. að meðtalinni meginsteypustyrktargrind, 

þegar því verður við komið. Spennujöfnunarkerfið skal vera tengt við varnarleiðara 

tækja og tengla veitunnar. 

3. Leiki vafi á, hvort aukaleg spennujöfnun sé fullnægjandi, skal sýna fram á, að 
samviðnámið Z, milli berra leiðandi hluta og leiðandi hluta utan raflagna, sem unnt er 

að snerta samtímis, sé Í samræmi við eftirfarandi: 

2. 

þar sem 

U = mesta fyrirsjáanlega snertispenna, 

I, = útleysistraumur varnarbú inaðar miðaður við útleysitíma samkvæmt 

neðanskráðri töflu 1. 
Þegar notuð eru bræðivör, nægir að sýna fram á, að samviðnámið Z sé fullnægjandi 

miðað við leyfileg snertispennumörk Ú, og straum, sem tryggir, að varið rjúfi á 

skemmri tíma en Ó s.
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Tafla 1. 

  714 
Håmarks- BI . 

IN Fyrirsjáanleg snertispenna 
  

  

útleysitími FAN EEREERREREENEN 

(s) Va (raungildi) V= 

00 <50 <120 
5 50 120 

1 75 140 

0.5 90 160 

0.2 110 175 

0.1 150 200 

0.05 220 250 

0.03 280 310 

4. Spennujöfnunartengingar skulu gerðar með leiðurum sem fullnægja skilyrðum um 
varnarleiðara. Auk þess skal fullnægja eftirfarandi skilyrðum um gildleika spennujöfn- 
inarleiðara. 

— Spennujöfnunarleiðari, sem tengir saman tvo bera leiðandi hluta rafbúnaðar, skal að 
minnsta kosti vera jafngildur varnarleiðara þess rafbúnaðar, sem hefur grennri 
varnarleiðara. 

— Spennujöfnunarleiðari, sem tengir saman bera leiðandi hluta rafbúnaðar og leiðandi 
hluta utan raflagnar, skal ekki vera grennri en helmingur af gildleika varnarleiðara 
rafbúnaðarins. 

— Spennujöfnunarleiðari skal í ofangreindum tilvikum þó ekki vera grennri en 2.5 mm! 
sé hann búinn hlífum gegn áverkum eða 6 mm' sé hann óvarinn, sbr. einnig ákv. 8 
242 b). 

8 207 g) verður svohljóðandi: 
Gera skal ráðstafanir til þess að takmarka spennulyftingu ef jarðhlaup á sér stað frá 

fasaleiðara. 

Varnarnúllleiðarar (PEN) og varnarleiðarar (PE) skulu jarðtengdir nálægt hverjum 
rafala eða spenni. Séu aðrir góðir jarðtengimöguleikar fyrir hendi, t.d. málmlagnir í jörðu, 
skal leitast við að jarðtengja varnarleiðara við þær lagnir allsstaðar bar, sem þess er kostur. 

Jarðtenging getur verið nauðsynleg á öðrum stöðum dreifðum sem jafnast um kerfið, til 
þess að tryggja að spenna á varnarleiðurum haldist í bilunartilviki eins nærri spennu jarðar 
og mögulegt er. Af sömu ástæðu skal jarðtengja varnarnúllleiðara og varnarleiðara (PEN og 
PE) þar sem þeir liggja inn í hús eða byggingar. 

Heildarjarðtengiviðnám allra rekstrarjarðskauta þarf að vera svo lágt sem mögulegt er 
til þess að jarðhlr'ip frá fasaleiðara valdi sem minnstri spennulyftingu á öðrum leiðurum, 
einkum varnarnúllleiðara (PEN) og varnarleiðara (PE). 

Talið er fullnægjandi að heildarjarðtengiviðnám sé 2 Q. 
Ef ekki er unnt að ná 2 Q viðnámi, vegna lágrar eðlisleiðni jarðvegs á svæðinu, verður 

að fullnægja eftirfarandi skilyrði: 

  

— €0a 
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Rg Heildarjarðtengiviðnám rekstrarjarðskauta kerfisins 

Re Minnsta jardtengividnåm leidinna hluta utan straumråsa sem ekki eru tengdir 

varnarleidisrås (PEN- eda PE taug) þegar gera má ráð fyrir að Jarðhlaup 

frá fasaleiðara eigi sér stað um þessa hluti 

Ug Málmspenna kerfisins til jarðar 

Ur, Leyfileg mårk langvarandi snertispennu. 

Í loftlínukerfum skal auk þess jarðtengja núlltaug með e eigi lengra bili en 500 m. 
E 

1 

Ennfremur skal jarðtengja núlltaug í línuenda og í endum hlidargreina, sem eru lengri en 2 200 

m. 

$ 207 h) verður svohljóðandi: 

Jarðskautstaug sú, er bindur saman núlltaug og vatnspípur, má ekki vera grennri er 

viðkomandi núlltaug. Hún þarf þó ekki að vera gildari en 50 mm“ Cu eða 100 mm 

zinkhúðaður stálborði, minnst 3 mm þykkur. 

6. gr. 

305 breytist þannig að fyrirsögn og a)- liður verður svohljóðandi: 

305 Plaststrengir 

a) Plaststreng má nota í fastalagnir við þær aðstæður, sem um getur Í reglunum í SS 331- 

357 um raflagnir á mismunandi stöðum. 

Lagning plaststrengja án málmhlítar (sk srmleiðara) í jörð er einnig leyfð. 

Við lagningu strengjanna ber að fylgja ákvæðum $ 307 í reglugerð um raforkuvirki og auk 

eftirgreindum skilyrðum. 

I. Strengir skulu gerðir samkvæmt stöðluðum jarðstrengi, sem RER samþykkir til 

lagningar í jörð. Málspenna skal vera 1000 V og ytri kápa skal vera úr PVC eða PE. 

Staðlar sem RER samþykkir eru m.a. 1EC 502, y DE 0271 (t.d. gerd NYY), VDE 

0272 (t.d. gerå N2XY), SEN 424.14. 11. SEN-424.14.13 (t.d. SE-NIXV). 

2. Gildleiki nullleidara skal vera jafn sildieika. fasalei Sar L. 

e
r
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7. gr. 

breytist bannig að aftan við núgildandi a)- lið bætist svohljóðandi ákvæði: 
J i 5 > 

Um merkingu og hlífar strengs í jörð skal fara að, skv. c). Gerð hlífar ræðst af 

  

  

hugsanlegri áraun. 

Að því er varðar gerð og styrkleik hlífa og viðvörunarborða til að verja strengi má fylgja 

dönskum reglum (Stærkströmsreglementet 1952, afdelning C, afsnitt 35) eða samsvarandi 

reglum. 

8. ør. 

$ 320 Leidslurennur 
Leiðslurennukerfi er sameiginlegt heiti fyrir leiðslurennur úr målmi eda einangrunar- 

efni og fylgihluti slíkra rennukerfa, sem mynda verksmiðjuframleidda heild. Slík kerfi geta 

verið gerð til innfellingar eða til uppsetningar utan á fleti. 
É 

Med rennukerfi er m.a. ått vid: 

— Listakerfi til lagningar utan á fleti, einkum á ve BE V V ð þó lf loft eða dyr, 

— gólfstokkakerfi til ífellingar í gólf, (alveg eða að hl a) einkum fyrir strengi, gólftengla 

o.b.h.,
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4. Vörn gegn áverkum 

Rennukerfi skulu vera þannig gerð og þannig komið fyrir að þau tivggi nægilega vörn 

fyrir leiðslur þær sem í þeim liggja. Við hæstu leyfilega spennu og mesta álag skulu þau hafa 

nægilegt þol gegn rafmagns-, kraft- og hitaáraun. Einnig skulu rennukertin þola þær áraunir 

sem þau kunna að verða fyrir við flutning, lagningu og við venjulega notkun. 

Ekki skal vera unnt að opna rennur sem Í eru strengir með kápu, nema með hjálp 
verkfæra, ef strengirnir eru ekki varðir gegn áverkum á fullnægjandi hátt vegna legu sinnar 

eða með öðrum hætti. 
Skýring: Varðandi rennur með Óeinangruðum eða rekstrareinangruðum spennuhafa 

hlutum, sjá líð 3. Sem dæmi um strengi sem eru varðir gegn áverkum vegna legu sinnar 

má nefna strengi í loftlistarennu (listakerfi). 

5. Lagning 
Leiðslurennur skulu vera vandlega festar á undirlag sitt. Festingin má ekki geta skemmt 

rennuna eða taugar og strengi í henni. 
Leiðslur skulu vera huldar af rennunni við tengi- og greinistaði, gegntök o.þ.h., svo og 

einnig við inntök í tengla, rofa og annan slíkan búnað. 

Þar sem strengir eða taugar með rekstrareinangrun liggja inn í rennu skal ganga þannig 

frá að hvorki sé hætta á skemmdum á taugunum né rennunni. 
Ganga skal þannig frá taugum í rennu að við innfærslustaði í tæki, dósir o.þ.h. sé ekki 

hætta á skaðlegum snúningi eða togi á taugarnar. 
Skýring: Ákvæði þriðju málsgreinar koma ekki í veg fyrir að lagnir sem liggja frá rennu 

til tækja, taflna o.þ.h. utan rennunar, séu strengir eða Ídráttartaugar Í rÖri. 
Ákvæði síðustu mgr. miðar að því að koma í veg fyrir skemmdir við ídrátt 
viðbótarstrengja í hólf þar sem strengir eru fyrir. Við slíkar viðbætur getur orðið 

togáraun á strengina sem fyrir eru í hólfinu. Einnig getur þurft að létta togáraun af 
taugum sem hanga lóðrétt í rennu, t.d. með sérstökum taugarlestingum. 

6. Samsetningar og greiningar 

Samsetningar og greiningar tauga Í rennukerfi skulu gerðar í skrúfklemmum eða 

toppklemmum eða á annan jafntryggan hátt. Einangrun samsetninga, greininga og 

viðtenginga skal vera jafngóð og einangrun annarra hluta lagnarinnar. Tengirými í 

rennukerfinu og dósir fyrir tæki eða samsetningar og greiningar skulu vera rúmgóðar og 

hentugar. 
Skýring: Um snertivörn fyrir Óeinangraða og rekstareinangraða spennuhafa hluta sjá 

lið 3. Síðasta málsgreinin kemur ekki í veg fyrir að samsetning með toppklemmu sé 

undir sérstöku loki í rennu, sem er nægilega rúm til þess, t.d. við hornstykki. 

7. Taugar Í sameiginlegu rými 

Taugar sem eingöngu hafa rekstareinangrun (t.d. ídráttarvír), og tilheyra mismunandi 

greinum eða kvíslum mega ekki liggja í sama rennuhólfi, sama tengihólti eða þ.h. 

Önnur hugsanleg hólf (rými), þar með talin tengihólf fyrir veikstraumsleiðslur, skulu 

vera aðskilin frá óeinangruðum eða rekstrareinangruðum hlutum raforkulagna. 

Skýring: Ákvæðin koma ekki í veg fyrir að leiðslur mismunandi greina eða kvísla eða 

veikstraumsleiðslur liggi í aðskildum tengihólfum sem verða til við að sett eru skilrúm 

eða þ.h. í sameiginlega tengidós. Einangrun með límbandi eingöngu eða þ.h. er ekki 

talin fullnægja ákvæðinu hér að ofan um aðskilnað í tengihólfi.
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8. Varnarleiðarar 
Varnarleiðarar (PE) og miðleiðarar (N) í ístakerfi fyrir óeinangraða leiðara skulu vera 

auðþekktir með hjálp greinilegrar merkingar. 
Skýringar: Átt er við merkið fyrir varnarleiðara og bókstafinn N fyrir miðleiðara. 

9. Merkispjald 

Þar sem lagi er listakerfi skal koma fyrir viðvörun um hættu af að negla í gegnum 
lístakerfið ásamt banni við því að hengja hluti á það. 

Skýring: Hentugur staður fyrir slíka viðvörun getur t.d. verið við hlutaðeigandi 
greinitöflu. 

9. gr. 

S 339 h) verður svohljóðandi: 
h) Snertispennuvarnir. 

Skylt er ad beita snertispennuvårnum skv. $$ 203—211 eins og vid å hverju sinni. 

Snertispenna må ekki fara yfir 24 V þar sem vernda á húsdýr. Lekstraumsrofar skulu 

hafðir fyrir hverja veitu eða hvern veituhluta. Marklekastraumur lekastraumsrofa má 
ekki vera meiri en 0.S A. Marklekastraumur lekastraumsrofa fyrir tenglagreinar með 32 

A tenglum eða minni, skal þó ekki vera meiri en 30 mA. Hjálparskaut bílunarspennurofa 
má ekki hafa meira viðnám en 100 0. 
Í húsum fyrir kvikfénað skal lagt sökkuljarðskaut. 
Mælt er með að málmgrind (málm) sé lögð í gólf á svæði bar sem gripir eru og tengd 
varnarleiðara veitunnar. 
Mælt er með því að bönd og klafar gripa séu einangraðir frá járnhlutum eða gerðir úr 
einangrandi efni. 

10. gr. 

Í $ 339 bætast við tveir nýir stafliðir svohljóðandi: 

i) Aukaleg spennujöfnun. 
Beita skal aukaspennujöfnun samkvæmt $ 203 n) í gripahúsum. Tengja skal saman alla 
bera leiðandi hluta rafbúnaðar og leiðandi hluta utan raflagna, sem húsdýr geta komist í 
snertingu við. Þeir hlutir skulu jafnframt tengdir varnarleiðara veitunnar. 
Á svæði því sem gripir standa á (bás, flór, kró) skal vera spennujöfnun, sem jafnframt 
skal vera tengd öðrum leiðandi hlutum umhverfisins. 
Spennujöfnunartaugar skulu 
— vera úr heitzinkuðum stálborða minnst 30 mm x 3.5 mm eða, 

— úr sívölu heitzinkuðu stáli minnst 8 mm í þvermál. 
Lagning jarðtengi- og spennujöfnunartauga skal vera í samræmi við ákv. $ 241) og $ 
242). 

Tengingar leiðandi hluta sem ekki er hægt að tengja beint við spennujöfnunarleiðara úr 
ofangreindu efni eru leyfðar við tengistað úr öðru hentugu efni, enda sé gætt nægilegrar 
áverka- og tæringarvarnar. 

1 Raforkuvirki skulu vera þannig gerð og fyrir komið að þeim sé sem minnst hætta búin af 
áverkum og tæringu.



  

af 

     
    

  

    

   3. 1m må v i 

. dropavarinn (IP) DD. 
Á A sy erft, Á 4. fnar og -breyflar meg 

5. ” skulu v vera a. 

    

979 um Rafmagnseftirlit rikisins og 

    „24. jú 

Friðrik Sophusson. 

    

REIKNINGUR hi
 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga. 

  

Rekstrarreikningur fyrir árið 1986. 
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Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1986. 

Eignir: 

  

        

    

    

SJÓÖUF .........0.. 0 ennen enkes nnnn 

nneign á 333 í Utvegsbanka Íslands .......0..00...0 00. 547,00 

Skuldabréfaeign ............... HR 000,00 

Ógreidd innheimtuþó skr DUN s...sssseeeerreee IR 182,00 

Oinnheimtar kröfur .......... HR HI 626 598 788,00 

öfnunarsjóður v/skrifstofukostnaðar ............... 0 

Skuldir 

Ógreiddur kostnaður .......... HI AÐ 1 508,00 

Tryggingastofnun ríkisins .............. 0. HR 20 905 639,00 

Erlendarinnheimtur ........... HI HR 491 772,00 

Félagsmálaráðuneytið ............ ANNANN seresere 220 625,00 

544, 00 

Framlag Jöfnunarsjóðs .....0.0.00.000. 0 515 493,00 

Dråttarvextir Ginnheimtir ............0.0000. 0. 

Óráðstafað eigið fé ...... a 

Reykjavík, 29. júní 1987. 

      (al
 Stjórn Innheimtustofnunar sveita 

Guðmundur Vignir Jósefsson, formaður Hallgrímur Dalberg 

Steinþór Júlíusson. Arni Guðjónsson. 
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REGLUGERÐ 
um gatnagerðargjöld í Hveragerði. 

  

12. ágúst 198 

i. gr. 

Af öllum nýbyggingum og stækkunum eldri húsa í Hverager rði, þar með talið bílskúrum 

„g geymslum, hvort sem er á eignarlóðum eða leigulóðum, skal greiða gatnagerðargjald í A- 
í > 

flokki til bæ >jarsjdds eftir gildistoku reglugerdar bessarar. 

2. gr. 

rði, sem veitt hefur verið byggingarleyfi fyrir, fyrir 

reiða gatnagerðargjald í B-flokki til bæjarsjóðs, enda 

g á viðkomandi götu mt gangstéttum og ekki lengri tími 

ð framkvæmdum var lokið. Ekki skal greiða gatnagerð: irgjald í B- 

t af þeim fasteigni um, sem veitt hefur verið byggingarleyfi fyrir, eftir að reglugerð | þessi 

Af öllum Lum i Hver:    
   

    

  

  

   



    

       

    

gjald í 

reiknast sem 

reiknaður af Hi: Í: 

  

ngark« sstnadi pr. rúmmet 

Miðað skal við visit: i 

  

re or 
gstofu Íslands hverju sin 

  

stig og rúmmetra vísitöluhúss kr. 9 431,56 með þeim bre 

yr. rúmmetra húss 

    

  

Í 
pr. rúmmetra húss 

| 

        

3. Rac 5 1 húss 

4. Fjölbýlishús 4 húss 

5. Versl. skrifst. stofn af húsi 3.0% Imi 1 huss 

if lóð 3 | metra lóðar 

6. Iðnaðarhús af húsi 2.0% pr. rúmmetra hús 
af lóð 1.5% pr. fermetra lóð: 

7. Gróðurhús af húsi 1.0% pr. rúmmetra húss 

af lóð 1.5% pr. fermetra lóðar 

NY 

  

  
Gatnagerdargjald i A-flokki skal lagt å ' 

byggingarnefnd og midast bad vid gingarkostnad vísitöluhússins þann dag. og ; grei Jist 

  

bannig: 

1. 25% åætlads ge 

úthlutunin 

t begar lóð hefur verið úthlutað enda tekur 

    rær om 
hefur verið greitt. 

sinsarfra    
    

      

   

   
   

   
2. Helmingur gjaldsins skal vera greid dur ådur en byg 

ekki sfdar en 20 dås gum eftir ad | byggin i 

  

3. 25% gjaldsins greidist 6 månudum efti sfnd. 

4. skal greiða 25% gjaldsins 12 ykkt í    

    

gingarnefnd enda sé viðkomandi gata 

Vextir skulu reiknast á lið 3 og lið 4 og vera h 

ákvörðun Búnaðarbanka Íslands á hverjum tíma. 

      

Gjald í B-flokki er sem hér segir: 

  

I. Einbýlishús 1.2% fermetra lóðar 

2. Raðhús, Íh. 1 r. fermetra lóðar 

3. Raðhús, 2h. og fjölbýlishús 1.2 ”, fermetra l66ar 

4. l Versl. skrifst. stofn. af lóð „2% pr. fermetra lóðar 

af húsi 5% pr. rúmmetra húss 

Iðnaðarhús af 160 0.6% pr. fermetra lé 

    

    

5. 
af husi 0.5% pr. rúmmetra húss 

6. Gróðurhús af lóð 0.6% pr. fermetra lóðar 

7. gr. 

Gjald skv. 6. gr. greiðist þannig: 

i. 20% gjaldsins greiðist þegar lagningu bundins slitlags er lokið. 

2. 80% gjaldsins greiðist með jöfnum afborgunum á næstu 4 árum. 
  



        A a rain 
>rðarpjaldsin: 

   

sem     
1 
hluti hennar    

  

   

  

      

IN ør 

sem standa bæði íbúðar- og gróðurhús er bæjarstjórn 

h Jarhúsið ti serðargjalda. 

    

I 21 

Félagsmálaráð    

    

    

greiða 

Skal 

Otur og 

á eignar- eða 

ðar samkvæmt 

ði við að leggja 

  

       

  

bæjarsjóð     
standa undir kosti 

   



    

   
     

Nr. 381 

9 y 2. BT 

Af hverjum rúmmetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti: byggingarkostnaðar pr. 

rúmmetra eins og hann er ákveðinn hverju sinni á vísitöluhúsi, skv. reikningi Hagstofu 

  

Íslands, svo sem hér segir: 

  

býlishús. HI IR 

Raðhús ...........00 ennen nnee 

Fjölbýlishús ........ AR Lo 

  

Atvinnuhú MÆLI 20... ANNAR 
Verslanir og skrifstofur .................... 

0 pinberar byggingar ................ 

   

    

o reiknast á sama hátt og 

gerðargjí 

  

sbr gr. 2.2. í „Reglugerð um gatn: 

  

G: itnagerð ar gjald B skal miðast við byggingarkostnað vísitöluhú 

væmdum lýkur. 

    

„gr. 

indaga einum mánuði eftir 

3 

      itnager0argjal 

  

   

   

   
Heimilt er bæ fresta innhei 

fasteigna, sem nåd ra aldri, og beim sem 1 eiga í 

  

    

  

að str i 
ratnagerðar- 

kal bæjarstjórn heimil að leggja á gjaldið eins og þa - álagning fór fram 

gum á byggingar á viðkomandi 

  

    

    

    

num Dreytir 

gar svo hagar til að gatna     al gialdetrrön sana í skal gjaldstuðull vegna gangstétta 

gengur bad, 

       

      

ásamt vöxtum og verðbó ur einnig til 

rfjár hennar. 

  

þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjór 

974 um gatnager     
1eð samkv 

  

nt lögum nr. 5 
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SJALDSKRÁ 
Rafveitu Borgarness. 

I. gr. 

RAFORKUGJÖLD. 
Almennur taxti 

Orkugjald 20.00.0000... 4,62 

Fastagjald ........00...000. 0 rennse 1 361,00 

Áfltaxti 

Rafmagn til meiri háttar vélanotkunar. 

Orkugjald .....0.0.... 0... 1,16 

Aflgjald 2... 5 879,00 
Fastagjald .......000..0 0 10 356,00 

Mæling miðuð við 15 mínútna meðalgildi afls. Lágmarksafl 

30 kw. 

Húshitunartaxtar 

Orkugjald ........0..000. 3,22 
Ån rofs 

Orkugjald ............. 0 1,55 

Rof allt að 4 h/d 

Orktugjald ............. 0,83 

Rof allt að 12 h/d 

Fastagjald ........0... 000 4 212,00 

Fyrir taxta C1, C2 og C3. 

2. gr. 

TENGIGJÖLD. 

Gjaldskrár- Málstraumur Tengigjald 

líður stofnvara kr. 

T 1 63A 1-fasa 22 939,00 

T 2 63A 3-fasa 30 962,00 

T 3 100A — 49 042,00 

T4 200A — 97 858,00 

T 5 315A — 154 584,00 

T 6 400A — 195 829,00 

17 630 A — 308 038,00 

T 8 710A — 348 153,00 

T 9 1200A — 587 713,00 

kr/kWh 

kr/år 

kr/kWh 

kr/kW/år 

kr/år 

kr/kWh 

kr/kWh 

kr/kWh 

kr/ár 

B 49 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Onnur ákvæði; 

a) 

c) 

cd
 

N
T
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Um heimtaugar: 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið ad varkassa 

eða töflu. 

Tengigjaldið miðast við allt að 15 metra jarðstrengsheimtaug. Fyrir hvern umfram- 

metra greiðist sem svarar "40 hluta tengigjalds. 

Tengigjald fyrir loftlínuheimtaug reiknast eftir kostnaði. 

Um spennistöðvar: 

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 ......0.0.0.%.0. 0. AR 2 302,00 kr/a 

Orkugjald .....0.0.... 000 7,00 kr/kWh 

1.2. Gjöld vegna götulýsingar og annarrar útilýsingar. 

Aflgjald 00... 3 264,00 kr/kW/a 

miðað við uppsett afl 
Viðhaldsgjald ........0.0..0..0 00 10 147,00 kr/kW/a 

miðað við uppsett afl 

Gjald samtals .........0....002 0000. 18 411,00 kr/kW/a 

>
 Önnur sérákvæði. 

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. 
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2.2. 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. 

2.3. Opnunargjald. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald kr. 919,00 fyrir enduropnun. 

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. 

Breytingar á gjaldskrá. 

Heimilt er að breyta gjaldskrá þessari til samræmis við verðbreytingar að fenginni 

staðfestingu iðnaðarráðuneytisins, enda miðast gjaldskráin við það, að tekjur raf- 

veitunnar standi undir rekstrargjöldum hennar svo og aukningu veitukerfisins. 

0 Þ 
DR GO 

Gjaldskrá þessi sem staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi |. september 1987 og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 21, 15. 

janúar 1987. 
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Iðnaðarráðuneytið, 25. ágúst 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrun Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Akureyrar. 

Raforkuverð: 

Fast gjald Aflgjald Orkugjald 

kr/ár kr/kW/ár kr/kWh 

Almennir taxtar. 

Almenn heimilisnotkun ................ 1 538,00 3,76 

Almenn notkun. 

Öll alm. notkun ótalin annarsstaðar ..... 1 538,00 4,27 

Mannvirkjagerð ......0.0..0 0. 1 538,00 6.04 

Afltaxtar. 

Afl- og orkumæling .................... 2 871,00 5 327,00 1,16 

Sértaxti Gefjunar ...................…. 2 871,00 5 403,00 0,63/0,57 

Götu- og hafnarlýsing
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Hitataxtar 

Rofin daghitun. 

Roftimi 2x1,30 klst. ................... 075,00 

Rofin næturhitun. 

Roftimi 15 klst. å timab. kl. 06 til24 ....…. 2 871,00 

Orofin hitun .......................... 2 871,00 2,96/1,86 

Heimtaugagjöld. 

DN 

. Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við kerfi rafveitunn- 

ar. Heimtaugargjald skal greitt áður en tenging fer fram. 

Aðalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

. Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugargjöld 

Jarðstr. Málstr. 220 V kerfi 380 V kerfi 

mm“ A. kr. kr. 

1x 6 25 7 315,00 7 315,00 
3; 10 63 27 049,00 27 049,00 

3x 50 125 42 412,00 44 532,00 

3x 95 200 63 617,00 88 534,00 

3x150 260 80 582,00 113 451,00 

3x 240 315 106 029,00 148 441,00 

3x 300 400 137 838,00 190 852,00 

Brådabirgdaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Lengádargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 
kr. kr/m. kr/stólpi 

63 A fasa .............. 4 920,00 726,00 9 225,00 

63 A 3-fasa .............. 6 888,00 726,00 10 700,00 

100 A 3-fasa .............. 7 257,00 960,00 12 300,00 

6. 

Málstraumur 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. 

Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi, eða 

fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðið samkvæmt 

sérstökum samningi, hverju sinni. 

. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að mestu leyti 

notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að 

kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og 

staðsetningu stöðvarinnar. 
Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr 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. 

Óski eigandi húsveitu eftir að heimtaug sé lögð þegar frost er í jörðu, skal hann greiða 

aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar.
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Ymis ákvæði. 

- Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald 

fyrir enduropnun veitunnar kr. 550,00. 

Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á staðinn til lokunar, jafnvel þótt 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. 
550,00. 

. 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-liðum. 

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 við gólfflatargjald, 61,00 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 17 klst. í 
senn. 

2 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 gildi 1. september 1987 og birtist til 
eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 
nr. 299, 26. júní 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.
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GJALDSKRA 

Rafveitu Reyðarfjarðar. 

I. GJALDSKRÁRLIÐIR. 
I. Lýsing. 

Rafveita Reyðarfjarðar selur raforku á því verði sem hér segir: 

12. ágúst 1987 

Fast gjald ..............00 0. kk nnn F1 

Orkugjald ..........000000 0000. kr ekrnrnns kr. 9,00 á kWh 
Fast gjald .........0....2 0... kreere kk nnkere "1 + F2 

Orkugjald .........0.0000 000 knnene kr. 5,30 á kWh 

2. Notkun til heimilisþarfa 

Fast gjald .........0000... 0. krnnkknnen F1  F3 

Orkugjald .........00000 0000. kr 4,70 á kWh 

3. Vélanotkun 

Fast gjald ........0....0 00. kerner kkknne F1 + F2 

Orkugjald .............00. 2. kr kne kr. 5,30 á kWh 

Lágmarksgjald ............020 000... 18 x Fl å åri 
Aflgjald lágmark3kW ...........000 0000. kr. 23 980,00 å ári 

Aflgjald frá3—SkKW ........0000 0. kr krkree kr. 7 577,00 å KW 

Fast gjald ..........00000 0... rerrrnnrree F1 + F3 
Orkugjald ..........000 000. kkrrrrr kr. 1,88 á kWh 

Aflgjald umframS kW ..........00 0000. kr. 6 866,00 kKW á ári 

Fast gjald .........00000. 220. FI t F3 
Orkugjald ................ 000 ere rr kk rn kk nnne kr. 1,58 á kWh 
Til súgþurrkunar .............00. 0000 0 nr 

Fastgjald ........00s0eesueeesekeee enker rr k kr knnne F1 

Orkugjald ............. 0... krrnen kr. 2,23 å KWh 

4. Hushitun 

Fastgjald ..........000000 0000. kr kr kk kne Fl + F4 
Orkugjald ........000.000 0000 nr kk kr kn ene kr. 3,16 á kWh 
Roftími allt að Í klst. á dag. 

Taxti 1 

til hitunar á öðru 

en íbúðarhúsnæði. 

Fast gjald 22.00.0000)... 590,00 kr/kW/åri 7 33 

Orkugjald ............ 1,84 kr/kWh 

Roftími allt að 3 klst. á dag. 
Orkugjald .............. 1,25 kr/kWh 

Roftími allt að 15 klst. á dag. 

5. Utanhússlýsing. 

Fast gjald .......0..... 000 rkk ken Fl 

Orkugjald ..........000 0000. kr. 4,70 

Taxti II 

til hitunar å 

íbúðarhúsnæði. 

0,00 kr/åri 

„21 kr/kWh þa
 

„25 kr/íkWh Fr
a 

å kWh



12. ágúst 1987 735 Nr. 384 

Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 

Föst gjöld. 

Fl kr. 85,00 á mán. 

F2 a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o.þ.h. ......... kr. 3,40 á m? mán. 

b) Gangar, geymslur o.p.b. kr. 2,05 å m” mån. 

F3 0000. kr. 2 403,00 /ári 

Gjaldeiningar eru: 

a) Fyrir fjölskylduheimili. Hvert herbergi notað eða ætlað til íbúðar, en ekki ganga, 

baðherbergi né geymslu. Herbergi 5 m“ eða minna reiknast hálft, 25 m' eða stærra 

reiknast tvö 

b} Fyrir félagsheimili, skóla gistihús o.þ.h. 20 m' mælt innan útveggja. 

c) Fyrir fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús o.þ.h. 30 m? fyrir vinnslurúm, 40 m! fyrir 
geymslurúm. 

d) Fyrir útihús vegna búrekstrar. Fyrstu 50 m“ eða minna, ein gjaldeining, hverja næstu 100 

m“ ein gjaldeining. 

Fá Hvert uppsettkW ....0..0000 ANARNRSRRÐRRR kr. 590,00 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 vélaafi, 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. 

Et fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,8 skal hann gera ráðstafanir á sinn kostnað til 

þess að hækka fasviksstuðulinn upp í það gildi. Notandi greiðir hærra verð fyrir raforku með 

fasviksstuðli undir 0,8. 

  

II. OPNUNARGJÖLD. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu skal taka gjald fyrir enduropnun ..............0.... 0. kr. 1 000,00 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun skal veitunni lokað og hún ekki ln 

aftur fyrr en notandi hefur greitt ..................... 000... kr. 600,00 

á skrifstofu rafveitunnar. 

HI. HEIMTAUGAGJÖLD. 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald sem hér 
segir: 

Grunngjald af hverri heimtaug ..........000....0.0 kr. 204,00 

Auk grunngjalda skal greiða 10% at hverju þús.að ..................... kr. 14 740,00 

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 7Úq, skal húseigandi greiða kostnað af því sem umfram er. 
Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi skal greiða allan kostnað af síðari 

heimtauginni eftir reikningi. 
Söluskattur og verðjöfnunargjald eru innifalin í öllum gjaldskrárliðum nema raforku til 

húshitunar.
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Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum 

nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 16, 

7. janúar 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 12. ágúst 1987. 

F.h.r. 

Arni Þ. Arnason. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 385 21. ágúst 1987 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Hveragerðis. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Hveragerðis selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

1.1 Til almennrar lýsingar. 
Orkugjald .......0.0..2 0. 6,38 kr/kWh 

1.2 Til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mann- 

virkjagerð. 
Orkugjald ......0000... 0. 7,90 kr 

1.3 Til úti- og götulýsingar samkvæmt uppsettu afli. 

Aflgjald „0... krnree 8 520,00 kr/kW/ár 

Viðhaldsgjald ...........20000..2 9 245,00 kr/kW/ár 

Samtals ............. 00. enken ner ren rnrens 17 765,00 kr/kW/år 

1.4 Til sumarnotkunar eingöngu. 

Orkugjald ............0.. 0. ekrnnrnne 4,88 kr/kW/ár 

2. Heimili o. fl. 

2.1 Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkra- 

húsum, heilsugæslustöðvum, vistheimilum, veitingahúsum, 

gistihúsum og hliðstæðum stofnunum. 
Orkugjald ........0.0.0. 00. 5,79 kr/kWh Hi

 

3.1 Til vélanotkunar. 

Orkugjald .......0.... 0... € 

3.2 Til véla og annarrar notkunar fyrirtækja eða stofnana, enda 

sé lágmarksafl 20 kW. Gjaldskylt afl er meðaltal fjögurra 

hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega og með sem 

jöfnustu millibili. 
Orkugjald ................ 2 1,88 kr/kWh 
Aflgjald ............ 00 krrree 6 575,00 kr/kWh/år 

„37 kr/kWh oC
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á. Hitun. 

4.1 Til húshitunar, roftími Í klst. á dag. 

Orkugjald .......0..... 0... 2,89 kr/kWh 

4.2 Til húshitunar, roftími 2 x 214 klst. á dag. 

Orkugjald .............0.. 0. erene 1,13 kr/kWh 

4.3 Til hitunar í iðnaði, roftími 1 klst. á dag. 

Orkugjald .............0 000. 4,17 kr/kWh 

4.4 Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hlið- 

stæðra nota, roftími 11 klst. að degi til. 

Orkugjald ............. 0000 1,30 kr/kWh 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta ársgjald skal 

vera sem svarar 1 800 klst. notkun á hvert kW uppsetts afis hitunartækja. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. 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. 

Il. 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 
seg 

ver 

ir: 

Orkumælir einfasa ............000..00. 0 kr.  466,00 

Orkumælir þrífasa .........0.00..0. kr. 1 097,00 

Orkumælir þrífasa með straumspennum ........))..... kr. 1 875,00 

Aflmælir 2... kr. 1 785,00 

Aflmælir med straumspennum 2... kr. 2 835,00 

Klukkurofi ............0 0000 nennneennee kr. 460,00 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum, skal ársleiga 

a sem næst 15% af verði tækjanna. 

III. HEIMTAUGAGJALD. 

Heimtaugagjald fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur (A) Stofngjald (kr.) Jarðstrengir kr/m Loftlína kr/stólpa 

I x 63 35 580,00 1 158,00 9 494,00 

3 x 63 38 560,00 1 158,00 16 450,00 

3 x< 100 61 110,00 1 771,00 20 710,00 

3 x 200 120 940,00 2 936,00 

3 x 315 191 400,00 3 417,00 

3 x 400 245 280,00 Samkv. kostn. 

3 x 710 435 270,00 

3 x 1200 731 600,00
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Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og lottlínuheimtaug 2 OS É E ö & 

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 J É . Í 5 
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: 

UG 

þe      

LX 63A 2... kr. 7 855,00 

3x 63A ..... kr. 10 634,00. 

Séu aðstæður þannig að leggja þurfi aðallínu að vinnustað, skal greitt yfirlengdargjald. 

samkvæmt töflu. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða 

aðstæður óvenjulegar, skal heimtaugargjald greitt samkvæmt sérstökum samningi hverju 

sinni. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI. 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun ...........0... 000... „.. kr. 1 000,00 

Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,8 getur rafveitan krafist þess að hann sé 

hækkaður upp í það gildi. 
Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum 

truflunum, eða takmarka notkun þeirra við tiltekna tíma sólarhrings. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér 
með til að öðlast gildi 1. september 1987 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að 

máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 61, 6. febrúar 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. rr 
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 386 21. ágúst 1987 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Hveragerðis. 

I. gr. 

Hitaveita Hveragerðishrepps selur afnot af varmaorku úr veitukerfum þeim, sem gerð 

hafa verið eða gerð kunna að verða, eftir þeim reglum, sem settar eru í reglugerð Hitaveitu 

Hveragerðishrepps, nr. 175/1962 og gjaldskrá þessari. öl
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. gr. 

Hitaveita Hveragerðis 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. 

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 r 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: 
a) Fastagjöld: 

1. Gróðurhús 100 m og stærri ..........0 20. kr. 694,00 

á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

2. Onnur hus .......00....0 0... BR IRR kr. 277,00 

á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b) Vatnsgjöld: 

1. Gróðurhús ..............0. erne rrvee kr. 164,00 

á mánuði fyrir hvern mínútulítra. 

„ Önnur hús ......... erv kr. 459,00 

á mánuði fyrir hvern mínútulítra. 

Á gjöld þessi leggst söluskattur eftir gildandi reglum á hverju tíma. 

5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin til greiðslu í hverjum mánuði 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. 

  

Heimæðargjald (tengigjöld) eru sem hér segir fyrir hverja heimæð: 

Hús allt að 300 m að utanmáli .......0.0.0000.000. kr. 

Hús 300—-2000 m? að utanmáli .......00000.0 00 kr. 

fyrir 300 Mm Og 20.00.0000. ennen ennen esnne kr. 

á hvern rúmmetra þar yfir. 

Hús stærra en 2000 m? að utanmáli ........00....... 000. kr. 117 200,00 

fyrir 2000 Mm og .......0 00. rneneee kr. 32,00 

á hvern rúmmetra þar yfir. 

Stofngjald fyrir hvern aðalrennslishemil umfram einn á sama inntaki ..... kr. 4 020,00 

7. gr. 

Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 320 stig. Er hitaveitunefnd 

heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða, að 

fenginni staðfestingu iðnaðarráðuneytisins hverju sinni.
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8. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar og gróðurhúsaræktunar og er 

þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með 

hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

ge
 

9. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

10. gr. 

Hitaveita Hveragerðis hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 3 

daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 

1 000,00 í hvert skipti. 

11. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Hveragerðis 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. 

   

12. gr. 

Þeir notendur, sem ekki fá vatnið eftir hámarksskammti, skulu greiða eftir áætluðum 

hámarksskammti, þar til þeir hafi fengið hemil. 

13. gr. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 

til að öðlast gildi 1. september 1987 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 453 22. október 1986. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1987. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 

Nr. 387 24. ágúst 1987 

AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 1968 og að fenginni tillögu borgarráðs 

hefur verið ákveðið að breyta aðalbrautarrétti á gatnamótum Álfabakka og Stekkjarbakka 

neð því að afnema stöðvunarskyldu á Stekkjarbakka gagnvart Álfabakka og setja í þess stað 

biðskyldu á Álfabakka gagnvart Stekkjarbakka. 

Ákvörðun þessi tekur gildi um leið og umferðarljós á gatnamótunum verða tekin í 

notkun. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 24. ágúst 1987. 

Böðvar Bragason.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir Íslenskar Getraunir, 

nr. 472 13. ágúst 1981. 

1. gr. 
13. gr. orðist svo: 

Verð hverrar getraunaraðar er 10 krónur. 

Helmingi af heildarsöluverði raða eða miða skal varið til vinninga. 

Af heildarupphæð vinninga skulu 4% lagðir í sérstakan sjóð. Sjóður þessi leggst við 
heildarupphæð vinninga 3 eða 4 sinnum á reikningsári eftir ákvörðun stjórnar Íslenskra 
Getrauna, þar af ávallt í síðustu leikviku hvers reikningsárs. Skal þessa jafnan minnst á 
seðlum viðkomandi leikviku. Heildarupphæð vinninga skiptist síðan í 2 hluta og skiptast 
70% hennar milli þeirra seðla sem 12 réttar ágiskanir hafa, en 30% skiptast milli þeirra sem 
næstflestar réttar ágiskanir hafa. 

Sé einn seðill með 12 réttar ágiskanir rennur öll upphæðin í 1. vinningsflokki til hans en 
séu fleiri seðlar með 12 réttar ágiskanir skiptist vinningsupphæð í 1. vinningsflokki jafnt milli 
þeirra. Allir vinningshlutar í 1. flokki lækka þannig að þeir standi á 5 kr. eða 10 kr. 
Mismunurinn rennur í varasjóð. 

Í 2. vinningsflokki skiptist vinningsupphæðin jafnt á milli þeirra sem næstflestar réttar 
ágiskanir hafa. Verði virningshluti í 2. vinningsflokki hærri en vinningshluti í 1. flokki skulu 
vinningsflokkarnir sameinaðir og vinningshlutar vera jafnháir. Allir vinningshlutar í 2. 
vinningsflokki skulu lækka þannig að þeir standi á heilli krónu. Mismunurinn rennur í vara- 
sjóð. 

Komi enginn seðill fram með 12 réttar ágiskanir leggst vinningsupphæð 1. vinnings- 
flokks við 1. vinningsflokk næstu getraunaviku á eftir. Ávallt skal samt úthluta úr 2. 
vinningsflokki þótt enginn seðill komi fram með tólf réttum ágiskunum og skal skipta 
honum jafnt milli þeirra seðla sem flestar réttar ágiskanir hafa. 

Vinningar sem ekki ná 500 kr. skulu ekki greiddir út. Ef vinningshlutar í 2. flokki ná 
ekki 500 kr. bætist vinningsupphæð 2. flokks við vinningsupphæð 1. flokks og skiptist 
heildarvinningsupphæð vikunnar þá milli seðla í 1. vinningsflokki. Nú nær vinningshluti í 1. 
flokki ekki 500 kr. og fellur þá greiðsla vinninga í þeirri viku niður, en vinningsupphæðinni 
skal þá bætt við heildarvinningsupphæð næstu getraunaviku á eftir. 

oa r. 

heimild í lögum um getraunir, nr. 59 29. maí 

Á 
þor

pi Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 
1972, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjurmálaráðuneytið, 17. ágúst 1987. 

Jón Sigurðsson. 

Ólafur W. Stefánsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð Sigurðar Jónssonar og Helgu 

Sigurðardóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra, 11. ágúst 
B 8 Juteg £ 

1987 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Styrktarsjóð Sigurðar Jónssonar og Helgu Sigurðardóttur. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Styrktarsjóður Sigurðar Jónssonar og Helgu Sigurðardóttur. Hann er 

stofnaður samkvæmt ákvörðun Haraldínu Helgu Sigurðardóttur og Sigurðar Jónssonar, 
25 

Fjölnisvegi 18, Reykjavík, í sameiginlegri erfðaskrá þeirra dags. 25. maí 1962. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er arfur eftir þau hjón, samtals kr. 2 268 833, tvær milljónir tvö 

hundruð sextíu og átta þúsund átta hundruð þrjátíu og þrjár krónur, en höfuðstóll sjóðsins, 

sem aldrei má skerða, er kr. 50 000. 

3. gr. 

Varðveisla sjóðsins og ávöxtun er í höndum stjórnar Vísindasjóðs. Stjórn Vísindasjóðs 

ákveður fjárhæð þá, sem veitt er úr sjóðnum hverju sinni. 

4. 

Tekjur sjóðsins og/eða stofnfé, sbr. þó a gr. um höfuðstól, skal varið til eflingar 

rannsóknum í meinafræði (paþólógíu) manna og dýra. Stjórn raunvísindadeildar Vísinda- 

sjóðs úthlutar styrkjum úr sjóðnum og annast eftirlit með að þeim sé varið í samræmi við 

það, sem áskilið var, þegar þeir voru veittir. 

3. gr. 

Verði veruleg breyting gerð á raunvísirdadeild Vísindasjóðs eða hún lögð niður án þess 

að annar aðili komi í hennar stað. skal fé sjóðsins renna til Tilraun Óvar Háskólans í 

meinafræði að Keldum eða annarrar slíkrar stofnunar á vegum Háskóla Íslands samkvæmt 

ákvörðun háskólaráðs. 

     

6. gr. 

Um endurskoðun og birtingu reikninga fer að lögum um eftirlit með opinberum 

sjóðum. 

7. Sr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.
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REGLUGERÐ 

um skiptingu heilbrigðiseftirlits á Reykjavíkursvæði, Kópavogssvæði 
og Kjósarsvæði skv. 6. gr. 2. og 12. tl. 1. nr. 109 14. nóvember 1984 

um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

Or
 þan

di 2 
já
 

„1 Reykjavíkursvæði. 

Þar starfar ein nefnd skipuð fimm fulltrúum kosnum af borgarstjórn. Starfssvæði: 
Reykjavíkurborg. 

I.2 Kópavogssvæði. 

Þar starfar ein nefnd skipuð fimm fulltrúum kosnum af bæjarstjórn. Starfssvæði: 
Kópavogskaupstaður 

d 

1.3 Kjåsarsvædi. 

Þar starfar ein nefnd skipuð fimm fulltrúum. Starfssvæði: Seltjarnarneskaupstaður, 
Mostellsbær, Kjalarneshreppur og Kjósarhreppur. Seltjarnarneskaupstaður skal eiga 
tvo fulltrúa, Mostellsbær tvo fulltrúa, Kjalarneshreppur og Kjósarhreppur koma sér 
saman um einn. 

Ur 

2.1 Heilbrigðisnefnd Reykjavíkursvæðis fer með störf svæðisnefndar skv. 11. gr. laga nr. 
109/1984 um hollustuhætti og igðiseftirlit, auk héraðslæknis, sem er formaður. 

2.2 Heilbrigðisnefnd Kópavogssvæðis fer með störf svæðisnefndar skv. 11. gr. laga nr. 109/ 
1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, auk héraðslæknis, sem er formaður. 

2.3 Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis fer með störf svæðisnefndar skv. 11. gr. laga nr. 109/1984 
um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, auk héraðslæknis. sem er for maður 

     
   

3. gr. 
3.1 Um skipan og framkvæmd heilbrigðiseftirlits á Reykjavíkursvæði, Kópavogssvæði og 

< Jsarsvædi fer að öðru leyti samkvæmt lögum nr. 109/1984 um hollustuhætti og 
Íbrigðiseftirlit. 

    

á. er. 

4.1 Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 28. gr. laga nr. 109/1984 um hollustuhætti og 
| Öiseftirlit öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 19. ágúst 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Tálknafjarðarhreppi, V-Barðastrandarsýslu. 

1. 

átt 5,
 

03
 

Gatnagerðargjald Á er gjald vegna þí öku lóðarhafa í kostnaði við að undirbyggja 

götu með tilheyrandi lögnum. 

2. gr. 

öllum nýbyggingum svo og stækkunum eldri húsa, hvort sem er á eignar- eða 

ligulóðum í í Tálknafjarðarkauptúni skal greiða gatn: agerðargjald til sveitarsjóðs samkvæmt 

gjaldskrá þessari. 

3. gr. 

Af hverjum rúmmetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar á 

rúmmetra eins og hann er hverju sinni á vísitöluhúsi skv. útreikningi H agstofu Íslands, svo 

sem hér segir: 

Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu .........0...... 2.0% 

Raðhús og tvíbýlishús ..........0000 0000... 1.7% 

Fjölbýlishús .........0%..0 0000. keen 1.5% 

Verslunar- og skrifstofubyggingar ......0..0.0....0..0... 2.0% 

Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði ..... 1.0% 

Opinberar byggingar ........00.00. 0000. 2.0% 

Aðrar byggingar ..........2000.0 000 kk rr nrr ere 1.0% 

Rúmmál húss skal reikna frá neðstu grunnplötu. Í atvinnuhúsnæði skal ætíð við 

útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds, miðað við lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema 

uppdráttur sýni lægri lofthæð. Framangreindar reglur gilda ef hús er stækkað að því er til 

stækkunar tekur. 

Af bifreiðageymslum skal greiða hálft gjald þeirrar húsagerðar, sem á lóðinni er. 

Af gluggalausu kjallararými íbúðarhúsa, sem myn dast. þegar hagkvæmara er, að mati 

byggingarnefndar, að grafa út grunn en fylla hann upp skal aðeins greiða 25% af venjulegu 

rúmmetragjaldi enda sé aðeins gengið í húsrýmið innan frá. 

Jafnframt ofangreindu gjaldi og sem hluta þess skal lóðarhafi greiða kr. 7,30 af hverjum 

fermetra lóðar, hvort sem bygging er þar á lóð eða ekki. 

4. gr 

Ef lóðarhafi rífur á eigin kostnað gamalt íbúðarhús til þess að byggja nýtt á sömu lóð, 

skal lækka gjald skv. 3. gr. vegna nýja hússins um þá upphæð, sem svarar til rúmmáls 

hússins, sem rifið var. Lækkun gjaldsins getur þó aldrei orðið meiri en nemur greiðslu skv. 

3. gr. vegna nýja hússins. 

5. gr. 

Gjald skal miða við stærð húss samkvæmt samþykktum teikningum. Nú er ekki fyrir- 

liggjandi teikning og skal þá miðað við stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir en sé slíkt 

ekki ákveðið í skipulagi skal miða við eftirfarandi lágmarksstærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu ................ 500 m 

Íbúðir í raðhúsum og tvíbýlishúsum 22.00.0000... 400 m? 

Íbúðir í fjölbýlishúsum ..........0000 0000... rr 300 m? 

Aðrar byggingar skv. 3. gr. skal ákvarða til lágmarksstærðar at f byggingafulltrúa í hverju 

tilviki fyrir sig.
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„marksgjald samkvæmt lágmarksstærðum, skal greiða innan eins mánaðar frá 

lóðarúthlutun. Með lágmarksgjaldi er átt við gjald miðað við m' stærð húsnæðis, m' stærð 

bílgeymslu og annars húsnæðis er ekki hefur áður verið greitt fyrir í lázmarksgjaldinu, einnig 

stofngjald vatnsveitu, stofngjald holræsis og bygginga irleyfisgjald skv. gjaldskrám. 

Þegar byggi er á eignarlóð eða eldra hús stækkað, skal greiða gjaldið á 

byggingarframkvæmdir hefjast. 
ður en 

Byggingarframkvæmdir verða ekki leyfðar nema fullnaðaruppgjör hafi farið fram. 
Hreppsnefnd er heimilt að víkja frá ákvæðum þessarar greinar og veita greiðslufrest, et 

um er að ræða umfangsmiklar bvggingarframkvæmdir eins aðila. 

6. gr. 

Gjald skv. 3. gr. skal reikna miðað við byggingarkostnað vísitöluhúss eins og hann kann 

að vera þann dag er lóðarúthlutun ter fram og lágmarksgjald er reiknað út, og eins og hann 

kann að vera, þegar teikning er endanlega samþykkt í byggingarnefnd og lokagjald reiknað 

út. Sé um blandaða notkun húsnæðis að ræða skal reikna gjaldið eftir viðkomandi liðum. 

Sé veitt bvggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem felur í sér 

breytta notkun þess, þannig að húseignin eða hluti hennar færist í hærri gjaldflokk. skal 

greiða gjald af hinu breytta húsnæði, sem nemur mismun á gjaldinu reiknuðu af hinu breytta 

húsnæði fyrir og eftir breytingu. 

Sé gatnagerðargjald ekki greitt í samræmi við ákvæði 5. gr. fellur lóðarúthlutun 

ílfkrafa úr gildi og getur hreppsnefnd þá úthlutað lóðinni á ný. 

  

Óski lóðarhafi að skila lóð. á hann rétt á en lurgreiðslu á greiddu gatnagerðargjaldi 

e. þeim m' fjölda er áður hefur verið ” Ere iddur, á því rúmmetragjaldi, er gildir sbr. 3. gr. 

þegar lóð er skilað. Heimilt er að fresta endurgreiðslu, uns lóðin hefur verið veitt að nýju, 

þó ekki lengur en 12 mánuði frá því Í lóðinni er skilað. 

Sé heimild til að fresta endurgreiðslu notuð, skal sveitarsjóður greiða lóðarhafa 

almenna innlánsvexti af innistæðu hans er ógreidd kann að vera í 3 mánuði eða lengur. Sé 

lóðin tekin af lóðarhafa vegna vanefnda hans á skilmálum, skal sama gilda, utan innistæða 

hans ber ekki vexti verði heimild til frestunar á greiðslu notuð. 

9. gr. 

ingarleyfi úr gildi og verði endurnýjað síðar, skal reikna gjaldið að nýju en 

d kemur til frádráttar. Þ. e sama m tala og greidd hafði verið. 

Sé gjald ekki greitt innan eins mánaðar sbr. 5. gr. skal endurreikna það eftir þann tíma 

til samræmis við hugsanlega breytingu á byggingarkostnaði vísitöluhúss sbr. 2. gr. 

Komi til ad lágmarksgjald, sem greitt er samkvæmt lágmarksstærðum, reynist hærri í 

krónutölu en lokagjaldið skal endurgreiða mismuninn á raunvirði vaxtalaust. 

Falli byggi 

áður greitt gjal 

  

10. gr. 

Lóðin er veitt í því ástandi sem hún er í við afhendingu og á lóðarhafi engar kröfur á 
hendur sveitarsjóði miðað við ástand hennar. 

ll. gr. 

Gatnagerðargjald B er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við að leggja bundið 
á göfu og frágang gangstétta. B 50 : sang gang 3 Sí 
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12. gr. 

Af öllum húsum, nýbyggingum og stækkunum eldri húsa, hvort sem er á eignar- eða 

leigulóð í Tálknafjarðarkauptúni skal greiða gatnagerðaragjald til sveitarsjóðs skv. g aldskrá 

þessari. 

13. gr. 

Af hverjum rúmmetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar pr. 

rúmmetra eins og hann er hverju sinni á vísitöluhúsi skv. útreikningi Hagstofu Íslands svo 

sem hér segir: 

G 
G 

  

    

Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu .....0000.0...... 3 

Raðhús og tvíbýlishús .........0..0. 0000... 2, 

Fjölbýlishús ........220.2.2000 000. rrk kk rn krnee 2,0% 

Verslunar- og skrifstofubyggingar .........00.0000.... 3,5% 

Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði ..... 1,5% 

Opinberar byggingar .......00000000 00... kkrnen 3,5% 

Aðrar byggingar ............2000 00 nan kk kreere 1,5% 

Rúmmál húss skal reikna frá neðstu grunnplötu. Í atvinnuhúsnæði skal ætíð, við 

útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við lofthæð 3,3 m að innanmáli nema 

uppdráttur sýni lægri lofthæð. Framangreindar reglur gilda ef hús er stæ >kkað að því er til 

stækkunar tekur. 

Af bifreiðageymslum skal greiða hálft gjald þeirrar hesgerdar sem á lóðinni er. 

Af gluggalausu kjallararými íbúðarhúsa, sem myndast þegar hagkvæmara er, að mati 

byggingarnefndar, að grafa út grunn en fylla hann upp skal aðeins greiða 25% af venjulegu 

rúmmetragjaldi enda sé aðeins gengt í húsrými innan frá. 

ld. gr. 

Gjald skal miðað við stærð húss samkvæmt samþykktum teikningum. Nú er ekki 

fyrirliggjandi teikning og skal þá miða við stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir en sé slíkt 

ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirfarandi lágmarksstærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu ................ 500 m 

Íbúðir í raðhúsum og tvíbýlishúsum .................... 400 n 

Íbúðir í fjölbýlishúsum ...........00.. 0... nens 300 m 

Aðrar byggingar samkvæmt 11. gr. skal ákvarða til lágmarksstærðar at byggingarfull- 

trúa í hverju tilviki fyrir sig. 

Lágmarksgjald samkvæmt lágmarksstærðum skal greiða samkvæmt ákvæðum 15. gr. 

Með lágmarksgjaldi er átt við gjald miðað við m' stærð húsnæðis samkvæmt ofanskráðum 

lágmarksstærðum. 
Þegar teikning liggur fyrir og hlýtur samþykki í byggingarnefnd skal lokagjald reiknað 

út og gjaldfellt og skal greiða það samkvæmt ákvæðum 13. gr. Með lokagjaldi er átt við 

útreikning á endanlegri m' stærð hússins m stærð bifreiðageymslu og annars húsnæðis, er 

ekki hefur verið greitt fyrir í lágmarksgjaldinu. 

  

  

15. gr. 

Gjald skv. 13. gr. miðast við byggingarkostnað vísitöluhúss á þeim tíma, sem 

lokaframkvæmdir við lagningu bundins slitlags fara fram. Nú verður hús byggt við þegar 

fullgerða götu og skal þá miðað við byggingarkostnað, þegar teikning er samþykkt í 

byggingarnefnd. 

Af álögðu gjaldi falla 20% í gjalddaga einum mánuði eftir að framkvæmdum við 

tiltekna götu eða götukafla öðrum en við lagningu gangstétta, er lokið eða einum mánuði 

eftir samþykkt teikningar, ef um hús við fullgerða götu er að ræða. Greiða má 80% gjaldsins
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með skuldabréfum, sem greiðast með jöfnum afborgunum á næstu 4 árum. Skuldabréfin 

skulu vera með sömu kjörum og lán þau er Bvggðasjóður veitir til varanlegrar gatnagerðar, 

og greiðast afborganir og vextir ásamt verðbótum á gjalddaganum 1. júlí ár hvert. 

Sveitarsjóði er heimilt að selja skuldabréfin. 

Staðgreiði lóðarhafi álagt gatnagerðargjald skv. 13. gr. er heimilt að veita staðgreiðslu- 

afslátt alit að 10% eftir ákvörðun hreppsnefndar á hverjum tíma. 

Hreppsnefnd er heimilt að fresta álagningu B-gjalds ef um er að ræða íbúðarhúsnæði 

elli- og örorkulífeyrisþega, sem engar eða htlar tekjur hafa aðrar en tryggingabætur, 

húsnæðið er af hæfilegri stærð og ekki nýtt til annars en íbúðar fyrir þá. Skilyrði fyrir frestun 

gjaldinu verði þinglýst sem kvöð á viðkomandi eign og falli til álagningar í 

aldskrá, ef eigendaskipti verða eða aðstæður breytast á annan 

álagningar er, að g 

mræmi við þágildandi gp 

hátt, að forsendur frestunarinnar bresti. 

  

S 

      

   Ss 

16. gr 
Gatnagerdargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri sem það er lagt á og gengur það ásamt 

vöxtum fyrir í öllum veðkröfum sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vátrvyggingarfjár 

hennar. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps 

staðfestist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974 sbr. lög nr. 31/1975 til 

þess að öðlast þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. ágúst 1987. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

21. ágúst 1987 Nr. 392 

REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. 

Frá |. september 1987 skal greiða tekjutryggingu samkvæmt 19. gr. laga nr. 67/1971 um 
almannatryggingar án skerðingar vegna hjúskapar eða sambúðar. 

2. gr. 

Frá sama tíma skulu þeir einstaklingar, sem njóta heimilisuppbótar og hafa bætur frá 

ryggingastofnun ríkisins og aðrar tekjur undir lágmarkslaunum, fá greidda sérstaka 

heimilisuppbót, þannig að bætur þeirra og aðrar tekjur nemi lágmarkslaunum kr. 28 300,00 

  

á mánuði. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. 79. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar og öðlast 3 í 

begar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 21. ágúst 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Páll Sigurðsson.
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AUGLÝSING 
um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöðina Fjallalax hf. í landi Hallkeishóla í 

Grímsnesi. 

Almenn ákvæði. 

Starfsleyfi þetta gildir fyrir framleiðslu allt að 1.700.000 sjógönguseiða (40-60 gramma 

seiða}, eða 80-100 tonna ársframleiðslu 

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 sam- 

kvæmt reglugerð nr. 403/1986 um varnir gegn fi sksjúkdómum og heilb rigðiseftirlit með 

fiskeldisstöðvum. 

Um 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 tryggingamálaráðhe rra 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 

Stöðinni er skylt að gefa Hollustuvernd ríkisins árlega skýrslu um eftirfarandi atriði sé 

þess óskað: framleiðsh umagn. fóðurnotkun og fóðurgerð, meðalvatnsnotkun, magn og 

gerð hreinsiefna, sótthreinsiefna og lyfja, sem notað var á árinu. 

  

   

      

. Varnir gegn mengun umhverfis. 

Til að draga úr hugsanlegri smithættu sjúkdóma og vegna hættu á eríðablöndun milli 

náttúrulegra stofna og eldisstofna skal þannig gengið frá frárennsli að samgangur tiska 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 um siturleiðslu. 
Fjallalax hf., sem 

asli frá klak- og seiðahúsi 

  

    
Setja skal upp hreinsibúnað í stöðinni í samræmi við 

Mengunarvarnir Hollustuverndar ríkisins hafa fallist á. Frár 

skal dreifast um tvær til þrjár svifskiljur (miðflóttaatlsskiljur) þannig að hraði 

frárennslisvatnsins um skiljurnar tryggi ávallt hámarksútfellingu svifagna. Sama á við 

um útiker. 
Útfelldum svifögnum skal reglulega dælt í settank, eða fargað jafnóðum. Grófhreinsað 

vatnið skal fara frá skiljunum í setþró, sem þarf að taka a.m.k. 20-30 mínútna rennsli. 

Vegna fjölda svifskilja sem tryggir hámarkshreinsivirkni er fallist á að 600 metra langur 

framræsluskurður á umráðasvæði stöðvarinnar sé nýttur til þessarar eftirhreinsunar. 

Hreinsivirkni skal ekki vera lakari en að 80-90% af föstum lífrænum efnum verði 

fjarlægð úr frárennsli. Eftir hreinsun skulu lífræn svifefni í Höskuldslæk ekki vera meiri 

en 4 mg/l að jafnaði 
Hollustuvernd ríkisins er heimilt að krefjast aukinnar eftirhreinsunar ef hreinsun reynist 

ekki fullnægjandi. 

    

3. Eftirlitsgjöld og gildistaka. 

3.1 Skv. reglugerð nr. 390/1985 skali stöðin árlega greiða eftirlitsgjöld í samræmi við 

gjaldskrá á hverjum tíma. Eftirlitsgjöld Fjallalax hf. miðast við 2. flokk gjaldskrár 

vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja nr. 355/1986. 

 



18. ágúst 1987 749 Nr. 393 

Gjaldið skal standa undir kostnaði við reglubundið eftirlit Hollustuverndar ríkisins, þar 
með talinni starfsleyfisvinnslu. 

tftirlit skal vera með tvennum hætti: Beint eftirlit Mengunarvarna Hollustuverndar 

isins sjálfs. sem Hollustuvernd ríkisins 

  

ríkisins annars vegar og hins vegar eftirlit fyrirtæ 

fær sendar niðurstöður úr og flokkar og í metur. 
3.2 Starfsleyfi þetta, sem veitt er í samræmi við 5. gr. reglugerðar nr. 390/1985 um starfsleyfi 

tft í för með sér me ngun, sbr. 3. gr. laga nr. 109/1984 

igðiseftirlit, öðlast þegar gildi. 

fyrir atvinnurekstur, sem getur ha 

um hollustuhætti og hei! 

  n ge 
nm 
DTI 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 18. ágúst 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Páll Sigurðss OR. 

24. ágúst 1987 Nr. 394 

REGLUGERÐ 

um skipan Vísindaráðs og Rannsóknaráðs ríkisins. 

í. Vísindaráð. 

I. gr. 
Stjórn Vísindaráðs skal skipuð fimm mönnum. Menntamálaráðherra skipar stjórn 

Vísindaráðs til fjögurra ára sem hér segir: a) Formenn deilc larstjórna Vísindaráðs, b) einn 
tilnefndan af Háskóla Íslands o g c) einn án tilnefningar og skal hann vera formaður ráðsin 

  

. gr. 

Menntamálaráðherra skipar stjórnir deilda Vísindaráðs til fjögurra ára samkvæmt því 
sem hér segir: 

I. Stjórn náttúruvísindadeildar er skipuð sjö mönnum. Tveir skulu tilnefndir af raunvís- 
indadeild Háskóla Íslands og einn tilnefndur af verkfræðideild Háskóla Íslands. Tveir 
skulu tilnefndir af rannsóknastofnunum í náttúruvísindum utan Háskóla Íslands. 
Tilnefning þeirra skal ákveðin á fundi sem menntamálaráðherra boðar og skal kveðja 
þangað fulltrúa frá þessum stofnunum: 

Náttúrufræðistofnun Íslands, 

Hafrannsóknastofnun, 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins. 

Rannsóknastofnun landbúnaðarins, 

Iðntæknistofnun Íslands. 
Rannsóknastofnun bvggingaiðnaðarins. 

Veðurstofu Íslands, 

Orkustofnun, 

Búvísindadeild Bændaskólans á Hvanneyri, 

Veiðimálastofnun, 

Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins að Mógilsá og 

Norrænu eldfjallastöðinni. 

eir skutu tilne Endir af fundi fulltrúa atvinnuveganna og fulltrúa félaga sem fást við 
rannsóknir á sviði náttúruvísinda. Menntamálaráðherra boðar til fundarins og skal 
kveð ðja þangað fulltrúa frá þessum aðilum:
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Vinnuveitendasambandi Íslands, 

tvo fulltrúa, annan fyrir sjávarútveg en hinn fyrir iðnað, 

Stéttarsambandi bænda, 

Alþýðusambandi Íslands, 
Vísindafélagi Íslendinga, enda fáist sá maður við rannsóknir í náttúruvísindum, 

Hinu íslenska náttúrufræðifélagi, 

Eðlisfræðifélagi Íslands. 

Íslenska stærðfræðifélaginu, 

Jöklarannsóknafélagi Íslands. 

Jarðfræðafélagi Íslands og 

Verkfræðingafélagi Íslands. 

Stjórn lít- og læknisfræðideildar er skipuð sjö mönnum. Þrír skulu tilnefndir at 

læknadeild Háskóla Íslands, einn tilnefndur af tannlæknadeild Háskóla Íslands og einn 

tilnefndur af raunvísindadeild Háskóla Íslands. Tveir skulu tilnefndir af fundi fulltrú 

stofnana og félaga sem fást við læknis- og líffræðilegar rannsóknir. Menntamálaráð herra 

boðar til fundarins og skal kveðja þangað fuiltrúa frá þessum aðilum: 

Hollustuvernd ríkisins, 

Vinnueftirliti ríkisins, 

Manneldisráði, 

Tilraunastöð Háskólans í meinafræði að Keldum. 

Erfðafræðinefnd Háskóla Íslands, 
Vísindafélagi Íslendinga, enda fáist sá maður við rannsóknir í læknis- eða líffræði, 

Krabbameinsfélagi Íslands, 

Blóðbankanum, erfðarannsóknadeild. 

Rannsóknastöð Hjartaverndar, 

Læknafélagi Íslands, 
Lífefnafræðifélagi Íslands og 

Líffræðifélagi Íslands. 

3. Stjórn hug- og félagsvísindadeildar er skipuð sjó mönnum. Tveir skulu tilnefndir at 

heimspekideild Háskóla Íslands, einn tilnefndur af lagadeild Háskóla Íslands, einn 

tilnefndur af viðskiptadeild Háskóla Íslands. einn tilnefndur af félagsvísindadeild 

Háskóla Íslands og einn tilnefndur af guðfræðideild Háskóla Íslands. Einn skal 

tilnefndur af fundi fulltrúa stofnana og félaga sem fást við rannsóknir á sviði hug- og 

félagsvísinda. Menntamálaráðherra boðar til fundarins og skal kveðja þangað fulltrúa 

frá þessum aðilum: 

Kennaraháskóla Íslands, 

Þjóðminjasafni Íslands, 

Landsbókasafni Íslands, 

Þjóðskjalasafni Íslands, 

Listasafni Íslands, 

Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi, 

Orðabók Háskólans, 

Stofnun Sigurðar Nordals. 

Rannsóknastofnun uppeldismála, 

Vísindafélagi Íslendinga, enda fáist sá maður við rannsóknir á sviði hug- eða 

félagsvísinda, 

Hinu íslenska bókmenntatélagi. 

Sögufélaginu, 

Hinu íslenska fornritafélagi, 

Fornleifafélaginu,
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Félagi íslenskra fræða, 

Þjóðfræðafélagi Íslands, 

Lögfræðingafélagi Íslands. 

Félagi viðskiptafræðinga og hagfræðinga og 

Sálfræðingafélagi Íslands. 

Varamenn skulu skipaðir á sama hátt og aðalmenn. 

Aðalmenn og varamenn í deildarstjórnum skulu hafa háskólapróf eða sambærilega 
menntun í viðkomandi fræðigrein. 

6. Framangreindir fundir þar sem tilnefndir skulu fulltrúar í deildarstjórnir eru lögmætir ef 
%3 boðaðra fulltrúa sækja þá. Afl atkvæða ræður kjöri, en hlutkesti ef atkvæði verða 
jöfn. 

  

Í
 

nn
 

H. Rannsóknaráð ríkisins. 

3. gr. 

Í Rannsóknaráði ríkisins skulu eiga sæti sjö menn, skipaðir af menntamálaráðherra til 
fjögurra ára í senn eins og hér segir: 

1. Einn samkvæmt sameiginlegri tilnefningu forstjóra Hafrannsóknastofnunar, Rann- 

sóknastofnunar fiskiðnaðarins, Rannsóknastofnunar landbúnaðarins, Rannsóknastofn- 

unar byggingaiðnaðarins, Iðntæknistofnunar og Orkustofnunar. 

2. Einn samkvæmt tilnefningu verkfræðideildar og raunvísindadeildar Háskóla Íslands í 
sameiningu. 

3. Einn samkvæmt tilnefningu starfandi vísindamanna í raunvísindum. Tilnefning hans skal 
ákveðin á fundi sem menntamálaráðherra boðar og skal kveðja þangað fulltrúa þeirra 
sem ráðnir eru til sérfræðingsstarfa til eins árs eða lengri tíma við eftirtaldar stofnanir: 

Hafrannsóknastofnun, Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, Rannsóknastofnun bygginga- 
iðnaðarins, Rannsóknastofnun landbúnaðarins. Iðntæknistofnun Íslands. Orkustofnun. 
Verkfræðistofnun Háskóla Íslands, Raunvísindastofnun Háskólans, Líffræðistofnun 

Háskólans og Tilraunastöð Háskólans í meinafræði að Keldum. Forstöðumönnum 
stofnanna skal falið að hlutast til um kosningu fulltrúa á fundinn, eins fulltrúa úr hverri 
stofnun. 

4. Einn samkvæmt tilnefningu sjávarútvegsráðherra. 

5. Einn samkvæmt tilnefningu landbúnaðarráðherra. 

6. Einn samkvæmt tilnefningu iðnaðarráðherra. 

7. Einn án tilnefningar og er hann formaður ráðsins. Hann skal hafa víðtæka reynslu á 
sviði raunvísinda. 

Varamenn skulu tilnefndir af sömu aðilum og tilnefna aðalmenn. Menntamálaráðherra 
skipar varaformann úr hópi ráðsmanna. 

Fundur sá sem um getur í 3. tölulið er lögmætur ef 28 boðaðra fulltrúa sækja hann. Afl 
atkvæða ræður kjöri, en hlutkesti ef atkvæði verða jöfn. 

  

4. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 48/1987, um Vísindaráð og Vísindasjóð, 

Rannsóknaráð ríkisins og Rannsóknasjóð, og öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 24. ágúst 1987. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 

Árni Gunnarsson
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En TE“ 
REGLUGERÐ 

um tollverð og tollverðsákvörðun. 

I. gr. 

Í aðflutningsskýrslu skal innflytjandi tilgreina totlverð vöru og færa inn eftir því sem 
£ eyðublað fyrir aðflutningsskýrslur gefur tilefni til. 

Tollverð innfluttrar vöru er viðskiptaverðið, þ. e. það verð sem raunverulega er greitt 
9 eða greiða ber fyrir hana með þeim leiðréttingum sem leiðir af ákvæðum 2. gr., að 

uppfylltum eftirfarandi skilyrðum: 

ad. 

d. 

Kaupanda séu engar takmarkanir settar um ráðstöfun eða notkun vörunnar, aðrar en 

takmarkanir sem 

Í. settar eru eða krafist verður með lögum eða af opinberum stjórnvöldum hér á landi, 

2. takmarka þau landfræðilegu mörk þar sem endurselja má vöruna eða 

3. hafa ekki veruleg áhrif á verðmæti vörunnar. 

Salan eða verðið sé ekki háð einhverjum skilyrðum eða skilmálum sem ekki er hægt að 

ákvarða verð fyrir með tilliti til þeirra vara sem verið er að virða. 

Enginn hluti ágóða af síðari sölu, ráðstöfun eða notkun vörunnar af hálfu kaupanda 

renni beint eða óbeint til seljanda, nema unnt sé að gera viðeigandi leiðréttingar á í 

samræmi við ákvæði 2. gr. 

Kaupandi og seljandi séu óháðir hvor öðrum eða séu þeir hvor öðrum háðir þá sé 

viðskiptaverðið nothætt í tollalegu tilliti samkvæmt nánari reglum settum samkvæmt 2. 
€ Q T. G 

2. gr. 

Við ákvörðun tollverðs samkvæmt ákvæðum 1. gr. skal bæta eftirtöldu við það verð sem 

raunverulega er greitt eða greiða ber fyrir hina innfluttu vöru: 

d. 

d. 

Ettirtöldu að svo miklu leyti sem það er borið af kaupanda en er ekki innifalið í verði 

sem raunverulega er greitt eða greiða ber fyrir vöruna: 

I. Umboðslaunum og miðlaraþóknun, þó ekki kaupumboðslaunum. 

2. Gámakostnaði sem í tollalegu tilliti tilheyrir vörunni. 

Pökkunarkostnaði, bæði fyrir vinnu og efni. 

Viðeigandi hluta af verðmæti eftirtalinna vara og þjónustu, seim látin er beint eða óbeint 

í té af kaupanda án greiðslu eða á lækkuðu verði, til notkunar í sambandi við framleiðslu 

og sölu hinna innfluttu vara til útflutnings að svo miklu leyti sem slíkt verðmæti er ekki 

10
9 

innifalið í því verði sem raunverulega er greitt eða greiða ber: 

1. Efmivara, hluta, parta o. þ. h. sem notað hefur verið í vöruna. 

2. Verkfæra, forma, móta o. þ. h. sem notað hefur verið við framleiðslu vörunnar. 

3. Efnivara sem eyðst hafa við framleiðslu vörunnar. 

4. Verkfræðivinnu, þróunar, iðnlistar, hönnunar, áætlana og uppdrátta sem unnið 

hefur verið annars staðar en hér á landi og nauðsynlegt er til framleiðslu vörunnar. 

Einkaréttar- og leyfisgjöld, sem tengd eru vörum þeim sem verið er að virða og 

kaupandi verður beint eða óbeint að greiða, sem skilyrði fyrir sölu þeirra, að svo miklu 

leyti sem þessi einkaréttar- og leyfisgjöld eru ekki innifalin í því verði sem raunverulega 

er greitt eða greiða ber. Þetta tekur þó ekki til þess konar gjalda sem greidd eru fyrir 

framleiðslu á vörunni hér á landi. 

Verðmæti sérhvers ágóðahlutar af síðari endursölu, ráðstöfun eða notum hinnar 

innfluttu vöru sem rennur beint eða óbeint til seljanda.
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Ettirtalið skal innifalið í tollverði: 

a. Flutningskostnaður hinnar innfluttu vöru til innflutningshafnar eða innflutningsstaðar. 

b. Gjöld fyrir í fermingu, affermingu eða meðferð hinnar innfluttu vöru vegna flutnings 

þeirra til innflutningshafnar eða innflutningsstaðar. 

c. Vátrygeingarkostnaður. 

Viðbætur við það verð sem raunverulega er greitt eða greiða ber skal einungis ákvarða 

samkvæmt þessari grein á grundvelli hlutlægra og mælanlegra atriða. 

Við ákvörðun tollverðs skal engu bætt við það verð sem raunverulega er greitt eða 

greiða ber nema það sé unnt samkvæmt þessari grein. 

3. gr. 
Þegar ákvarða skal hvort viðskiptaverð sé nothæft skv. 1. gr. á það ekki í sjálfu sér að 

valda því að viðskiptaverð sé talið ónothæf að kaupandi og seljandi eru hvor öðrum háðir í 

skilningi 13. gr. Í því tilviki skal kanna kringumstæður við söluna og samþykkja 

viðskiptaverðið ef tengslin hafa ekki haft áhrif á verðið. Hafi tollstjóri ástæðu til að ætla 

vegna upplýsinga frá innflytjanda eða af öðrum ástæðum, að tengslin hafi haft áhrif á verðið 

skal hann koma athugasemdum sínum á framfæri við innflytjanda og skal honum gefið 

nægilegt færi til andsvara. Óski innflytjandi eftir skal honum ð skrifleg grein fyrir 

athugasemdum. 

  

  

4. gr. 

Við sölu milli háðra aðila skal samþykkja viðskiptaverðið og virða vöruna í samræmi við 

ákvæði 1. gr.. enda sýni innflytjandi fram á að verðið sé sambærilegt við eitthvert 

neðangreint verð sem fyrir kemur á sama eða svipuðum tíma: 
I. Viðskiptaverð við sölu til óháðra kaupenda á sams konar eða svipuðum vörum til 

landsins. 

2. Tollverð sams konar eða svipaðra vara eins og það er ákvarðað skv. 8. gr 

3. Tollverð sams konar eða svipaðra vara eins og það er ákvarðað skv. 9. gr. 
Å Viðskiptaverð við sölu til óháðra kaupenda til landsins á vörum sem telja má sams 

konar og hinar innfluttu vörur að því undanskildu að vera framleiddar í öðru landi, enda 

séu seljendur í hverjum tvennum viðskiptum. sem borin eru saman, óháðir hvor öðrum. 

Þegar framangreindum könnunum er beitt skal taka tillit til mismunar sem sýnt er fram 

á varðandi viðskiptastig. magn. atriði talin upp í 2. gr. og kostnað sem seljandi verður fyrir 

við sölu þar sem hann og kaupandi er óháðir hvor öðrum, en seljandi verður ekki fyrir við 

sölu þar sem hann og kaupandi eru háðir hvor öðrum. 

Kannanir sem um ræðir í þessari grein skal nota að frumkvæði innflytjanda og eingöngu 

til viðmiðunar. Annað verð í staðinn má ekki ákvarða samkvæmt þessari grein. 

é ekki hægt að ákvarða tollverð vöru skv. 1. gr. skal tollverðið vera viðskiptaverð sams 

konar vara sem seldar hafa verið og fluttar til landsins á sama eða svipuðum tíma. 

Þegar ákvæðum þessarar greinar er beitt skal við ákvörðun tollverðs nota viðskiptaverð 

sams konar vara við sölu á sama viðskiptastigi og í sem næst sama magni og varan sem verið 

er að virða. Finnist slík sala ekki skal nota viðskiptaverð sams konar vara við sölu á öðru 
viðskiptastigi og/eða í öðru magni, leiðrétt þannig, að tekið sé tillit til þess mismunar er 
leiðir af viðskiptastiginu og/eða magninu., enda sé hægt að gera slíka leiðréttingu á grundvelli 
framkominna gagna sem leiði skýrt í ljós að hún er réttmæt og nákvæm, hvort sem hún leiðir 
til hækkunar eða lækkunar verðsins. 

Þegar kostnaðarliðir og gjöld sem um ræðir í 2. gr. eru innifalin í viðskiptaverði skal við 
leiðréttingu taka tillit til verulegs mismunar á þessum kostnaðarliðum og gjöldum milli
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hinnar innfluttu vöru og sams konar viðmiðunarvara sem rekja má tl mismunandi 

vegalengda og flutningsmáta. 

Finnist við beitingu ákvæða þessarar greinar meira en eitt viðskiptaverð á sams konar 

vörum skal nota lægsta verðið við ákvörðun á tollverði vörunnar. 

6. gr. 

Verði tollverð innfluttrar vöru ekki ákvarðað skv. 1. og 5. gr. skal pad vera 

viðskiptaverð svipaðra vara sem seldar eru og fluttar til landsins á sama eða svipuðum tíma 

og varan sem verið er að virða. 

Ákvæði 2.-4. málsgr. 5. gr. skulu gilda eftir því sem við á þegar tollverð er ákveðið 

samkvæmt þessari grein. 

7. gr. 

Verði tollverð innfluttrar vöru ekki ákvarðað samkvæmt ákvæðum 1.,5. eða 6. gr. skal 

ákvarða það samkvæmt 8. gr. eða — þegar ekki er unnt að ákvarða tollverð sa mkvæmt 

þeirri Eron ein — samkv. 9. gr., en þó skal fyrr beitt ákvæðum 9. gr. en 8. gr. ef innflytjandi 

óskar þes 

8. gr. 

Sé innflutt vara eða sams konar eða svipaðar vörur seldar hérlendis í því ástandi sem 

þær voru fluttar inn skal miða tollverð hinnar innfluttu vöru samkvæmt ákvæðum þessarar 

greinar við það einingarverð sem hún eða sams konar eða svipaðar inntluttar vörur eru 

seldar á í mesta heildarmagni, á sama eða svipuðum tíma og varan sem verið er að virða var 

flutt inn. til aðila sem óháðir eru þeim sem þeir kaupa vörurnar af, en þó að frádregnum 

eftirtöldum liðum: 

I. Annað hvort þeim umboðslaunum sem venjulega eru greidd eða samþykkt er að greiða 

eða því sem venjulega er bætt við sem ágóðahlut og almenn útgjöld í tengslum við sölu 

   

hérlendis á innfluttum vörum í sama gæðaflokki eða sömu tegundar. 

2. Venjulegum flufningskostnaði og vátryggingu og skyldum kostnaði sem leggst á vöru 

hérlendis. 

3. Kostnaðarliðum og gjöldum sem getið er í 2. málsgr. 2. gr., eftir því sem ið á. 

4. Tollum og öðrum gjöldum sem greiða ber hér á landi vegna innflutnings eða sölu 

vörunnar. 

Séu hvorki hin innflutta vara né sams konar eða svipaðar innfluttar vörur til sölu á sama 

eða svipuðum tíma og varan sem virða á er flutt inn skal miða tollverðið, að uppfylltum 

öðrum skilyrðum 1. málsgr., við það einingarverð sem hin innflutta vara € ða sams konar eða 

svipaðar innfluttar vörur eru seldar á hérlendis í því ástandi sem þær voru fluttar inn, hið 

fyrsta eftir innflutning þeirrar vöru sem verið er að virða, en þó innan 90 daga frá 

innflutningi. 

Séu hvorki hin innflutta vara né sams konar eða svipaðar innfluttar vörur seldar 

hérlendis í því ástandi sem þær voru fluttar inn skal miða tollverðið, et innti ytjandi óskar 

þess, við það einingarverð sem hin innflutta vara eftir frekari aðvinnslu er seld á í mesta 

heildarmagni til aðila hérlendis sem óháðir eru þeim sem þeir kaupa vörurnar af, enda sé 

tekið tillit til virðisauka vegna aðvinnslunnar og frádráttarliða sem gert er ráð fyrir í Í. 

málsgr. 

9. gr. 

Tollverð innfluttrar vöru skal byggja á reiknuðu verði samkvæmt ákvæðum þessarar 

greinar. Reiknað verð skal mynda með samtölu eftirtalinna þátta: 

a. Kostnaðarverðs eða verðmætis efnivara og tilbúnings eða annarrar aðvinnslu sem notuð 

er við framleiðslu hinnar innfluttu vöru.
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b. Upphæðar vegna ágóðahlutar og almennra útgjalda er jafngildir því sem venjulega | 
á vörur í sama gæðaflokki eða sömu tegundar og sú sem verið er að virða og fellur í hlut 
framleiðenda í útflutningslandinu við útflutning hingað. 

c. Kostnaðar eða verðmætis allra annarra daliða sem nauðsynlegir eru til að verðið 

  

rest 

  

    

verði sambærilegt við tollverð skv. 1. og 2. gr., svo sem kostnaður samkvæmt 2. málsgr. 
„ 
2. gr. 

Verði tollverð innfluttrar vöru ekki ákvarðað skv. í. 

rökréttum hætti samkvæmt meginreglum og almennum ákvæð 

7. gr. Hins almenna samkomulags um tolla og viðskipti og á grundvelli 

hér á landi. 
Eigi skal ákvarða tollverð samkvæmt ákvæðum þessarar greinar á grundvelli eftirtalins: 

a. Söluverðs hérlendis á vörum sem framleiddar eru hérlendis. 

b. Fyrirkomulags sem gerir ráð fyrir að samþykkt sé í tollalegu tilliti hið hærra verð þegar 

tvenns konar verð kemur til greina. 

c. Vöruverðs á heimamarkaði í útflutningslandinu. 

d. Framieiðslukostnaðar, annars en reiknaðs verðs sem hefur verið ákvarðað fyrir sams 

konar eða svipaðar vörur í samræmi við ákvæði 9. gr. 

e. Utflutningsverðs vörunnar til annars lands en Íslands. 

f. Lágmarkstollverðs. 

g. Verðs sem ákveðið er að geðþótta eða er tilbúið. 

gr. skal ákvarða það með 

   

  

Is um framkvæmd 

nliegra upplýsinga 

  

ll. gr. 
Reynist nauðsynlegt við ákvörðun tollverðs innfluttrar vöru að fresta lokaákvörðun um 

það skal eigi að síður heimila innflytjanda að leysa til sín vöruna úr tolli, enda setji hann, 

telji tollstjóri ástæðu til, fullnægjandi tryggingu vegna lögboðinna gjalda er greiða ber af 
vörunni. 

    

Við ákvörðun tollverðs skv. 1.—-9. gr. skulu eftirfarandi orð og orðasambönd skilgreind 
svo. 

I. „Sams konar vörur“: Vörur sem eru eins í öllu tilliti. þ. m. t. að einkennum, gæðum og 
orðspori. Minni háttar útlitsmunur útilokar ekki vörur, sem að öllu leyti falla undir 
skilgreininguna, frá því að teljast vera sams konar. 

  

c 

2. ,Svipadar vorur": Vörur sem ekki eru eins í öllu tilliti, en hafa þó svipuð einkenni og 
svipaða efnishluta og geta því þjónað sama tilgangi og komið hver í annarrar stað í 
viðskiptum. Gæði varanna, orðspor og hvort þær eiga sér vörumerki er meðal þeirra 
þátta sem athuga verður við ákvörðun á því hvort vörur séu svipaðar. 

3. Orðasamböndin í 1. og 2. tl. taka ekki til vara sem fela í sér eða gefa til kynna 
verkfræðivinnu, þróun, listverk, hönnun, áætlanir og skissur sem ekkert tillit hefur 
verið tekið til við verðleiðréttingu skv. 4.ti. b-liðar 1. málsgr. 2. gr. þar eð þeir þættir 
voru unnir hérlendis. 

á. Vörur skal ekki telja „sams konar vörur“ eða „svipaðar vörur“ nema þær hafi verið 
framleiddar í sama landi og vara sú sem verið er að virða. 

5. „Vörur í sama gæðaflokki eða sömu tegundar“: Vörur sem teljast til vöruflokka eða 
vörusviðs sem framleitt er í tilteknum iðnaði eða iðngrein, og tekur til sams konar eða 
svipaðra vara. 

Því aðeins skal taka til greina vörur framleiddar af öðrum aðila að ekki séu fyrir hendi 
neinar sams konar eða svipaðar vörur framleiddar af sama aðila og vara sú sem verið er að 
virða.
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ið. gr . 

Vegna ákvörðunar tollverðs 1. gr. skal því aðeins telja aðila háða hvor öðrum að 
a. þeir séu yfirmenn eða stjórnendur fyrirtækja hvors annars, 

b. þeir séu í lagalegum skilningi sameigendur fyrirtækis, 

c. þeir séu vinnuveitandi og starfsmaður hans, 
d. einhver aðili beint eða óbeint eigi, stjórni eða hafi umráð yfir 5 hundraðshlutum eða 

meira af atkvæðisrétti eða hlutabréfum hjá þeim báðum. 

e. annar þeirra beint eða óbeint stjórni hinum, 

f. þriðji aðili beint eða óbeint stjórni báðum, 

  

g. báðir saman beint eða óbeint stjórni þriðja aðila, eða 

h. þeir séu í sömu fjölskyldu. 

  

Aðilar sem eru í viðskiptasambandi hvor við annan, þannig að annar er einkaumboðs- 

maður, einkadreifi ingaraðili eða sérleyfishafi hins aðilans í hvaða mynd sem er, skulu taldir 

vera háðir hvor öðrum í skilningi þessarar greinar. 

Þegar tollverð er ákvarðað skv. 3.—-9. gr. og í í þeim tilvikum öðrum sem tollstjóri krefst 

skal innflytjandi fylla út tollverðsskýrslu sem sérstaklega er til þess gerð 

  

15. gr. 
Innflytjandi á rétt á að fá skriflega skýringu á því frá tollstjóra hvernig tollverð vöru er 

hann flutti inn var ákvarðað, enda sendi hann tollstjóra skriflega beiðni þar að lútandi. 

. gr. 
Kostnaði, gjöldum og öðrum út l 2. gr., sem til verður þegar sendar eru til 

landsins í einu sendingarnúmeri (farmskrárnúmeri) vörur sem flokkast í mismunandi 

tollskrárnúmer. skal jafnað hlutfallslega niður á einstakar vörur í sendingu miðað við verð 

þeirra á innka upsstað nema innflytjandi leggi fram sundurliðaðan reikning um slíkan 

kostnað, gjöld og önnur útgjöld vegna einstakra vörutegunda. 

Et vara er se d í lengra hérlendis en til fyrstu tollhafnar, er unnt hefði verið að afferma 

hana á, má draga frá flutningsgjaldsauka þann og sendingarkostnað sem sá framhaldsflutn- 

ingur hefur haft í för með sér enda sé gerð fullnægjandi grein fyrir kostnaðaraukanum. Þá er 

einnig heimilt að draga frá þann hluta flutningsgjalds sem greiddur er vegna slæmrar 

aðstöðu við afferming gu eða vegna þess að far affermir á eiri stöðum en einum, enda sé gerð 

fullnægjandi grein fyrir þeim kostnaðarauka. 

„sbr. 

    

17. gr. 

Sé verð vara, sem flokka ber í mismunandi tollskrárnúmer samkvæmt tollskránni og 

greiða ber af mismunandi háan toll, tilgreint í einni fjárhæð skal greiða af öllum vörunum 

þann tollhundraðshluta sem hvílir á þeirri vöru sem ber hæstan toll, nema innflytjandi láti 

tollstjóra í té upplýsingar sem hann metur fullnægjandi og byggja má ákvörðun á um tollverð 

einstakra vara í sendingunni. 

18. gr 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 10. gr. tollalaga nr. 

I. september 1987. 

Mm
 

nm
 

(9
9)
 

„ mars 1987 til að öðlast gildi 

hinn 

Fjármálaráðuneytið, 26. ágúst 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson.   
Guðrún Asta Sigurðardóttir.
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AUGLÝSING 
um starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðjur ríkisins, Raufarhöfn. 

Almenn ákvæði. 

Verksmiðjunni er heimilt að framleiða fiskmjöl og lýsi úr fiski og fi 

Hámarksafköst verksmiðjunnar skulu við það miðast, að ekki verði 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 

vilsta hreinlæt eðið skal lagt bundnu slitlagi eftir því sem þurfa þykir að mati 

heilbrigðisnefndar viðkomandi svæðis. Verksmiðjunni ber að halda útliti sínu og 
umhverfi snyrtilegu. 

     kúrgang i. 

    
    fv   

  

    

  

   

Verksmiðjunni er skylt að ganga þannig frá mannvirkjum og búnaði og haga allri 

starfsemi svo, að hætta á serlam engun 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 ver ksmiðjan að gera umtalsverðar breytingar á rekstri eða stækka verksmiðj- 

una, skal greina Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðisnefnd viðkomandi svæðis 

skriflega frá því áður en framkvæmdir hefjast. 

Hollustuvernd ríkisins getur, að höfðu samráði 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðherr: 

koma skaðleg áhrif á umhverfið, sem ekki voru ljós 

kröfur, ráð og tæki koma til aukinna 

    

  

    

að starfsley „ ef í Os      

    

  

Varnir gegn mengun umhverfis. 

Allt löndunarvatn, sem til fellur, skal tekið 

Verksm n skal hafa aðstöðu til að taka við vatni 

    

ske olun I ta ti vinnslu enda 

á háþrýsti dælum. 
    

sé vatnsmagninu haldið í lágmarki, t.d. með notku 

    

  

ldrei skal nota meira vatn en sem nemur Í% af ónduða hráefni. 

Flutni ngstæki, sem notuð eru til flutnings á til verksmiðju, skulu vera 

vökvaheld og viðurkennd af heilbrigðisnefnd við komandi svæðis. 

  

"skulu vera 

íefni tekinn tl vinnslu. Strax og 

Allt hráefni skal geymt í yfi rbyg ge | 

þéttar og skal allt blóðvatn og annar vökvi frá hr 

hráefnisgeymsla hefur verið tæmd skal skola hana með vatni. Vatni frá fyrstu skolun 
skal halda í lágmarki. t.d met 

     

    

    

   þrýstidælum og taka til vinnslu í verksmiðju. 
    vera sem mest sjálfvirk. Reynist nauðsynlegt að nota     

mokstur æki skal brif a a 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 

„yma úrgang Í allt að eina viku. Heilbrigðisnefnd viðkomandi svæðis getur veitt 

undanþágu fi 

Við rotvörn bræðslufisks skal nota viðurkenndan skömmtunar- og blöndunarbúnað. 
Um styrk og meðferð rotvarnarefna fer samkvæmt reglugerð um notkun rotvarnaref 
til geymslu á bræðslufiski, eins og hún er hverju sinni. 

Lottræsta skal frá verulegum lyktaruppsprettum í verksmiðju og ræstiloftið flutt til 

lykteyðingar. Loftræsting skal hönnuð sem minnst af ómenguðu lofti sé 
dregið me 9) 

  

      
    

á þessari kröfu, ef ástæða þykir til. 

    

   
1 

i Palin í hátt, ac 
    

  

Lott frá þurrkurum skal leiða í gegnum rykskiljur með góða skiljunarhæfni og síðan til 

kteyðingar



Nr 

gø
 

2 
is
 

4. 

nm 

   

      

4.1 

396 758 18. ågust 1987 

Lykteyðing skal framkvæmd með þvotta- og þéttiturni, sem kælir útblásturinn niður í 

*C og/eða með brennslu lyktarefnanna. Lykteyðing við brennslu skal vera 

jafngóð og eftir hitun í lofti í 700%C í "á úr sekúndu. Við hönnun lvkteyðingarbúnaðar- 

ins skal tillit taka til orkuendurvinnslusjónarmið 

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 hata tl viðmiðunar v arðandi kröfur um viðbótarhreinsun og/eða enn 

   

  

a.m.k. 

  

     frekari dreifingu útblásturslofts frá verksmiðjunni. 

Soðkjarnatæki skulu út fullkomnum dropagildrum. Fylgjast skal vel með því að     
soðtæki séu ekki ofh laðin. Allt soðvatn skal nýta. 

FE ramkvæn nd skal I hreinsun í á tækjal ol únaði og mannvirkjum þannig að hreinstvökvanum 

- eins oft og hægt er. Þegar hreinsivökvanum er 

nslisstraumsins vera á bilinu S—-10. 

  

al Á sýrustig (pH) fråren     veitt til sjåvar sk 

Frårennsli år hråefnisbråm og innan år verksmidju skal tengjast i fitugildru og ] 

ásamt öðru frárennsli leitt niður fyrir stórstraumsfjöruborð. Fitugildru skal hreinsa 

  

eins oit og nauðsyn krefur. Fitu og úrgang, sem safnast fyrir í fitugildru skal nýta eða 

farga á viðeigandi hátt að mati viðkomandi heilbrigðisnefndar. Fiskmjölsverksmiðjan 

Hollustuvernd ríkisins um stærð og gerð fitugildru. 

Framkvæma 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. 

Fr 

skal hafa samråd vid 

  

    

  

  

         

árennsh frå Snyrtingum skal leiða í rotþró, eð: 
   

1 frá því gengið með öðrum 

viðurkenndum hætti að mati viðkomandi heilbrigðisnefndar. 

Lýsisgeymar skulu vera í lýsisheldri þró að rúmtaki minnst 20% af rúmtaki gevmisins í 

þrónni. 

Séu fleiri en einn geymir í sömu þró skal rúmtakið vera minnst 20% af rúmtaki stærsta 

geymisins. 

Lokur narbi únaður skal vera af viðurkenndri g þannig staðsettur að ekki sé hætta á     

    

  
hann verði fyrir hnjaski. Ósettur innan þróar. 

ng olíu mengun af völdum olíu fer skv. heilbrigðisreglu- 

  

ymd Og varnir % 

  

45/1972 og reglum nr. }/1982 um varnir gegn olíumengun sjávar við 

stöðvar. 

iðjan skal sjá um að mengunarvarnarbúnaður sé ávallt í sem fullkomnustu lagi. 

Skal hafa reglulegt eftirlit með búnaði og ástandi hráefnis hverju sinni. Niðurstöður og 

rstaka dagbók og skal fulltrúum Hollustuverndar ríkisins 

igðisnefnd heimill & 

     'á niður Í sé       r að þeim hvenær sem er. 

Eftirlitsgjöld og gildistaka. 

Fyrirtækið greiðir árlega eftirlitsgjald í samræmi við annan flokk gjaldskrár nr. 35 

1986 með síðari breytingum. 

Gjaldið skal standa undir kostnaði við reglubundið eftirlit Í 

þar með talin vinna við starfsleyfi. 

Eftirlit skal vera með tvennum hætti: Beint eftirlit Mengunarvarna Hollustuverndar 

ríkisins annars vegar og hins vegar eftirlit fyrirtækisins sjálfs. sem Hollustuvernd 

Hokkar og metur. 

  

     

ha
l ollustuverndar ríkisins, 

   
ríkisins fær sendar niðurstöður úr 04 

Gildistaka. 

Starfsleyfi þetta, sem veitt er í samræmi við 5. gr. reglugerðar nr. 390/1985 um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getur hatt í för með sér me nt in, sbr. 3. gr. laga nr. 

109/1984 um hollustuhætti og heil iseftirlit, öðlast þegar gildi. 
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8. Ákvæði til bráðabirgða. 
-1  Akvörðun og áætlanir um lofthreinsibúnað samkv. 2. gr. 10. tl. og fjárhagsáætlun 

vegna þeirra framkvæmda skulu 1ggja fyrir 1. jandar 1988. 
„2  Lofthreinsibúnað samkvæmt 2. gr. Í0. tl. skal setja innan þriggja ára frá út gáfu þessa 

starfsleyfis. 

nm 
U
D
 

“ i. 
5.3. Byggingu fitugildru å frårennsli samkvæmt 2. ør. 14. tl. skal lokið 1. janúar 1988. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 18. ágúst 1987 

Guðmundur Bjarnason, 

Páll Sigu urðsson. 

26. ágúst 1987 Nr. 397 

AUGLÝSING 

um afnám reglugerðar nr. 287 29. apríl 1983, 

um tollverð notaðra bifreiða. 

1. gr. 

Reglugerð nr. 287 29. apríl 1983. um tollverð notaðra bifreiða er hér með úr gildi felld. 

gr. 
Auglýsing þessi er sett samkvæmt 150. gr. tollalaga nr. 55 30. mars 1987 til að öðlast 

gildi 1. september 1987. 

Fjármálaráðuneytið, 26. ágúst 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

  

    Guðrún Ásta a Six gurðar 

26. ágúst 1987 Nr. 398 

AUGLÝSING 

um afnám auglýsingar nr. 3 13. janúar 1971, um notkun heimildar í 

32. ti. 3. gr. tollskrárlaga um lækkun flutningsgjalda með 

flugvélum í tollverði vöru. 

Ráðuneytið hefur ákveðið að fella úr gildi auglýsingu nr. 3. 13. janúar 1971, um notkun 
heimildar í 32. tl. 3. gr. tollskrárlaga um lækkun flutning da með flugvélum í tollverði 
vara. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 1. s 

  

nber 1987 

F
t
 

Fjármálaráðuneytið, 26. ágúst 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir.



Nr. 399 760 27. ágúst 1987 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 168 17. ágúst 1970 um heilbrigðis- 

skoðum á sláturafurðum, með síðari breytingum. 

I. tl. 1. mgr. 13. gr. orðist svo: 

Afurðir sem skilyrðislaust eru hæfar til manneldis, skulu merktar með ílöngum, 

hringi 

viðkom 

í stimpli með orðinu „kjötskoðun“ inn í hringnum og auk þess skráningarnúmeri    

  

andi sláturhúss. Þvermál hringsins eru 4) og 6'% cm, stafir sem næst Í em á hæð. 

Landbúnaðarráðherra getur ákveðið að breyta til um merkingu á afurðum þess flokks, ef 

um útflutning er að ræða eða Önnur ða þykir til     ds 

2 or 
kue BÅs 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 30 28. apríl 1966 um meðterð, skoðun og 

mat á sláturafurðum og öðlast þegar gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 27. ágúst 1987. 

Jón Helgason. 

  

AUGLÝSING 
um umferð í Borgarn 

Að fengnum tillögum hreppsnefndar Borgarnesi 1repps og samkvæmt heimild í 65. gr. 

umferðarlaga nr. 40/19 268 eru hér med settar eftirfarandi reglur um umferd i Borgarnesi: 

1. Ei götu í vestur frá Bröttugötu að Skúlagötu. 

2. Bannað er að leggja Ökutæki, nema á sérstakle 

istefna er á Í     
    merktum stæðum, við Borgarbraut 

Skallagrímsgötu að Sandvík. Jafnframt er fellt niður bann við að 

stöðva Ökutæki á þessu svæði. 

Bannað er að legg 
a Í austur 

     

  

beggja vegna, 

>
    

   
a Ökutæki við Þorsteinsgötu að sunnan, frá Skallagrímsgötu og 100 

  metr 

á. Bannað er að leggja ökutæki við Skúlagötu að austan, frá Egilsgötu og 30 metr: 

norður. 

5. Merkt gangbraut er á Borgarbraut á móts við hús Vegagerðar 

6. Merkt gi É£ 

rikisins.    

  

ngbraut er á Kveldúlfsgötu á móts við hús nr. 18. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað. 

  

Sýslumaðurinn í Mýra-og Borgarfjarðarsýslu, 24. ágúst I 

Rúnar Guðjónsson. 

  
  

Stjórnartíðindi B 42, nr. 382—-400. Útgáfudagur 31. ágúst 1987.
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Nr. 401 762 1. ágúst 1987 

7. Söluverð hverrar einstakrar vörutegundar, bæði einingar- og heildarverð, og skulu allir 
töluliðir reikningsins lagðir saman og aðalupphæð hans skýrt tilgreind. 

. Nettóþyngd hverrar einstakrar vörutegundar í sendingu, svo og stvkkjatölu. 
Afslátt og annan frádrátt, sem er veittur, upphæð hans og hvers vegna frádrátturinn er 

gerður. 
10. Hvenær sala fór fram. hvernig vara er seld (fob, ef, cif, o.þ.h.) og í hvaða mynt 

reikningsverð er tilgreint. 

11. Greiðsluskilmála og önnur greiðsluskilyrði. 

12. Yfirlýsing seljanda um, að aðeins einn vörureikningur sé gefinn út yfir allar þær vörur 
sem eru í sendingu með tilgreindu fari og að vörurnar séu tilgreindar með því verði sem 
greitt er eða greiða ber fyrir. 

so
 
0
0
 

3. gr. 

Í stað frumrits eða samrits vörureiknings getur tollstjóri tekið við vörureikningi sem 

sendur er innflytjanda með fjarskiptum (telefax) enda séu í honum veittar þær upplýsingar 

sem kveðið er á um í 2. gr. 

4. gr. 

Reglugerðir, auglýsingar og reglur hvers konar, sem settar hafa verið samkvæmt lögum 
nr. 120, 31. desember 1976 um tollskrá o.fl., lögum nr. 59, 28. maí 1969 um tollheimtu og 

tolleftirlit og lögum nr. 60, 11. júní 1947 um tollvörugeymslur, með síðari breytingum, svo 
og reglugerð nr. 41/1957 um tollheimtu og tolleftirlit, reglugerð nr. 38/1969 um afhendingu 
aðflutningsskjala til tollmeðferðar, reglugerð nr. 257/1970 um gerð og afhendingu aðflutn- 
ingsskýrslu til tollmeðferðar, reglugerð nr. 258/1970 um ritun auðkennisnúmera inntlytjanda 

á aðflutningsskýrslu, auglýsing nr. 92/1972 um ritun toliskrárnúmera á vörureikning, 
reglugerð nr. 124/1938 um tollmeðferð aðfluttra póstsendinga og auglýsing nr. 188/1969 um 
tollfrjálsan innflutning á vistum og búnaði vísindaleiðangra, skulu halda gildi sínu að svo 

miklu leyti sem þær brjóta ekki í bága við ákvæði tollalaga nr. 55, 30. mars 1987, uns nýjar 

reglur og fyrirmæli hafa verið gefin út. 

5. gr. 

Auglýsing þessi er sett skv. 148. gr., sbr. 2. mgr. 150. gr., tollalaga nr. 55. 30. mars 1987 

og skal gilda frá og með Í. september 1987. 

Fjármálaráðuneytið, 31. ágúst 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 

Nr. 402 26. ágúst 1987 

REGLUR 

um verðmætismörk vegna yfirlýsingar útflytjanda á vörureikningi 

un uppruna vöru svo og sérstaka tollmeðferð smáböggla til einka- 

aðila og einkafarangurs ferðamanna samkvæmt fríverslunar- 

samningum EFTA og EBE. 

1. gr. 

Til þess að notið verði tollfrelsis við innflutning á upprunavörum frá EFTA- og EBE- 
löndum gegn framvísun á vörureikningi með yfirlýsingu útflytjenda um uppruna vöru, sbr.
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Nr. 403 764 Íd. ágúst 1987 

REGLUGERÐ 

um (5.) breytingu á reglugerð um greiðslar almannatrygginga á 

lyfjakostnaði nr. 246/1981. 

1. gr. 

Við 3. gr. kemur nýr stafliður, er hljóðar svo: 

„b. Meðfæddur lungnasjúkdómur (bronchopulmonary dysplasia).“ 

2. gr gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 67/1971 um almannatrygg- 

ingar ásamt síðari breytingum, öðlast gildi 1. október 1987. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 14. ágúst 1987. 

Guðmundur Bjarnason, . 

Páll Sigurðsson. 

Nr. 404 26. ágúst 1987 

AUGLÝSING 
um sérstaka tollmeðferð vegna aðildar Íslands að Fríverslunarsam- 

tökum Evrópu (EFTA) og samnings Íslands við Efnahagsbandalag 

Evrópu (EBE). 

Í KAFLI 

Skilyrði fyrir sérstakri tollmeðferð. 

Almenn skilyrði. 

Í. gr. 

Ákvæði EFTA-samnings og samnings Íslands og EBE með síðari breytingum ná, eftir 

því sem við á, til eftirtalinna ríkja í Evrópu, svo og til annarra nefndra landssvæða sem tengd 

eru hlutaðeigandi ríkjum: 
EFTA-lönd: Austurríki, Finnland, Ísland, Noregur (ásamt Svalbarða), Sviss auk 

Liechtensteins og Svíþjóð. 

EBE-lönd: Belgía, Bretland og Norður-Írland (ásamt Ermasundseyjum og eynni Mön). 

Danmörk. Frakkland. Grikkland, Holland. Írland, Ítalía, Lúxemburg, Portúgal (ásamt 

Azoreyjum og Madeira), Sambandslýðveldið Þýskaland og Spánn (ásamt Ceuta, Kanarí- 

eyjum og Melilla). 

2. gr. 

Vörur sem fluttar eru frá löndum þeim sem um ræðir í Í. gr., aðrar en upprunavörur Írá 

Spáni og Portúgal sem ákvæði 20. og 21. gr. þessarar auglýsingar taka til, og falla undir 

tollskrárnúmer í 1. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá o.fl. með síðari breytingum þar sem 

sérstakur tolltaxti er tilgreindur í dálkum merktum E geta notið tollfrelsis samkvæmt dálki 

merktum E að uppfylltum neðangreindum skilyrðum:
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1. Vörurnar séu frá aðildarríkjum EFTA eða EBE og fullnægi, eftir því sem við á, 
skilyrðum um uppruna samkvæmt ákvæðum bókunar nr. 3 við samning milli Íslands og 
EBE með áorðnum breytingum (hér eftir nefnd bókun nr. 3) eða skilyrðum sem uppruna 
samkvæmt ákvæðum Viðauka B við EFTA-samninginn með áorðnum breytingum (hér 
eftir nefndur Viðauki B)., sbr. 4. gr. auglýsingar þessarar. 

2. Gæti sé, eftir því sem við á, ákvæða um tollendurgreiðslur í 23. gr. bókunar nr. 3 eða í 23. 
gr. Viðauka B. 

3. Gætt sé, ettir því sem við á, ákvæða um flutning vara í 7. gr. bókunar nr. 3 og í 7. gr. 
Viðauka B. 

4. Gætt sé ákvæða um framlagningu skjala vegna vara sem óskað er sérstakrar 
tollmeðierðar fyrir, sbr. 9.—17. gr. auglýsingar þessarar. 
Upprunavörur í skilningi auglýsingar þessarar sem falla undir Önnur tollskrárnúmer en 

um ræðir í Í. mgr. þessarar greinar sem tollar hafa verið lækkaðir á eða til samræmis við 
tollmeðferð á hliðstæðum vörum sem falla undir tollskrárnúmer þau sem um ræðir í 1. mer. 
þessarar greinar geta notið tollfrelsis samkvæmt ákvæðum auglýsingar þessarar að upp- 
fylltum skilyrðum Í. mgr. þessarar greinar. 

Við tollafgreiðslu á upprunavörum frá Spáni skal á árinu 1987 greiða toll samkvæmt 
tollvöxtum þeim sem tilgreindir eru í 20. gr. auglýsingar þessarar af vörum sem þar eru 
taldar upp. 

Við tollafgreiðslu á upprunavörum frá Portúgal skal á árinu 1987 greiða toll samkvæmt 
tolltöxtum þeim sem tilgreindir eru í 21. gr. auglýsingar þessarar af vörum sem þar eru taldar 
upp. 

3. gr. 
Í samræmi við ákvæði 2. gr. geta allar vörur sem fullnægja skilyrðum um uppruna 

samkvæmt bókun nr. 3 eða Viðauka B og falla undir tollskrárnúmer í Í. gr. tollskrárlaga þar 
sem sérstakur tolltaxti er tilgreindur í dálkum merktum E, sbr. einnig 2. myr. 2. gr., notið 
þeirrar tollmeðferðar sem sá dálkur kveður á um. nema annað sé tekið fram í 1. gr. laga nr. 
120/1976 um tollskrá o.fl. með áorðnum breytingum. 

Upprunareglur. 

á. gr. 
Skilyrðum þeim sem um getur í 2. gr. um uppruna vara skal talið fullnægt að því 

tilskildu að uppruni varanna sé í samræmi við eftirfarandi: 
Vörur sem falla bæði undir vörusvið EFTA-samningsins og almenni undir vörusvið 

frfverslunarsamninga EFTA- ríkjanna við EBE svo og íslenskar sjávarafurðir í bókun nr. 6 í 
samningi Íslands við EBE skulu fullnægja skilyrðum einhverrar eftirtalinna upprunaregina: 
I. Varan sé að öllu leyti fengin í EFTA-landi eða EBE- landi, sbr. 1. gr. bókunar nr.3 og 1. 

gr. Viðauka B. 

Varan telst „að öðru leyti fengin“ á Íslandi, í Austurríki, Finnlandi o.s.frv. ef um er 
að ræða eftirfarandi: 

jarðefni, unnin þar úr jörðu eða hafsbotni, 

vörur úr gróðurríkinu, ræktaðar þar, 

lifandi dýr, borin og alin þar, 

afurðir lifandi dýra, alin þar, 

veiðibráð og fiskafurðir, aflað þar með veiðum, 

sjávarafurðir, aflað frá skipum þess. 0
2
0
0



að 
du 

hundrað 
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i g. vörur, framleiddar um borð í verksmiðjuskipum þess og eingöngu úr vörum seim ul = 3 

ræðir í Í-lið, 
i vörur sem þar er safnað og eingöngu er hægt að nota aftur sem hráefni, 

  

r og rusl frá iðnaði sem bar er stunG ladur, 85 t 

  

dar þar eingöngu úr vörum sem lýst er í a- ti 

1 vinnslu eða meðferð“ samkvæmt ákvæðum 1.—7. gr 

-7. gr. Viðauka B. Meginreglan í þessu tilviki er sú að vinnslan et 

lunna ví L 

1nað tollskrárnúmer en innfluttu efnivörurnar falla undir hver Íyrir 

„nægi     

  

    

in 
| 
i ) hafa haft i for med sér toilski árnúmeraskipti, þ.e. hin fu 

  

ví sambanc teljast „innfluttar“ allar efnivörur sem ekki hafa öðlast upprunarétt- 

rað hvort í útflutningslandinu eða í því landi sem varan er seld til. Land í þessum 

vera landssvæði hvers aðildarríkis EF W A um sig svo og lands 

i heild. 

  

  

vrrg ti sé fullnægt 

rekari skilví roi um framle iðslu viðkomandi vöru í ísta Á við bókun nr. 

til þess að hún öðlist upprunaréttindi. Ef svo er verður að uppfylla 

i an um tollskrárnúmeraskipti ákvarðandi c 

      

  

” x meginregl: 

st upprunar rréttindi. Sé hins vegar me ginreglunni um tollskrárnúmera- 

skipti ekki fullnægt ) væði í lista B við bókun 

eða Viðauka B þrátt fyrir það að veita hinni fullunnu vöru upprunaréttindi. 

arandi vinnsla eða meðferð telst veita upprunaréttindi 

    

  

yna vinnslu eða meðferðar v vöru kunna á 

  

    nægileg til að 

  

hvort sem skipti verða á tollskárnúmerum eða ekki: 
sja að vörur haldist óskemmdar meðan á flutningi Aðvinnsla sem miðar að því að trygg| 

slu stendur (viðrun, breiðsla, þurrkun, kæling, vækilsöltun. niðurlagning í 

" fjarlæging skemmdra hluta og lík meðferð, 

insa, sálda, sundurgreina, flokka, velja 

r). þvo mála eða hluta í sundur, 

    
   

  

brennisteinsvatn eða aðrar vatnsupplausni 

  

b. einföld meðferð sem felur í sér að 

saman (þar á meðal að útbúa muni í samstæð 

  

     
c. 1. umbúðaskipti og uppskipting og sameining vöru: sendinga. 

flöskur. glös. í noka. kassa, öskjur, spjöld eða töflur o.s.frv. og öll 

einföld pökkun 

miða eða annarra slí 

  

ra auðkenna á vörur eða umbúðir þeirra, 
þar sem einn 

i ekki settum skilyrðum í bókun nr. 3 eða 

  

1, hvort sem um ólíkar 'Örur er að ræða eða ekki, 

ar blöndunar 

þess að þær verði taldar upprunavört 

In hlut. 

nnar Tuun     

f. einföld samsetning vöruhluta til að gera hei 

  

eining tveggja eða fleiri aðferða sem lýst er í a- til f-lið, gjå g. sameining tveggja eda fleiri adfer 

h. slåtrun dyra. 
Vörusamstæður í skilningi b-liðar 3. athugasemdar í almennum reglum um túlkun a 

krárákvæða í 1. gr. laga nr. 120/1976 um tollskrá o.fl. skulu skoðast sem uppruna- 

   vörur þegar allir efnisþættir eru upprunavörur. Þó skaln örusamstæða sem í eru bæði upp- 

örur og aðrar vörur teljast í heild upprunavara ef verðmæti þeirra vara sem ekki eru 

örur fer ekki yfir 15% af heildarverð 

  

eti vörusamstæðunnar.     
5. gr 

A eða B sem vísað er til í 4. gr. geta því aðeins fengið upprunaréttindi 

fullnægja upprunaskilyrðum fari ekki fram úr ákveðnum 
gilda eftirfarandi ré um ákvörðun 

          
næti efmvara sem “ 

   ta al verðmæti fullunnu vörunr     

verðmætisins: 

  

Listar Á og B verða einn listi frá 1. janúar 1988 samhliða gildistöku samræmdu tollnafnaskrárinnar



á ; 1 6. águst í     

     r í því land 

  

fram. Hafi 

unn að fra mlei Ó unni t OMU C Ja tie ri fyrirt: kt TI CT VW 10 sem m iða skal við það 

    
      

  

sem reitt 

„fy 

lit to ly firvalda í 

hafa hvorki verið þar á boðstólum til 

    

adinu þar sem 

  

ðra meðferð en atte 

  

gu og 

          

yringar vid 

  

EUR lýsing útflytjanda á vörureikningi.     

      

    

     

    

Upprunavö B geta 

  

   KVÆMmI sami    

  

      

  

ands og annars 

»ja neðan 

El UR. l flu íningsskírte inis, hér eftir 

rureiknings 1 með yf 

       
lað EUR. 1. sk rteini 

útflytjanda um að vörurnar, nema annars sé getið, 

  

unaréttindi í 

flytjanda um 

      m viðkomandi innflutr 
33 

unaland viðkomandi vö       



    

       
    

  

   
    
     

      
    

  

   

i samkvær 

   öðru hvoru þina skjald sem þar 1 um ræðir: 

  

il einkaaðila, enda sé 

   ngri ferðamanna, enda sé verðmæti varanna í 

har verður a( 

  

tí verið Íý 

að lútandi 

  

nda eða ferðam 

gs eðlis, ef ljóst er 

væði þessar rn álsareinar 

  

ynteiningu (ECU). Ráðuneytið setur 

nskum krónum samkvæmt þessari grein. 

f tollyfirvöldum í útflutningslandi við ú flutning þora vara 

andinn fe 

verið tryggður. EUR. Í skírteini er aðein: ] 

  

það til ráðstöfunar þeg      
     

  

        
   

    

   

      

      að n til þess að fá notið Í 

emt i Íslands og EBE. 

í undar að fá EUR. 1 skírteini gefið út 

  

>fur getað orðið at útgáfu þess við ú 

rstakra aðstæðna. 

að glatast eða eyðilagsi getur útflytjandi sótt um til 

undvelli útflutningsskjalanna sem Í 

tgsetningu og upphaflega EUR. | 

er eingöngu gefið út sa mkvæmi skriflegri IK útflytjandans eða mt 

inda á hans ábyrg r til gerðu eyðublaði. Ut fly tj indinn eð: 2 fu Utui 

í m með umsókn sinni þau í viðbóta rskjöl sem saúðs ; i 

'Orui bær sem flytja å Lut uppfylli skilyrði fyrir åt; 

eftir að vörurnar sem 

  

           

    

      

1 
á einu hinna opinberu tungumála 

Ef það er handskrifað skal það vera útfyllt mec 

sérstaklega skal gæta þess að reitur sá sem gerður er fyrir 

; að ekki verði um auðar línur að ræða. Sé reiturinn e ki að í 

árétta línu undir neðstu línu vörulýsingarinnar og strika vfir eyðuna 

  

    
    

  

  

         
neðan
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rå EUR. is     
um í 

   
   

      

   
   

  

    
kanda hér å landi. 

eða strax eitir hana hingað    íningunni Stóð 

, … x . 
ki verið notaðar í 

Öðru s 

Framvísa ber EUR 2 

reina nafn sýningar og sýning 

Í því skal 

Jast sérstakra 
   

í ótt krefur er heimilt í að. kre 

1a um eðli varar Jur við sýningu þeirra. 

mgr. má beita um allar vöru-, iðn-. landbún 

inberar syning t skipu 

verslunarhúsum þar sem markmiðið er að 

   
     

    

  

skjalfestra 

  

  
aðar- eða handverkssýningar,     

  

   
   

    

   ir í eipinhagsmuna- 

rlendar vörur, 

    

firvalda með: n á sýningu stendur. 

  

l    Ákvæði þessa kafla gilda eftir því sem vi 

og aðildarríkja EBE 

    il I 

Útflutningur til EFTA-landa og EBE. 

18. gr. 

Um sérstaka tollmeðferð upprunavara sem útfluttar eru til EFT 

  

da og EBE gilda 

eftir því, Ser 

þessarar. Viðskiptaráðuneytið, atni ngsráð Íslands og 
rstaka á ilmaði erð á vörum upprunnum á Ísland sem ákvæði 

' EBE taka til. 

við getur átt, sbr. 17. gr auglýsingar 

Verslunarráð Íslands veita upplýs- . HØ 

  

ákvæði Í. katla        
           ingar og leiðbeiningar um s 

samnings EFTA- landanna og samning Íslands 

  

19. gr. 

Follvfirvöld veita útflytjendum upplýsingar og leiðbeiningar varðandi umsóknir um 

útgáfu EUR. 1 skírteina sbr. 11. gr. Upplýsingar veittar af tollyfirvöldum eru því aðeins 

a og þær veittar á sama hátt. 

  

bindandi að þeirra sé óskað skrifi 

  

Il. kafli 

Sérstakir tolltaxtar fyrir Spán og Portúgal. 

20. gr. 

Við tollafgreiðslu á upprunavörum frá Spáni sem flokkast undir eftirtalin tollskrárnúm- 

1 hér á eftir: 

  

  er skal á árinu 1987 greiða toll samkvæmt tolltöxtum þeim sem tilgreindir e
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o 0/ 
(0 oa

 <0
 

x
 

44.23.09 7 49.07.09 2 54.05.09 S 58.07.09 2 
44.24.00 14 49 08.00 7 55.07.10 2 58.08.01 0 
44.25.01 5 49.09.00 14 55.07.20 3 58.08.09 3 
44.25.03 5 49.10.00 2 55.08.10 3 58.09.00 3 
44.27.01 12 49.11.19 7 55.08.20 3 58.10.00 3 
44.27.02 5 49.11.29 7 56.05.19 0 59.01.02 5 
44.27.09 14 50.04.00 3 56.05.20 0 59.02.10 7 
44.28.83 5 50.05.00 3 56.05.30 0 59.02.22 5 
44.28.84 7 50.07.00 3 56.05.40 0 59.02.29 4 
44.28.87 5 50.09.00 3 56.05.59 0 59,03.01 2 
44.28.88 14 51.01.10 0 56.05.60 0 59.03.09 9 
44.28.94 10 51.01.20 0 56.05.70 0 59,04.01 0 
46.02.01 12 51.01.30 0 56.05.89 0 59.04.02 0 
46.02.02 12 51.01.40 0 56.06.10 3 59.04.04 2 
46.03.01 2 51.01.50 0 56.06.20 3 59.04.09 3 

48.05.20 7 51.01.60 0 56.06.30 3 59.05.01 0 

48.05.41 3 51.01.70 0 56.07.10 3 59,05,02 0 

48.07.39 5 51.01.80 0 56.07.20 3 59.05.09 9 
48.07.42 3 51.01.85 0 56.07.30 3 59,06.01 2 
48.07.44 7 51.01.90 0 56.07.40 3 59,06.03 Q 
48.07.47 2 51.02.10 0 56.07.50 3 59.07.09 3 
48.14.04 7 51.02.20 0 56.07.60 3 59.08.09 2 
48.15.10 7 51.03.10 3 56.07.70 3 59,12.09 3 
48.15.34 2 51.03.20 3 56.07.80 3 60.01.10 5 
48.15.35 7 51.04.10 3 56.07.85 3 60.01.21 0 
48.16.01 0 51.04.21 0 56.07.90 3 60.01.29 3 
48.16.02 0 51.04,29 3 57.06.00 2 60.01.30 3 
48.16.03 0 51,04,30 3 57.07.09 3 60.01.40 3 
48.16.04 5 51.004,40 3 S8 01.10 12 60.0L.S] 3 

48.16.05 5 51.04,50 3 58.01.20 12 60.01.59 3 
48.16.06 5 51.04,60 3 58.02.10 12 60.02.01 9 
48.16.07 2 52.01.00 3 58.02.20 12 60.02.02 9 
48.16.08 0 52.02.00 3 58.02.30 12 60.02.09 9 
48.16.11 5 53.06.10 i 58.02.40 12 60.03.01 14 
48.16.12 3 53.06.20 1 58.02.50 12 60.03.02 12 
48.16.19 5 53.07.10 1 58.02.60 12 60.03.03 12 
48.18.00 7 53.07.20 1 58.02.70 12 60.03.04 12 
48.19.01 4 53.09.00 3 58.02.80 12 60.03.05 3 
48.19.02 0 53.10.10 4 58.02.90 12 60.03.09 12 
48.19.09 7 53.10.20 4 58.03.00 9 60.04.10 12 
48.21.21 10 53.11.10 3 58.04.10 2 60.04.15 12 
48.21.31 9 53.11.20 3 58.04.30 2 60.04.20 12 
48.21.32 14 53.11.30 3 58.04.40 2 60.04.25 12 
48.21.40 5 53.11.40 3 58.04.50 2 60.04.30 12 
48.21.53 12 53.11.50 3 58.05.00 2 60.04.35 12 
48.21.55 5 53.12.00 3 58.06.00 2 60.04.40 12 
48.21.56 9 54.03.00 0 58.07.01 3 60.04.45 12 
48.21.57 7 54.04.00 3 58.07.02 0 60.04.50 12 
49.01.01 3 54.05.01 5 58.07.03 3 60.04.61 12
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Hafi tollar á vörum sem falla undir Önnur tollskrárnúmer en upp eru talhn í þessari 

málsgrein verið lækkaðir, samkvæmt heimild í 13. tl. 3. gr. tollskrárlaga. til samræmis við 

tolla á hliðstæðum vörum sem falla undir tollskrárnúmer upptalin í þessari málsgrein skulu 

tollar á slíkum spönskum upprunavörum vera hinir sömu og gilda fyrir ofangreind 

tollskrárnúmer sem tollar hafa verið samræmdir við. 

21. gr. 
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26. ágúst 1987 775 Nr. 404 

IV. kafli. 

Ýmis ákvæði 
22. gr. 

Samkvæmt ákvæðum 63. gr. laga nr. 59/1969 um tollheimtu og tollettirlit, sbr. 2. mgr. 3. 
gr. laga nr. 2/1970 um breyting á þeim lögum, varðar það sektum svo og varðhaldi eða 

fangelsi ef miklar sakir eru að láta í té eða valda því að látin séu í té skjöl eða vottorð sem eru 

röng í mikilvægum atriðum um uppruna íslenskrar útflutningsvöru eða Önnur atriði um hana 

sem eiga að tryggja að varan njóti fríðinda við innflutning í annað ríki eða skoðist hæf til 
svæðistollmeðferðar þar vegna milliríkjasamnings. Þó má falla frá málsókn ef sá sem misgert 

er við hefur ekki krafist hennar eða málsókn reynist ekki réttmæt á grundvelli þeirra 
sönnunargagna sem fyrir liggja. 

Hafi einstaklingi, félagi eða stofnun verið veitt heimild til að gefa út skjöl þau og 

vottorð er um ræðir í Í. mgr., sbr. m.a. 13. gr., en ekki verður sannað hver hafi undirritað 
þau, ber viðkomandi leyfishafi. eftir atvikum einstaklingur eða framkvæmdastjóri, refsi- 
ábyrgðina. 

23. gr. 

Auglýsing þessi er sett samkvæmt heimild í 6. tl. 3. gr. laga nr. 12031. desember 1976 
um toliskrá o.fl. með áorðnum breytingum og öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er felld úr 
gildi auglýsing nr. 680/1980 sama efnis svo og auglýsingar nr. 318/1983, 73/1985 og 101/ 1986 
um breyting á henni. Þrátt fyrir framangreind ákvæði skulu EUR. 2 skilríki sem gefin hafa 
verið út fyrir Í. júlí 1987 í samræmi við ákvæði auglýsingar nr. 680/1980 með síðari 
breytingum, halda gildi sínu enda verði þeim framvísað í samræmi við ákvæði nefndrar 
auglýsingar. 

Fjármálaráðuneytið, 26. ágúst 1987. 

EF. hr. 

Sigurgeir Jónsson. 
  

Bjarnveig Eiríksdóttir. 

17. ágúst 1987 Nr. 405 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 43 1. mars 1967 um ríkisábyrgðir og 

Ríkisábyrgðasjóð. 

1. gr. 

5. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Takist ríkissjóður á hendur sjálfskuldarábyrgð á skuld skal sá, er ábyrgð er tekin fyrir, 

greiða í áhættugjald 2,0% al ábyrgðarfjárhæð um leið og ábyrgð er veitt. Sé um einfalda 

ábyrgð að ræða skal gjald þetta nema 1,5% at ábyrgðarfjárhæð. 

Áhættugjald rennur í Ríkisábyrgðasjóð. 

a 
4. BT. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 17. ágúst 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. a 

Sigurgeir Jónsson.



Nr. 406 716 31. ágúst 1987 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á deiliskipulagi í Hvömmurm í Hafnarfirði, 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19, 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 10. ágúst 1987 

staðfest uppdrátt af deiliskipulagi fyrir íbúðabyggð á B-reit í Hvömmum Hatnarfirði. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem skipulagslög nr. 19/1964 mæla fyrir um. 

Hann hefur verið samþykktur af bæjarstjórn Hafnarfjarðar og skipulagsstjórn ríkisins hefur 

mælt með því að hann verði staðfestur. 

Félagsmálaráðuneytið, $1. ágúst 1987. 

Filur. 

Hallprímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 407 7. september 1987 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 261/1983, um fæðingarorlof, 

með síðari breytingum. 

I. ør. 

Beita skal åkvædum 16. gr., sbr. 5. gr. reglugerdar nr. 407/1986, vid greidslu orlofs 

vegna fæðinga, sem ått hafa sér stad frå 1. januar 1984, 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 97/1980, um breytingu á lögum um 

almannatrygginpar nr. 67/1971, með síðari breytingum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 7. september 1987. 

Guðmundur Bjarnason. i 
Påll Sigurdsson. 

Nr. 408 . 3. september 1987 

AUGLYSING 

um umferð á Siglufirði. 

Að fengnum tillögum bæjarráðs Siglufjarðarkaupstaðar og samkvæmt heimild í 6l. gr. 

umferðarlaga eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð á Siglufirði. 

1. Vetrarbraut skal vera tvístefnuakstursgata. 

2. Bifreiðastöður eru bannaðar á Vetrarbraut. 

Ákvæði auglýsingar bessarar taka gildi þegar í stað. 

Bæjarfógetinn á Siglufirði, 3. september 1987. 

Erlingur Óskarsson. 

  

Stjórnartíðindi B 43, nr. 401—-408. Útgáfudagur 10. september 1987.
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REGLUGERÐ 

um sérstakt togveiðisvæði í Héraðsflóa. 

I. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði B. líðar 3. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, er öllum skipum heimilt að 

stunda veiðar með botnvörpu á svæði í Héraðsflóa frá línu réttvísandi austnordaustur af 

Bjarneyjarvita að línu réttvísandi austnorðaustur af Osfles (65937'8 N, 13955" ) utan linu, 

sem dregin er í einnar sjómílu fjarlægð frá fjörumarki meginlandsins. 

  

2. gr 

Reglugerð þessi ei sett samkvæmt 18. gr. „ 97 20. desember 1985, um stjórn 

fiskveiða 1986 1987 til þess að öðlast gildi 11. septem mber 1987 og gildir til 31. desember 1987 

og birtist öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli. 

  

Sjávarútvegsráðuneytið, 9. september 1987. 

F.h.r 

Arni Kolbeinsson. 

  

Jón B. Jónas. on. 

2. september 1987 i Nr. 410 

AUGLYSING 

ngu Hraunfossa og Barnafoss í Hvítá í Borgarfirði. 
    

um frið ýs 

Samkvæmt heimild í 22. gr. laga nr. 47/1971, um náttúruvernd, hefur Náttúruverndar- 
ráð fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa sem náttúruvætti Hraunfossa og Barnafoss í landi 

Gilsbakka, Hvítársíðuhreppi, Mýrasýslu, og Hraun 

ásamt nánasta umhverli fi þeirra. 

Mörk hins friðlýsta svæðis eru þessi: 

Norðan Hvítár liggja þau um mitt Litlaf 

árbakka Hvítár austur að háspennulínu er Í 

gömlum þjóðvegi. Fylgja síðan gamla veginum að núverandi þjóðvegi. 1 gl 

þjóðveginum að Asgili. Liggja niður mitt gilið, þvert yfir Hvítá, í mynni Litlafljót 

Um náttúruvættið gilda eftirfarandi reglur: 

I. Mannvirkjagerð og jarðrask, svo og aðrar breytingar á svæðinu eru háðar leyfi 

Náttúruverndarráðs. 

Umferð um friðlýsta svæðið er öllum heimil, enda sé góðrar umgengni gætt. 

Akstur utan vega og merktra ökuslóða er óheimill. 

4. Óheimilt er að skerða gróður, trufla dýralíf eða raska jarðmvndunt 

  

áss, Hálsahreppi, Borgarfjarðarsýslu, 

ljót, fylgja 1 síðan línu, sem dregin er 200 m frá 

gur yfir ána. Mörk fylgja línunni yfir ána að 
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Nr. 411 

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. 

imilisnotkun. lýsing, smávélanotkun og öll önnur 

  

Öll almenn notkun, svo sem 

notkun ótalin annars staðar 

Orkugjald ...........%000 00 4,95 kr/kWh 

Fastagjald .....0.. HI 2 400,00 kr/a 

A.2 Vinnuljósanotkun. 

Öll skammtímanotkun og til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkjagerð, svo 

og við breytingar á eldri mannvirkjum 

Orkugjald ............... HR eee 7,43 kr/kWh 

Fastagjald ..... A 0 2 400,00 kr/a 

3 Utanhússlýsing. 

Öll notkun og viðhald úti- og götulýsingar. 

  

Aflgjald 20... 8 530,00 kr/kW/a 

Viðhaldsgjald .........0.. 00. 10 200,00 kr/kW/a 

A.4 Sumarbústaðanotkun. 

notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 

Jald s.ssssseeeeeeeeeeeseenrkrnne HI 2,00 kr/kWh 

Fastagjald „02.00.0000... nn rnne .… 9 600,00 kr/a 
á hús (Má hluti sålusk; ttskylc T). 

Markmæling 

Allur almennur burekstur. 

Aflgjald, lågmarksstilling 4KW ... . IR 24 NV 00 kr/a 

Aflgjald umfram 4 kW að hámarksat istillingu 2OKW 2... 4 030,00 kr/kW/a 

Orkugjald af allri notkun ........00 000 1,36 kr/kWh 

Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ................ 4,95 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 þvkir. 

 



Nr. 411 780 24. ágúst 1987 

i B.1 Affmæling. 

Öll meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun. 
Lágmarksaflgjald lSKW LL... 106 650,00 kr/a 
Aflgjald umfram ÍS KW Ll... 7 110,00 kr/KW/a 

Orkugjald ....0..0.00. 00 1,56 kr/kWh 

B. 11 Varmadælur. 

Til notkunar á varmadælum {sjá D.3). 
Orkugjald ......00000.0 1,25 kr/kWh 

Aflæjald 00 5 690,00 kr/kW/a 

B.2 Súgþurrkun. 

Til súgþurrkunar á tímabilinu Í. júní til 31. október. 

Aflgjald 0... 1 950,00 kr/kW/a 

Orkugjald ......0000.0.. 1,15 kr/kWh 

C.UÐ.I Hitun. 
Orkugjald .....0.00...20. nnkrnk ken rrnnne 2.00 kr/kWh 

Fastagjald .....0...200.. 00 2 400,00 kr/a 
Orkugjald vegna rafhitunar heimila er niðurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 

neytisins. Sjá kafla um niðurgreiðslur. 
Roftími er alit að 3 klst./sólarhr. 

C.2/D.2 Næturhitun. 
Orkugjald 00.00.0000... 1,24 kr/kWh 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er niðurgreitt samkvæmi ákvörðun iðnaðarráðu- 

neytisins. Sjá kafla um niðurgreiðslur. 
Roftími er allt að 15 klst./sólarhr. 

BD.3 Varmadælur. 

Til notkunar á varmadælum. 

Orkugjald „....0..00. 2,87 kr/kWh 
Fastagjald 20.00.0000... 2 400,00 kr/a 

Innheimta og lokun. 

Innheimtugjald: 

Gjald til greiðslu kostnaðar við vanskilainnheimtu og undirbúning að lokun er kr. 
535,00. 
Lokunargjald: 

Gjald fyrir lokun og enduropnun veitu vegna vanskila er 1 070,00. 

Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 

í. Utanhússlýsing. 

Orkubú Vestfjarða sér um uppsetningu utanhússlýsingarkerfa samkvæmt ósk notanda, 

sem greiðir allan stofnkostnað. 

Alt eðlilegt viðhald lýsingar annast Orkubú Vestfjarða á sinn kostnað.
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Il. HEIMTAUGARGJALD Í ÞÉTTBÝLI. 
Heimtaugargjöld Orkubús Vestfjarða í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum, tengd 

veitusvæðum orkubúsins og með fasta íbúatölu 50 eða fleiri, samkvæmt skrá Hagstolu 

Íslands á hverjum tíma miðað við áramót, eru sem hér segir: 

1. Orkubússtjóri ákveður stærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir hverja húsveitu. 

Með heimtaug er átt við hvort heldur tengingu við rafveitu og/eða hitaveitu. 

I.1 Umsækjandi heimtaugar skal á heimtaugarumsókn gera grein fyrir væntanlegri 

heildaraflþörf næstu 5 árin, ásamt gerð og notkun húsnæðis. Teikning af húsnæðinu 

fylgi heimtaugarumsókn. Heimtaugargjald skal greitt að fullu áður en verk er hafið. 

2. Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og greiðist heimtaugargjald af 

hverri heimtaug eða spennistöð sem hér segir: 

2.1 Heimtaug. 

    

Jarðstrengur 

  

    

  

Atlþörf veitu Stofngjald gjald af yfirlengd 

kW kr. kr/m 

Alltað 40 oo 49 500,00 1 000,00 

40— 65 s.ssseeeeeeeeerrrreee 73 400,00 1 200,00 

65 — 130 ....00eeeeeeeeeeereee 154 000,00 1 500,00 

130 — 200 000 242 000,00 1 800,00 

Aukamæligrind fyrir hitaveitur ... 20 000,00 
  
  

ts
. 

DR Yfirlengd reiknast af jardlinuheimtaug, sem er lengri er 25 m í lóð. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðamörkum við götu, stystu 

greiðfæra leið að varkassa á útvegg götuhliðar hússins. Teljist hagkvæmara að hata £ 

varkassa å innvegg skal leita sambykkis or kubusins um gerd og frågang pipu, sem 

heimtaugarstrengurinn verður dreginn í. Af jarðstrengsheimtaug með flutningsgetu 

130--200 kW greiðist yfilengdargjóld í af vegalengd frá stofnvarkassa að rofa í 

dreifistöð að frádregnum 25 m í lóð. Af vegalengd umfram 125 m í götu greiðist 

ekki yfirlengdargjald, sjá þó lið 2.4. 

2.3 Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja spennistöð að mestu eða öllu leyti, fyrir 

einn notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem 

hagkvæmara þykir að dómi orkubúsins, með hliðsjón af tæknilegum aðstæðum 

hverju sinni. 
Þegar lóð er lögð til, er það gert orkubúinu að kostnaðarlausu og hlíta ber 

skilmálum þess um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði fyrir 

spennistöð er lagt til, t.d. innan þess húsrýmis er umsækjandi hefur til umráða, svo 

sem í fiskverkunarhúsum, fiskimjölsbræðsl um, iðnaðarhúsnæði, verslunarhúsnæði 

„s.frv., skal staðsetning þess ákveðin með samþykki orkubúsins í hverju tilviki og 

skal húsnæðisaðstaðan fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru um húsnæði til 

þessara nota. Húsnæðið — uppsteypt hús — er lagt orkubúinu til að kostnaðar- 

lausu, en það sér um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðisins eftir nánara 

samkomulagi þar um hverju sinni. 
2.4 Telji orkubúið að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða stækka spenni, eða 

notandi óskar eftir þeirri aukningu skal notandi greiða 40% kostnaðar samkvæmt 

heimtaugargjaldskrá fyrir íbúðarhús, en allan kostnað samkvæmt kostnaðarreikn- 

ingi fyrir iðnaðar- og verslunarhús o.þ.h 

Fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í 
3.1 Grunngjald óháð kostnaði við setningu bráðabirgðaheimtaugar kr. 4 800,00. 

3.2 Fyrir kostnað við framkvæmd verksins og leigu á efni samkvæmt kostnaðaráætlun 

orkubúsins, sem miða skal við aðstæður hverju sinni. 

  

3. by yggingu skal greiða sem hér segir:  



  

i. HEIMI AUGARGJALD i SVEITL M. 

r oskar ad få heimtaug frå Orkubui     
augargjald til Orkubus Ves tfjarda áður en lag     

      
   
   

          

      

    

búseta e 

kostnað: 
   

í 

íbúðarhús, kirkiur, skóla og 

miðast við vísitölu b 
SC vantar å hal 1 „ 
293 vantar á ne! arkost      taugar og spennistöðvar. 

eða lækkunar. 

    
ráðuneytið í ta á raforku til hituna 

rari reglur þar um. teimili sem búa við 1 rafhitun og eiga 

ekki kost á heitu vatni til upphitunar hitaveitu sem tekin er á viðkomandi st: i 

  

      

  

á Í. Janúar 1987 gilda efi 

um fasta upphæð, upp 
niðurgreiðslur sem inntar verða al 

Hver k    
kun tk 

en er skipt 

Ober til og 

  

að hámarki 40 000 kWh á í ári 

  

hitaþörf. Vetr: 

framkvæmt á ettir 

  

Liður Cl 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 kr. 0.63 á kWh 

    

gre r orka sem er alit ad 194 kWh å dag a0d jatnadi å vetrartima en 113 kWh å 

dag á Öðrum tíma árs. Niðurgreiðsla nemur kr. 0,45 á kWh. 
     

  

er sett hámark við niðurgreiðslur samkvæmt lið C2 næturhitun. Niðurgreiðsla 
1 

nemur kr. 0,38 á kWh. 

  

    
Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Orkubús ða og sett er 

samkvæmt lögum nr. 66 31. maí 1976, að öðlast É i. ágúst 1987 

   
    

með vísun til auglýsingar rá 

sem hlut eiga að mál. Jafnfi 

1987 

ytisins nr. 5 29. juli I og birtist til eftirbreytni öllum 

amt er úr gildi f i Idskrå sama efnis nr. 103, 2. mars 

Íðnaðarráðuneytið. 24. ágúst 1987. 

F.h.r 

Páli Flygenring. 
   

Guðrún Skúladóttir



Nr. 784 24. ágúst 1987 

GJALDSKRÁ 
Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur. 

I KAFLI 

Í. = 

Orkubú Vestfjarða selur hitaorku úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið og verða 

gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

IT. I 

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. 

Il. KAFLI 
3 gr I ;. £ 

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. 

1.65 fyrir hverja kílóvattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 14,70 fyrir hvern 

rúmmetra vatns. 
Niðurgreiðsla ákveðin af iðnaðarráðunevtinu 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. 1,65 fyrir hverja kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 14.70. 

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. 1,31 fyrir hverja 

kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 11,70 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Vatnsmagn 1480. 

Orkubúi Vestfjarða er heimilt að selja hitaorku samkvæmt vatnsmæli eingöngu. Gjald 

fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 76,42. 

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. 1 482,00. 

Orkubú Vestfjarða stillir hemil, sbr. 3. mgr., að ósk notanda og brevtir stillingu, ef 

notandi fer fram á það við orkubúið.
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Hæsta stilling hemils gildir eitt ár í senn miðað við |. september—31. ágúst, þótt 

orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

Framangreind hitaveitugjöld má krefja mánaðarlega. ö 

á. gr. og 
5 

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. 

Þegar lokað heftur 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. 

Hl. 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. 58 frá 29. apríl 1967 og 

lögum nr. 66 31. ágúst 1976, til að öðlast gildi 1. ágúst 1987 með vísun til auglýsingar 

ráðuneytisins nr. 355, 29. júlí 1987, og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 100, 2. mars 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 24. ágúst 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. FR 
Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRA 

Rafmagnsveifna ríkisins. 

I. SMÁSALA. 

Gjaldskrárliðir. 

Rafmagnsveitur ríkisins selja raforku í smásölu á þann hátt og við því verði, sem hér 

segir! É 

A. 1. Almenn notkun. 

Öll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur 

notkun ótalin annars staðar. 

Orktgjald ......0000.. AIR 4,95 kr/kWh 

Fastagjald I x FI ....... IR 2 400,00 kr/a 

A. 2. Vinnuljåsanotkun. 

Öll skammtímanotkun og notkun til vinnuvéla. vinnuljósa og annars við mannvirkja- 

gerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. 

Orkugjald ......... MR . 7,43 kr/KWI 

Fastagjald l X Fl 200... IR 2 400,00 kr/a 

Öll sérmæld utanhússlýsing. 

Orkugjald .....0.000. a . 4,30 kr/kWh 

Fastagjald 1 X FI ........0.00000.0 knkn ren 2 400,00 kr/a 

A. 4. Sumarbústaðanotkun. 

Öll notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 

Orkugjald ........0....0 0. nr krkrrnee 

Fastagjald FIRF3 ........... 0. 

Heimilt er að selja raforku til þessara nota 

  

A. 5. Markmæling. 

Allur almennur búrekstur. 

Orkugjald af allri notkun ........%00000 000. 1,36 kr/kWh 

Atlgjald, lágmarksstillingdkW .....00000 24 180,00 kr/a 

Aflgjald umfram 4 KW að hámarki 20 KW ..............… 4 030,00 kr/k W/a 

Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ................ 4,95 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. 

B. 1. Aflmæling. 

Öll meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun. 

Lágmarksaflgjald 15 kW. 

Aflgjald ....0....0 00. krrkkner 7 110,00 kr//kW/a 

OrkujaldkW .....0...... 0. ren kn rn rs . 1,56 kr/KWh
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B. 2. Súgþurrkum. 

Til súgþurrkunar á tímabilinu 1. júní til 31. október. 

Aflgjald .......... 0. 1 950,00 kr/kW/a 

Orkugjald 20.00.0000... 1,15 kr/kWh 

B. 3. Aflmæling — hitun. 

Varmadælur og notkun til hitunar í iðnaði o.fl. 

Lágmarksaflgjald 15 kW 

Aflgjald 0... 5 688,00 kr/kW/a 
Orkugjald ........00...0 0 1,25 kr/kWh 

C. 1 /Ð. Í Rofin daghitun. 

Rafhitun með roftíma allt að 2x1,5 klukkustund á dag. 

Orkugjald ........000... 0. 1,84 kr/kWh 

Fastagjald F3 ......0....00000 7 200,00 kr/a 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er nidurgreitt samkvæmt åkvårdun idnadarrådu- 

neytis. Sjå kafla um nidurgreidslur. 

C. 2 / D. 2 Næturhitun. 

Rafhitun med roftima allt ad 15 klukkustundum å dag, å timabilinu frå kl. 07:00 til 

23:00. 
Orkugjald ........0.... 00. nere eeenee 1,24 kr/kWh 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er niðurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 

neytis. Sjá kafla um niðurgreiðslur. 

D. 3. Órofin hitun. 

Fyrir órofna rafhitun, varmadælur o. fl. 

Hámark uppsetts afls er 200 KW 

Orkugjald 1. maí til og með 30. september .............. 1,84 kr/kWh 
Orkugjald 1. oktåber til og med 30. april ............... 2,57 kr/kWh 
Fastagjald F3 ...........0000 7 200,00 kr/åri 

S. 1. Sumartaxti. 
Fyrir meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun á tímabilinu 1. apríl til31. október, samkvæmt 

sérsamningi. 

Lågmarksafl 75 kW á mánuði. 

Orkugjald 20.00.0000... 0,83 kr/kWh 

Aflgjald 2... enenne 374,00 kr/kW/mån 

Engin orkuafhending er heimil frå 1. nåvember til 31. mars. 

INNHEIMTA OG LOKUN. 
Innheimtugjald: 

Gjald til greiðslu kostnaðar við vanskilainnheimtu og undirbúning að lokun er 500,00 

kr. 

Lokunargjald: 

Gjald fyrir lokun og enduropnun veitu vegna vanskila er 1 000,00 kr.



  

Nr. 413 788 24. ágúst | 

SKILGREININGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI. 

I. Utanhússlýsing. 

Rafmagnsveitur ríkisins sjá um uppsetningu utanhússlýsingarkería J Pi 5 - É 

notanda, sem greidir allan stofnkostnad. 

Alit eðlilegt viðhald lýsingar annast Rafmagnsveitur rikisins å sinn kostnad. 

  

2. Markmæling. 

Liður A.5. er fyrir heildarorkusölu til bændabýla samkvæmt o 
skilgreiningu þar um. Aðrir gjaldskrárliðir eru ekki veittir samhl 

súgþurrkun eða húshitun. 

sinberri skráningu og 
I kk 

á HONUM SVO sem 

. Aflgjaldsmæting. 

Liður B.1 er fyrir heildarm: elingi u á allri notkun og verða ekki aðrir liðir, svo sem A.1. 

veittir samhliða. Heimilt er þó að mæla ra 

Aflgjald sé ákveðið samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. meðalgildi afis. Gjald dskyl 

afl hvers álmanaksárs 6 er meðaltal fjögurra hæstu mánaðargilda, en „hjá Í iskibræ 

fiskimjölsverksmiðjum c g hliðst æðri notkun, meðaltal tveggja hæstu mánaðargilda. Ále stur 

fari að jafnaði fram í byrjun hvers mánaðar 

Lágmarksaflgjald sé ; miðað við 15 kW afl. Notanda með lægr: 

heimilt að kaupa raforku samkvæmt líð B.1, enda greiði hann þá lágmarksaflgjaldið. 

fhitun sérstaklega. 

  

       

í meðalgildi afls er þó    

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 gjalc skrá rliðum 

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 raunafii á ári, 

miðað við 15 mín. meðalgildi afls, skal hann gera r ráðstafanir á sinn kostnað til þess að 

færa það niður í framangreint hlutfall. Rafmagnsveiturnar geta otanda um 

sérstakt gjald fyrir launafl sé framangreint hlutfall yfir 50% (Cos 0 undir 0,9), ] bar til år 

hefur verid bætt. 

2. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinnanlegum 

   truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverjum sinni. 

6. Takmörkumn á vali gjaldskrárliða o.fl. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls. geta 

Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notanda við ákveðna gjaldskrárliði eða gert sérstaka 

samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostnaður orku er sérstaklc ega hár. 

svo sem á dieselstöðvasvæðum, eða flutningsgeta og/eða spennaafl er takmarkað, áskilja 

Rafmagnsveiturnar sér rétt til þess að gefa ekki kost á gjaldskrárliðum, þar sem orkugjald er 

lágt og/eða orkunotkun míkil. 

  

7. Annað. 

Sölugjald 25% er innifalið í öllum gjaldskrárliðum nema orkugjöldum til húshitunar í líðum 

A.4, A 5, B.3, C.1, C.2, D.1, Ð.2, Ð.3 og 5 stag di F.3 og aflgjöldum B.3. 

Gjaldskrár erð breytast til samræmis við þær breytingar, sem kunna að verða á þessum 

gjöldum.
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I. HEILDSALA. 
1. Skilgreining. 

ildir um sölu til héraðsrafmagnsvei tna og er miðuð við afhendingu > í 

3.
 

    
      

  

    nd vid mårk or 

'u tilgreindir mánuðir og ár — almanaksmánuðir og almanaksár. 

ork unnar á einum st ; þeirra 
í 

  

2. Rafmagnsgjald. 

kr. á árskW 

  

150,3 aurar á kWh 

1,6 aurar á kWh 

2 aurar á kWh 

  

3. Málspenna. 

að rafmagnið sé afhent á 33 eða 66 kV málspennu. Sé 

mkvæmt 2 2. gr. um 5 
       

  

Gjöld samk 
endingarspenn:     gjöld s åJ 

  

4. Afilmæling. 

; Pessar! er átt við meðaltal fjögurra hæstu mánaðarálagstoppa 

lag á afhendingarstað. 
     

  

  

5. ÁArsnýting. 

í í klukkustundum er raforkunotkun eins almanaksárs í kWh deilt með 
>m greiða skal fyrir.    

6. Ákvörðun aflgjalds. 

kaupanda aflnotkun komandi árs, oy 
1 aflnotkun vera minni, skal þó kaupandi greiða 

   
R: afmagnsvei ituri nar 

  

    umsamid   a sama tín 

fyrir minnst 80% af 

  

- Fasvíks stuðull 

       

  

Ast við, að 

  

mánaðar hjá kaupanda sé ekki 

ir þetta gildi, skal kílówattstundarverð 

hundraðshlutastig eða meirihluta úr 

   
   meðalfasvi 

  

8. Greiðsluskilmálar. 

da årsgreidslu hans midad vid umsamid 

naðarlegar greiðslur. Mánaðar- 

; mánaðar eftir & og eindagi er í lok þess 
Lánavextir greiðast af fy rsta månudi skuldar en vanskilavextir eftir eindaga, hvort 

samkvæmt almennum reg Sedlabanka Islands um hæstu leyfilega vexti å 
tíma. Rafm heimild til að stöðva afhendingu orkunnar, ef 

ekki verið innt af hendi einum mánuði eftir gjalddaga. en tilkynnt skal 
ja daga fyrirvara. Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má 

sbr. 76. gr. orkulaga nr. 58, 1967. 

nráði við kau 

         á, 
1 
í 

   

  

     
I 

  

tupanda um bad med minnst 

  

  taki å kostnad kaupanda    
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IL. HEIMTAUGARGJALD I PÉTTBYLI. 
Heimtaugagjaldskrå Rafmagnsveitna ríkisins, í þéttbýli með fasta íbúatölu 50 eða fleiri 

samkvæmt skrá Hagstofu Íslands, er sem hér segir: 

1.1 

em
 

ts
 

þe
 
j
e
 

Bd 
nn
 

Rafmagnsveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir hverja 

húsveitu. 
Heimtaugagjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafmagnsveitna ríkisins. Heimtaugargjaldið skal greitt áður en tenging fer fram. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

Aðalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur Heimtauga 

  

  

63 A einfasa ..........2.20. 0. eks ererne 38 100,00 kr. 

63 A þrífasa .............2 0000 42 100,00 kr. 

100 Á þrífasa ..........0000. 2 kr nrngne 64 900,00 kr. 

%s A þrífasa 20.00.0002... krnnnes 156 000,00 kr. 

SA þrífasa .........0002 0000 kker nr nrrngee 247 000,00 kr. 

300 A þrífasa ............ kkr nn A 340 000,00 kr. 

710 A brifasa 20.00.0000... 000 rnrns 607 000,00 kr. 

1200 A þrífasa ............00 02. 1 020 000,00 kr. 
  

Målstraumur heimtaugar midast vid stærd stofnvara husveitu. 

Brådabirgdaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 
  

Yfirlengdargjald 

  

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

63 A einfasa 7 180,00 kr. 800,00 kr/m 11 400,00 kr/stólpa 

63 Á þrífasa 10 100,00 kr. 800,00 kr/m 13 000, ai 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. 

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 gjaldskrá segir til um, skal greiða 

þann kostnað, sem umfram 50% er, samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsv eitnanna. 

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.
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Husnædisadstadan skal fullnægja beim kröfum sem gerðar eru um húsnæði til þessara 

nota. Húsnæðið — uppsteypt — er lagt til rafmagnsv eitunum að kostnaðarlausu, en þær 
sjá um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðisins eftir nánara samkomulagi þar 
um, hverju sinni. 

I.9 Breyting á heimtaug. 

gr aðalheimtaug er Dre eytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, svo og þegar 
eimtaug er stækkuð, reiða fullt gjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu 

ejaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja midad vid gildandi gjaldskrå begar 
breytingin fer fram. 

Heimilt er þó að lækka eða tella niður 

því að mati rafmagnsveitnanna 

2.0 Frávik. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum í þéttbýli. Sé um óskipt lagt svæði að ræða 
eða heimtaugar stærri en 1200 Á, skal greiða heimtaugagjald samkvæmt nánari 
ákvörðun rafmagnsveitnanna, með sjón å af Í þessari gjaldskrá. Gjald fyrir aðrar 

heimtaugabreytingar en um getur í þessari gjaldskrá er samkvæmt kostnaðarreikningi 

eða eftir nánari ákvörðun rafmagnsveitnanna. 

  

    

  

ald þegar sérstakar aðstæður mæla með 

  

IV. HEIMTAUGARGJALD Í SVEITUM. 
x 1 

i.1 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. 

1.2 Heimtaugargjald fyrir sumarhús, veiðihús og annað húsnæði bar sem ekki er föst búseta 

eða ubundin starfsemi, svo og bráðabirgðaheimtaus skal vera samkvæmt 

    verðskrá kostnaðar- og verksamþykkt hverju sinni. Fyrir heimtaugar í íbúðarhús, 
irkjur, skóla, 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 grunnpjald kr. 64 900.00 miðast við vísitölu byggingarkostnaðar, 293 stig 
og, að Örkusjóður greiði það sem á vantar heildarkostnað við lagningu 80 m 

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 almanal sársins. 

1.3 Um greiðslu kostnaðar af breytingu heimtaugar eða spennistöðva fer eftir ákvæðum 

serðar Raf ins. Ef lögð er veita, þar sem línulögn þarf til og/eða, 
heimtaugarlengd og stærð spennistöðvar fer fram úr því. sem tilgreint er í líð 1.2, skulu 

öld hækka samkvæmt ákvörðun rafmagnsveitustjóra, með hliðsjón af 
tætluðum umframkostnaði 

    

I. 
i Øs

 

  

      

  

heimta tugar og 

  

    

    

   
   nagnsveitna rik 

  

regluger 

        
  

heimtaug 

  

- GJALD VEGNA VARATENGINGAR. 

di reglur skulu gilda um kostnað við varatengingu þar sem önnur orkuöflun er 

i. Gjaldtaka miðast við 20 KW aflúttekt. 

ju tilviki fyrir sig skal gera skriflegan samning um tenginguna og frågang hennar. 
Þann kostnað sem af henni hlýst greiðir notandinn að fullu. 

1.2 Hafi Vokomandi ekki verid tengdur vid dreifikerfi rafmagnsveitnanna begar varateng- 
ingar er óskað greiðir hann allan kostnað við tenginguna, þ. e. af línulögn, spenni, ert 

strengi im o. $. frv. 

f 

Ef 
Eftirfaran 

  

  

   I hve 

  

    

    

greiðir 

  

1,3 Notan    
    

  

yrir varatenginguna fast gjald á ári, sem er það sama og lágmarksgjald 

á kW, óháð orkunotkun. Fyrir hverja kWh sem notuð er skal 

1 samkvæmt almenna taxtanum Al. 

a ma
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VI. 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 5. 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 

e 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 lið C2 næturhitun. Niðurgreiðsla 

nemur 0,38 kr/kWh. 

a
 

5 IQ
 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér 

með til að öðlast gildi 1. ágúst 1987, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 355, 29. júlí 

1987 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 

gjaldskrá sama efnis nr. 18, 16. janúar 1987, með síðari breytingum. 

íðnaðarráðuneytið, 24. ágúst 1987. 

F. hr. 

Páll Flygenring. 0 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 414 
24. ágúst 1987 

GJALDSKRÁ 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

Í. gr. 

Orkuveitusvæði. 

Gjaldskrá þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

2. gr. 
Raforkugjöld. 

A. Álimenmnir taxtar 

A.1 Verð á rafmagni til allrar almennrar notkunar, sem eigi er sérstaklega talin hér á eftir: 

l Fast gjald ........20ssseeeeeeeeeess ere k kerner rnre 460,00 kr/år 

Orkugjald .............00 kk ktr r kr krrre 3.76 kr/kWh 

A.2 Verð á rafmagni til notkunar við mannvirkjagerð, svo og við breytingar á eldri 

mannvirkjum: 

Fast gjald ......0.....0222. 0 k renere r kk rr rnene 2 920,00 kr/år 

Orkugjald ..........02 00 ker ent k rr r renen 4,89 kr/kWh



På 

B. 

B.2 XM 

C.3 
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Afitaxtar 

vere å sali em til meiri håttar vélanotkunar: 

FUN 25 000,00 kr/á 

RN eneee d 7500 kr/kW/ár 

0,95 kr/kWh 

ist Samkvæmt mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi atis, enda sé 

raforku ti I óroti nnar iðnaðarhitunar með vélanotkuninni. 

Einnig er notendum, sem brel0a fyrir 100 KW afl eda meira, heimilt ad kaupa alla 

raforku sina samkvæmt bessum asta. 

  

Verð á rafmagni og viðhaldi úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli: 

Aflgjald 0... 8 300.00 kr/kW/ár 

Viðhaldsgjald ............. HR ere erseveee 10 100,00 kr/kW/år 

Gjald samtals „............ HANA 18 400,00 kr/kW/ár 

Auk afl- og viðhaldskost naðar reiðir notandi stofnkostnað að fullu. 

Lýsing þessi stýrist af stjórnbúnaði rafmagnsveitunnar. 

    

Hitunartaxti 

Verð á rafmagni til órofinnar hitunar: 

Fast gjald 00... ennen 5 010,00 kr/år g} 
Orkupjald 20... AR 2,72 krøkWh 

  

Verd å rafmagni til rofinnar daghitunar með rofi tvisvar á sólarhring allt að tveim 

klukkustundum í hvort skipti: 

Fast gjald ............0.0.. 3 340,00 kr/å 

Orkugjald med rofi i 
6 månudi, oktåber — mars ........00.. 1,17 kr/kWh 

Orkugjald med rofi i 

4 mánuði, nóvember-- febrúar ..........0.0.0..... 1,28 kr/kWh 

Orkugjald med rofi 

2 månudi, desember. — januar 00... 1.95 kr/kWh 

Verð á rafmagni til rofinnar næturhitunar: 

Fast gjald ......0...0.0.. 3 340,00 kr/år 

Orkugjald BEER I Ð 0,61 kr/kWh 

  

traumur til h samkvæmt þessum líð er rofinn allt að tólf klukkustundum á 

tímabili inu kl. 09:00 til 21:00. 

Sumartaxti 

Fyrir meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun á tímabilinu Í. apríl til31. október, samkvæmt 

sérsamningi. 
Lágmarksaflgjald á mánuði miðast við 75 KW. 

  

Aflgjald 2... renee 364,00 kr/kW/mán 
Orkugjald ........00. 0. 0,80 kr/kWh 

Ekki er heimilt að selja raforku skv. þessum taxta frá 1. nóvember til 31. mars. 

þr
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3. gr 

Mælaleiga. 

Rafmagnsveitan á ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja, sern notuð eru við sölu E 

rafmagns. Mælaleiga fyrir þessi tæki er innifalin í gjöldum samkvæmt 2. gr. ö 

Fyrir mælitæki til annarra nota, en , að framan greinir, skal ársleiga vera sem hér segir: 

Jrkumætir, einfasa senere rnnne . kr. 440,00 
      

  

kumælir, þrífasa ...........20... 000 nkkneee kr. 1 740,00 

1mælir, brifasa med straumspennum ..........00.0. 000. kr. 2 940,00 

lir ........... AIR kr. 2 940,00 

Hlmælir með straumspennum ...........0..2. 0... kr. 4 400,00 

aldsorkumælir NA ANAARARRRR .… kr. 2 830,00 

Idsorkumælir með straumspennum ........0..0.00. 0 kr. 4 310,00 

Móttökuliði, einpóla ANNARRI kr. 1 960,00 

Móttökuliði, þrípóla ............ BR HAIR kr. 2 940,00 

Ársleiga fyrir önnur t 
innkaupsverði tækisins, eftir 

samtimis raforkugjaldi. 

  

skal vera sem næst 15% af 

ansveitunnar. Leiga skal greidd         

4. gr. 
HemtaugaBjold- 

ja heimtaug, er tengir husveitu vid veitukerfi greitt fyr ir hverj    
    

  

agi asveitu Re 

  

Heim 

      
taugargjaldi 

á.2  Heimtaugar grein Í bráðabirgðaheimtau 

4.3 Iheimt ga 

      ld fyrir    Málstraumur Heimtau 

53 Á 

   Málstraumur heimtaugar mi fnvara húsveitu 

d.4  Bráðabirgðaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Lengdargjald 

Jarð- Lottlína 

  

Málstraumur Stofngjald kr/m kr/stålpi 

63 A 1-fasa kr. 4 770,00 709,00 9 000,00 

63 A 3-fasa kr. 6 720,00 709,00 10 400,00 

100 A 3-f kr. 7 090,00 927,00 12 000,00 
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Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp, eða 

rofa í spennistöð, að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 

Lengdargjaid skal greitt fyrir hvern metra umfram S metra innan lóðarmarka í 

jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. 

Sé fyrirsjáanlegt, vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 

heimtaugar verði meira en 50% hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, skal greiða 

þann kostnað, sem umfram 50% er, samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitunnar. 

Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð. þegar frost er í jörðu. skal hann 

greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitunnar. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar húsveitu, og hún að mestu 

leyti notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eigandi veitunnar skylt að ley til lóð undir 

stöðina, rafmagnsveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum 

hennar um stærð lóðar og staðsetningu stöðvar. 

Þegar aðalheimtaug er breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, svo og þegar 

heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að 

frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi 

gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

  

S. gr. 

Ýmis ákvæði. 

Heimilt er með samþykki borgarráðs að selja háspennt rafmagn samkvæmt sérstökum 

samningi. 

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 Í. apríl til 31. október. Utan tímabilsins er framangreind notkun 
ekki leyíð um viðkomandi kW/kWh-mæli né aðra mæla rafmagnsveitunnar á Öðrum 

gjaldskrárliðum. Aflgjald sé samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. meðalgi 

Álestur fari fram að jafnaði 1. hvers mánaðar. 

Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl hjá notendum, ef úttekið launafl 

nemur 75% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 15 mínútna meðalgildi 

afls. 

Óski notandi þess. að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

rafmagnsveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það 

$ Af 
Í diiS 

      

gjald 0... eneseesee kr. 490,00 

Fyrir tengingu åsamt aftengingu vegna skammtimanotkunar, svo sem landtengingu 

skipa, skal greiða gjald ...0....0.0..0000000 „2... kr. 980,00    
Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 

samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða gjald .................. kr. 980,00 

fyrir, að settur sé straumur á að nýju. 

Sala rafmagns til hitunar samkvæmt C-liðum er bundin því skilyrði, að orkuver og 

veitukerfi þoli álagið að dómi rafmagnsveitunnar. 

Söluskattur 25% er innifalið í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema á C- 

liðum, húshitun, og viðhaldsg) ötulýsingar. 

Heimilt er að brevta gjalds ssari til samræmis við verðbreytingar, enda miðisí 

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 Í ára tímabili. 

sinir notendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir tegund 

  

     
   

Rafmagnsveitan leiðbe 

notkunar.
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Gjaldskrá þessi staðtestist 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. ágúst 1987, með vísan til 

auglýsingar ráðuneytisins nr. 356, 29. júlí 1987 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga 

að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 13, 13. janúar 1987. 

JIðnaðarráðuneytið, 24. ágúst 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. - 

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Hafnarfjarðar. 

1. RAFORKA. 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og á því verði er hér segir: 

A. Lýsing. 

Al. Götur og útilýsing samkvæmt uppsettu alli. 
Afigjald s..ssssesessseeeeeeenrnrnee 9 090,00 kr/kWa 
Viðhaldsgjald .................. 10 920,06 kr/kWa 
Gjald samtals .....0.00... 20 010,00 kr/kWa 

Auk afls- og viðhaldskostnaðar 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 ratveitunnar. 

A2. 4, 47 kr/íkWh séu lampar ófasviksjafnaðir. Sjá lið 3.4 og 3.5. 
Heimilt er að sammæla notkun eftir taxta A? og Cl. 

BR. Heimilisnotkun. 

B1.4,47 kr/kWh til heimilisnota. sjúkrahúsa, heilsuverndarstöðva, vistheimila, eiliheimila 

og hliðstæðra stofnana. 

C. Vélar. 

Cl. 4,47 kr/íkWh til véla. 
C2. 1,06 kr/kWh og 5 330,00 kr/kWa og fast gjald 27 960,00 kr/a, til véla og fyrir 

iðnaðarhita. Aflgjald greiðist eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afis, enda 

sé lágmarksaflnotkun 30 kW. 

Einnig er notendum, sem greiða fyrir 100 KW afi eða meira, heimilt að kaupa alla 

raforku sína eftir þessum taxta. 

(3. 5,50 kr/kWh tl vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð og 

Dreytingar á eldri mannvirkjum. 
Fast gjald ............…. 3 220,00 kr/a



  

Rjúfa má straum í allt     á Öðru en fveruhú 

       
      

DS rofi 0,68 kr/kWI 

3 680,00 kr/a 
16 6 AIN í 1 a I A á R ;, 

ma straum í ailt við hilun á 1 frå KI 

08:00—-24:00 víð hitun á öðru en í 

7. Hitun með rofi í 4 mánuði til og með yg á taxta B3 

  

   
   ha SØ

D 

anúar, sama og á taxta D3 

„ÍS kr/kWh 

680,00 kr/a 

  

Hitun með rofi í 2 mánuði, mánuðina desember til og med j: Á 

  

  

    

        

Að vélaafl, sötulín eitustjóra 

    
  

a} í 

b} Að hiti með rofi valdi ek Im a pum hjá rafveitunni utan roftíma 
c) Að notandi kosti se 

i t talagnir og öll í fast    
    

  

„m rafveitan kann að sí 
om ralveilan Kann ad Se 

bess husrymis, er hita skal, eftir 

    

         

  

     

  

séu fram fullkomnir útreikningar r á h 

| ' rafveitan hefur set 

Ad AU sé notuð t il Í ar med ba r til gerdum tækjum sem breytir henni í hitaorku. 

Og, ei í við varðandi tengi p. Það skoðast sem 

sérstök veita. Rat forkuvirki í nþegin ákvæðum reglugerðar RER um 

  

raforkuvirki sbr. gr. nr. 1.1. 

Hjálpartæki, sem sambyggð 

eðli tækjanna, svo sem rafli 

yfirhitun á hitaldi tækisins 

raforkunotkun þe 

miðstöðvardælur, 

lofthitunarkerfum. 

  

   

yflar, sem varna 
með hitatækinu enda sé 

nt falla ekki olíukynditæki, 

armaflutnings í loftræstikerfum eða 

ið B.C eða E, ettir því sem við á. 

    
   
   
   

E. stórnotkun. 
   

El. Oli raforkunotkun, enda sé lágmarksaflsnotkun minnst 

6 730,00 kr/kWa eftir mælingu miðað við 15 mínútna meða 

lið er háð ákvörðun rafveitunendar. 

  

kW 0,75 kr/kWh og       a eftir þessum 

Önnur notkun. 

"1.  Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlapsákvæðum á 

líðum A til D á orku, sem notuð er á sumrin ef um töluverða aukningu frá 

etrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 

F2. 0 Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri selja raforku ettir sérstökum samningi. 

þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema sambykki rafveitunetndar komi til 
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Gl. 

G2. 

G3. 

G4. 

G3, 

  

G. Mælaleiga. 
kr/mánuði 

Af einfasa Mælum ...........0 00. HA 38,90 

Af þrífasa mælum til og með SOA ......000. 109,80 

Af brifasa mælum yfir 80A .....0000. 161,40 

Af mestu mælum 2... A 403,40 

Móttökuliði I ÐÐ 87,40 

Ársleiga eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi 

i Tækjaleiga greidist ekki vid rafmagnssålu eftir lidum C2, C3, D1, D3, D5, D7, og D9. 

2. HEIMTAUGAGJOLD. 
Heimtaugargjald skal greida fyrir hverja heimtaug, sem tengir husveitu vid veitukerfi 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

„3 Aðalheimtaug. 

Gjald fyrir aðalheimtaug og breytingu á heimtaug skal greitt samkv. eftirfarandi töflu 

  

Lottlínuheimtaug Einfasaheim- 

Málstraumur Jarðstrengur breytt í jarð- taug 63 A 

stolnvara Heimtaugargj. str. heimtaug aukin í 3<63A 

kr kr kr. 

220 V kerti; 

63 A 1-fasa 26 700,00 8 050,00 

63 A 3-fasa 28 700,00 10 040,00 5 250,00 

It JO A 3-fasa 39 300,00 12 590,00 

A 3-fasa ....…. . 68 200,00 

Å 3-fasa ........ 97 200,00 

380 V kerfi: 

63 A I-fasa ......…. 26 700,00 8 050,00 

63 A 3-fåasa .......…. 28 900,00 10 040,00 10 150 

100 A 3-fasa ........ 45 100,00 22 000,00 

200 A 3-fasa ........ 91 500,00 

300 Á 3-fasa ........ 137 800,00 

400 A 3-fasc 182 400,00 

600 A 3- fasa HR 274 100,00 

900 A 3-fasa ........ 411 800,00 

1200 A 3-fasa ........ 549 300,00 

2.4 Gjald fyrir heimtaug með meiri flutnin ngsgetu en taflan tilgreinir, reiknast í réttu 

hlutfalli við 300 A heimtaug í 220 V kerfi og 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 eiganda veitunnar skylt að leggja til lóð undir 

stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar 

um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

2.6 Óski húseigandi eftir að 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 

fasa 63 ÁA heimtaug er aukin í þrífasa skal greitt skv. töflu.
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27 Ef breyta barf loftliinuheimtaug f jardstrengsheimtåaug vegna åska huse 

ve breytingar å stofnlinu i götu skal húseigandi greiða heimtaugargjald s skv. 

Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera 

samf fara og taka á sig annan kostnað, er af þessu kann að stafa. 

Ef 3X220 V notendakerfi er breytt í 3x380/220 V kerfi, kostar rafveitan breytingu á 

heimtaug, e on þó ekki breytingu á loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug. 

Húseigandi skal kosta breytingu á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera 

samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa. 

2.10 Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir | byggingarstaði skulu greidd sam- 

kvæmt eftirfarandi töflu: 

jald 

Målstraumur Stofngiald Loftlina 

stofnvara Kr. Kr/stólpa 

63 Al-fasa ........ 5 690,00 é 10 5 80,00 

63 A 3-fasa ......... 7 730,00 828,00 12 300,00 

100 A 3-fasa ......... 8 300,00 1 090,00 14 000,00 

2.11 Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra í jardstrengsheimtaug frå 

tengistað við húsveitu að útitengiskáp eða rofa í dreifistöð og fyrir hvern stólpa í 

loftlínuheimtaug. 

2.12 Sé fyrirsjáanlegt vegna Jarðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 
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bráðabirgðaheimtaugar verði meira en 50% hærri en gildandi gjaldskrå segir til um, 

skal greiða þann kostnað, sem umfram 50% er, samkvæmt nánari ákvörðun 

rafveitunnar. 

Ef hluti af bráðabirgðaheimtaug 

ekki lengdargjald af beim hluta. 

  

iýtist með óbreyttri legu sem aðalheimtaug, reiknast      

Varðandi aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

   ar að því er varðar fjarlægð 

ir- 

að ræða eða aðstæður óvenju     

húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimta 

Sé um óskipulagt svæði 

  

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. 898,00. Fari tenging fram utan venjulegs vinnutíma skal greiða 

gjald kr. 1 940,00. 

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 gjaldfallið er, 

talið frá og með gjalddaga. Vanskilavextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum. 

sbr. 13. gr. 1. 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. 840,00. Ennfremur skal sama gjald tekið, ef farið er á 

stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd.
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3.2 Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór skal veitunni lokað tafarlaust og 

verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald til rafveitunnar kr. 

840,00 og sett viðeigandi vör. 

Sé opnað utan venjulegs vinnutíma skal tak: 

1 500,00. 

3.4. Ef launaf! nemur 48% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 15 mínútna 

meðalgildi afls (raunstuðull 0,9) er heimilt að hækka afl- og orkugjald um 15%. 

3.5 Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliða tengingu með 

sperru fyrir 1050 Hz 

3.6 Breyvtist innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárliðum 

gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 60% af þeirri breytingu. Breytist kaupgjald 

já Rafveitu Hafnarfjarðar frá 1. janúar 1987, hvort heldur er vegna breytinga á 

gr unnkáupi, kaupgjaldsvísitölu eða vegna samninga, er rafveituneind heimilt að 
breyta gjaldaliðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að %5 af þeirri breytingu. 

Breyting skv. þessum lið er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

> 

17
2 gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 

  

      

3.7 Sölugja id 25% er innifalið í rafmagnsgjöldum, sem um ræðir í Í. kafla gjaldskrár 

þessarar nema á húshitunartöxtum og viðhaldsgjaldi á taxta Al. Sölugjald innheimtist 

ekki af sölu á rafmagni til varmadælna, enda verði notkunin sérmæld. 

3.8 Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 

orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 1. ágúst 1987, með vísan til auglýsing 

ráðuneytisins nr. 356, 29. júlí 1987 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut. eiga 

að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 14, 13. janúar 1987. 

Íðnaðarráðunevtið, 24. ágúst 1987. 

F.h.r. 
Páll Flygenring. 0 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 416 9. september 1987 
GJALDSKRÁ 

fyrir Hitaveitu Hafnarhrepps. 

I. KAF 
l. 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. gr. 

Hitaveita Hafnarhrepps lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar, enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að 

dómi hitaveitunnar. Einnig lætur hitaveitan í té heitt vatn til hitunar neysluvatns. 

Ti. KAFLI 

. gr. 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæli ............... kr. 1,31 

fyrir hverja kílówatistund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli ................ kr. 17,30 

fyrir hvern rúmmetra vatns.
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Eramantaldir taxtar eru án niðurgreiðslu. Af íbúðarhúsnæði er niðurgreiðsla úr 

ríkissjóði kr. 0,56 fyrir hverja kWst, sem kemur fram sem frádráttartala á viðkomandi 
reikningi. 

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan 

orkunotkun og vatnsnotkun með hliðsjón af hitaþört hússins. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukamæla, ef þess er óskað. 

   

ð. gr. 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæli skal greidd 

jafnhi iða gjaldi fyrir afnot heita vatnsins og skal vera fyrir hvern mæli á mánuði: 

a) fyrir mæla til og med %4" essensen even kr... 517,00 

b) fyrir mæla 2 essensen enken ren enee kr. 1 034,00 

c) fyrir mælastærrien2“ ......... HR kr. 1 925,00 

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 fækka gjalddögum. 

Óski notandi þess að lesið sé á RA hans utan reglubundins álestrar- 

tíma hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir það 

Bjald kr. 312,00 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er vid framvisun reiknings eda tilkynningar um reikningsupp- 

hæd. Sé reikningurinn ekki greiddur vid fyrstu syningu, ber gjaldanda ad greida hann, bar 

sem hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá 
gjaiddaga. 

7. gr. 

Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 

(utanmål) Heimædargjald 

Allt ad 300 m 5 700,00 kr 

300—2 000 m? > 700,00 kr  61,00 kr/m? 

  

2 000—6 000 m? 159 900,00 kr  50,00 kr/m? 

6 000—10 000 m 360 000,00 kr + 45,00 kr/m? 

Yfir 10 000 m 538 000,00 kr + 38,00 kr/m; 
Nu eru fleiri en eitt hitunarkerfi f husinu med sérståkum mælum frå hitaveitunni og skal 

bå greida ...ssssssssnnnnnenn ennen nerne kr. 6 110,00 
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 að opna á ný vera .............00.0 0000 kr. 1 042,00 

Heimilt er hitaveitunni ad krefjast greidslu þessarar 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 

C.1. eða samsvarandi taxta, en hann er nú óniðurgreiddur .................. cr. 184 

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. 

  

Ill. KAFLI 

11. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseigenda Hitaveitan 

hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns, sem vanrækir 

að greiða hitaveitugjöld. 
Fyrirætlunum um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum hemlum, 

mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við veitukerfi hitaveitunnar. Er 

húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum 

ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hatfnarhrepps og sett 

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 feild eldri gjaldskrí 
I) sama efnis nr. 22, 21. januar 1987. 
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Iðnaðarráðuneytið, 9. september 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. FI 
Árni Þ. Arnason. 

   

Nr. 417 9. september 1987 

GJALDSKRA 

Rafveitu Akraness. 

Tafla 1. Orku- og afiverð, fastagjöld og rofaleiga. 

Númer Orku- 

gjald- verð Árs- 

skrárl. Heiti gjaldskrárliða kr/kWh. > greiðslur kr. 
  

A — Almenn notkun. 

A Með fastagjaldi ....................... 5,10 1 460,00 

B — Heimilisnotkun o. fl. 

Bl. Heimilisnotkun .........0..000. 3,76 1 460,00 

B2. Mannvirkjagerð og Akraneshöfn ........ 6,52 2 300,00
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C3. 

C — Vélanotkun. 

Cl. Með fastagjaldi ....................... 5,10 1 460,00 
C3. Stórnotkun (Afltaxti) .................. 1,30 4 493,00 kr/kW 

Fastagjald ...........0.00 0. 15 685,00 [år 

D — Hushitun. 

D1. Ånrofs 0000 2,78 I 860,00 
D2. Rof 1,5 klst. å dag ...................…… 1,50 1 860,00 

D3. Rof2,S klst. ádag ................0..... 1,36 1 860,00 
DS. Rof 14,5 klst. ådag .................... 0,78 1 860,00 
D6. Sumarh. rof 3 klst. ådag ............... 1,02 1 860,00 

D7. Rof breytilegt ......................…… 1,25 1 860,00 

E — Annad. 

El. Sérsamningar ........0... 0... 

E2. Gatna- og hafnarlýsing ................. 16 230,00 kVa/ár. 

E3. Lokun og enduropnun veitu ............ 826,00 

Mæla og rofaleiga. 

10 Einfasa .......00.. 00 260,00 
11 Einfasa meðliða ......0..000%.. 0. 1 350,00 

20 Þrífasa .......0.... 990,00 

21 Þrífasa meðliða ...................... 2 000,00 

24 Þrífasa meðstraumsp. ................. 2 550,00 

30 Þrífasa með aflmæli ................... 1 600,00 

31 Prifasa med aflmæli og straumsp. ........ 3 100,00 
32 Årsleiga fyrir önnur tæki og rofa skal vera 

sem næst 15% af verði viðkomandi bún- 

aðar. 

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. 

2. Til véla- og vinnuljósa, fyrir hús sem eru í byggingu. Einnig til véla við Akraneshöfn. 

Gjaldið miðast við hverja byrjaða 12 tíma og allt að 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 þrefalt 
fastagjald. 

Hitanotkun. 
Öll sala raforku til hitunar er háð ákvörðun rafveitustjóra og rafveitunefndar m. a. 
með tilliti til: 

að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsorka). 

að vélaafl, spennar og rafstrengir þoli álagið. 

verðlags og hagkvæmni slíkrar sölu. 

að straumur sé rofinn á álagstímum með sjálfvirkum búnaði og notandinn kosti 
tengingu slíks búnaðar og greiði leigu af honum. 

a
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e. að tæki, lagnir og allur hitabúnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar og 
settum Teglum. Ofnar séu fasttengdir, hafi rofa og hitastilla. 

f. ad notkun sé eigi minni en 6 000 kWst. å åri. Undanbeginn bessu åkvædi er lidur 

D1. Ef notkun er minni er rafveitunni heimilt aå krefjast gjalds fyrir 6 000 kWst. å 

ári, eða færa notkunina yfir å D1. 

að notendur fái skriflegt leyfi (hitaleyf 

hitaleyfis, og notkun ekki hafin, Íc 

notað í tvö ár. 

Eftir þessum líð má einnig selja raforku með blönduðu rofi, þannig a 

rofin í 141 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 tl 15. október ár hvert 

Einnig má selja eftir þessum lið orku, sem rafveitunni er heimilt að rjúfa að vild. 

  

  

   

   

    

US
 

      

E. — Annad. 

Ef sérstaklega stendur å getur notandi leitad eftir samningi um raforkukaup 

Rafveitustjéra er heimilt ad leyfa tengingu einstakra tækja vid kerfi rafveitunnar ån 

mælis, um stundarsakir, ad bvi tilskyldu ad greidsla komi fyrir i samræmi vid åætlada 

notkun tækisins. 

Gjald miðast við uppsett afl til úti- og götulýsingar. Lýsing þessi stjórnast ai 

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 hati 

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. 
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. 

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 

ú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. Gjaldskráin miðast við að meðaltasviks- 

stuðul hvers mánaðar hjá kaupanda sé ekki lægri en 0,9. Falli meðalfasvíksstuðull 

niður fyrir þetta gildi, skal kílówattsstundaverð umrædds mánaðar hækka um 28 aura 

fyrir hvert tímabil mánaðarins sem hann fer niður fyrir slíkt lágmark.
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2. Tenging vid veitukerfid (heimtaugar). 

Flutnings- 

  

      
  

    

miðuð jarðstrengs- 
í stærð heimta 
li aðalvara allt að 15 m 
Nr kva. kr 

2,01 2 x 3: 1 x 35 7 13 200,00 
2,02 2 x 60 1 < 60 13 15 800,00 

2,03 3 x 60 22 19 100,00 

2,04 3 x 100 3 x 60 38 26 800,00 
2,05 3 x 100 66 38 900,00 
2,06 2 x 200 76 43 200,00 
2,07 3 x 350 3 x 200 132 68 000,00 
2,08 3 x 350 231 111 200,00 

2,09 Brådabirgdarheimtaug I x 35 Amp. 4 900,00 
2,10 Bráðabirgðarheimtaug 3 x 35 Amp. 9 700,00 
2,11 Bráðabirgðarheimtaug 3 Xx 60 Amp. 16 400,00 

2,12 Tenging v/Akraneshåfn 625,00 

Tafla 3. Tenging við veitukerfið. 

  

Stærð spennis 

  

    
ni kV 

301 i 150 Er 0.00 HE 

300 2 000,00 

500 260 000,00 

600 300 000,00 

3,05 800 400 000,00 

Åkvædi og skýringar með töflu 2 og 3. 

    

   

  

) heimtaugar cða spennistöðva r fyrir húsveitu. 

armörkum við stíg eða götu stystu greiðfæru leið að 

ld jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 
+ 0,56 x kVa) kr/m. 

heimtaugar verði aukin skal greiða fullt gjald fyrir 

u hálfu gjaldi hinnar fyrri, hvort tveggja miðað við 

tingin er gerð. Húseigandi skal kosta preytingar å 

Rafveitustjåri åkvedur stærd og 2 

Lengd heimtaugar reiknast frá 

varkassa eða töflu. Yfirlengda 

[5 metrana bann ig: Yj=(600,00 

Óski húseigandi ettir að flutningsget: 
heimta ug að frádr 

jaldskrá, þegar b 

    

    

   

  

         

     
        

         

   

  

  

st leiðir 

gjald samkvæmt töf 

zu uens nc tanda. Skal notandi leg 

  

   
   
   
   

1 ar Hv er byggð að mestu eða öllu 

ja til lóð. eða húsnæði fyrir stöðina, eftir því 
a þykir að dómi rafveitustjóra. Húsnæðið skal fullnægja öllum kröfum 
iðvarhúsa. Kostnaður notenda við gerð húsnæðis kemur til frádráttar 

    
      

      

ei Meira en te igjaldi nemur. 
jalda gildir í skipulögðum hverfum innan Akraneskaupstaðar. Í 

óskipulögt öum hverfum greiðist tengigjald samkv. kostnaði. Tengigjald fellur í gjald- 
laga þegar setningu heimtaugar eða byggingu spennistöðvar er lokið. 
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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 1. 

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 líður 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. 15, 7. janúar 

1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 9. september 1987. 

F. hr. 

Páll Flygenring. A 
Árni Þ. Árnason. 
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GJALDSKRA 

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. 5,03 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla |. 

A—2 Orka til lýsingar þar sem mælingu verður 

ekki við komið (lágmark 2 kW} ......0.0........ — 15 354,00 årskW 

Taxti B—1 Orka til almennrar heimilisnotkunar, svo og 

til sjúkrahúsa, vistheimila, hótela og 

hliðstæðra stofnana .......0.0.000 0... 0... — 5,03 kWh 

Leiga af mælum ekki tekin. 

Taxti C—1 Orka til mannvirkjagerðar .........0.0.000..... — 7,55 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla II. 

C—2 Orka samkv. 15 mín. meðalaflsmælingu ....... — 1,68 kWh 

* aflgjald (lágmark 20 kW) 2....00.00000. — 6 510,00 årskW 

Mælaleiga samkv. kafla Il. 

Ef ekki er unnt ad mæla notad afl, 

miðast aflgjald við målraun véla. 

Taxti D-—-1 Hitun: 

Orka til húshitunar, roftími 2 X 1,5 klst. á dag, 

án söluskatts ......0.000002 0. — 1,43 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla 11.
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D—2 Önnur hitanotkun, roftími 2 X 1,5 klst á dag — 1,68 kWh 
Meælaleiga samkv. kafla HH. 

D—3 Orka til næturhitunar, eða hliðstæðra nota, 
roftími allt að 13 klst. á sólarhring ............ -— 1,52 kWh 
Mælaleiga samkv. kafla II. 
Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta ársnotkun sé 6000 kWh. 

  

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 
>. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til, og greiði leigu af þeim 

samkv. reglum, sem gilda um mæla. 

c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkv. fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og Önnur 
hitatæki fasttengd. 

pa
n 

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 s segir: 

1. Af einfasa mælum 30 A Og minna ..........0..00. 0. kr. 26,00 á mán. 
2. Af þrífasa mælum 50 ÁA Og minna .......0.))...00.0 — 43,00 á mán. 

%. Af þrífasa mælum 50—100 A ss — 60,00 å mán. 

f 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. 

Hí. HEIMTAUGAGJÖLD. 
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 

26 300,00 ið 00 

30 800,00 5,00 

40 400,00 1 eð 0 
2 000 1 291 

000,00 1731 

115 5 600 „00 3136    
Stærri heimtaugar svo og bráðabirgðaheimtaugar greiðast skv. kostnaði. 
Af loftínuheimtaug reiknast gjald, sem er 20% lægra en að framan greinir, fyrir 

heimtaug allt að 40 m. Það, sem þar fer fram yfir greiðist samkv. kostnaði. 
ængd jarðlínuheimt: augar 60—-200 A reiknast frá aðaltöflu að götugreiniskáp. 

Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd. sem er umfram 100 m frá varkassa. Sé 
    nauðsynlegt e 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.
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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. 
I. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 358,00. 

2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust, og 

verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 358,00 á skrifstofu 

afveitunnar. 
Söluskattur 25% er talinn með í upphæð gjalda þeirra sem um ræðir í 1. kafla gjaldskrár 

þessarar, nema í taxta D— I. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, öðlast gildi 4. 

ágúst 1987, með vísan til auglýsingar Gy tisins nr. 365, 4. ágúst 1987 og birtist til 

eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld elc dri gjaldskrá sama efnis 

nr. 20, 21. janúar 1987. 

  

Iðnaðarráðuneytið, 24. ágúst 1987 

F. h. r. 

Påll Flygenring. — 

ladåttir. 

    

Nr. 419 1987 

GJALDSKRA 

Rafveitu Siglufjardar. 

I. RAFORKA 
í. Lýsing. 

1.1 Orkatil almennrar lýsingar .........000000 0000... …. kr. 5,00 å kWst. 

2. Heimilisnotkun. 

2.1 Orka til almennrar heimilisnotkunar svo og sjúkrahúsa, 

vistheimila, hótela og hliðstæðra stofnana ............. Fi
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Vélanotkun. 
31 rr ål = Tre = TY < - + 

Orka til véla og mannvirkjagerdar ........0000 0. kr. 5,00 å kKWst. BI 

  

3.2 Orka samkv. 15 meðalaflsmælingu. lágmark 

LÖKW lo BR . kr. 

    

  

      

    
  

Aflgjald með lýsingu ........... HA HR kr. 7 

3.3 Ef um mikla orkunotkun er svo sem il frystihúsa og 

kaupandinn skuldbindur sig til að kaupa 20 000 kWst. á ári hið 

ninnsta, má selja orkuna um kWst.-mæli þanni. 

Fyr r fyrstu 20 000 KWst. ársnotkum ......0..... kr. 5,00 å kWst. 

Þyri r næstu 80 000 KWst. ársnotkum ..................…… … kr. 3,78 å 

Fyrir umfr. 100 000 kWst. årsnotkun .....…. NR kr 3 

4.1 Orka til íbúðarhúshitunar, roftími 2 x< 1,5 klst. ádag ......... Kr ] 

4.2 Orka til atvinnuhåshitunar, st.ådag ........ kr. 1. 

4.3 Orka til hitunar í iðnaði, roftími 2 x 1,5 klst. å dag kr 2 

  

Önnur skilyrði 

  

pphitunar: 
it     

  

a) Að vélaafl, línur og spennar þoli í við 2 ið dómi raf tustjóra. 
b) Að tæki, lagnir og búnaður í sambandi við rafmagnsupphitun sé samkvæmt fyrirmælum 

rafveitunnar. 

yf c) Að hús, sem fá leyfi fyrir ra 

  

hitunina, fullnægi lágmar 

  

afrraitan í no 
falveitan selur um í einang run 

  

    

  

ll. TAUGAGJÖLD 
Af hverri húsveitu, sen eituna, skal greiða heimt 

3 flutningsgetu raftaugar þeirrar sem að húsinu liggur, svo sem hé 

  

Heimtaupagjöld 

63 A 1-fasa 

63 A 3-fasa ...... . 

OG A 3-fasa lll 

Ytirl.gj. kr/m 
5, 

323,00 

> 
0 

að
    3.fac 1707 

ÁÍÁSA I /U/ 

00 A3-fasa ......... ki 2 314,00 

300 A 3-fasa kr 2 685,00    
      >d heimtaugai n ur 15 m. 

heimtaugin krefst óvenjumikils kostna 

Yfirlengdargjald greiðist þe 
i       

  

að. dómi 

  

frá lóðarmörkum húss. Ef     
tt ustjórnar, svo sem nýrrar spennistöðvar, nýrra aflstrengja eða annars búnaðar. verða 

rafveitustjórn í hverju tilviki. í en ein heimtaug að húsi, 

igandi allan kostnað við síðari hí Þ gre S igina samkv. reikningi. Þau hús, sem áður 

hafa greitt heimtaugagjöld, greiði aðeins hálft heimtaugargjald, ef loftlínu er breyti í 
jarðstreng 

  

        
       

Gjald fyrir heimtaug fellur í gjalddaga þegar uppsetningu er lokið og áður en straumur 

er settur á he eimtaugina. 

ARGJALI 

ið greitt svo að till lokunar veitu hafi komið 

í fundin eru óleyfileg eða of stór vör við 

ir hún ekki enduropnuð f fyrr en notandinn 

skrifstofu rafveitunnar. 

    

sc a Oo
 

sr
 

þ
m
 

=
 

Á m
 

Ø 

skal taka gjald fyrir er In 

skodun, skal veitunni lokad taf:; 

hefur greitt kr. 223,00 gjald å 

  

B 54
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„KR 
Söluskattur 25% er með í upphæð gjalda þeirra. se 

þessarar nema gjaldalið 4.1 

   
m um ræðir í Í. kafla gjaldskrár 

og 4.2, sem er sala raforku til upphitunar. 

  

ts idskrå þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 

nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 

auglýsingar ráðunei ytisins nr. 365, 4. ágúst 1987 og birtist til efti 

að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskr 

júní 1923 og orkulögum 

úst 1987, með vísan til 

ytni Öllum sem hlut eiga 

á sama efnis nr. 149, 26. mars 1987 

    
   

Iðnaðarráðuneytið, 24. ágúst 1987. 

      
Skúladóttir. 

Nr. 420 24. ágúst 1987 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Húsavíkur. 

Raforkuverð — Yfirlit 
A 
A —— Almennir taxtar. 

      A.1 Verð á rafmagni til ailrar almennrar notkunar, sem eigi e 

sérstaklega talin hér á eftir 
Orkugjald ...... IR 

Fast gjaldlfasa ...........0000.0 0. …… 1 

  

  
A.2 Verð á raforku til heimil isnotkunar 

Orkugjald ...000.00. sr 4. 44 kr/kWh 

    

  

  

   

Fast gjald 1 fasa ARENA enrrnges 1 328,00 kr/år 

A.3 Verð á raforku til mannvirkjagerðar 

El IR HR 7,20 kr/kWh 

Fast gjaldi fasa .......... HR 2 260,00 kr/år 

B — Afltaxtar. 
B.1 Verð á rafmagni til meiri háttar vélanotkunar. 

Fastagjald ........0.0.0.... 0 eennnee 25 454,00 kr/ár 
Orkugjald .........0.00... 1,62. kr/kWh 

Ad 6 363,00 kr/ár/kWh Aflgy 

'jald greiðist sc amkvæmt mælingu miðað við 15 mín. afl, 

enda sé lágm arksafl 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. 
Verð á raforku til órofinnar hitunar. 

Orkugjald ........0.... 000 2,94 kr/kWh 

Fast gjald ........0..0.000. 0. 3 985,00 kr/år 

PE
N 

(
2
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C.2 Verð á raforku til rofinnar hitunar 

Orkugjald .......0000000 220 kk rr rn nnrnns 1,53 kr/kWh 
Fast gjald ....0.0...0 00. rnnen 2 581,00 kr/år 

Roftími allt að tveir tímar tvisvar á sólarhring. 

Önnur fastagjöld. 

Fast gjald fyrir þriggja fasa notkun á A og C liðum skal vera tvöfalt 

Fast gjald fyrir B lið skal jafngilda einu árskílówatti og bætast við mældan atltopp. 

Mælitæki. 
Rafveitan ákveður 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. 

Heimtaugargjald má innheimta, þegar umsókn er lögð fram. Gjöld fyrir heimtaugar 
5 DJ ö > . J É 

eru eftirfarandi: 

ålstr. Heimt.gjöld: 

  

2SA 1 fasa lo . rr BR 

GJA 1 fasa... AR BR 

  

63A 3 fa8sa ll . HR 35 

ÍÐ0A 3 fasa .......... Lo NR vere IR 54 636,00 

200A 3 fasa ...... a . . NR AR 111 415,00 

SA 3 fasa.. sr rese REE eu. persere. 175 693,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. Sé fyrirsjáanlegt vegni a 

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 ei iganda 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 

hein: aug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi 

ldskrá þegar breytingin fer fram. 

Ymis ákvæði. 

1. 

Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyr í laun: ifl. ef úttekið launafl nemur 73% 

meira af mesta raunafli á ári, miðað við 15 mínútna meðalgildi atls. 

2. gr. 

ir tengingu ásamt aftengingu vegna skammtímanotkunar skal greiða gjald kr.



Nr. 420 812 24. ågust 1987 

3. ør 

    

De heimild notuð til að rjúfa straum á veit 

  

t gjaldskrá bessari, skal hann greiða kr. 964,00 0 ga iy rir að settur sé straumur á 

  

A 
4, 

  

-lidum er bundin bvi skilyrdi, ad orkuver og 

    

5. gr 

% €1 í raforkugjöldum samkvaæ á þessari, nema á c- 

    

     
ar, enda miðist 

ekstrargjöldum hennar svo og 

með v 

I Guðrun Skúla 

        

Nr. 421 24. ågust 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Eyrarbakka. 

Í 
Á 

12 

1.3 Ti tulysingar, samkvæmt uppsettu afli: 

   



91 

99 

3.1 

-
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Ti almennrar heimilisnotkunar 

sjúkrahúsum, gistihúsum og hlið 

Orkugjald ......... HIÐ 

Til notkunar í sumarbústöðum ( 

Orkugjald ................... 
Á , are it 

1 AgMarkKSE| 

  

   stæðum stofnunum. 

   
   
    

  

Hl véla o.fl. 

Orkugjald. 

Heimilt er að selja rafo 

Til véla og an 

um, enda sé lát 

jögurra hæstu álestra, en 

hafrar n     
narksati 20 k Í er meðaltal 

  

"fari íram Manaðariega    

  

bd
 

RA FR 3,66 kr/kWh 

  

1 
( . 

Til húshitunar, roftími 2 x 90 min. å dag. 

Orkugjald 2 .................…. HI 1,35 kr/kWh 

Til hitunar í iðnaði, rottími lag. 

Orkugjald .............. HAR HAR 4,30 kr/kWh 

Til bökunarof 

    

5 a hh 

stæðra nota, roftími 15 klst. að degi til. 

Orkugjald ............... a AR 1,00 kr/kWh 

     vig: ldsmæling fyrir hitun í í 

æðra nota. 

Örkugjald næturtaxti9 stundir .......... HR 

Orkugjald dagtaxti ÍS stundir ....................... E 

  

30 kr/kWh 

20 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 

afveitunnar. 

Að vélaati, 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 o 

önnur hitatæki fasttengd. 
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IH. 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 

      

Orkumælir, einfasa ............... NR NI . 1 270,00 kr/år 

Orkumælir, brifasa 2... ss. HAIR err 1 906,00 kr/år 

Orkumælir, brifåsa med straumspe nnum HAR rr 2 541,00 kr/år 

Aflmælir ...... AR MI a .…. 3 179,00 kr/år 

Aflmælir m ð straumspennum NEÐAR 22. 3 672,00 kr/år 
Tvígjaldsmælir ............. AAA ANRÐR . - BR „. 3 176,00 kr/år 

Klukka 20.00.0000. AR …. 444,00 kr/år 

IN. HEIMTAUGARGJALD 
Heimtaugargjald, fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi toflu: 

jald af yfirlengd 

Målstraumur Stofngjald jarðstrengur Loftlína/stólpi 

(A) (kr) kr/m (kr) 

IX 63 31 080,00 I 012,00 8 283,00 

3x 63 33 591,00 1 012,00 14 307,00 

3x 100 52 140,00 1 554,00 I8 172,00 

3x 200 105 556,00 2 558,00 

3x 315 167 359,00 2 988,00 

3x 400 213 980,00 Samkv. kostn. 
3x 710 380 145,00 — 

3 x 1200 639 552,00 — 

Yfirlengd miðast við: Jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheimtaug lengri en 

30 m. 
Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnkassa eða 

stofntengikassa húsvettu. 
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 
a til lóð undir stöðina eða húsnæði 

líta skilmálum rafveitunnar um gerð 
öllu leyti notuð í hans þágu, er honum skylt að le egg) 

rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu | 

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. 

2] 

ni 

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. 1 100,00. 

Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,9 getur rafveitan krafist þess að hann sé 

hækkaður upp í það gildi.
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Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, sem valda tilfinn: 

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 rei gi 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. 

418,00. 
Söluskattur 25% er innifalinn í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema í lið 

1.3 viðhaldsgjald og liðum 4.1 1.3 

  

   

  

, 4.2 og 4.3 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér 

með til að öðlast gildi 1. ágúst 1987 með vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 356, 29. júlí 

1987 og birtist til eftirbreytni ö Hum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 

gjaldskrá sama efnis nr. 62, 6. i 7 

     
   

  

Iðnaðarráðuneytið, 24. st 1987.    

F. h. r. 

Páll Flygenring. a a 

Guðrún Skúladóttir. 

24. ágúst 1987 Nr. 422 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Stokkseyrar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Stokkseyrar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Lýsing o. fl. 

1.1 Til almennrar Ssingar. 

Orkugjald ...... HR kr. 5,75 kWh 
„2 Til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við 

mannvirkjagerð: 

Orkugjald 20.00.0000... kr. 7,15 kWh 

1.3 Til úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli: 

Afigjald ........00esseeeeeeereeveeenneee kr. ð 235,00 kW/ár 

Viðhaldsgjald ......0000.0. 0. „oc... kr. 8 921,00 KW/år 

Gjald alls ........... 0 kr. 17 156,00 kW/år 

Auk afl- og vidhaldskostnadar greidir notandi stofn- 

kostnað að fullu. 

2. Heimili o. fl. 

2.1 Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar 

í sjúkrahúsum, gistihúsum og hliðstæðum stofnunum: 

Orkugjald .............. 0. kr. 4,62 kWh 

2.2 Til notkunar í sumarbústöðum og sumarbúðum: 

Orkugjald .............0.00 00. kr. 4,62 kWh



  

Ty ADD ig PÅ áanst 
Nr. 422 816 24. ågus 

3. Vélar o. fl. 

la og annarrar notkunar fyrirtækja eða stofnana, enda sé lágmarksati 20 kW. 
Gjaldskyilt afl er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega og 
með sem jöfnustu millibili: 

  

  

    

    

Orkugjald 000 eeeeeeveeeee kr. 174 KWh 
Afigjald ss... HR kr. 67231, 00 kW å åri 

4. Hitun. 
4.1 Ti húshitunar, rottími Í klst. á dag. 

Irkugjald sees. BR kr 3,66 kWh 

á dag 

HAIR ki Í,35 kWh 

  

t. á dag. 

Orkugjald HR kr. 4,30 kWh 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra 

hliðstæðra nota, roftími 15 klst. að degi til. 

Orktigjald 20... kr. 1,00 kWh 

Tvígjaldsmæling fyrir hitun í iðnaði og til annarra 

hliðstæðra nota. 

Orkugjald næturtaxti 9 stundir .................. r. 1,30 

Orkugjald dagtaxti 15 stundir ........0............. cr 
Um framangreinda gjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta ársgjald skal vera 

sem svarar 1800 klst. á hvert kW uppsetts afls hitunartækja 

    

= n
n
 

=
 

  

ve
n 

nn
. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
a. Að atlnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum 

rafveitunnar. 

0. 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 hitunartæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar. ofnar og 

  

Önnur hitatæki fasttengd. 

Il. 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 hé 
segir: 

    

Orkumælir, einfasa ......... . ANNARRA 2. kr. 1 843,00 
Orkumælir, þrífasa .. SR NN Lo „ru. kr. 4 056,00 
Orkumælir, þrífasa með straumspennum . BR BR kr. 4 538,00 
Orkumælir fyrir sumarhås . NR AR … kr. 6 557,00 

2. messen enkes skruer runrnke kr. 4 334,00 

lir med straumspennum 2... BI … .… kr. 4 814,00 

Idsmælir .…. eu rnnue serne nne … . BR .…... kr. 4 910,00 

  

Klukka 0... sr AR HI SR kr 444,00
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II. HEIMTAUGAGJÖLD 
Heimtaugargjald, fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Gjald af yfirlengd 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Lottlína 

  

(A) kr/m kr/stólpa 
ix 63 1 012,00 8 283,00 

3x 63 1 012,00 

3x 100 1 554,00 

3x 200 2 558,00 

3x 315 2 988,00 

3x 400 Samkv. kostn. 
3x 710 — 

  

1
 x 1200 

Yfirlengdargjald midast vid jardstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlinuheimtaug 

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 

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 
Hati gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 100,00. 

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. 

Ratveitunni 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. 
418,00. 

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 vatnalögum nr. 15 2 

nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. 

auglýsingar ráðuneytisins nr. 356, 29. júlí 1987 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut e1 

að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 63, 6. febrúar 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. ágúst 1987. 

F.h.r 

Páli Flygenring. a Ku 
Guðrún Skúladóttir. 
  

10. september 1987 Nr. 423 

Tr Ér 
AUGLYSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 og að fenginni tillögu borgarráðs 

hefur verið ákveðið að afnema einstefnu á Geirsgötu vestan Grófarinnar. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 25. september 1987. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 10. september 1987. 

Böðvar Bragason. 

8. september 1987 Nr. 424 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um dráttarvélar og hlífabúnað við 

aflflutning frá þeim nr. 153 10. mars 1986. 

1. ST. G 

2. töluliður 45. gr. orðist svo: 
45.2 Viðgerðir á burðarhlutum í öryggishúsum og örvggisgrindum mega þeir einir fram- 

kvæma sem til slíkra starfa hafa viðurkennd réttindi. 

2. gr. 

Við 1. töluluð 49. gr. (49.1) bætist: 

Sé um að ræða dráttarvél sem notuð er í öðrum atvinnugreinum en landbúnaði má með 

sama hætti áfrýja úrskurðum til stjórnar Vinnuettirlits ríkisins. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti 

og öryggi á vinnustöðum, tekur þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. september 1987. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. a a 

Oskar Hallgrímsson. 
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um menntun, réttindi og 

skyldur læknaritara. 

Í. gr. 

Ákvæði til bráðabirgða orðist svo: 

Ráðherra er heimilt fram til 31. desember 1987 að víkja frá ákvæðum 2. gr. að fenginni 

umsögn sömu aðila og um getur í 2. gr. 

2. gr. 

Reglugerð bessi, sem sett er skv. lögum nr. 24/1985, um starfsheiti og starfsréttindi 

heilbrigðisstétta öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2. september 1987. 

Guðmundur Bjarnason. a 

Páll Sigurðsson. 

2. september 1987 Nr. 426 

AUGLÝSING 

um friðlýsingu Kirkjugólfs á Kirkjubæjarklaustri. 

Samkvæmt heimild í 22. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd, hefur Náttúruverndarráð 

ákveðið fyrir sitt leyti að friðlýsa sem náttúruvætti Kirkjugólf á Kirkjubæjarklaustri, 

Kirkjubæjarhreppi, Vestur-Skaftafellssýslu. 

Mörk náttúruvættisins miðast við 10 m breiða spildu umhverfis Kirkjugólf. 

Jaðarsvæði miðast við 50 m breiða spildu umhverfis Kirkjugólf. 
Um náttúruvættið gilda eftirfarandi reglur: 

1. Gangandi fólki er heimil för um svæðið eftir merktri gönguleið að náttúruvættinu. 

2. Öll umferð vélknúinna ökutækja um svæðið er bönnuð nema á túnum. 

3. Hefðbundin nýting túna er heimil. 
4. Öll mannvirkjagerð, efnistaka og röskun á jarðmyndunum er bönnuð. 

5. Óheimilt er að tjalda innan marka náttúruvættisins. 

Á jaðarsvæði er öll mannvirkjagerð og breyting á landnotkun óheimil, nema til komi 
leyfi Náttúruverndarráðs. 

Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess. sem fer með 
umboð ráðsins. 

Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni, sem tekur gildi við birtingu þessarar auglýsing- 
ar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 2. september 1987. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. - 

Runólfur Þórarinsson.
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FJALLSKILASAMÞYKKT 

fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

Í. gr. 
Norður-Ísafjarðarsýsla er eitt fjallskilaumdæmi og skiptist í fjallskiladeildir eftir 

hreppum. 
Ísafjarðarkaupstaður og Bolungarvíkurkaupstaður eru sérstakar fjallskiladeildir í 

fjallskilaumdæminu. 

9 

  

2. gr 
Sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu hefur á hendi yfirstjórn allra fjallskilamála í 

umdæminu. Sýslunefnd sker úr öllum ágreiningi milli fjallskiladeilda út af fjallskilamálum. 
Allar kærur og kröfur á hendur sveitarstjórnum og hreppstjórum varðandi fjallskilamál 
heyra undir sýslunefnd. Ennfremur geta einstakir aðilar lagt slík mál undir úrskurð 

lunefndar. 

  

  

  

  

3. gr. 
Sveitarstjórnir hafa á hendi stjórn og framkvæmdir í fjallskilamálum hver í sínu 

sveitarfélagi eða í samlögum, ef svo hagar til. 

Sveitarstjórnir geta tekið nánari ákvarðanir um fjallskil í einstökum atriðum hver á sínu 
fjallskilasvæði, enda brjóti ákvarðanir sveitarstjórnar eigi í bága við reglugerð þessa. 

   

4 ar 
+. gr. 

k Land, sem fjallskilaframkvæmd undir umsjón sveitarstjórnar tekur til, eru beitilönd 
þau, sem nytjuð eru sem sumarhagar fyrir sauðfé og eyðiby ggðir, sem búpeningur getur = 

gengið Í. 

IH. KAFLI 

Un afrétti, notkun beitilanda og ágang búpenings. 

5. gr. 
Sveitarstjórn getur samið við landeigendur um afréttarafnot og með sam sykki 

syslunefndar åkvedid mårk afrétta, afréttargjåld og hagatoll. På getur så adili, sem ekki vill 
una ákvörðun sveitarstjórnar, krafist mats dómkvaddra manna um gjaldhæð. Ákvörðun um 
hagatoll, hvort heldur er ákveðinn er með samningi eða eftir mati, gildir aldrei fyrir lengri 
tíma en sex ár Í senn. 

Enginn má smala afrétti né gera afréttarbúpeningi ónæði nema með leyfi viðkomandi 
sveitarstjórnar. 

6. gr. 

Nú verða mikil brögð að ágangi búfjár í heimahaga, og getur þá sá, er fyrir verður, gert 
eitarstjórn aðvart. Skal hún þá, ef um verulegan eða óeðlilegan ágang virðist vera að 

a, skipa fyrir um smölun ágangspenings. Búfjáreigendur skulu taka uslafénað í sína 
vörslu, en að öðrum kosti skal sveitarstjórn gera ráðstafanir um flutning búfjár 
hagagöngu á kostnað eigenda þess. 
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7. gr. 

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

eigandi búfjárins gjalda viðkomandi aðila bætur. Sé um endurtekinn ágang sama búpenings 

að ræða, getur sá, er fyrir verður, sett hann inn og gert eiganda aðvart, enda hafi hann áður 

skorað á eiganda að afstýra frekari ágangi. Skal eiganda búfjárins tilkynnt um innsetninguna 

samdægurs. Vitji eigandi eigi hins innsetta búpenings innan tveggja sólarhringa og greiði 

uslagjald samkvæmt mati tveggja manna, er hreppstjóri eða bæjarfógeti nefnir til, má 

hreppstjóri/bæjarfógeti selja féð á opinberu uppboði, eða leiða til slátrunar. Andvirðið að 

frádregnu uslagjaldi og öðrum kostnaði greiðist til búfjáreiganda. Um ágang búfjár vísast að 

öðru leiti til IV. kafla laga nr. 6/1986. 

8. gr. 

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

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

HI. KAFLI 

Um göngur og réttir. 

9. gr. 

Fjallskilaskyldur er hver fjáreigandi og leggur til fjallskila á þann hátt, sem sv eitarstjórn 

ákveður. Skyldur er húsbóndi að inna af hendi fjallskil fyrir heimamenn sína og aðra, sem 

eiga hjá honum fjallskilaskyldan fénað. Ábúendur sauðlausra jarða skulu gera fjallskil eftir 

ákvörðun sveitarstjórnar. Sama gildir um eigendur eyðijarða. 

Sveitarstjórn ákveður fjölda gangamanna og deilir þeim niður á fjallskilaaðila í hlutfalli 

við tölu vetrafóðraðs fjár samkvæmt forðagæsluskýrslum og jarðeignum. 

Niðurjöfnun fjallskila skal birta hlutaðeigendum minnst með viku fyrirvara. Skal þar 

taka fram, hvað hver og einn á að leggja til, tilnefndir leitarstjórar og skýrt frá tilhögun leita. 

10. gr. 

Sveitarstjórn skipar svo marga leitarstjóra, sem henni þykir hæfa og ákveður svæði 

hvers þeirra. Leitarstjórar ákveða, í umboði sveitarstjórnar, fyrirkomulag og verkstjórn í 

göngum. 

Leitarstjórar sjá til þess, svo sem unnt er, að hver gangnamaður leysi hlutverk sitt vel at 

hendi. Þeir líta eftir því, að gangnamenn séu fullgildir og vel útbúnir. Skulu gangamenn allir 

skyldir að hlíta forsögn leitarstjóra. 

ll. gr. 

Tvennar skulu fjallgöngur á hausti. Fyrri leitardagur skal vera mánudagur í tuttugustu 

og annarri viku sumars, síðari leitardagur tveimur vikum seinna. Þó skal heimilt, ef 

samkomulag næst á milli sveitarstjórna á nærliggjandi Íeitarsvæðum, að ákveða aðra 

leitardaga. Sveitarstjórn er einnig heimilt að skipta fjallskiladeild í fleiri en eitt leitarsvæði, 

ef þurfa þykir vegna fólksfæðar eða staðhátta. 
Sveitarstjórnir geta, ef þurfa þykir, fyrirskipað eftirleitir á afrétti og eyðibyggðir. Um 

eftirleitir gilda sömu reglur og göngur á hausti, eftir því sem við á. 

12. gr. 

Hver bóndi er skyldur að hirða óheimt fé, er finnst í heimalöndum, eftir að almennum 

fjallskilum er lokið, og greiða fyrir því, að það komist til réttra eigenda.
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13. gr. 
Hver fjallskiladeild ritar gerðabók og færir sérstakt bókhald. og skal fjallskilareikningur 

endurskoðaður á sama hátt og sveitarsjóðsreikningur. 

Fjaliskil skulu innt af hendi í vinnu, eftir því sem við verður komið, en ella goldin í 
peningum eftir mati sveitarstjórnar. 

Ef maður vanrækir án lögmætra ástæðna, að inna fjallskil af hendi, skal hann eftir 
ákvörðun sveitarstjórnar, auk greiðslu fyrir fjallskilin, eins og þau eru metin, gjalda sekt í 
fjallskilasjóð allt að helmingi af matsverði fjallskilanna. Fjallskilagjöld má taka lögtaki. 

lá. gr. 
Nú er jörð eða jarðarhluti í eyði og land hennar ekki lagt til afréttar með samnir ngi, og 

er þá eiganda eða umboðsmanni hans skylt að annast urn hreinsun heimalands jarðarinnar, 
sem og önnur fjallskil, eins og byggð væri. 

Nú fellur sveitarfélag eða verulegur hluti þess úr byggð, og skal þá viðkomandi 
sýslunefnd sjá um, að fjallskil séu framkvæmd í eyðilöndum. Kostnaður við þau greiðist 
þannig, að e eigendur bera '%, sveitarfélög þau, er eiga fjárvon í löndum / og ríkissjóður '. 

Búnaðarfélag Íslands úrskurðar kostnaðarreikninga. 

15. gr. 
Ef fjallskilaskyldur adili hefur engum færum manni å ad skipa og getur ekki utvegad 

hann, skal hann tilkynna það sveitarstjórn eigi síðar en viku fyrir fjallskil, enda greiði hinn 
fjallskilaskyldi aðili áfallinn kostnað vítalaust. 

  

. gr. 
Réttarstaðir skulu ákveðnir af sýslunefnd að fengnum tillögum sveitarstjórna. 
Í hverjum hreppi skal vera minnst ein aðalrétt og aukaréttir eftir þörfum. Aðalréttir í 

fjallskilaumdæminu skulu vera á þeim stöðum er hér segir: 
Í Bolungarvíkurkaupstað: Á Sandi. 
Í Ís safjarðarkaupstað: Kirkjubólsrétt í Engidal og Hnífsdalsrétt 

Hnífsdal. Aukaréttir skulu vera Arnardals- 

rétt í Arnardal og Ísafjarðarrétt á Ísafirði. 
re 

  

Í Súðavíkurhreppi: Í Eyrardal. Aukaréttir skulu vera í Hattardal 
og á Eyri í Seyðisfirði 

Í Ögurhreppi: Á Skarði í Skötufirði. 
í Reykjarfjarðarhreppi: Í Svansvík og Hörgshlíð. 
Í Nauteyrarhreppi: Á Kirkjubóli og Melgraseyri. 
Í Snæfjallahrey ppi: Å Tyrdilmyri. Aukaréttir skulu vera að 

Bæjum og i Unadsdal. 

Sveitarstjórn skipar réttarstjóra. Réttarstjóri stjórnar fjárdrætti og leggur áherslu á, að 
vel gangi og skipulega. Réttarstjóri, í umboði sveitarstjórnar, sér um meðferð óskilafjár, 
ettir því sem samræmist VIII. kafla laga nr. 6/1986 og reglum sauðfjárveikivarna. 

Óskilafé er það fé, sem enginn finnst eigandi að, svo og ómerkingar, sem ær helga sér 
ekki og mýétið fé. 

H
 17 

Medan varnarhålfum er vid haldid, skal réttarstjóri annast eftir föngum, að fé úr öðrum 
varnarhó lfum sé fjarlægt úr réttinni, svo fljótt sem kostur er. Skal ætla sérstakan dilk fyrir 
slíkt fé. Hafi smitandi sjúkdómur, svo sem garnaveiki eða riða, komið fram innan svæðisins. 
skal réttarstjóri hafa umsjón með, að fé af þeim bæjum sé dregið hið fyrsta í dilka. 

gr.
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Enginn má hleypa úr dilk fyrr en réttarstjóri leyfir, og fjáreigendur mega ekki fara úr 

rétt, fyrr en fjárdrætti er lokið. 

18. gr. 

Fyrir árslok skulu hreppstjórar/bæjarfógetar birta í Lögbirtingablaði tilkynningu um 

förgun óskilafjár hver í sínum hreppi/kaupstað. 
Skal í tilkynningu greint mark og auðkenni hverrar skepnu, eftir því sem kostur er, og 

skorað á rétta eigendur að gefa sig fram og sanna rétt sinn. Hver sá, er sannar eignarrétt sinn 

að hinu slátraða fé, skal fá andviðri þess að frádregnum öllum kostnaði, ef hann gefur sig 

fram fyrir lok septembermánaðar næst á eftir. 

19. gr. 

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

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

þykir. Sé björgun óframkvæmanleg eða of hættuleg að dómi björgunarmanna eða aðstæður 

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

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

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

kostnaðar. Náist kindur hins vegar ekki lifandi skal sýslusjóður bera kostnað vegna 

tilraunarinnar. 

IV. KAFLI 

Um mörk og markaskrá. 

20. gr. 

Hver búfjáreigandi er skyldur að hafa glöggt eyrnamark á búfé sínu. Sauðfé og annan 

búpening skal draga eftir mörkum. Mark helgar markeiganda grip nema sannist, að annar 

eigi. Séu notaðar eyrnaplötur, ber að skrá á þær númerstölu bæjar og hrepps. í samræmi við 

ákvæði um litamerkingu sauðfjár, sbr. rg. nr. 224 26. apríl 1987 

21. gr. 

Sýslunefnd skal láta prenta markaskrá fyrir fjallskilaumdæmið, svo sem lög mæla fyrir, 

og skal útsendingu hennar lokið fyrir 31. ágúst það ár sem skráin kemur út. 

Sveitarstjórnir annast söfnun marka, hver í sínum hreppi. og skal henni lokið fyrir Í. 

janúar þess árs. Hverjum fjáreiganda er skylt að koma mörkum sínum í markaskrá gegn 

ákveðnu gjaldi, sem sýslunefnd ákveður. 

22. gr. 

Sýslunefnd ræður markavörð, er sér um mörk og útgáfu markaskrár í fjallskilaumdæm- 

inu. Skal hann gæta þess við upptöku nýrra marka, að ekki sé sammerkt. Hafa skal samráð 

við aðra markaverði á Vestfjörðum og víðar, eftir því sem þurfa þykir. 

23. gr. 

Heimilt er að nota eftirtalin eyrnamörk: Biti, tvíbitað, blaðstýft, fjöður, tvífjaðrað, 

gagnbitað, gagnfjaðrað, geirstíft, geirsýlt, hamrað, hangfjöður, hálftaf. heilhamrað. heilrit- 

að, hvatrifað. hvatt, miðhlutað, miðhlutað í stúf, sneiðrifað, sneitt, stúfrifað, stýft hálftaf, 

stýft sýlt, tvístýft, bragð, ganghangfjaðrað, gagnhófbitað, gagnstigað, hófbiti, lögg. stig, 

tvístigað, stúfrifað í hálftaf, tvírifað í sneitt, sneiðhamrað. sneitt í hálftaf.   
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24. pr. 
Nú flytur markeigandi inn í fjallskilaumdæmið, og skal hann þar tilkynna markaverði 

mark sitt og fá samþykki hans. 
Ja æli Ái Jar arlraigandi = áta nr . RK: 2 2 . . i Vanræki einhver markeigandi að láta prenta mark sitt í markaskrá, má hann búast við 

því. að með fé hans verði farið sem óskilafé. 

- gr. 
, Brennimörk og plötumerki í fjallski laumdæminu eru þessi: Bolungarvíkurkaupstaður 

NÍ 1, Ísafjarðarkaupstaður NÍ 2, Sú Óavíkurhreppur NÍ 3 „ Ögurhreppur NÍ 4. Reykjarfjarð- 

arhreppur NÍ 5, Nauteyrarhreppur NÍ 6, Snæfjallahreppur NÍ 7. 

26. gr. 

Enginn má sleppa hrossum eða geldneytum lausum án eyrnamarks, plötumerkis eða 

frostmerkingar. Skulu hrossaeigendur tilkynna markaverði mörk hrossa sinna til birtingar i 

markaskrá sýslunnar. Um frostmerkingar stórgripa gilda að öðru leyti ákvæði reglugerðar 

nr. 224 28. apríl 1987. 

V. KAFLI 

Önnur atriði. 
27. gr. 

Jm smalanir að vori skulu fjáreigendur vera frjálsir. Sveitarstjórn er þó skylt að 

samræma vorsmölun, ef meirihluti fjáreigenda á samliggjandi smölunarsvæði óskar eftir því. 

28. gr. 

Rétt er hverjum sláturleyfishafa að hafa markglöggan mann í sláturrétt, meðan á 

slátrun stendur. Skal hann gæta þess, að misdráttur eða ruglingur eigi sér ekki stað á 

sláturfé. Telji hann eignarheimild á fénaði vafasama, skal hann leita nánari upplýsinga þar 

um. 

29. gr. 

Að öðru leyti en greint er í reglugerð þessari fer um fjallskilamálefni eftir því sem segir í 

lögum um afréttamálefni, fjallskil o.fl. nr. 6/1986 og í lögum um varnir gegn LA su 

næmra sauðfjársjúkdóma og útrýmingu þeirra, nú lög nr. 23/1956 og reglugerðum settum 

samkvæmt þeim lögum. 

30. gr. 

Brot gegn ákvæðum þessarar reglugerðar varða sektum og renna sektir í fjallskilasjóð 

viðkomandi fjallskiladeildar. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

31. gr. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu hefur samið, staðfestist hér y É ] J ð - 
með samkvæmt 3. gr. laga um afréttamálefni, fjallskil o.fl. nr. 6 21. mars 1986, til þess að 

öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt 

fellur úr gildi fjallskilareglugerð fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu nr. 2 6. janúar 1938 og 

auglýsing um breytingu á þeirri reglugerð nr. 84 20. maí 1957. 

Landbúnaðarráðuneytið, Í. september 1987. 

Jón Helgason. 

Jón Höskuldsson. 
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SAMÞYKKT 

um bundahald í Keflavík, Njarðvík, Grindavík, Miðneshreppi, 

Gerðahreppi, Vatnsleysustrandarhreppi og Hafnahreppi. 

Hundahald e 

um þarfahundum á lögb 
FA sams iki samkv 

  

. 2 Á yr a rnesjum að undan- 

aðstoðar blindu og fötluðu 

    

           

    

(8 

  

Sveitarstjórnum er heimilt að til hunda 

skilyrðum: 

a. 

    
    
    

      

bå um að 

rvggja alla 

  

ið 1 umsjón "og 

ið greiðist við skráningu 

i. mars. 

   

  

     

   
      

  

   

   

  

Af þar fahund Íu 

fólki samkv 

vextir fall: 

Í aðstoðar blindu og fötluðu 
1 og hreinsunargjald. Dráttar- 

la hlutaðeigandi leyfi úr gildi 
kja þegar um und 

gbýlum með fjárhunda, í 

sæ     

      
    

   

    

   
   

     

   

   

    

    

L. 

rå hus eda 

aði þar sem m „ bókast 

r opinberar sto 

lögbýlum (smalal nga nema 

d. því að eigendur/umráðamenn íbúða eða stjórn 

anda að leggja fram skriflegt samþvi 

e ) öðru reglum er hundahald varða, þar á 

   

  

dormahreinsun) svo og fyrirmælum sem 

lí íkur be r 

  

ht rússins. 

gefa undanþágu      Á á nf 
Mana0a 

sérstakle 
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nun hunda skal gerð að boði H.E.S., 

skal slíkt tilkynnt hundaeigendum á 

h. Hundae 

fjarlægja hundasktt. J 

   

  

í maNðfarð si í meðlerð hunda     sendum ber að viðhafa fullkomið h 
  

» 
5. øT 

  

1 skilyrðum fyrir hundahaldi má taka viðkomandi hund úr umf erð og 

skal honum komið fyrir í hundageymslu sé um minnháttar 

Ef brotið er gegr      
   
   

      

hundeigandi látinn vita og honum gefinn kostur á 

kostnaðar vegna brotsins innan 

afturkallast viðkomandi un 

Veitist hundur að tó 

arlegt brot. 

Vanræksla á að 

staðinn að því að elta og bíta sauðfé 

    
  div 

hundur 

eyfislausa 

feinsunar 

varlegt brot 

hund tl bando         

    
hunda. 

að attur 

  

kalla leyti fyrir einstökum 

turköllun leyfis er að ræða ber 

ilt hv 

ða Öll veitt leyfi teljist þess 
      

  

       

  

l deiganda að færa viðkomandi hund í hun: til eknis Í samráði við 

Heill rigð seftirlit Suðurne 

Í þeim ilvikum þar sem rekja má leyfissviptingu til vanrækslu e al veittur viku 

frestur til að ráðstafa hundinum annað. Sé slíkt ekki i í hundinn.         

1 skal farið 

ákvæði laga nr. 109/ é 

         kkt þessari varð 

í um meðferð opinberra mála og að öðru leyti í samræmi vi( 

  

    að hætti lag 

1984. 

Grindavíkur, Miðnes- 

  

Framangreind samþykkt sveitarstjórna Keflavíkur, 

hrepps, Gerðahrepps, Vatnsleysustr: indarhr stist hér með skv. 

22. gr. laga nr. 109/1984 um hollustuhætt c ög nr. 7/1953, um 

|! þess að öðlast gildi þegar við birtingu. Jafnframt 

  

   
  

   

  

hundahald og varnir gegn sullaveiki til 

fellur út gildi samþykkt með sama heiti frá 29. janúar 1985 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, Í. september 1987. 

F. hr. 

Páll Sigurðsson. a 
Ingin ar Sigu 
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 170/1987, um þátttöku almanna- 

trygginga í bifreiðakaupum fatlaðra. 

1. gr. 

Í stað „1. september“ í 1. mgr. 2. gr. komi |. október. 

2. gr. 

5. mgr. 3. gr. orðist svo: 

Netndinni er heimilt að leita sér sérfræðiaðstoðar við afgreiðslu mála. Deildarstjóri 

greiðsludeildar Tryggingastofnunar ríkisins skal vera ritari nefndarinnar. 

3. gr. 
7. mgr. 3. gr. orðist svo: 

Tillögur nefndarinnar skulu sendar tryggingaráði til afgreiðslu fyrir 1. desember ár 

hvert vegna úthlutunar komandi árs. Ákvörðun tryggingaráðs um úthlutun skal fara fram 

fyrir 15. janúar ár hvert vegna yfirstandandi árs og skulu styrkir greiddir út á tímabilinu 1. 

mars til og með 30. júní. Styrkir sem ekki eru nýttir á þessum tíma falla niður sjálfkrafa. 

4. gr. 

1. setning 2. mgr. 4. gr. ordist svo: 

Heimilt er að víkja frá 1. tl. mæli sérstakar ástæður með því, en þá skal umsækjandi 

tilnefna ökumenn, einn eða fleiri, sem aka mega bifreiðinni með tilliti til ábyrgðartryggingar 
hennar. 

5. gr. 
Við 5. gr. bætist ný málsgrein er verði 4. mgr. og orðist svo: 

Þó er heimilt að greiða styrk allt að 40% af kaupverði bifreiðar sé um að ræða 

einstakling, sem ekki kemst af án sérbúinnar og dýrrar bifreiðar vegna fötlunar. 

  

Ákvæði til bráðabirgða orðist svo: 

Netnd samkvæmt 3. gr. tekur til starfa frá og með 1. október 1987 vegna úthlutunar 
1988 1700. 

7. gr 

Reglugerð þessi, sem sett er samkv. 19. og 39. gr. stl. b. laga nr. 67/1971, um 
almannatryggingar, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og trvggingamálaráðuneytið, 11. september 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Páll Sigurðsson.
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SAMÞYKKT 

um hundahald í Stykkishólmi. 

Hundahald er bannað í Stykkishólmi 

a 
z. gr. 

Bæjarstjórn er heimilt að veita lögráða einstaklingum, búsettum í bænum, undanþágu 

frá 1. gr. og leyfi til hundahalds í bænum með eftirfarandi skilyrðum: 

a) 

b) 

c) 

d mø
l 

oa 

f) 

Leyfið er bundið við nafn og heimilisfang lögráða einstaklings og óheimilt er að framselja 

það. 

Ef sótt er um leyfi til að halda hund í sambýlishúsi, skal skriflegt samþykki sameigenda í 

húsinu fylgja umsókninni. 

Árlega skal greiða í bæjarsjóð leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er veitt fyrir. 

Gjaldið sem bæjarstjórn ákveður fyrir Í ár í senn og staðfest skal af heilbrigðisráðherra í 

sérstakri gjaldskrá skal standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í bænum. 

Gjaldið skal greitt við skráningu fyrir eitt ár í senn og síðan fyrirfram árlega með 

gjalddaga 1. mars. Hafi gjaldið ekki verið greitt innan mánaðar frá gjalddaga, fellur 

leyfið úr gildi. 

Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan. Bæjarstjórn getur ákveðið að 

gera heildarsamning við tryggingarfélag. Skal tryggingin ná til alls tjóns, sem hundurinn 

kann að valda. Við greiðslu leyfisgjalds, skal liggja fyrir vottorð um ábyrgðartryggingu. 

Hundurin skal bera ól með plötu um hálsinn. Á plötuna skal greypt nafn og 
skráningarnúmer hundsins og nafn og heimilisfang eiganda hans. 

Hundurinn skal árlega hreinsaður skv. reglugerð nr. 201/1957 um varnir gegn sullaveiki. 

Framvísa skal vottorði um hreinsun við greiðslu leyfisgjalds. 

Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylds aðila, sem 

hefur fullt vald vfir honum. Leyfishafa er skylt að fjarlægja saur eftir hundinn á 

tryggilegan hátt. 

Eigi að leyfilegt að fara með hunda inn á leikvelli eða aðra þá staði, sem um ræðir í ÍX.- 

XV. kafla og XVII. katla heilbrigðisreglugerðar nr. 45/1972, en þeir eru: 

1. Gistihús (gistiskálar, söluskálar), tjaldbúðir, matsölur og aðrir veitingastaðir. 

2. Skólar, kennslustaðir og barnaheimili. 

3. Snyrtistofur, hvers konar. 

4. Heilbrigðisstofnanir, hæli og íþróttamannvirki. 

5. Fangelsi og vistarveru handtekinna manna. 

6. Samkomuhús. 

7. Kirkjugarðar, bálstofur, líkhús og líkgeymslur. 

8. Húsakynni, þar sem seld eru eða framleidd matvæli og aðrar neysluvörur. 

3. gr. 

Umsókn fyrir leyfi til hundahalds skal senda bæjarstjórn Stykkishólms, sem gefur út 

leyfi. Upplýsingar um hundinn skal færa í þar til gerða bók hjá bæjarstjórn. Þar skal m.a. 

skrá heiti, aldur, kyn, tegund, lit og önnur einkenni hundsins. Ennfremur nafn og 

heimilisfang leyfishafa svo og skráningarnúmer hundsins. Leyfishafi fær merkta plötu sbr. 3. 

lið 2. gr. og eintak af samþvkkt um hundahald í Stykkishólmi. 

Lögregluvarðstofunni í Stykkishólmi og heilbrigðisnefnd skulu send afrit af leyfisbréfi.
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á. gr. 

Brjóti leyfishafi gegn ákvæðum samþykktar þessarar eða öðrum reglum, sem um 

hundahald gilda, skal fjarlægja viðkomandi hund. Skal hundinum komið fyrir, sé um minni 

háttar brot að ræða. Eigandi hundsins yrði bå að leysa hann þaðan út ge eiðslu alls 

kostnaðar vegna brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekað bro afturkaliast 

viðkomandi undanþága til hundahalds. 

Hættulegum hundum er heimilt að lóga þegar í stað. Bæjarstjórn er heimilt, hvenær 

sem er, að afturkalla leyfi fyrir einstaka hunda eða öll veitt leyfi, telji hún brýna nauðsyn þar 

á að höfðu samráði við heilbrigðisnefnd. 

  g1 

      
      

5. gr. 

Eftirlit með framkvæmd samþykktar þessarar er í höndum heilbrigðisnefndar og 

lögreglu. Að öðru leyti fer um framkvæmdina samkvæmt lögum nr. 109/1984., um 

hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

6. gr 

Framangreind samþykkt bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar staðtestist hér með sam- 
0 

kvæmt 22. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigåiseftirlit sbr. 1. gr. laga nr. 

7/1953 um hundahald og varnir gegn sullaveiki og 6dlast gildi 1. oktåber 1987 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 25. ágúst 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. 0 

Soffía Magnúsdóttir. 
  

Nr. 431 25. ágúst 1987 

GJALDSKRA 

fyrir hundahald í Stykkishólmi. 

1. gr. 

Leyfisgjald vegna undanþágu til hundahalds, sbr. c-staflið 2. gr. samþykktar um 

hundahald í Stykkishólmi frá 25. ágúst 1987 skal vera kr. 400 fyrir hvern mánuð eða brot úr 

mánuði. Gjaldið greiðist fyrirfram fyrir upphafstímabilið til reglulegs gjalddaga árgjalds sem 

er 1. mars ár hvert. Árgjaldið greiðist einnig fyrirfram fyrir tímabilið frá 1. mars til 

jafnlengdar. 

2. gr. 

Handsömunargjald skv. 4. gr. ofangreindrar samþykktar skal vera kr. 1.500 í fyrsta 

skipti, kr. 3 000 í annað og kr. 5 000 í þriðja skipti. 

3 gr. 

stig, og sæti þau síðan hlutfallslegum breytingum fyrir hvert gjaldár miðað við breytingar á 

byggingavísitölu. 

Gjöld skv. 1. og 2. gr. eru miðuð við b DYBEIngavs ko! u sem f gildi var 1. mars 1987 293 
g
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25. ácúst 

Ofangreind gjaldskrá sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar 

staðfestist hér með samkvæmt 22. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftir- 

lit til að öðlast gildi Í. október 1987. 

    

aráðuneytið, 23. ágúst 198 
   

Heilbrigðis- 

  

og fryggingan 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. a 

Soffía Magnú 

  

i. september 1987 Nr. 432 

a rm 
REGLUGERÐ 

um starfsheiti og starfsréttindi matvælafræðinga. 

Í. gr. 

Rétt til þess að kalla sig matvælafræðing og starfa sem slíkur hér á landi hefur sá einn, er 

hefur fengið til þess leyfi heil brigðismálaráðherra 

  

2. gr. 
Starfsleyfi samkv. Í. gr. skal veita þeim sem lokið hafa B.S. prófi í matvælafræðum frá 

skóla Íslands. Ráðherra getur að fenginni umsögn Matvæla- og næringafræðingafélags 

S og þeirrar deildar Háskóla Íslands, þar sem matvælafræði eru kennd. veit t þeim 

Stakmarkað eða tímabundið, sem lokið hafa sambærilegu háskólaprófi erlendis. Í 

þeim tilvikum 1 skal umsækjandi sanna þekkingu sína í íslenskri matvælalöggjöf og mæltu og 

rituðu íslensku máli, séu um erlenda ríkisborgara að ræða. 

  

       

— 
4 

Matvælafræðingur skal starfa samkvæmt lögum og reglugerðum um matvæli og aðrar cz 5 E c > 

neysluvörur. Starfssvið mátvælafræðinga er á heilbrigði: nunum, kennslustofnunum 

heilbrigðisstétta og matvælastofnunum. Matvælafræðingar starfa á eigin ábyrgð. 

í. Gg
 

    

4. gr 

Oheimilt er að ráða sem matvælafræðinga aðra en þá, sem hafa starfsleyfi samkvæmt 

     erð þessari. ag 

5. gr. 

Matvælafrædingi er skylt ad gæta bagmælsku um atridi, sem hann fær vitneskju um i 

starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli máls. Pagnarskyldan helst bått hann 

láti af störfum. Sömu reglur gilda um starfólk það sem matvælafræðingar kunna að hafa í 

starfi. 

6. gr. 

Matvælafrædingi ber ad bekkja skyldur sinar, vidhalda bekkingu sinni og tileinka sér 
nýjungar, er varða starfið. 

. ET. 

  

Jm matvælafræðinga gilda að öðru leyti reglur læknalaga nr. 80/1969, svo sem um 

  

viðurlög við bro )tum f starfi, sviptingu starfsleyfis og endurveitingu starfsleyfis.
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8. gr. 

Ráðherra getur í auglýsingu sett nánari ákvæði um framkvæmd þessarar reglugerðar. 

9. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 24/1985, um starfsheiti og 

starfsréttindi heilbrigðisstétta, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, Í. september 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 433 17. september 1987 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjár- 

afurða verðlagsárið 1987-1988 nr. 445 29. október 1986. 

1. gr. 

Á eftir 12. gr. komi ný grein, 12. gr. A, svohljóðandi: 

Skerða skal fullvirðisrétt, sem reiknast skv. ákvæðum þessa kafla, taki framleiðandi út 

ófryst kjöt og slátur úr afurðastöð umfram eftirfarandi mörk: 

1. Framleiðandi á lögbýli getur tekið allt að 60 kg af ófrystu kjöti auk sláturs af eigin 

framleiðslu fyrir hvern heimilismann sem hafði þar lögheimili 1. desember 1986 skv. 

þjóðskrá. 

Framleiðandi utan lögbýlis getur tekið allt að 60 kg af ófyrstu kjöti auk sláturs af eigin 

framleiðslu. 

Taki framleiðandi út meira magn úr afurðastöð en um getur í Í. og 2. ti. 1. mgr., 

skerðist fullvirðisréttur hans um það magn og jafnframt skerðist heildarfullvirðisréttur til 

framleiðslu á kindakjöti sbr. 2. gr. um sama magn. Óheimilt er að taka kjöt út úr afurðastöð 

eftir að það hefur verið fryst. Heimild til að taka út kjöt eftir ákvæðum þessarar greinar án 

þess að það skerði fullvirðisrétt viðkomandi framleiðanda, fellur niður hjá þeim aðilum sem 

slátra utan afurðastöðvar. 

Afurðastöðvum er skylt að halda sérstaka skrá yfir allt heimtekið kjöt, þar sem fram 

koma allar sömu upplýsingar og um innlagt kindakjöt. Skrár þessar skal senda Framleiðslu- 

ráði landbúnaðarins með sláturskýrslum og skal það annast útreikninga er sýna breytingu 

fullvirðisréttar skv. reglum þessum og tilkynna það viðkomandi afurðastöð áður en 

fullnaðaruppgjör fer fram skv. 12. gr. 

Sláturleyfishafa er skylt að merkja allt kjöt sem tekið er út úr afurðastöð samkvæmt 

ákvæðum þessarar greinar, með stimpli sem á stendur „HEIMTEKIÐ KJÖT — EKKI 

SÖLUVARA“. Stimpla skal skrokka á sex stöðum alls. Hvorn helming skal stimpla á 

þremur stöðum, á bóg, hrygg og læri. 

n 

to
 

2. 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, 17. september 1987. 

Jón Helgason. 

  

Stjórnartíðindi B 45, nr. 411—-433. Útgáfudagur 18. september 1987.
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Almenn skilyrði um láns- og leigusamninga skv. 1.0---2.0. 

Allar erlendar lántökur skv. 2.0 hér að ofan skulu bundnar leigusamningum og kjörin 

mótist af því, sbr. endurlánsskilyrði 38. og 39. pr. laga um stjórn efnahagsmála o. fl. nr. 

13/1979. 
Erlendu lánsíé skv. 2.0 sé eingöngu varið til kaupa á vélum, tækjum og búnaði skv. 

6.0, sem beinlínis eru fluttar inn vegna ráðgerðra leigusamninga eða í sama tilgangi hl 

að fjármagna samskonar tæki er smíðuð yrðu hérlendis í stað innflutnings. 
Láns- og leigusaminga þessa, skv. 2.0 hér að framan, er ekki heimilt að gera með ábyrgð 

eða endurláni innlends banka, sparisjóðs, tryggingafélags eða opinbers fjárfestingar- 
sjóðs. 
Hver samningur um einstaka vél, tæki eða búnað skal ekki vera fyrir lægri fjárhæð en 
USD 5000 eða að jafnvirði hennar í annarri mynt. Hámarks láns- eða leigutími er sjö ár, 
en varðandi leigu eða lán til lengri tíma skal sækja um heimild til víðskiptaráðunevtisins. 
Afrit lánssamninga við erlenda aðila og afrit leigusamninga við innlenda og erlenda 
aðila, ásamt reikningum frá innflytjanda véla, tækja og búnaðar, skulu jafnóðum lögð 

fyrir gjaldeyriseftirlitið tl staðlestingar. Við lok hvers mánaðar skulu þeir aðilar, er 
annast eða gera hér umrædda samninga, bæði með erlendu og innlendu fjármagni, 

leggja fyrir gjaldeyriseftirlitið heildaryfirlit um þá, þar með um jöfnuð samninga gerðra 
í erlendri og innlendri mynt skv. nánari reglum sem Seðlabankinn setur. Kröfur um 

framlagningu skjala og skýrslugerð hér að ofan eru byggðar á lögum um gjaldeyris- og 
viðskiptamál nr. 63/1979 og lögum um Seðlabanka Íslands nr. 36/1986. 

5 Óskir um láns- og leigusamninga vegna annarra véla, tækja og búnaðar í atvinnurekstri 

en um er getið í lið 6.0 skulu sendar með viðeigandi gögnum til gjaldeyriseltirlitsins, 

sem leggur þær fyrir viðskiptaráðuneytið. Sjá ennfremur 4.0 hér að neðan og auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 171/1980. 

Aðrar erlendar lántökur. 

Aðrar lántökur en þær, er tilgreindar hafa verið í auglýsingu þessari, svo og 
auglýsingu nr. 171/1980 skal sækja um til viðskiptaráðuneytisins. Í lántökubeiðni skal 

ítarleg grein gerð fyrir tilgangi lántökunnar. 

Ákvæði 17. gr. laga nr. 63/1979 um skipan gjaldeyris- og viðskiptamála skulu gilda eftir 
því sem við á vegna brota á auglýsingu bessari. 

Reglur þessar { 1.0—3.0 gilda um vélar, tæki og búnað til nota í atvinnurekstri, sem falla 

undir eftirtalda kafla tollskrárinnar og tilheyrandi tollskrárnúmer, þó ekki varahluti: 

59. KAFLA: 
59.05.01 Fiskinet og fiskinetaslöngur úr gerviefnum, - loðnu- og síldarnætur o.þ.h. 

73. KAFLA: 
73.21.06 Steypumót (mótakerfi) 
73.22. Tankar år rydfriu stáli 

73.27.05 Færibönd 

84. KAFLA: 
84.01 Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu (gufukatlar), þó ekki 

vatnsmiðstöðvarkatlar sem einnig geta framleitt gufu með lágum þrýstingi, 

háhitavatnskatlar (super heated water boilers) 
84.02 — Hjálpartæki við katla sem teljast til nr. 84,01
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84.03 Tæki til framleidslu å loftgasi, vatnsgasi og acetylengasi 
84.05 Gufuvélar 
84.06.10 Flugvélahreyflar 
84.06.69 Vararafstöðvar 
84.07 Vokvabrystivélar og hreyflar (þar með talin vatnshjól og vatnshverflar) 

84.08.10 Potuhreyflar 

84.08.20 Skrúfuþotuhreyflar 
84.08.50 Hlutar til þotuhreyfla eða skrúfuþotuhreyfla 

84.09.00 Sjálfknúnar vegþjöppur 
8410 — Vökvadælur 

84.11.11 — 
84.11.19 Dælur og þjöppur 

84.15 — Tæki og vélar til kælingar og frystingar 

84.16 — Sléttipressur 
84,17 — Vélar, tæki og vélasamstæður, svo og hliðstæður búnaður tl rannsóknastofa 
84.18 Midflåttaaflsvindur; vélar og tæki til síunar og hreinsunar á vökvum og 

lofttegundum 

84.19.21 Aðrar uppþvottavélar 
84.19.20 Annað 
84.20 Vogir 
84,21. Mekanisk tæki til dreifingar, sprautunar og úðunar á vökvum og dufti 

$4.22.11 Kraftblakkir til fiskiskipa og vindur til dráttarbrauta 
64.22.12 Vindur, þar með taldar akkeris- og skipavindur 
84.22.21 Lyftikranar 
84.22.50 Rennistigar og rennigangbrautir 
84.22.61 Færibånd og sniglar 

84.23.10 — 
84.23.40 Vélar og tæki til graftar, uppfyllingar, námuvinnslu, grjótnáms og annars þess 

háttar 
84.25.20 Sambyggðar uppskeru- og þreskivélar 

s4.25.32 Upptökuvélar fyrir kartöflur og aðra garðávexti 
84d.25.41 Flokkunarvélar fyrir egg og aðra landbúnaðarframleiðslu 

84.26.21 Mjólkurvinnsluvélar 

#4.26.29 Annað 
84.28 — Aðrar vélar og tæki til landbúnaðar 

84,29 Vélar og tæki til brauðkornsmölunar 

84.30 — Vélar og tæki, sem ekki teljast til einhvers annars númers þessa kafla. til 
notkunar við framleiðslu mat- og drykkjarvara 

#4.31 Vélar og tæki til framleiðslu og vinnslu á pappírsmassa, pappír og pappa 

$4.32 0 Bókbandsvélar 
84,33. Vélar og tæki til pappírs- og pappaskurðar 

84.34.10 Vélar, tæki og áhöld til að steypa og setja prentletur og vélar til framleiðslu og 
eftirvinnslu á prentmyndamótum, prentplötur og prentvölsun 

84.35. Aðrar prentvélar og hjálparvélar þeim tilheyrandi 

84.36 — Vélar til útpressingar á tilbúnum spunatrefjum; vélar til vinnslu á spunaefnum. 
náttúrulegum og tilbúnum; spuna- og tvinningarvélar og spólunar- og hespun- 
arvélar 

84.37 — Vefstólar, prjónavélar og vélar til framleiðslu á yfirspunnum þræði 
84.40.29 Þvottavélar, sem taka meira en 6 kíló, aðrar en til heimilisnotkunar
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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 meå hreyfli og ökumannshúsi með burðarþoli 3 tonn og þar ytir 

87.02.35 — 
87.02.49 Ökutæki til vöru- og efnisflutninga og sjúkrabifreiðar 

87.03.01 Slåkkvibifreidar 
87.03.02 Snjóplógar 
87.03.03 Kranabifreiðar 
87.04.01 — 
87.04.09 Grindur með hreyfli fyrir ökutæki er teljast til 87.01 - 87.05 

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 

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: 
89.01.3060 Tankskip af öllum gerðum 
#9.01.40 Vöruflutningaskip 
89.02 Dråttarbåtar 

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 0 Tæki og áhöld þeirrar tegundar sem notuð eru í ljósmynda- og kvikmynda- 

vinnustofum og falla ekki undir neitt annað númer í þessum katla; vélar til að 

taka ljósmyndað afrit af skjölum og þess háttar og varmaafritunarvélar 

90.11 Rafeinda- og prótansmásjár, rafeinda- og prótondtfraktógrafar 

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 — Tæki og áhöld til lyflækninga, tannlækninga, skurðlækninga og dýralækninga 
90.18 — Tæki til mekanóterapí, nuddlækninga. psykóteknískra rannsókna, oxygen- 

terapi, ózonterapí, aerosólterapí og gerviandardráttar; öndunartæki 

90.20 — Röntgentæki 

90.28: Rafmagns- og rafeindatæki og áhöld til mælinga, prófana. skoðana, greininga 
og sjálfvirkra stillinga
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Ur 94. KAFLA: 
94.02 — Húsgögn fyrir læknisaðgerðir, þar með taldar tannlæknis- og dýralæknisaðgerð- 

ir; tannlæknastólar og önnur slík sæti með mekanískum lyftir og öðrum 
hreyfrútbúnaði; hlutar til þessara húsgagna. 

Auglýsing þessi öðlast gildi mánudaginn 28. september 1987 og kemur í stað auglýsingar 

ráðuneytisins um erlendar lántökur og leigusamninga o. fl. nr. 227 25. maí 1987 og gildir til 

ársloka 1968. 

Viðskiptaráðuneytið, 24. september 1987. 

Jón Sigurðsson. 

Þórhallur Asgeirsson. 

Nr. 435 21. september 1987 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 486/1982 nm söluskatt með síðari 

breytingum. 

Í. gr. 

Eftirtaldar breytingar verði á 13. gr. reglugerðarinnar: 

a. 2. málslíður 2. mgr. 2. töluliðar orðist svo: 
Undanþágan nær ekki heldur tl tóbaks, drykkjarvara sem innihalda áfengi, tilbúinna 

efna til öl- og víngerðar, poppkorns, hvers konar íss eða annars sælgætis, þótt það sé 
ekki gjaldskylt samkvæmt lögum um vörugjald. 

b. 3. töluliður orðist svo: 

Sá hlut af fæðissölu veitingahúsa, greiðasölustaða, mötuneyta og annarra aðila, sem 

selja tilbúinn mat. er samsvarar 75% at innkaupsverði hráefnis til matargerðar sem 

undanþegið er söluskatti samkvæmt 2. tölulið þessarar greinar. Ekki skiptir máti í þessu 

sambandi hvort hráefnið er gjaldskylt til sérstaks söluskatts eða ekki. 

c. 21. töluliður orðist svo: 

Sala eða leiga á kvikmyndum til kvikmyndahúsa eða sjónvarpsstöðva sem leyfi hafa til 

útvarpsrekstrar. 

d. 22. töluliður falli niður. 

2. gr. 

16. töluliður 14. gr. reglugerðarinnar falli niður. 

3. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 19/1960 um söluskatt með 

síðari breytingum, öðlast gildi frá og með |. október 1987 og kemur til framkvæmda í fyrsta 

sinn vegna uppgjörs söluskatts vegna októbermánaðar 1987. 

Fjármálaráðuneytið, 21. september 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson, 

Lárus Ögmundsson.
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11. 

1.2. 

1.3. 

1. 

1.5. 

2.1. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

AUGLYSING 
um starfsleyfi fyrir skolphreinsistöð í Hveragerði, 

i. Almenn ákvæði 

Starfsleyti þetta gildir fyrir skolphreinsiþró fyrir Hveragerði. Stöðinni er ætlað að taka 

við alli að 100 tra rennsli á sekúndu. 
Eigi má breyta eða auka við þennan atvinnurekstur ef það getur leitt til aukinnar og/ 
eða annarrar mengunar, nema að fengnu nýju starfsleyfi. 
Forráðamönnum stöðvarinnar er skylt að sjá um, að á öllu athafnasvæðinu sé gætt 
fyllsta hreinlætis. Halda skal útliti og umhverfi snyrtilegu, m.a. skal fegra umhverfið 

með trjágróðri. Athafnasvæði stöðvarinnar skal afgirða. 
Um 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, 

lagi til við heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, að starfsleyfið verði endurskoðað, 

ef í ljós kemur hætta á skaðlegum áhrifum á umhverfi, heilsufar almennings eða 

óþægindi fyrir nærliggjandi íbúa. 

2. Varnir gegn mengun ytra umhverfis 

Hreinsun skólpsins skal samanstanda af eftirfarandi þrepum: 
1. Gólfsigtun þar sem sorp og aðrir aðskotahlutir eru fjarlægðir. 
2. Botnfelling í minnst þrem hólfum með vfirfallsloftun milli hólfa. 
Fyrsta árið sem stöðin starfar framkvæmir Hollustuvernd ríkisins mánaðarlega 
mengunarmælingar í aðrennsli stöðvarinnar og afrennsli hvers hólfs fyrir sig. Ef 
niðurstöður gefa tilefni til að mati Hollustuverndar ríkisins skal á Öðru ári gerð tilraun 

með loftun frá botni 2. hólfs í eitt ár og mánaðarlegum sýnatökum Hollustuverndar 

ríkisins haldið áfram. 
Sýni niðurstöður athugana skv. 2.2. að loftun geti betr hreinsivirkni skal beirri 

hreinstaðferð beitt. 
Forráðamönnum stöðvarinnar er skylt að ganga þannig frá útrás að ekki sjáist eftir 

blöndun við árvatnið. 

1. Utfellingar. 
2. Þekjur af rotverum. 

Ennfremur að ekki berist með frárennslinu efni sem valdi óþægilegri lykt, lit og 
gruggi. 

6 mánuðum eftir að stöðin hefur tekið til starfa skal í samráði við heilbrigðisnefnd fara 

fram könnun meðal nálægra íbúa á sjómengun og lyktarmengun tengdri rekstri 

stöðvarinnar. 
Sýni könnun skv. 2.5. að um vandamál sé að ræða ber stöðinni í samráði við 

Hollustuvernd ríkisins að gera ráðstafanir til úrbóta. 
Stöðin hefur heimild til að urða eða brenna botnset og ristarúrgang. Állur frágangur 

svo og staðarval til urðunar skal vera í samráði við heilbrigðisnefnd og við það miðast 
að ekki verði óþægindi, smithætta eða hætta á mengun umhverfisins. 

Nýting botnsets sem áburðarefnis er einungis heimil, sýni mælingar á efnainnihaldi að 

slíkt sé óhætt og að niðurbrot hafi átt sér stað a.m.k. 1 ár fyrir notkun. 

Forráðamenn stöðvarinnar skulu fylgjast reglulega með rennsli í viðtaka og í 

frárennsli. Skrá skal hæsta og lægsta gildi, sem vart verður í hverri viku. Árlega skal 

auk þess gera úttekt á sveiflum í rennsli frárennslis miðað við meðal rennsli á 

sólarhring.
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2.10. Þegar mánaðarlegum mengunarmælingum Hollustuverndar ríkisins lýkur, skulu 

forráðamenn stöðvarinnar árlega mæla í frárennsli fyrir og eftir hreinsun: 

— hitastig ('C) 

— uppleyst súrefni (O)) 

— sýrustig (pH) 
— lífræna og efnafræðilega súrefnisþört (BOD eða COD)} 
— lífrænar og ólífrænar svifagnir 

— sgerlamengun 
Mælingar skulu gerðar skv. leiðbeiningum mengunarvarna Hollustuverndar ríkisins. 

3. Eftirlitsgjöld 

Greiða skal gjald vegna eftirlits Hollustuverndar ríkisins í samræmi við 3. flokk 
gjaldskrár nr. 355/1986. Eftirlit mengunarvarna Hollustuverndar ríkisins fer fram í samræmi 

við 3. gr. gjaldskrárinnar. 

Niðurstöður athugana skv. 2.9. og 2.10. hér að framan skulu skv. 4. gr. gjaldskrárinnar 

árlega sendar mengunarvörnum Hollustuverndar ríkisins. 

4.1. 

4. Gildistaka 

Starfsleyfi þetta, sem pefið er út 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 

stod í 3. gr. laga nr. 109/1984. um hollustuhætti og heilbirgðisettirlit, öðlast þegar 
gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyvtið, 27. ágúst 1987. 

F. hr. 

Ingimar Sigurðsson. = 

Hrafn Pálsson. 
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skylt að framkvæma leiðréttingu samanber |. mgr. Leiðrétting verður gerð einu sinni á 

ári sbr. 3. gr. Hliðstæð regla gildir ef um er að ræða sölu samkvæmt vatnsmæli. 

Á gjöldin leggjast skattar samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. Þegar um afnot á 

heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar, sbr. 3. gr.. getur hitaveitan vikið frá 

framangreindu verði og ákveðið gjaldið sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá 

Þessari. 

5. gr. 

Endurgjald fyrir kranavatn í húsum, sem ekki eru hituð með hitaveitu, skal vera 12% af 

áætluðum hitunarkostnaði með hitaveitu samkvæmt mati hitaveitunnar. Gjald þetta lækkar 

hlutfallslega ef hluti hússins er hitaður með vatni frá hitaveitunni. 

6. gr. 

Stofngjöld skal reikna af öllu húsrými á lóð. Heimilt er að undanskilja sérstakar 

byggingar aðrar en bifreiðageymslur. 

Stofngjald skal vera: 

a) Af öllu húsnæði öðru en um getur í liðum b og c hér á ettir: 

Stærð húss Stofngjald 
250 m' — kr. 35 400.00 

251— 500 m' kr. 35 400,00 + 84,40 kr/m" yfir 250m" 

501—1500 m" kr. 56 500,00 + 49,40 kr/m” yfir  500m” 

1501—-6000 m' kr. 105 900,00 + 31,70 kr/m? yfir 1500m" 

6000 m kr. 248 550,00 + 24,90 kr/m" yfir 6000m” 

Lágmarksstofngjald fyrir íbúð í sambýlishúsiskalvera ............. kr. 26 640,00 

Sama gildir um annað húsnæði í slíkum byggingum. 
b) Fyrir rafkynt hús með bilofnum eða geislum sem einungis tekur heimæð til neysluvatns- 

notkunar, skal greiða 40% af stofngjaldi skv. a-lið. Þetta gjald hækkar ekki þótt 

heimtaugin verði síðar notuð til húshitunar. ef sú breyting fer fram innan S ára. 

c) Hitaveitunni er heimilt að leggja sérstakar heimæðar, sem ekki eru ætlaðar til hitunar 

skv. reikningi og fellur þá niður gjald skv. Hðum a. og b. 

7. gr. 

Af húsnæði sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun, gjaldfalla 50% 

stofngjalds þegar hafin er lagning dreiflæða og götuæða veitukerfis, sem bundin er 

ákveðnum framkvæmdaáföngum í viðkomandi hverfum, en eftirstöðvar gjaldsins gjaldfalla 

þegar tengingu heimæða er lokið. 
Heimilt er hitaveitunni að veita frest til að greiða eftirstöðvar gjaldsins. 

Af nýju húsnæði og breytingum eða endurbyggingu á húsnæði, sem húseigendur geta 

miðað við að tengja hitaveitunni áður en það er tekið í notkun. gjaldfellur 50% stofngjalds 

við veitingu byggingarleyfis og eftirstöðvar við útgáfu fokheldisvottorðs samkvæmt gildandi 

gjaldskrá á þeim tíma. 
Af húseignum, sem um gilda sérstök ákvæði eða sérsamningar um stofngjöld. t. d. 

vegna dreifðrar byggðar, gjaldfellur stofagjald þegar tengingu heimæðar er lokið nema 

annað sé tekið fram í samningum. 

8. gr. 

Pegar lokad hefur verid fyrir adrennsli heita vatnsins til notenda vegna vanskila, skal 

gjald fyrir að opna á ný Vera ......02...00 rn rn ek k kr nn te kr. 1 570,00 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu opnunargjalds áður en opnað er.
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9. 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 21 dags frá gjalddaga. 

10. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtak: á kostnað gjaldenda. 

Íi. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 
101,3 stig. 

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari. þó ekki meira 

en nemur breytingum sem á nefndri vísitölu verða, enda liggi fyrir staðfesting ráðuneytisins 
hverju sinni. 

Gjaldskrá þessi 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. 339, 16. júlí 1987. 

fðnaðarráðuneytið, 14. september 1987. 

F.h.r. 

Árni Þ, Árnason. Þáll Líndal 

21. september 1987 Nr. 438 

REGLUGERÐ 

um sérstök tosveiðisvæði samkvæmt lögum nr. 97 20. desember 1985, 

í. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði F. og G. liðar 3. gr. laga nr. Sí 31. maí 1976, er öllum skipum heimili 
að stunda veiðar með botnvörpu á eftirgreindum veiðisvæðum og tímum: 
A. Utan Breiðafjarðar, frá 1. október 1987 til 31. desember 1987 norðan 65“ og utan 

fjögurra sjómílna frá línu, sem dregin er úr Öndverðarnesvita í Bjargtanga (65 302 N. 

240 321 V). Að norðan markast svæðið af línu dreginni réttvísandi í vestur frá 
Bjargtöngum. 

B. Eyrir Vestfjörðum, frá Í. október 1987 til31. desember 1987, utan línu sem dregin er 8 

sjómílur utan viðmiðunarlínu samkvæmt lögum nr. 81/1976, frá línu dreginni réttvísandi 
í vestur frá Bjargtöngum að línu sem dregin er 317“ réttvísandi frá Óshólavita í 
Ísafjarðardjúpi. Norðan línu. sem dregin er 317? frá Óshólavita norður um að 22 44'0 

V, eru togveiðar með botnvörpu heimilaðar utan fjögurra sjómílna frá viðmiðunarlínu. 

2. gt. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 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, 21. september 1987. 

F.hr. 

Árni Kolbeinsson. Þórður Eyþórsson. 

 



Nr. 439 844 28. september 1987 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Blönduóss. 

I KAFLI 
1. gr. 

Hitaveita Blönduóss selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa verið 
eða verða gerð á Blönduósi eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. og 
reglugerð um hitaveitu og hitalagnir á Blönduósi. 

2. gr. 

Hitaveita Blönduóss lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að 
dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis 
og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. 
Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur í 
2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið, sem hús hans er 
tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni 
á ári og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir Í. janúar ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir allt árið, bótt orkunotkun verði minni, hluta úr ári. 

II. KAFLI 
4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
Kr. 

a) Fastagjald á mánuði ..........00....0... 0 kkk ken 500,00 

fyrir hverja byrjaða 5 mín.lítra. 

b) Vatnsgjald ........0.000...0 0... k ener k kernerne k er rk tres 1 000,00 
å månudi fyrir hvern min. litra i håmarks stillingu hemils. 

c. Vatnsgjald um rennslismæli ..........0sssseseveeeeeevevrkren enken rknkne 53,30 
fyrir hvern rúmmetra vatns. 

5, gr. 
Vilji notandi fá meira rennsli í kranavatnslögn en er á miðstöðvarkerfi getur hann 

fengið sér skammtara á kranavatnslögn hjá hitaveitunni. Kranavatnsskammtarar í sambandi 

við aðalhemil eru af 4 gerðum og gefa þeir eftirfarandi rennslishlutföll milli miðstöðvarkertis 

og kranavatnslagnar: 

Á senuueuusuussuenenn nen users kk rnkrrnne 1,00/1,0 

Bo... 0,95/1,3 

Cr 0,90/1,7 

Do RRES SEERE 0.85/2,8 

Vatnsskammtur notanda (gjaldsskammtur) er í þessu tilvíki reiknaður 1,0.
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6. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin mánaðarlega og skulu þau greiðast til þeirra 
innheimtustofnana, sem sveitarstjórn ákveður. Gjalddagi er við útgáfu reiknings. Hafi 

reikningur eigi verið greiddur innan 20 daga frá útgáfu reiknings er heimilt að reikna 
dráttarvexti eins og þeir eru ákveðnir hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. gr. laga nr. 10/1961 og 
ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. 

li. KAFLI 
7. gr. 

Heimæðagjald Hitaveitu Blönduóss skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss (utanmál) Heimæðargjald 

Allt að 300 m 45 021.00 kr. 
300— 2 000 m 45 021,00 kr. fyrir — 300 m og 41,30 kr/m' þar yfir 

2 000— 6000 m 115 350,00 kr. fyrir 2 000 m' og 32,90 kr/m" þar yfir 

6 000—10 000 m 246 763.00 kr. fyrir 6 000 m og 26,80 kr/m“ þar yfir 

Meira en 10 000 m' 353 839.00 kr. fyrir 10 000 m og 23,10 kr/m” bar yfir 

Stofngjald fyrir hvern aðrennshismæli umfram einn á sama inntaki er ...... kr. 4 867,00. 

8. gr. 

Gjöld samkvæmt 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 3699. Er hitaveitunni 
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 gjaldenda. 

il. gr. 

Hitaveita Blönduóss hefur rétt til ad loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 

minnst 5 daga fyrirvara. Lokunargjald er jafnvirði Í mínútulítra af heitu vatni, á þeim tíma 

sem lokunartilkynning er send út. nú 20.00.0000... 000 kr. 1 000,00 

Hitaveita Blönduóss hefur rétt til að krefja notanda um innheimtugjald, er nemi hálfu 

lokunargjaldi, vegna undirbúnings að lokun vegna vanskila. Gjald þetta gjaldfellur fari 
lokunarmaður á vettvang og afhendi þar skriflega tilkynningu um lokun án þess að til 
lokunar hafi komið. 

12. gr. 

Eftrltísmanni Hitaveitu Blönduóss 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.
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Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 

1967, til að öðlast gildi 1. október 1987, og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 430, 20. okt. 1986. 

Íðnaðarráðuneytið, 28. september 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 440 28. september 1987 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Seyðisfjarðar 

I KAFLI 

1. gr. 

Hitaveita Seyðisfjarðar selur afnot at heitu vatni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa 

verið og verða gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveita Seyðisfjarðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar þess, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að 

dómi hitaveitunnar. Einnig lætur hitaveitan í té heitt vatn til hitunar neysluvatns. 

Íí, KAFLI 

3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greida samkvæmt orkumæli kr. 0,99 fyrir hverja 

kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 12,87 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Hitaveitu Seyðisfjarðar er heimilt að selja heitt vatn samkvæmt vatnsmæli eingöngu. 

Gjald fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 98,00. 
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. 

Heimædagjåld fyrir Hitaveitu Seydistjardar 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.
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6. gr. 
Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkrætt. Þó er heimilt að 

veita gjaldfrest á hluta heimæðargjalds ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi 

skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

7. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila, skal 
gjald fyrir að opna á ný vera kr. 1 100,00. 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

8. gr. 

Hitaveitugjöld skv. S. og 7. gr. í gjaldskránni eru miðuð við vísitölu byggingar- 
kostnaðar. 

Allar taxta- og gjaldskrárbreytingar skulu hljóta staðfestingu iðnaðarráðuneytisins 
hverju sinni. 

IN. KAFLI 
- 9. gr. 

OL gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseiganda. 

10. gr. 

Hitaveita Seyðisfjarðar hefur rétt til að loka adrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

viðskiptamanns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að 

húsi, sem hitaveitugjöld eru vangreidd al. 
Fyrirætlun um að loka, ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Seyðisfjarðar skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum 

hemlum, mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við veitukerfi Hitaveitu 

Seyðisfjarðar. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á 
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 mál. Jafnframt er úr gildi felld eldri 
gjaldskrá sama efnis nr. 25, 15. janúar 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 28. september 1987. 

EF. hr. 

Páli Flygenring. 
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10. gr. 
Hætti Lind hí. starfsemi skulu eigendur Lindar hf. tilnefna stjórn sjóðsins sameiginlega 

(þ.e. Samvinnubanki Íslands, Samvinnusjóður Íslands og Banque Indosuez, Paris). 

li. gr 
Stjórn sjóðsins getur breytt skipulagsskrá þessari ef hún er einhuga um breytinguna. 

Nafni sjóðsins má þó aldrei breyta. 

12. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

29. september 1987 Nr. 442 

AUGLÝSING 
um bann við upprekstri sauðfjár á afrétti í Skútustaðahreppi í 

Suður-Þingeyjarsýslu. 

Landbúnaðarráðuneytið hefur, samkvæmt heimild í 5. mgr. 23. gr. laga nr. 17/1965 um 
landgræðslu, sbr. 2. gr. laga nr. 42/1982, ákveðið að banna upprekstur sauðfjár á afrétti í 
Skútustaðahreppi í Suður-Þingevjarsýslu. Bann þetta gildir frá 1. október n.k. og tl ársloka 

1987. 
Um brot gegn banni þessu fer eftir ákvæðum 43. gr. laga nr. 17/1965 um landgræðslu, 

sbr. 40. gr. 1. nr. 10/1983. 

Landbúnaðarráðuneytið, 29. september 1987. 

Jón Helgason. En 

Jón Höskuldsson. 

25. september 1987 Nr. 443 

REGLUGERÐ 

um fullvirðisrétt fil framleiðslu sauðfjárafurða 

verðlagsárið 1988-1989. 

Í KAFLI 

Orðaskýringar. 

I. 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 

lögbyli eða framleiðendur búvöru utan lögbýla skv. reglugerð nr. 291/1987. 

Ærgildisafurð er afurðaeining. Ein ærgildisafurð telst vera 18.2 kg af kindakjöti og 
tilsvarandi magn af slátri og gærum. 

B 57
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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 landbúnaðarráðuneytsins, sbr. 

tarðalög nr. 65/1976 með síðari breytingum. 

Fullvirðisrétíur er það magn sauðfjárafurða, sem búmarkssvæði og/eða framleiðendum 

er ábyrgst fullt verð fyrir á grundvelli samnings skv. a-lið 30. gr. 1. nr. 46/1985. 

ir, KAFLI 

Um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða. 

2. gr. 

Búmarkssvæði vegna framleiðslu sauðfjárafurða skulu vera hin sömu og ákveðin voru 
með reglugerð nr. 291/1987. Landbúnaðarráðherra er heimilt að sameina búmarkssvæði 
innan búnaðarsambandssvæðis, ef hlutaðeigndi búnaðarsamband óskar þess fyrir 30. 

oktbóber 1987. 

3. gr. 

Fullvirðisréttur einstakra framleiðenda til framleiðslu sauðfjárafurða á verðlagsárinu 
1988/1980 skal vera hinn sami og þeim var ákveðinn með reglugerð nr. 445/1986 um 

fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða verðlagsárið 1987/1988, og reglugerð nr. 197/1987 
um breytingu á henni, með eftirfarandi frávikum: 
a) Heimilt er Framleiðsluráði landbúnaðarins að halda eftir fullvirðisrétti til ráðstöfunar 

skv. 8. og 12. gr. Skal þetta magn tekið hlutfallslega af fullvirðisrétti einstakra 
framleiðenda á búmarkssvæðum skv. 7. gr. rg. nr. 201/1987 þannig: 

1. Allt að 0,3 af fullvirðisrétti framleiðenda á búmarkssvæðum nr. 6 — 12 og nr. 17 — 
21. 

2. Allt að 0,6% af fullvirðisrétti framleiðenda á búmarkssvæðum nr. 5, 13, 14, 22 og 23. 

3. Allt að 0,9% af fullvirðisrétti framleiðenda á búmarkssvæðum nr. 1 — 4, 15, 16, 24 og 

25. 
b) Niður fellur fullvirðisréttur til framleiðslu sauðfjárafurða, sem seldur hefur verið 

Framleiðnisjóði landbúnaðarins, sbr. reglugerð nr. 406/1986. 

c) Hafi framleiðandi gert samning við Framleiðnisjóð landbúnaðarins um leigu fullvirðis- 

réttar, er ekki heimilt að nýta réttinn með innleggi sauðfjárafurða á verðlagsárinu. 

d) Heimilt er búnaðarsambandi að láta kalla inn fullvirðisrétt, sem ákveðinn var með 9. gr. 
tg. nr. 445/1986, hluta hans eða allan, ef sérstakar ástæður eru Gl. Fullvirðisrétti þessum 

ráðstafar búnaðarsambandið samkvæmt ákvæðum á. gr. þessarar reglugerðar. Tilkynn- 

ing um að búnaðarsamband hyggist nota bessa heimild skal hafa borist Framleiðsluráði 

landbúnaðarins fyrir 20. október 1987. 

4. gr. 

Fullvirðisrétti samkvæmt d-lið 3. gr. er viðkomandi búnaðarsambandi heimilt að 

ráðstafa til framleiðenda sem um það sækja og uppfylla einhver eftirtalinna skilyrða: 

1. Framleiðendur sem orðið hata fyrir einstakliingsbundnum 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 mjólkurframleiðslu og 

sauðfjárrækt skv. síðasta skattframtali. 

n
a
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3. Framleiðendur sem tekið hafa í notkun ný fjárhús og/eða hlöður, stækkuð fjárhús eða 
endurnýjuð að meirihluta eftir 1. september 1983 eða hafa stofnað til félagsbús ettir 1. 
janúar 1983. 

á. Framleiðendur sem teljast frumbýlingar. þ.e. hafa hafið búskap eftir 1. janúar 1983. 
Umsókn, síudd staðfestum upplýsingum um búskaparaðstöðu. skal senda viðkomandi 

búnaðarsambandi fyrir 1. nóvember 1987. Búnaðarsamband tilkynnir umsækjendum og 
Framleiðsluráði landbúnaðarins afgreiðslu umsókna fyrir 30. nóvember 1987. Óheimit er að 
rýmka fullvirðisrétt skv. þessari grein umfram búmark hlutaðeigandi býlis til framleiðslu 
sauðfjárafurða. 

Bunaðarsambandi er heimilt að fela Framleiðsluráði landbúnaðarins að annast fyrir 
sína hönd framangreinda ráðstöfun á grundvelli tillagna, sem sambandið gerir til ráðsins. 

5. gr. 
Nú eru lítlömb 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 ettirfarandi reglum: 

Jafngildi fullvirðisréttar er fundið sem þungi seldra líflamba x 0,4. Fullvirðisrétti þessum 
skal ráðstafa skv. 4. gr. Frá fullvirðisrétti framleiðanda, sbr. 3. gr., sem selt hefur líflömb, 
skal draga fullvirðisrétt, er jafngildir þunga hinna seldu líflamba. 

Búnaðarsamband tilkynnir Framleiðsluráði fyrir 1. sept. 1988 hvort það hyggst nota 
heimild þessa. Sauðfjársjúkdómanefnd skal tilkynna Framleiðsluráði og hlutaðeigandi 
búnaðarsambandi um sölu líflamba á búmarkssvæðinu vegna fjárskipta fyrir 1. nóv. 1988, 
Framleiðsluráð reiknar út og tilkynnir búnaðarsambandi og framleiðendum jafngildi hinna 
seldu líflamba í fullvirðisrétti fyrir 10. nóv. 1988. 

6. gr. 
Framleiðanda er heimilt með samkomulagi við hlutaðeigandi afurðastöð að nýta allt að 

5% af fullvirðisrétti sínum verðlagsárið 1989/1990 með innleggi á verðlagsárinu 1988/1989. Í 
samkomulagi þessu skal m.a. taka fram um greiðslu þessara afurða, sbr. 2. mgr. 29. gr.l. nr. 
46/1985. 

Nýtt framleiðandi ekki allan fullvirðisrétt sinn skv. 3. og 4. gr., greiðir ríkissjóður fyrir 
hinn ónýtta fullvirðisrétt allt að 10% fullvirðisréttar hans. Greiðslan skal svara til hlutfalls 
launa og fjármagnskostnaðar í grundvallarverði sauðfjárafurða 1. sept. 1988. Framleiðslu- 
ráð landbúnaðarins annast greiðslu þessa skv. nánari reglum, er landbúnaðarráðherra setur. 
Með sama hætti getur framleiðandi óskað eftir slíkri greiðslu fyrir hærra hlutfall ónýtis 
fullvirðisréttar, enda berist Framleiðsluráði landbúnaðarins umsókn hans um það tyrir Í. 
júní 1988. 

Nýti framleiðandi ekki fullvirðisrétt sinn með reglum |. og 2. mgr. þessarar greinar. 
skal hinum ónýtta fullvirðisrétti ráðstafað þannig á meðan endist: 
a) til þeirra framleiðenda á búmarkssvæðinu er fengu fullvirðisrétt, sem er hlutfallslega 

minni en fullvirðismark svæðisins, skipt hlutfallslega á milli þeirra upp að fullvirðis- 
marki. 

b) síðan skv. ákvæðum 1, — 4. töluliðar 4. gr. 
c) til framleiðenda á búmarkssvæðinu, er lögðu inn sauðfjárafurðir umfram fullvirðisrétt 

sinn, þó aldrei meira en að búmarki þeirra. 
d) afgangi sem verða kann, skal varið til þess að óráðstafaður fullvirðisréttur skv. d-lið 3. gr. 

nemi 3% af samanlögðum fullvirðisrétti búmarkssvæðisins. svo og til að mæta 
fullvirðisrétti skv. á. mgr. 2. gr. rg. nr. 157/1987.
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7. gr. 
Framleiðanda er heimilt að ráðstafa fullvirðisrétti jarðar sinnar og tilsvarandi bumarki 

til annars lögbýlis með samþykki viðkomandi búnaðarsambands, sbr. 6. gr. rg. nr. 291/1987. 

Tilkynning um ráðstöfun þessa studd samþykki búnaðarsambands skal hafa borist Fram- 

leiðsluráði landbúnaðarins fyrir Í. júní 1968. 

Þeim aðilum, sem veittur var aukinn fullvirðisréttur skv. á. mgr. 2. gr. rg. nr. 157/1987, 

er óheimilt að ráðstafa honum á annan hátt en með eigin innleggi kindakjöts í afurðastöð. 
Nú nýtir framleiðandi ekki þennan fullvirðisrétt, allan eða hluta hans, og skal hinn ónýtti 
hluti fullvirðisréttarins þá falla niður á því ári. Fullvirðisréttur hans á næsta verðlagsári er þá 

ákveðinn eins og viðkomandi hefði nýtt sér réttinn með framleiðslu. 
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 
fullvirðisrétti, sem viðkomandi lögbýli hefur og skiptist á milli þeirra í því hluttalli sem notað 

hefur verið, þegar ábúendaskipti fara fram. 

8. gr. 

Nú óskar framleiðandi, sem á árinu 1982 gerði samning við Framleiðsluráð landbúnað- 

arins um fækkun sauðfjár, eftir því að auka/hefja innlegg sauðfjárafurða í afurðastöð á 

verdlagsårinu 1988/1989. Skal hann bå senda Framleiðsluráði tilkynningu þar um fyrir Í. 
nóvember 1987. Framleiðsluráð landbúnaðarins gerir tillögu til landbúnaðarráðherra um 
fullvirðisrétt framleiðanda. Skal sú tillaga taka mið af búmarki hans, fullvirðismarki 

hlutaðeigandi búmarkssvæðis, sauðfjárfjölda sem á jörðinni heftur verið skv. forðagæslu- 

skýrslu og búrekstraraðstöðu þar, þ.m.t. landkostum. 
Með sama hætti skal ákveða fullvirðisrétt þeirra sem tekið hafa sauðté 1983 og síðar. 

eftir samningsbundinn niðurskurð vegna sauðfjársjúkdóma. 

9. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins heldur skrá um fuilvirðisrétt til framleidslu saudfjåra- 
furða og breytir skrá um fullvirðisrétt og búmark í samræmi við samninga um skipti. sölu og/ 

eða leigu á fullvirðisrétti sem staðfestir eru á grundvelli samnings, sbr. 7. gr. 

Hl KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
10. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins aflar upplýsinga vegna framkvæmdar þessarar reglu- 

gerðar og annast eftirlit með uppgjöri afurðastöðva við framleiðendur. Afurðastöðvum er 

skvit að láta Framleiðsluráði landbúnaðarins í té allar þær upplýsingar sem að gagni geta 

komið við störf þess og bær geta veitt. 

Il. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins tilkynnir hlutaðeigandi sláturleyfishöfum tullvirðisrétt 
framleiðenda eigi síðar en 10. desember 1988. 

Frumgreiðsla fyrir sauðfjárafurðir skv. 1. tt. 29. gr. Í. nr. 46/1985 skal miðuð við 

fullvirðisrétt hlutaðeigandi framleiðanda skv. 3. gr., sbr. þó 1. mgr. 6. gr. Fullnaðargreiðsia 
og viðbótargreiðsla skv. 2. og 3. tl. 29. gr. áðurnefndra laga skulu miðast við endanlegan 
fullvirðisrétt framleiðanda til framleiðslu sauðfjárafurða skv. þessari reglugerð.
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22. september 1987 Nr. 444 

TC RR EÐ GLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja 

r. 201/1979. 

6. gr., b. statliður, 

„Flunitrazepamum. 30. mg. (Dæmi: Rohypnol Í mg 30 
töf 

stafliður, XIV. töluliður hl 

Hámarksmagn á (Dæmi: Halcion 0.125 mg 60 töflur; 
0,25 

  

d bessi, sem sett er samkvæmt 

  

imild í 16. gr. lyfjalaga nr. 108/1984, tekur 

  

gildi Í. Óktóber 1987. 

  

Heilbrigðis- og t 22. september 1987. 

  

inga málaráðuney vid, í 

Guðmundur Bjarnason. 
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REGLUGERD 

um breytingu (4.) å reglugeré um åvana- og fikniefni nr. 16/1986. 

  

1. gr. 

Eftirfarandi breyting skal gerð á lista í fylgiskjali Í með reglugerðinni: 

EFNI Alþjóðasamningar  Ínn-/útfl leyfis Óheimilt sbr. 2. gr. Undanþágur og 
INN — nafn N-1961 krafist laga um áv. og athugasemdir 
(latneskt) P-1971 fíkniefni nr. 65/1974 

Fsk. I-IV og 2. gr. hér 

að framan 
  

5)9(30 mg)) Flunitrazepamum P IV 

5)9(7,5 mg)) Triazolamum 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 2. gr. laga um ávana- og fíkniefni nr. 
65/1974, tekur gildi 1. október 1987. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 22. september 1987. 

  Guðmundur Bjarnason.   
Ingolf J. Petersen. 

Nr. 446 18. september 1987 

AUGLYSING 
um fridlysingu Dverghamra á Síðu. 

Samkvæmt heimild í 22. gr. laga nr. 47/1971, um náttúruvernd, hefur Náttúruverndar- 

ráð fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa sem náttúruvætti Dverghamra á Síðu, Hörgslands- 
hreppi, Vestur-Skaftatellssýslu. 

Mörk svæðisins fylgja núverandi girðingu umhverfis Dverghamra, sbr. meðfylgjandi 
uppdrátt. 

Eitirfarandi reglur gilda um svæðið: 
1. Tilgangur friðlýsingarinnar er að varðveita jarðmyndanir og lífríki svæðisins í núverandi 

mynd. Hvers konar mannvirkjagerð eða jarðrask, sem breytt getur útliti eða eðli 

svæðisins, er Óheimilt, nema til komi sérstakt leyfi Náttúruverndarráðs. 

2. Svæðið er einungis opið gangandi fólki og er það vinsamlegast beðið að ganga vel um og 
fylgja merkiri gönguleið. 

3. Hvers konar losun jarðefna, rusls eða sorps er óheimil á svæðinu. 

Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess, sem fer með 
umboð ráðsins. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni, sera tekur gildi við birtingu þessarar auglýsing- 

ar Í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, I8. september 1987. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 

Runólfur Þórarinsson.





  

= amtemher 1087 256 . september 1987 

EGLUGERD 

um breyting å regluge Á 5 á = 

  

ö nr. 170/1987, um þátttöku almanna- 

trygginga í bifreiðakaupum fatlaðra. 

Í stað „1. september“ í í. mgr. 2. gr. komi 1. október. 

  

     
5 3. gr. orðist svo: 

Nefndinni er heimilt að leita sér iðslu mála. Deildarstjóri 

eiðsludeildar Tryggingastofnunar ríkisins skal vera ritari nefn darinnar. 

7. mgr. 3. gr. orðist svo     

    

      

desember ár 

skal fara fram 

á tímabilinu Í. 

lögur nefndarinnar skulu 

vegna úthlutunar komandi árs 

   

  

I. setning 2. mgr. 

Heimilt er að víkja frá 

tilnefna Ökumenn, einn eða fleiri, sé 

hennar. 

    

  

  

sérstakar ástæður með því, en þá í skal umsækjandi 

aka mega bifreiðinni i med tilliti til ábyrgðartryggingar 

  

5. gr. 

Við 5. gr. bætist ný málsgrein er verði 4. mgr. og orðist svo: 

Þó er heimilt að 

einstakling. sen 

   

    

styrk allt að 40% af kaupverði bifreiðar sé um að ræða 
17 f án sérbúinnar og dýrrar bifreiðar vegna fötluna 

  

Ákvæði til bráðabirgða orðist svo: 

Nefnd samkvæmt 3. gr. tekur til starfa frá og með Í. < 

1988. 

  

bessi, sem sett er samkv. 

með síðari breytingum 
   

  

y. laga nr. 67/1971, um    alman Inatry yet 

  

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 11. september 

Guðmundur Bjarnason. 

[QUFOSSON.    

  

Stjórnartíðindi B 47, nr. 43/—447. Útgáfudagur 30. september 1987.



STJÓRNARTÍÐINDI B 48 — 1987 
  

  

30. september 1987 857 Nr, 448 

REGLUGERÐ 

um gjald af ísfíski sem fluttur er óunninn á erlendan markað. 

l. gr. 

Greiða skal sérstakt gjald af ísfiski, sem fluttur er óunninn á erlendan markað. [ 

skip eigin afla å erlendan markað er sá afli undanþeginn gjaldi þessu. Gjaldið rennur í 

Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins. Vegna útflutnings frá og með 1. október til og með 31 
desember 1987 skal gjaldið vera sem hér segir: 

    

Karfi ........ 

Miðað er við slægðan fisk með haus. Hvað karfa varðar er þó n 

  

;ðan fisk. 

  

Upplýsingar útflytjenda um magn einstakra fisktegunda og heildarmagn skulu til- 

greindar í átílutnir 

Jafnframt ska 

útflutnings. 

gsleyfi í hvaða banka gjaldeyrisskil fari fram vegna 

  

   

3. gr. 
Viðskiptaráðuneytið sendir hl 1taðeigandi viðskip! tabanka FARE anda sbr. 2. mgr. 2. gr. 

afrit af utflutningsleyfi og innheimtir bankinn gjald å grundvelli upplysinga samkv. i. mgr. 

b
a
 

r. af fyrstu gjaldeyrisskilum ser bankanum berast vegna than ningsins 

Lokaskil fara fram þegar bankanum berast endanlegar magntölur vegna útflutningsins 

    

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum nr. 66, 10. júlí 1987, til 

að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að mál. Jafnframt fellur úr 

gildi reglugerð nr. 316, 14. júlí 1987. 

    

Sjávarútvegsráðuneytið, 30. september 1987. 

F.h.r. 

Armi Kolbeinsson. — A 
Jón B. Jónasson. 

B 358 B 5? 

Rikisprentsmidjar



858 28. september 1987 

REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

l. gr. 
Upphæðir greiddra bóta almannatrygginga samkvæmt lögum nr. 67/1971, um almanna- 

yggingar, með síðari breytingum, skulu hækka frá 

því, sem þær eru 30. september 1987. 

  

   

I. október n.k. að telja um 7,23% frá 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 79. gr. laga nr. 67/1971 um al nannatryggingar, með 
= uge ö JOE & 

síðari breytingum. 

Heilbrigðis- og trvggingamálaráðuneytið, 28. september 1987 

suðmundur Bjarnason. 
Páll Sigurðsson. 

  Stjórnartíðindi B 48, nr. 448—449. Útgáfudagur 30. september 1987



STJÓRNARTÍÐINDI B 49 — 1987 
   

    

REGLUGERÐ 

um ábyrgðargjald skv. VÍ. kafla laga nr. 68/1987, bráðabirgðalaga 

um ráðstafanir í fjármálum. 

Bankar, lánasjóði 

njóta ábyrgí Oar riki 

ársfjórðungslega, sbr. 3. gr., í 

sínum Í erlendum gjaldeyri, 

    

        

   
    

    

lánastofnanir, fyrir tæki 

hvort VOTE 

af I. mer. og 2. mgr. 4. gr.     

#0 skrásettum erlen: 

ábyrgða við ákvörðun 

    samanlagæ 

     

    

  

á upptg 
   

   
IC er skul ibir     

S 
J =

 a 

    
   
    

   

        

og nemur 

framlag beirra, t d 

Abyrgðargjald 

  

ársfjórð ungs 1987. 

abili lykur áttarvexti. sbr 

    í si: al I 

a Tag - OK) 7 af 7 > 
fla laga nr. 25/1987, af bvi er 

á ør 

    Seðlabanki Íslands lætur 

útfylla skv. þeim leiðt be 
3: EN 

V 

>iningum sem bar koma 
Jargjaldinu å vid i 

  

komandi gjalddaga. 

   



Nr. 450 860 2. október 1987 

Gjaldskyldir aðilar skulu færa á fyrrgreind eyðublöð brúttófjárhæð allra skuldbindinga 

sinna í erlendum gjaldeyri, þ.m.t. ábyrgða. eins og höfuðstóll þeirra er þann 10., 20. og 

síðasta dag hvers mánaðar á viðkomandi gjaldtímabili. Skal gjaldstofn ábyrgðargjaldsins 

vera einfalt meðaltal fyrrgreindra fjárhæða. 

5. gr. 

Seðlabanki Íslands skal hafa eftirlit með öllu því sem við kemur réttum útreikningi og 

álagningu ábyrgðargjaldsins og skulu hinir gjaldskyldu aðilar veita honum allar þær 

upplýsingar sem hann telur nauðsynlegar í því sambandi. 

0. gr. 

Undanþegin ábyrgðargjaldinu eru afurðalán vegna útflutnings, útflutningslán og 

birgðalán tekin erlendis eða endurlánuð til að fjármagna sölu til útlanda, og þannig flýta 

skilum söluandvirðis til framleiðenda og ennfremur önnur erlend lán vegna útflutnings- 

afurða er falla undir skilgreiningu auglýsingar viðskiptaráðuneytisins frá 18. júní 1980. 

Undanþága þessi gildir einnig um aðrar skuldbindingar, þ.m.t. ábyrgðir, tilkomnar í sama 

skyni. 

Í. 

Öargjaldi. 

7. 

Seðlabanki Íslands er undanþeginn ábyrt é 

(Sj
ej 

TS
 

8. gr. 

Ekki skal greiða ábyrgðargjald af lántökum sem áhættugjald samkvæmt 4. gr. laga nr. 

37/1961, um ríkisábyrgðir, sbr. V. kafla laga nr. 68/1987 hefur verið greitt af. Gildir það 

einnig um skuldbreytingar þessara lána. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Gjaldstofn ábyrgðargjalds fyrir 3. ársfjórðung 1987 skal vera einfalt meðaltal brúttó- 

skuldbindinga, sbr. 2. mgr. 4. gr., þann 31. júlí, 31. ágúst, 10., 20. og 30. september 1987. 

Fjármálaráðuneytið, 2. október 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

Sigurgeir Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi B 49, nr. 450. Útgáfudagur 6. október 1987.



STJÓRNARTÍÐINDI B 50 — 1987 
  
  

24. september 1987 861 Nr. 451 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Jóns Axels Péturs- 

sonar og Ástríðar Einarsdóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 

dómsmálaráðherra 24. september 1987. 

Skipulagsskráin er þannig: 

  

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð hjónanna Jóns Axels Péturssonar og Ástríðar 

Einarsdóttur. 

  

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Jóns Is Péturssonar og Ástríðar Einarsdóttur, og 

er stofnaður samkvæmt ákvörðun Ástríðar Einarsdóttur ekkju Jóns Axels Péturssonar. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 1 500 000,00 —- Fimmtánhundruðþúsundkrónur. Óheimilt er 

með öllu að skerða höfuðstól sjóðsins, og skal einungis úthluta þeim raunvöxtum sem 

sjóðurinn ber á ári hverju. Engar úthlutanir verða bó úr sjóðnum fyrr en eftir dánardag 

Ástríðar Einarsdóttur. Til þess dags skal sjóðurinn þ. e. höfuðstóll, verðbætur og vextir fá 

að ávaxtast óskert. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins skal vera að styrkja hverskyns mannúðar- og líknarmál m 

peningaframlögum í samræmi við 2. gr laga sjóðsins. Sjóðstjórnin úthlutar styrkjum hið 

minnsta einu sinni á ári, en þó oftar ef henni þykir ástæða til. 

með 

4. gr. 

Ástríður Einarsdóttir hefur skipað í stjórn sjóðsins eftirtalda aðila: Jón Axel Pétursson 

nnr: 5177-3195 til heimilis að Kaplaskjólsvegi 39 í Reykjavík, Björgvin Vilmundarsson nnr: 

1305-7591 til heimilis að Hávallagötu 20 Reykjavík, Júlíus Valsson nnr. 5418-2384 nú 

búsettur í Svíþjóð. 

5. gr. 

Stjórninni er heimilt að ávaxta fé sjóðsins á hvern þann hátt sem hverju sinni gefur best 

samband lágmarksáhættu og hárra raunvaxta. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skal kjósa með sér formann, sem skal hafa umsjón með að boða til 

stjórnarfunda svo oft sem nauðsynlegt þvkir, þó eigi sjaldnar en einu sinni á ári. Á 

stjórnarfundum ræður afl atkvæða úrslitum. Fundargerðir skulu bókaðar í sérstaka 

gerðarbók. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



ACA OLD PÅ htemi 
dr. 451 8602 24. septemt 3 er 1987 

kuldbindi    n séu gildar þarf formaður auk 

ðstjórn er heimilt að veita 

  

npar gagnvart sjóðni      Til þess að 

  

innsta að undirrita bær. Sí t 

  

8 RIX 
innars jornarmanns. h10 

starfsmanni prókúruumboð. 

GG
 

OG
 FS 

ður þóknun tyrn stjórnarstörf, ef ástæða þykir til, svo og þóknun fyrir     St stjórnin ákv 

  

störf, sem unnin í 

  

1 VEGUM STK OSIT CELLET DS. 

1 ávallt sitja hið m innsta þrír aðilar, og ei einhver stjc ýrnarmanna 

r af stjórnarstörfum, skulu þeir er eftir sitja hið fyrsta leita eftir 

menn hið minnsta verði ekki brotið. 

  

; að ákv mM     
10 
IV, ST 
   

ra úr sjóðnum, reikningshald om mn ll. er i mr iendi alla framkvær 

    

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

2 23. september 1987 

  

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 206 17. apríl 1984 

um gatnagerðargjöld í Reykjavík. 

bráðabirgða hljóða svo: 

janúar 1990 skulu e ftirfarandi ákvæði gi 

ndui r eignarlóða. aðrir en þeir sem bor 

| ( lóðarhafar lóða, sem bor 

fengið leigulóðarsamning. geta sótt um 1 nýbyggingar. 

ísa til byggingarnefndar skv. nýtingarhlut falli samþykkts aðal- eða 

ist þenn: in tíma hvorki af eignarlóðum né leigulóðum, 

1959. Á tímabilinu 1. janúar 1989 til 31. 

Í af eignarlóðum og lóðum, sem borgarstjórn 

iða af þeim fullt gjald. 

    
   

   

   

    

  

    „en A hafa ekki enn 

     sargjald grei =    

  

sem borg gi hefur úthlutað fyrir 
| | 

  

desember 1989 skal greiða Í gatn 

hefur úthlutað fyrir 1. janúar 1959. en ettir 1. janúar 1990 skal p 
      

Af öðrum lóðum, sem borgarstjórn hefur áthlutað skal greiða gatnagerðargjald skv. því 

rúmmetragj jaldi. er gilti þegar úthlutun fór fram eða þeim skilmálum er úthlutun fylgdu. 

ggl ingarleyfi húss, byggingaráfanga eða stækkunar, skv. 
a 
3 

  

sarnefnd úr gildi by 

arreglugerðar gr. 
   

  

4.6 mgr. eftir 1. janúar 1989 skulu gilda ákvæði 5. 

samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkur, staðfestist hér 

  

erð þessi, sera samin er 

nr. 51/1974 um gatnagerðargjöld til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

  

32 
Félagsmálaráðuneytið, 23. september 1987. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.       
ifríður Snæbjörnsdó ttir.



29. september > CA
 

>
 

1987 863 Nr. í 

AUGLÝSING 
um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli fyrir 

freðfisk á framleiðslutímabilinu frá 1. júní til 30. september 1987. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. 

samkvæmt tillögum 
fyrir freðfisk á framleiðslutímabilinu frá Í. verðgrundvöll 

maí 

unarsj óðs, 

1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 
hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

Júní til 30. september 1987. 

stjórnar Verðjöfn 

Viðmiðunarverð á freðfiski í. júní -—-— 30. september 1987. 

AR cent pr. Ib. cif) 

        

     

  

  

      

  

borskur 

1001 AX IA MR S-802 2000 
1002 4 x 12/1 
1003 4 X I2/14 MIR 12--1002 ....0... 

1004 4 x 12/14 M/R 1—3 Lbs sees 
1005 I x La . BR 

1006 4 XTÁR/LS- 1202 0... 
1007 4 X JARL I2—16002 2... 
1008 4 X 14 R/L 1—3 Lbs ser 
1009 1 x 35/45 Formflök. 

1010 10x50g4xX12 ........ 
1011 5x80g6x 8 Hnakkast. ............... 

1012 5x100g6x10.... l 
1015 4 x 150g3 x 20 a ARA 158.57 5 
1016 Blokkreg. ...... NNA rer krnnen . 130.63 130.63 

1018 Hf OR 2. 117.56 — 
1020 „blokk Evrópa ......0..... 84.67 67.45 
1021 Ni irningsblokk 43.48 43.48 

1022 10x5(SIS) .............. AR AN — 2 
1023 4X13...... AR evvevsrnnne — 2 
1024 IX 50 Lausfr. Evrópa ................. HR — 106,24 

1025 1 x 25 Lausfr. USA ......0000000. AÐ — 145.99 

1027 Marningsblokk (Þ} 20.00.0000 43.48 38.83 

Ýsa 
2001 4 x 12/14 M/R 4—8 027 ..… 
2002 4 X ENA MRS 1202 2... 7. 
2003 4 X I/14 MIR 12---1602 .....0000 0 109.51 
2004 4 Xx TIMA MR I-3Lbs...... 111.14 
2005 1 x 35 M/R Lausfr. ......0.... 
2006 1 x 45 Formfldk 20.00.2000 - 

2007 AX TARL. „0... — 
2008 ÞÖXS 00 a … 155,43 
2009 3x18,4x iZog4Xx 12 sr. AIR — 

2011 Blokkreg. ............... 116.50 

2012 BlokkOR ..... a 104.85 — 
2014 Þ. blokk Evrópa rr 45.77 — 

2015 Marningsblokk ........ 38.83 38.83 

2016 Marningsblokk (þ) ....000...0 rn knnes 25.17 - 

2017 1 X 50 Lausfr. Evrópa ..... HR BAÐ — 109.51 

Steinbítur 

3001 SXTRL 2000 74.30 74.30 
3002 10 x 5 166.18 166.18 

3004 Blokk reg. .....000.0 00 IR 91.79 88.26 
3005 Marningsblokk .........0 2. 25.17 17.65 
  
Athugasemdir: Viðmiðunarverð er reiknað skv. samþykkt fundar í Verðjöfnunarsjóði fiskiðnaðarins 

hinn 10. júní sl., 

Miðað er við gengi 1. 
sem segir m.a. að gildandi markaðsverð skal færa niður um stuðulinn 0,903 

júní 1987.



864 

  

8x7M/R 

     
4009 I x 20 kg. laustryst . 

1010 4x 6kg R/L lagpakk. ........ 

1 Blokk 4 x 1612 MB 2... 

Blokk r 

Aarnin 
    

      

   

    

200—-300g Jap 
200—5( 

    4021 JB -7ÐO Jaap. 

4022 100—800 g Jap 

    

   

          

29. september 

  

oO
 

EH
 

tn
 

97.28 

4.73 

24.71 

100.76 

55.08 

63.09 

FI 84,40 

AX 13 84.33 
- 57.21 

Blokk reg. HR 70. 74.14 
Blokk mb.. þunnildi ............ 52. — 

Marningsblokk ........... 24. 28.82 

Blokk, Evrópa .......000.0 0 76. 75.87 
  

  

Langa 

6001 
nm 60 

SX 7 R/L 

10 x 5 

Blokk reg. 

sblokk 

6003 

  

Marning BO
 

md
 
H
e
 I
 

R
F
 

tn
 

„30 

2.18 
5.89 
7.65 

  

7001 8X7R/L 000 74.30 74.30 

00 Blokkteg. 2000... 31.77 50.82 
  

    

8006 x 10,6 x 

8008 

100g4x 14 

Blokk Sovét.    

4
 

  

  

8009 Blokk USA 2... 88.26 95.32 

IX 35 00 71.51 — 
1] x 26>3kg Japan ..........0 73.66 69.41 

I x 26 2—3 kg Japan 64.05 69.41 

I xX261—2kglapan .....0..00 0 60.85 69,41 

| x 25 Lausfr. ...............… — 144.18 

Blokk, Evrópa 22.00.0000... 90,69 - 

Lýsa 
9001 Blokk reg 2200... 70.61 — 

Heilfrystur fiskur, Sovét 
37,47 37,47 AU01 Heilfr. 3 x 8 kg Sovét 
 



Nr. 453 29. septernber 1987 865 

Verðbil verður 10% og miðast við verðhækkun eingöngu. 

Greiðslur í sjóðinn verða 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að teknu tilliti til 
grundvallarverði án verðbils. 

agengi (skilagengi) eins og það verður á hverjum 
= 

verðbils, en greiðslur úr sjóðnum 50% af verðbreytingu frá 

Grundvallarverð miðast við viðskipta 

tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 29. september 1987. 

F.h.r. 
Jón B. Jónasson. rr 

Kristín Magnússon. 

29. september 1987 . 
REGLUGERÐ 

um bann við veiðum smábáta. 

1 
i. gr, IQ

 

Á tímabilinu frá og með 25. október til og með 31. október eru allar fiskveiðar, aðrar en 

síldveiðar bannaðar á bátum smærri en 10. brl. sem ekki hafa sérstök botnveiðileyfi skv. 4. 

gr. laga nr. 97, 20. desember 1985. 

2. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkv. ákvæðum laga nr. 97, 20. desember 

1985, um stjórn fiskveiða 1986-1987. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra 

mála. 

3. ør. 

97 20. desember 1985, um 
1 
laga nr. Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 9. gr. 

stjórn fiskveiða 1986-1987, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

29. september 1987. , LT. 

sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið 

F.h.r. 
Arni Kolbeinsson. 

Þórður Eyþórsson. 

29. september 1987 „ , 
AUGLYSING 

um staðfestingu á deiliskipulagi við Víðilund á Akureyri. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 24. september 

1987 staðfest uppdrátt af deiliskipulagi við Víðilund á Akureyri. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem skipulagslög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og 

verið samþykktur af bæjarstjórn Akureyrar og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. september 1987 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.  



Nr. 456 866 28. september 1987 

REGLUGERÐ 

um Náttúruverndarþing. 

i. gr. 

Náttúruverndarþing kemur saman þriðja hve 

náttúruvernd landsins og g 

leysa í náttúruverndarefnum 

  

t ár. Hlutverk þess er að fjalla um 

ra tillögur um röðun þeirra verkefna, sem það telur brýnast að 

    

    

1 ntökum Samband dýraverndunarfélaga 

Félag íslenskra náttúrufræðinga, Hið 

dalag íslenskra skáta, Skógræktarfélag Íslands. 

band bænda, Ungmennafélag Íslands, Kvenfélaga- 

Å Íslands, Bandalag íslenskra far fugla, Ferðafélag 

Íslands, Si ambanc d íslenskra sveitarfélaga, Alþýðusamband Íslands, Vinnuveitendasamband 

Íslands, Búnaðarfélag Íslands, Arkitektafélag Íslands, náttúruverndarsamtök, er hlotið hafa 

viðurkenningu Náttúruve rndarráðs: Samtök um náttúruvernd á Norðurlandi. Náttúru- 

verndarsamtök Austurlands, Náttúruverndarsamtök Suðurlands, Náttúruverndarfélag Suð- 

vesturlands, Náttúruver 1darsamtök Vesturlands, Vestfirsk náttúruverndarsamtök, Félag 

íslenskra landslagsarkitekta, Landssamtökin Líf og land, Skotveiðifélag Íslands. Æðarrækt- 

arfélag Íslands, Ferð aþjónusta bænda, Landssamband veiðifélaga, Landssamband stanga- 

veiðifélaga, Félag leiðsögumanna, Landfræðifélagið, Landvarðafélag Íslands, Landssam- 

band hestamanna, Líffræðifélag Íslands. Jarðfræðaféla ie Íslands og Sjálfboðaliðasamtök um 
náttúruvernd. 

3. Þrír fulltrúar fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands. sérfróðir um jarðfræði, grasafræði og 

dýrafræði. Tveir fulltrúar fyrir verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands (einn frá 

lítfræðiskor og annar frá jarðfræðiskor). Einn fulltrúi frá Félagi náttúrufræðinema við 
Háskóla íslands. 

4. Einn fulltrúi fyrir hvern þingflokk á Alþingi. 

Náttúruverndarráð, aðalmenn og varamenn. 

6. Eftirtaldir embættismenn: Búnaðarmálastjóri, flugmálastjóri, framkvæmdastjóri 

Rannsóknaráðs ríkisins, landgræðslustjóri, landlæknir, formaður eiturefnanefndar, siglinga- 

málastjóri, yfirdýralæknir, forstjóri Rannsóknastofnunar landbúnaðarins, forstjóri Haf- 

rannsóknastofnunar, fulltrúi frá Háskóla Íslands. orkumálastjóri, skipulagsstjóri, skóg- 

ræktarstjóri, vegamálastjóri, veiðimálastjóri, — þjóðminjavörður, fulltrúi frá 

menntamálaráðuneytinu, forstjóri Hollustuverndar ríkisins, framkvæmdastjóri Náttúru- 

verndarráðs, vita- og hafnamálastjóri, forstöðumaður Vinnueftirlits ríkisins, Rafmagnseftir- 

litsstjóri ríkisins, forstöðumaður Geislavarna ríkisins, og rafmagnsveitustjóri. 

  

3 

    

      

  

3. gr. 
Náttúruverndarráð boðar þingið, undirbýr dagskrá þess og leggur fyrir það skýrslu um 

störf sín. Formaður ráðsins setur þingið og stýrir því, uns það hefur kosið forseta. Þingið 
setur sér þingsköp. 

Seta á Náttúruverndarþingi er ólaunuð, en hlutaðeigandi aðilar greiða kostnað fulltrúa. 

Annar nauðsynlegur kostnaður af þinghaldinu greiðist úr ríkissjóði samkvæmt úrskurði 
ráðherra. 
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4. gr. 

Náttúruverndarráð er skipað sjö mönnum. Sex þeirra kýs Náttúruverndarþing óbund- 

  

finn sjöunda skipar 

r ráðsins. Varamenn 

inni kosningu, að undanskildum fulltrúum í 6. hó 2. gr. 

menntamálaráðherra, áður en kosning fer fram, og er hann forma 

skulu valdir jafnmargir á sama hátt til sama tíma. 

S. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 4. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd og Ö 

þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglug nr. 156/1984 um Náttúruverndarþing. 

3 
/    

  

or 
Menntamálaráðuneytið, 28. september 1987. 

  

Birgir Ísi. Gunnarsson. 

>
 

tn
 23. september 1987 Nr. 

REGLUGERÐ 

um nám kennara sem fullnægja ekki skilyrðum laga nr. 48/1986 um 

lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum grunnskólakennara, 

framhaldsskólakennara og skólastjóra. 

Í. gr. 

Þeir sem að loknu skólaárinu 1986-1987 höfðu starfað seim settir kennarar sex ár eða 

lengur en fullnægja ekki skilyrðum laga um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum 

grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og skólastjóra nr. 48/1986 skulu eiga kost á 

námi við Kennaraháskóla Íslands eða Háskóla Íslands til að öðlast slík réttindi. Þessi réttur 

er óháður því hvert stöðublutfall viðkomandi kennara hefur verið. 

    

Þeir sem fullnægja skilyrðum 1. gr. hafa rétt til að stunda r 

Kennaraháskóla Íslands eða Háskóla Íslands og ljúka þaðan B.Ed. prófi ( 

prófi frá Háskóla Íslands. 

Hr nám við 

KHI) eða fullgildu 

=> 
4 r A Á. R
 

Þeir sem eiga rétt á námi við Háskóla Íslands skv. 1. gr. skulu í uppeldisgreinum stunda 

nám í félagsvísindadeild með öðrum nemendum í uppeldis- og kennslufræðum til kennslu- 

ttinda, enda sé það skipulagt sem sumarnám og/eða með fjarkennslusniði. Í kennslugrein 

  

skulu þeir stunda nám í samráði við viðkomandi háskóladeild. 

4. gr. 

Námið í Kennaraháskóla Íslands skv. 1. gr. s 

með fjarkennslusmði. Heimilt er að kalla kennara á á námskeið að vetrinum ef nauðsynlegt e1 

talið. Skal viðkomandi þá fá leyfi frá kennslustörfum þann tíma sem námskeiðið stendur án 

þess að dregið sé frá launum hans. 

kal að jafnaði skipulagt sem sumarnám eða 

5. gr. 

Nåmid i Kennarahåskålanum skal vera sem hér segir: 

1. Peir sem hafa lokið håskålapråfi i kennslugrein grunnskåla skulu ljúka 30 eininga námi í 

uppeldisgreinum. Få beir bå réttindi skv. 4. gr., c-lið, i l6gum nr. 48/1986. Einnig få beir 

réttindi í kennslugrein sinni í framhaldsskólum.
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2. Þeir sem hafa lokið stúdentsprófi eða námi sem metið er jafngilt skulu ljúka 30 eininga 

námi Í uppeldisgreinum, einni valgrein, 10 einingar, og 8 einingum í kjarnagreinum 

skólans, þar með taldar íslenska og stærðfræði. 

3. Þeir sem hafa minna nám en að ofan greinir skulu ljúka 30 eininga námi í f. fa 
uppeldisgreinum, tveimur valgreinum, 10 einingar hvor, og 10 einingum í kjarnagrein- 

um skólans, þar með taldar íslenska og stærðfræði. 

6. gr. 
Kennaraháskólinn ákveður upp á hvaða valgreinar verður boðið. Til að valgrein verði 

kennd þurfa minnst 8 nemendur að innritast í greinina. 

G 

7 

  

  

7. gr. 

Kennaraháskólinn ákveður, að höfðu samráði við menntamálaráðuneytið, hvenær og 

með hvaða hætti nám þetta fer fram. 

8. gr. 

Þeir sem hafa stundað nám, sambærilegt því sem þeim er gert að taka skv. reglugerð 

þessari, og lokið því formlega, eiga rétt á að fá það metið af viðkomandi skóla, þ.e. 

Kennaraháskóla Íslands eða Háskóla Íslands. Einnig eiga þátttekendur í náminu rétt á að 

taka stöðupróf í námsgrein sem þeim er gert að taka. 

9. gr. 

Þeir sem ljúka ofangreindu réttindanámi við Kennaraháskólann og fullnægja þeim 

kröfum sem gerðar eru skulu fá sini sem votti að þeir hafi lokið námi skv. nefndu 

bráðabirgðaákvæði og öðlast þar með starfsheitið grunnskólakennari og rétt til að hljóta 

skipun í kennarastöðu við grunnskóla. Þeir sem stunda nám í uppeldisgreinum til 

kennsluréttinda við Háskóla Íslands skv. þessari reglugerð fá vottorð um námslok í þeim 

greinum. Um vottorð í öðrum greinum sjá viðkomandi háskóladeildir. 

    

10. gr. 

Meðan settur kennari stundar þetta nám verður staða hans ekki auglýst. Það gildir þó 

aðeins í fimm ár frá og með 1. janúar 1988. 

il. gr 

Menntamálaráðuneytið skipar nefnd til þess að vera Kennaraháskólanum og Háskólan- 

um til ráðuneytis um vafaatriði sem upp kunna að koma. Í nefndinni skal vera einn frá 

Kennaraháskóla Íslands, einn frá Háskóla Íslands, tveir frá Bandalagi kennarafélaga og einn 

frá menntamálaráðuneytinu. 

12. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. grein til bráðabirgða í lögum nr. 48/1986 um lögverndun á 

starfsheiti og starfsréttindum g grunnskólakennara. framhaldsskólakennara og skólastjóra, og 

öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 23. september 1987 

Knútur Hallsson. 

Birgir Ísl. Gunnarsson.



9. október 1987 869 Nr. 458 

REGLUGERÐ 

um breyting á relglugerð nr. 104 1. mars 1986, um sérstakt gjald 

af bifreiðum, með síðari breytingum. 

I. gr. & € 

1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 144/1986, orðist svo: 

Gjald af bifreiðum skal lagt á í eftirfarandi sjö flokkum miðað við eigin þyngd eða 

sprengirými aflvélar mælt í rúmsentimetrum, sbr. þó 2. mgr. 4. gr: 

  

Eigin byng Sprengirými Gjald 

cm“ í % 

Þr 00 0—1 000 5 

Í 701 00 1 001—1 300 13 

TE s....sssseeerereeevee 30 900 1 301—1 600 20 

Vo 901 )0 1 601—2 000 27 

Ve 1 101—1 300 2 001—2 300 37 
VE 130 J0 2 301—3 000 47 

VIE esserne 500 >3 000 55 

2. gi 

Við 4. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein svohljóðandi: 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 2. gr. má gjald samkvæmt reglugerð þessari aldrei vera hærra 

en sem nemur 134,99% af fob- verði hverrar bifreiðar. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 16. gr., sbr. 

efnahagsmál, til að öðlast gildi frá og með 12. október 1987 

35. gr. laga nr. 4/1960 um 

Ákvæði til bráðabirgða 
Nú hefur innflytjandi, áður en reglugerð þessi gengur í gildi, afhent skjöl til 

tollmeðferðar sem að öllu leyti eru fullnægjandi til þess að unnt sé að tollafgreiða þegar í 

stað bifreið sem gjaldskyld er og skal þá ekki innheimta hið hækkaða bifreiðagjald skv. 

regluge rð þessari heldur bifreiðagjald skv. 2. gr. reglugerðar nr. 104/1986, sbr. 1. mgr. 2. gr í. hi ö 

reglugerðar nr. 144/1986, enda eigi fullnaðartollafgreiðsla sér stað fyrir 19. október 1987. 

Hafi bifreið verið afhent innflytjanda fyrir 12. október 1987 með leyfi tollyfirvalda, með 

eða án tryggingar fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, skal greiða af henni hið hækkaða 

bifreiðagjald skv. reglugerð þessari nema því aðeins að fullnaðartollafgreiðsla eigi sér stað 

fyrir 12. nóvember 1987 en þá skal greiða gjald skv. 2. gr. reglugerðar nr. 104/1986, sbr. 1 

mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 144/1986. 

  

Fjármálaráðunevtið, 9. október 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

Bjarnveig Ei 
     

sdóttir.



Nr. 459 870 . október 1987 

AUGLYSING 

um hámarkshraða á þjóðvegum. 

Ákvæði auglýsingar um hámarkshraða á þjóðvegum, nr. 250 4. júní 198 

þannig: 

7
 I 3. gr. komi nyr staflidur á eftir a-lið undir Vesturlandsvegur (1), svo hljóðandi: 

  

    

  

im við Skarhólsbraut í Mosfellsbæ að beim meðtöldum að vegamótum við 

1 í Mostelisbæ 70 km/klst. 

    
  

£ þessi sem sett er samkvæmt 50. gr. umferðarlaga, nr. 40 23. apríl 1968. öðlast 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 6. október 1987. 

Jón Sigurðsson. Í 

  

Þorsteinn Geirsson. 

Nr. 460 25. september 1987 

GJALDSKRA 

fyrir hundahald á Akureyri. 

     
Gjald fyrir leyfi til þess að halda hu É 

grein sam byk ktar um hundahald å Akureyri nr. 2 

1987. 

Gíaldið greiðist er lí 

  

     boðin hundahreinsun fer fram. 

  

Kostnaður við handsömun og geymslu hun ids sbr. 5. gr. samþykktar um hundahald á 
i 1 Akureyri, skal vera kr. 2 000,00 í fyrstar skiptið, kr. 3 500,00 í annað skiptið og kr. 5 000,00 i 

þriðja skiptið. 
>. BT. 

OGT Upphæðir samkv. 1. og 2. gr. midast við vísitölu framfærslukostnadar 1. juli 1987 

  

taka breytingum Í. júlí ár hvert í samræmi við breytingar á vísitölunni. 

Ofangreind gjaldskrá sem samin er og yykkt af bæjarstjórn Akureyrar staðfestist 

22. )/ hollustuhætti og heilbrigdiseftirlit, til bess gr. laga nr. 109/1         hér með samkvæm 

að öðlast í þegar við birtingu. 

  

7 
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 25. september 1987. 

F. 

Ingimar Sigurdsson.    
Soffía Mi snusdåttir.



8. október 1987 Nr. 46 mm
 

T Bj #. + ny T BJ 

AUGLYSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. 

hefur verið ákveðið að biðskylda v 

biðskylda verði å Selåsbraut 2 
Akvörðun þessi tekur gild 

     

  

i 
1 I 

nr. á 

    

1968 og að fenginni tillögu borgarráðs 
rgötum gagnvart Selás is lås braut og jafnframt að 

rnarnesvegi (Ofanbyggðarvegi). 

ber 1987. 

  

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 8. 

  

er 1987. 

Böðvar Bragason. 

8. október 1987 

AUGLÝSING 

um umferð í Rey Klavik. 

Så mKvæmit nel a 65 Sa 1kv em id i gr. umfe 
hefur 

ferdarlaga nr. 
verið ákveðið að brautarréttur 

umferð um Fjallkonuveg 

al 

  

40 1968 og að fenginni tillögu borgarráðs 

verði á Fjalik 

  

<onuvegi að því undanskildu að 

víki fyrir umferð í 

Ákvörðun þessi tekur 

  

um Gullinbr 

  

gildi 15. októ 

  

Lögreglustjórinn í Reykjavík, október 1987 

Böðvar Bragason. 

eptember 1987 

  

AUGLYSING 

um staðfestingu á aðalskipulagi Grenivíkur í Grýtubakkahreppi, 

S.-Þingeyjarsýslu. 

skipulagslögum nr. 
1987 

  

Samkvæmt 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 25. september 
aðfest uppdrátt af aðalskipulagi Grenivíkur 1987—2007. 

Uppdråttur bessi hefur hlotid bå medferd, sem skipulag 

  

Hreppsnefnd Grytubakk <ahrepps hefur samt 

mælt með því að hann verði staðfestur. 

  

lög nr. 19/1964 mæla fyrir u 

  

yry 
Jill, 

ykkt uppdråttinn og skipulagsstjórn ríkisins 

Félagsmálaráðuneytið 

  

september 1987. 

Fh h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörr nsdóttir.



Nr. 464 872 26. september 1987 

AUGLYSING 
um staðfestingu á breytingum á áður staðfestu 

aðalskipulagi Dalvíkur. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 24. september 

1987 staðfest þær breytingar á aðalskipulagi Dalvíkur að skíðasvæðið í Böggvisstaðafjalli 

tengist byggðinni með götu sem kemur í framhaldi af Mímisvegi á milli íbúðasvæðanna þar 

sem átti að vera opið svæði og í stað græns opins svæðis austan Skíðabrautar við gatnamót 

við Mýrargötu verði lóð fyrir verslun og þjónustu. 

Þessar breytingar hafa hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og verið 

samþykktar af bæjarstjórn Dalvíkur og skipulagsstjórn ríkisins. 

Fjármálaráðuneytið, 29. september 1987. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 50, nr. 451 — 464. Útgáfudagur 12. október 1987.



STJÓRNARTÍÐINDI B 51 — 1987 
  
  

7. október 1987 873 Nr. 465 

REGLUR 

um söluskatt og sérstakan söluskatt af tölvum og tölvubúnaði. 

Skv. heimild í lögum nr. 10/1960 um söluskatt og lögum nr. 68/1987 um ráðstafanir í 

fjármálum hafa verið settar eftirfarandi reglur um söluskatt og sérstakan söluskatt af tölvum 

og tölvubúnaði. 
1. Sala á tölvum og hlutum í þær (þ.e. vélbúnaðurinn) er söluskattsskyld og ber því að 

greiða 25% söluskatt af henni. Sama á við um viðgerðir á tölvum svo og þjónustusamn- 

inga um viðhald og eftirlit með þeim (þ.e. vélbúnaðinum). Þá er sala á óáteknum 

miðlum (t.d. diskettum og böndum) söluskattsskyld með sama hætti. 
Af vinnu forritara og kerfisfræðinga við hönnun, viðhald og aðvinnslu á hugbúnaði ber 
að greiða 10% sérstakan söluskatt. Sama á við um sölu forrita ásamt uppsetningu þeirra 

og aðlögun að þörfum viðkomandi notanda auk leiðbeiningaþjónustu og ráðgjöf fyrir 

notendur hugbúnaðarins svo og útleigu á tölvum og útselda tölvuvinnslu ásamt 
tölvuþjónustu um símalínu. 

3. Tölvunám og kennsla í gerð hugbúnaðar, sem fram fer á formlegum námskeiðum, án 

þess að tengjast sölu tölva eða tölvuþjónustu til viðkomandi nemanda er skattfrjáls. 

4. Innflutningur á tölvubúnaði og hugbúnaði til eigin nota er skattskyldur með sama hætti 
og rakið er í lið 1 og 2 hér að framan. 

- Reglur þessar öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda í fyrsta sinn við uppgjör 
söluskatts og sérstaks söluskatts vegna septembermánaðar 1987. Jafnframt er dreifibréf 

ráðuneytisins um sama efni frá 9. september s.l. hér með afturkallað. 

>
 

Fjármálaráðuneytið, 7. október 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. Lárus Ögmundsson. 

9. október 1987 . Faye Nr. 466 
AUGLYSING 

um breytingu å grunnfjårhædum skv. 4. og 6. gr., sbr. 22. gr. laga 

nr. 83/1984 um erfðafjárskatt. 

Grunnfjárhæð skv. 4. gr. verður kr. 306 500,00. 
Grunnfjárhæð skv. 6. gr. verður kr. 22 100,00. 

Breyting þessi tekur gildi 1. desember 1987 og gildir til jafnlengdar á næsta ári. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. október 1987. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
B 59 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 467 874 13. október 1987 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Selfoss. 

Í Raforka 

Rafveita Selfoss selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Lýsing o. fl. 

1.1. Til almennrar lýsingar. Orkugjald ..........0.0000000 0000 near 5,80 kr/kWh. 

1.2. Til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð. 

Orkugjald ...............0... 000. kernerne 7,22 kr/kWh. 

1.3. Til úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli: 
Aflgjald .............0.... 0. rn k rr rrere 7 755,00 kr/kW/år 

Vidhaldsgjald ..........s0seeueeeeeeeere kreere rkerrnrktne 9 650,00 kr/kW/år 

Gjaldalls .................2. 00 kk rnktrre 17 405,00 kr/kW/ár 

Auk afl- og viðhaldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að fullu. 

2. Heimili o. fl. 

2.1. Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkrahúsum, gistihúsum og 

hliðstæðum stofnunum. 

Orkugjald ............2..00 00 00n rr rk kk rr tk tre rr engrre 4,65 kr/kWh. 

2.2. Til notkunar í sumarbústöðum og sumarbúðum. 

Orkugjald ...............000 00... rkrknne 2,63 kr/kWh. 

3. Vélar o. fl. 

3.1. 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 ................. HAR NANNA . 1,70 kr/kWh. 

Afigjald ................... buer ureer ener nsernrrgne 6 289,00 kr/kW á ári. 

á. Hitun 

4.1. Til húshitunar, roftími Í klst. á dag. 

Orkugjald ......000000. 2... RNA 3,02 kr/kWh. 

4.2. Til húshitunar, roftími 2 x 90 mín. á dag 

Orkigjald .........00.0.00 00 FEER 1,16 kr/kWh. 

4.3. Til hitunar í iðnaði, roftími 1 klst. á dag. 

Orkugjald ...........0..00.. 0... rr rr kernen rrrgre 3,83 kr/kWh. 

4.4. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, roftími 15 klst. að 

degi til. 
Orkugjald .........0...%....0 0200 ð nn sker enken tr ek rr rr nnne 1,11 kr/kWh. 

4.5. Tvigjaldsmæling fyrir hitun i idnadi og til annarra hlidstædra nota. 

Orkugjald næturtaxti9 stundir .........0..000.000 0000 a rn 1,26 kr/kWh. 

Orkugjald dagtaxti 15stundir .........0.0.00 000... nn 6,94 kr/kWh.
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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 vélaafl, línur og spennir þoli álagið. 

c) Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiðir leigu af þeim 

samkvæmt gjaldskrám. 

d) Að hitunartæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og 

önnur hitatæki fasttengd. 

II 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./ári 
Orkumælir, einfasa ................0. 0... enner erne 2 047,00 

Orkumælir, þrífasa ............0% 00.00.0000 4 505,00 
Orkumælir, þrífasa með straumspennum ..........0.... 00... 5 038,00 
Orkumælir fyrir sumarhús ..........0%....22 000 6 551,00 

Aflmælir „0... kk kkkkkerekrerreneenrnee 4 810,00 
Aflmælar með straumspennum .............2.00 000. 5 344,00 
Tvígjaldsmælir ..............0.. 00. reekkk genren ksere 4 834,00 

Klukka ..............00 0000 ennen keen kk keen krkrrkrgee 421,00 

III Heimtaugargjald 

Heimtaugargjald fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur Stofngjald Gjald af yfirlengd 

(A) (kr.) Jarðstrengur Loftlína 

(kr./m) (kr./stólpa) 

1 x 63 29 770,00 968,00 7 938,00 

3 x 63 32 251,00 973,00 13 711,00 

3 x 100 51 184,00 1 489,00 17 366,00 

3 x 200 101 159,00 2 455,00 

3 x 315 160 615,00 2 860,00 

3 x 400 204 996,00 Samkv. kostnadi 

3 x 710 364 293,00 Samkv. kostnadi 

3 x 1200 612 378,00 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 fer fram. 

B 59
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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 < 63 Á bráðabirgðaheimtaug .................0...... „02. kr. 8 045,00 
3 x 63 A bráðabirgðaheimtaug ............0.00.0.00. kr. 10 851,00 
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. 614,00. 

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. 
475,00. 

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.. 

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. 284, 19. 

Júní 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 13. október 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.     
Guðrún Skúladóttir. 
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SAMPYKKT 

um stjórn Borgarnesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Borgarnesbæjar er skipuð 7 bæjarfulltrúum kjörnum skv. HI. kafla 
9 sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 2. mgr. 10. gr. og 11. gr. sömu laga. 

2. 

ga
 læ:
 

Starfstímabil bæjarstjórnar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til Jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

3. gr. 

Bæjarstjórn fer með stjórn Borgarnesbæjar skv. ákvæðum sveitarstjórnarlasa og 
J J J E A . J ö E 

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. 

d. 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 Borgarnesbæjar eru: 

I. 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. 

Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

Að stjórna fjármálum bæjarins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VIIl. kafla sveitar- 

stjórnarlaga sbr. og Il. kafla samþykktar þessarar. 

W
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D
 

Rikisprentsmidjan Gutenberg
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4. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins og ráða bæjarstjóra og aðra helstu starfsmenn bæjarins 

skv. VIN. kafla sveitarstjórnarlaga sbr. og VI. kafla þessarar samþykktar. 

5. Að upplýsa bæjarbúa um störf bæjarstjórnar og málefni bæjarins með útgáfu fréttabréfs 

og með því að halda almenna borgarafundi. Þá skulu bæjarbúar eiga þess kost að gerast 

áskrifendur að fundargerðum bæjarstjórnar gegn hæfilegu endurgjald. 

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. 

8. gr. 

Bæjarstjórn skal afgreiða fjárhagsáætlun bæjarsjóðs, bæjartyrirtækja 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 fjármagnshreytingar. 

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 ársreikningnum 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.
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HI. KAFLI 

Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

12. gr. 

Bæjarstjórn heldur reglulega fundi einu sinni í hverjum mánuði, annan miðvikudag 

mánaðarins, utan þá mánuði þegar fyrsta virkan dag mánaðar ber upp á þriðjudag en þá 

heldur bæjarstjórn reglulegan fund þriðja mikvikudag mánaðarins. 

Bæjarstjórnarfundir skulu að jafnaði hefjast kl. 16.00. 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. 

13. gr. 

Aldursforseti nýkjörinnar bæjarstjórnar kveður bæjarstjórnina saman til fyrsta fundar 

að afloknum bæjarstjónarkosningum, 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. 

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: 

I. 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. fimm 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. Heimilt er þó að boða aukafund með styttri fyrirvara ef 

aðkallandi mál bíður afgreiðslu, enda sé hann boðaður með dagskrá.
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18. gr. 

Aldursforseti bæjarstjórnar setur fyrsta fund nýkjörinnar bæjarstjórnar og stýrir 

honum, uns forseti bæ: erstjórn: ir 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 tengið 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 l. 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. 

20. gr. 

Bæjarstjórnarfundur skal haldinn í húsnæði sem fullnægir ákvæðum byggingarlaga og 

byggingarreglugerðar um aðgang fatlaðs fólks. 

Meðan ákvæðum 1. mgr. er ekki fullnægt, skal bæjarstjórn sjá til þess að fatlað fólk fái 

nauðsynlega aðstoð æski það að hlýða á bæjarstjórnarfund. 

Bæjarstjórnarfundi 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 dvrum 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 álvktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

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.
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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. 

Hei milt er að taka til meðferðar á bæjarstjórnarfundi mál, sem ekki hefur verið á 

dagskrá, ef % viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkja slíkt afbrigði. 

Bæjarstjórn afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 

a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni. 

  

I. 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. þriggj áætlanir og 

skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

25. gr. 

Bæjarfulltrúa er skylt að sækja alla bæjarstjórnarfundi nema lögmæt foriðll 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. 

GS
 

     

  

     

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. 

" 
CO

 3 

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 hljós samtímis, ákveður forseti, í hvaða röð þeir skuli tala. 

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.
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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. 

æjarstjóri, 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. 

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. 

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 nafnakali 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.
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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. 

35. gr. 

Bæjarstjórn getur ráðið sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar til að annast ritun 

fundargerða í gerðabók bæjarstjórnar. Í fundargerð skal getið, hvar og hvernær fundur er 

haldinn, töluröð fundar og hverjir sitji hann. 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. 

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. 

  

19. gr. samþykktar þessarar skal Oo
 

Og
 

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 skiflega a.m.k. fimm 
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.
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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, ársreikninga 

eða kjör fulltrúa í lögboðnar nefndir, getur forseti ákveðið að endurtaka atkvæðagreiðslu, ef 

minna en helmingur bæjarfulltrúa tekur þátt í atkvæðagreiðslunni. 

Gs
 

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. 

Bæjarfulltrui å adgang að bókum, skjölum og öðrum gögnum bæjarins og einnig 

óhindraðan aðgang að stofnunum og fyrirtækjum bæjarins 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. 

Bæjarfulltrúi, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal bæjarstjórnar við 

umræður um málið og afgreiðslu þess. 

G 

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.
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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. gi 

Ákvæði | þessa kafla um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa 

sitja bæjarstjórnarfundi. 

  gilda einnig um varamenn, sem 

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. 

Heimilt er 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. 

50. gr. 

Bæjarráð skal að jafnaði halda fundi tvisvar í mánuði hverjum, fyrsta og þriðja 

þriðjudag mánaðarins, stan þá mánuði er fyrsta virkan dag ber upp á þriðjudag en þá skal 

bæjarráð halda fundi annan og fjórða þriðjudag mánaðarins. Bæjarráðsfundir skulu að 

jafnaði hefjast kl. 9.00. 

nm
 

l. gr. 

Bæjarstjóri undirbýr bæjarráðsfundi. Hann sér um, að bæjarráð sé boðað til fundar 

með skriflegu fundarboði ásamt dagskrá a.m.k. hálfum 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 árgreiningsmálum, 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. 

ey
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3. 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 

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 málaflokka skv. fjárhagsáætlun, s.s. til gatnagerðar, nýbvgginga og óvissra 

útgjalda. 

Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan 

nm
 

ve 

ga
 

54. gr. 

Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef þess er óskað. 

tm
 5. 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, 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 nefndarkosningar, 

skal sá, sem tilnefndi viðkomandi nefndarmann, 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 bæjarins. Ennfremur getur nefnd boðið aðila að koma á sinn fund til viðræðna 

um tiltekin mál. 

58. gr. 

Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði ll. og IV. kafla samþykktar þessarar gild 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.
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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 

bæjarráð og síðan bæjarstjórn til endanlegrar afgreiðslu. 

62. gr. 

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

A. Til eins árs. Á fundi í júní ár hvert: 

Í. 

6. 

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. 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. 

Kjarasamninganefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin annast undir- 

búning kjarasamninga. 
Starfskjaranefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara. Auk þess tilnefnir 

Starfsmannafélag Borgarnesbæjar tvo fulltrúa í nefndina. Nefndin gerir tillögur um 

framkvæmd kjarasamnings á gildistíma. 

Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi. Fjórir aðalfulltrúar og 

jafnmargir til vara skv. samþykktum samtakanna. 

B. Til fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum: 
1. Almannavarnanefnd. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 8. gr. laga nr. 94/1962 

um almannavarnir sbr. 5. gr. laga nr. 83/1985. 

Byggingarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga nr. 

54/1978. 
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 og dagvista, öldrunarmál og jafnréttismál. Sjá 
þó ákvæði til bráðabirgða hér að aftan. 

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 heilbrigðisþjón- 
ustu nr. 59/1983. 

Heilbrigðisnefnd. Einn aðalmaður og annar til vara skv. ákvæðum 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 húsaleigusamninga.
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8. Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir tl vara skv. 

23. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 
9. Skólanefnd grunnskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17. — 18. gr. 

laga nr. 63/1974 um grunnskóla. 

10. Skólanefnd tónlistarskóla. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 2. gr. laga nr. 

75/1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. 

11. Stjórn sparisjóðs. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 21. gr. laga nr. 87/1985 

um sparisjóði. 

    

  

  

12. Stjórn sjúkrasamlags. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 38. gr. laga nr. 67/ 

1971 um almannatryggingar. 

13. Stjórn bókasafns. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga nr. 50/1976 

um almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. 

14. Stjórn heilsugæslustöðvar. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 21. gr. 

  

1983 um heilbrigðisbjónustu. 

15. Stjórn veitustofnana. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Fer með stjórn 

vatnsveitu og rafveitu skv. reglugerðum þar um. Sjá þó ákvæði til bráðabirgða hér 

að aftan. 
16. Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 36. gr. laga nr. 

60/1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

17. Stjórnarnefnd vinnumiðlunar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. laga 

nr. 18/1985 um vinnumiðlun. 

18. Umferðarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara sbr. heimild í 2. mgr. 116. gr. 

umferðarlaga nr. 50/1987. 
19. Einn forðagæslumaður og annar til vara sbr. heimild í 2. mgr. 54. gr. búfjárræktar- 

laga nr. 31/1973. 
20. Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5 

laga nr. 9/1955 um Brunabótafélag Íslands. 

21. Landsþing Sambands ísl. sveitarfélaga. Tveir aðalfulltrúar og jafnmargir til vara skv. 

lögum sambandsins 

22. Stjórn Dvalarheimilis aldraðra. Einn aðalmaður og annar til vara skv. tilnefningu 

frá oddvitafundi aðildarsvettarfélaga. 

23. Stjórn Hitaveitu Borgarfjarðar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. sam- 

eignarsamningi frá 30. ágúst 1978. 

24. Stjórn Fjölbrautaskóla Vesturlands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 

samkomulagi aðildarsveitarfélaga um rekstur skólans frá 21. nóvember 1986. 

25. Stjórn Menningarsjóðs Borgarness. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 

skipulagsskrá útg. 4. desember 1979. 
26. Stjórn Listasafns Borgarness. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. samþvkktum 

safnsins. 

27. Stjórn Náttúrugripasafns Borgarfjarðar. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 

samþykktum safnsins. 

28. Tómstundaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Ráðið hefur eftirlit með 

æskulýðs- og íþróttastarfi á vegum bæjarins. Sjá þó ákvæði til bráðabirgða hér að 

aftan. 
29. Stjórn Brunavarna Borgarness og nágrennis. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara 

skv. samstarfssamningi. 
30. Skipulagsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Skipulagsnefnd hefur 

forgöngu um gerð skipulagstillagna, fjallar um skipulagstillögur sem til hennar 

berast og hefur eftirlit með því að skipulagsákvæði séu haldin. 

IT. 5
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31. Umhverfismálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Ráðið fer með verkefni 

gróðurverndarnefndar skv. 19. gr. laga nr. 17/1965 og náttúruverndarnefndar skv. 

3. gr. laga nr. 47/1971. 

Atvinnumálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin skal vera 

bæjarstjórn til ráðuneytis í atvinnumálum. 
33. Ferðamálanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin vinnur að eflingu 

ferðaþjónustu í bænum ásamt útbreiðslu- og kynn ningarstarfsemi og öðrum þeim 

verkefnum sem bæjarstjórn kann að fela henni. 

34. Landbúnaðarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin fer með málefni 

sem lúta að búfjárhaldi. 

35. Aðalfundur ferðamálasamtaka Vesturlands. Einn aðalfulltrúi og annar til vara skv. 

samþykktum samtakanna. 

36. Aðalfundur félags eigenda sumardvalarsvæða. Einn aðalfulltrúi og annar til vara 

skv. samþykktum félagsins. 

nn
 

NS
) 

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 lokið. 

Bæjarstjórn getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

VI. KAFLI 

Um framkvæmdastjórn og starfslið bæjarins. 

64. gr. 

Bæjarstjoårn rædur bæjarstjåra. Gera skal skriflegan rådningarsamning vid bæjarstjæra 

þar sem m. a. skal kveðið å um rådningartima hans, 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. 14. 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 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 

69. gr. 

Um ráðningu lausráðinna starfsmanna fer eftir reglum sem bæjarstjórn setur. Um kaup 

og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Þrátt fyrir ákvæði í 62. grein um félagsmálaráð og verksvið þess starfar sérstök 

áfengisvarnarnefnd, skipuð sex aðalfulltrúum og sex til vara, auk formanns sem skipaður er 
af ráðherra, fram til næstu sveitarstjórnarkosninga. Eins starfar sérstök barnaverndarnefnd, 

skipuð fimm aðalfulltrúum og fimm til vara, fram til næstu sveitarstjórnarkosninga. Þá 

starfar sérstök leikskóla- og leikvallanefnd, skipuð þremur aðalfulltrúum og þremur til vara, 

fram til næstu sveitarstjórnarkosninga. Og loks starfar sérstök jafnréttisnefnd, skipuð fimm 

aðalfulltrúum og fimm til vara, fram til næstu sveitarstjórnarkosninga. Verkefni þau sem 
nefndum þessum eru falin lögum samkvæmt eða samkvæmt starfsreglum settum af 

hreppsnefnd Borgarneshrepps munu því ekki heyra undir félagsmálaráð fyrr en að afloknum 

næstu sveitarstjórnarkosningum. 

Þrátt fyrir ákvæði í 62. grein um tómstundaráð og verksvið þess starfar sérstök stjórn 
Íþróttamiðstöðvar, skipuð þremur aðalfulltrúum og þremur til vara, fram til næstu 

sveitarstjórnarkosninga. Verkefni þau sem stjórn þessari eru falin samkvæmt starfsreglum 

settum af hreppsnefnd Borgarneshrepps munu því ekki heyra undir tómstundaráð fyrr en að 

afloknum næstu sveitarstjórnarkosningum. 

Þrátt fyrir ákvæði í 62. grein um stjórn veitustofnana og verksvið hennar starfar sérstök 

rafveitunefnd, skipuð þremur aðalfulltrúum og þremur til vara, fram til næstu sveitarstjórn- 

arkosninga. Verkefni þau sem nefnd þessari eru falin samkvæmt reglugerð munu því ekki 

heyra undir stjórn veitustofnana fyrr en að afloknum næstu sveitarstjórnarkosningum. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Borgarneshrepps hefur sett, samkvæmt ákvæðum 3. 

mgr. 7. gr. og 49. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, staðfestist hér með til að öðlast gildi 24. 

október 1987, og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. október 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir. a 

Þórhildur Líndal.
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REGLUGERÐ 

um innheimtu framleiðslugjalds af mjólk umfram verðábyrgð ríkis- 

sjóðs á verðlagsárinu 1986—1987. 

1. gr. 

Til þess að framleiðendur mjólkurafurða fái sama verð fyrir þann hluta framleiðslu 

sinnar, sem er umfram það magn sem þeim er tryggt fullt verð fyrir með samningi 

ríkisstjórnarinnar við Stéttarsamband bænda, sbr. a—lið 30. gr. Í. nr. 46/1985 og það magn 

sem Framleiðnisjóður landbúnaðarins hefur tekið verðábyrgð á, skal á verðlagsárinu 1986— 

$7 innheimta framleiðslugjald af þeim hluta innveginnar mjólkur sem er umfram verðábyrgð 

ríkissjóðs. 

Framleiðslugjald þetta skal ekki hafa áhrif á útsöluverð mjólkur til neytenda. 

2. gr. 
Það framleiðslugjald sem mjólkurbúin standa skil á til Framleiðsluráðs landbúnaðarins 

og fram kemur í 1. gr., skal nema fullu grundvallarverði skv. verðlagsgrundvelli frá 1. júní 

1987. 

3. gr. 

Gjald það sem hverju búmarkssvæði og hverjum framleiðanda er gert að greiða, skal 

reikna þannig: 

I. Reikna skal hvort og þá hve mikið framleiðsla mjólkur á hverju svæði er umfram 

fullvirðisrétt og það mjólkurmagn sem Framleiðnisjóður landbúnaðarins hefur ábyrgst 

fullt verð á. Það umframmagn mjólkur er gjaldskylt sky. 1. gr. 
Framleiðslugjaldi sem fellur til á hverju svæði skv. 1. tl., skal deila á mjólk umfram 

fullvirðisrétt þeirra framleiðenda sem fara yfir Áallvirðisrótt sinn (skv. reglugerð nr. 339/ 

1986) og innheimta það þannig hjá framleiðendum. Við þennan útreiknig skal ekki skipta 

upp ónýttum fullvirðisrétti frá einu búmarkssvæði til annars. Þann hluta framleiðslugjaldsins 
sem ekki verður endurgreiddur mjólkurbúum vegna þessa, skal m.a. nota til þeirra 

leiðréttinga sem nauðsynlegar kunna að verða skv. nánari ákvörðun landbúnaðarráðherra. 

2. 

4. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins annast útreikning gjaldsins, innheimtu þess, vörslu og 

reikningshald. Framleiðsluráð reiknar það gjald sem hverjum framleiðanda ber að greiða og 

tilkynnir viðkomandi mjólkurbúi um álögð gjöld á búmarkssvæði(um) þess, skipt niður á 
framleiðendur. 

Mjólkurbúin skulu standa Framleiðsluráði landbúnaðains skil á álögðu framleiðslu- 

gjaldi hvers búmarkssvæðis skv. útreikningum Framleiðsluráðs eigi síðar en 20. október 

1987, með eindaga 31. sama mánaðar og skulu útreikningar staðfestir af löggiltum 

endurskoðanda. Reikna skal hæstu leyfilegu dráttarvexti frá gjalddaga á það framleiðslu- 

gjald sem fer í vanskil. 

3. gf. 

Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði í samráði við Framleiðsluráð skulu gera yfirlit um 
ráðstöfun mjólkur hjá hverju mjólkurbúi fyrir sig á verðlagsárinu 1986—-87. Yfirlit þetta 

skal sýna skiptingu mjólkur til vinnslu og sölu innanlands og í útfluttar afurðir ásamt 

birgðabreytingum á árinu. Jafnframt skal koma fram hver er hlutdeild einstakra mólkurbúa í 

útflutningsbótum úr ríkissjóði á verðlagsárinu 1986—-87. Ennfremur skal koma fram hlutur 

einstakra mjólkurbúa í útflutningi án verðábyrgðar.
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6. gr. 

Framleiðslugjaldið endurgreiðir Framleiðsluráð landbúnaðarins Samtökum afurða- 

stöðva í mjólkuriðnaði í samræmi við útreikninga skv. 5. gr. þannig að hvert samlag fái greitt 

sama hlutfall af heildsöluverði útfluttra mjólkurafurða á verðlagsárinu 1986-87. Greiðslur 

þessar fari fram þegar fyrir liggur uppgjör á verðábyrgð ríksins skv. samningi Stéttarsam- 

bands bænda og ríkisins frá 28. ágúst 1985. 
Rísi ágreiningur um gjaldskyldu eða önnur atriði skv. reglugerð þessari, sker 

landbúnaðarráðherra úr þeim ágreiningi. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 46/1985 um framleiðslu, 
verðlagningu og sölu á búvörum og öðlast gildi þegar í stað. 

Landbúnaðarráðuneytið, 9. október 1987. 

Jón Helgason. 
Guðmundur Sigþórsson. 

Nr. 470 12. október 1987 

AUGLÝSING 
um umferð á Akureyri. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Akureyrar og samkvæmt heimild í 65. gr. 

umferðarlaga nr. 40/1968 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð á Akureyri. 
1. Umferð vélknúinna ökutækja um Ráðhústorg, sunnan Landsbanka Íslands, er bönnuð 

frå kl. 22.00 til kl. 06.00. Bann þetta tekur þó eigi til íbúa húsa nr. 1—15 við 

Brekkugötu. 

2. Umferð um Krossanesbraut nýtur forgangs fyrir umferð um allar götur, sem tengjast 

henni (biðskylda). 
Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað. 

Bæjarfógetinn á Akureyri, 12. október 1987. 

Elías í. Elíasson. 

  

Stjórnartíðindi B 52, nr. 468--470. Útgáfudagur 22. október 1987.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja 

nr. 291/1979. 

1. gr. 

Gildistöku reglugerðar nr. 444/1987 um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfja nr. 291/1979 er frestað til 1. janúar 1988. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 16. gr. lyfjalaga nr. 108/1984, tekur 

gildi við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 13. október 1987. 

Guðmundur Bjarnason. = 

Ingolf J. Petersen. 

13. október 1987 Nr. 472 

REGLUGERÐ 

um breytingu (S.) á reglugerð um sölu og meðferð ávana- og 

fíkniefna nr. 16/1986. 

l. gr. 

Gildistöku reglugerðar nr. 445/1987 um breytingu (4.) á reglugerð um sölu og meðferð 

ávana- og fíkniefna nr. 16/1986 er frestað til 1. janúar 1988. 

9 | 
c. BT. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 2. gr. laga um ávana- og fíkniefni nr. 

65/1974, tekur gildi við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 13. október 1987. 

Guðmundur Bjarnason. nn 

Ingolf J. Petersen. 

B 60 

  

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Dalvíkur. 

  

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) Fastagj jald f fyrir hvern mæli á mánuði ...........000200 0000... kr. 310,00 

b) Vatnsgjald um vatnsmæli fyrir rúmmetra vatns .................. kr. 21,00 

Þar sem magnmælir er notaður er hitaveitunni heimilt að setja búnað er takmarkar 

rennsli til notenda við áætlaða hámarksvatnsþört. 

egar 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- 

ínar og honum gerður sérstakur reikningur, eða hann hefur óskað eftir prófun á still- 

1emils eða mælis og í ljós kemur að frávik sé innan 5% frá réttri stillingu skal hann 

Oa 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 alltað SÖm ............%0 0000 kreere rer knee kr. 43 178,00 

ogám? þar yfir ...........000000 0000 rr rr rtrrkrer kr. 54,30
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Ef skipulagsskilmálar eru þess efnis að bifreiðageymslur við raðhús skuli byggð 

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 iðnaðatráðuneytinu hverju sinni. 

0 S r. 

Nú er tengingu lokið og er þá heimæðagjaldið gjaldkrætt. 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. 

ag 

10. gr. 

taka lögtaki á kostnað gjaldanda. Oll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má 

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 at. 

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. 229, 25. maí 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 13. október 1987. 

F.h.r. 

Páli Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRA 

Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar. 

1. gr. 

Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar (HAB) selur hitaorku frá aðveituæð og dreifikerfi 

veitunnar samkvæmt ákvæðum gjaldskrár þessarar. 

2. gr. 
Hitaveitan lætur hverju húsi sem tengist veitunni í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til 

hitunar húss og neyslu enda verði ofnar þess taldir nægilega stórir að dómi hitaveitustjóra. 

Stjórn hitaveitunnar getur heimilað afnot hitaorku til annars en húshitunar, svo sem til 

heyþurrkunar eða annars atvinnureksturs, enda verði ákveðið gjald í hverju tilviki með 

hliðsjón af gjaldskrá þessari 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil eða annan mælibúnað við inntak og/eða 

frárennsli hvers hitakerfis og miðast gjald hitaveitunnnar fyrir selda orku við hámarksrennsli 

um hemil, magn skv. mæli eða samkvæmt öðrum viðurkenndum mæliaðferðum. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eða mælis sbr. 

2. gr. 

Hem as ungu verður að jafnaði ekki breytt nema einu sinni á ári, í nóvember, enda 

verði beiðni þ. a. Í. komið á framfæri við hitaveitu. Hámarksstilling hemils gildir frá |. 

desember til 30. hó rember, 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. Örka til húshitunar á svæðinu hefur ætíð forgang umfram slíka orkusölu. 

4. gr 

Vatn um hemil til húshitunar er selt í margfeldi af 0,25 úr mínútulítra, þó aldrei minna 

en 1,50 mínútulítrar. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins til húshitunar og neyslu eru sem hér segir: 

a) Vatnsgjald um hemil .............2.0 0... kr. 1 590,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

b) Vatnsgjald um vatnsmæli .............00. 00 kr. 68,60 

fyrir hvern rúmmetra. 

c) Ef hitastig vatns við mörk byggðar er að jafnaði lægra en 807C, skal hitaveitan leiðrétta 

vatnsmagn um hemla, þannig að vatnsskammtur sé aukinn um ás fyrir hverja gráðu sem 

hitastigið er undir 80%C. Leiðrétting verður að ná 0,25 mínútul. til að hitaveitunni sé 

skylt að framkvæma leiðréttingu samanber 1. mgr. Leiðrétting verður gerð einu sinni á 

ári sbr. 3. gr. Hliðstæð regla gildir ef um er að ræða sölu samkvæmt vatnsmæli. 

Á gjöldin leggjast skattar samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. Þegar um afnot á 

heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar, sbr. 3. gr., getur hitaveitan vikið frá 

framangreindu verði og ákveðið gjaldið sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá 

þessari. 

  

5. gr. 

Endurgjald fyrir kranavatn í húsum, sem ekki eru hituð með hitaveitu, skal vera 12% af 

áætluðum hitunarkostnaði með hitaveitu samkvæmt mati hitaveitunnar. Gjald þetta lækkar 

hlutfallslega ef hluti hússins er hitaður með vatni frá hitaveitunni.
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6. gr. 

Stofngjöld skal reikna af í Ma húsrými á lóð. Heimilt er að undanskilja sérstakar 

byggingar aðrar en bifreiðageymslu: 

Stofngjald skal vera: 

a) Af öllu húsnæði öðru en um getur í iðum b og c 

    

Stærð húss je 

250 m' kr. 35 780,00 

251— 500 m kr. 35 780,00 + 85,30 kr/m” 

501— 1500 m' kr. 57 100,00 + 49,90 kr/m" 

1501-—6000 m" kr. 107 000,00 + 32,00 kr/m 

6000 m" kr. 251 000,00 + 25,20 kr/m" 

Lágmarksstofngjald fyrir íbúð í sambýlishúsi skal vera ......... … kr. 26 930,00 

Sama gildir um annað húsnæði í slíkum byggingum. 

b) Fyrir rafkynt hús með þilofnum eða geislum sem einungis tekur heimæð til neysluvatns- 

notkunar, skal greiða 40% af stofngjaldi skv. a-lið. Þetta gjald hækkar ekki þótt 

heimtaugin verði síðar notuð til húshitunar, ef sú breyting ter fram innan 5 ára. 

c) Hitaveitunni er heimilt að leggja sérstakar heimæðar, sem ekki eru ætlaðar til hitunar 

skv. reikningi og fellur þá niður gjald skv. liðum a. og b. 

7. gr. 
Af husnædi sem tengist hitaveitu eftir ad pad hefur verid tekid i notkun, gjaldfalla 50% 

stofngjalds begar hafin er lagning dreifiæda og gåtuæda veitukerfis, sem bundin er 

ákveðnum framkvæmdaáföngum í viðkomandi hverfum, en eftirstöðv ar gjaldsins gjaldtalla 

Þegar tengingu heimæða er oki. 

Heimilt er hitaveitunni að veita frest til að greiða eftirstöðvar gjaldsins. 

Af nýju húsnæði og breytingum eða endurbyggingu á húsnæði. sem húseigendur geta 

miðað við að tengja hitaveitunni áður en það er tekið í notkun, gjaldfellur 50% stofngjalds 

við veitingu byggingarleyfis og eftirstöðvar við útgáfu fokheldisv ottorðs samkvæmt gildandi 

gjaldskrá á þeim tíma. 
Af húseignum, sem um gilda sérstök ákvæði eða sérsamningar um stofngjöld. t. d. 

vegna dreifðrar byggðar. gjaldfellur stofngjald þegar tengingu heimæðar er lokið nema 

annað sé tekið fram í samningum. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notenda vegna vanskila, skal 

sjald fyrir að opna á ný vera ...........000. 000 ln nrennne kr. 1 590,00 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu opnunargjalds áður en opnað er. 

9. 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 21 dags frá gjalddaga. 

10. gr. 

Óll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

ll. gr 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnadar 

102,4 stig.
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Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira 

en nemur breytingum sem á nefndri vísitölu verða, enda liggi fyrir staðfesting ráðuneytisins 
hverju sinni. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 

öðlast gildi 1. nóvember 1987 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt 

er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 437, 14. september 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 12. október 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 475 14. október 1987 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð Björns Jónssonar frá Kóngsbakka, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 14. október 1987 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Styrktarsjóð Björns Jónssonar frá Kóngsbakka. 

1 . gr. 
Sjóðurinn heitir „Styrktarsjóður Björns Jónssonar frá Kóngsbakka.“ 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 1 000 000 — ein milljón krónur — sem stofnandi sjóðsins leggur 

fram. 
> 
d. gr. 

Ti Igangur sjóðsins er að styrkja fátæk heimili og/eða einstaklinga í Helgafellssveit og 

4. gr. 

Tekjur sjóðsins eru A: vaxtatekjur af höfuðstól. B: aðrar tekjur. 

“n
m gr. 

Sjóðurinn skal geymdur í Búnaðarba inka Íslands, útibúi. Stykkishólmi. Sjóðstjórn skal 
á hverjum tíma ávaxta fé sjóðsins með bestu fáanlegum kjörum. Heimilt skal að verja árlega 
vaxtatekjum sjóðsins í samræmi við tilgang hans. Berist ekki umsóknir um framlög úr 
sjóðnum, skal leggja vextina við höfuðstólinn. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir 
árlega af endurskoðendum sveitarsjóðs Stykkishólms. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum, útibússtjóra Búnaðarbanka Íslands. 

Stykkishólmi, sem skal vera formaður sjóðsstjórnar, oddvita Helgafellssveitar og stofnanda 
sjóðsins, meðan hans nýtur við. en síðan komi í hans stað í stjórnina sóknarprestur 
Stykkishólmsprestakalls.
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7. gr. 

Stjórnin skal bera ábyrgð á eignum sjóðsins, taka á móti umsóknum eða ábendingum 
um styrki úr honum, og taka ákvörðun um styrkveitingu. 

Halda skal gerðabók fyrir sjóðinn og færa í hana ákvarðanir stjórnarinnar. Stjórnin skal 

halda a.m.k. tvo fundi árlega, vor og haust, og skal úthlutun úr sjóðnum fara fram á 

haustfundinum, sem haldinn skal eigi síðar en 1. október. 

1. júlí til jafnlengdar að ári. Reikningsár sjóðsins skal vera frá 

llir stjórnarmenn séu breytingunni Skipulagsskrá þessari verður ekki t 

samþykkir. 

10. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. ag 
gs 
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um bensíngjald. 

1. gr. 

Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — bensíngjald — af bensíni er fel undir toll- 

10.19. Frá og með 1. nóvember 1987 skal gjald þetta nema kr. 12,60 af i 

id greitt 

skrárnúmer 27. 

hverjum lítra. 

2. gr. 

Gjald skv. 1. gr. tekur einnig til bensínbirgða sem til eru í landinu hinn Í. nóvember 

1987. Þó skulu gjaldfrjálsir 300 lítrar hjá hverjurr eiganda. 

) r í vörslu eiganda eða ekki. 

af birgðum sem til eru hinn | 

300 lítra sem til eru umfram 

OT 

Gjaldid skal Erel0a hvort heldur bensinid e 

Hafi gjald skv. 1. gr. reglugerdar nr. 51 9 1986 v er 

nóvember 1987 skal griða kr. 2,11 af hverjum lítra slíkra birgða 

I. nóvember 1987 skal 

eiganda. 

fur til umráða 300 íítra a 
| Aage 

bensíni hinn 

ur skal 

toðar.   

hjá hverjum 

Hver sá, sem á eða hefur 

skyldur að tilkynna það innheimtumanni innan 10 daga. Eigandi eða umráðamaður 

kyldur til að aðstoða við að kanna birgðir óski innheimtumaður slíkrar aðst 

frá bensíninnflytjendum og bensínsölum um 
íber 1987. D 

Innheimtumadur getur krafist upplysinga frå bensininnf 
Sky 

sölu samkvæmt verslunarbókum til viðskiptamanna er fram får fyrir 1. nåven 

3. gr. 

af bensíni upp miðað við 

ra 

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. skal heimilt að gera innflutningsgjal 

sölu birgða. Frestur til greiðslu gjaldsins til innheimtumanns ríkissjóðs skal þó aldrei ver: 

lengri en svo að gjaldið sé greitt áður en tveir mánuðir eru liðnir frá lokum sölumánaðar 

4. gr. 

3/1987, um fjáröflun til vega- 
1S/1090 

00 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr 

gerðar, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur reglugerð nr. S15/1986 

Fjármálaráðuneytið, 29. október 194 

Lárus Ögmundsson 

úr gildi. 

Jón Baldvin Hannibalsson.
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AUGLÝSING 
um friðlýsingu Skógafoss undir Eyjafjöllum. 

Samkvæmt heimild í 22. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúruverndarráð 

fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa sem náttúruvætti Skógafoss ásamt nokkrum fleiri fossum í 

Skógaá og næsta nágrenni í Austur-Eyjafjallahreppi, Rangárvallasýsiu. 

Mörk svæðisins eru: 

Að sunnan ræður þjóðvegur. 

Að austan fylgja mörkin línu, sem dregin er 100 m austan brúar yfir Skógaá og í 

suðvesturhorn lóðar umhverfis barnaskólann. Mörk fylgja síðan vesturhlið lóðarinnar og úr 

norðvesturhorni hennar er dregin bein lína upp í brún Fosstorfu, 100 m austan gilbrúnar við 

Skógafoss. Úr brún Fosstorfu liggja mörkin 100 m austan við farveg Skógaár, inn eftir 

Skógaheiði, að vaði í 600 m hæð yfir sjávarmáli. 

Að vestan liggja mörkin frá vaðinu, 100 m vestan við farveg Skógaár, niður eftir 

Drangshlíðarheiði, í heiðarbrúnina 100 m vestan við Skógafoss. Síðan fylgja þau Brúnalækj- 

um, er falla í Skógaá. stuttu neðan við Skógafoss. Frá Brúnalækjum fylgja mörkin línu, sem 

dregin er 10 m vestan Skógaár niður að þjóðvegi. 

Vestan Skógaár er jaðarsvæði og liggja mörk þess frá þjóðvegi um lónið vestan við 

brúna á Skógaá og um austanverðan Skóganúp, þar sem hann gengur lengst til austurs. 

Þaðan bein lína til norðnorðausturs, um tún í Drangshlíðardal að Brúnalækjum, 100 m 

vestan við Skógaá. 

Austan Skógaár er einnig jJaðarsvæði og mörk þess eru þjóðvegur að sunnan, vegur 

heim að Skógaskóla að austan og vegur að barnaskóla að norðan. 

Um náttúruvættið gilda eftirfarandi reglur: 

I. Mannvirkjagerð og jarðrask, svo og aðrar breytingar á svæðinu eru háðar leyfi 

Náttúruverndarráðs. Skylt er að hlíta ábendingum ráðsins um staðarval, útlit og frágang 

mannvirkja. 
2. Gangandi fólki er heimil för um svæðið, enda sé góðrar umgengni gætt. Aðeins er 

heimilt að tjalda á merktum tjaldsvæðum. 

3. Akstur utan vega og merktra ökuslóða er óheimill. 

4. Óheimilt er að skerða gróður, trufla dýralíf eða raska jarðmyndunum. 

Á jaðarsvæðinu gilda ekki reglurnar um náttúruvættið, en öll mannvirkjagerð þar er 

háð leyfi Náttúruverndarráðs. 

Umsjón náttúruvættisins skal vera í höndum náttúruverndarnefndar Rangárvallasýslu. 

sem samþykkir fyrirkomulag útivistar, s.s. legu vega og göngustíga, sem og staðsetningu 

útbúnaðar og mannvirkja í þágu útivistar í samráði við Náttúruverndarráð. 

Til undanþágu frá þessum reglum þarf leyfi Náttúruverndarráðs og náttúruverndar- 

nefndar Rangárvallasýslu. 

Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni, sem tekur gildi við birtingu þessarar auglýsing- 

ar Í Stjórnartiðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 22. október 1987. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 

Runólfur Þórarinsson.
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Fylgiskjal. 
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Nr. 478 902 28. október 1987 

GJALDSKRA 

Rafveitu Akureyrar. 

Raforkuverð: 

Fast gjald Aflgjald Orkugjald 

Almennir taxtar. — KV kr/kW/år kr/kWh 

A1 Almenn heimilisnotkun ................ 1 538,00 3,76 

A2 Almenn notkun. 

Öll almenn notkun ótalin annars staðar .. 1 538,00 4,27 

A3 Mannvirkjagerd ........00.. 0... 1 538,00 6,04 

Afltaxtar. 

B1 Afl-ogorkumæling .............0.0..... 2 871,00 5.327,00 1,16 

B2 Sértaxti Gefjunar ..........0000.... 2 871,00 5 403,00 0,63/0,57 

B3 Götu- og hafnarlýsing 
Hitataxtar. 

C1 Rofin daghitun. 

Roftími 2x1,30 klst. 20... 3 075,00 1,47 

C2 Rofin næturhitun. 

Roftimi 15 klst. å timab. kl. 06 til24 ...…. 

C3 Orofin hitun …....................... 
871,00 1,23 

871,00 2,96/1,86 Do
 

N
 

Heimtaugagjöld. 

1. Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við kerti 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. 

Ix 6 25 7 315,00 7 315,00 

3; 10 63 27 049,00 27 049,00 

3x 50 125 42 412,00 44 532,00 

3x 95 200 63 617,00 88 534,00 

3x150 260 80 582,00 113 451,00 

3x240 315 106 029,00 148 441,00 

3x 300 400 137 838,00 190 852,00 

Brådabirgdaheimtaugar. 

Gjåld fyrir brådabirgdaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Lengdargjald 

Målstraumur Stofngjald Jardstrengur Loftlina 

kr. kr/m. kr/stólpi 

63 A 1-fasa .............… 4 920,00 726,00 9 225,00 

63 A 3-fasa .............. 6 888,00 726,00 10 700,00 

100 A 3-fasa .............… 7 257,00 ! 960,00 2 300,00



6. 

DR 

Al 

A2 

A3 

B 
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Målstraumur heimtaugar midast vid stærd stofnvara husveitu. 
Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram $ metra innan lóðarmarka í 

jarðstrengsheimtaug. og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. 

Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi, eða 

fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðið samkvæmt 

sérstökum samningi, hverju sinni. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að mestu leyti 

notuð í hans þágu. skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina. rafveitunni að 

kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð 1 lóðarinnar og 

staðsetningu stöðvarinnar. 

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. 

Óski eigandi húsveitu eftir að heimtaug sé lögð þegar frost er í jörðu, skal hann greiða 
aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

Ýmis ákvæði. 
Hati gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald 
fyrir enduropnun veitunnar kr. 55( 0,00. 

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. 
550,00. 

Heimilt er ad åkveda sérstakt gjald fyrir launafl hjå notendum ef uttekid launafl nemur 
50% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 30 mín. meðalgildi afls. 
Söluskattur 25% samkvæmt lögum, er innifalinn í raf mansejöldun, samkvæmt gjald- 
skrá þessari að undanteknum C-liðum. 

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. 
ári. 

Þessi taxti er ætlaður sem vélataxti en er þó heimilt í vissum tilvikum að sammæla aðra 
notkun með vélanotkuninni og bætist þá við gólfflatargjald. 61,00 kr/m!. 
Ef sú notkun er óeðlilega stór hluti af heildarnotkuninni, er heimilt að margfalda 
góltflatargjaldið samkvæmt ákvörðun rafveitunnar. 
Taxti fyrir sölu á 11 kV. 

Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu er ákveðið af bæjarstjórn. 
Rotin daghitun. Straumur er rofinn í allt að 3 klst. á dag, þó ekki lengur en 17 klst. í 
senn. 

Rofin næturhitun. Straumur er rofinn á tímabilinu O8 til 23. 
Órofin hitun.
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Önnur notkun. 

1. 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. 
2. 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 gildi 1. nóvember 1987 og birtist til 

eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 

nr. 383, 21. ágúst 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. október 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Nr. 479 23. október 1987 

REGLUGERÐ 

um Starfsmenntunarsjóð félaga í Kennarasambandi Íslands. 

1. gr . gr. 
Sjødurinn heitir Starfsmenntunarsjådur félaga i Kennarasambandi Islands og starfar 

hann með því skipulagi og markmiði sem segir í reglugerð þessari. Heimili sjóðsins og 

varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 

Markmið sjóðsins er að tryggja fjárhagslegan grundvöll símenntunar og endur- 

menntunar fyrir kennara þannig að þeir beri ekki kostnað eða verði fyrir tekjutapi vegna 

slíks náms. 

3. gr. 

Stjórn sjóðsins skal skipuð til tveggja ára í senn. Tveir skulu skipaðir af fjármálaráð- 

herra og tveir af stjórn KÍ. Stjórnin skal halda gerðabók og rita í hana allar samþykktir sínar. 

Til þess að samþykkt sé lögmæt þarf meirihluti stjórnarmanna að greiða henni atkvæði. 

F gg
 > 

Tekjur sjóðsins eru: 

a) Framlag úr ríkissjóði er nema skal 0,2% af föstum mánaðarlaunum félagsmanna. 

Hlutfall þetta skal endurskoðað árlega miðað við þarfir sjóðsins. Um skil á framlagi 

ríkissjóðs skal höfð hliðsjón af reglum er gilda um skil á orlofsté. 

b) Vaxtatekjur. 
Tekjum sjóðsins skal einungis varið í samræmi við markmið hans. sbr. 2. grein.
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5. gr. 

Til þess að annast hlutverk sitt er sjóðnum heimilt að beita sér fyrir námskeiðum og 
annarri fræðslustarfsemi er lýtur að aukinni starfsmenntun sjóðfélaga. Starfsemi þessa er 

honum heimilt að rækja í samvinnu við aðra aðila. 
Þá er sjóðsstjórn m.a. heimilt að veita neðangreindum aðilum fjárstyrki úr sjóðnum til 

eftirtalinna viðfangsefna: 

1. Einstakra sjóðfélaga til 

a) að sækja námskeið eða nám innanlands eða utan. 

b) rannsókna eða ákveðinna verkefna sem teljast til endurmenntunar þeirra. 

2. Svæðasambanda eða einstakra félagssamtaka innan KÍ vegna námskeiðahalds á vegum 

þeirra eða í samstarfi við aðra. 

6. gr. 

Þeir sem æskja styrks úr sjóðnum skulu senda stjórn sjóðsins umsókn þar að lútandi þar 

sem fram komi lýsing á því námi eða verkefni sem styrkurinn skal renna til, áætlaðan 

kostnað, hvenær fyrirhugað er að stunda námið eða verkefni sem styrkur er veittur út á og 
aðrar þær upplýsingar er sjóðsstjórn kann að telja nauðsynlegar. Á grundvelli þeirra tekur 

sjóðsstjórn ákvörðun um hvort og hve háan styrk viðkomandi umsækjandi skuli fá. Að 

jafnaði skal aðeins veita styrk vegna umsóknar sem lýtur að væntanlegum kostnaði 

umsækjanda. Þó getur sjóðsstjórn veitt styrk vegna kostnaðar sem þegar hefur verið stofnað 

til innan viðkomandi reikningsárs telji hún slíkt nauðsynlegt vegna sérstæðra aðstæðna. 

Úthlutun styrkja úr sjóðnum skal fara fram a.m.k. ársfjórðungslega. 

7. gr. 

Greiðslur úr sjóðnum má aðeins inna af hendi þegar tveir stjórnarmenn, hvor frá sínum 

aðila hafa samþykkt þær með áritun sinni, t.d. á umsóknir eða reikninga. 

8. gr. 

Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið. Reikningar skulu endurskoðaðir af 
ríkisendurskoðun. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að semja við aðra aðila um að sjá um störf þau sem 

nauðsynlegt er að vinna til að tryggja starfrækslu sjóðsins. 

9. gr . gr. 
Arlega skal stjórn sjóðsins gera skýrslu þar sem gerð skal grein fyrir fjárhag hans og 

starfsemi síðastliðið reikningsár. Skal skýrsla þessi send fjármálaráðherra annars vegar og 
stjórn KÍ hins vegar. 

10. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt ákvæðum í kjarasamningi ríkisins og Kennara- 

sambands Íslands öðlast þegar gildi. Jafnframt er reglugerð nr. 351 24. júlí 1986 um 

starfsmenntunarsjóð félaga í Kennarasambandi Íslands innan Bandalags kennarafélaga felld 
úr gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 23. október 1987. 

F.h.r. 

Indriði H. Þorláksson.   
Guðrún Ásta Sigurðardóttir.
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SAMÞYKKT 

um afgreiðslutíma verslana í Reykjavík. 

1. gr. 

Samþykktin tekur til hvers konar smásöluverslana í Reykjavík. Undanþegnar ákvæðum 

samþykktarinnar eru þó lyfjabúðir, bifreiðastöðvar og bensínafgr ið: ur. 

Ef ágreiningur rís um skilning á ákvæðum samþykktar þessarar, úrskurðar borgarstjórn 

þar um að fenginni umsögn lögreglustjóra. 

to
 . gr. 

Afgreiðslutími smásöluverslana í Reykjavík skal vera frjáls, að uppfylltum skilyrðum 3 

og 4. greinar. 

3. gr. 
Daglegur afgreiðslutími verslana er frá kl. 07.00—22.00, þó til kl. 23.00 á Þorláks- 

messu. 
Borgarráð getur, að fenginni umsögn lögreglustjóra, heimilað að verslanir verði opnar 

á tímabilinu frá kl. 22.00—-07.00, þegar um er að ræða söluturna eða sambærilega starfsemi. 

Með sama hætti getur borgarráð heimilað að slíkar verslanir verði opnar á tímabilinu frá kl. 

07.00—-22.00 þá daga sem um getur í b. og c. lið, 4. gr. og til ki. 16.00 aðfangadag jóla og 

gamlársdag. Borgarráð skal gera, að fengnum tillögum Kaupmannasamtaka Ísla inds sér- 

stakan vörulista þar sem tilgreint sé, hvaða vörur selja megi á þeim tíma sem um getur skv. 

þessari málsgrein. 
Sækja skal um sérstakt leyfi til borgarráðs til að hafa opið á þeim tíma sem um getur 

skv. 2. málsgrein. 
Fleimil er að hafa brauðbúðir og blómaverslanir opnar þá daga sem um ræði í b. lið. 4. 

gr. með sama hætti og virka daga. 

4. gr. 

Urn lokun sölustaða á einstökum helgidögum og hátíðisdögum gilda eftirfarandi reglur: 

a) Föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag, jóladag og nýársdag skal öllum sölu- 

stöðum lokað allan daginn. 
b) Alla sunnudaga. skírdag, annan í páskum, annan hvítasunnudag, sumardaginn fyrsta, 1. 

maí, uppstigningardag, 17. júní, fyrsta mánudag í ágúst og annan jóladag skal 

sölustöðum lokað allan daginn, sbr. þó ákvæði 3. gr. og 7. gr. 

c) Aðfangadag jóla og gamlársdag skal öllum sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 12.00 

5. gr gr. 
Í sérhverri verslun skal auglýstur fastur afgreiðslutími hennar. 

6. gr. 

Eftir lokunartíma sölustaða er óheimilt að selja varning, sem verslunarleyfi þarf til sölu 

á. Þó skal heimilt að afgreiða þá menn sem komnir eru í verslun eða sölustað, þegar lokað 

er. 

7. gr. 
Borgarstjóri getur heimilað í einstökum tilvikum rýmri sölutíma en segir í samþykkt 

þessari, þegar hann telur sérstaka ástæðu til, m.a. þegar ágóði af sölu skal renna til 

almenningsheilla eða góðgerðastarfsemi. Sama gildir um verslanir sem selja minjagripi sem 

ætlaðir eru ferðamönnun.
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8. gr. 

Fyrir leyfi skv. 3. gr. skal greiða gjald í borgarsjóð skv. ákvörðun borgarráðs. Ef 

leyfishafi brýtur samþykkt þessa eða skilyrði, sem borgarráð og heilbrigðisráð setja fyrir 

leyfi, greiðir ekki gjaldið á gjalddaga eða rekstur sölustaða þykir ekki fara vel úr hendi, 

getur borgarráð svipt leyfishafa leyfinu, enda hati leyfishafi ekki látið segjast við aðvörun. 

Jat 'nframt má þá ákveða að leyfi verði ekki veitt til rekstrar á viðkomandi stað um tiltekinn 

íma. ex
 

9. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum. Með mál út af brotum á samþykktinni skal 

farið að hætti opinberra mála. 

Samþykkt þessi, sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur sett 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 1. nóvember 1987 þó með þeim takmörkunum sem lög nr. 

45 15. júní 1926, um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar, setja. 

Jafnframt er úr gildi felld samþykkt um afgreiðslutíma verslana í Reykjavík o.fl. nr. 137/ 

1971 með síðari breytingum. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. október 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Þórhildur Líndal. 

28. október 1987 Nr. 481 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Akureyrar. 

l. gø i. ET. 

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. 

Fyrir breytingu á hemilstillingu skal greiða skammtabreytingargjald samkvæmt gjald- 
skrá þessari. 

Minnsta breyting á hemilstillingu er 0,5 lir/mín (mínútulítri). 

Lágmarksstilling hemils er einn ltr/mín.
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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 

B. Fastagjald: 
B.1 Fyrir almenna húshitun ásamt neysluvatni. 

Fast aflgjald (hemlagjald) ltr/mín/ár ...................... kr. 3 338,00 

B.2 Ån hushitunar. 
Mælagjald å månudi ...........ssseueeeererenkkknnnne kr. 317,00 

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..0 0000 1,1% 
C.2 Gjaldstuðull umfram 300 mí ...........0 000 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 ..............2 0000... kr. 11 079,00 

C.4 Gjald fyrir hvern lengdarmetra í heimæð umfram 30 m 

lengd frálóðarmörkum .........0....... 0000. kr. 1 388,00 

5. gr. 

D. Önnur gjöld. 
D.1 Lokunargjald ................ 2200... kr. 700,00 

D.2 Skammtabreytingargjald ................0 0000. kr. 414,00 

D.3 Mælaálestrargjald (aukaálestur) ............00.0 0000... kr. 414,00 

6. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar, 

1. október 1987, 102,4 stig. 

Gjaldskrár þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. nóvember 1987 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að 

máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 350, 23. júlí 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. október 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 53, nr. 471—481. Útgáfudagur 30. október 1987.
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19. október 1987 909 Nr. 482 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 375/1987 um skatt af erlendum lánum, 

leigusamningum o.fl. 

l. gr. 
6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Undanþegin skatti skv. í. gr. eru afurðalán vegna útflutnings, útflutningslán og 

birgðalán tekin erlendis eða endurlánað erlent lánsté til útflytjenda í því skyni að flýta 

uppgjöri söluandvirðis við framleiðendur útflutningsafurða. Sama á við um önnur erlend lán 

vegna útflutningsafurða sem falla undir ákvæði auglýsingar nr. 309/1986. Þá eru undanþegin 

skatti þessum erlend lán vegna hráefniskaupa fyrirtækja í útflutnings- og samkeppnisiðnaði. 

Fjármögnun sem er að öllu leyti innlend, hvort sem hún er í formi láns eða leigu, er 

undanþegin skatti skv. 1. gr. þó að endurgreiðsla eða leigugjald fari fram í erlendum 

gjaldeyri eða sé gengistryggð, svo sem endurlán andvirðis innlendra gjaldeyrisreikninga. 

„ . 2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í IV. kafla laga nr. 68/1987 um 

ráðstafanir í ríkisfjármálum, öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 19. október 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

16. októt 1987 pi Nr. 483 AA AUGLÝSING Nr, 483 
um stadfestingu å breytingu å adalskipulagi Akureyrar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 13. október 1987 

staðfest uppdrátt um breytingu á aðalskipulagi Akureyrar að því er varðar lokun 

Norðurgötu að hluta. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og verið 

samþykktur af bæjarstjórn Akureyrar og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. október 1987. 

F.h.r. 

Húnbogi Þorsteinsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

B 61 

Rikisprentsmidjan Gutenberg
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 353/1984, um Orðabók Háskólans. 

  

r 
Á eftir S. gr. kemur ný g >in, sem ve 6. gr., en numer briggja sidustu greinanna 

breytast til samræmis. Hin nyja 6 . er svohljóðandi: 

Orðabók Háskólans starfar í fjórum deildum: 1) Orötökudeild; 2} Talmálsdeild; 3) 

Ritstjórnardeild og 4) Tölvudeild. Umsjón með hverri deiid er i hån dum deildarstjóra sem 

jafnframt skal vera skipaður sérfræðingur við OH. Að höfðu samráði við forstöðumann og 

sérfræðinga tilnefnir stjórn OH við menntamálaráðuneytið deildarstjóra hverrar deildar. 

    
    

1 

ið .. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum um Háskóla Íslands, nr. 77/1979, 36. gr., sbr. 

64. gr. háskólareglugerðar, nr. 78/1979, og öðlast gildi 1. janúar 1988. 

Menntamálaráðunevtið, 16. október 1987. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 
Arni Gunnarsson. 

Nr. 485 28. september 1987 

AUGLÝSING 

um breytingu á starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðjur ríkisins, 

Seyðisfirði, frá 30. september 1985. 

1. gr. 

3. og 4. tl. orðist svo: 

3.3. Ákvörðun um áætlanir um lofthreinsibúnað á fjárhagsáætlun vegna þeirra skulu liggja 

fyrir 1. mars 1988. 

3.4. Hreinsibúnað sbr. gr. 2.9. skal taka í notkun eigi síðar en 30. september 1988. 

2. gr. 

2.1. Starfsleyfi þetta, sem veitt er í samræmi við 5. gr. reglugerðar nr. 390/1985, um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getur hatt í för með sér mengun, sbr. 3. gr. laga nr. 

109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast þegar gild 

Q 
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 28. september 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Ingimar Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 54, nr. 482—-485. Útgáfudagur 2. nóvember 1987.
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26. október 1987 911 Nr. 486 

AUGLYSING 
um stadfestingu félagsmålaråduneytisins å skjaldarmerki 

Akureyrar. 

Með skírskotun til 4. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 tilkynnist hér með að 
félagsmálaráðuneytið hefur í dag staðfest samþykkt bæjarstjórnar Akureyrar frá 29. ágúst 
1987 um skjaldarmerki Akureyrar. 

Samþykkt bæjarstjórnar Akureyrar er svohljóðandi: 

1. gr. 

Skjaldarmerki Akureyrar skal vera blár (Panton process blue) skjöldur 

með hvítum fugli. Á bringu fuglsins er skjöldur markaður með kornknippi. 

Blái liturinn er litur himinsins og fjarlægra fjalla, kornknippið tákn nafnsins 
Akureyri en fuglinn tengdur frásögn Heimskringlu um landvættir. Haraldur 

Gormsson konungur bauð kunnugum manni að fara í hamförum til Íslands. Sá 
fór í hvalslíki. Er hann fór inn eftir Eyjafirði kom á móti honum fugl svo mikill, 
að vængirnir tóku út fjöllin tveggja vegna, og fjöldi annarra fugla, bæði stórir 
og smáir. 

  

OY 2. gr. 
Notkun á skjaldarmerki Akureyrar er óheimil án leyfis bæjarstjórnar Akureyrar, sbr. 

37. gr. laga nr. 56/1978. Ekki er heimilt að breyta út af samþykktri gerð merkisins, sbr. 
meðfylgjandi teikningu, nema í sérstakri hátíðarútgáfu og í svart-hvítri útgáfu. 

  

3. gr. 
Í hátíðarútgáfu merkisins eru tunga, klær og skjöldur á bringu fuglsins í rauðum lit 

(Panton warm red), en goggur, fætur og kornknippi í gulum lit (Panton 123). Hátíðarútgáfu 
skjaldarmerkisins má aðeins nota þar sem merkið stendur eitt og sér, t.d. á fánum, skjöldum 
og barmmerkjum. 

4. gr. 
Svart-hvíta útgáfu skjaldarmerkisins má einungis nota við bóka- og blaðaprent og er 

hún heimil án sérstaks leyfis. Í svart-hvítri útgáfu er blár flötur táknaður með láréttum 
num, en rauður litur með lóðréttum línum. 

  

Félagsmálaráðuneytið, 26. október 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Þórhildur Líndal. 
    

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 487 912 29. október 1987 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 170/1987, um þátttöku almannatrygg- 

inga í bifreiðakaupum fatlaðra, með breytingu nr. 430/1987. 

1. gr. 

Við ákvæði til bráðabirgða bætist nýr töluliður er verði 3. tl. og orðast svo: 
Tryggingaráð getur greitt hlutfallslegan mismun á fjárhæðum samkv. 5. gr. og á þeim 

hækkunum sem verða kunna á bifreiðum til og með 31. desember 1987. 

2 2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 19. og 39. gr. stl. b. laga nr. 67/1971, um 

almannatryggingar með síðari breytingum, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 29. október 1987. 

Guðmundur Bjarnason. a 

Páll Sigurðsson. 

Nr. 488 16. október 1987 

REGLUGERÐ 

um breytingu (6.) á reglugerð um sölu og meðferð ávana- og 

fíkniefna nr. 16/1986. 

1. gr. 

Eftirfarandi efnum skal bætt við lista í fylgiskjali 1 með reglugerðinni: 
  

EFNI INN - Alþjóðasamningar N- Inn-/útfl.leyfis krafist Óheimilt sbr. 2. gr. Undanþágur og at- 

nafn (latneskt) 1961 P-1971 Fsk. HIV laga um ávana- og hugasemdir 
fíkniefni nr. 65/1974 og 
2. gr. hér að framan 

  

Allobarbital PIV 

Butalbital PI 

Butobarbital PIV 

Secbutabarbital PIV 

Vinylbital PIV 

„ 
4. BT. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 2. gr. laga um ávana- og fíkniefni nr. 
65/1974, tekur gildi við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. október 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 
Ingolf J. Petersen.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja 

nr. 291/1979. 

1. gr. 

Eftirfarandi viðbót verður við viðauka | við reglugerðina (undanþágur varðandi 
lausasölu nokkurra lyfja, skv. 13. gr. a). 
  

Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- Áletrun og/eða upplýsingar á fylgiseðli, sem afhenda 

takmarkanir form, er selja má án skal með lyfinu 

lyfseðils 
  

Natrii flu- Lausn til munnskol- FLÚOR, lausn til Til varnar tannskemmdum. Notkun: Tvær teskeiðar 
oridum unar mest 0,5 mg/ml munnskolunar 0,5 (10 ml) til munnskolunar aðeins einu sinni daglega 

(=0,23 mg flúor/ml)  mg/mi helst að kvöldi ettir rækilega tannburstun. Velkja skal 
lausninni um tennur í Í-2 mínútur og spýta síðan. 

Hvorki má borða né drekka í '% klst. eftir skolunina. 

Lausnina má nota jafnframt flúortannkremi. Varúð: 

Má ekki kyngja. Aðeins handa börnum eldri en 6 ára. 
Við ofskömmtun: Drekkið mjólk og kallið í lækni. 

Lyf í  afmældum FLÚOR, töflur 0,5S Til varnar tannskemmdum. Hámarksdagsskammtur: 

skömmtum. Einstak- mg Börn 0--3 ára: 1 tafla. Börn 3--6 ára: 2 töflur. Börn 6- 
ur skammtur mest 12 ára: 3 töflur. Mælt er með því að tyggja eða sjúga 
0,55 mg (=0,25 mg töflurnar. Töflurnar má nota jafnfamí flúortann- 

flúor) kremi. Lyfið er ekki ætlað fullorðnum. Við of- 

skömmtun: Drekkið mjólk og kallið í lækni. 

FLÚORTABS, Til varnar tannskemmdum. Hámarksdagskammtur: 

munnsogs-/tuggu- Börn 0-3 ára: 1 tafla. Börn 3-6 ára: 2 töflur. Börn 6- 

töflur 0,55 mg 12 ára: 3 töflur. Töflurnar á að tyggja eða sjúga 

Töflurnar má nota jafnframt flúortannkremi. Lyfið er 

ekki ætlað fullorðnum. Við ofskömmtun: Drekkið 
mjólk og kallið í lækni. 

  

„ 
2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 16. gr. lyfjalaga nr. 108/1984, tekur 

gildi við birtingu. 

Heilbrigðis- og trvggingamálaráðuneytið, 20. október 1987. 

” r Bi: son. A Guðmundur Bjarnason Ingolf J. Petersen. 

5. nóvember 1987 i Nr. 490 

AUGLYSING 

um umferd i Neskaupstad. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968, og að fenginni tillögu 
bæjarstjórnar Neskaupstaðar, er hér með sett eftirgreind regla um umferð í Neskaupstað: 

Gangbraut er á Nesgötu við húsið nr. 13. 

Bæjarfógetinn í Neskaupstað, 5. nóbember 1987. 

Þorsteinn Skúlason.
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REGLUR 

um varnir gegn loftmengun við málmsuðu. 

Í. gr. 

Gildissvið. 
Reglur þessar gilda um alla starfsemi sem fellur undir lög nr. 46/1980 um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og þar sem unnið er við málmsuðu. 

Með málmsuðu er átt við hverskyns rafsuðu, rafskurð, logsuðu, logskurð, plasmasuðu, 

plasmaskurð eða lóðningu. 

2. gr. 

Vinna við málmsuðu. 

Atvinnurekandi skal sjá um að starfsmenn fái upplýsingar um þær hættur á heilsutjóni 

sem eru samfara vinnu við málmsuðu og nauðsynlegar leiðbeiningar um rétta notkun á 

tilheyrandi búnaði, sem hann leggur til. 

Starfsmenn eru skyldir til þess að fara eftir leiðbeiningum um rétta notkun á tilheyrandi 

suðubúnaði og nota nauðsynlegan öryggisbúnað. 

Ekki skal hefja suðuvinnu fyrr en gripið hefur verið til þeirra ráðstafana sem að mati 

öryggistrúnaðarmanns og verkstjóra tryggja að starfsmaðurinn verði ekki fyrir 

skaðlegri loftmengun. 

Forðast skal að sjóða í þröngu rými eða við aðstæður þar sem erfitt er að loftræsta 

nægilega vel. 

Velja skal suðuaðferð, hreinsiefni o.s.frv. sem valda sem minnstri loftmengun við 

suðuvinnuna, enda rýri það val ekki gæði verksins. 

Ekki skal sjóða í rými þar sem gufur frá leysiefnum sem innihalda klórsambönd eru til 

staðar. Affitun með leysiefnum sem innihalda klórsambönd skal ekki framkvæma þar 

sein suðuvinna fer fram. 

Þegar unnið er við rafsuðu skal atvinnurekandi afla nauðsynlegra upplýsinga um þann 

rafsuðuvír sem notaður er til að geta dæmt um hugsanlega heilsufarshættu svo gera 

megi nauðsynlegar varúðarráðstafanir. Rafsuðuvír skal vera merktur eins og kveðið er 

á um í 3. gr. 

Þegar velja má á milli rafsuðuvírs skal ávallt velja vír sem gefur frá sér sem minnstan 

reyk sbr. 3. gr. 

  

3. gr. 
Flokkun og merkingar á rafsuðuvír. 

Framleiðendur og/eða innflytjendur skulu flokka í reykflokka og merkja rafsuðuvír 

samkvæmt greinum 3.2. — 3.5. hér á ettir. 

Rafsuðuvír skal flokka í reykflokka á eftirfarandi hátt eftir loftræstiþört (LÞ, m“/klst.). 

en ákvörðun á loftræstiþörf skal framkvæmd af viðurkenndum rannsóknarstofum 

samkvæmt nánari fyrirmælum Vinnuettirlits ríkisins. 

  

Reykflokkur Loftræstiþörf (LÞ, m klst.) 

I Le < 3000 
2 3000 = LP < 7500 

3 7500 = Le < 15000 

4 15000 = LP < 350060 

5 35000 LÞ < 60000 

6 60000 <= LÞ < 100000 

7 100000 = LP <
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Loftræstibårfin (LP) er einungis til ad flokka rafsuduvir i 

til útreikninga á loftræstibörf í vinnurými. Rafsuðuvír 

minnstan reyk við suðu, en vír í flokki 7 mestan reyk. 

Vinnueftirlit ríkisins metur hverju sinni hvort flokkun samkvæmt erlendum stöðlum 

megi nota á Íslandi. 

Á minnstu umbúðum um rafsuðuvír skulu vera varúðarmerkingar á íslensku með 

eftirfarandi texta: 

'eykflokka, en er ekki ætluð 
reykflokki 1 

  

r I 

1     

  

  

ANDADU EKKI AD PÉR SUDUREYK 

Hætta á bráðri eitrun. 

Hætta á heilsutjóni við lang 

Góð loftræsting nauðsynleg 

  

arandi eða sí urtekna innöndun. 

           
  

  

Á sömu umbúðum skal einnig merkja í hvaða reykflokki rafsuðuvírinn er. Textinn skal 

vera minnst 5 mm á hæð. 

Dæmi: 

| Reykflokkur 3 
  

Merkingar skulu vera prentaðar í svörtum lt á gulan bakgrunn með breiðum svörtum 
famma utan um. 
Nafn og heimilist 

  

ang framleiðanda og/eða innflytjanda skal koma fram á umbúðunum. 

4 gr. 

Loftræsting. 

Loftmengun frá málmsuðu skal fjarlægja áður en hún nær vitum starfsmanna. 

Fastir suðustaðir skulu útbúnir með kröftugu staðbundnu afsogi sem hæfir viðkomandi 

suðuvinnu. 
Við tilfallandi suðuvinnu skal nota færanlegan afsogsbúnað sem tengja skal föstu 
afsogskerfi. 

Staðbundið afsog skal ávallt nota við suðu í þröngu rými, tönkum og rörum og 

innandyra. 

Við suðu utandyra á ytri flötum er ekki krafist vélrænnar loftræstingar ef vindur 

fjarlægir suðureyk frá vitum starfsmanna. 

Byggja skal utan um sjálfvirkan suðubúnað eins og unni er og tengja við hann afsog til 

að forðast mengun í vinnurými. 

Útblástur frá afsogsbúnaði skal leiða út undir bert loft og til þess séð að hann berist 

ekki inn í annað vinnurými. 

Nota má færanlegar gsbúnað með síum sem blæs loftinu út í vinnurýmið, ef sýnt er 
fram á að slíkt leiði ekki til heilsuspillandi loftmengunar í vinnurýminu. Ekki má þó 

leiða útblástur frá afsogskerfi inn í þröngt rými. 

Í vinnurými þar sem suðuvinna fer fram skal vera almenn loftræsting auk staðbundinn- 
ar loftræstingar. Séð skal fyrir aðfærslu á hreinu lofti með hæfilegu hitastigi. 
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Loftræstingu skal þannig háttað að loftið endurnýist nægilega án þess að trekkur 

myndist. Almenn loftræsting og staðbundin loftræsting skal vera nægileg til að halda 

mengun undir mengunarmörkum. 

5. gr. 

Loftræstibúnaður. 

Allur útbúnaður þar á meðal viftur, síur og leiðslur skal hannaður og þannig komið 

fyrir að hreinsun og viðhald sé sem einfaldast. 

Stillanlegir og færanlegir hlutir skulu vera handhægir og sem minnst til byrði við 

suðuvinnuna. Þegar það er mögulegt skal nota sveifluarma, segulfestingar og annan 

álíka útbúnað. 

Síubúnaður skal vera með útbúnað til að hægt sé fyrirhafnarlítið að fylgjast með 

sogkraftinum og ástandi sía. 

Vittur og lofttæmidælur og þar á meðal færanlegur búnaður skal búinn hávaðavörnum 
eða komið þannig fyrir að hávaða sé haldið í lág 

Slöngur, tengi og munnstykki skulu vera úr eldtraustu eða sjálfslökkvandi efni. Síur 

skulu vera úr eldtraustu efni eða örugglega varðar gegn íkveikju frá neistum. 

Færanlegur búnaður skal vera greinilega merktur með upplýsingum um að ekki megi 

staðsetja hann í þröngu rými án þess að leiða afsogið út undir bert loft. 

Með sérhverju loftræstikerfi skal fylgja verklýsing á íslensku um notkun, eftirlit og 

viðhald. 

  

6. gr. 

Eftirlit med loftmengun. 

Atvinnurekandi skal framkvæma eða låta framkvæma yfirlitsmælingar á loftmengun í 

því vinnurými sem að jafnaði er soðið í og í andrúmslofti suðumanna. 

Atvinnurekandi skal framkvæma eða láta framkvæma reglulega ettirlitsmælingar til að 

tryggja megi að starfsmenn verði ekki fyrir heilsuspillandi loftmengun. 

Meæliniðurstöður úr yfirlits- og eftirlitsmælingum skulu geymdar í fyrirtækinu og vera 

aðgengilegar viðkomandi starfsmönnum, öryggistrúnaðarmönnum, öryggisvörðum og 

starfsmönnum Vinnuettirlits ríkisins. 

Ge
 

7. gr. 

Öndunargrímur. 

Ef ekki er unnt að verja starfsmenn á tryggan hátt gegn loftmengun skulu þeir nota 

öndunargrímur af viðurkenndri gerð. Við suðu í þröngu rými svo sem tönkum skulu 

öndunargrímurnar vera tengdar fersku lofti. 

Vinnu skal skipuleggja þannig að stöðug notkun öndunargrímu yfir langt tímabil sé 

ekki nauðsynleg. 

Nauðsynlegar leiðbeiningar um notkun öndunargríma skulu vera til staðar og fræða 

skal starfsmenn um rétta notkun þeirra og viðhald. 

8. gr. 

Viðhald. 
Atvinnurekandi skal sjá til þess að reglulegt eftirlit og viðhald sé á síu-, loftræsti- og 

hlífðarbúnaði. Búnaður sem ekki er í lagi vegna skemmda, slits eða af öðrum orsökum 

skal skipta út eða hann lagfærður strax. 

9. gr. 
Frestur til úrbóta. 

Vinnueftirlit ríkisins getur veitt starfandi fyrirtækjum hæfilegan frest til að framkvæma 

nauðsynlegar úrbætur.
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10. gr. 

Gildistaka. 

Reglur þessar eru settar af stjórn Vinnueftirlits ríkisins samkvæmt heimild í 34. og 38. 

gr. laga nr. 46/1980 og staðfestast hér með til að öðlast gildi þann 1. janúar 1988. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. október 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

28. október 1987 Nr. 492 

REGLUR 

um öryggisbúnað véla. 

I. KAFLI 

Gildissvið og skilgreining. 

1. gr. 

Gildissvið. 
1.1. Reglur þessar gilda um vélar sem ætlaðar eru til notkunar á vinnustöðum sem lög nr. 

46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum gilda um. Reglurnar 

gilda jafnframt um trésmíðavélar og vélknúin handverkfæri sem seld eru eða leigð 
jöfnum höndum til notkunar við atvinnurekstur og einkanota almennings, séu þær 

ekki háðar öðrum lögum eða reglum. 

2. gr. 

Skilgreining. 
2.1. Í reglum þessum er orðið vél notað sem sameiginlegt heiti fyrir vélar, vélarhluta, 

verkfæri og tæki sem ætluð eru til notkunar innan gildissviðs reglna þessara. 

IL. KAFLI 

Gerð véla. 

3. gr. 

Almenn ákvæði. 
3.1. Vél skal vera þannig byggð og úr garði gerð að gætt sé fyllsta öryggis og góðs 

aðbúnaðar og hollustuhátta með tilliti til flutnings, uppsetningar, notkunar og 
viðhalds hennar. Ef nauðsyn krefur skal hún búin sérstökum öryggisbúnaði. 

4. gr. 

Öryggisráðstafanir. 
4.1. Vél skal vera traustbyggð, úr hentugu efni og þannig gerð að hún þoli það álag sem 

henni er ætlað og valdi hvorki óhollustu né orsaki slysahættu. 
4.2. Ef vél getur valdið óhollustu eða skapað slysahættu þó reynt hafi verið eins og framast 

er kostur að koma í veg fyrir það þá skal hún búin öryggisbúnaði eða sérstakar 
Ööryggisráðstafanir skulu við hana gerðar. Ef nauðsyn krefur getur Vinnueftirlit 
ríkisins krafist þess að vélin sé búin sérstökum öryggis- eða viðvörunarbúnaði.
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Sérstaka åherslu skal leggj ð vél sé þannig gerð: 

a) Að hlutir eða vinnsluefni kastist ekki frá henni. 

b) Að hún valdi ekki mengun eða hættu vegna ryks, vökva. gufu, lofttegunda, kulda, 

hita né hávaða. 
c) Að starfsmenn komist ekki óviljandi í snertingu við hættulega hluti á hreyfingu, 

óæskilega heita eða kalda fleti eða hættuleg efni sem geta valdið slysum eða 

heilsutjóni 

  

5. gr. 

Ytri lögun. 

Vél skal vera þannig að ytri lögun að hvorki orsaki hún slys né hafi í för með sér hættu 

á heilsutjóni. Aðgengilegir h ilutar vélar skulu eins og framast er kostur vera þannig að 

lögun að þeir séu án hvassra kanta, horna eða þröngra bila sem geta hatt í för með sér 

slysahættu 

  

6. gr. 

Stöðugleiki. 

Vél skal vera þannig gerð eða fest að hún geti ekki oltið eða hreyfst og þannig skapað 

slysahættu. 

  

Vinnuaðstaða. 

Vél skal vera þannig gerð og komið fyrir að vinnuaðstaða og vinnuhreyfingar 

starfsmanna hafi ekki í för með sér slysahættu eða valdi heilsutjóni. 

8. gr. 

Stjórnbúnaður. 

Stjórnbúnað skal vera hægt að nota án slysahættu eða hættu á heilsutjóni. 

Stjórnbúnaður skal vera þannig gerður og staðsettur að hann geti ekki virkað vegna 

óviljandi snertingar sem gæti haft í för með sér slysahættu. 

Stjórnbúnaður skal ver a þannig staðsettur að auðvelt sé að ná til hans. Stjórnbúnað, 

sem þarf stöðugt að sinna, skal staðsetja þannig að stjórnandi verði ekki fy rir 

staðbundnu álagi eða álagi sem getur valdið heilsutjóni. 

Við venjulegar aðstæður skal stjórnbúnaður vera þannig staðsettur að stjórnandi sjái 

vel til þeirra staða sem hættulegir geta talist. 

Stjórnbúnaður vélar skal vera þannig, að stjórnandinn geti haft fullt vald yfir gang 

hennar. 

Ef vél sést ekki öll frá stjórnstað þá skal, ef nauðsyn krefur, sjálfvirkt viðvörunarkerfi 

gefa tilkynna í tæka tíð að vélin verði gangsett. Ef nauðsyn krefur þurfa stjórnrofar að 

vera læstir svo ótímabær hættuleg gangsetning eigi sé ekki stað. 

  

9. gr. 

Sjálfvirkar vélar. 

Vél, sem er sjálfvirk eða hefur sjálfvirkan búnað, skal m.a. hafa eftir því sem nauðsyn 

krefur: 
a) Stöðvunarbúnað sem stöðvar hana á öruggan hátt. 

b) Neyðarstöðvunarbúnað. 

c) Búnað sem aftengir sjálfstýringu. 

d) Sérstakan handstýrðan búnað. 

Ef bilun á sjálfvirkum búnaði getur orsakað slysahættu eða óhollustu þá skulu 

leiðbeiningar fylgja með um hvernig bregðast eigi við.
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10. gr. 

Mæla- og viðvörunarbúnaður. 

Mæla- og viðvörunarbúnaður, sem nauðsynlegur er til eftirlits og stjórnunar, skal vera 

áreiðanlegur og auðskiljanlegur og sérstaklega skal gætt að eftirfarandi þáttum 

a) Upplýsingar, sem lúta að öryggi, skulu aðgreindar skilmerkilega frá öðrum 

upplýsingum. 

b) Hljóð- og ljósmerki skal vera hægt að greina auðveldlega. 

c) Tæki, sem veita upplýsingar um vinnslu og framleiðslu, skulu vera hentuglega 

staðsett. greinileg og gefa áreiðanlegar upplýsingar sem ekki verða misskildar. 

  

ll. gr. 

yðarstöðvun. 

'. um kröfur varðandi öryggi og hollustuhætti, skal vél 

    

Þegar nauðsyn krefur, sbr. 3. ; 

vera útbúin neyðarstöðvunarbúnaði. Neyðarstöðvunarrofi skal vara rauður að lit og 

staðsettur þannig að hann sjáist vel og auðvelt sé að ná til hans. 

Notkun á neyðarstöðvunarbúnaði á ekki að hafa í för með sér slysahættu. Endurtekna 

gangsetningu skal aðeins vera hægt að framkvæma með hinum venjulega gangsetning- 

arbúnaði. 

12. gr. 

Hemlabúnaður 

Vél, sem getur haldið áfram að ganga og skapað hættuástand þrátt fyrir að 

aflyfirfærsla til hennar sé rofin, skal útbúin með hentugum hemlabúnaði. 

13. gr. 

Vinna við hættulegar aðstæður. 

Þegar nauðsyn krefur að unnið sé tímabundið við vél við hættulegar aðstæður skal 

gera sérstakar Öryggisráðstafanir. Verði fullnægjandi öryggisbúnaði ekki komið fyrir 

af tæknilegum ástæðum þá skal vélinni aðeins sinnt af starfsmönnum sem hafa fengið 

nægjanlegar leiðbeiningar og fyrirmæli um hvernig vinnuna megi framkvæma án 

slysahættu eða óhollustu 

Þegar nauðsyn krefur að unnið sé á hættulegum stöðum við vél, t.d. vegna 

uppsetningar, viðhalds og skal gera öryggisráðstafanir sem tryggja að 

ótímabær gangsetning eða hreyfing + vélahluta geti ekki átt sér stað. 

  

id. gr. 

Orkugjafar. 

Allur búnaður véla fyrir geymslu og flutning orku og orkugjafa skal vera þannig 

gerður og uppsettur að hann eins og framast er kostur skapi hvorki slysahættu né 

óhollustu. Ennfremur skal búnaður fyrir hættuleg efni og lofttegundir, sem geta 

myndast við bruna orkugjafa eða eldsneytis. vera þannig gerður og uppsettur eins og 

framast er kostur að af honum stafi hvorki slysahætta né óhotlusta. 

IS. er. 

Rafbúnaður. 

Allur rafbúnaður véla skal vera samkvæmt gildandi reglum um raforkuvirki eins og 

þær eru á hverjum tíma.
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16.1. 

18.1. 

20.1. 

16. gr. 

Loft- og vökvaþrýstibúnaður. 

Taka skal sérstaklega tillit til eftirfarandi atriða varðandi loft- og vökvaþrýstibúnað: 

a) Að þrýstingur fari ekki yfir leyfileg mörk. 
b) Að þrýstingsfall skapi ekki hættuástand. 
c) Að útsteymi eða aftöppun lofttegunda eða vökva undir þrýstingi skapi ekki hættu- 

ástand. 
d) Að búnaðurinn sé tryggilega varinn gegn utanaðkomandi skaðlegu álagi. 

17. gr. 

Aðbúnaður vegna reglubundinnar þjónustu og viðhalds. 

1. Til þess að tryggja að reglubundin þjónusta og viðhald verði sem hættuminnst skal 

koma fyrir við vélar nauðsynlegum vinnupöllum, gönguleiðum, tröppum, handriðum 

og öðrum búnaði, sem við á hverju sinni. 

18. gr. 

Flutningur. 

Vél skal vera hægt að flytja með öruggum hætti. Ef nauðsyn krefur skal hún hafa 

sérstakan festibúnað fyrir flutning. Festibúnaður skal vera nægilega sterkur og þannig 
staðsettur að vélin valdi ekki slysahættu þegar hún er hreyfð. 

1. KAFLI 

Staðsetning, uppsetning og viðhald. 

19. gr. 

Staðsetning. 

. Staðsetning vélar skal vera þannig að þjónusta, gæsla og viðhald á henni geti farið 

fram án slysahættu og óhollustu. 

20. gr. 
Undirstöður og festingar. 

Undirstöður og festingar vélar skulu vera þannig að vélin sé stöðug, tryggilega fest og 
valdi ekki ónauðsynlegum hávaða eða titringi. 

21. gr. 

Uppsetning og viðhald. 

. Vél skal vera þannig gerð að uppsetning, viðhald og viðgerð á henni geti farið fram án 

slysahættu eða óhollustu. Viðhald og viðgerð á vél skal fara fram eins og nauðsyn 
krefur og farið skal eftir leiðbeiningum framleiðanda eins og kostur er. Meginreglan 

skal vera sú að vél sé stöðvuð meðan vinnan fer fram. 

. Leggja skal sérstaka áherslu á eftirfarandi: 

a) Hlutir, sem óvænt geta hreyfst, skulu tryggilega festir. 

b) Komið skal í veg fyrir eld- og sprengihættu eins og framast er kostur. 

c) Þrýsting skal taka af þrýstikerfum og þau tæmd. 
d) Geyma og leiðslur, sem innihalda hættuleg efni, skal aftengja og hreinsa ef 

nauðsyn krefur. 
e) Starfsmenn skulu nota nauðsynlegar persónuhlífar.
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21.3. 

21.4. 

23.1. 

23.2. 
23.3. 

26.1. 

26.2. 

Ef naudsyn krefur ad vidhald eda vidgerd fari fram medan vél eda hluti hennar er i 

gangi eða t.d. þrýstikerfi er undir þrýstingi þá skal gera sérstakar ráðstafanir til að sú 

vinna geti farið fram án slysahættu. 
Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðarstörf skulu aðeins unnin af starfsmönnum sem 

hafa viðurkennd réttindi til þeirra starfa eða hafa fengið nauðsynlega kennslu, 

leiðbeiningar og þjálfun í að vinna slík störf. 

IV. KAFLI 

Umhverfisþættir. 

22. gr. 

Lýsing. 

„ Lýsing eða birta á vinnusvæði umhverfis vél skal vera nægjanleg og um leið hæfileg 

með tilliti til ofbirtu og endurkasts. 

. Ljósgjafar og fletir umhverfis þá eiga að vera þannig að endurkast ljóssins og 

skuggamyndun hafi ekki truflandi eða óæskileg áhrif á starfsmenn við vinnu eða 
álestur mælitækja. 

Ljósgjafar og lýsingarbúnaður skal vera traustbyggður og auðveldur í viðhaldi. 

23. gr. 

Hávaði og titringur. 

Sá sem hannar, framleiðir, selur eða setur upp vél skal kappkosta að hávaði frá henni 
sé eins lítill og mögulegt er. 
Sá sem selur vél skal láta í té upplýsingar um hávaða þann sem hún gefur frá sér. 

Að öðru leyti skal farið eftir gildandi reglum um hávaðavarnir á vinnustöðum eins og 
þær eru á hverjum tíma. 

- Vél skal vera þannig gerð og uppsett að hún valdi ekki hættulegum titringi. 

24. gr. 

Hiti og raki. 

- Vél skal vera þannig gerð og uppsett að hiti, raki, blástur eða sog frá henni skapi ekki 
óhollustu eða slysahættu. 

25. gr. 

Hættuleg efni og lofttegundir. 

- Hættuleg efni, sem notuð eru eða myndast við framleiðslu í vél, mega ekki dreifast í 
hættulegu magni eða skapa óhollustu eða slysahættu fyrir starfsmenn. 

. Vél, sem gefur frá sér spón, ryk, reyk, gufu eða gastegundir, á að vera þannig gerð að 
hún valdi ekki mengun í vinnuumhverfinu. 

- Ef ekki er fullnægjandi áfastur hreinsibúnaður á vél þá skal setja á hana afsogsbúnað, 

sem fjarlægir loftmengunina strax við upptök hennar. 

26. gr. 

Geislun. 

Vél, sem notar eða gefur frá sér geislavirk efni eða geislun, skal vera þannig gerð og 
einangruð að hún valdi hvorki óhollustu né lífshættu. Geislavirkni má ekki vera meiri 
en viðurkennd hættumörk segja til um. Vél skal í þessu tilliti vera með fullnægjandi 
viðvörunarmerkingu. 

Að öðru leyti skal farið eftir gildandi reglum um geislavarnir eins og þær eru á 
hverjum tíma.
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27. gr. 

Eld- og sprengihætta. 

Vél skal, eins og framast er kostur, vera þannig gerð og notuð að hún valdi ekki eld- 

eða sprengihættu. 
Ef vél getur skapað eld- og sprengihættu eru gerðar eftirfarandi kröfur varðandi gerð 

hennar og frágang: 

a) Vélin skal vera úr óbrennanlegu efni. 

b) Vélin skal vera þannig gerð og frá henni gengið (t.d. jarðtengd) að hún myndi ekki 
stöðurafmagn. 
Umhverfis vélina og í henni skulu eldfimar gufur, gastegundir og 

hættumarka. 
d) Hindra skal, eins og framast er kostur, íkveikju á eld- og sprengifimum 

gastegundum og ryki í og við vélina með fyrirbyggjandi ráðstöfunum. 

e) Öryggistækjum, sem opnast við yfirálag, skal þannig fyrir komið að ekki skapist 

hættuástand þegar þau opnast. 
f) Vélin skal vera þannig staðsett og þannig frá henni gengið að útgönguleiðir séu 

tálmunarlausar frá hættusvæði. 

lø
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V. KAFLI 

Merking og leiðbeiningar um notkun. 

28. gr. 

Merking. 

Vél skal vera greinilega og varanlega merkt framleiðanda og sé um innflutta vél að 

ræða skal hún einnig merkt nafni og heimilisfangi þess sem flytur hana inn eða merkt 

á annan þann hátt að auðvelt sé að komast að raun um hver framleiðandi eða 

innflytjandi hennar er. 
Eftir því sem nauðsyn krefur skal vél ennfremur vera merkt greinilega og varanlega á 

íslensku með eftirfarandi upplýsingum: 

a) Gerðarheiti/framleiðslunúmeri/framleiðsluári. 

b) Þunga, þegar hann er vfir 100 kg. 
c) Notkunar- og viðvörunarmerkjum. 

d) Mesta leyfilega álagi. 

e) Mesta leyfilega þrýstingi fyrir vökva og loftþrýstibúnað. 

f) Afli, snúningshraða o.þ.h. 

g) Nauðsynlegum upplýsingum um festistaði með tilliti til flutnings. 

Aðvörunum, t.d. um sprengihættu, eitruð og hættuleg efni og lofttegundir. 

29. gr. 

Leiðbeiningar um notkun. 

Nauðsynlegar og auðskildar leiðbeiningar á íslensku um notkun, meðferð, viðhald, 

flutning, uppsetningu og frágang skulu fylgja með vél þegar hún er afhent.
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VI. KAFLI 

Viðurkenning, eftirlit og umsögn. 

30. gr. 

Viðurkenning og eftirlit. 

30.1. Vinnueftirlit ríkisins setur, eftir því sem nauðsyn krefur, nánari reglur um gerð, 

útfærslu, tilkynningaskyldu og prófanir á einstökum gerðum véla eða vélaflokka og 

etur gert kröfur um eftirfarandi: 

I. Viðurkenningarskyldu á einstökum gerðum véla og vélaflokkum samkvæmt nánari 

reglum (gerðarviðurkenning). 

Endurskoðun á viðurkenndum vélum til að ganga úr skugga um að þær samsvari 

áður viðurkenndri gerð og útfærslu. 

3. Viðurkenningu á vélum hjá Vinnueftirliti ríkisins, sérfræðilegri stofnun eða aðila 

sem Vinnuettirlitið viðurkennir. 

4. Skjalfestingu sem færir sönnur á að vél hafi verið viðurkennd af innlendri eða 

erlendri stofnun eða prófuð í prófunar stöð sem Vinnueftirlit ríkisins viðurkennir. 

nn
 

  

5. Sérstakt eigid eftirlit framleidanda eda innflytjanda og ad bad sé stadfest med 

skýrslugerð eða annarri sambærilegri skjalfestingu. 

6. Að framleiðandi eða innflytjandi vélar hafi í sinni þjónustu eða geti vísað til 

starfsmanna með faglega þekkingu til þess að tryggja að uppsetning og frágangur 

vélarinnar sé fullnægjandi. 

7. Eftirlit með seldri framleiðsluvöru og að það eftirlit sé framkvæmt af starfs- 

mönnum sem hafa til þess faglega þekkingu og hæfni. 

31. gr. 

Umsögn. 

31.1. Eftir beiðni framleiðenda, seljenda eða að eigin frumkvæði getur Vinnueftirlit ríkisins 

gefið út umsagnir um einstakar gerðir véla þó þær séu ekki háðar viðurkenningar- 

skyldu eftir sérstökum reglum. 

VII. KAFLI 

Viðurlög. 

Ge
 32. gr. 

32.1. Brot gegn reglum þessum varða sektum samkvæmt ákvæðum laga nr. 46/1980 um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

32.2. Með mál út af brotum á reglum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

VIII. KAFLI 

Gildistaka. 
a 33. gr. 

Reglur þessar, sem settar eru af stjórn Vinnueftirlits ríkisins samkvæmt heimild í 34., 

38. og 47. gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, 

staðfestast hér með til að öðlast gildi þann 1. janúar 1988. Jafnframt staðfestir ráðuneytið 

ákvæði 1. gr. reglnanna samkvæmt 3. mgr. 3. gr. laga nr. 46/1980. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. október 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Hallgrímur Dalberg.
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3.1. 

3.3. 

3.4. 

4.1. 

4.2. 

REGLUR 

um húsnæði vinnustaða. 

I KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Gildissvið. 

. Reglur þessar gilda um húsnæði sem tekið er í notkun eftir gildistöku þeirra. 
Húsnæði, sem er í notkun við gildistöku þessara reglna, skal uppfylla ákvæði 

reglugerða nr. 225/1975 um húsnæði vinnustaða. 

2. gr. 
Eftirlit o.fl. 

Vinnueftirlit ríkisins annast eftirlit með framkvæmd reglna þessara. 
Áður en nýtt húsnæði er byggt, nýtt húsnæði er tekið í notkun eða eldra húsnæði 

breytt fyrir starfsemi, sem reglur þessar taka til, ber að leita umsagnar Vinnueftirlits 

ríkisins um hvort það uppfylli ákvæði reglna þessara, sbr. 93. gr. laga nr. 46/1980. 
. Vinnueftirlit ríkisins er umsagnaraðili gagnvart byggingayfirvöldum í meiriháttar 205 

málum er varða húsnæði vinnustaða, sbr. gr. 2.5.9. í byggingarreglugerð nr. 292/1979. 

II. KAFLI 

Vinnurými 

3. gr. 

Almenn ákvæði. 

Atvinnuhúsnæði skal innrétta þannig að þar sé sem öruggast og heilsusamlegast 

starfsumhverfi. 

2. Vinnurými skal skipulagt með hliðsjón af því starfi sem þar á að framkvæma. Allar 

umferðaleiðir manna og flutningstækja skulu vera greiðar og afmarkaðar. Sömuleiðis 

skal skipa efni, vörum og flutningstækjum eða öðrum færanlegum vélum á afmarkað 

eða aðgreint svæði eða rými eftir því sem aðstæður leyfa. Starfsmenn skulu hafa 
nægjanlegt athafnarými við störf sín án þess að vera á umferðarsvæðum nema eðli 

starfsins krefjist þess. 

Vinnurými skal innrétta þannig að gott sé að þrífa það, nýta og halda því við á öruggan 

hátt. Vélum og tækjum skal komið þannig fyrir að af þeim stafi ekki hætta. 

Gengið skal þannig frá pöllum, gryfjum og opum að ekki sé hætta á að starfsfólk eða 

aðrir geti fallið niður og slasast. 

4. gr. 

Lofthæð. 

Lofthæð vinnurýmis skal ekki vera minni en 2.5 m eftir að rýmið er fullfrágengið, sbr. 

ákvæði byggingarreglugerðar. Lofthæð vinnurýmis skal ávallt vera það mikil að hún 

hindri ekki starfsemi sem þar fer fram eða skapi hættu. 
Þar sem búast má við myndun sprengi- eða eldfimra lofttegunda í vinnurýminu skal 

lofthæð ákvörðuð samkvæmt niðurstöðum brunatæknilegrar hönnunar rýmis, sbr. 

ákvæði byggingarreglugerðar.
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4.3. 

4.4. 

6.3. 473 

6.4. 

6.5. 

ræv 

Þar sem búast má við að óþægilegur hiti, ryk, eitraðar lofttegundir eða reykur myndist 

skal gera viðeigandi ráðstafanir, sbr. ákvæði byggingarreglugerðar. 

Vinnueftirlit ríkisins getur krafist aukinnar lofthæðar í slíkum tilvikum. 

Þegar um sérstaka loftgerð er að ræða, svo sem netloft, rimlaloft eða annað þess 

háttar, getur Vinnueftirlit ríkisins veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar. 

5. gr. 

Loftrymi. 

Sérhver starfsmaður skal að jafnaði geta notid 12 m” loftrymis vid stårf sin. Lofthæd 

ofan við 4 m er ekki reiknuð með í rúmtakinu. Þar sem mikill umgangur er skal taka 

tillit til þess við ákvörðun loftrýmis. 

Þegar loftrými er mælt skal einungis miða við gólfflöt þar sem lofthæð er nægileg 

samkv. 4. gr. 
Sömuleiðis skal tekið tillit til þess rýmis sem vélar, húsgögn og efni taka. Séu skilyrði 

sérlega góð getur Vinnueftirlitið veitt leyfi til að nota starfsrými sem er minna en 12 

m' á hvern starfsmann. Loftrýmið má þó aldrei vera minna en 8 m.. 

Minnsta stærð vinnuherbergis, sem unnið er í að staðaldri meginhluta vinnudags, skal 

vera 7 m“. 

6. gr. 

Golf. 
Almenn gerð og frágangur gólfa skal vera i samræmi vid åkvædi byggingarreglu- 

gerðar. 
Gólf í vinnurými skal vera þannig að það hæfi því starfi, sem þar er unnið með tiiliti til 

slits, burðarþols og hreinsunar. 

Þar sem ætandi efni eru notuð eða meðhöndluð skal þess gætt að þau rýri ekki 

burðarþol eða eyðileggi yfirborð gólfa. 
Þar sem íkveikju- eða sprengihætta stafar af eldfimum efnum skal rafleiðni gólfa vera 

næg til að forðast megi neistamyndun vegna staðbundinnar rafhleðslu. 

Gólf skulu rykbundin. Gera skal ráðstafanir til að draga úr hálku á gólfum þar sem 

þess gerist þörf. 

7. gr. 

Veggir og loft. 

Einangrun lofts og veggja, þar með hljóðeinangrun, skal vera nægjanleg með hliðsjón 

af vinnunni sem þar fer fram. 
Yfirborð lofts og veggja skal vera rvkbundið og auðvelt að halda hreinu eftir því sem 

við á. 

8. gr. 

Lýsing. 

Þar sem unnið er við dagsbirtu skal vinnurými þannig gert að hún dreifist sem best um 

það og sé sem jöfnust. Ljósop glugga á veggjum skal að jafnaði vera minnst 10% af 

sólffleti en á þaki 7%. Hlutfall þetta skal auka ef birtu nýtur illa vegna slæmra 

skilyrða, svo sem vegna mannvirkja sem standa nærri gluggum vinnurýmis. Þar sem 

sérstaklega stendur á, svo sem í verslunum, vöruhúsum og frystihúsum, er heimilt að 

víkja frá þessu ákvæði enda uppfylli húsnæðið önnur skilyrði í reglum þessum. 

Ef sólarljós veldur af miklum hita, birtu, glampa eða öðrum slæmum vinnuskilyrðum 

skal gera viðeigandi ráðstafanir til að ráða bót á því. 

Við hönnun lýsingar skal höfð hliðsjón af viðurkenndum stöðlum um lýsingarmagn. 

varnir gegn ofbirtu og aðra þætti er varða Öryggi og gott starfsumhverfi. 

B 62
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9.1. 
9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 
10.4. 

9. gr. 
Hitun. 

Vinnurymi skal vera hæfilega hlýtt eftir eðli þeirra starfa sem þar eru unnin. 

Þar sem kyrrsetustörf eru unnin má telja hæfilegt hitastig 18? til 22*C, en við kyrrstöðu 
16? til 18*C nema annars sé krafist vegna framleiðslunnar. Hiti skal vera sem jafnastur 
um allt vinnurýmið. Sé geislahitun notuð skal tekið tillit til eðlismunar hennar og 

áhrifa á tilfinningu manna fyrir hitastigi miðað við aðrar hitunaraðferðir. 

Í rými þar sem mikil hitageislun er frá litlum afmörkuðum svæðum eða hlutum skal 
koma í veg fyrir að hún valdi óþægindum eftir því sem unnt er, t.d. með hlíf, 
loftkælingu og/eða loftskiptum. Loftkæling eða loftskipti mega þó ekki valda 
óþægilegum súg eða loftblæstri. 
Notkun hitunartækja sem gefa frá sér eitraðar lofttegundir er ekki leyfð í vinnurými 

nema komið sé fyrir frástreymi gastegunda út úr húsi. 

Á vinnustöðum, þar sem loft er þurrt eða hiti mikill, er æskilegt að starfsfólk hafi 

aðgang að drykkjarfontum. 
Leitast skal við að halda hæfilegu rakastigi í vinnurými. 

10. gr. 

Loftræsting. 

Þegar húsrými fyrirtækis er hannað, skal gera ráð fyrir loftræstingu, sem þar kann að 
þurfa, svo að stökkum, lögnum og vélum, sem til þess þarf, verði komið fyrir á þeim 

stöðum sem best hentar. Þar sem margt fólk starfar og mikill hiti eða annað veldur 
breytingu á andrúmslofti eða umhverfi skal auka endurnýjun andrúmsloftsins með 
vélsogstækjum ef opnanlegir gluggar geta ekki annað nægilegum loftskiptum. 

Loftræstingu skal hanna þannig að súgur verið svo lítill sem kostur er. 

Innanhússtörf, sem valda óhollustu, loftmengun, eldfimri eða sprengifimri loftblöndu, 
skulu aðeins framkvæmd þar sem unnt er að hreinsa loftið eða loftræsta þannig að 

mengaða loftið sé sogað burt frá þeim stað sem það myndast og til þess séð að það 

berist ekki inn í vinnurými aftur. 

Hávaði vegna vélrænnar loftræstingar skal vera svo lítill sem verða má. 
Áður en Vinnueftirlitið samþykkir loftræstibúnað getur það krafist þess að sýnt sé 

fram á nægileg afköst hans. 

11. gr. 

Hávaði. 

11.1 Byggingar skulu þannig hannaðar að hávaði, sem í þeim kann að myndast vegna 

11.2. 

11.3. 

starfsemi, berist sem minnst um þær eða umhverfi þeirra. 

Þess skal gætt að hávaðamyndun verði ekki meiri en óhjákvæmilegt er vegna þeirra 
starfa sem unnin eru í húsnæðinu. Vélar eða störf, sem valda skaðlegum hávaða, skal 

einangra frá umhverfi sínu. 

Að öðru leyti vísast til reglna um hávaðavarnir. 

12. gr. 

Kjallararými. 

. Vinnustaðir mega vera í kjöllurum ef fullnægt er kröfum þessara reglna, sbr. 3. tl. 

þessarar greinar. Sérstök áhersla skal lögð á rakavörn í slíku húsnæði. 

. Sé kjallararými ekki með opnanlegum gluggum skal séð fyrir svo góðri loftræstingu að 
hvorki skapist raki, óloft né súgur sem veldur óþægindum. 

. Vinnurými, sem er dýpra en 1 m undir jarðlínu, skal ekki leyft til neinnar starfsemi 
nema könnun hafi sýnt að það sé fullnægjandi.



28. október 1987 927 Nr. 493 

12.4. Medferd hættulegra efna, svo sem lifrænna leysiefna eda efna sem eldhætta stafar af, 

er bönnuð í kjallararými. Sama gildir um vinnustaði, þar sem vatnsgufa eða eimur 

myndast. Eimkatla með margfeldi heildarrúmtaks í m' og yfirþrýstings í kp/cm', sem 

er meira en 8 og heitavatnskatla eða geyma með 120*C heitum legi, má ekki nota í 

kjöllurum, sem unnið er í og dýpri eru en Í m undir jarðlínu. 

12.5. Vinnueftirlit ríkisins getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar. 

HI. KAFLI 

Starfsmannarými. 

13. gr. 

Skilgreiningar. 

13.1. Starfsmannarými er notað í reglum þessum sem samheiti fyrir: 

A. Búningsherbergi og fatahengi. 
B. Snyrtiherbergi, salerni og þvagstæði. 

C. Þvotta- og baðklefa. 
D. Katfi- eða matstofur. 

Sérstök ákvæði gilda um flytjanlegt starfsmannahúsnæði sem notað er í þéttbýli sbr. 

V. kafla reglna þessara. 
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A. Buningsherbergi og fatahengi. 

14. gr. 

Almenn ákvæði. 

14.1. Búningsherbergi skal valinn hentugur staður með hliðsjón af vinnustað og þvotta- og 

baðklefa. 

14.2. Búningsherbergi mega vera í kjallara ef hann er þurr, rakalaus og vel einangraður 

enda fullnægi búningsherbergin að öðru leyti ákvæðum þessa kafla. 

14.3. Nái starfsemin yfir mikið flatarsvæði, eða sé í tveimur eða fleiri húsum, skal 

búningsherbergjum, snyrtiherbergjum eða matsölum komið fyrir sem næst miðsvæðis 

nema hvert hús eða álma hafi sérstakt starfsmannarými. 

Þar sem karlar og konur starfa skulu búningsherbergi aðskilin á fullnægjandi hátt. 

Þar sem vinnufatnaður óhreinkast verulega vegna vinnunnar skal vera hægt að hengja 

göngufatnað í eitt hengi og vinnufatnað í annað aðgreint hengi. Vot vinnuföt skal vera 

hægt að þurrka þar eða skammt þar frá. Allt starfsmannarými skal vel og reglulega 

þrifið. 

FR
 

nm 
kh 

15. gr. 

Gólfflatarmál og lofthæð. 

Í búningsherbergi skal fyrir hvern mann vera minnst 0.6 m' gólfflötur að meðtöldum 

fleti fyrir skáp. Lofthæð skal vera minnst 2.5 m. 

nm
 

16. gr. 

Gerð gólfa. 

16.1. Gólf, sem liggja á jörð eða eru yfir óupphituð rými, skulu einangruð nægjanlega gegn 

kulda og raka. 

16.2. Gólfum skal vera auðvelt að halda hreinum og skal séð fyrir því eftir föngum að þau 

verði ekki of hál, einkum ef þar er komið fyrir handlaugum eða öðrum búnaði sem 

vatn getur runnið frá, enda skal þá vera niðurfall og hæfilegur vatnshalli á gólfinu til 

niðurfallsins.
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17.1. 

18.1. 

18.2. 

19.1. 

19.2. 

19.3. 

19.4. 

19.5. 
19.6. 

20.1. 

20.2. 

20.3. 

21.1. 

21.2. 

17. gr. 

Veggir og loft. 

Veggir og loft skulu vera nægjanlega einangruð gegn kulda, raka og hávaða eftir því 
sem við getur átt og unnt er. Veggir og loft skulu vera þannig að auðvelt sé að halda 

þeim hreinum og í góðu ástandi. 

18. gr. 

Lýsing, hitun og loftræsting. 

Æskilegt er að dagsbirtu njóti sem mest í búningsherbergjum og þar skal vera 

fullnægjandi raflýsing. 

Búningsherbergi skal vera hitað og loftræst á fullnægjandi hátt. 

19. gr. 

Innrétting. 

Við alla skipan innanstokks skal þess gætt að þrif og viðhald búningsherbergis séu 
auðveld. 

Í búningsherbergi skal vera einn klæðaskápur fyrir hvern starfsmann. Fjarlægðin milli 
andstæðra skápa og andstæðra handlauga skal vera minnst 1.2 m, en fjarlægð milli 
skápa og andstæðs veggjar skal vera minnst 1 m. Fjarlægðir þessar skulu hvor um sig 

lengjast í 1.5 og 1.2 m ef skápar eða handlaugar eru fleiri en 20 í röð. Gera má meiri 

kröfur um fjarðlægðir þessar ef vinna er óþrifaleg. 

Þar sem aðeins þarf að hengja yfirhafnir skal ætla hverjum starfsmanni að minnsta 

kosti 0.2 m stangarlengd í fatahengi eða skáp. 

Við starfsemi þar sem halda þarf göngufatnaði og vinnufötum aðskyldum skal þeirri 

kröfu t.d. fullnægt með því að hafa tvo skápa í búningsherbergjum fyrir hvern 
starfsmann (einn fyrir göngufatnað og annan fyrir vinnuföt) eða hafa einn skáp í 

búningsherbergi fyrir hvern starfsmann (til geymslu göngufata) ásamt sameiginlegu 

fatahengi fyrir vinnufatnað eða með því að tvískipta búningsherbergi þannig að annars 

vegar séu gönguföt og hins vegar vinnuföt. 

Í sérstökum tilvikum er heimilt að viðurkenna fatahengi í stað skápa. 
Þar sem starfsmenn hafa einungis aðgang að fatahengi getur Vinnueftirlit ríkisins 
krafist þess að jafnframt séu læstar hirslur þar sem starfsmenn geta geymt verðmæti. 

20. gr. 

Gerð og búnaður. 

Skápar skulu gerðir úr hentugu efni sem gott er að þrífa. Þeir skulu vera með 

loftræstiopum að ofan og neðan og með hillu. Stærð skápanna skal vera minnst 0.5 X 
0.3 m, að þverflatarmáli. Fjarlægð milli hillu og botns skal vera minnst 1.5 m, en milli 
hillu og lofts minnst 0.2 m að framan og loftið helst með 20“ til 309 halla upp að 
bakhlið frá framhlið skáps, ef hann nær ekki til lofts í herbergi. Skáparnir skulu vera 

læsanlegir. 
Í fatahengjum með stöng fyrir herðatré skal ætla minnst 0.3 m fyrir hvern starfsmann. 

Í búningsherbergjum skal að jafnaði vera bekkur eða bekkir, speglar, öskubakkar og 

ruslatrog eða fata. 

B. Snyrtiherbergi, salerni og þvagstæði. 

21. gr. 

Almenn ákvæði. 

Greiður aðgangur skal vera að salerni og snyrtingu, þó ekki þannig að beint samband 

sé við matsal eða vinnurými. 

Á föstum vinnustað skulu einungis notuð vatnssalerni.
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22. gr. 

Salernafjöldi. 

Þar sem að staðaldri starfa fleiri en 5 karlar og 5 konur skulu salerni og snyrting fyrir 

hvort kyn aðgreind. 
Að jafnaði skal vera minnst eitt salerni fyrir allt að 15 manns en miða skal þó við 
eftirfarandi meginreglur um fjölda salerna, þvagstæða og handlauga: 

  

Fjöldi starfsfólks. Fjöldi salerna. Fjöldi handlauga. 

Konur 

1— 15 1 1 

16- 30 2 1 

31- 50 3 2 

51— 75 4 2 

76—100 5 3 
  

Síðan er eitt salerni og handlaug fyrir hverja 25 starfsmennt til vidbåtar. 

  

Fjöldi starfsfólks. Fjöldi salerna. Fjöldi þvagst. Fjöldi handl. 

Karlar 

1- 20 1 1 1 

21- 30 2 1 2 

31- 45 2 2 2 

46— 60 3 2 2 

61— 75 3 3 3 

67— 90 4 3 3 

91-100 4 4 4 
  

Síðan eitt salerni, eitt þvagstæði og ein handlaug fyrir hverja 25 starfsmenn til við- 

bótar. 

. Á þjónustustöðum, þar sem gert er ráð fyrir aðgangi annarra en starfsmanna að 
snyrtiaðstöðu skal sú aðstaða að jafnaði vera aðskilin frá snyrtiaðstöðu starfsmanna. 

23. gr. 

Veggir, loft og gólf. 

- Veggir milli snyrtiherbergja og aðliggjandi vinnustaða eða matstofu skulu vera 

nægjanlega einangraðir gegn kulda, lykt og hávaða. 

. Hæð veggja og hurða salerna frá gólfi má ekki vera minni en 0.15 m og ekki meira en 

0.3 m þar sem veggir eða hurðir ná ekki niður á gólf. Vegghæð frá gólfi skal ekki vera 

minni en 2.0 m. Veggir milli salerna karla og kvenna skulu vera heilir frá gólfi til lofts. 

. Veggi og loft skal vera auðvelt að þrífa og halda við. 

. Gólfflötur salernisklefa skal minnst vera 1.2 m' og lofthæð 2.5 m. Sé um hallandi loft 

að ræða getur Vinnueftirlit ríkisins leyft að meðallofthæð sé 2.2 m, en þó má minnsta 

lofthæð yfir salerni ekki vera minni en 1.6 m. 

. Gólf má ekki vera hált. Það skal vera vatnshelt og auðvelt að þrífa. Sama máli gegnir 

um veggi við þvagskálar og handlaugar.
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24. gr. 

Lýsing, hitun og loftræsting. 

Raflýsing skal vera fullnægjandi. Æskilegt er að dagsbirtu njóti þar sem því verður við 

komið. 

Hitun skal vera fullnægjandi. 

Salerni skal loftræst á vélrænan hátt ef loftræsting verður á annan hátt ónóg. Þar sem 

því verður við komið skal gera ráð fyrir opnanlegum gluggum í útvegg. 

25. gr. 

Búnaður. 

Salernispappír skal vera á þar til gerðum haldara. 

Handlaug og sápa skulu vera annað hvort í salernisklefa eða í forrými. Þar skulu vera 

einnota handþurrkur úr pappír eða handklæðarúllur. 

C. Þvotta- og baðklefar. 

26. gr. 

Fjöldi handlauga og steypibaða. 

Að jafnaði skal vera ein handlaug fyrir hverja S starfsmenn. 

Sé vinna óþrifaleg eða valdi verulegri óhreinkun eða óhollustu skal tekið tillit til þess 

við ákvörðun fjölda handlauga. 

Við störf. sem ekki valda óhreinindum, skal hafa minnst eina handlaug fyrir hverja 10 

starfsmenn. 

Handlaug, sem komið er fyrir á salerni eða í lokuðu forrými að því, reiknast ekki með 

tölu handlauga fyrir þvotta- og baðkleta. Sé handlaugum hins vegar þannig fyrir 

komið að greiður aðgangur sé að þeim bæði úr snyrti- og þvottaaðstöðu geta þær 

samnýst. 

Þar sem menn þurfa steypiböð vegna þess að þeir óhreinkast eða svitna við störf sín 

skal vera minnst eitt steypibað fyrir hverja 5 menn. 

27. gr. 

Gólf, veggir og loft. 

Stærð pólfflatar skal vera í samræmi við ákvæði 29. gr. um innréttingu og búnað. 

Lofthæð skal minnst vera 2.5 m. 

Gólf. veggir og loft skulu að öðru leyti vera samkvæmt ákvæðum 16. og 17. gr. 

28. gr. 

Lýsing, hitun og loftræsting. 

Raflýsing skal vera fullnægjandi. Æskilegt er að dagsbirtu njóti þar sem því verður við 

komið. 

Hitun skal vera fullnægjandi. 

Loftræsting skal vera um glugga eða með vélbúnaði sem ekki veldur teljandi hávaða 

eða óþægilegum súg. 

Allur rafbúnaður skal vera í samræmi við gildandi reglur um rafbúnað í húsnæði þar 

sem gufa og vatnsagi er. 

29. gr. ö 

Innrétting og búnaður. 

Sérhvert þvottastæði við handlaug skal vera minnst 60 em á breidd. Fjarlægð milli 

andstæðra handlauga og fjarlægð handlauga og andstæðs veggjar skal vera í samræmi 

við ákvæði 19. gr.
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29.2. Við handlaugar skal tengt heitt og kalt vatn í blöndunartæki. Frárennsli frá handlaug 
til niðurfalls skal vera lokað. 

29.3. Í baðherbergi skal vera niðurfall, en gólfhalli eða gerð gólfs þó ekki þannig að hætta sé 

á að menn renni eða detti af þeim sökum. 

29.4. Framan við steypiböð skal vera aðstaða til að þurrka sér. Hita baðvatns skal vera hægt 

að stilla hverjum til hæfis. 

29.5. Í þvotta- og baðklefum skal vera spegill, snagi, sápa og sápuskál. 
29.6. Innangengt skal vera milli baðherbergis og búningsherbergis. 

30. gr. 

Kjallararými. 

30.1 Kjallararými ná nota undir þvotta- og baðklefa, enda fullnægi það að öðru leyti 

skilyrðum reglna þessara. 

D. Kaffi- eða matstofur. 

31. gr. 

Almenn ákvæði. 

31.1. Í matstofu skal starfsmaður bæði geta matast og hvílst frá vinnu sinni. Matstofa skal 

því vera björt, þægilega skipulögð og snyrtileg í alla staði. Handlaugar skulu vera á 
aðgengilegum stað framan við matstofu. Sé langt á milli vinnurýmis og matstofu skal 

fatahengi komið fyrir við hana svo og salerni, sbr. ákvæði um snyrtiherbergi. 

32. gr. 

Gólfflatarmál, lofthæð. 
32.2. Lágmark gólfflatarmáls skal vera 1.2 m? fyrir hvern mann. Hæð undir loft skal vera 

minnst 2.5 m. Sé loftið hallandi má þó reikna með þeim gólffleti þar sem hærra er til 

lofts en 2.2 m. 

33. gr. 

Gerð gólfa, veggja og lofta. 

33.1. Gólf, loft og veggir skulu gerð úr efni sem auðvelt er að þrífa. Þau skulu vera 

einangruð þar sem þess gerist þörf. 

34. gr. 

Lýsing, hitun og loftræsting. 

34.1. Lýsing skal vera fullnægjandi. 
34.2. Hitun skal vera sú sama og við kyrrsetustörf og jafnframt þannig, að meirihluta 

starfsfólksins finnist hún sem þægilegust. 

34.3. Loftræsting skal vera fullnægjandi um opnanlegan glugga eða á annan hátt. 

35. gr. 

Búnaður. 

35.1. Borð skulu vera hæfilega há og nægjanlega mörg svo allir, sem eiga matarhlé saman, 

geti matast samtímis án sérstakra óþæginda vegna þrengsla. Sæti ber að hafa af réttri 

hæð og með góðum bakstuðningi. 
35.2. Alla hluti innanstokks skal vera auðvelt að þrífa. Þeir skulu vera áferðarsléttir og ekki 

með raufum sem safnað geta óhreinindum. 
35.3. Eldhús og búnaður þess skal vera aðgengilegt, en þó aðgreint frá matsal þar sem því 

verður við komið. Um búnað og aðstöðu til geymslu matvæla, matargerðar og 
hreinsunar mataríláta og borðbúnaðar fer samkvæmt lögum og reglum um heilbrigðis- 

ettirlit og hollustuhætti.
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36. gr. 

Kjallararymi. 

Sé kjallararými notað fyrir matstofur skulu gerðar sömu kröfur til þess og gerðar eru 

til starfsmannarýmis ofanjarðar. 

IV. KAFLI 

Útgönguleiðir. 

37. gr. 

Sérhver innanhússvinnustaður skal vera þannig gerður að frá honum verði komist á 

greiðan hátt ef eld, jarðskjálfta, útstreymi eiturgufa, gufusprengingu eða annan voða 

ber að höndum. 

Með innanhússvinnustað er hér átt við allar vistaverur starfsfólks, ganga, svalir og 

stiga. sem eru í tengslum við vinnustaðinn, auk vinnurýmisins sjálfs. 

Allir gangar, stigar, forrými og önnur rými, sem nota má til útgöngu skulu ávallt vera 

greiðfær og hindrunarlaus og jafnframt vel merkt. Farið skal eftir löglegri lágmarks- 

breidd og hæð skv. byggingar- og brunamálareglugerðum. Þar sem margt fólk starfar 

skal það jafnframt hatt í huga að allir geti komist út á sem skemmstum tíma ef þörf 

krefur. 

Þeir sem starfa tímabundið við þrönga og erfiða vinnuaðstöðu, t.d. í geymi eða 

kjallararými með ógreiðfærri uppgönguleið. skulu ávallt njóta gæslu annarra starfs- 

manna og hjálpargagna eða tækja eftir því sem við getur átt til að greiða fyrir upp- eða 

útgöngu þaðan. 

V. KAFLI 

Flytjanlegt starfsmannahúsnæði sem notað er í þéttbýli. 

38. gr. 

Gildissvið. 

Ákvæði þessa kafla gilda um flytjanlegt starfsmannahúsnæði, fyrir vinnustaði innan 

þéttbýlis. þar sem 2 menn eða fleiri sinna störfum um afmarkaðan tíma. sem er lengri 

en ein vinnuvika, utan fastrar starfsstöðvar fyrirtækisins sem þeir eru ráðnir hjá, enda 

sé ekki séð fyrir starfsmannaaðstöðu með öðrum fullnægjandi hætti. 

39. gr. 

Skilgreining. 

Flytjanlegt starfsmannarými er í reglum þessum samheiti fyrir húsnæði. sem ekki er 

sett niður á varanlegar undirstöður og ætlað til flutninga á vöruflutningabílum eða til 

að draga á milli vinnustaða. 

Starfsmannarýmið skiptist í: 

A. Búningsherbergi, fatahengi. fataskápa og þurrkaðstöðu. 

B. Snyrtiherbergi, salerni og þvagstæði. 

C. Matstofur og kaffistofur. 

Geymslustaður verkfæra og byggingarefnis skal vera utan starfsmannarýmis. 

40. gr. 

Byggingarlýsing. 

Yfirborð innanstokksmuna, innréttinga, veggja, gólfs og lofts skal vera í ljósum litum 

og úr efnum, sem auðvelt er að þríta. 

Gólf, loft og veggi skal einangra í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar, nema 

hvað varðar þvkkt einangrunarefna.
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40.3 Lýsing og loftræsting skal vera nægileg að mati Vinnueftirlits ríkisins. 
40.4. Stærð glugga skal vera samsvarandi 10% af gólftleti herbergisins. Í þeim skal vera 

tvöfalt gler og opnanlegt fag sem er a.m.k. “4 af heildarstærð gluggans. 

40.5 Hitastig skal að jafnaði miða við 18%C. Upphitun er veldur mengun eða annarri 
óhollustu er óheimil. 

40.6. Starfsmannarýmið skal vera á hagkvæmum stað með hliðsjón af vinnustað. Nái 
starfsemin yfir mikið flatarsvæði skal starfsmannarýminu komið fyrir sem næst 
miðsvæðis ef ekki er kostur á að skipta því í einingar sem koma má fyrir í grennd við 

vinnustaðina. 

40.7. Þurrkaðstaða fyrir votan vinnufatnað og geymsla fyrir óhreinan skófatnað má ekki 

vera Í matstofu. 

40.8. Greiður aðgangur skal vera að salerni og snyrtingu sem þó skal aldrei vera í beinu 
sambandi við matstofu. 

41. gr. 

Stærðir starfsmannarýmis. 

. Lágmarksstærð flytjanlegs starfsmannarýmis er 7 m? að innanmáli. 

. Meðalhæð frá gólfi má ekki vera minni en 2.2 m og minnsta breidd skal vera 2.2 m. 

. Viðmiðunarstærðir: B
R
 BR

 

(
D
D
D
 
Fa
 

Matstofa seen eee eenee 0.8 m? á mann. 

Búningsherbergi ...........000..000.. 00 0.6 m' á mann. 
Þvottaaðstaða ............0..000.2 020 ennen eee eee renee 0.2 m” å mann. 

Purrkadstada seen neuen ener ne vnnee 0.2 m” å mann. 

Salerni 2.2.2 revne 1.2 m” 

42. gr. 

Bunadur. 

42.1. I matstofu skulu vera sæti med baki. Matbord skal vera minnst 0.6 m å breidd og 0.6 m 

skal ætla á mann við langhlið borðsins. 

42.2. Skápar skulu gerðir úr hentugu efni sem gott er að þrífa. Þeir skulu vera með 

loftræstiopum að ofan og neðan og með hillu. Hæfileg stærð skápa telst 0.5 x 0.3 m ad 

þverflatarmáli. Fjarlægð milli hillu og botns skal vera minnst 1.5 m en milli hillu og 

lofts minnst 0.2 m að framan en loftið sé helst með 20? til 30? halla upp að bakhlið frá 

framhlið skáps ef hann nær ekki til lofts í herbergi. Skáparnir skulu vera læsanlegir. Sé 

um fatahengi að ræða skulu starfsmenn eiga aðgang að læstri hirslu undir persónuleg 
verðmæti sín. 

43. gr. 

Undanþágur. 

43.1. Vinnueftirlit ríkisins getur veitt undanþágur frá ákvæðum þessa kafla þegar sérstakar 

ástæður mæla með því. 

VI. KAFLI 

Viðurlög. 

44. gr. 

44.1. Brot gegn reglum þessum varða sektum samkvæmt ákvæðum laga nr. 46/1980 um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

44.2. Með mál út af brotum á reglum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

Endurprentað blað.
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VII. KAFLI 

Gildistaka. 

45. gr. 

Reglur þessar eru settar af stjórn Vinnueftirlits ríkisins samkvæmt lögum nr. 46/1980 

um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, sbr. 38., 43. og 44. gr., og staðfestast 

hér með til þess að öðlast gildi hinn 1. maí 1988. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. október 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 494 , 6. nóvember 1987 

AUGLYSING 

um norræna tungumálasamninginn. 

Samningur Norðurlandanna um rétt norrænna ríkisborgara til að nota eigin tungu í öðru 

norrænu landi sem gerður var 17. júní 1981 tók gildi að því er Ísland varðar 25. júlí 1987. Var 

samningurinn fullgiltur af Íslands hálfu samkvæmt ályktun Alþingis 18. mars 1987. 

Tilgangur samningsins er að auðvelda norrænum ríkisborgurum svo sem kostur er að 

nota eigin tungu í samskiptum við yfirvöld og aðrar opinberar stofnanir í öðru norrænu 

landi. Yfirvaldi eða stofnun ber að leitast við að gera norrænum ríkisborgara kleift að nota 

sitt eigið tungumál í samskiptum sínum við hinn opinbera aðila, sé þess nokkur kostur. 

Þau mál sem samningurinn tekur til eru danska, finnska, norska og sænska, auk 

íslensku. 

Meginmál samningsins (1.—8. gr.) er prentað sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Dómsmálaráðuneytið skal fylgjast með framkvæmd samningsins hér á landi, sbr. 8. gr. 

samningsins. 

Samningur þessi birtist hér með öllum þeim til eftirbreytni sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 6. nóvember 1987. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 

Jón Thors. 

Fylgiskjal. 

Samningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um rétt 

norrænna ríkisborgara til að nota eigin tungu í öðru norrænu landi. 

1. gr. 

Þær tungur sem samningur þessi tekur til eru íslenska, danska, finnska, norska og 

sænska. 

Samningurinn gildir bæði um munnleg og skrifleg samskipti við yfirvöld og aðrar 

opinberar stofnanir, þó ekki samskipti símleiðis.
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2. gr. 
Samningsríkin skuldbinda sig til að stuðla að því að ríkisborgari samningsríkis geti eftir 

þörfum notað eigin tungu í samskiptum við yfirvöld og aðrar opinberar stofnanir í öðru 
samningsríki. Auk samskipta við dómstóla á þetta sérstaklega við um samskipti við opinbera 
aðila, svo sem heilbrigðis-, félagsmála- og barnaverndaryfirvöld svo og vinnumarkaðs-, 
skatta-, lögreglu- og skólayfirvöld. 

Í málum sem eru til meðferðar hjá dómstólum eða öðrum opinberum stofnunum skulu 
þessar stofnanir eftir því sem frekast er kostur hlutast til um að útvega ríkisborgara 
samningsríkis nægilega þjónustu túlks eða þýðanda. Í sakamálum skulu ríkisborgarar ávallt 
fá nauðsynlega aðstoð túlks. 

3. gr. 
Kostnaður við túlkun eða þýðingu í málum sem greind eru í 2. gr. greiðist af hinu 

opinbera. Þóknun til túlks vegna máls sem sætir opinberri ákæru skal ávallt greiðast af hinu 
opinbera. 

Þetta kemur þó ekki í veg fyrir að samningsríki geti krafist greiðslu að nokkru eða öllu 
leyti fyrir þýðingu á skjali frá þeim sem lagði skjalið fram ef það inniheldur óþarfar 
málalengingar eða er þýðingarlítið eða ef sérstakar ástæður eru að öðru leyti fyrir hendi. 
Petta kemur heldur ekki í veg fyrir að samningsríki setji reglur um rétt hins opinbera til að 
endurkrefja kostnað við túlkun eða þýðingu frá þeim sem verður að standa straum af 
málskostnaði vegna þess að hann tapar máli eða af öðrum ástæðum. 

4. gr. 
Þeim sem dvelur á hæli eða stofnun skal, eftir því sem aðstæður leyfa, gefinn kostur á 

því að umgangast aðra sem hafa vald á sömu tungu. 

5. gr. 
Samningsríkin skulu leitast við að koma upp opinberri málaþjónustu eða annars konar 

túlkunar- eða þýðingaraðstoð á stöðum þar sem nokkur hópur ríkisborgara annars 
samningsríkis dvelur og sem skilur ekki tungu dvalarlandsins. Þegar fjöldi slíkra ríkisborgara 
í dvalarlandinu eða á tilteknu svæði þar gefur tilefni til skal það ríki annast þýðingu og 
dreifingu leiðbeininga, bæklinga. eyðublaða, o. þ. h. sem auðveldað geta samskipti 
einstaklingsins og hins opinbera. 

6. gr. 
Samningsríkin skuldbinda sig til að leitast við að gera átak varðandi málaþjónustu þegar 

aðstæður gefa tilefni til og efla milliliðalausa samvinnu yfirvalda samningsríkjanna með það í 
huga að markmið samningsins komist til framkvæmda. 

7. gr. 
Samningur þessi kemur ekki í veg fyrir að tvö eða fleiri samningsríki geri með sér 

sérstakt samkomulag þegar ástæða þykir til um frekari skyldur en hér er samið um. 

8. gr. 
Sérhvert samningsríki skal tilgreina þann aðila sem hafi það hlutverk að fylgjast með 

framkvæmd samnings þessa í ríkinu og að efla samvinnu ríkjanna um þau atriði sem 
samningurinn nær yfir. 

Þá skal norræna ráðherranefndin einnig fylgjast með framkvæmd þessa samnings.
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AUGLÝSING 
um breytingu á starfsleyfi fyrir Fiskimjölsverksmiðju Einars 

Sigurðssonar (FES), Vestmannaeyjum, nr. 545/1986. 

1. gr. 

Í stað 1. janúar 1987 í 4. gr. 1. og 4. tl. komi 1. janúar 1988. 

9 
c. BT. 

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, sbr. 3. gr. laga nr. 109/ 
1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. september 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 
Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 496 9. nóvember 1987 

GJALDSKRÁ 
fyrir sérstök eftirlits- og þjónustustörf Vinnueftirlits ríkisins. 

1. gr. 

Eigendur eða umráðamenn eftirlitsskyldra farandvéla, farandvinnuvéla, búvéla, lyftna 
og vatnshitunarkerfa skulu árlega greiða gjald í ríkissjóð fyrir skráningu og eftirlit með 

slíkum vélum og tækjum samkvæmt gjaldskrá þessari. Eigendur eða umráðamenn eftirlits- 

skyldra atvinnufyrirtækja skulu á sama hátt greiða fyrir ýmiss konar aukaþjónustu 

Vinnueftirlits ríkisins. 

2. gr. 

Fyrir skoðun farandvinnuvéla, lyftna og annarra tækja sem tilgreind eru í viðauka Í 

með gjaldskrá þessari skal greiða gjald sem reiknað er þannig að margfaldaður er saman 
fjöldi gjaldeininga sem tilgreindur er í viðauka 1 og gjald fyrir hverja einingu samkvæmt 2. 

mgr. þessarar greinar. 

Fyrir hverja gjaldeiningu skal greiða kr. 456,00. 

Þó frumskoðun fari fram oftar en einu sinni á ári, greiðist skoðunargjald aðeins einu 

sinni nema framkvæma þurfi aukaeftirlitsskoðun vegna vanrækslu á framkvæmd fyrirskip- 
aðra umbóta, en fyrir slíka skoðun greiðist fullt gjald. 

3. gr. 

Fyrir skoðun vatnshitunarkerfa sbr. reglugerð nr. 302/1978 greiðast kr. 1 440,00 og fyrir 

neysluvatnshylki kr. 490,00.
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4. gr. 

Fyrir gasmælingu olíugeyma í skipum greiðast kr. 790,00 fyrir fyrsta geymi og síðan kr. 
480,00 fyrir hvern geymi þar á eftir. Fyrir gasmælingu vélarrúms eða dælurúms greiðist ekki 
gjald nema eingöngu sé mælt í því. 

Fyrir þrýstiraun katla eða geyma, sem eru minni en 2m? að rúmmáli eða með minni 
þrýstingi en 2 kg/cm'? greiðast kr. 780,00, en fyrir stærri katla kr. 995,00. 

Fyrir átaksprófanir á talíum, krönum og öðrum lyftibúnaði greiðist eftir lyftigetu 

búnaðarins sem hér segir: 

0 — 2999 kg kr. 1225,00 
3 000 — 10 000 kg kr. 1 630,00 

yfir 10 000 kg kr. 2 410,00 
Sé gasmæling, þrýstiraun eða önnur þjónusta framkvæmd utan reglulegs vinnutíma, 

samkvæmt ósk eiganda eða umráðamanns fyrirtækis eða skips, skal hann greiða þann 

kostnað sem af slíku hlýst. 

5. gr. 

Fyrir umfangsmeiri mælingar á hávaða, titringi, mengun í andrúmslofti, lýsingu 

vinnurýmis eða aðrar hliðstæðar athuganir skal eigandi eða umráðandi fyrirtækis greiða 

þann kostnað sem af mælingum hlýst samkvæmt samkomulagi við forstjóra Vinnueftirlits 
ríkisins. 

6. gr. 

Fyrir þátttöku í námskeiðum Vinnueftirlitsins um meðferð og stjórnun vinnuvéla 

(frumnámskeið), um meðferð og stjórnun byggingakrana og um meðferð sprengiefna skulu 
þátttakendur greiða gjöld sem forstjóri Vinnueftirlitsins ákveður með hliðsjón af kostnaði 
við framkvæmd hvers námskeiðsflokks fyrir sig. 

Gjald vegna verklegrar prófunar í notkun sprengiefna skal vera kr. 2 815,00. 

Gjald fyrir verklega prófun tækjastjóra skal vera: 

Fyrir próf á lyftara kr. 750,00. Fyrir próf á aðrar vélar kr. 1 200,00. 

Sé samtímis tekið próf á fleiri en eina vél skal prófgjald fyrir hverja vél eftir fyrstu vél 
vera kr. 750,00. 

1. gr. 

Fyrir skírteini til stjórnunar farandvinnuvéla greiðast kr. 1 100,00. 
Fyrir endurútgáfu slíkra skírteina og færslu nýrra réttinda greiðast kr. 550,00. 

8. gr. 
Innheimtumenn ríkissjóðs annast innheimtu gjalda samkvæmt 2. og 3. gr. gjaldskrár 

þessarar. Önnur gjöld innheimtir Vinnueftirlitið og getur það krafist greiðslu áður en 
þjónusta er látin af hendi. 

Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt 2. mgr. 49. gr., 3. mgr. 77. gr., 2. og 4. mgr. 80. 
gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum staðfestist hér með 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir þjónustustörf Vinnuettirlits ríkisins nr. 84/1987. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. nóvember 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   
Húnbogi Þorsteinsson.
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VIÐAUKI 1. 

Yfirlit yfir gjaldskylda tækjaflokka og gjaldeiningar hvers flokks. 

  

Flokkur Tækjaheiti Gjaldeiningar 

AB Byggingakranar ..........0%....00 0000 nn. 13.2 

AH Hafnarkranar ..........0.2... 0000... 13.2 

Al Iðnaðarkranar ...........00.2 0... 13.2 

BB Grindarbómukranar ábeltum ................... 15.2 

BD Dragskóflur ...........0000.00 000. 13.2 

BG Grindarbómukranar á hjólum ................... 15.2 

BS Vökvakranar með skotbómu .................... 15.2 

CB Brúkranar ...............02 000 6.6 

CH Brúkranar með stjórnhúsi ..................0.0.. 7.6 

DK Körfukranar ...........0... 0000. 7.6 

DS Steypudælukranar ...............000 0000... 7.6 

EB Gröfur ábeltum ...........0..0. 0000... 7 

EH Gröfur á hjólum ............%.. 0... 7 

EK Gröfur á hjólum, ekki fyrir umferð ............... 7 

FB Beltaskóflur ...........%0... 0000 nnne 7 

FH Hjólaskóflur ...............000 0. 7 

GB Jarðýtur á beltum .............0.0.0000 00... 7 

GH Jarðýtur á hjólum ..........0%.% 2000... 6 

HV Vegheflar .........0.....00 0. 7 

IA Dráttartæki ...........00.... 2. 4 

ID Dráttarvél með tækjabúnaði ..................... 6 

IF Flutningatæki ..........0.00..00 00... 5 

JL Lyftarar < 10 tonna lyftigeta .................... 3.5 

KG Lyftarar > 10 tonna lyftigeta ..................…. 6 

MM Malbikunarvélar ............0.%.. 00... 4 

LD Valtarar dregnir af dráttarv. ..................... 5 

LS Valtarar, sjálfkeyrandi ...............0000000... 5 

RB Borvagnar ..............00 000. renrknerer 5 

RM Jarðborar — minni gerð ..........00.... 5 

RS Jardborar — stærri gerd .......0.0.0..0. 0... 15.2 

SM Målunar- og hårpunarsamstædur ................. 6 

VH Körfur til hífingar á fólki ........................ 2.5 

VK Körfur til að lyfta fólki með lyftara ............... 2.5 

VL Lyftiverkpallar ...........00....0 00... 8.6 

VP Hengiverkpallar ..............0.00 000. 8.6 

NF Fólkslyftur ...........2000 000 7.6 

NG Fólks- og vörulyftur ..........0...0000 0000... 7.6 

NV Vörulyftur .............0000 0. 6.6 

NM Matarlyftur .........2000.0. 0. 4.6 

OB Togbrautir fyrir skíðafólk ....................... 9.7 

OS Stólalyftur fyrir skíðafólk ...............00...... 33.4 

OT Toglyftur fyrir skíðafólk ..................0..... 14.7
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REGLUGERÐ 
um skráningargjald og árgjald sérlyfja á sérlyfjaskrá. 

Í. gr. 

Umsókn um skráningu sérlyfs skal senda í fjórriti til heilbrigðis- og tryggingamálaráðu- 

neytisins, ljósrit umsóknar ásamt umsóknargögnum sendast lyfjanefnd. Umsóknareyðublöð 

fást í ráðuneytinu. Ráðuneytið áritar öll eintök og tölusetur hverja umsókn við móttöku í 
áframhaldandi töluröð og fær umsækjandi eitt eintakið. 

Með umsókn um skráningu sérlyfs skal fylgja skráningargjald að upphæð kr. 25 000.00. 

Er gjaldið óendurkræft þótt umsókn sé hafnað. 
Þegar sótt er um skráningu á öðrum lyfjaformum eða öðrum styrkleikum sérlyfja skal 

rita nýja umsókn. Er skráningargjaldið þá kr. 12 500,00. 

Sækja skal um viðurkenningu á hvers konar breytingum á skráðum sérlyfjum með 
umsókn. Skráningargjald slíkra umsókna er kr. 6 000,00. 

2. gr. 

Af hverju formi sérlyfs, sem er á sérlyfjaskrá 1. janúar ár hvert, skal greiða árlegt gjald 
að upphæð kr. 5 500,00 er greiðist fyrir 1. mars ár hvert. 

Ef tvö eða fleiri form sama sérlyfs innihalda mismunandi efni eða mismunandi mikið af 
sömu efnum, skal greiða árgjald sem um tvö eða fleiri form væri að ræða. 

3. gr. 

Ráðherra getur veitt undanþágu frá greiðslu skráningargjalds og árgjalds sérlyfs, ef 
sérstakar aðstæður mæla með. Umsóknir um slíkar undanþágur sendist ráðuneytinu. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt reglugerð þessari skulu standa straum af kostnaði við starfsemi 

lyfjanefndar og eru lögtakskræf. 

5. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 7. gr. lyfjalaga nr. 108 14. nóvember 1984 

og öðlast gildi við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð með sama heiti nr. 476/1986. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1. nóvember 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Páll Sigurðsson. 

2. nóvember 1987 Nr. 498 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í Barða- 
strandarsýslu um manntalsþing í Barðastrandarsýslu. 

Ráðuneytið vísar til bréfa yðar, herra sýslumaður, frá 24. september og 26. október 1987, 
varðandi tillögu yðar samkvæmt samþykkt sýslunefndar Austur-Barðastrandarsýslu um 
manntalsþing í Austur-Barðastrangarsýslu. 

Með vísun til 38. gr. laga um meðferð einkamála í héraði nr. 85 1936, sbr. 10. gr. laga nr. 28 
1981, samþykkir ráðuneytið að manntalsþing Austur-Barðastrandarsýslu verði lögð niður.



Nr. 499 940 6. nóvember 1987 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um söluskatt nr. 486/1982 með 

áorðnum breytingum. 

1. gr. 

Við 14. gr. reglugerðarinnar, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 435/1987, bætist nýr töluliður er 

verði 16. töluliður og hljóði svo: Fæðissala mötuneyta skólafólks. 

2. gr. 

Eftirtaldar breytingar verði á 17. gr. reglugerðarinnar: 
a) Við 2. tölulið 2. mgr. bætist eftirfarandi: 

Þessari reikningsaðferð má ekki breyta meðan uppgjörsaðferð samkvæmt þessum 

tölulið er notuð. 
b) Í stað síðustu málsgr. 17. gr. komi tvær málsgr. svohljóðandi: 

Þeim mötuneytum, er selja fæði á kostnaðarverði þess hráefnis, sem þau nota til 

matargerðar eða á lægra verði, er heimilt við söluskattsuppgjör að ákvarða söluskattsskylda 

veltu sína þannig að hún teljist jöfn 50% af innkaupsverði á söluskattsfrjálsum hráefnum til 

matargerðar á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 2. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 337/1987 um 

sérstakan söluskatt. Uppgjörsaðferð þessa geta þau mötuneyti ein notað, sem ekki eru 

handhafar söluskattsskírteina, sbr. 6. gr. reglugerðar þessarar. 

Öll gögn varðandi söluskattsskýrslur skulu geymast eins og önnur bókhaldsgögn. 

3. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 10/1960 um söluskatt með 

síðari breytingum öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 6. nóvember 1987. 

F.h.r. 

Sigurgeir Jónsson. 
Lárus Ögmundsson. 

Nr. 500 
28. október 1987 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í Austur- 

Skaftafellssýslu um manntalsþing í Austur-Skaftafellssýslu. 

Ráðuneytið vísar til bréfs yðar, herra sýslumaður, frá 21. október 1987 varðandi tillögu 

yðar samkvæmt samþykkt sýslunefndar Austur-Skaftafellssýslu um manntalsþing í Austur- 

Skaftafellssýslu. 

Með vísun til 38. gr. laga um meðferð einkamála í héraði nr. 85 1936, sbr. 10. gr. laga 

nr. 28 1981, samþykkir ráðuneytið hér með, að haldið verði eitt manntalsþing í Austur- 

Skaftafellssýslu.



2. nóvember 1987 941 Nr. 501 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hafnarfjarðarhöfn, nr. 375 

29. september 1985. 

1. gr. 

Liður 2.3 í 2. gr. orðist svo: 
Hafnarnefnd kýs formann úr hópi kjörinna hafnarstjórnarmanna. Hafnarstjórn skiptir 

að öðru leyti með sér verkum. 

2. gr. 

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, 2. nóvember 1987. 

Matthías Á. Mathiesen.   
Birgir Guðjónsson. 

12. nóvember 1987 Nr. 502 

REGLUGERÐ 

um sérstakan söluskatt. 

1. gr. 

Greiða skal í ríkissjóð 10% — tíu af hundraði — sérstakan söluskatt af innlendum 
viðskiptum og innfluttum vörum til eigin neyslu eða nota innflytjenda eins og nánar er mælt 

fyrir um í reglugerð þessari. 

2. gr. 
Hver sá sem selur eða afhendir í atvinnuskyni eða tekur til eigin nota vöru eða verðmæti 

sem um ræðir í 3. gr. eða innir af hendi vinnu og þjónustu sem um ræðir í 4. gr. skal með 

þeim takmörkunum sem gerðar eru í reglugerð þessari innheimta sérstakan söluskatt 
samkvæmt 1. gr. af andvirði hins selda og standa skil á honum í ríkissjóð. 

3. gr. 

Greiða skal sérstakan söluskatt af sölu á allri matvöru annarri en þeirri sem um getur Í 

2. mgr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal ekki greiða sérstakan söluskatt af sölu á eftirtalinni 

matvöru: 

a) Nýmjólk, G-mjólk, léttmjólk, rjóma, sýrðum rjóma, kaffi- og þeytirjóma, skyri (hreinu 

sem blönduðu), sýrðri mjólk, jógúrt (hreinni sem blandaðri), mysu, undanrennu og 

smjöri. 

b) Hvers konar osti, þ.m.t. kotasælu. 

c) Nýjum fiski, þ.m.t. vatnafiski, humar, rækju og skelfiski, hvort sem hann er heill, 

flakaður, hakkaður eða bútaður. Sama á við um saltaðan, siginn, frosinn, reyktan, 

grafinn, kryddleginn (einnig í brauðraspi) og kæstan fisk. Fiskur sem hlotið hefur 

einhverja vinnslu- eða geymslumeðferð umfram það sem að ofan greinir er hins vegar 

skattskyldur. 
B 63



Nr. 

d) 

e) 

f) 
g) 
h) 

2 4 

3. 
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Nýju, frosnu, reyktu, sýrðu og söltuðu kjöti. Sama á við um niðurskorið, kryddlegið 
(einnig í brauðraspi), úrbeinað og hakkað kjöt, kjötálegg sem ekki er niðursoðið, 
kjötfars, pylsur, bjúgu, svið, sviðasultu, hrútspunga og ótilreitt sem og tilreitt slátur. 
Kjöt sem hlotið hefur vinnslumeðferð umfram það sem að framan greinir er skattskylt. 
Matjurtum, þ.e. nýjum ávöxtum, nýju grænmeti og garðávöxtum, sem ekki hafa fengið 
neina vinnslumeðferð aðra en þvott og pökkun í smásöluumbúðir. 
Eggjum. 

Smjörlíki. 
Matvöru, sem er söluskattsskyld skv. lögum nr. 10/1960, sbr. 2. mgr. 2. töluliðar 13. gr. 
reglugerðar nr. 486/1982 um söluskatt með síðari breytingum. 
Matvöru, sem seld er úr landi. 

4. gr. 
Af eftirtalinni þjónustu skal greiða sérstakan söluskatt: 

- Þjónustu lögfræðinga, löggiltra endurskoðenda, verkfræðinga, tæknifræðinga, hagfræð- 
inga, viðskiptafræðinga, arkitekta, náttúrufræðinga, landafræðinga, skjalaþýðenda, 
dómtúlka og hliðstæðra aðila, sem ekki eru söluskattsskyldir skv. reglugerð nr. 486/ 
1982 um söluskatt með síðari breytingum. 

- Bókhaldsþjónustu, framtalsaðstoð, tollskýrslugerð, álits- og matsgerðum, tölvuþjón- 
ustu og tölvuvinnslu, þ.m.t. þjónustu kerfisfræðinga, og hvers konar ráðgjöf, svo sem 
viðskipta-, rekstrar- eða tækniráðgjöf og hliðstæðri sérfræðiþjónustu, sem ekki er 
söluskattsskyld skv. reglugerð nr. 486/1982 um söluskatt með síðari breytingum. Sama á 
við um ráðningarþjónustu, vaktþjónustu, sbr. þó 5. gr., þjónustu rannsóknastofnana, 
útgáfu- og auglýsingaþjónustu, svo sem gerð, miðlun og ráðgjöf varðandi auglýsingar 
svo og hönnun umbúða, ársreikninga, eyðublaða, dreifirita, bæklinga og aðra hliðstæða 
þjónustu. 
Þjónustu fasteignasala og seljenda notaðra bifreiða. 

$. gr 5. gr. 
Til skattskyldrar þjónustu samkvæmt reglugerð þessari telst ekki þjónusta lækna, 

tannlækna og önnur eiginleg heilbrigðisþjónusta, svo sem ljós- og nuddlækningar, störf 
ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga, uppeldisfræðinga, tannsmíði og tannviðgerð- 
ir svo og framleiðsla gervilima og þess háttar umbúnaður fyrir lamaða. Sama á við um 
vaktþjónustu veitta öldruðum og sjúkum svo og þjónustu presta og útfararþjónustu. 

6. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. skal ekki innheimta sérstakan söluskatt af eftirtalinni vinnu eða 

þjónustu: 

1. Vinnu eða þjónustu sem innt er af hendi fyrir aðila sem eru heimilisfastir erlendis. enda 
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sé hún ekki í neinum tengslum við starfsemi þeirra, eignir, réttindi eða hagsmunagæslu 
hér á landi. 

- Innheimtustörfum, enda sé ekki gerð sérstök krafa á hendur skuldara um greiðslu 
innheimtuþóknunar. Dráttarvextir teljast ekki innheimtuþóknun í þessu sambandi. 
Eftirliti með og mælingum fyrir hvers konar mannvirkjum eða mannvirkjagerð enda séu 
verk þessi unnin á byggingarstað. Sama á við um störf byggingarfulltrúa sveitarfélaga. 

- Þjónustu verkfræðinga eða tæknifræðinga við skipasmíðastöðvar eða útgerðaraðila 
vegna skipahönnunar, skipasmíða eða skipaviðgerða. Sama á við um skipaeftirlit og 
skipaskoðanir. Ákvæði þetta á þó ekki við um smíði og viðgerðir á sportförum.
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7. gr. 
Eftirfarandi greiðslur skulu ekki mynda stofn til álagningar sérstaks söluskatts. 

1. Dagpeningar, sem beinlínis er ætlað að standa undir ferða- og gistikostnaði, enda fari 
þeir ekki fram úr þeirri fjárhæð fyrir hvern dag sem ferðakostnaðarnefnd ríkisins 
ákvarðar hverju sinni. 

- Kostnaður, sem þjónustusali hefur lagt út fyrir þjónustukaupa, enda sé kostnaður þessi 
endurkrafinn án nokkurs álags eða þóknunar. 

. Aksturskostnaður. 
- Þóknun fyrir greinarskrif í blöð og tímarit svo og þóknun fyrir erindi og fyrirlestra. 

5. Föst stjórnarlaun vegna stjórnarsetu í félögum eða stofnunum enda falli greiðslur þessar 
undir 1. tölulið A-liðar 7. gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt með síðari 
breytingum. Sama á við um nefndarlaun eftir því sem við getur átt. 
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8. gr. 
Af sölu á vörum, sem um ræðir í 1. mgr. 3. gr., ber ekki að innheimta sérstakan 

söluskatt ef kaupandi stundar endursölu þeirra í atvinnuskyni eða notar þær sem efni í vöru 
er hann hefur atvinnu af að framleiða og selja enda sé ekki um að ræða óvaranlegar 
rekstrarvörur eða hjálparefni, sbr. 9. og 11. gr. reglugerðar nr. 486/1982 um söluskatt með 
síðari breytingum. 

Skilyrði fyrir því að heimilt sé samkvæmt framansögðu að selja vörur, sem um ræðir í 1. 
mgr. 3. gr., án sérstaks söluskatts er að kaupandi hafi tilkynnt starfsemi sína samkvæmt S. 
gr. reglugerðar nr. 486/1982 um söluskatt með síðari breytingum, sbr. 13. gr. laga nr. 68/ 
1987, og sýni heimildarskírteini frá skattstjóra um að honum sé heimilt að kaupa vöru án 
söluskatts eða sérstaks söluskatts. 

Með sama hætti og með sömu skilyrðum ber ekki að innheimta sérstakan söluskatt af 
vinnu eða þjónustu sem aðilar, er um ræðir í 4. gr., inna af hendi fyrir aðila, sem 
skattskyldur er samkvæmt sömu grein, enda endurselji sá síðarnefndi verðmæti vinnunnar 
eða þjónustunnar. 

9. gr. 
Skattskyld velta á hverju uppgjörstímabili, sbr. 10. gr. þessarar reglugerðar og 27. gr. 

reglugerðar nr. 486/1982 um söluskatt með síðari breytingum, telst heildarandvirði 
skattskyldrar vöru og þjónustu sem afhent hefur verið eða innt hefur verið af hendi á 
uppgjörstímabilinu. 

Sé þjónusta, sem um ræðir í 4. gr., innt af hendi á fleiri en einu uppgjörstímabili er 
heimilt að telja þóknun vegna hennar fram á því tímabili, sem henni lýkur, enda hafi ekki 
fyrr verið gefinn út reikningur vegna hennar, sbr. 3. mgr. 

Ef gefinn er út reikningur vegna afhendingar, hvort sem um er að ræða hluta- eða 
heildarreikning, telst hún hafa farið fram á þeim degi sem tilgreindur er á reikningi, enda sé 
hann gefinn út fyrir eða samtímis fullnaðarafhendingu. 

10. gr. 
Að svo miklu leyti sem ekki er ákveðið í þessari reglugerð skulu ákvæði reglugerðar nr. 

486/1982 með síðari breytingum, svo sem um tilkynningarskyldu, tilhögun bókhalds, 
ákvörðun skattstofns, framtöl álagningu, uppgjörstímabil, innheimtu, lögvernd, viðurlög, 
eftirlit, kærur, úrskurði og aðra framkvæmd gilda ettir því sem við á um sérstakan söluskatt.
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11. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í II. kafla laga nr. 68/1987 um 

ráðstafanir í ríkisfjármálum, öðlast þegar gildi. Frá sama tíma fellur reglugerð nr. 337/1987 

úr gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 12. nóvember 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

Lárus Ögmundsson. 

Nr. 503 30. september 1987 

AUGLYSING 

um breytingu á starfsleyfi fyrir Fiskimjölsverksmiðju 

Vestmannaeyja (FIVE), Vestmannaeyjum, nr. 544/1986. 

, 1. gr. 
Í stað 1. janúar 1987 í 4. gr. 1. og 4. tl. komi 1. janúar 1988. 

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, sbr. 3. gr. laga nr. 109/ 

1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast þegar gildi. 

2. gr. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. september 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 
Ingimar Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 55, nr. 486—503. Útgáfudagur 20. nóvember 1987.
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REGLUGERÐ 

um innheimtuhlutfall útsvars 1988. 

1. gr. 

Innheimtuhlutfall útsvars í staðgreiðslukerfi opinberra gjalda skal á árinu 1988 vera 

6,7%. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkv. 26. gr. laga nr. 73/1980, um tekjustofna sveitarfélaga, 

með síðari breytingum, sbr. lög nr. 38/1987. Reglugerðin tekur gildi 1. janúar 1988. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. nóvember 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   
Húnbogi Þorsteinsson. 

20. nóvember 1987 Nr. 505 

AUGLÝSING 
um umferð í Hafnarfirði. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Hafnarfjarðar og samkvæmt heimild í 65. gr. 

umferðarlaga nr. 40/1968 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð í Hafnarfirði: 

1. Ásbraut nýtur aðalbrautarréttar fyrir umferð af eftirtöldum götum: 

a) Fornubúðum (biðskylda) 

b) Hringbraut (biðskylda) og 

c) Hvammabraut (biðskylda). 

Fornubúðir njóta aðalbrautarréttar fyrir umferð af Hvaleyrarbraut (biðskylda). 

3. Reykjanesbraut nýtur aðalbrautarréttar fyrir umferð af Ásbraut (stöðvunarskylda). 

DD
 

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi. 

Lögreglustjórinn í Hafnarfirði, 20. nóvember 1987. 

Már Pétursson. 
B 64 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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AUGLÝSING 
um friðland við Varmárósa. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúruverndarráð 

fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa fitjar í óshólmum Varmár í Mosfellsbæ, og er svæðið 

friðland. 

Mörk hins friðlýsta svæðis eru þessi: 

Að norðan eru mörkin dregin frá hugsuðum punkti 100 m norður af odda Hestþinghóls 

og eftir aðalál Varmár austur að punkti merktum 1 (x = 10876.30, y = 21520.86) á korti við 

skurð, er liggur að Varmá 45 m austan við Skiphól. Að austan eru mörkin dregin frá 
fyrrnefndum punkti og í punkt 2 (x = 11040.49, y = 21273.76), suðvestur af hesthúsunum. 

Frá þessum stað liggja mörkin í beina línu til norðvesturs um hugsaðan punkt 3 (x = 
11220.32, y = 21343.70), þaðan í punkt 4 (x = 11232.48, y = 21387.40), í punkt 5 (x = 
11268.82, y = 21440.44), í punkt 6 (x = 11310.64, y = 21457.60), í punkt 7 (x = 11345.92, y 
=21466.31) og áfram 50 m í sömu stefnu til sjávar og hugsuðum punkti vestan Hestþinghóls. 

Að vestan eru mörkin dregin frá þessum stað til norðurs að upphafspunkti. (Hnit þessi eru í 

hnitakerfi Reykjavíkur og nágrennis). 

Um svæðið gilda eftirfarandi reglur: 

Mannvirkjagerð, jarðrask allt, svo og aðrar breytingar á landslagi, eru bannaðar. 

Gangandi og ríðandi mönnum er heimil för um friðlandið, þannig að ekki brjóti í bága 

við friðlýsinguna. Ekki má nota vélknúin farartæki í friðlandinu. 

3. Bannað er að skerða gróður, trufla dýralíf og fara um friðlandið með skotvopn. Beit 

búfjár er óheimil í friðlandinu. 

4. Óheimilt er að breyta straumskiptum í Leirvogi, þannig að áhrif hafi á skilyrði fyrir 

gróður og dýralíf á friðlandinu. 

Náttúruverndarráð getur falið náttúruverndarnefnd Mosfellsbæjar umboð sitt til 
framkvæmdar á friðlýsingunni að nokkru eða öllu leyti. 

Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess sem fer með 

umboð ráðsins. 
Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

þe
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Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni, sem tekur gildi við birtingu þessarar auglýsing- 

ar í Stjórnartíðindum. Jafnframt er felld úr gildi auglýsing nr. 453/1980 um friðland við 

Varmárósa. 

Menntamálaráðuneytið, 10. nóvember 1987. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. a 

Runólfur Þórarinsson.
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AUGLÝSING 
um friðland í Þórsárverum. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúruverndarráð 

fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa Þjórsárver við Hofsjökul og er svæðið friðland. 

Mörk hins friðlýsta svæðis eru þessi: 

Lína, sem hugsast dregin frá Eiríksnípu sunnan í Hofsjökli norðaustur í ónefnt jökulsker 

1 250 my. s. norður af Arnarfelli hinu litla. Frá jökulskerinu hugsast dregin lína í öldu 644 m 

y. s. norðaustur af Þúfuveri. Þaðan suður í öldu 642 m y. s. austur af Þúfuveri, þaðan 

suðsuðvestur í öldu 634 m y. s. sunnan Pufuvers, þaðan vestur í öldu 606 m y. s., 

vestnorðvestur yfir Þjórsá í öldu á Fjórðungssandi 622 m y. s. og þaðan aftur í Eiríksnípu. 

Línur milli punktanna hugsast beinar og hæðartölur eru samkvæmt uppdrætti Íslands, 
blöðum 65 og 66, gefnum út af Geodætisk Institut 1954. 

Þessar reglur gilda um svæðið: 
l. Sérstök nefnd er Náttúruverndarráði til ráðuneytis um málefni friðlandsins. Hún skal 

þannig skipuð, að Náttúruverndarráð, Landsvirkjun, hreppsnefnd Gnúpverjahrepps, 

stjórn Afréttarmálafélags Flóa- og Skeiðamanna tilnefna einn mann hver. Þá tilnefnir 

Ásahreppur einn fyrir sína hönd og Djúpárhrepps. Starfstímabil fulltrúa Náttúruvernd- 
arráðs og Landsvirkjunar er hið sama og kjörtímabil ráðsins, en fulltrúa hreppanna hið 

sama og kjörtímabil þeirra. Náttúruverndarráð skipar formann ráðgjafarnefndar. 
2. Mannvirkjagerð, jarðrask og aðrar breytingar á landi, svo og breytingar á rennsli vatna 

og vatnsborðshæð, eru óheimilar nema til komi leyfi Náttúruverndarráðs. 
3. Óheimilt er að skaða gróður og trufla dýralíf, svo og að hrófla við jarðmyndunum, 

gæsaréttum og Öðrum minjum. 

4. Umferð ökutækja er óheimil utan merktra ökuslóða og skal merking háð samþykki 

ráðgjafarnefndar samkvæmt 1. tölulið. Þó skal heimilt að nota snjóbíla og vélsleða á 

Jökli og einnig á snjó og hjarni þegar gróðri stafar ekki hætta af. 

5. Á tímabilinu 1. maí til 10. júní er umferð um varplönd heiðargæsar bönnuð. 

6. Ríðandi mönnum er heimil för um svæðið á hefðbundnum leiðum. 

7. Flug neðan 3 000 feta hæðar yfir friðlandinu utan jökuls er óheimilt á tímabilinu 10. maí 
til 10. ágúst. 

8. Reglur þessar hagga ekki hefðbundnum rétti bænda til umferðar vegna nytja og leita á 

svæðinu. Um upprekstur á svæðið fer eftir reglum, sem viðkomandi hreppsnefnd eða 

stjórnir afréttarmála og Náttúruverndarráðs setja að fengnum tillögum ráðgjafar- 

nefndar. 

9. Notkun skotvopna er óheimil á friðlandinu. 
Náttúruverndarráð getur veitt heimild til þess að vikið verði frá reglum þessum í 

einstökum tilfellum og kveðið nánar á um vernd svæðisins. Með friðlýsingu þessari er engin 

afstaða tekin til þess hverjir séu eigendur þess lands sem hún tekur til eða eigi þar 

takmörkuð eignarréttindi. 

Þrátt fyrir ákvæði 2. tl. að ofan er Landsvirkjun heimilt að veita til Þórisvatns úr 

upptakakvíslum Þjórsár á Sprengisandi og austurþverám hennar, enda verði kappkostað að 
halda umhverfisáhrifum mannvirkja í lágmarki. 

Ennfremur mun Náttúruverndarráð fyrir sitt leyti veita Landsvirkjun undanþágu frá 

friðlýsingu þessari til að gera uppistöðulón með stíflu við Norðlingaöldu í allt að 581 m y. s., 
enda sýni rannsóknir að slík lónsmyndun sé framkvæmanleg án þess að náttúruverndargildi 

Þjórsárvera rýrni óhæfilega að mati Náttúruverndarráðs. Rannsóknir þessar skulu gerðar á 

vegum ráðgjafarnefndar samkvæmt 1. tl. Skal nefndin ennfremur fjalla um endanleg mörk
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umræddra mannvirkja, ráðstafanir til að draga úr óæskilegum áhrifum þeirra á vistkerfi 
Þjórsárvera og hugsanlega endurskoðun á vatnsborðshæð miðlunarlónsins. Nefndin skal og 
gera tillögur til stjórnar Landsvirkjunar og Náttúruverndarráðs um nauðsynlegar rannsókni 

í þessu sambandi og skal Landsvirkjun kosta þær að svo miklu leyti sem hlutaðeiga 
rannóknaráætlun hlýtur samþykki stjórnar Landsvirkjunar og Náttúruverndarráðs. 

Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

      

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni, sem tekur gildi við birtingu þessarar auglýsing- 

ar í Stjórnartíðindum. Jafnframt er felld úr gildi auglýsing nr. 753/1981 um fr 

Þjórsárverum. 

  

nntamálaráðuneytið, 10. nóvember 1987. Menntamálaráðuneytið, 10. nóvember 1987 

Birgir Ísl. Gunnarsson.   
Runólfur Þórarinsson. 

  

Fylgiskjal. 
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A 

950 

UGLÝSING 

18. nóvember 1987 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrund velli fyrir 

freðfisk á framleiðslutímabilinu frá 1. október 1987 til næstkomandi 

áramóta nema annað verði ákveðið. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og 
samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöll fyrir freðfisk á framleiðslutímabilinu frá 1. október 1987 til næstkomandi 
áramóta nema annað verði ákveðið: 

Þorskur 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1007 

1008 

1009 

1010 

1011 

1012 

1015 

1016 

1018 

1020 

1021 

1022 

1023 

1024 

1025 

1027 

Ýsa 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2008 

2009 

2011 

2012 

2014 

2015 

2016 

2017 

2025 

Steinbítur 

3001 

3002 

3004 

3005 

3010 

SDR cent pr. lb. cif 

4 X 12/14 m/rS—80z. 0... 

4 x 12/14 m/r 8—12 oz. 

4 x 12/14 m/r 12—16 oz 

4 X 12/14 m/rl—3lbs........... 

1X35Slausfr. ............. 00 

4x14r18—120z..... 

4x14r112—160z.... 

4 Xl4rll—3lbs. 2... 

1 X35/45 tormflök ............. 0. 

10 <5og4x 12 
5 X 80g6 X 8 hnakkast. 

SX 100g6X10 ......00%%00 0 

4 X 150g3X20 20.00.0000 000 

Blokkreg. ........%..... 

Blokkor............. 

Þ. blokk Evrópa ...... 

Marningsblokk 

1OXS(SIS) Lol ere renees 
4x13 

1 x 50 Lausfr. Evrópa .........00..0 000. 

1 x 25 Lausfr. USA ... 

Marningsblokk (Þ) .... 

4 X 12/ldá m/r4—80z. 0... 

4 Xx 12/14 m/r 8—12 oz. 

4 Xx 12/14 m/r 12—16 oz 

4 X 1214 m/rl—3lbs.......... 0 

1x35m/rlausfr. ........0...0 0. 

AX Á... ernnenee 

3x18,4x130g4x12 

Blokkreg. ............000.00 0 kernen 

Blokkor......0.0..0 000 

Þ. blokk Evrópa .............. 0... 

Marningsblokk ...........00000 0 

Marningsblokk (þ) .......0%% 0. 

1 x 50 lausfr. Evrópa .................... 0... 

4xX12mr.mb. 2... 000. 

8Xx71/M ....... AAA 

10 x 5 

Blokkreg. ..........000 00. ener enrenee 

Marningsblokk ..........0..00 0 
dAxXÓkg 00.00.0000... 

SH sís 
94,91 94.91 
95.76 95.76 
98.31 98.31 

111.01 111.01 
103.22 — 
116.95 116.95 
118.64 118.64 
122.04 122.04 
148.44 148.44 
161.92 180.49 
180.49 180.49 
173.98 173.98 
173.98 173.98 
142.59 146.25 
128.33 — 
87.80 87.80 
45.08 45.08 

— 159.69 

167.47 167.47 

— 100.85 
— 160.96 

45.08 45.08 

106.78 121.19 
109.15 122.88 
111.52 124.58 
112.71 127.12 
109.15 — 

— 136.44 
170.73 170.73 

— 164.21 
135.28 127.97 
121.75 — 
47.46 — 
40.22 40.22 
26.10 26.10 

— 124.58 
— 154.45 

76.95 76.95 
181.86 181.86 
95.06 95.06 
26.10 14.62 

— 116.10
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Karfi 

4001 

4002 

4003 

4004 

4007 

4008 

4009 

4010 

4015 

4016 

4017 

4018 

4019 

4020 

4021 

4022 

4025 

4030 

Ufsi 

5001 

5002 

5003 

5005 

5007 

5008 

5009 

5015 

Langa 

6001 

6002 

6003 

6004 

Keila 

7001 

7002 

Grálúða 

8001 

8002 

8003 

8005 

8008 

8009 

8010 

8011 

8012 

8013 

8014 

8020 

Lysa 

9001 

8X7m/r ss eeeeeeevenevernnnen 

l0x5m/r ........ 

1OX SE renerne 

10 x 5Sea star 

5x8m/r & b/l s..ssseeseeeeneeeenerrnne nen 

1X35m/r<lS0gr ......00.... nn. . 

1x20kglausfryst ................ HR 

4 x ókgr/llagpakk. ....... ANNARRA 

Blokk 4 < l612mb......0.0. 0 

Blokkreg. ......0...... 00 

Marningsblokk ...... ANNARS 

4 x 10mr (SIS) ................. 

2x7kg500--700 gJapan ..........00 0000. 

2xXTkg> 700—800 gJapan ........0..000 000. 

1xX25lb.lausfryst ........0.0.00..0 0. 

Blokk 16,5 heilflök ..........00.0 

8 Xx 7 r/1l 

10x5...... 

15-68 I 

Blokkreg. ........%%.0 00. 
Blokk mb., þunnildi ............ 

Marningsblokk .......0000.... 

Blokk, Evrópa ..........00000. 0 

SXTIL 
Blokkreg. ............ 

Heilfr. h/l yfir 3 kg 

  

Blokk Sovét .... 

Blokk USA .... 

1335 ...000000 0 knrkenee 
1x26>3kgJapan ........0.%200 0... 

1 x 262—3 kg Japan ..........0%....0 00 

1x261—2kg Japan ......00..0.. 

1 X25lausfr. 20.00.2000. HR 

Blokk, Evrópa ........0.000. 0 

Blokk r€g...........0.. 0. 

Heilfrystur fiskur, Sovét 

A001 

Verdbil verdur 5% og midast við verðhækkun eingöngu. 

Heilfr.3 x8kg. 

2x7kg200-—300 gJapan .......00000.. 0000... 

2xTkg300--S00 gJapan .......0.00.0.0 00... 

4 X120g4X13 20.00.0000... 

Blokk feg. 20.02.0202... 

Marningsblokk .......%%%0 000 

Heilfr. hA yfir2kg ......000 0 
Heilfr. hA 12 kg... 
4 x 12 lagp. 20... AIR 

108 

113. 
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Greiðslur í sjóðinn verða 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að teknu tilliti til 
verðbils, en greiðslur úr sjóðnum 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði án verðbils. 

Grundvallarverð miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það verður á hverjum 

tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 18. nóvember 1987. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 

Nr. 509 

REIKNINGUR 

Lánasjóðs sveitarfélaga fyrir árið 1986. 

REKSTRARREIKNINGUR 

Fjármunatekjur: 

Vaxtatekjur af innstæðum 

Vaxtatekjur af útlánum 

Dráttarvextir .........0..0.0.. 000 

Verðbætur ..........0... 0. 

Lántökugjöld 

Fjármunatekjur alls: 

Fjármagnsgjöld: 

Vaxtagjöld af langtímalánum .....................0... 

Verðbætur af langtímalánum ....................0.... 

Önnur vaxtagjöld 
Lántökugjöld ...........0002 00. 

Gengismunur ...........002 0000 

Reiknuð gjöld v/verðbreytinga .................0..... 

Fjármagnsgjöld alls: 

Hreinar fjármunatekjur: 

Aðrar tekjur: 

Framlag Jöfnunarsjóðs sveitarf. ..................... 

Aðrartekjur ...........202000. 0 

Aðrar tekjur alls: 

Kristín Magnússon. 

kr. 1241 414 

19 828 043 

— 31 000 480 

— 190 069 392 

— 1181 700 

kr. 243 321 029 (9
) 

kr. 17 721 451 

— 52 221 080 

— 617 146 

— 190 000 

— 2 593 905 

— 108 767 670 

kr. 182 111 252 
  

kr. 61 209 777 

kr. 56 000 000 

— 57 000 

kr. 56 057 000



Rekstrargjöld: 

Hlutdeild í sameiginl. kostnaði 

KO
 nm 

nn
 

Sérkostnaður sjóðsins ...........00.0 000. 

Styrkur Sambands ísl. sveitarfélaga 

Afskriftir .............. 

Rekstrargjöld alls: 

Tekjuafgangur: 

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. desember 1986 

Veltufjármunir: 

SjÓðUr ................. 

Bankainnstæða ......... 

Samband ísl. sveitarfélaga 

Gjaldf. útist. vextir og verðbætur 
Gjaldfallnar afborganir 

Á fallnir útistandandi vextir 
Afborg. sem gjaldf. á næsta ári 

Veltufjármunir alls: 

Fastafjármunir:; 

Langtímakröfur: 

Skuldabréf ............. 

Langtímakröfur alls: 

Áhættufé: 

Hlutabréf .............. 

Áhættufé alls: 

Varanlegir rekstrarfjármunir: 

Áhöld og búnaður 
Fasteign ............... 

Afskrifaðalls ........... 

Varanl. rekstrarf.m. alls: 

Fastafjármunir alls: 
  

Eignir samtals: 

Eignir: 

Nr. 509 

kr. 3 436 519 

— 743 654 

— 2 500 000 

— 1 310 268 
  

kr. 7 990 441 
  

kr. 109 276 336 
  

kr. 32 000 

— 21 633 319 

— 718 095 

— 25 408 432 

— 9 194 890 

— 32 565 700 

— 142 760 118 
  

kr. 232 372 554 
  

kr. 1 357 253 164 

— 151 955 008 
  

kr. 1 205 298 156 
  

kr. 100 000 

kr. 100 000 
  

kr. 6 051 316 

— 19 218 264 
  

kr. 25 269 580 

kr. 5 423 420 
  

kr. 19 846 160 

kr. 1 225 244 316 

    

kr. 1 457 616 870
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Skuldir og eigid fé. 

Skammtimaskuldir: 

Skuldheimtumenn ............00 20. kr. 112 644 

Bjargráðasjóður ............0.. 0000. — 160 241 
Ríkissjóður v/ábyrgðargjalda ........................ — 100 000 

Áfallnir Ógr. Vextir .......0.0.000 00 — 5 801 905 
Afb. næsta árs af langtímask. ............00.. 00... — 14 035 826 

Skammtímaskuldir alls: kr. 80 210 616 
  

Langtímaskuldir: 

  

Framkvæmdasjóður Íslands ......0...0. 0 kr. 471 829 361 
Seðlabanki Íslands ...........0..0.. 0000... — 3 594 971 

Kr. 475 424 332 
Afborganir næsta árs ............2.00. 0... — 74 035 826 

Langtímaskuldir alls: kr. 401 388 506 

Skuldir alls: kr. 481 599 122 
  

Eigið fé: 

  

Endurmatsreikningur ...........0...0 0000... 0... kr. 564 401 738 
Orådstafad eigid fé .........0..000.. 0. — 411 616 010 

Eigid fé: kr. 976 017 748 

Skuldir og eigið fé samtals: kr. 1457 616 870 

Reykjavík, 28. janúar 1987. 

Magnús E. Guðjónsson. 
Birgir L. Blöndal.
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REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs fyrir árið 1986. 

Sameinaður rekstrarreikningur fyrir árið 1986. 

Fjármunatekjur: 

Vaxtatekjur og lántökugjöld .............0..... 0000. 15 904 008 
Verðbætur .................00.0 00 ke renrnknee 4 508 387 

Fjármunatekjur alls 20 412 395 

Fjármagnsgjöld: 

Vaxtagjöld og lántökukostnaður ...............0.0000.00 00. 1 903 417 

Verðbætur ..........0...000 000 enen 3 704 746 

Reikn. gjöld v/verðlagsbreytinga ............%..... 000... 25 791 860 

  

31 400 023 
  

Hrein fjármagnsgjöld (10 987 628) 

Aðrar tekjur: 

    

  

  

    

  

Framlag ríkissjóðs v/vaxtamismunar .............000000. 0... 18 240 000 
Framlög sveitarfélaga ................0.000 000 7 088 366 
Gjald af söluv. landbúnaðarins ................000 0000. 37 613 218 

Húsaleiga .............0.0..2 00. 359 721 

Aðrar tekjur alls 63 301 305 

Styrkveitingar: 

Styrkir ...............0000 0. 24 994 000 

Eftirgefnir vextir ................... enrneee 506 700 

Eftirgefin lán .....................00 00 273 413 

Styrkveitingar alls 025 774 113 

Hreinar tekjur fyrir rekstrarg. EEN 26 539 564 

Rekstrargjöld: 

Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði ...........0.0....00 0... 3436 520 
Stjórnarkostnaður ................00.. 0. 486 581 

Rekstur fasteignar (Laugav. 105) ..............000 000... 91 888 

Innheimtulaun .............0.0000 000... 752 264 

Afskriftir ............... 000 ennen ene kneneee 360 724 

Rekstrargjöld alls 5 127 977 

Tekjuafgangur: 21 41 1 587 
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Sameinaður efnahagsreikningur 30. desember 1986. 

Eignir: 

Veltufjármunir: 

Bankainnstæður ............000.2 0. enn sr kk kkrkr rr krnee 63 891 572 

Lánasjóður sveitarfélaga ...........00000.0 00. nr unnar 160 241 

Samband ísl. sveitarfélaga ............0000 000 n ner ener 356 122 

Aðrir skuldunautar ............0.0.000. 0. k kk rr krr ene 1415 161 

Gjaldt. afb., vextir og verðbætur .........0000%.. 00 rn nn. 46 119 443 

Áfallnir ógjaldfallnir vextir .........0..0000 0. n nn. rr kreere 592 564 

Næsta árs afborganir útlána .........0.0000.00 0. 0r renn renere 13 116 608 

Veltufjármunir alls 125 651 711 

Fastafjármunir: 

Langtímakröfur: 

Skuldabréfaeign .............00.00 0 nan rr tre r rer kr rkrrer 61 917 113 

= Afborganir næsta árs ........0..000. 00 .r ann (31 294 682) 

Langtímakröfur alls ; 30 622 431 

Varanlegir rekstrarfjármunir: 
Áhöld ..........00. 00 n erne k rer sr rer r rens 821 213 

Fasteignir ...........2..000 0000 rr treer rr ktr kk k treer 12 711 840 

13 533 053 

Afskrifað alls ..........0..0. 0... rrrsrrnen (1 114 905) 

Varanl. rekstrarfjárm. alls 12 418 148 

Fastafjármunir alls 43 040 579 

Eignir samtals 168 692 290. 

Skuldir og eigið fé: 

Skammtímaskuldir: 

Ógreidd ýmis rekstrargjöld ..........2.0.0.0 0000... trrrers 55 066 

Séreignadeild ............2.00. 000 nr nn nr kreere rr kr rer kr ge 5 509 894 

Aðrir lánadrottar ............0.. 0000 rr kr k rn kk ket 1 660 

Afallnir ågjaldfallnir vextir .........22..0.0 0 ern nr er rr rr treer 267 038 

Næsta árs afb. af langtímaskuldum ................ 0000... 10 297 592 
  

Skammtímaskuldir alls 16 131 250
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Langtímaskuldir: 

Seðlabanki Íslands ..................0000 00 ere eveneee 3 503 732 

Viðlagatrygging .............0.%...0..0 00. 14 030 853 

17 534 585 
= Afborganir næsta árs ....................0000..0 0. (10 297 592) 

Langtímaskuldir alls 7 236 993 

Skuldir alls 23 368 243. 

Eigið fé: 
Endurmatsreikningar .......................0 0. 50 558 285 

Eigið fé ...................0 0 94 765 762 

Eigið fé alls 145 324 047. 

Skuldir og eigið fé samtals 168 692 290 

Reykjavík, 4. febrúar 1987. 

Magnús E. Guðjónsson. 

Birgir L. Blöndal. 
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar. 

1. gr. 

Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar (HAB) selur hitaorku frá aðveituæð og dreifikerfi 

veitunnar samkvæmt ákvæðum gjaldskrár þessarar. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi sem tengist veitunni í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til 
hitunar húss og neyslu enda verði ofnar þess taldir nægilega stórir að dómi hitaveitustjóra. 

Stjórn hitaveitunnar getur heimilað afnot hitaorku til annars en húshitunar, svo sem til 
heyþurrkunar eða annars atvinnureksturs, enda verði ákveðið gjald í hverju tilviki með 

hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil eða annan mælibúnað við inntak og/eða 
frárennsli hvers hitakerfis og miðast gjald hitaveitunnnar fyrir selda orku við hámarksrennsli 
um hemil, magn skv. mæli eða samkvæmt öðrum viðurkenndum mæliaðferðum. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eða mælis sbr. 
2. gr.
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Hemlastillingu verður að jafnaði ekki breytt nema einu sinni á ári, í nóvember, enda 

verði beiðni þ. a. 1. komið á framfæri við hitaveitu. 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. 

d. gr. 

Vatn um hemil til húshitunar er selt í margfeldi af 0,25 úr mínútulítra, þó aldrei minna 

en 1,50 mínútulítrar. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins til húshitunar og neyslu eru sem hér segir: 

a) Vatnsgjald um hemil .............%.0. 0000 nn kr. 1 650,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

b) Vatnsgjald um vatnsmæli .........22.0000. 0... nrknen kr. 71,30 

fyrir hvern rúmmetra. 

c) Ef hitastig vatns við mörk byggðar er að jafnaði lægra en 809C, skal hitaveitan leiðrétta 

vatnsmagn um hemla, þannig að vatnsskammtur sé aukinn um '/“s fyrir hverja gráðu sem 

hitastigið er undir 80%C. Leiðrétting verður að ná 0,25 mínútul. til að hitaveitunni sé 

skylt að framkvæma leiðréttingu samanber 1. mgr. Leiðrétting verður gerð einu sinni á 

ári sbr. 3. gr. Hliðstæð regla gildir ef um er að ræða sölu samkvæmt vatnsmæli. 

Á gjöldin leggjast skattar samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. Þegar um afnot á 

heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar, sbr. 3. gr., getur hitaveitan vikið frá 

framangreindu verði og ákveðið gjaldið sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá 

þessari. 
5. gr. 

Endurgjald fyrir kranavatn í húsum, sem ekki eru hituð með hitaveitu, skal vera 12% af 

áætluðum hitunarkostnaði með hitaveitu samkvæmt mati hitaveitunnar. Gjald þetta lækkar 

hlutfallslega ef hluti hússins er hitaður með vatni frá hitaveitunni. 

6. gr. 

Stofngjöld skal reikna af öllu húsrými á lóð. Heimilt er að undanskilja sérstakar 

byggingar aðrar en bifreiðageymslur. 

Stofngjald skal vera: 
a) Af öllu húsnæði öðru en um getur í liðum b og c hér á ettir: 

Stærð húss Stofngjald 

250 m” kr. 37 210,00 

251— 500 m kr. 35 780,00 * 88,70 kr/m? yfir 250m' 

501—1500 m? kr. 57 100,00 # 51,90 kr/m? yfir SO0m? 

1501--6000 m' kr. 107 000,00 + 33,30 kr/m? yfir 1500m' 

6000 m? kr. 251 000,00 + 26,20 kr/m? yfir 6000m* 

Lágmarksstofngjald fyrir íbúð í sambýlishúsi skal vera ........... kr. 28 010,00 

Sama gildir um annað húsnæði í slíkum byggingum. 

b) Fyrir rafkynt hús með þilofnum eða geislum sem einungis tekur heimæð til neysluvatns- 

notkunar, skal greiða 40% af stofngjaldi skv. a-lið. Þetta gjald hækkar ekki þótt 

heimtaugin verði síðar notuð til húshitunar, ef sú breyting fer fram innan 5 ára. 

c) Hitaveitunni er heimilt að leggja sérstakar heimæðar, sem ekki eru ætlaðar til hitunar 

skv. reikningi og fellur þá niður gjald skv. liðum a. og b.
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7. gr. 

Af húsnæði sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun, gjaldfalla 50% 

stofngjalds þegar hafin er lagning dreiflæða og götuæða veitukerfis, sem bundin er 

ákveðnum framkvæmdaáföngum í viðkomandi hverfum, en eftirstöðvar gjaldsins gjaldfalla 
þegar tengingu heimæða er lokið. 

Heimilt er hitaveitunni að veita frest til að greiða eftirstöðvar gjaldsins. 

Af nýju húsnæði og breytingum eða endurbyggingu á húsnæði, sem húseigendur geta 

miðað við að tengja hitaveitunni áður en það er tekið í notkun, gjaldfellur 50% stofngjalds 
við veitingu byggingarleyfis og eftirstöðvar við útgáfu fokheldisvottorðs samkvæmt gildandi 
gjaldskrá á þeim tíma. 

Af húseignum, sem um gilda sérstök ákvæði eða sérsamningar um stofngjöld, t. d. 
vegna dreifðrar byggðar, gjaldfellur stofngjald þegar tengingu heimæðar er lokið nema 
annað sé tekið fram í samningum. 

8. gr. 
Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notenda vegna vanskila, skal 

gjald fyrir að opna á ný vera ..........0.... 00... 0 kr. 1 650,00 
Heimilt er hitaveitunni ad krefjast greidslu opnunargjalds ådur en opnað er. 

9. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er vid framvisun reiknings eda tilkynningar um reikningsupp- 
hæð og skulu gjöldin greidd þar sem hitaveitan ákveður. 

Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 21 dags frá gjalddaga. 

10. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

11. gr. 
Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 

106,5 stig. 

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira 
en nemur breytingum sem á nefndri vísitölu verða, enda liggi fyrir staðfesting ráðuneytisins 
hverju sinni. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 
öðlast gildi 1. desember 1987 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt 
er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 474, 12. október 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 17. nóvember 1987. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. nn 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRA 

Rafveitu Borgarness. 

hg 

RAFORKUGJOLD. 
Almennur taxti 

Orkugjald .........0..0000 0. 
Fastagjald ................. 0. kr knere 

Afltaxti 

Rafmagn til meiri háttar vélanotkunar. 
Orkugjald ..........0..... 0... rr kk 

Aflgjald .........0000 0 
Fastagjald ..............2000. 00. nn nr skr rkrekkre 

Mæling miðuð við 15 mínútna meðalgildi afls. Lágmarksafl 

30 kw. 

Húshitunartaxtar 
Orkugjald ...............0 0000 renen kknnknen 
Án rofs 
Orkugjald ............0.0 0. 

Rof allt að 4 h/d 
Orkugjald ...........0...0 0000 
Rof allt að 12 h/d 
Fastagjald .................. 

Fyrir taxta Cl, C2 og C3. 

2. gr . gr. 

TENGIGJOLD. 

Gjaldskrår- Målstraumur 

lidur stofnvara 

T1 63A 1-fasa 

T2 63A 3-fasa 

13 100A — 

14 200A — 

T 5 315A — 

T6 400A — 

T7 630A — 

T8 TIOA — 

19 1200 A — 

Önnur ákvæði: 

a) Um heimtaugar: 

24. nóvember 1987 

4,87 

1 436,00 

1,22 
6 202,00 

10 926,00 

3,40 

1,64 

0,88 

4 444,00 

Tengigjald 

kr. 

24 200,00 

32 700,00 

51 700,00 

103 200,00 

163 100,00 

206 600,00 

325 000,00 

367 300,00 

620 000,00 

kr/kWh 

kr/år 

kr/kWh 

kr/kW/år 

kr/år 

kr/kWh 

kr/kWh 

kr/kWh 

kr/ár 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið að varkassa 

eða töflu. 

Tengigjaldið miðast við allt að 15 metra jarðstrengsheimtaug. Fyrir hvern umfram- 

metra greiðist sem svarar 40 hluta tengigjalds. 

Tengigjald fyrir loftlínuheimtaug reiknast eftir kostnaði.
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b) 

d) 

e) 

Um spennistöðvar: 
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 ........0...0..0 000. 2 429,00 kr/a 

Orkugjald ...........00.. 0 7,39 kr/kWh 

1.2. Gjöld vegna götulýsingar og annarrar útilýsingar. 

Aflgjald ......... 00 kernen 8 719,00 kr/kW/a 

miðað við uppsett afl 

Viðhaldsgjald .........0.0.. 00... 10 705,00 kr/kW/a 

midad vid uppsett afl 

Gjaldsamtals ........0...0.0 000 19 424,00 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. 

to
 

DN
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Opnunargjald. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 970,00. 

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. 

„3. Um sölugjöld. 

Söluskattur 25% samkvæmt lögum, er innfalinn í raforkugjöldum samkvæmt 

gjaldskrá þessari, nema í C liðum og viðhaldsgjaldi götulýsingar. 

Breytingar á gjaldskrá. 

Heimilt er að breyta gjaldskrá þessari til samræmis við verðbreytingar að fenginni 

staðfestingu iðnaðarráðuneytisins, enda miðast gjaldskráin við það, að tekjur raf- 

veitunnar standi undir rekstrargjöldum hennar svo og aukningu veitukerfisins. 

DN I 

2 I 

Gjaldskrá þessi sem staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. desember 1987 og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 382, 25. 

ágúst 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 513 19. nóvember 1987 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Vestmannaeyja. 

I. RAFORKA 

Rafveita Vestmannaeyja selur rafmagn á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Almenn notkun. 

A1 Öll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur notkun 

ótalin annars staðar. 

Orkugjald .........20.0 000 kr. 4,72 kWh 

Fastagjald ...........0.000. 0 kk kknes kr. 1 854,00 a 

C. Afl- og orkumæling. 

C2 Um kW/kWh-mæli, enda sé málraun tækja yfir 40 kW. 

Aflgjald 0... kknnnnne 7 682,00 kr/kWa 
Orkugjald: 

0--2500 KWB/KW 20.00.0000 2,44 kr/kWh 
2500—-4000 kWh/kW 20.20.2220 1,54 kr/kWh 
Yfir 4000 KWh/KW ......%%00 0 knnnee 0,79 kr/kWh 
Meælaleiga samkvæmt gjaldskrá. 

Aflgjaldið miðast við mesta 15 mínútna meðalálag ársins.
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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 meðalfasvíksstuðull niður fyrir þetta gildi skal orkugjald umrædds mánaðar 

hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða meirihluta úr stigi, sem meðalfasviksstuðull 

mánaðarins er lægri en 0,85. 

D. Hitun. 

D1 Til hitunar á íbúðarhúsnæði (án sölugjalds). 

Orkugjald ............0. 00. 1,66 kr/kWh 

Fastagjald ..........0..... 0000 kernen 1 854,00 kr/a 
Ríkissjóður Íslands greiðir 0,36 kr/kWh af orkuverdinu fyrir allt ad 40 000 kWh 
årsnotkun á hverja íbúð og kemur sú greiðsla fram á reikningi. 

D4 Til hitunar (án sölugjalds). 

Orkugjald ............0.00 200 1,66 kr/kWh 
Fastagjald .............000.0 0 1 854,00 kr/a 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: Að vélaafl, spennar og götulínur þoli álagið, að 

dómi rafveitustjóra. Búnaði öllum sé hagað skv. fyrirmælum rafveitustjóra, en kostaður af 
notanda. 

Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga um mesta samtímaafl og ársorkuþörf þess 

húsrýmis sem hita skal. 

F. Önnur raforkunotkun. 

F2 Orkugjald .............0... 00. rer rrnkee 6,83 kr/kWh 

Fastagjald ............0000 00 nnnns 1 854,00 kr/a 

til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mannvirkjagerð, svo og breytingar á 

eldri mannvirkjum. 

FS Aflgjald ..........0.0..0000.. 0 15 400,00 kr/kWa 
af uppsettu afli til gatna- og hafnarlysingar. Gjald betta midast vid taxta C2 og 3600 h. 

nýtingartíma á ári. Leggi rafveita til búnað til lýsingarinnar og sjái um viðhald hans, 

greiðir notandi aðrar 15 400,00 kr/kWa fyrir þá þjónustu. 

II. MÆLALEIGA. 

Rafveitan leigir mælitæki við því verði sem hér segir: 

1. Einfasa kWh-mælir ..........0....000 000. 366,00 kr/a 

2. Þrífasa kWh-mælir .............00.. 0. 1 388,00 kr/a 

3. Þrífasa kWh-mælir med straumspennumæli ........ 2 344,00 kr/a 

4. Þrífasa kW-kWh-mælir ...................... 2 344,00 kr/a 

5. Þrífasa kW-kWh-mælir med straumspennum ....... 3 731,00 kr/a 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem hér eru nefnd, skal ársleiga vera sem næst 20% af 
verði mælitækjanna. 

IHl. HEIMTAUGAGJÖLD 
Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafveitu Vestmannaeyja. Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 

heimtaugar fyrir byggingastaði.



Nr. 513 964 19. nóvember 1987 

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Målstraumur Stofngjald Lengdargjald') 
Málraun kr kr/m 

63 A Einfasa 20.00.0000... 34 000,00 1 060,00 

63 Á þrífasa ...........020 0 38 000,00 1 060,00 

100 A brifasa ..........02 00 60 000,00 1 296,00 

200 A þrífasa ..........000 0. 124 000,00 1 557,00 

31S A þrífasa ..........000. 0 187 000,00 Skv. kostnaði 

400 A þrífasa .......0.000 0. 236 000,00 — 

MO A þrífasa .......0.00.0 0. 429 000,00 — 

1200 A þrífasa .........0002 00 728 000,00 — 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Lengdargjald')*) 
Jarðstrengur 

Málstraumur Stofngjald kr/m 

Ó3 A einfasa .........%000 0. nen 6 743,00 1 060,00 

63 A þrífasa .......002.0 0. 9 385,00 1 060,00 

100 A þrífasa ........... rkree 9 963,00 1 296,00 

A merkir målstraum stofnvara i amper. 

kVA merkir málraun spennis í kílóvoltamper, þegar um sérstaka spennistöð er að ræða. 

Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða 

fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast samkvæmt sér- 

stökum samningi hverju sinni. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar 

húsveitu og hún að mestu leyti notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að 

leggja til húsnæði eða lóð undir stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu 

hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spennistöðvar- 

húsa. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af 

rafveitunni (í leiguformi t.d. fyrir lengri tíma) og kemur þannig til frádráttar heimtaugar- 

gjaldi. 
Þegar aðalheimtaug er að ósk notanda breytt úr loftlínuheimtaug í Jarðstrengsheimtaug 

svo og þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju 

heimtaug, að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við 

gildandi gjaldskrá þegar breytingin fer fram. 

IV. OPNUNARGJÖLD. 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá ekki verið greitt, þannig að beita þurfi re 

ákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduropnun kr. 838.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni tafarlaust lokað og verður hún eigi 

opnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald kr. 838,00 á skrifstofu rafveitunnar. 

3. Eyrir uppsetningu á viðbótarmælitækjum. breytingar á mælingu svo og aðra þjónustu, 

sem rafveitan veitir, að ósk notanda, skal greiða gjald kr. $38.00. 

þa
ð glugerðar- 5 

1) Lengd heimtaugar reiknast 2 m inn fyrir húsvegg á þeim stað, sem rafveitan hefur samþykkt. Eigandi húseignar 

láti ganga frá röri til ídráttar á heimtaug. sé tengistaður heimtaugarinnar ekki á útvegg. 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengsheimtaug og fyrir 

hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
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V. YMIS ÅKVÆDI. 
1. Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld þau sem ákveðin eru í Í., Í. og lll. 

kafla þessarar gjaldskrár, um alit að 20%, enda sé breytingin staðfest af iðnaðarráðu- 

neytinu 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 ad 50% fyrir jafnlangan tíma. 

3. Heimilt er, með samþykkt stjórnar veitunnar, að selja rafmagn samkvæmt sérstökum 

samningi. 

4. Heimilt er að takmarka eða stöðva notkun tækja, sem valdið geta truflunum á 

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 1 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. 

I       

DR
 

   
  ið 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15, júní 1923 og 

orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. desember 1987 og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 373. 12 

ágúst 1987. 

    

Íðnaðarráðuneytið, 19. nóvember 1987 

F.h.r. 

Páli Flygenring. FI 
Guðrún Skúladóttir. 

24. nóvember 1987 Nr. 514 

GJALDSKRÁ 
Rafmagnsveitna ríkisins. 

I. SMÁSALA. 
GJALDSKRARLIÐIR. 

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 .......0...0000 0. nnee . 5,74 kr/kWh 

Fastagjald XFI .......0.00.. 000 2 780,00 kr/a 

Á. 2. Vinnuljósanotkun. 

Öll skammtímanotkun og notkun til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkja- 
gerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. 

Orkugjald ...........%.00 0. enrnnkree 8,61 kr/kWh 

Fastagjald IX Fl ...........0000 00 2 780,00 kr/a
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. A. 3. Utanhússlýsing. 

Oll sérmæld utanhússlýsing. 

Orkugjald .............00 0 enenee 4,99 kr/kWh 

Fastagjald 1 XF1 ......00.0000. 0. 2 780,00 kr/a 

A. 4. Sumarbústaðanotkun. 

Öll notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 

Orkugjald .............. 00 nerne 2,74 kr/ØkWh 

Fastagjald FILF3 .........0000 00 9 600,00 kr/a 

Heimilt er að selja raforku til þessara nota samkvæmt lið A.1 ef hagkvæmara þykir. 

A. 5. Markmæling. 

Allur almennur búrekstur. 

Orkugjald af allri notkun ..........0..0..0. 0... HR 1,60 kr/kWh 

Aflgjald, lágmarksstilling4kW .................... … 28 020,00 kr/a 

Aflgjald umfram 4 kW að håmarki 20 kW ............... 4 670,00 kr/kW/a 

Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ................ 5,74 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. 

B. 1. Aflmæling. 

Öll meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun. 

Lágmarksaflgjald 15 kW. 

Aflgjald 0... 8 250,00 kr//kW/a 

OrkujaldkW ........00..0. 00 1,81 kr/kWh 

B. 2. Súgþurrkun. 

Til súgþurrkunar á tímabilinu 1. júní til 31. október. 

Aflgjald 2... rn 2 260,00 kr/kW/a 
Orkugjald ..........00 00 1,34 kr/kWh 

B. 3. Aflmæling — hitun. 

Varmadælur og notkun til hitunar í iðnaði o.fl. 

Lágmarksaflgjald 15 kW 

Aflgjald „0... 6 600,00 kr/kW/a 

Orkugjald .............0 0. nen nnne 1,45 kr/kWh 

C. 1/D. 1 Rofin daghitun. 

Rafhitun með roftíma allt að 2<1,5 klukkustund á dag. 

Orkugjald .........0..... 00. nn kenne 2,17 kr/kWh 

Fastagjald F3 ........0....0 000 8 340,00 kr/a 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er niðurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 

neytis. Sjá kafla um niðurgreiðslur. 

C. 2 /D. 2 Næturhitun. 
Rafhitun með roftíma allt að 15 klukkustundum á dag, á tímabilinu frá kl. 07:00 til 

23:00. 
Orkugjald ..............0. 00 1,46 kr/kWh 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er niðurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 

neytis. Sjá kafla um niðurgreiðslur.
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D. 3. Orofin hitun. 

Fyrir órofna rafhitun, varmadælur o. 11. 

Hámark uppsetts afls er 200 kW 

Orkugjald 1. mai tilog með 30. september .............. 2,17 kr/kWh 

Orkugjald 1. október tilog með 30. apríl ........... 3,03 kr/kWh 

FastagjaldF3 .......0000... 0. 8 340,00 kr/ári 

S. 1. Sumartaxti. 

Fyrir meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun á tímabilinu í. apríl til 31. október, samkvæmi 

sérsamningi. 

Lágmarksafl 75 kW á mánuði. 

Orkugjald ......0.0000..0 0. 0,96 kr/kWh 

Aflgjald 2... kk rr krnnnnkre 434,00 kr/kW/mån 

Engin orkuafhending er heimil frå 1. nåvember til 31. mars. 

INNHEIMTA OG LOKUN. 

Innheimtugjald: 
Gjald til greiðslu kostnaðar við vanskilainnheimtu og undirbúning að lokun er 600,00 

kr. 

Lokunargjald: 

Gjald fyrir lokun og enduropnun veitu vegna vanskila er 1 200,00 kr. 

SKILGREININGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI. 
I. 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.5. er fyrir heildarorkusölu til bændabýla samkvæmt opinberri skráningu og 

ilgreiningu þar um. Aðrir gjaldskrárliðir eru ekki veittir samhliða honum svo sem 
bu 

skil £ 
súgburrkun eða húshitun. Ugf 

3. Afigjaldsmæling. 

Liður B.1 er fyrir heildarmælingu á allri notkun og verða ekki aðrir liðir, svo sem A. 

veittir samhliða. Heimilt er þó að mæla rafhitun sérstaklega 

Aflgjald sé ákveðið samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. meðalgildi afls. Gjaldskylt 

afl 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 lágmarksatlgjaldið. 

  

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 | 

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.
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5. Véla- og tækjanotkun. 

1. Ef uttekid launafl hjå notanda nemur meiru en 50% af mesta utteknu raunafli å åri, 

miðað við 15 mín. meðalgildi afls, skal hann gera ráðstafanir á sinn kostnað til þess að 

færa það niður í framangreint hlutfall. Rafmagnsveiturnar geta krafið notanda um 

sérstakt gjald fyrir launatl sé framangreint hlutfall yfir 50% (Cos 0 undir 0,9), þar til úr 

hefur verið bætt. 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinnanlegum 

truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverjum sinni. 

DO
 

é 6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o.fl. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls, geta 

Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notanda við ákveðna gjaldskrárliði eða gert sérstaka 

samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostnaður orku er sérstaklega hár, 

svo sem á dieselstöðvasvæðum, eða flutningsgeta og/eða spennaafl er takmarkað, áskilja 

Rafmagnsveiturnar sér rétt til þess að gefa ekki kost á gjaldskrárliðum, þar sem orkugjald er 

lágt og/eða orkunotkun mikil. 

7. Annað. 

Sölugjald 25% er innifalið í öllum gjaldskrárliðum nema orkugjöldum til húshitunar í liðum 

A.4, A.S, B.3, C.1, C.2, D.1, D.2, D.3 og fastagjaldi F.3 og aflgjöldum B.3. 

Gjaldskrárverð breytast til samræmis við þær breytingar, sem kunna að verða á þessum 

gjöldum. 

II. 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. Rafmagnsgjald. 

Aflgjald „0... 5 147 „00 kr. á árskW 
* Orkugjald fyrir fyrstu notkun allt að 2 500 klst. 

nýtingartíma á árskW .......00.0. 000. 164,0 aurar á kWh 

Fyrir notkun milli 2 500 og 4 000 klst. nýtingartíma 

å årskW .....0..00 000 ennen nk nn kk ker nnnnee 95,4 aurar å KWh 

Fyrir notkun umfram 4 000 klst. nýtingartíma á árskW .... 45,1 aurar á kWh 

3. Málspenna. 

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 

á. Aflmæling. 

Með árskW í gjaldskrá þessari er átt við meðaltal fjögurra hæstu mánaðarálagstoppa 

ársins, mældra sem 30 mínútna meðalálag á afhendingarstað. 

5. Ársnýting. 

Ársnýting — árstími í klukkustundum — er raforkunotkun eins almanaksárs í kWh deilt 

með þeim álagstoppi í KW sem greiða skal fyrir.



24. nóvember 1987 969 Nr. 514 

6. Ákvörðun aflgjalds. 

Rafmagnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda aflnotkun 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 
|ægri 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. 

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. 

IH. HEIMTAUGARGJALD 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. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafmagnsveitna ríkisins. Heimtaugargjaldið skal greitt áður en tenging fer fram. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 
Aðalheimtaugar. 

ts
 

KB 
WW
W 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur Heimtaugagjöld 

63 A Einfasa „0... 38 100,00 kr. 

63 A þrífasa 2... 42 100,00 kr. 

100 A þrífasa ......... BR nrnne 4 900,00 kr. 

200 A brifasa .......0.. eeeeeeeeeeeeeereveenene A „. 156 000,00 kr. 

315 A þrífasa .....0.......... BI BR AR 247 000,00 kr 

400 A þrífasa ............ AR AR . 340 000,00 kr. 

0 Abrifasa 0... sr 607 000,00 kr 

1200 A þrífasa ........... RNA rrnee 1 020 000,00 kr. 

on
 

Målstraumur heimtaugar midast vid stærd stofnvara husveitu. 
1.5 Brådabirgdaheimtaugar. 

Gjåld fyrir brådabirgdaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Yfirlengdargjald 

Målstraumur Stofngjald Jarðstrengur Lottlína 

63 A einfasa 7 180,00 kr. 800,00 kr/m 11 98 i” kr/stólp: 

63 A þrífasa 10 100,00 kr. 800,00 kr/m 13 OU J) krístólpa 

100 A þrífasa 11 000,00 kr. 1 000,00 kr/m 15( 0.00 KF/SLEl DM
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Fyrir stofnvarkassa med tilheyrandi búnaði og mælitækjum sem tengdur er í loftlínu- 

staur greiðist kr. 9 150,00. 

Málstraumur heimtaugar miðast við > stær d stofnvara husveitu. 

Yfirlengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka I jard- 

strengsheimtaug að stofnvarkassa í húsi eitu og fyrir hve rn stólpa innan lóðarmarka í 

loftlínuheimtaug. 

Leita skal samþykkis rafmagnsveitnanna um staðsetningu inntaks heimtaugar. Oski 

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 gjaldskrá segir til um, skal greiða 

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 ettir nánara samkomulagi þar 

um, hverju sinni. 

Breyting á heimtaug. 

Þegar aðalheimtaug er breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug., svo og þega 

heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt gjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu 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. 

Frávík. 

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. 

      

   ig 

     

   

IV. HEIMTAUGARGJALD I 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 

eða reglubundin starfsemi, svo og Þráðabirgðaheimtaugar, skal vera samkvæmt 

verðskrá kostnaðar- og verksamþykkt hverju sinni. Fyrir heimtaugar í íbúðarhús, 

kirkjur, skóla, 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 heildarkostnað við lagningu 80 m
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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. 

1.3 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 hliðsjó 

áætluðum umframkostnaði. 

  

V. GJALD VEGNA VARATENGINGAR 
Eftirfarandi reglur skulu gilda um kostnað við varatengingu þar sem önnur orkuöflun er 

fyrir hendi. Gjaldtaka miðast við 20 kW aflúttekt. 

1.1 Í hverju tilviki fyrir sig skal gera skriflegan samning um tenginguna og frágang hennar. 

Þann kostnað sem af henni hlýst greiðir notandinn að fullu. 

1.2 Hafi viðkomandi ekki verið tengdur við dreifikerfi rafmagnsveitnanna þegar varateng- 

ingar er óskað greiðir hann allan kostnað við tenginguna, þ. e. af línulögn, spenni, 

strengjum o. s. frv. 

1.3 Notandi greiðir fyrir varatenginguna fast gjald á ári, sem er það sama og lágmarksgjald 

á marktaxta fyrir 4 kW, óháð orkunotkun. Fyrir hverja kWh sem notuð er skal 

notandinn greiða samkvæmt almenna taxtanum Al. 

VI. NIÐURGREIÐSLUR 
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 líð A 5, 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 $ markmæling: 

Niðurgreidd er orka sem er allt að 194 kKWh 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 lð 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. desember 1987 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 413, 24. ágúst 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. FR 
Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Rafveitu Húsavíkur. 

Raforkuverð — Yfirlit 

A — Almennir taxtar. 

Verð á rafmagni til allrar almennrar notkunar, sem eigi er 
sérstaklega talin hér á eftir: 
Orkugjald .......0..%..0. 00 5,79 kr/kWh 

Fast gjald lfasa ..........%..000. 00 1 418.00 kr/ár 

Verð á raforku til heimilisnotkunar 

Orkugjald ..........0.000 0 knnnnns 4,74 kr/kWh 
Fast gjald l fasa .........0...... 0000. 1 418,00 kr/ár 

Verð á raforku til mannvirkjagerðar 

Orkugjald ............. 0000 rrrknnre 7,69 kr/kWh 

Fast gjald 1 fasa .........%... 000... er knnnnnn 2 413,00 kr/ár 

B — Afitaxtar. 

Verð á rafmagni til meiriháttar vélanotkunar. 

Fastagjald „.....0...0020200 2 27 172,00 kr/år 

Orkugjald ............0.. 0000 1,73 kr/kWh 

Aflgjald 0... 6 793,00 kr/ár/kWh 
Afigjald 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. 

Verð á raforku til órofinnar hitunar. 

Orkugjald ...........00.00 02. kk knnnrknne 3,07 kr/kWh 
Fast gjald ..........0.. 000. 4 161,00 kr/ár 

Verð á raforku til rofinnar hitunar 

Orkugjald ...........0000. 20 kk rn nrnns 1,60 kr/kWh 
Fastgjald ............20.0 0. 2 695,00 kr/ár 

Roftími allt að tveir tímar tvisvar á sólarhring. 

Önnur fastagjöld. 

Fast gjald fyrir þriggja fasa notkun á A og C liðum skal vera tvöfalt. 

Fast gjald fyrir B lið skal jafngilda einu árskílówatti og bætast við mældan afltopp. 

Mælitæki. 

Rafveitan ákveður 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. 

Heimtaugargjald má innheimta, þegar umsókn er lögð fram. Gjöld fyrir heimtaugar 

eru eftirfarandi:
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Málstr. Heimt.gjöld: 

25A 1 fasa .....0. ereene 7 020,00 

GJA 1 fasa...…...sssseennnenn nen ennen ene ere enveee 34 700,00 

63A 3 fa8sa 20... nee 37 900,00 

100A 3 fagsa ....0.. HR 

200 A fasa Lol 

3 58 300,00 
3 

315A 3 fasa .............…. 

ARA 119 000,00 

AAA ennen rrrnnne re 188 000,00 

Målstraumur heimtaugar midast vid stærd stofnvara husveitu. Sé fyrirsjåanlegt vegna 

fjarlægdar eda annarra adstædna, ad kostnadur vid lagningu heimtaugar verdi 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 ákvæði. 

1. gr. 

Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launatl, ef úttekið launafl nemur 75% eða 

meira af mesta raunafli á ári, miðað við 15 mínútna meðalgildi afls. 

2. gr. 

Fyrir tengingu ásamt aftengingu vegna skammtímanotkunar skal greiða gjald kr. 

1 030,00. 

3. gr. 
Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 

samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða kr. 1 030,00 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. 

D. 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. 

7. gr. 

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. desember 1987 og birtist til 

eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 

nr. 420 24. ágúst 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 18. nóvember 1987. 

F.h.r. 

Påli Flygenring. 000012. — SI 
a YBennng Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Suðurnesja fyrir raforku. 

RAFORKUGJÖLD. 
A. Almennir taxtar. 

Verð á rafmagni til allrar notkunar, sem eigi er sérstaklega 

talin hér á eftir: 

Orkugjald ...........2000 20 kernen rnnkee 4,65. kr/kWh 

Fast gjald ..........0.00.2 000 enn rknrnnnee 1 600,00 kr/år 

Verð á rafmagni til notkunar við mannvirkjagerð, svo og við 

breytingar á eldri mannvirkjum: 

Orkugjald ............00.2 00 6,05 kr/kWh 

Fast gjald ..............2. 00 3 750,00. kr/år 

B. Afltaxtar. 

Verð á rafmagni til meiri háttar vélanotkunar: 

Orkugjald ...............0. renen knnkrnne 1,68  kr/kWh 
Aflgjald 22... 6 300,00  kr/kW ár 

Aflgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 15 mínútna 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 rafveitunnar, að sammæla 

aðra notkun með vélanotkuninni. 

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 

meðalfasvíksstuðull mánaðarins er lægri en 0,85. 

Verð á rafmagni og viðhaldi úti- og götulýsingar, samkvæmt 

uppsettu afli: 

Aflgjald .......... 000. 7 400,00 kr/kW år 

Viðhaldsgjald ...........%00. 00. 12 600,00 kr/kW år 

Gjald samtals ...........0.%0 00 20 000,00 kr/kW ár 

Auk afl- og viðhaldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að fullu. 

C. Hitun. 

Órofin húshitun ..............0000. 3,72. kr/kWh 
Daghitun, húshitun rofin .................2 000... 1,58 kr/kWh 

Næturhitun, húshitun ............200.2 000 0,85 kr/kWh 

Fast gjaldáC.1 ...........%0. 000. 5 100,00 kr/pr. ár 

Fast gjaldáC.20gC.3 .....0....0%%. 00 4 800,00  kr/pr. ár 

D. Mælaleiga. 

Rafveitan ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja, sem notuð eru við sölu 

rafmagns. 
Fyrirtæki þau, sem notuð eru við rafmagnssölu, skal greiða eftirfarandi: 

mn 
Ja
 

UI
 

DD
 

mm
 Af einfasa mælum ................. ARA kr kr renser rnne 349,00. kr/pr. år 

Af þrífasa mælum upp áð SOA ..........00. 2. kr ek krr rene 1 360,00. kr/pr. år 

Af þrífasa mælum 50A og ofar ......0...0..02 2. kknrne 2 040,00. kr/pr. år 

Af ålagsstyringarlidum ........... a AN errereksrrknre 2 040,00. kr/pr. år 

Af aflmælum 0... ANNARRI . 3 400,00. kr/pr. år
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Mælaleiga reiknast ekki af A. 1, A.2,C.1,C.2 og C.3. Ársleiga fyrir Önnur tæki, en 

að framan greinir, skal vera sem næst 15% af innkaupsverði tækisins, eftir nánari ákvörðun 
rafveitunnar. Leiga skal greidd samtímis raforkugjaldi. 

E. Heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við veitukerfi 
rafveitunnar. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

Aðalheimtaugar. 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur: Heimtaugargjöld 

63A 1-faåasa sees ennen eree kr. 27 500,00 

63A 3-fasa 2... sr ennen evesee kr. 30 000,00 

100A 3-fasa ......... erese kr. 48 000,00 

200A 3-faga 0... kr. 94 000,00 

300A 3-fasa sees ennen eneret kr. 140 000,00 

400A 3-fasa 2... kr. 186 000,00 

GOÐA 3-fasa .......... eersee kr. 282 000,00 

QO0A 3-fasa „0... kr. 425 000,00 

Í200A 3-fasa sees reve kr. 565 000,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur: 

63A fasa 0000. a HI NR kr. 6 700,00 

63A 3-fasa ............…. FR rrrne … es. kr. 7 500,00 

100A 3-fasa ............ sr a FR kr. 10 006,00 

Målstraumur heimtaugar midast vid stærd stofnvara husveitu. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp eða rofa í 

spennistöð, að stofnvarkassa í húsveitu. 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram $ metra innan lóðarmarka í 

jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. 

Sé fyrirsjáanlegt vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 

heimtaugar verði meira 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 lóð undir stöðina, 

rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum hennar um stærð lóðar og 
staðsetningu stöðvar. 

Ymis ákvæði. 

l. gr. 

Fyrir tengingu ásamt aftengingu vegna skammtímanotkunar, svo sem landtengingu 
skipa, skal greiða gjald kr. 1 600,00.
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2. gr. 
Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 

samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða 1 500,00 kr. gjald fyrir að settur sé straumur á 

að nýju. 

3. gr. 

Sala rafmagns til hitunar samkvæmt c-liðum er bundin því skilyrði, að orkuver og 

veitukerfi þoli álagið að dómi rafveitunnar. 

4. gr. 

Söluskattur 25% og verðjöfnunargjald 16% er innifalið í raforkugjöldum samkvæmt 

gjaldskrá þessari, nema í c-liðum, húshitun og viðhaldsgjaldi götulýsingar. 

5. gr. 

Hitaveitan leiðbeinir notendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir tegund 

notkunar. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Hitaveitu Suðurnesja og sett 

samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. desember 1987 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að 

máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 354, 28. júlí 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 23. nóvember 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Nr. 517 25. nóvember 1987 

GJALDSKRÁ 
fyrir Hitaveitu Hafnarhrepps. 

I. KAFLI 

Í. 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. gr. 
Hitaveita Hafnarhrepps lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar, enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að 

dómi hitaveitunnar. Einnig lætur hitaveitan í té heitt vatn til hitunar neysluvatns. 

Il. KAFLI 

3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæli ............... kr. 1,55 

fyrir hverja kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli ................ kr. 20,45 

fyrir hvern rúmmetra vatns.
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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. 

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætlar 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 viðhald þeirra. Leigan fyrir mæli skal greidd 

jafnhliða gjaldi fyrir afnot heita vatnsins og skal vera fyrir hvern mæli á mánuði: 

a) fyrir mæla tilog með“ ............ 00 kkkkrkre kr... 617,00 
b) fyrir mælal“ 2“ ..........000 0000 kr errkkrkknere kr. 1 234,00 
c) fyrirmæla stærrien2“ ............0.00. 022. kr. 2 468,00 

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 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 ..........000 00 kernerne egern rr nnne kr... 368,00 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er vid framvisun reiknings eda tilkynningar um reikningsupp- 

hæd. Sé reikningurinn ekki greiddur vid fyrstu syningu, ber gjaldanda ad greida hann, bar 
sem hitaveitan åkvedur. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá 

gjalddaga. 

7. gr. 

Heimæðagjöld hitaveitunnar skulu vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 

(utanmál) Heimæðargjald 

Allt að 300 m' 65 700,00 kr 

300—-2 000 m 65 700,00 kr + 72,00 kr/m? 

2 000—6 000 m 188 600,00 kr + ÞAR 00 kr/m? 

6 000—10 000 m 424 800,00 kr. + 53,00 kr/m" 

Yfir 10 000 m 538 000,00 kr + 45, 00 kr/m? 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá hitaveitunni og skal 

þágreiða ...............0000 000 reen kr gee kr. 7 210,00 

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. 

G. gr. 

Pegar lokad hefur verid fyrir adrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila skal 

gjald fyrir að opna á ný vera .............00 000. ere rrnkknknnne kr. 1 230,00 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. B 66
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10. gr. 

Heimæðargjöld samkvæmt 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. Orkugjöld 

og mælaleiga samkvæmt 3. og á. gr. eru miðuð við húshitunartaxta Rafmagnsveitna ríkisins 

C.í. eða samsvarandi taxta, en hann er nú Óniðurgreiddur ............... … kr. 2,17 

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. 

IN. KAFLI 

11. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseigenda. Hitaveitan 

hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns, sem vanrækir 

að greiða hitaveitugjöld. 

Fyrirætlunum um að loka ber að tilkynna með $ daga fyrirvara. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum hemlum, 

mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við veitukerfi hitaveitunnar. Er 

húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum 

ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hafnarhrepps og sett 

samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. 

desember 1987 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 

felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 416, 9. september 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. nóvember 1987. 

F.h.r. 

Páli Flygenring.   
Elsabet Sigur ðardóttir. 

Nr. 518 26. nóvember 1987 

GJALDSKRA 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

1. RAFORKA. 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og á því verði er hér segir: 

Á. Lýsing. 

Al. Götur og útilýsing. Af uppsettu afli. 

Aflgjald essere … 9 720,00 kr/kWa 

Viðhaldsgjald .................…. „. 11 679,00 kr/kWa 

Gjald samtals ............ 21 390,00 kr/kWa 

Auk afls- og viðhaldskostnaðar greiði notandi stofnkostnað að fullu.
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Þó ákveður bæjarstjórn gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði að fenginni tillögu 

rafveitunefndar, sem gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins. 

Lýsing þessi stýrist að j jafnaði af stjórnbúnaði rafveitunnar. 

A2. 4,78 kr/kWh séu lampar ótasvíksjafnaðir. Sjá lið 3.4 og 3.5. 

Heimilt er að sammæla notkun eftir taxta A2 og Cl. 

B. Heimilisnotkun. 

4,78 kr/kW'h til heimilisnota, sjúkrahúsa, heilsuverndarstöðva, vistheimila. elliheimila 
og hliðstæðra stofnana. 

C. Vélar. 

78 kr/kWh til véla. 

„13 kr/kWh og 5 700,00 kr/kWa og fast gjald til véla og fyrir iðnaðarhita 29 890.,00 

<r/a. Aflgjald greiðist eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls. enda sé 
lágmarks: aflsnotkun 30 kW. 

4. 

| 

Einnig er notendum, sem greida fyrir 100 kW afl eda meira, heimilt ad kaupa alla 

raforku sína eftir þessum taxta. 

C3. 5,88 kr/kWh til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð og 

breytingar á eldri mannvirkjum. 

Fast gjald .............. 3 440,00 kr/a 

D. Hitun. 

D1. Orofin hitun: Orkugjald ................ 3,24 kr/kWh 

Fast gjald 00... 5 870,00 kr/a 

D3. Hitun m/roti: Orkugjald ................ 1,18 kr/kWh 

Fastgjald ................ 3 930,00 kr/a 

Rjufa må straum i allt ad 3 klst. å dag vid hitun iveruhusnædis og allt að 5 klst. við hitun 

á öðru en íveruhúsnæði. 

DS. Næturhiti m/rofi: Orkugjald ................ 0.73 kr/kWh 

Fast gjald ..............…. 3 930,00 kr/a 

Rjúfa má straum í allt ad 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 ................ 1,52 kr/a 

Fast gjald ................ 3 930,00 kr/a 

D9. Hitun med rofi i 2 månudi, månudina desember til og með janúar, sama og á taxta D3. 

Orkugjald ................ 2,33 kr/kWh 

Fast gjald ................ 3 930,00 kr/a 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: 

a) Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

) Að hiti með rofi valdi ekki auknum aflkaupum hjá rafveitunni utan roftíma. 

) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina 

) Að hitalagnir og öll tæki séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og hitatæki fasttengd. 

) Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann að s setja. 

') Að lagðir séu fram fullkomnir útreikningar á hitaþörf þess húsrýmis. er hita skal, eftir 

reglum, er rafveitan hefur sett.
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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. 1.1.1. 

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 lið D í gjaldskránni falla ekki olíukynditæki, 

El. 

FI. 

Gl. 

G2. 

G3. 

G4. 

G5. 

G6. 

2.1 

DD
 

DD
 

to
 

.
 

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. 

Öll raforkunotkun, enda sé lágmarksaflsnotkun minnst 200 kW 0,80 kr/kWh og 

7 190,00 kr/kWa. eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls. Sala eftir 
þessum lið er háð ákvörðun rafveitunendar. 

F. Önnur notkun. 

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. 

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 

Af einfasa mælum .............. 0200 ennen ener e res ennns 41,60 

Af þrífasa mælum til og með S0A .......%%.. ken nrener 117,40 

Af þrífasa mælum yfir 80A .......... 0 rer krsrrrrre 172,50 

Af mestu mælum ............. 0. nee ennen kerrrsnnee 431,20 

Móttökuliði .............. 00... keen ener rknnne 93,40 

Ársleiga eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi tækis. 

Tækjaleiga greiðist ekki við rafmagnssölu eftir liðum C2, C3, D1, D3, DS, D7. og D9. 

2. HEIMTAUGAGJÖLD. 
Heimtaugargjald skal greiða fyrir hverja heimtaug, sem tengir húsveitu við veitukerfi 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

Aðalheimtaug. 

Gjald fyrir aðalheimtaug og breytingu á heimtaug skal greitt samkv. eftirfarandi töflu: 

Einfasaheim- 

taug 63 A 

aukin í 3<63A 

Loftlínuheimtaug 

breytt í jarð- 

str. heimtaug 
Málstraumur 

stofnvara 

Jarðstrengur 

Heimtaugargj. 

kr. kr. kr. 

220 V kerfi. 

63 A 1-fasa 28 500,00 8 610,00 

63 A 3-fasa 30 700,00 10 730,00 5 610,00 

100 A 3-fasa 42 000,00 13 460,00 

200 A 3-fasa 200... 72 900,00 

300 A 3-fasa ............. 103 900,00
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380 V kerfi. 

63 Al-fasa ............. 28 500,00 8 610,00 

63 A 3-fasa ............. 30 900,00 10 730,00 10 850,00 

100 A 3-fasa ........... . 48 200,00 23 520,00 

200 A 3-fasa ........... . 97 800,00 

300 A 3-fasa ........... . 147 300,00 

ÞE A 3-fasa 0... 195 000,00 

)O A 3-fasa 0... 293 000,00 

500 A 3-fasa ............. 440 200,00 

1200 A 3-fasa ............. 587 200,00 

Gjald fyrir heimtaug med meiri flutningsgetu en taflan tilgreinir, reiknast i réttu 
hlutfalli við 300 A heimtaug í 220 V kerfi og 1200 A heimtaug í 380 V kerfi. 

Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna tiltekinnar húsveitu og hún að mestu 

notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til lóð undir 
stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar 

um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin skal húseigandi greiða 

fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri 

heimtaugar hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. Ef 

einfasa 63 A heimtaug er aukin í þrífasa skal greitt skv. töflu. 

Ef breyta þarf loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug vegna óska húseiganda eða 

vegna breytingar á stofnlínu í götu skal húseigandi greiða heimtaugargjald skv. töflu. 

Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera 

samfara og taka á sig annan kostnað, er af þessu kann að stafa. 

Ef 3X220 V notendakerfi er breytt í 3<380/220 V kerfi, kostar rafveitan breytingu á 

heimtaug, en þó ekki breytingu á loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug. 

Húseigandi skal kosta breytingu á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera 

samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa. 

Bráðabirgðaheimtaugar. 
Heimtaugargjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingarstaði skulu greidd sam- 

kvæmt eftirfarandi töflu: 

Lengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Lottlína 
stofnvara Kr. Kr/m Kr/stólpa 

63 Al-fasa .............. 6 080,00 885,00 11 310,00 

63 A3-fasa .............. 8 260,00 885,00 13 150,00 

100 A 3-fasa .............… 8 870,00 1 170,00 14 970,00 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra f jardstrengsheimtaug frá 

tengistað við húsveitu að útitengiskáp eða rofa í dreifistöð og fyrir hvern stólpa í 

loftlínuheimtaug. 

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.
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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. 

Oski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörðu, skal hann 

"eiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

R yrir tengingu vegna skammtfmanotkunar svo sem landtengingar skipa eda tengikassa, 

skal greida gjald kr. 960,00. Fari tenging fram utan venjulegs vinnutíma skal greiða 

gjald kr. 2 074.,00. 

3. YMIS ÁKVÆÐI. 

Gjalddagi reiknings er útgáfudagur. Eindagi er 10 dögum síðar og skal hann tilgreindur 

á reikningi. Verði greiðsl lufall á reikningi, hvort sem um er að ræða áætlunarreikning 

eða álestrarreikning. getur rafveitan áskilið sér vanskilavexti af því sem gjaldfallið er, 

talið frá og með gjalddaga. Vanskilavextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum 

sbr. 13. gr. 1. nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. 

Hafi gjald fyrir raforku ekki verið greitt. svo að til lokunar hafi komið skal gjald 

fyrir enduropnun veitunnar kr. 900.00. Ennfremur skal sama gjald tekið. ef farið er á 

stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd. 

Ef fundin eru við skoðun óle yfileg vår eða of stór skal veitunni lokað tafarlaust og 

verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald til rafveitunnar kr. 

900,00 og sett viðeigandi vör. 

Se opnað utan venjulegs vinnutíma skal taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 
1 600,00 

Ef | launafl nemur 48% eda meira af mesta utteknu raunafli å åri, miðað við 15 mínútna 

meðalgildi atls (raunstuðull 0.9) er heimilt að hækka afl- og orkugjald um 15%. 

Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliða te ngingu 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 taka gildi 1. desember 1987. og birtist til 

eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama 

efnis nr. 415, 24. ágúst 1987. 

  

  

Iðnaðarráðuneytið, 26. nóvember 1987. 

F. hr. á. Á 

Páll Flygenring. 

Elsabet $ Sigurðardóttir.
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REGLUGERÐ 

um próf til að öðlast löggildingu til fasteigna- og skipasölu. 

I. KAFLI 

Prófnefnd. 

1. gr. 

Prófnefnd löggiltra fasteignasala, sem dómsmálaráðherra skipar, í reglugerð þessari 

eftirleiðis nefnd prófnefnd, skal standa fyrir prófi samkvæmt ákvæðum 4. tl. Í. mgr. 2. gr. 

laga nr. 34 frá 5. maí 1987 og nefnist próf þetta fasteignasöluprót. 

Í prófnefnd skulu eiga sæti þrír aðalmenn, sem skipaðir eru til fjögurra ára Í senn. 

Varamenn skal skipa með sama hætti. 

2. gr. 

Prófnefnd heldur gerðabók. Í hana skal færa ákvarðanir nefndarinnar og niðurstöður 

prófa. 

1 KAFLI 

Námskeið. 
> 
d. £ a 3. gr. 

Dómsmálaráðherra er heimilt að stofna á hæfilegum fresti til námskeiða til undirbún- 

ings fyrir þá sem þreyta vilja fasteignasölupróf. Prófnefnd skal gera tillögu til ráðherra um 

það hvenær námskeið skulu haldin og stendur fyrir þeim nema ráðherra ákveði að fela 

öðrum aðilum svo sem Háskóla Íslands að annast námskeið. 

Eigi er skylt þrátt fyrir auglýsingu um námskeið að efna til námskeiðahalds nema næg 

þátttaka fáist að mati dómsmálaráðherra. Að jafnaði skal ekki halda námskeið nema 

þátttakendur á því verði fimm hið fæsta. 

Prófnefnd getur heimilað öðrum en þeim, sem áforma að ganga undir fasteignasölu- 

próf, að sitja námskeið og skulu þeir sitja fyrir sem hafa starfsreynslu á sviði fasteigna og 

skipasölu. 

Þeim, er þreyta vill fasteignasölupróf, er eigi skylt að sækja námskeið. 

" 

  

4. gr. 

Námskeið vegna fasteignasöluprófs skipist í þrjá hluta og skal miðað við að kennsla á 

hverjum hluta standi yfir í 4 til 5 mánuði. Prótnefnd ákveður nánar kennslutíma, tímafjölda í 

einstökum kennslugreinum og námsefni. 

Kennslugreinar eru þessar og skipast þannig milli námskeiðshluta: 

I. hluti 

I. Inngangur. 

2. Eignaréttur Í. 

3. Samningaréttur. 

4. Skipasala. 

5. Tölulegar upplýsingar um fasteignir og fastaeignamarkað. 

6. Ágrip af persónu-, erfða- og sifjarétti. c J 

7. Ágrip af félagarétti. 

8. Viðskiptabréfareglur.
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Il. hluti 
1. Fasteignakauparéttur. 

2. Eignaréttur ll. 

3. Sérreglur um ákveðna flokka íbúðarhúsnæðis. 

4. Afnotasamningar um fasteignir. 

5. Veðréttur. 

6. Um nauðungaruppboð og aðrar fullnustugerðir. 

7. Skjalagerð 1. 

8. Raunhæf verkefni 1. 

III. hluti 

I. Réttindi og skyldur fasteigna- og skipasala. 

2. Matsmenn og matsgerðir. 

3. Skattaréttur. 

Verðlagning og mat fasteigna, skipa og fyrirtækja. 

Fjármögnun fasteigna- og skipakaupa. 

6. Greiðsluáætlanir, verðbætur, vísitölur og vextir. 

7. Ágrip af byggingarfræði. 

8. Skyldutryggingar vegna fasteigna og skipa. 

9. Bókhald og reikningsskil. 

nm
 

10. Rekstur fasteigna- og skipasölu. 

11. Skjalagerð II. 

12. Raunhæf verkefni |. 

Prófnefnd er heimilt að fengnu samþykki dómsmálaráðherra, að ákveða að fella niður 

kennslu í einstökum kennslugreinum og að fá aðra aðila svo sem einstakar deildir Háskóla 

Íslands til að annast kennslu í einstökum kennslugreinum. Sömuleiðis er prófnefnd heimilt 

að fjölga kennslugreinum ef hún telur þess þörf. 

5. gr. 
Profnefnd rædur kennara til bess ad annast kennslu å nåmskeidum samkvæmt åkvæd- 

um þessa kafla en dómsmálaráðherra ákveður ráðningarkjör. Prófnefnd skal semja áætlun 

um heildarkennslustundafjölda fyrir hvert námskeið, sem dómsmálaráðherra staðfestir. 

Prófnefnd er heimilt að höfðu samráði við dómsmálaráðuneytið að standa fyrir gerð og 

útgáfu sérstaks námsefnis fyrir þá, sem eru að búa sig undir fasteignasölupróf. 

6. gr. 

Til að standa straum af kostnaði við námskeið skv. þessum kafla skulu þátttakendur 

greiða sérstakt kennslugjald. Hluti af kennslugjaldinu, innritunargjald, skal greiddur þegar 

þátttaka í námskeiðinu er tilkynnt en aðrir hlutar skulu greiddir við upphaf kennslu í 

hverjum námskeiðshluta. 

Upphæð innritunar- og kennslugjalds ákveður dómsmálaráðherra hverju sinni með 

auglýsingu, sem birt skal í Lögbirtingablaði. 

Innritunargjald skv. 1. mgr. er endurkræft ef af námskeiði verður ekki eða ef sá, er 

innritast hefur, fellur frá þátttöku áður en fyrsti hluti námskeiðs hefst.
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III. KAFLI 

Prót. 

7. gr. 

Prófnefnd tekur ákvörðun um prófsefni það sem prófað er úr á fasteignasöluprófi. Við 

ákvörðun um prófsefni skal prófnefnd leggja til grundvallar að prófsefnið veiti prófmanni: 
a) næga innsýn í þær réttarreglur, sem gilda um kaup og sölu fasteigna og skipa; 

b) nokkra kunnáttu í fræðikerfi íslenskrar lögfræði og dómstólaskipan landsins: 
c) fræðslu um ýmis tæknileg og fjármálaleg atriði vegna fasteigna og skipa er reynt getur á 

við kaup og sölu þessara eigna; 
d) næga innsýn í lög og reglur um störf fasteignasala; 
e) kunnáttu í nauðsynlegri skjalagerð, er tengist störfum fasteignasala: 
Í) nauðsynlega starfsþjálfun. 

8. gr. 

Fasteignasölupróf samanstendur af þremur prófhlutum og prófgreinar í hverjum hluta 
skulu vera: 

I. hluti 

Lögfræði I. 

(Prófsefni skal miðast við kennslugreinar í töluliðum 1-8 í 1. hluta námskeiðs, sbr. 4. gr.) 

II. hluti 
1. Lögfræði I. 
(Prófsefni skal miðast við kennslugreinar í töluliðum 1-6 í 11. hluta námskeiðs, sbr. 4. gr.) 

2. Skjalagerð Í. 

3. Raunhæft verkefni I. 

III. hluti 
1. Lögfræði II. 

(prófsefni skal miðast við kennslugreinar 1-3 í III. hluta námskeiðs sbr. 4. gr.) 

2. Fjármál og byggingarfræði. 

(Prófsefni skal miðast við kennslugreinar í töluliðum 4-10 í II. hluta námskeiðs, sbr. 4. gr.) 
3. Skjalagerð ll. 
4. Raunhæft verkefni II. 

5. Lokapróf. 
(Prófsefni skal miðast við allar kennslugreinar í 1.-III. hluta námskeiðs, sbr. 4. gr.) 

9. gr. 

Próf vegna einstakra prófhluta skulu að jafnaði haldin í framhaldi af námskeiði sbr. 4. 

gr. en prófnefnd getur ákveðið aðra skipan m.a. vegna prófmanna, sem ekki hafa sótt 

námskeið. Prótfnefnd ákveður hvar og hvenær próf skulu haldin og auglýsir opinberlega 

innan hvaða frests þurfi að skrá sig í próf. 

Próf skulu að jafnaði vera skrifleg. Við skrifleg próf og raunhæf verkefni skal prófmaður 

hafa a.m.k. 4. klst. til þess að vinna að úrlausn sinni. Prófnefnd ákveður nánar próftíma fyrir 

hvert prót. 

10. gr ). gr. 
Prófnefnd semur og leggur prófverkefni fyrir prófmenn, og gefur einkunnir fyrir 

úrlausnir. Prófnefnd er þó heimilt að fela kennara, sem hefur annast kennslu á undirbún-
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ingsnámskeiði sbr. 4. gr. að semja, fara yfir og gefa einkunn vegna prófverkefnis í 

viðkomandi grein. Einkunn kennara skal þó staðfest af prófnefnd. Mati prófnefndar á 

úrlausn eða staðfestingu á einkunn kennara verður ekki skotið til sérstaks prótdómara. 

ll. gr. 

Einkunnir á fasteignasöluprófi skulu gefnar í heilum og hálfum tölum frá 0 til 10. Til 

þess að standast fullnaðarpróf þarf prófmaður að hljóta a.m.k. 7,0 í meðaleinkunn úr öllum 

prófgreinum. Prófmaður telst ekki hafa staðist próf í einstökum prófgreinum nema hann 

hljóti einkunnina 5,0. Standist prófmaður ekki próf í einstökum prófgreinum getur hann sótt 
um að endurtaka prófið einu sinni enda hafi umsókn borist prófnefnd innan 45 daga frá því 

einkunnir voru birtar. 

Prófnefnd skal afhenda þeim prófmönnum er standast fasteignasölupróf skírteini um að 

þeir hafi staðist prófið. 

12. gr. 
Áður en prófmaður gengur undir III. hluta fasteignasöluprófs skal hann skila til 

prófnefndar vottöorðum um að hann hafi aflað sér eftirtarandi starfsþjálfunar: 

a) hafi unnið að lágmarki einn mánuð við fasteignasölu undir handleiðslu löggilts fasteigna- 

og skipasala. 

b) hafi lokið 5 daga starfskynningu hjá þinglýsingardómara. 

Prófnefnd skal hafa milligöngu um að útvega prófmanni vist á fasteignasölu og hjá 

þinglýsingardómara og getur lagt fyrir hlutaðeigandi áætlun um fyrirkomulag starfsþjálfun- 

ar. Prófmaður ber sjálfur kostnað af starfsþjálfun skv. 1. mgr. þessarar greinar. 

Prófnefnd getur veitt prófmanni undanþágu frá starfsþjálfun skv. 1. mgr. ef hún telur að 

viðkomandi hafi áður öðlast þá reynslu, sem starfsþjálfuninni er ætlað að veita. 

13. gr. 

Dómsmálaráðherra getur að fengnu samþykki prófnefndar veitt prófmanni, sem um 

það sækir sérstaklega undanþágu frá því að þreyta próf í einstökum prófgreinum. Skilyrði 

þess. að slíka undanþágu megi veita, er að prófmaður sýni fram á það með fullnægjandi 

hætti að mati dómsmálaráðherra og prófnefndar að hann hafi staðist sambærileg próf í 

viðkomandi prófgrein við innlenda menntastofnun. 

Prófmaður, sem sækir um undanþágu samkvæmt 1. mgr. skal sýna fram á það með vott- 

orði frá viðkomandi menntastofnun hvaða próf hann hefur staðist og prófsefni. 

14. gr. 

Þegar prófmaður skráir sig í einstaka prófhluta skal hann greiða prófgjald, sem 

dómsmálaráðuneytið ákveður. Miðað skal við að tekjur af prófgjaldi standi undir kostnaði 

við prófið. Upphæð prófgjalds skal auglýst í Lögbirtingablaði samtímis innritunar- og 

kennslugjöldum samkvæmt 6. gr. reglugerðar þessarar. 

15. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í lögum um fasteigna- og skipasölu nr. 34 

5. maí 1986 öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 24. nóvember 1987. 

Jón Sigurðsson. 

Jón Thors.
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REGLUGERÐ 

um löggildingu og tryggingaskyldu fasteigna- og skipasala. 

1. gr. 

Þeim einum er heimilt að annast fyrir aðra kaup, sölu eða skipti á fasteignum eða 

skráningarskyldum skipum, sem fengið hafa til þess löggildingu dómsmálaráðuneytisins skv. 

I. kafla laga um fasteigna- og skipasölu nr. 34/1986 eða hlotið leyfi til fasteignasölu skv. 

lögum nr. 47/1938 og hafa lagt fram tryggingu skv. $. ti. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 34/1986, sbr. 

2. gr. laga nr. 10/1987. Nefnast þeir í reglugerð þessarri einu nafni fasteignasalar. 

Hæstaréttar- og hérðasdómslögmenn þurfa eigi leyfi eða löggildingu til þeirra viðskipta 

sem lýst er í 2. mgr. 1. gr. laga nr. 34/1986. 

Fasteignasalar bera jafnframt ábyrgð gagnvart viðskiptavinum sínum á gerðum 

starfsmanna sinna í tengslum við viðskiptin. 

  

      

   

2. gr. 

Nú leitar eigandi fasteignar eða skips til fasteignasala um sölu á eign sinni og skal þá 

eigandi gefa fasteignasala sérstakt söluumboð, er gert skal í stöðluðu formi. Þar skal koma 

fram m.a. hvort eignin sé seld í einkasölu eða í almennri sölu og hvaða söluþóknun aðilar 

hafi orðið ásáttir um. Söluþóknun má þó eigi vera hærri en greinir í 14. gr. laga nr. 34/1986. 

Í söluumboði skal koma fram. hver sé gildistími þess og eigandi skal tilgreina hver sé 

greiðslustaður kaupverðs. Þá skal koma fram í söluumboði, hvernig staðið verði að öflun 
upplýsinga um eignina og gerð yfirlits um áhvílandi skuldir o.fl. sbr. 10. gr. laga nr. 34/1986. 

Loks skal koma fram í söluumboði staðfesting fasteignasala um að hann hafi tekið eignina til 

sölu. 

Fasteignasalar skulu senda dómsmálaráðuneytinu tl staðfestingar eyðublöð sín fyrir 

AE og upplýsingar varðandi eign, en einnig getur Félag fasteignasala sbr. 18. gr. laga 

34/1986 látið gera slík eyðublöð til afnota fyrir félagsmenn sína og aflað staðfestir 

ráðuneytisins á þeim. 

    

I 
3. gr. 

Fasteignasali skal leggja fram tryggingu til greiðslu kostnaðar og tjóns, er viðskipta- 

menn hans kynnu að verða fyrir. 
Tryggingin skal vera sem hér segir: 

1. Ábyrgðartrygging, sem greiðir allt að 2 500 000 krónur vegna hvers einstaks tjónsatviks 

er fasteignasali eða starfsmaður hans veldur með gáleysi í starfi svo og kostnað, er af því 

leiðir. Heildarfjárhæð vátryggingarbóta vegna allra tjónsatvika innan hvers vátrygging- 

arárs getur þó eigi orðið hærri en 7 500 000 krónur. Vátryggingin skal ná til þeirra 

tjónsatvika, sem verða á vátryggingartímabili sbr. 91. gr. laga um vátryggingarsamninga 

nr. 20/1954, 

2. Sjálfskuldarábyrgðartrygging, sem greiðir allt að 3 000 000 króna vegna bótaábyrgðar 

er fellur á fasteignasala vegna brots er hann eða starfsmaður hans fremur af ásetningi 

eða stórfelldu gáleysi í starfi sínu svo og kostnað, er af því leiðir. Tryggingin tekur til 

skaðabóta vegna Llónsal ka er verða á vátrvggingartímabili sbr. 91. gr. laga um 

vátrvyggingarsamninga nr. 20/1954. 

Vátryggingarfjárhæðir skv. tölulið Í og 2 eru miðaðar við lánskjaravísitölu 1886 stig og 

skulu þær breytast 1. desember ár hvert í samræmi við breytingar á lánskjaravísitölu til þess 

tíma.
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Til þess að fullnægja vátryggingarskyldu skv. framanskráðu skal fasteignasali kaupa 

vátryggingar hjá viðurkenndu vátryggingarfélagi. Fasteignasala skal þó heimilt að leggja 

fram samsvarandi bankatryggingu í stað sjálfsskuldarábyrgðartryggingar. Falli trygging úr 

gildi skal hlutaðeigandi vátryggingarfélag eða banki tilkynna það dómsmálaráðuneytinu 

innan viku, en vátryggingartíma telst eigi lokið fyrr en fjórar vikur eru liðnar frá því að 

vátryggingarfélagið sannanlega tilkynnti um tryggingarslit, nema önnur fullnægjandi trygg- 

ing hafi verið sett. 

4. gr. 

Heimilt er að fullnægja tryggingaskyldu skv. 3. gr. með aðild að sameiginlegri 

ábyrgðartryggingu og sjálfsskuldarábyrgðartryggingu, sem Félag fasteignasala sbr. 18. gr. 

laga nr. 34/1986 setur fyrir hönd félagsmanna sinna enda veiti tryggingin að mati dómsmála- 

ráðuneytisins viðskiptavinum fasteignasala eigi lakari vernd gegn fjárhagstjóni en um getur í 

3. gr. Félag fasteignasala skal tilkynna ráðuneytinu til hverra félagsmanna tryggingin tekur 

og um allar breytingar á tryggingaraðild og tekur það á sig skyldur fasteignasala sbr. 3. gr. 

gagnvart viðkomandi tryggingartélagi. 
Sameiginleg trygging skv. þessari grein skal því aðeins heimil, að heildarfjárhæð skv. 

henni vegna allra tjónsatvika innan hvers vátryggingarárs sé a.m.k. 50 000 000 króna í 

ábyrgðartryggingu miðað við lánskjaravísitölu 1886 stig og a.m.k. 20 000 000 króna í 

sjálfskuldarábyrgðartryggingu. 

Félagi fasteignasala er einnig heimilt að stofna sérstakan ábyrgðarsjóð til þess að koma í 

stað sameiginlegra trygginga skv. þessari grein, enda veiti sjóðurinn viðskiptamönnum 

fasteignasala sömu tryggingarvernd og tryggingar skv. 3. gr. 

Þar sem tveir eða fleiri fasteignasalar reka fasteignasölu undir sama firmanafni, teljast 

þeir fullnægja tryggingarskyldu skv. 3. gr., sbr. og 1.-3. mgr. þessarar greinar, með kaupum 

á einni sameiginlegri ábyrgðartryggingu og einni sameiginlegri sjálfsskuldarábyrgðartrygg- 

ingu, enda komi nöfn þeirra beggja (eða allra) fram á skjölum og auglýsingum fasteignasöl- 

unnar. 

5. gr. 

Lögmenn sem reka fasteigna- og skipasölu og hafa ekki hlotið leyfi til fasteignasölu skv. 

lögum nr. 47/1938 skulu sækja um löggildingu skv. 2. gr. laga nr. 34/1986 fyrir 31. desember 

1987 hyggist þeir stunda slíka starfsemi eftir þann tíma. 

Þeir sem hlotið hafa leyfi til fasteignasölu skv. lögum nr. 47/1938 og stunda fasteigna- 

sölu skulu fyrir 31. desember 1987 framvísa í dómsmálaráðuneytinu gögnum um að þeir full- 

nægi tryggingarskyldu skv. reglugerð þessari. 

Jafnframt skulu fasteignasalar tilkynna dómsmálaráðuneytinu um það, hvar starfsstöð 

þeirra er. Þeir sem fá löggildingu til fasteigna- og skipasölu skv. reglugerð þessari eða fá 

staðfestingu á því að skilyrði til þess að starfa sem fasteignasali skv. eldra leyfi séu fyrir 

hendi, skulu fá útgefið löggildingarskjal eða endurnýjað leyfisbréf. Löggildingarskjal skal 

hafa til sýnis á starfsstöð fasteignasala. 

6. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 

öðrum lögum.
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7. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum um fasteigna- og skipasölu nr. 
34/1986, sbr. lög nr. 10/1987 og öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um 

sama efni nr. 220, 26. maí 1987. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 24. nóvember 1987. 

Jón Sigurðsson.     
Jón Thors. 

Nr. 521 

REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Þórleifar Kr. Sigurðardóttur, ljósmóður frá Kóngs- 

bakka, fyrir árið 1986. 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1986. 

Eignir: 

Bankainnstæður í Landsbanka Íslands. bók nr. 268726 ................ Kr. 3 363,83 

— í útibúi Búnaðarbanka Íslands í Stykkishólmi í bók nr. 5202 ......... — 4 138,95 

Kr. 7 502,78 
Skuldir: 

Höfuðstólsreikningur: 
Hrein eign pr. 1. jan. 1986 ..........0000 0000... Kr. 6 388,61 
Hreinar tekjur árið 1986 ............000 00. — 1 114,17 — 7 502,78 

  
Kr. 7 502,78 

Rekstrarreikningur fyrir årid 1986. 

  

  

Tekjur: 

Vextir af bankainnstædum ...........0..... 00... rs Kr. 1,114,17 

Kr. 1 114,17 

Gjöld 

Tekjur umfram gjöld .............. 0020. kernnes Kr. 1 114,17 

Kr. 1 114,17 

Arnarstöðum, 15. nóvember 1987. 

Reikningsskil þessi höfum við endurskoðað með tilliti til skipulagsskrár sjóðsins. Eignir 
sjóðsins eru fyrir hendi. 

Hólmfríður J. Hauksdóttir. Ragnheiður Þorgeirsdóttir. Aðalheiður Bjarnadóttir.
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SJALDSKRA 

Orkubús Vestfjarða fyrir raforku. 

I. SMASALA 

Gjaldskrárliðir. 

Orkubú Vestfjarða selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

á.1 Almenn notkun. 

Öll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur 

notkun ótalin annars staðar. 

Orkugjald .........0.... enke nrkknnnne 5,74 kr/kWh 

Fastagjald ............%. 000. kk knkne 2 780,00 kr/a 

A.2 Vinnuljósanotkun. 

Öll skammtímanotkun og til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkjagerð, svo 

og við breytingar á eldri mannvirkjum. 

Orkugjald ........%..2020 00 8,61 kr/kWh 

Fastagjald .................. RIÐ 2 780,00 kr/a 

3 Utanhússlýsing. 

Öll notkun og viðhald úti- og götulýsingar. 
Aflgjald 0. AR .……...— 9 900,00 kr/kW/a 
Viðhaldsgjald ...........2%000 0 11 800" 00 kr/kW/a 

A.á Sumarbústaðanotkun. 

Öll notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 

Orkugjald 20.00.0000... AÐ 2,36 kr/kWh 
Fastagjald á hús ("4 hluti söluskattsskyl ldur) 00... 11 120,00 kr/a 

A. 5 Markmæling. 

Allur almennur búrekstur. 

Aflgjald, lágmarksstilling4kW ......0.0.. 0. 28 020,00 kr/a 

Aflgjald umfram 4 KW ad håmarksaflstillingu 20kW ..... 4 670,00 kr/kW/a 

Orkugjald af allrinotkun .......00..%.00.. 0... 1,60 kr/kWh 

Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ................ 5,74 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. 

B.1 Aflmæling. 

Öll meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun. 

Lágmarksaflgjald lSKW .....0.00.0 . 123 750,00 kr/a 

Afigjald umfram 15 kW ......000%0 0. 8 250,00 kr/kW/a 

Orkugjald ............. 0 nrrnne 1,81 kr/kWh
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B. 11 Varmadælur. 

Til notkunar å varmadælum (sjå D.3). 

Orkugjald ................. ARI 1,45 kr/kWh 

Aflgjald .......... 0. knnkknne 6 600,00 kr/kW/a 

B.2 Súgþurrkun. 

Til súgþurrkunar á tímabilinu 1. júní til 31. október. 

Aflgjald .........0 00. 2 260,00 kr/kW/a 

Orkugjald .......0.0... 0002 1,34 kr/kWh 

C.1/D.1 Hitun. 
Orkugjald ............... 000 2.36 kr/kWh 

Fastagjald ...........0.0..2 000. 2 780,00 kr/a 

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 ............ 000. 1,46 kr/kWh 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er nidurgreitt samkvæmt åkvårdun idnadarrådu- 

neytisins. Sjå kafla um nidurgreidslur. 

Roftími er allt að 15 klst./sólarhr. 

D.3 Varmadælur. 

Til notkunar á varmadælum. 

Orkugjald ............000 0 nnes 3,39 kr/kWh 

Fastagjald ............00 00. kk knrknnne 2 780,00 kr/a 

Innheimta og lokun. 

Innheimtugjald: 
Gjald til greidslu kostnadar vid vanskilainnheimtu og undirbuning ad lokun er kr. 

620,00. 
Lokunargjald: 

Gjald fyrir lokun og enduropnun veitu vegna vanskila er 1 240,00. 

Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 

1. Utanhússlýsing. 

Orkubú Vestfjarða sér um uppsetningu utanhússlýsingarkerfa samkvæmt ósk notanda, 

sem greiðir allan stofnkostnað. 
Allt eðlilegt viðhald lýsingar annast Orkubú Vestfjarða á sinn kostnað. 

2. Markmæling. 

Liður A.5 er fyrir heildarorkusölu til bændabýla samkvæmt opinberri skráningu og 

skilgreiningu þar um. Aðrir gjaldskrárliðir eru ekki veittir samhliða honum svo sem 

súgþurrkun eða húshitun. Breyting á aflstillingu er aðeins gerð samkvæmt skriflegri beiðni 

notanda, hvort sem hún er til hækkunar eða lækkunar.
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3. Aflgjaldsmæling. 

Aflgjald sé ákveðið samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. meðalgildi afls. 
Gjaldskylt afl hvers almanaksárs 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 afl. Notanda með lægra meðalgildi afls er þó 
heimilt að kaupa raforku samkvæmt lið B.1, enda greiði hann þá lágmarksaflgjaldið. 

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: 

1. Lágmarksheimild er 30 kW. 
2. Gjald fyrir heimild er 10% af ársaflgjaldi skv. gjaldskrárlið B.1, ár hvert. 

Heimildin tekur gildi 1. maí eða á greiðsludegi ef hann er síðar og gildir til loka 

septembermánaðar. 

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. 

Orkubú Vestfjarða getur 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 hverju sinni. 

6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o. fl. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls, getur 

Orkubú Vestfjarða takmarkað val notanda við ákveðna gjaldskrárliði eða gert sérstaka 

samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostnaður orku er sérstaklega hár, 
svo sem á dieselstöðvasvæðum, eða flutningsgeta og/eða spennaafl er takmarkað, áskilur 

orkubúið sér rétt til þess að gefa 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 liðum 

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.
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Il. HEIMTAUGARGJALD Í ÞÉTTBÝLI. 
Heimtaugargjöld Orkubús Vestfjarða í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum, tengd 

veitusvæðum orkubúsins og með fasta íbúatölu 50 eða fleiri, samkvæmt skrá Hagstofu 
Íslands á hverjum tíma miðað við áramót, eru sem hér segir: 

1. Orkubússtjóri ákveður stærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir hverja húsveitu. 

Með heimtaug er átt við hvort heldur tengingu við rafveitu og/eða hitaveitu. 
1.1 Umsækjandi heimtaugar skal á heimtaugarumsókn gera grein fyrir væntanlegri 

heildaraflþörf næstu 5 árin, ásamt gerð og notkun húsnæðis. Teikning af húsnæðinu 

fylgi heimtaugarumsókn. Heimtaugargjald skal greitt að fullu áður en verk er hafið. 
- Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og greiðist heimtaugargjald af 

hverri heimtaug eða spennistöð sem hér segir: 

2.1 Heimtaug. 

t>
 

Jarðstrengur 
Aflþörf veitu Stofngjald gjald af yfirlengd 

kW kr. kr/m 

Alltað 40 0... 57 400,00 Í 160,00 

40— 65... FR 85 100,00 1 390,00 

OS 1300 rrrr.0 HR 179 600,00 1 740,00 

130 —200 20... ARA 281 000,00 2 090,00 

Aukamæligrind fyrir hitaveitur ........ … 23 200,00 

N
 

ts
 Yfirlengd reiknast af jarðlínuheimtaug, sem er lengri er 25 m í lóð. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðamörkum við götu, stystu 
greiðfæra leið að varkassa á útvegg götuhliðar hússins. Teljist hagkvæmara að hafa 

varkassa á innvegg skal leita samþykkis orkubúsins um gerð og frágang pípu, sem 
heimtaugarstrengurinn verður dreginn í. Af jarðstrengsheimtaug með flutningsgetu 

130—200 KW greiðist yfirlengdargjald af vegalengd frá stofnvarkassa að rofa í 

dreifistöð að frádregnum 25 m í lóð. Af vegalengd umfram 125 m í götu greiðist 

ekki yfirlengdargjald, sjá þó lið 2.4. 

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 orkubúsins, með hliðsjón af tæknilegum aðstæðum 

hverju sinni. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert orkubúinu að kostnaðarlausu og hlíta ber 

skilmálum þess um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði fyrir 

spennistöð er lagt til, t.d. innan þess húsrýmis er umsækjandi hefur til umráða, svo 

sem í fiskverkunarhúsum, fiskimjölsbræðslum, iðnaðarhúsnæði, verslunarhúsnæði 

o.s. frv., skal staðsetning þess ákveðin með samþykki orkubúsins í hverju tilviki og 

skal húsnæðisaðstaðan fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru um húsnæði til 

þessara nota. Húsnæðið — uppsteypt hús — er lagt orkubúinu til að kostnaðar- 

lausu, en það sér um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðisins eftir nánara 
samkomulagi þar um hverju sinni. 

2.4 Telji orkubúið að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða stækka spenni, eða 

notandi óskar eftir þeirri aukningu skal notandi greiða 40% kostnaðar samkvæmt 

heimtaugargjaldskrá fyrir íbúðarhús, en allan kostnað samkvæmt kostnaðarreikn- 

ingi fyrir iðnaðar- og verslunarhús o.þ.h. 

3. Fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu skal greiða sem hér segir: 

3.1 Grunngjald óháð kostnaði við setningu bráðabirgðaheimtaugar kr. 5 570,00. 

Í 

ts
 

(95
) 

A 
„2 Fyrir kostnað við framkvæmd verksins og leigu á efni samkvæmt kostnaðaráætlun 

orkubúsins, sem miða skal við aðstæður hverju sinni. B 67
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4. Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, innan kaupstaða, kauptúna og þorpa. Sé 

um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald 
samkvæmt reikningi. er byggist á kostnaðaráætlun eða raunkostnaði, háð aðstæðum og 
ákvörðun orkubúsins hverju sinni. 

III. HEIMTAUGARGJALD Í SVEITUM. 
I. Hver sá, er óskar að fá heimtaug frá Orkubúi Vestfjarða í sveitum, skal hafa greitt 

g veitunnar er hafin. Óheimil er 

skilyrði um greiðslu 

rkubús Vestfjarða áður en lagni a
 heimtaugar       

    

      

    

    

     
    
    

  

    

lei ar FA EKKI er tost 

  

SAR V: æmi 

> “ Y 
íðnaðar 

og setur ná 

ekki kos 

niðurgreið: | 

Hver kil« ( 1 e åkvedinni 

håmarksnotkun. Til grundvallar þessu er lögð orkunotkur að hámarki 40 000 kWh á án 

samkvæmt lið kWh sc í ( kipt eftir vægi veturs og sumars í 

hitaþörf. Vetrartír mabilið er frá og 16. október til og með 15. apríl. 

framkvæmt eftirfarandi hátt: 

    

Liður CT hitun: 

Niðurgreidd er orka sem er ailt að 140 kWh á dag að jafnaði á vetrartíma en 80 kWh á 

dag á öðrum tíma árs. Niðurgreiðsla nemur kr. 0,63 á kWh. 

Liður AS 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 kr. 0,45 å kWh. 

Ekki er sett hámark við niðurgreiðslur samkvæmt lið C2 næturhitun. Niðurgreiðsla 

nemur kr. 0,38 á kWh. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Orkubús Vestfjarða og sett 

samkvæmt lögum nr. 66 31. maí 1976, er hér með staðfest til að öðlast gildi 1. desember 1987 

og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 

gjaldskrá sama efnis nr. 411, 24. ágúst 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. nóvember 1987. 

F. h. 1 

Påll Flygenring. a a 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRA 

Rafveitu Akureyrar. 

Raforkuverð: 

Fast gjald Aflgjald Orkugjald 

kr/ár kr/kW/ár kr/kWh 

Almennir taxtar. 

Al Almenn heimilisnotkun ................ 1 707,00 4,17 

A2 Almenn notkun. 

Öll alm. notkun ótalin annarsstaðar ..... 1 707,00 4,74 

A3 Mannvirkjagerð ....................... 1 707,00 6,70 
Afltaxtar. 

B1 Afl-ogorkumæling .................... 3 413,00 5.913,00 1,29 
B2 Sértaxti Gefjunar ..................... 3 413,00 5 997,00 0,70/0,63 
B3 Götu- og hafnarlýsing 

Hitataxtar 

C1 Rofin daghitun. 

Roftimi 2x1,30 klst. ................... 413,0 1,47 
C2 Rofin næturhitun. 

Roftimi 15 klst. å timab. kl. 06 til24 ....…. 3 413,00 1,23 

C3 Orofin hitun .............0 0... 3 413,00 3,29/2,06 

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: 

Heimtaugagjöld 

Jarðstr. Málstr. 220 V kerfi 380 V kerfi 
mm“ A. kr. kr. 

Ix 6 25 8 120,00 8 120,00 

3; 10 63 30 024,00 30 024,00 

3x 50 125 47 077,00 49 431,00 

3x 95 200 70 615.00 98 273,00 
3x 150 260 89 446,00 125 931,00 

3x240 315 117 692,00 164 770,00 

3x 300 400 153 000,00 211 846,00 

Brådabirgdaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Lengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Lottlína 
kr. kr/m. kr/stólpi 

63 A fasa 0. 5 461,00 806,00 10 240,00 

63 A 3-fasa oll. 7 646,00 806,00 11 877,00 

100 A 3-fasa ..................… 8 055,0G 1 066,00 13 653,00 

B 67
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Málstraumur 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. 

Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi, eða 

fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðið samkvæmt 

sérstökum samningi, hverju sinni. 

. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að mestu leyti 

notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að 

kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og 
staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr 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. 

Óski eigandi húsveitu eftir að heimtaug sé lögð þegar frost er í jörðu, skal hann greiða 

aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. 

Ýmis ákvæði. 
„ Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald 

fyrir enduropnun veitunnar kr. 611,00. 

Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á staðinn til lokunar, jafnvel þótt 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. 
611,00. 
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-liðum. 

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 við gólfflatargjald, 68,00 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 1'4 klst. í 

senn. 
Rofin næturhitun. Straumur er rofinn á tímabilinu 08 til 23. 

Órofin hitun.
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Önnur notkun. 
1. 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 ettir 

sérstökum samningi í hvert sinn. 

to
 

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. desember 1987 og birtist til 

eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 

nr. 478, 28. október 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. nóvember 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
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GJALDSKRÅ 
Rafveitu Saudårkråks. 

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. 5,48 kWh 
Mælaleiga samkv. kafla II. 

A—2 Orka til lýsingar þar sem mælingu verður 

ekki við komið (lágmark 2kW) .............. — 16 736,00 årskW 

Taxti B—1 Orka til almennrar heimilisnotkunar, svo og 

til sjúkrahúsa, vistheimila, hótela og 

hliðstæðra stofnana ..............0....... — 5,48 kWh 

Leiga af mælum ekki tekin. 

Taxti C—1 Orka til mannvirkjagerðar ................... — 8,23 kWh 
Mælaleiga samkv. kafla 11. 

C—2 Orka samkv. 15 mín. meðalaflsmælingu ....... — 1,83 kWh 

* aflgjald (lágmark 20kKW) .......0.......... — 7 096,00 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. å dag, 

án söluskatts ........00..0. — 1,56 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla Il.



Nr. 524 998 27. nóvember 1987 

D—2 Önnur hitanotkun, roftími 2 x 1,5 klst á dag — 1,83 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla ll. 
D—3 Orka til næturhitunar, eða hliðstæðra nota, 

roftími allt að 13 klst. á sólarhring ............ — 1,66 kWh 

Meælaleiga samkv. kafla II. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 

Minnsta ársnotkun sé 6000 kWh. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að véiaafl, 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: 

Af einfasa mælum 30 A Og minna ..........0.000 00... kernen rnnrne kr. 28,00 å mán. 

Af brifasa mælum 50 A Og Minna 2... sserre0 ANNARRA — 47,00 á mán. 

3. Af þrífasa mælum 50—-100 A 22.00.0000 knne — 65,00 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. 

111. HEIMTAUGAGJÖLD. 
Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu. Fari lengd jarðstrengs- 

heimtaugar fram úr 15 m skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir: 

Jarðstrengur 

Málstraumur Lágmark vfirlengd 

stofnvara kr. kr/m 

Ó3Al-fasa Lo 28 600,00 910,00 

63 A3-fasa Lo enverenee 33 500,00 910,00 

100 A 3-fasa lo 44 000,00 1 249,00 

125 A3-fasa ..... IR 55 000,00 1 407,00 

200 A 3-fa8a 00. nernee 86 000,00 1 887,00 

300 A 3-fasa .....0eeseeeeeeneeeeen ene rvnnee 126 000,00 3 418,00 

Stærri heimtaugar svo og brådabirgdaheimtaugar greidast skv. kostnadi. 

Af loftinuheimtaug reiknast gjald, sem er 20% lægra en ad framan greinir, fyrir 

heimtaug allt ad 40 m. Pad, sem þar fer fram yfir greiðist samkv. kostnaði. 

Lengd jardlinuheimtaugar 60—200 A reiknast frå adaltåflu ad gåtugreiniskåp. 
Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd, sem er umfram 100 m frå 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.
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Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og hlíta ber skilmálum 

hennar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði fyrir spennistöð er lagt til t.d. 

innan þess húsrýmis er umsækjandi hefur til umráða, svo sem í fiskverkunarhúsum, 
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. 390,00. 

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 skrifstofu rafveitunnar kr. 

390,00. 
Söluskattur 25% er talinn með í upphæð gjalda þeirra sem um ræðir í 1. kafla gjaldskrár 

þessarar, nema í taxta D— 1. 

to
 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, öðlast gildi 1. 
desember 1987 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 

felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 418, 24. ágúst 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. nóvember 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. . 

Guðrún Skúladóttir. 

27. nóvember 1987 Nr. 

GJALDSKRÁ 
Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur. 

nm DD
 nm 

I. KAFLI 

l. gr. 

Orkubú Vestfjarða selur hitaorku úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið og verða 

gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari.



1000 21. nóvember 1987 Z mn nm 
| N
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nm
 

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 orkumeæli kr. 

1,95 fyrir hverja kílóvattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 17,30 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. 1,95 fyrir hverja kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 17,30. 

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. 1,56 fyrir hverja 
kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 13,80 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Vatnsmagn 1480. 

Orkubúi Vestfjarða er heimilt að selja hitaorku samkvæmt vatnsmæli eingöngu. Gjald 

fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 90,20. 

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. 1 750,00. 

Orkubú Vestfjarða stillir hemil, sbr. 3. mgr., að ósk notanda og breytir stillingu, ef 

notandi fer fram á það við orkubúið. 
Hæsta stilling hemils gildir eitt ár í senn miðað við 1. september—31. ágúst, þótt 

orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

Framangreind hitaveitugjöld má krefja mánaðarlega.
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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. 

620,00. 
Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila, skal 

gjald fyrir að opna á ný vera kr. 1 240,00. 

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. 

III. 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 $ 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. 58 frá 29. apríl 1967 og 
lögum nr. 66 31. ágúst 1976, til að öðlast gildi 1. desember 1987 og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 412, 24. 

ágúst 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. nóvember 1987. 

F. h.r. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir.



Nr. 526 1002 25. nóvember 1987 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um skipun stjórnarnefndar og 

svæðisstjórna málefna fatlaðra. 

1. gr. 

Við 2. gr. bætist ný málsgrein er verði 6. mgr., svohljóðandi: 

Félagsmálaráðherra er heimilt að leyfa samtökunum að tilnefna sameiginlega þrjá 
menn sem aðalmenn og þrjá til vara í stjórnarnefnd og svæðisstjórnir um málefni fatlaðra, ef 

þau óska eftir því. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 41 23. mars 1983 um málefni fatlaðra og 

öðlast þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. nóvember 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 52 20. nóvember 1987 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á deiliskipulagi hafnarsvæðisins á Akranesi. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 13. október 1987 

staðfest deiliskipulagsuppdrátt af hafnarsvæðinu á Akranesi. 
Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem skipulagslög mæla fyrir um og verið 

samþykktur af bæjarstjórn Akraness og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. nóvember 1987. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.



20. nóvember 1987 1003 Nr. 528 

AUGLYSING 

um nýtt fasteignamat. 

firfasteigna. amatsnefnd ákveðið framreikningsstuðla fyrir skráð matsverð fasteigna á öllu 

;s fasteigna við kaup og sölu frá síðasta í 

Ing a É l. nåvember s.l. Nefndin hefur åkvedid framreikn 

  

Samkvæmt åkvædum 26. gr. laga nr. 94/1976 um skråningu og mat fasteigna hefur 
y 

la    indinu með hliðsjó ón af breytingu verð 
í 

        

IC J 
midunartima matsins fram til 

mat sverði fasteigna þannig: 

1. Matsverð einbýlishúsa 

Garðabæ, Hafnarfirði, 

    

      

   

  

    
    

ir, þar með taldar 

matsnefnd. 

steignamatsskrár, þar sem 

ingsstuðlum. sem 

riftareglum, sem gilda um 

hinar RUN tegundir fasteigna. Hinar nýju fast a einnig þær Mary 

ar, €r Fasteignamat ríkisins hefur gert á einstöl ti, Svo sem við endurskoðun á eldra 

mati og vegna úrskurða á kærum, er kunna að hafa leitt til matsbreytinga. 

Fjármálaráðherra hefur staðfest heildareintak hins nýja fasteignamats, eins og það er 

ákveðið með ofangreindum hætti. Fasteignamatsskrár liggja frammi til sýnis á skrifstofu 

Fasteignamats ríkisins, Borgartúni 21, Reykjavík. Jafnframt verður ur eigendum fasteigna send 

sérstök tilkynning um breytingu á matsverði viðkomandi fastei 

   

  

   3 „áð s samkvæm 

         

    

    
hafa verið samkvæmt í 

  

ðu og með hliðs 

      

Með vísun tillaga nr. 94/1976 tilkynnir ráðuneytið hér með, að nýtt matsverð fasteigna, 

sem ákveðið er með ofangreindum hætti og fram kemur í staðfestum skrám Fasteignamats 

ríkisins, tekur gildi frá og með í. desember 1987. 

Með auglýsingu þessari fellur úr gildi auglýsing nr. 474 18. nóvember 1986. 

Fjármálaráðuneytið, 20. nóvember 1987. 

F. h. r. 

Þórhallur Arason.   
Björn Hafsteinsson.



Nr. 529 1004 18. nóvember 1987 

AUGLÝSING 
um gjald til Almanakssjóðs. 

Með skírskotun til 6. gr. laga nr. 25/1921, um einkaleyfi handa Háskóla Íslands til 

útgáfu almanaks, sbr. 9. gr. reglugerðar nr. 16/1922, hefur verið ákveðið, að gjald það, er 
greiða skal í Almanakssjóð fyrir hvert almanak, sem gefið er út eða flutt inn með sérstöku 

leyfi samkvæmt téðu lagaákvæði, skuli frá 1. janúar 1988 og þar til öðruvísi verður ákveðið 

vera 2,00 kr. fyrir hvert eintak. 

Menntamálaráðuneytið, 18. nóvember 1987. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 

Knútur Hallsson. 
  

  

Stjórnartíðindi B 56, nr. 504—529. Útgáfudagur 30. nóvember 1987.
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z     30) nåvember I U. BOVEMDET 19 

REGLUGERÐ 

i út af Faxaflóa. 

  

um sérstakt línu- og netas 

  

      

      

Frá og med 4. desember 19 

veiðar með botn- og flotvörpu bann 

línu, sem dregin er réttvísandi vestur Í 

íðum dögum meðtöldum 

    
f Faxaflóa. sem að sunnan 

    

Brot á reglugerð þessari varða viði 

veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands 

      

30. nóvemb 

    

Jón | 

    

á. deseml 

REGLUGERÐ 

um bann við rækjuveiðum út af Norðausturlandi. 

      

ar 1988 eru allar 

markast 

sem Der     

  

5



  

   

slugerð þessi er sett samkvæmt lö; „8131, maí 1976, um veiðar í fiskveiðiland- 

i     lands til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að 

    

Þarf ser sr roer í Á sess þ A í 207 

varuúfvegsráðuneyvtið, 4. desember 1987. 

F.h.r. 
Arni Kolbeinsson. 

   Jón B. Jónas. 

  

30. nóvember 1987 

GJALDSKRA 

Rafveitu Siglufjarðar. 

  

lýsingar 20.00.0000. kr. 5,65 å kWst. 

2. Heimilisnotkun. 

og sjukrahusa, 

    

   

la og mann     
3.2 Orka samkv ið mínútna  meðailalismælngu, lágmark 

á kWest. 

JU KW/á ári 

    

ii frystihúsa o 

kWst. á ári hið 

      
    

  

   

   
  

41 kr 45 á kWst 

42 ki 1,94 å KWst 

43 kr 2,43 á kWst 

Önnur skilyrði rkusölu til upphitunar: 

) og spennar þoli ð dó jóra. 
b) ir og búnaður í sambandi við rafmagnsupphitun sé samkvæmt fyrirmælum 

omarkskröfum, sem 

 



30. nóvember 1987 1007 Nr. 532 

Il. HEIMTAUGAGJOLD 
Af hverri húsveitu, sem tengd er við veituna, skal greiða heimtaugargjald sem miðast 

við flutningsgetu raftaugar þeirrar sem að húsinu liggur, svo sem hér segir: 

Heimtaugagjöld Heimtaugagj. Yfirl.gj. kr/m 

ÓFALfasa Ll. kr. 27 000,00 1 535,00 

OJ A ðasa Ll. kr. 27 000,00 1 535,00 

100 A 3-fasa Lllll kr, 36 765,00 1 735,00 

125 A 3-fasa L..00. kr. 44 955,00 1 980,00 

200 A 3-fasa lll kr. 59 315,00 2 685,00 

JO0 A ð-fa8sa Lol kr. 102 550,00 3 115,00 

Yfirlengdargjald greidist begar lengd heimtaugar fer fram år 15 m. Lengd jardstrengs 
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. 
greiðir húseigandi allan kostnað við síðari heimtaugina samkv. reikningi. Þau hús. sem áður 
hafa greitt heimtaugagjöld. greiði aðeins hálft heimtaugargjald, ei loftlínu er breytt í 

jarðstreng. 

Gjald fyrir heimtaug fellur í gjalddaga þegar uppsetningu er lokið og áður en straumur 

er settur á heimtaugina. 

11, OPNUNARGJALD 
Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari ekki verið greitt svo að til lokunar veitu hafi komið 

skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 260.00. Ef fundin eru óleytileg eða of stór vör við 
skoðun. skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn 

hefur greitt kr. 260,00 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. 

Gialdskrá 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 feild eldri gjaldskrá sama efnis nr. 419, 24. 

ágúst 1987. 

iðnaðarráðuneytið, 30. nóvember 1987. 

F. hr. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 57, nr. 530--532. Útgáfudagur 4. desember 1987.
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Nr. 533 1008 9. desember 1987 

GJALDSKRA 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

I. gr. 

Orkuveitusvæði. 

þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

  

2. gr. 

Raforkugjöld. 

stkunar, sem eigi er sérstaklega talin hér á eftir 

1 680,00 kr/ár 

Lo 4,32 kr/kWh 

til notkunar við mannvirkjagerð. svo og við breytingar á eldri 

      
  

00 kr/ár 3 360. 

5S.62 kr/kWh 

R.1 Verð á rafmagni til mein háttar vélanotkunar: 

| 28 800,00 kr/år 

5 460.00 1 kr/k W/í 

( kW 

„ enda sé     emt mælingu miðað við 15 mínútna meða 

  

raforku til órofinnar iðnaðarhitunar með vélanotkuninni 

kW afl eða meira, heimilt að kc 

  

dum, sem greiða 

raforku sína samkvæmt þessum taxt 

  

ýsingar, samkvæmt uppsettu a 

96 600 },00 kr/kW/ár 
500.00. kr/kW/: 
200,00 kr/kW/é 

gni og viðhaldi úti- og í 

5 760,00 kr/år 

3,13 kr/kWh 

Rikisprentsmidjan Gutenberg



  

    

9. desember 1009 Nr 533 

C.2 Verð á rafma rotinnar daghitunar með rc var á sólarhrí ið tví     

       
Á mánuði, nóvember — febrúar .......... HIÐ 1,47 kr/kWh 

Orkugjald med rofi i 

: nuði, desember—-janúar .......... HA HR 2,24 k     

C
y
 

  

å rafmagni til rofinnar næturhitunar: 
rað 

  

ast     
F 

Orkugjald 

  

Straumur til hitunar samkvæmt þessum | 
gs Lg 3 

tímabilinu ki. 09:00 til 21:00. 

  

S. Sumartaxti 

S.1 Fyrir meiriháttar véla- og iðnaðarnot! 

samningi. 

      

rán 

3. gr 

Mælaleiga. 

gerð mæli- og stjór ið sölu 

  

dum samkvæmt 2.    

  

r sam hár o ra sem ner seg          

  

  

kr Sí 

KI A 

kr. 3 

ki 

k 

aldsorkumælir BE . . FR nn . kr. 3 
vígjaldsorkumælir með straumspen k 

Móttökuliði, einpóla ......... . . AR kr. 2 250,0 
Móttökuliði, þrípóla SI AR BR . . kr. 3 380,00 

    

Arsleiga fyrir önnur tæki, en að framan greinir, skal vera sem ni 15% at 
innkaupsverði tækisins, eftir nánari ákvörðun rafmagnsveitunnar. greidd 

  

samtímis raforkugjaldi. 

4. gr 

Heimtaugagjöld. 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við ve 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. 

Aðalheimtaugar 

>
 

  

} 

=
 

D
N



Nr. 5 

ÁÁ 

Málstr 

63 Á 

63 A 

100 A 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5.1 

5.2 

33 1010 9, desember 1987 

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi: 

Málstraumur Heimtaugargjöld 

63 Á i-fasa 27 600 kr. 
63 A 3-fasa 30 600 kr. 

100 A 3-fasa 48 800 kr. 
ll A 3-fasa 97 100 kr. 
315 A 3-fasa 153 000 kr. 
400 A 3-fasa 196 000 kr. 
630 A 3-fasa 306 000 kr. 
710 A 3-fasa 346 000 kr. 
1200 A 3-fasa 584 000 kr. 

Målstraumur heimtaugar midast vid stærð stofnvara húsveitu. 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 
Lengdargjald 

Jarð- Lottlína 

strengur 
aumur Stofngjald kr/m kr/stålpi 

I-fasa kr. 5 490,00 815,00 10 400,00 
3-fasa kr. 7 730,00 815,00 12 000,00 
3-fasa kr. 8 150,00 I 070,00 13 800,00 

Målstraumur heimtaugar midast vid stærð stofnvara husveitu. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp, eða 
rofa í spennistöð, að stofnvarkassa eða stofatengikassa í húsveitu. 
Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í 
jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. 
Sé fyrirsjáanlegt, vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 

heimtaugar verði meira en 50% hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, skal greiða 
þann kostnað, sem umfram 50% er, samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitunnar. 

Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörðu, skal hann 

greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitunnar. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar húsveitu, og hún að mestu 

leyti notuð í þágu þeirrar húsveitu. skal eigandi veitunnar skylt að leggja til lóð undir 

stöðina, rafmagnsveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum 

hennar um stærð lóðar og staðsetningu stöðvar. 

Þegar aðalheimtaug er breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, svc og þegar 

heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að 

frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar. hvort tveggja miðað við gildandi 
gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

5. gr. 

Ýmis ákvæði. 

Heimilt er með samþykki borgarráðs að selja háspennt rafmagn samkvæmi sérstökum 

samningi. 
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 afls. 
Álestur fari fram að jafnaði 1. hvers mánaðar.



9. desember 198' 

  

afi 
ATiS. 

M
J
 

    
     

    

      

Fyrir tengingu 

skipa, skal grei 

Sé heimild notu S. 6 

    

    

fr a A af ir cf traiimiir á að 13 
Íyrir, að Setlur sé síraumur á að nVJu. 

       

  

    Sala raf 

veituker     

5,9    
   

       

  

g eltunnar sta 

hennar svo og id 

i n rekstur og í 

i leiðt 

  

        

  

    10. desember 1 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Reyðarfjarðar. 

I. GJALDSKRÁRLIÐIR. 

1. Lýsing. 

  

Ratveita Reyðarfjarðar selur 

Í. Fastgjald ......0..0.0 00. 

Orkgjald 0... . Kr. 

1.2. Fastgjald .......... 0. FI 

Orkugjald 00... seseeseeeeeeeeenee sees... kr. 5,50 å kWh    



3 á 

13 

1 

i 7 

3. 

Fi 
LO A 

      

2. Notkun til heimilisþarfa. 

3. Vélanotkun. 

      

b} Gangar, geymslur o.þ.h. 

   krifstofur. vinnustof 

en íb úðarhúsna aði. 

  

ári 

  

í 

kr. 1.81 á kWh 

F! 

kr. 2 'h kr. 2 h 

  

Aa 
J 

S
þ
 

#9)
 

N
 

  

Taxti II 

til hitunar á 

íbúðarhúsnæði. 

  

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

1.08 kr/kWh 

99.00 á mán. 

3,95 á m“ mán. 

2.38 á m' mán. 

2 780,00 /åri 

 



  

ið ia skar 1013 
IU. Gesember [Ul 

    Eru. 
a ætlað til íbúðar, en ekki 

Herbergi 5 m eða minna reiknast hálft, 25 m' eða stærra 

  

       

  

   

    

slagsheimili ístihús o.þ.h. 20 m“ mælt 
Á 

  

    

        

rir fískvinn ar- og iðjuhús o.þ.h. slurúm, 40 m' fyrir 

mslurú 

d) ir útihús a búrekstrar. Fyrstu 50 m? eða minna, ein gjald næstu 100 

m” ein gj 1 

Fá Hvert uppsettkW ........... HR NA kr. 708,00 kW á ári. 

Önnur skilyrði 

a) Að notandi setji á s yrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. 

b) AO vélaafl, g og spennar ag að d lómi rafveitustjóra.      

  

c) Að hital    

   
   

talin öll tæ ikvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 
fasttengc £ ; 

skal hann gera rådstafanir å sinn kostnad til Ef fasviksstud 10 

J li. Notandi greidir hærra verd fyrir raforku med bess ad I hækka fasviks     

fasviksstudli undir 0.8. 

I. OPNUNARGJOLD. 

  

Hafi gjald samkvæmt Sl þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu skal taka gjald fyrir enduropnun „..........00.......... .… kr. 1 116,00 

Ef fundin eru óleyfileg eða of "stór vör við skoðun skal veitunni lokað og hún ekki opnuð 

aftur fyrr en notandi hefur greitt ..........0.00.0.0 00. kr. 700,00 

á skrifstofu rafveitunnar. 

NI, HEIMTAUGAGJÖLD. 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald sem hér 

  

  

Grunngj: ld af hverri Der mang sekserne nerne renerne kr. 236,00 

Auk gi ða 10% af hverju þús. að 22... kr. 17 098,00 
       

  

af brunabótamati húsa og mannvirkja. 

Heimtaugargjald fellur lc idaga begar heimtaugaruppsetningu er lokið eða þegar 

brunabótamat hefur verið framkvæmt. 

Sé leng rðlínuheimtaugar meiri en 20 metrar og loftlínu meiri en 60 metrar og 

iki vira meiri en 3 < 7Úq, 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. 

5% af hveri í þúsund sem um 

       

  

     

  

Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum 

nr. $8 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. 384, 
12. ágúst 1987 12. ágúst 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. desember 1987. 

F. hr. 

Páll Flygenring. 
Guðrún Skúladóttir
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Mosfellsbæjar. 

1. KAFLI 

1. gr. 

Hitaveita Mosfellsbæjar selur afnot hitaorku úr hitaveitukeir 

verið eða verða gerð í Mosfellsbæ og til þeirra húsa, sem fá vatn Í 

gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð fyrir 

  fum þeim, sem gerð hafa 
á aðfærsluæð, € eltir     

      ha
ga
 

sma
g 

  

reglum, sem settar eru Í 

  

stóri rað 

  

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægileg: 

dómi hitaveitunnar. 

    

Vatnsmagn það sem látið er í té samkvæmt 1. og 2. grein er afhent notanda um 

rennslismæli sem hitaveitan leggur til og annast viðhald á. Mælir bessi skal innsigl: 

húseiganda/notanda með öllu óheimilt að rjúfa inns mælisins 

Hitaveitan mun þó í sérstökum tilfellum afhenda vatnið um : I g | 

einungis bar sem rennslismæli verdur ekki vid komid og midast bå gjald hit aveitunnar fyrir 

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 hemlastillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni á ári, Í. 

desember ár hvert. Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt orkunotkun verði minni hluta 

úr ári. 

iður og Er     

      

  

I. KAFLI 

4. FA 

  

Gjald fyrir afnot heita vatnsins er sem hér segir: 

1. Heitt vatn um rennslismæli: 

A. Fyrir hvern rúmmetra vatns .............0 00 kr. 25,60 

Auk þess greiðist mælaleiga fyrir hvern mánuð sem hé r segir: 

A. Mælir allt að 74 tommu BI kr. ) 

B. Mælir Í tommatil2tommur .............00 00 kr. 495,00 

C. Mælir3 tommur eðastærti .............. 000 kr. 995,00 

2. Heitt vatn um hemil: 
A. Fastagjald å månudi fyrir hvern adalhemil ................... kr. 220,00 

B. Vatnsgjald ...........0.002 0. kkr ere krknnee kr. 560,00 

á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils, sem skiptist þannig: 

Flutningsgjald ..............0..2 „0... kr. 185,00 

Vatnsgjald ......00000.. 0. AIR kr. 370,00 

5. gr 
Hitaveitugjåld skv. 4. gr. verda krafin annan hvern månud, 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.



    

       

      

  

    

  

       

  

itu Mosfell ir skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð 
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"1 hussins, samkvæmt bågildandi 

ökum hemlum eða mælum frå 

   

eru miðuð við vísitölu 

þá hitaveitunefnd 
   

ald fyrir þau afn liðsjón af gjaldskrá    mkvæmt gjaldskrá lögtaki á kostnað gjaldanda.    

  

   

10 

Hitaveitan hefur réti slí heita vatnsins að húsi eða íbúð húseiganda, 

sem vanrækir að greiða "yrirætlun um lokun ber að tilkynna með 3 daga 

fyrirvara. 
1 kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er kr. 726,00 í hvert 

skipti 

Il ør 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Mosfellsbæjar 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 tl varnar gegn 

misnotkun heita vatnsins. 

  

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Mosfellsbæjar 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. 366, 4. ágúst 1987. 

   

  

    

Íðnaðarráðuneytið, 8. desember 1987. 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Seyðisfjarðar 

Hitaveita Seyðisfjarðar selur afnot : heitu vatni úr veitukerfum þeim. sem gerð hafa 
verið og verða gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

  

DO
 

Hitaveita Seydisfjardar lætur hverju husi, sem er i sambandi vid vatnsædar bess, 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 neysl 
     

  

uvatns. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæli kr. 1,17 fyrir hverja 

kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 15,19 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Hitaveitu Seyðisfjarðar er heimilt að selja heitt vatn samkvæmt vatnsmæli eingöngu 
Gjald fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 116,00. 

Framangreind hitaveitugjöld má krefja mánaðarlega. 

    

Apphð. Sé Feikningurinn ekki greiddur við fyrst 

þar sem hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef Í 

daga frá gjalddaga. 

innan 14 

  

S 

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 fasteignamat, 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“. 

IT 

A 
Ep 

  

r 6. 

Nå er tengingu heimædar lokid og er bå heimæd: argjaldid gjaldkræft. Þó er heimilt að 

eita gjaldfrest á hluta heimæðargjalds ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi 

skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

ST
 

IS
 

7. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila, skal 

gjald fyrir að opna á ný vera kr. 1 300,00. 

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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Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseiganda. 

10. gr. 

Hitaveita Seyðisfjarðar hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

viðskiptamanns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að 

húsi, sem hitaveitugjöld eru vangreidd af 

Fyrirætlun um að loka, ber að tilkynna m 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 fyrrrmælum hans um viðgerðir á 

bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til að koma í veg fyrir misnotkun heita vatnsins. 

IV. KAFLI 
11. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem „jamin 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. 440, 28. september 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 4. desember 1987. 

Guðrún Skúladóttir. 

30. nóvember 1987 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Siglufjarðar. 

Hitaveita Siglufjarðar selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim sem gerð hafa verið 

eða verða gerð í lögsagnarumdæmi Siglufjarðar eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá 
þessari sbr. reglugerð fyrir Hitaveitu Siglufjarðar nr. 244 8. júní 1977 

     

  

gr. 

Hitaveita Siglufjarðar lætur hverju húsi sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té 

vatnsmagn, € ætla má að nægi til hitunar á húsinu. Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil 

fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku 

3 

  

við það hámark sem hemillinn er stilltur á. Hitaveitan ræður gerð hemilsins og sér um 
viðhald og endurnýjun hans. 

ð. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu innsiglaðra tengihluta. Hita- 

veitan breytir stillingu hemils samkvæmt ósk húseiganda, fyrstu þrjá mánuðina eftir að húsið



UR DU 
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hefur verið tengt við hitunarkerfið, en síðan verður hemlas 

sinni á ári og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveitun: 

hvert. 

illinou ad HINU ac 

    Hámarksstilling hemilis gildir allt árið þótt orkunotkun verði minni hl úr ári 

Minnsta sala gegnum hemil skal vera einn mínútulítri. 

{í KAFLI 

á, gr. 

Gjald fyrir afnot heita vatnsins er: 
Vatnsgjald á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemil: kr 1 426,00 

  

Til hliðsjónar við ákvörðun verðsins er miðað við að kyndingarkostnaður sé sem næst 

80% af kyndingarkostnaði með olíu. 

Vatnsgjald skv. vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra vatns .................. kr 70,11 

S 

      

   

  

Hitaveitugjöld samkvæmt 4. gr. verða krafin mánaðarlega og skulu | 

þak stð an Siglufirði „eða á „þeim grej iðslustöðum sem Igreindir eru á 

  

m reikningsupphæð. Það c 

    

   

    

      

    

. Fyrir hverja hemlagrind skal greiða .. HR 

. Fyrir hvern rúmmetra húss mið: ið v við utann 
Gjöld samkvæmt a. lið skulu greiðast eftir 

ræða. 
Gjöld samkvæmt b. lið skulu greiðast ettir eig 

Gjöld samkvæmt liðum a. og b. skulu | 

Við ákvörðun á rúmmálsstærð húsa skal 

ekki eru skráð í fasteignamati, skal miðað v 

ýtt er til íbúðar- og atvinnurel 

atvinnurekstrar, sem eina íbúð. 

    

í, sé um samergini 

  

Ekki skal greiða rúmmálsgjald at næði í hluta af húsi, svo sem 

vöruskemmum og öðru óupphituðu rými ) 

Gji aldendum skal gefinn kostur å ad greida heimædar 

l. greiðist strax við tengingu. 

á hl. eftir eitt ár og 

4 hl. eftir tvö ár 
Af lánsupphæðinni greiðast útlánsvextir eins og þeir eru á hverjum tíma. 

  

sem nemur 200 m. 

  

ldið í brennu lagt 

  

7. gr 

Gjöld samkvæmt 6. gr. eru miðuð við 

samræmi við þá vísitölu eins og hún er þ 3 

fullu greidd ådur en vatni er hleypt å hi tunarke 

  

   
   

    

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annarra nota en til húshitunar 

heimilt að ákveða gjald fyrir slík afnot sérstaklega í hverju tilviki 1 

þessari. 
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9. gr. 

Il gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

10. gr. 

Hitaveita Siglufjarðar hefur rétt til þess að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða 

íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna 

með þriggja daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í 5 

   

  

vanskilum er. 

       

  

Eftirlitsmaður hitaveitunnar skal e ing að Öllum hitakerfum, sem tengd 

eru hitaveitunni. kylt að arlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á     
bilunum og sérhverjum ráðstöfunu, Im til varnar segn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðar hefur samþykkt 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. 194, 20. 

mars 1987 

Íðnaðarráðuneytið, 30. nóvember 1987. 

F. hr. 

Páll Flygenri 

9. nóvember 1987 

GJALDSKRÁ 

fyrir afnot flugvalla. 

1. | Gildissvid. 

lla å Islandi, annarra en Keflavikurflugvallar. 

t fyrir afnot alþjóðlegra flugvalla á Íslandi. 

ók (AIP Iceland), sem gefin er út af 

    

      

1 Gy: 'á þessi gildir fyr 

„2. Gjöld fyrir millilanc 

Skrá yfir þá flugvelli er birt 

flugmálastjórn. 

1.3. Gjöld tyrir innanlandsflug verða innheimt fyrir afnot þeirra flugvalla þar sem 

sætunarflug er stundað. Skrá yfir þá flugvelli er birt í Hu, igmálahandbók (AIP Iceland), sem 
gefin er út af flugmálastjórn. 

   

  

s í milli landatkai á flugvöllum, sbr. 1.2., skal 

tríkjadölum í fyrir hver byrjuð 1 000 kg af þunga þess. 

i fyrir hv verja skráða lendingu í innanlandsflug á 

r hver byrjuð Í 000 kg af þunga þess. 

un utan auglýstra þjónustutíma AN að auki 

í flugvallastarfsmanna í 235. Ifl., þó ekki, 

JÓ virka dag: 

2.1. Fyrir hverja skráða le 

greiða gjald samsvarandi 4,80 F 

2.2. Lottfar knúið hvertilhr, 

Ö c reiða kr. 

. þjónustu flt ugvallar eða notk 

gjald sc sem svarar til útkalls samkvæmt kja 

ef um er að ræða tímabil dagvinnu ki. 09,00—17, 

      

    

3. Stæðisgjald. 

t fyrir fyrstu 24 klst. 

stu 24 kist., eða brot þar af, skal fyrir loftfar í millilandaflugi greiða 

stæðisgjald Í samsvarandi 1,20 Bandaríkjadal fyrir hver byrjuð 1 000 kg af þunga þess. 
E > 

  

    
4 
i. 
a 

2
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4. Undanþágur. 

Eftirfarandi undanþágur eru veittar frá lendingar- 

4.1. Loftför í sjúkraflugi eða leitar og björgunarf 

4.2. Loftför, sem verða að snúa við til brottfar: 

orsaka. 
4.3. Lottför. sem lenda eftir að hafa 

ent á öðrum flugvelli. 

Loftför, sem cingongu flytja erler 

Sameinuðu þjóðanna og fylgdarlið þeirra. 

4.5. Loftför í eigu íslenska ríkisins eða rekin a 

      

veðurs e 

    

  
   

    yfðingja eða aðal 

f 

4.6. Að öðru leyti er flugmálastjórn heimilt að í fella niður lendingar- og stæðisgjöld, 

þegar sérstaklega stendur á. 

5. Þjónustugjald. 

Heimilt er að innheimta | þjónust ugjald af loftförum í millilandaflugi samkvæmt 

gjaldskrá staðfestri af samgönguráðuneyti. 

5.2. Sé þjónustugjald ekki innheimt af í 

hlotið hefur heimild flugmálastjórnar til að annast | 

  

    

0 geil til felags. sem 

Hugi. 

  

6. Flugskýlisgjald. 

6.1. Fyrir afno t flugskýlis s á vegum flugmálastjórnar skal greiða eftrt: 

fyrir hver byrjuð 1 000 kg af þunga lottfars: 

a) Innanl andsflug: Kr. 130,00 fyrir hvern byrjaðan sólarhring eða kr. 2 000.00 á 

mánuði. 
A Millilandaflug: Samsvarandi 3.10 Bandaríkjadölum fyrir hv 

við óupphtt: 

          

Fl ugskýlisgjöld samkvæmt gr. 6.1. mi 
É 

  

apphitað er hitunarkostnaður innheimtur sérstak 
6.3. Fyrir afnot heilla Hugskýla e 

bygginga og lóða á vegum flugmála 

milli flugmálastjórnar og leigutaka. Upphæð leigugjal 

standi straum af tilkostnaði flugmálastjórnar við umi 

    

   

  

    

  

   

luta beirra, svo og 
+ lo 4% y 

it ie igusamnir 21 

  

la skal miðuð, að bau 
  ædd mannvirki. 

7. Almenn ákvæði. 

1. Þar sem getið er um þunga lolttars er át eyfilegan hámarksfi 

. Gjöld sem ekki eru staðgreidd, verða innheimt með útsending 
2 , 

    t i 

      

  

girdse« dla . Greidslu ber ad inna af hendi i its endinsardegi r reiknings eða 

girdsi dils. Verði gjöld ekki greidd á jórn i ræs    se 

ögleyfðu dráttarvexti. 

8. G ildistaka. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er sam 
staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. 88 og 

hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gi Idi gi jaldskrá nr. 81 10. fe 

ofiterdir nr. 34       breytni 
   
brúar 1 1986 um sama efni 

Samgönguráðuneytið, 9. nóvember 1987 

Matthías Á. Mathiesen. 

  

  

am
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REGLUGERÐ 

um launabókhald í staðgreiðslu. 

1. gr. 

Launagreiðendum er skylt að halda skipulegt bókhald um laun, afdrátt staðgreiðslu og 

greiðsluskil samkvæmt lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, eftir því sem 

nánar er ákveðið í reglugerð þessari. 

Launabókhaldið skal annað hvort fært í sérstaka staðgreiðslulaunabók í því formi sem 

ríkisskattstjóri ákveður eða á sérstaka reikninga í reglulegu bókhaldi launagreiðanda. sbr. 

lög nr. 51/1968, um bókhald, samkvæmt reglum í 3. og 4. gr. þessarar reglugerðar. 

2. gr. 

Notkun staðgreiðslulaunabókar leysir launagreiðanda á engan hátt undan þeim 

skyldum sem á honum kunna að hvíla samkvæmt ákvæðum laga nr. 51/1968, um bókhald 

eða bókhaldsákvæðum annarra laga. Fullt samræmi skal vera milli heildarfjárhæða launa og 

afdráttar í staðgreiðslulaunabók og fjárhagsbókhaldi. 

” 
3. OT. 

Peir launagreidendur sem skyldugir eru til ad halda tvihlida båkhald, sbr. 3. gr. laga nr 

51/1968, um bókhald, geta fært bókhald sitt samkvæmt 1. mgr. Í. gr. Fe un ere r bessarar, 

sbr. 2. mgr. 1. gr., å sérstaka reikninga i reglulegu båkhaldi sinu samkvæmt ettirfarandi 

reglum: 
Meðferð staðgreiðsluliða í fjárhagsbókhaldi skal haga þannig að öllum launum, 

starfstengdum greiðslum og hlunnindum sé safnað upp á sérstakan uppsöfnunarreikning 

launa. Þennan reikning má einungis nota fyrir greidd eða áunnin laun, starfstengdar 

greiðslur og hlunnindi ásamt leiðréttingum er varða þessa liði. Við færslu launa samkvæmt 

framansögðu á viðkomandi liði í fjárhagsbókhaldi ber að nota sérstakan mótfærslureikning 

launa. Við lok staðgreiðsluárs eru jöfnuðir uppsöfnunarreiknings launa og móttærsluretkn- 

ings launa færðir hvor á móti öðrum. 
Á sérstakan reikning, staðgreiðslureikning. skal færa í kredit þá fjárhæð sem launa- 

greiðanda er skylt að halda eftir af launum. starfstengdum greiðslum og hlunnindum 

samkvæmt staðgreiðslulögum. Í debet-hlið þessa reiknings færast greiðslur á þeim fjárhæð- 

um sem launagreiðandi hefur haldið eftir af launum launamanns. 

Launagreiðendur, sem færa lÍaunabókhald samkvæmt þessari grein, skulu í tengslum við 

það færa sérstakan reikning eða yfirlit fyrir hvern launamann þar sem fram koma sérhverjar 

greiðslur launa samkvæmt grein þessari og afdráttur skatts. Þar skal enn fremur skrá fjárhæð 

persónuafsláttar og aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að ákvarða staðgreiðslu 
viðkomandi launamanns. Upplýsingar um greidd eða áunnin laun skulu færðar á reikninginn 

= 
Cy
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eða yfirlitið þótt engri staðgreiðslu sé haldið eftir vegna viðkomandi greiðslu. Laun og 
afdrátt skal færa á nefnda reikninga eða yfirlit með þeim hætti að unnt sé að reikna samtölu 
launa og afdregins skatts hverju sinni og bera saman við færslur í fjárhagsbókhaldi. Í lok 
staðgreiðsluárs skulu niðurstöðutölur launa og afdregins skatts færðar á reikning eða yfirlit 
viðkomandi launamanns. 

4. gr. 
Launabókhaldi skal að öðru leyti hagað þannig að skattyfirvöldum sé á hverjum tíma 

kleift að staðreyna færslur samkvæmt því og afstemmingar samkvæmt 4. mgr. 3. gr. við 
fjárhagsbókhald. Sama gildir um færslu staðgreiðslubókar samkvæmt 2. mgr. 1. gr., sbr. 2. 
gr. þessarar reglugerðar. 

I
 Q 5. gr. 

Staðgreiðslulaunabækur, sbr. 2. mgr. 1. gr., og reikningar og yfirlit samkvæmt 3. gr. 

ásamt fylgiskjölum skulu varðveitt í sjö ár frá því að bækurnar, reikningarnir og yfirlitin voru 
síðast færð. 

( 

6. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum samkvæmt 30. gr. laga nr. 45/1987, um 

staðgreiðslu opinberra gjalda. 

7. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 23. gr. laga nr. 51/1968, um bókhald, 

og 27. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, öðlast gildi 1. janúar 1988. 

Fjármálaráðuneytið, 1. desember 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

Sigurgeir Jónsson. 
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STJÓRNARTÍÐINDI B 60 — 1987 
  
  

16. nóvember 1987 1023 Nr. 540 

ARÐSKRA 

fyrir Veiðifélagið Hæng um Laxá í Refasveit. 

Einingar 

Sölvabakki .......2....0 000 8,0 

Nedri Lækjardalur ..........0...00. 000 281,0 

Efri Mýrar og Sturluhóll ...........0.0 00. 3,5 

Neðri Mýrar ............2 0000 35,0 

Höskuldsstaðir ............0... 0000 229,0 

Syðri Hóll ...........000 000 krekee 49,0 

Njálsstaðir ...........0.. 0 enken net 40,0 

Skrapatunga ........%.2.20. 00. rn rnne 44,0 

Nedribær .............00. 00. 9,0 

Kirkjubær .............. 000 42,0 

Skúfur .............00 00 8,0 

Þverá ..........0..2 0 nen ken ken nee 13,0 

Hvammshlíð .............. 000. rrnnee 15,0 

Engihlíðarhreppur ............ HR 3,5 

Balaskarð ..........%.00. 00 ennen nnkkrnee 7,0 

Mánaskál ............2.00. 00 20,0 

NÚpur 22... 15,0 

Núpsöxl/Kirkjuskarð/Sneis/Vesturá ................... 43,0 

Refsstadir ...........00002 0. nen kkk kr rrnnnee 16,0 

Litla-Vatnsskarð ..........00. 0000 5,0 

Mýrakot .......000. 000 kk kknnne 15,0 

Úlfagil ......0.0.0 00. ever evnrrnnre 20,0 

Illugastadir ..............0 0020. rennne 15,0 

Tungubakki ........2.2%.202 00 14,0 

Eyrarland .............002 00. 9,0 

Kárahlíð/Grundarkot ..........00%0. 00. 28,0 

Samtals 987,0 

Arðskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt 52. gr. laga nr. 76 25. juni 1970 um lax- og 

silungsveiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 16. nóvember 1987 

Jón Helgason. RR 

Jón Höskuldsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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ARÐSKRÁ 
fyrir Vesturhópsvatn, Faxalæk, Reyðarlæk, Grundará, Hörghólsá 

og Miðfjarðarvatn. 

  

  

Reyðarlækur 

Miðfjarðar- Hörghólsá Vestur- Faxa- 

Jarðir: vatn Grundará hópsvatn lækur Samtals: 

Torfustaðir ................ 23 23 

Gauksmýri ................ 15 15 

Sumarbúst. E-Vatnsh........ 6 6 

Efra-Vatnshorn ............ 16 16 

Neðra-Vatnshorn ........... 7,5 4 11,5 

Stårhåll ................... 12,5 9 21,5 

Vatnshåll ................. 3,5 3,5 

Núpshlíð .................. 3,5 3,5 

Þóreyjarnúpur ............. 10,5 10,5 

Hörgshóll ................. 15 15 

Böðvarshólar „............. 14 14 

Grund ...................… 16,5 16,5 

Spordur .................…… 11 11 

Urdarbak ................. 18,5 18,5 

Bjarghus .................. 12,5 79 91,5 

Breiðabólstaður ............ 22 35 57 

Hvoll ..................... 81 81 

Klamrar ................... 23 23 

Harastaðir og Y-Klambrar ... 47 47 

Kolþernumýri.............. 95 95 

Vatnsendi ................. 102 102 

Stóra-Borg ................ 98 98 

Litla-Borg ................. 150 35 185 
Síða ll... 35 35 

80 140 710 70 

Samtals 10000 ein. 
  

Arðskrá 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, 17. nóvember 1987. 

Jón Helgason. 

Jón Höskuldsson. 
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STARFSLEYFI 

fyrir sorpeyðingu á Húsabakka í Aðaldal. 

1. Almenn ákvæði. 

1. 

1 

1. 

Á. 

Starfsleyfi þetta gildir fyrir eyðingu á heimilis-, iðnaðar- og verslunarsorpi Í 
sorpeyðingarstöðinni að Húsabakka í Aðaldal. 

Eigi má breyta eða auka þennan rekstur ef það getur leitt til aukinnar og/eða annarrar 

mengunar, nema að fengnu nýju starfsleyfi. 

Skylt er að sjá um, að á öllu athafnarsvæðinu sé gætt fyllsta hreinlætis, eftir því sem 

kostur er á og umhverfið sé snyrtilegt. 

Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt 

lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

2. Varnir gegn mengun umhverfis. 

2. 

to
 

to
 

DO
 

DD
 

to
 

to
 

to
 

to
 

tm
 

1. Þeir aðilar, sem framleiðsluúrgangur og sérstakur úrgangur fellur til hjá, sjá um alla 

meðferð og aðflutning úrgangsins í samráði við heilbrigðisnefnd. Sveitarstjórn getur 
ákveðið í samráði við heilbrigðisnefnd að mismunandi tegundum þessa úrgangs sé 

haldið aðgreindum í nýtingarskyni. 
Þeim hluta sérstaks úrgangs, sem telst hættulegur, má ekki blanda saman við annan 

úrgang. Einstökum tegundum hættulegs úrgangs skal auk þess halda aðgreindum í 

samráði við Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðisnefnd. 

Athafnasvæði sorpeyðingarinnar skal vera vel afgirt og skal gera sérstakar ráðstafanir 

til að fok berist ekki frá staðnum. Sorpbrennsluþró skal vera útbúin fokgrindum að 

ofan og við Öskulosunarop. 

Úrgangur, sem kann að berast frá sorpeyðingunni út fyrir afgirt athafnasvæði hennar 

skal hreinsa upp reglulega. 

Sérstakur staður skal vera fyrir brotamálm innan girðingar, ekki er leyfilegt að 
brotamálmar verði urðaðir, heldur leitast við að þeir fari til brotamálmsgeymslu eftir 

því sem tök eru á. Svæðið umhverfis brotamálmsgeymslu og vinnslu skal vera 

afmarkað með jarðvegshólum þannig að það falli vel við landslagið og ekki verði 

sjónlýti af bílflökum og öðru stórskrani. 

Úrgangur, sem urðaður er skal þakinn a. m. k. 60 cm. af jarðvegi. Urðun skal fara 

fram reglulega og leitast skal við að urða úrgang á vel afmörkuðum stöðum innan 

urðunarsvæðisins. 

Að aflokinni urðun skal svæðið frágengið þannig að snyrtilegt sé og að það falli sem 

best inn í landslagið. Sá skal grasfræi eða öðrum gróðri við lokafrágang. 

Öll losun á úrgangi í Skjálfandafljót eða á bakka þess er óheimil. 

Takmarka skal brennslu á bíldekkjum og stærri plasthlutum svo sem kostur er og leita 

leiða til endurnýtingar. 

Leiðbeiningaskiltum skal koma upp þar sem opnunartímar eru kynntir ásamt 

umgengni um svæðið og hvar losun eigi að fara fram í hvert skipti. 

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 eða vegna röskunar 

lífríkis.
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3. Gildistaka. 
3.1. Starfsleyfi betta, sem veitt er i samræmi vid 5. gr. reglugerdar nr. 390/1985, um 

starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getur haft í för með sér mengun, samanber 3. gr. 

laga nr. 109/1984. um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2. desember 1987 

F.h.r. 
Ingimar Sigurðsson. 

Soffía Magnúsdóttir. 

Nr. 543 
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STARFSLEYFI 

fyrir sorpeyðingu á Raufarhöfn. 

I. Almenn ákvæði. 

1.1. Starfsleyfi þetta gildir fyrir eyðingu á heimilis-, iðnaðar- og verslunarsorpi í 
Raufarhafnarhreppi. 

I.2. Eigi má breyta eða auka þennan rekstur ef það getur leitt til aukinnar og/eða annarra 

mengunar, nema að fengnu nýju starfsleyfi. 

1.3. Skylt er að sjá um, að á Öllu athafnarsvæðinu sé gætt fyllsta hreinlætis, eftir því sem 

kostur er á og umhverfið sé snyrtilegt. 

1.4... Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt 

lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

2. Varnir gegn mengun umhverfis. 

2.1. Þeir aðilar, sem framleiðsluúrgangur og sérstakur úrgangur fellur til hjá, sjá um alla 

meðferð og aðflutning his í samráði við heilbrigðisnefnd. Sveitarstjórn getur 

ákveðið í samráði við heilbrigðisnefnd að mismunandi tegundum þessa úrgangs sé 
haldið aðgreindum í nýtingarskyni. 

Þeim hluta sérstaks úrgangs, sem telst hættulegur, má ekki blanda saman við annan 

úrgang. Einstökum tegundum hættulegs úrgangs skal auk þess halda aðgreindum í 

samráði við Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðisnefnd. 

Athafnasvæði sorpeyðingarinnar skal vera vel afgirt og skal gera sérstakar ráðstafanir 

til að fok berist ekki frá staðnum. Sorpbrennsluþró skal vera útbúin fokgrindum að 
ofan og við öskulosunarop. 

Úrgangur, sem kann að berast frá sorpeyðingunni út fyrir afgirt athafnasvæði hennar 
skal hreinsa upp reglulega. 

Sérstakur staður skal vera fyrir brotamálm innan girðingar, ekki er leyfilegt að 

brotamálmar verði urðaðir, heldur leitast við að þeir fari til brotamálmsgeymslu eftir 

því sem tök eru á. Svæðið umhverfis brotamálmsgeymslu og vinnslu skal vera 

afmarkað með jarðvegshólum þannig að það falli vel við landslagið og ekki verði 
sjónlýti af bílflökum og öðru stórskrani. 

2.6. Úrgangur. sem urðaður er skal þakinn a. m. k. 60 cm. af jarðvegi. Urðun skal fara 

fram reglulega og leitast skal við að urða úrgang á vel afmörkuðum stöðum innan 
urðunarsvæðisins. 

2.7. Að aflokinni urðun skal svæðið frágengið þannig að snyrtilegt sé og að það falli sem 

best inn í landslagið. Sá skal grasfræi eða öðrum gróðri við lokafrágang. 
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2.8. Öllllosun á úrgangi í Skjálfandafljót eða á bakka þess er óheimil. 

2.9. Takmarka skal brennslu á bíldekkjum og stærri plasthlutum svo sem kostur er og leita 

leiða til endurnýtingar. 
2.10. Leiðbeiningaskiltum skal koma upp þar sem opnunartímar eru kynntir ásamt 

umgengni um svæðið og hvar losun eigi að fara fram í hvert skipti. 

2.11. 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 eða vegna röskunar 

lífríkis. 

3. Gildistaka. 
3.1. 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, samanber 3. gr. 

laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2. desember 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. 
Soffía Magnúsdóttir. 
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STARFSLEYFI 

fyrir sorpeyðingu á Húsavík. 

1. Almenn ákvæði. 
1.1. Starfsleyfi þetta gildir fyrir eyðingu á heimilis-, iðnaðar- og verslunarsorpi á Húsavík. 

1.2. Eigi má breyta eða auka þennan rekstur ef það getur leitt til aukinnar og/eða annarrar 

mengunar, nema að fengnu nýju starfsleyfi. 

1.3. Skylt er að sjá um, að á öllu athafnarsvæðinu sé gætt fyllsta hreinlætis. eftir því sem 

kostur er á og umhverfið sé snyrtilegt. 

1.4. Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt 

lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

2. Varnir gegn mengun ytra umhverfis. 

2.1. Þeir aðilar, sem framleiðsluúrgangur og sérstakur úrgangur fellur til hjá, sjá um alla 

meðferð og aðflutning úrgangsins í samráði við heilbrigðisnefnd. Sveitarstjórn getur 

ákveðið í samráði við heilbrigðisnefnd að mismunandi tegundum þessa úrgangs sé 

haldið aðgreindum í nýtingarskyni. 

2.2. Þeim hluta sérstaks úrgangs, sem telst hættulegur, má ekki blanda saman við annan 

úrgang. Einstökum tegundum hættulegs úrgangs skal auk þess halda aðgreindum í 

samráði við Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðisnefnd. 

2.3. Úrgangur, sem kann að berast frá sorpeyðingunni út fyrir afgirt athafnasvæði hennar 

skal hreinsa upp reglulega. 

2.4. Sérstakur staður skal vera fyrir brotajárn innan girðingar sorpeyðingarstöðvarinnar, 

ekki er leyfilegt að brotamálmar verði urðaðir, heldur leitast við að þeir fari til 

brotamálmsvinnslu eftir því sem tök eru á.
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Urgangur, sem urdadur er skal bakinn a. m. k. 60 cm. af jardvegi. Urdun skal fara 

fram reglulega og leitast skal við að urða úrgang á vel afmörkuðum stöðum innan 

urðunarsvæðisins. 

2.6. Að aflokinni urðun skal svæðið frágengið þannig að snyrtilegt sé og að það falli sem 

best inn í landslagið. Sá skal grasfræi eða Öðrum gróðri við lokafrágang. 

2.7. Koma skal upp jarðvegshólum til að byrgja sýn inn á urðunarsvæðið. 

2.S. Leiðbeiningaskiltum skal koma upp þar sem opnunartímar eru kynntir ásamt 

umgengni um svæðið og hvar losun eigi að fara fram í hvert skipti. 

2.9. Rykmengun frá sorpbrennsluofni skal eigi vera meiri en 200 mg/n m. 

2.10. Takmarka skal brennslu á bíldekkjum og stærri plasthlutum svo sem kostur er á og 

leita leiða til endurnýtingar. 

2.11. Losun málmhluta í öskurennu sorpbrennslustöðvar er óheimil. 

2.12. 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 heilsuiar almennings eða vegna röskunar 

lífríkis. 

3. Gildistaka. 

   

      

3.1. Starfsleyfi þetta, sem gefið er út 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 heilbrigðisettirlit, öðlast þegar 

gildi. 

Heilbrigðis- og trvggingamálaráðuneytið, 2. desember 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Ingimar Sigurðsson. 
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STARFSLEYFI 

fyrir sorpeyðingu í Presthólahreppi (Kópaskeri). 

1. Almenn ákvæði. 

I.1. Starfsleyfi þetta gildir fyrir eyðingu á heimilis-, iðnaðar- og verslunarsorpi í 

hreppnum. 

I.2. Eigi má breyta eða auka þennan rekstur ef það getur leitt til aukinnar og/eða annarrar 

mengunar, nema að fengnu nýju starfsleyfi. 

I.3. Skylt er að sjá um, að á öllu athafnarsvæðinu sé gætt fyllsta hreinlætis, eftir því sem 

kostur er á og umhverfið sé snyrtilegt. 

I.4. Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt 

lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

2. Varnir gegn mengun umhverfis. 

2.1. Þeir aðilar, sem framleiðsluúrgangur og sérstakur úrgangur fellur til hjá, sjá um alla 

meðferð og aðflutning úrgangsins Í samráði við heilbrigðisnefnd. Sveitarstjórn getur 

ákveðið í samráði við heilbrigðisnefnd að mismunandi tegundum þessa úrgangs sé 
haldið aðgreindum í nýtingarskyni. 
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Þeim hluta sérstaks úrgangs, sem telst hættulegur, má ekki blanda saman við annan 

úrgang. Einstökum tegundum hættulegs úrgangs skal auk þess halda aðgreindum í 

samráði við Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðisnefnd. 
Athafnasvæði sorpeyðingarinnar skal vera vel afgirt og skal gera sérstakar ráðstafanir 

til að fok berist ekki frá staðnum. Sorpbrennsluþró skal vera útbúin fokgrindum að 

ofan og við öskulosunarop. 

Úrgangur, sem kann að berast frá sorpeyðingunni út fyrir afgirt athafnasvæði hennar 

skal hreinsa upp reglulega. 

Sérstakur staður skal vera fyrir brotajárn innan girðingar sorpeyðingarstöðvarinnar, 

ekki er leyfilegt að brotamálmar verði urðaðir, heldur leitast við að þeir fari til 
brotamálmsvinnslu eftir því sem tök eru á. 

Úrgangur, sem urðaður er skal þakinn a. m. k. 60 cm. af jarðvegi. Urðun skal fara 

fram reglulega og leitast skal við að urða úrgang á vel afmörkuðum stöðum innan 
urðunarsvæðisins. 

Að aflokinni urðun skal svæðið frágengið þannig að snyrtilegt sé og að það falli sem 
best inn í landslagið. Sá skal grasfræi eða öðrum gróðri við lokafrágang. 

Leiðbeiningaskiltum skal koma upp þar sem opnunartímar eru kynntir ásamt 

umgengni um svæðið og hvar losun eigi að fara fram í hvert skipti. 

Takmarka skal brennslu á bíldekkjum og stærri plasthlutum svo sem kostur er og leita 

leiða til endurnýtingar. 

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 eða vegna röskunar 

lífríkis. 

. Gildistaka. 

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, samanber 3. gr. 

laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og trvggingamálaráðuneytið, 2. desember 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. 

Soffía Magnúsdóttir. 

16. desember 1987 Nr. 546 

REGLUGERÐ 

um fæðingarorlof samkvæmt lögum nr. 59 frá 31. mars 1987 um 

breyting á lögum um almannatryggingar nr. 67/1971 með síðari breytingum. 

1.0 Gildissvið. 

1. gr. 

Bætur Tryggingastofnunar ríkisins í fæðingarorlofi eru annars vegar fæðingarstyrkur og 

hins vegar fæðingardagpeningar. 

Fæðingarorlof skal taka í einu lagi.
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Þegar sérstaklega stendur á. vegna heilsufars barns, er þó heimilt, að fengnu vottorði 

læknis, sem annast hefur barnið, að foreldri taki hluta af fæðingarorlofi án þess að því sé gert 

skylt að ljúka leyfinu í einu lagi. Hvert tímabil má þó ekki vera skemmra en einn mánuður. 

Töku fæðingarorlofs skal þó ætíð ljúka innan árs frá fæðingu barnsins. 

2 

Sá, sem á rétt til bótagreiðslna í fæðingarorlofi samkvæmt reglugerð þessari á rétt á 

Ólaunuðu leyfi frá störfum þann tíma, sem bætur í fæðingarorlofi eru greiddar. 

gr. 

3. gr. 
Félagsmenn í samtökum opinberra starfsmanna, bankamanna eða annarra stéttar- 

félaga, er njóta óskertra launa í fæðingarorlofi samkvæmt kjarasamningum eiga ekki rétt á 

bótagreiðslum í fæðingarorlofi frá Tryggingastofnun ríkisins þann tíma sem óskert laun eru 

greidd. 

Þegar sleppir þriggja mánaða samningsbundnu fæðingarorlofi á óskertum launum hjá 

aðilum, sem taldir eru upp í 1. málsgr., geta þeir sótt um bætur í fæðingarorloti fyrir fjórða 

mánuð (fjórða og fimmta mánuð eftir 1. janúar 1989 og fjórða, fimmta og sjötta mánuð eftir 

1. janúar 1990) fæðingarorlofs til Trygpingarstofnunar ríkisins, enda hafi launað fæðingar- 

orlof þessara aðila ekki verið lengt með reglugerð eða kjarasamningi. 

Á meðan ekki hefur verið tekin ákvörðun um sambærilega lengingu fæðingarorlofs og 

reglugerð þessi kveður á um, til þeirra aðila sem taldir eru upp í I. málsgr., skulu bætur 

þeirra í fæðingarorlofi fyrir fjórða mánuðinn (fjórða og fimmta mánuðinn eftir 1. janúar 

1989 og fjórða, fimmta og sjötta mánuðinn eftir |. janúar 1990) greiðast eftir þeim reglum 

sem settar eru í reglugerð þessari. 

  

då. gr. 

Frá 1. janúar 1988 skulu bætur í fæðingarorlofi greiddar í fjóra mánuði. 

Frá 1. janúar 1989 skulu bætur í fæðingarorlofi greiddar í fimm mánuði. 

Frá 1. janúar 1990 skulu bætur í fæðingarorlofi greiddar í sex mánuði. 

Ef fæðingarorlof hefur ekki hafist fyrir 1. október 1987 skal vegna fæðinga á tímabilinu 

1. október — 31. október 1987 greiða bætur í fæðingarorlofi samkvæmt reglugerð þessari í 

einn mánuð á árinu 1988. Vegna fæðinga 1. nóvember — 30 nóvember 1987 skal greiða 

fj í fæðingarorlofi samkvæmt reglugerð þessari í 2 mánuði á árinu 1988 og vegna fæðinga 

„ desember — 31. desember 1987 skal greiða bætur í fæðingarorlofi samkvæmt reglugerð 

bass í þrjá mánuði á árinu 1988. 
Ef fæðingarorlof hefur ekki hafist fyrir 1. september 1968 skal vegna fæðinga á 

tímabilinu 1. september — 31. desember 1988 greiða bætur í fæðingarorlofi samkvæmt 

reglugerð þessari í fimm mánuði á árunum 1988 — 1989. 

Ef fæðingarorlof hefur ekki hafist fyrir 1. ágúst 1989 skal vegna fæðinga á tímabilinu 1. 

ágúst — 31. desember 1989 greiða bætur í fæðingarorlofi samkvæmt reglugerð þessari í sex 

mánuði á árunum 1989 — 1990. 

Félagsmenn í samtökum opinberra starfsmanna, bankamanna eða annarra stéttar- 

félaga, er njóta óskertra launa í þrjá mánuði í fæðingarorlofi meen t kjarasamningum og 

sem fæða barn á tímabilinu 1. október — 31. desembe r 1987 (1. september — 31. desember 

1988 og 1. ágúst — 31. desember 1989) skulu eiga rétt á bótum í fæðingarorlofi fyrir fjórða 

mánuðinn (fjórða og fimmta mánuðinn eftir í. janúar 1989 og fjórða, fimmta og sjötta 

mánuðinn eftir 1. janúar 1990) frá Tryggingastofnun ríkisins samkvæmt þeim reglum sem 

settar eru Í reglugerð þessari, enda hafi launað fæðingarorlof þessara aðila ekki verið lengt 

með reglugerð eða kjarasamningi. 

G 
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Fæðingarstyrk skal greiða við hverja fæðingu til móður sem lögheimili á hér á landi, 

samkvæmt lögum um lögheimili nr. 35/1960, sbr. þó 3. gr. reglugerðar þessarar. 

6. gr. 

Fæðingardagpeninga í fæðingarorlofi skal greiða til móður, sem lögheimili á á Íslandi 
samkvæmt lögum um lögheimili nr. 35/1960, sbr. þó 3. gr. reglugerðar þessarar. 

Nú hefur móðir fengið fæðingardagpeninga í a.m.k. einn mánuð eftir fæðingu og á þá 

faðir rétt á greiðslu fæðingardagpeninga í stað móður ef hún óskar þess, enda leggi hann 

niður launaða vinnu á meðan. Þó skulu greiðslur til þeirra sameiginlega aldrei nema meira 

en fjögurra mánaða fæðingardagpeningum (fimm mánaða eftir 1. janúar 1989 og sex 

mánaða eftir Í. Janúar 1990). 

2.0 Fæðingarstyrkur. 

2.1 Fjárhæðir fæðingarstyrks. 

7. gr. 

Frá 1. janúar 1988 skal fjárhæð fæðingarstyrks nema kr. 16.543 á mánuði. Upphæð 

fæðingarstyrks skal hækka með sama hætti og aðrar bætur lífeyristrygginga Tryggingastofn- 

unar ríkisins. 

2.2 Upphaf greiðslna fæðingarstyrks. 

8. gr. 

Að jafnaði skal hefja greiðslu fæðingarstyrks miðað við fæðingarmánuð barnsins. 

Þó má hefja greiðslu fæðingarstyrks allt að einum mánuði fyrir áætlaðan fæðingardag, 

sem staðfestur skal með læknisvottorði eða vottorði heilsugæslustöðvar, enda hafi móðir 

lagt niður launuð störf sín, er greiðslur fæðingarsty rks hefjast. 

Beri fæðingu að fyrir áætlaða töku fæðingarorlofs miðast greiðslur fæðingarstyrksins við 

fæðingarmánuð barnsins. 

  

2.3 Greiðsla fæðingarstyrks vegna andvanafæðingar eða fósturláts. 

9. gr. 

Ekki skal greiða fæðingarstyrk lengur en í 3 mánuði vegna andvanafæðingar eftir 28 

vikna meðgöngutíma. Leggja skal fram læknisvottorð til staðfestingar lengd meðgöngu. 

þe
i 10. gr. 

Ekki skal greiða fæðingarstyrk lengur en í 2 mánuði vegna fósturláts eftir 20 vikna 

meðgöngu. Leggja skal fram læknisvottorð til staðfestingar lengd meðgöngu. 

G 

2.4 Greiðsla fæðingarstyrks vegna fjölburafæðinga. 

ll. gr. 

Framlengja skal greiðslu fæðingarstyrks um einn mánuð fyrir hvert barn umfram eitt ef 

fleiri fæðast í einu.
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2.5 Greiðsla fæðingarstyrks vegna ættleiðingar, fósturs eða varanlegrar dvalar á stofnun. 

12. gr. 

Vegna töku barns yngra en fimm ára skal greiða kjörforeldri, uppeldis- eða fóstur- 
foreldri fæðingarstyrk í þrjá mánuði (fjóra mánuði frá 1. janúar 1989 og fimm mánuði frá 1. 

janúar 1990) frá því er fyrir liggur staðfesting barnaverndarnefndar eða sveitarfélags um 

fósturráðstöfun eða leyfi til ættleiðingar eftir því sem við á. 

Sé um leyfi til ættleiðingar að ræða skal ættleiðingarleyfi dóms- og kirkjumálaráðuneyt- 

is fylgja umsókn um fæðingarstyrk. Upphaf greiðslu fæðingarstyrks skal miðast við 

útgáfumánuð ættleiðingarleyfis. 

Sé um uppeldis- eða fósturráðstöfun að ræða skulu viðkomandi barnaverndaryfirvöld 

tilkynna Tryggingastofnun ríkisins án tafar um ráðstöfunina. Skal greiðsla fæðingarstyrks 

hefjast í þeim mánuði sem tilkynning berst. 

13. gr. 

Vegna ættleiðingarleyfa og tilkynninga um uppeldis- eða fósturráðstöfun á tímabilinu 1. 

nóvember — 30. nóvember 1987 skal greiða fæðingarstyrk skv. reglugerð þessari í einn 

mánuð á árinu 1988. Vegna ættleiðingarleyfa og tilkynninga um uppeldis- eða fósturráðstöf- 

un á tímabilinu Í. desember — 31. desember 1987 skal greiða fæðingarstyrk samkv. 

reglugerð þessari í tvo mánuði á árinu 1988. 

Vegna ættleiðingarleyfa og tilkynninga um uppeldis- eða fósturráðstöfun á tímabilinu |. 

október — 31. desember 1988 skal greiða fæðingarstyrk samkv. reglugerð þessari í fjóra 

mánuði á árunum 1988 — 1989. 

Vegna ættleiðingarleyfa og tilkynninga um uppeldis- eða fósturráðstöfun á tímabilinu 1. 

september — 31. desember 1989 skal greiða fæðingarstyrk samkv. reglugerð þessari í fimm 

mánuði á árunum 1989 — 1990. 

14. gr. 

Séu fleirburar innan fimm ára aldurs settir í fóstur á sama stað eða ættleiddir af sömu 

kjörforeldrum greiðist fæðingarstyrkur einum mánuði lengur fyrir hvert barn umfram eitt. 

Sama skal gilda ef fleiri börn en eitt, skyld eða óskyld, sem öll eru undir fimm ára aldri 

eru sett í fóstur um leið á sama stað eða ættleidd af sömu kjörforeldrum. 

15. gr. 

Greiðslur fæðingarstyrks falla niður frá þeim degi er foreldri lætur frá sér barn vegna 

ættleiðingar, uppeldis eða fósturs eða til varanlegrar dvalar á stofnun. 

Þó skal aldrei greiða fæðingarstyrk til móður í skemmri tíma en tvo mánuði eftir 

fæðingu í tilvikum þeim sem hér um ræðir. 

2.6 Lenging fæðingarstyrksgreiðslna vegna heilsufars móður eða heilsufars barns. 

16. gr. 

Ef um alvarlegan sjúkleika barns er að ræða, sem krefst nánari umönnunar foreldris, 

framlengist greiðsla fæðingarstyrks til móður um einn mánuð. 

Þörf fyrir aukna umönnun barns skal rökstudd með læknisvottorði sem staðfest er af 

tryggingaráði. 

17. gr. 

Sé barnshafandi konu nauðsynlegt af heilsufars- eða öryggisástæðum að leggja niður 

störf meira en mánuði fyrir áætlaðan fæðingartíma barns skal hún eiga rétt til fæðingarstyrks
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þann tíma. þó aldrei lengur en í tvo mánuði, enda verði ekki við komið breytingum á 

starfsháttum hennar eða tilfærslu í starfi. 

Umsókn um lengingu fæðingarstyrks samkvæmt þessari grein skal fylgja læknisvottorð 

og/eða vottorð vinnuveitanda um að ekki verði við komið breytingum á starfsháttum 

konunnar eða tilfærslum í starfi. 

Tryggingayfirlæknir skal staðfesta að þörf sé fyrir hendi samkvæmt ákvæði þessu. 

2.7 Ýmis ákvæði um fæðingarstyrk. 

18. gr. 

Unnt er að njóta samtímis greiðslu fæðingarstyrks og greiðslu sjúkradagpeninga. 

19. gr. 

Rísi ágreiningur um greiðslur fæðingarstyrks samkvæmt kafla þessum getur lífeyrisdeild 

Tryggingastofnunar ríkisins eða bótaþegi óskað úrskurðar tryggingaráðs. 

Tryggingaráð skal úrskurða um slíkan ágreining innan mánaðar frá því að kæran barst. 

3.0 Fæðingardagpeningar. 

3.1 Fjárhæðir fæðingardagpeninga. 

20. gr 20. gr. 
Fæðingardagpeningar skulu vera tvöfaldir sjúkradagpeningar einstaklings, eins og þeir 

eru ákveðnir á hverjum tíma. Þann 1. janúar 1988 eru tvöfaldir sjúkradagpeningar samtals 
kr. 20 820 á mánuði. 

3.2 Ákvörðun fæðingardagpeninga. 

21. gr. 

Launuð vinna merkir öll vinna að tekjuöflun, jafnt atvinnurekenda sem launþega. 

Dagvinnustundir í merkingu reglugerðar þessarar eru allar vinnustundir allt að 40 

stundum á viku án tillits til þess á hvaða tíma sólarhrings þær eru unnar. 

Fjárhæð fæðingardagpeninga ákvarðast af þeim dagvinnustundafjölda, sem foreldri 

hefur unnið á vinnumarkaði síðustu 12 mánuði fyrir töku fæðingarorlofs. 
12 mánaða tímabilið er ákveðið þannig: 

1. Umsókn móður um fæðingarorlof. 

a) Hafi kona tekið sér orlof frá launuðum störfum mánuði fyrir áætlaðan fæðingartíma 

barnsins eða fyrr, skal miða 12 mánaða tímabilið frá því mánuði fyrir fæðingu og síðan 
12 mánuði aftur í tímann. 

b) Taki konan sér orlof frá launuðum störfum með styttri fyrirvara en mánuði fyrir 

fæðingu, skal miða 12 mánaða tímabilið við þá dagsetningu er orlof frá störfum hófst. 
Umsókn föður um fæðingarorlof. 

12 mánaða tímabilið miðast við þann tíma, er faðir tekur fæðingarorlof og síðan 12 

mánuði aftur í tímann. 

to 

22. gr. 

Fullra fæðingardagpeninga njóta þeir sem unnið hafa 1032 — 2064 dagvinnustundir á 

síðustu 12 mánuðum fyrir töku fæðingarorlofs. 

Hálfra fæðingardagpeninga njóta þeir sem unnið hafa 516 — 1031 dagvinnustund á 

síðustu 12 mánuðum fyrir töku fæðingarorlofs.
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23. gr. 

Um atvinnuþátttöku eftirtalinna starfshópa gilda svofelldar sérreglur: 

Atvinnuþátttaka maka bænda við landbúnaðarstörf skal teljast 1.600 stundir á ári á 

sauðfjárbúum og 1.704 stundir á kúabúum. Atvinnuþátttöku maka bænda á blönduðum 

búum eða í öðrum búgreinum skal meta hverju sinni. 

Foreldri, sem rekur sjálfstæða atvinnustarfsemi eða vinnur við sjálfstæða atvinnustarf- 

semi án þess að þiggja laun sem launþegi, skal sanna vinnustundafjölda og launa- 

greiðslu með skattframtali, staðfestingu löggilts endurskoðanda, skattkorti, staðfest- 

ingu lífeyrissjóðs um greiðslu iðgjalda eða á annan hátt. 

3. Foreldri, sem vinnur launuð störf í heimahúsi, án þess að vinna sé unnin á vegum 

fyrirtækis, skal, auk vinnuveitandavottorðs, sanna vinnuframlag sitt með skattframtali, 

skattkorti eða staðfestingu verkalýðsfélags eða lífeyrissjóðs, eftir því sem við á. 

Sé um launuð störf við gæslu barna í heimahúsi að ræða, telst heilsdagsgæsla eins barns í 

i2 mánuði nema fjórðungi úr fullu starfi, eða 516 dagvinnustundum. 

4. Foreldri, sem hefur stundað nám að aðalstarfi í a.m.k. 6 mánuði á síðastliðnum 12 

mánuðum fyrir töku fæðingarorlofs, á rétt á fullum fæðingardagpeningum, enda 

jafngildi slíkt nám a.m.k. 1032 vinnustundum. 

Foreldri, sem hefur stundað nám að aðalstarfi í 3 — 6 mánuði á síðastliðnum 12 

mánuðum fyrir töku fæðingarorlofs, á rétt á hálfum fæðingardagpeningum, enda 

jafngildi slíkt nám a.m.k. 516 dagvinnustundum. 

Til sönnunar um skólavist skal leggja fram vottorð frá viðkomandi skóla. 

Verklegt nám, stundað á síðustu 12 mánuðum fyrir töku fæðingarorlofs skal meta til 

jafns við atvinnuþátttöku. 

þa
 

to
 

24. gr. 

Til atvinnuþátttöku telst sá tími, sem foreldri hefur sannanlega notið atvinnuleysisbóta. 

25. gr. 

Hafi foreldri af heilsufarsástæðum látið af launuðum störfum á síðustu 12 mánuðum 

fyrir töku fæðingarorlofs skal veikindatíminn teljast jafngildur vinnuframlagi samkvæmt 

reglugerð þessari, enda hafi foreldrið átt rétt til greiðslu launa eða sjúkra- (slysa-) 

dagpeninga á veikindatímabilinu. 

Áætlað vinnuframlag samkvæmt 1. málsgr. skal miðað við þau laun eða dagpeninga, 

sem foreldri hefur átt rétt til á verkindatímabilinu. 

3.3 Upphaf greiðslna fæðingardagpeninga og réttur föður til þeirra. 

26. gr. 

Verðandi móðir má hefja töku fæðingardagpeninga alit að einum mánuði fyrir áætlaðan 

fæðingardag, enda leggi hún niður launuð störf frá sama tíma. Staðfesta skal áætlaðan 

fæðingardag með læknisvottorði. 

Beri fæðingu að fyrir áætlaða töku fæðingarorlofs miðast greiðslur fæðingardagpeninga 

til móður við fæðingarmánuð barns. 

27. gr. 

Nú hefur móðir fengið fæðingardagpeninga í a.m.k. einn mánuð eftir fæðingu og á þá 

faðir rétt á greiðslu fæðingardagpeninga í stað móður ef hún óskar þess, enda leggi hann 

niður launaða vinnu á meðan.
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Foreldrar geta og skipt með sér fæðingarorlofi eða verið í fæðingarorlofi saman þó 

þannig að greiðslur til þeirra sameiginlega nemi ekki meira en fjögurra mánaða fæðingar- 

dagpeningum (fimm mánaða eftir 1. janúar 1989 og sex mánaða eftir 1. janúar 1990). 
Taki foreldrar samanlagt ekki allt það fæðingarorlof sem þeir eiga rétt á falla niður 

fæðingardagpeningagreiðslur fyrir þann tíma sem ekki er nýttur. 

3.4 Greiðsla fæðingardagpeninga vegna andvanafæðingar eða fósturláts. 

28. gr. 

Ekki skal greiða fæðingardagpeninga lengur en í þrjá mánuði ef um er að ræða 

andvanafæðingu eftir 28 vikna meðgöngutíma. Staðfesta skal lengd meðgöngu með 

læknisvottorði. 

29. gr. 

Ekki skal greiða fæðingardagpeninga lengur en í tvo mánuði vegna fósturláts eftir 20 

vikna meðgöngu. Staðfesta skal lengd meðgöngu með læknisvottorði. 

3.5 Greiðsla fæðingardagpeninga vegna fjölburafæðinga. 

30. gr. 

Greiðsla fæðingardagpeninga framlengist um einn mánuð fyrir hvert barn umfram eitt 

et fæðast fleiri í einu. 

3.6 Greiðsla fæðingardagpeninga vegna ættleiðingar, fósturs eða varanlegrar dvalar á 
stofnun. 

31. gr. 
Vegna töku barns yngra en fimm ára skal greiða kjörforeldri, uppeldisforeldri eða 

fósturforeldri fæðingardagpeninga í þrjá mánuði (fjóra mánuði frá 1. janúar 1989 og fimm 
mánuði frá 1. janúar 1990) frá því er fyrir liggur staðfesting barnaverndarnefndar eða 
sveitarfélags um fósturráðstöfun eða leyfi til ættleiðingar eftir því sem við á. 

Sé um leyfi til ættleiðingar að ræða skal ættleiðingarleyfi dóms- og kirkjumálaráðuneyt- 
is fylgja umsókn um fæðingardagpeninga. Upphaf greiðslu fæðingardagpeninga skal miðast 
við útgáfumánuð ættleiðingarleyfis. 

Sé um uppeldis- eða fósturráðstöfun að ræða skulu viðkomandi barnaverndaryfirvöld 
tilkynna Tryggingastofnun ríkisins án tafar um ráðstöfunina. Skal greiðsla fæðingardagpen- 
inga hefjast í þeim mánuði sem tilkynning berst. 

32. gr. 
Vegna ættleiðingarleyfa og tilkynninga um uppeldis- eða fósturráðstöfun á tímabilinu 1. 

nóvember — 30. nóvember 1987 skal greiða fæðingardagpeninga samkv. reglugerð þessari í 
einn mánuð á árinu 1988. Vegna ættleiðingarleyfa og tilkynninga um uppeldis- eða 
fósturráðstöfun á tímabilinu 1. desember — 31. desember 1987 skal greiða fæðingardagpen- 
inga samkv. reglugerð þessari í tvo mánuði á árinu 1988. 

Vegna ættleiðingarleyfa og tilkynninga um uppeldis- eða fósturráðstöfun á tímabilinu 1. 
október — 31. desember 1988 skal greiða fæðingardagpeninga samkv. reglugerð þessari í 
fjóra mánuði á árunum 1988 — 1989. 

Vegna ættleiðingarleyfa og tilkynninga um uppeldis- eða fósturráðstöðun á tímabilinu 
l. september — 31. desember 1989 skal greiða fæðingardagpeninga samkv. reglugerð 
þessari í fimm mánuði á árunum 1989 — 1990.
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33. gr. 

Séu fleirburar innan fimm ára aldurs settir í fóstur eða ættleiddir greiðast fæðingardag- 
peningar einum mánuði lengur fyrir hvert barn umfram eitt. 

Sama skal gilda ef fleiri börn en eitt, skyld eða óskyld, sem öll eru undir fimm ára aldri 

eru sett í fóstur um leið á sama stað eða ættleidd um leið af sömu kjörforeldrum. 

34. gr. 

Greiðslur fæðingardagpeninga falla niður frá þeim degi er foreldri lætur frá sér barn 

vegna ættleiðingar, uppeldis eða fósturs eða til varanlegrar dvalar á stofnun. 

Þó skal aldrei greiða fæðingardagpeninga til móður í skemmri tíma en tvo mánuði eftir 

fæðingu í tilvikum þeim sem hér um ræðir. 

3.7 Lenging fæðingardagpeningagreiðslna vegna heilsufars móður eða heilsufars barns. 

35. gr. 
Framlengja skal greiðslu fæðingardagpeninga um einn mánuð ef um er að ræða 

alvarlegan sjúkleika barns sem krefst nánari umönnunar foreldris. Hvort foreldri sem er 

getur, að ósk móður, dvalið hjá barni þann mánuð. 

Þörf fyrir aukna umönnun barns skal rökstudd með læknisvottorði sem staðfest er af 

tryggingaráði. 

36. gr. 

Sé barnshafandi konu nauðsynlegt af heilsufars- eða öryggisástæðum að leggja niður 

störf meira en mánuði fyrir áætlaðan fæðingartíma barns skal hún eiga rétt til fæðingardag- 

peninga þann tíma, þó aldrei lengur en í tvo mánuði, enda verði ekki við komið breytingum 

á starfsháttum hennar eða tilfærslu í starfi. 

Umsókn um lengingu fæðingardagpeninga samkvæmt þessari grein skal fylgja læknis- 

vottorð og/eða vottorð vinnuveitenda um að ekki verði við komið breytingum á starfsháttum 

konunnar eða tilfærslum í starfi. 
Tryggingayfirlæknir skal meta hvort þörf er fyrir hendi samkvæmt ákvæði þessu. 

  

3.8 Ýmis ákvæði um fæðingardagpeninga. 

37. gr. 

Enginn getur samtímis notið fæðingardagpeninga og sjúkradagpeninga. Sama gildir um 

fæðingardagpeninga og atvinnuleysisbætur. 

38. gr. 

Rísi ágreiningur um greiðslur fæðingardagpeninga samkvæmt kafla þessum getur 

lífeyrisdeild Tryggingastofnunar ríkisins eða bótaþegi óskað úrskurðar tryggingaráðs. 

Tryggingaráð skal úrskurða um slíkan ágreining innan mánaðar irá því að kæran barst. 

4.0 Ýmis ákvæði. 

39. gr. 

Fæðingarorlof greiðist af lífeyristryggingadeild Tryggingastofnunar ríkisins hjá umboðs- 

mönnum hennar gegn framvísun vottorðs læknis, fæðingarstofnunar eða heilsugæslustöðvar. 

Hafi umsækjandi unnið launuð störf, skal hann leggja fram vottorð launagreiðanda, 

sem staðfestir vinnustundafjölda og launagreiðslur síðastliðna 12 mánuði fyrir töku
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fæðingarorlofs. Sé um fleiri en einn launagreiðanda að ræða, skal lagt fram vottorð frá 

sérhverjum þeirra. 
Með umsókn föður um greiðslu fæðingardagpeninga í fæðingarorlofi skal fylgja ytir- 

lýsing vinnuveitanda þess efnis, að faðir muni leggja niður launuð störf þann tíma. sem 

fæðingardagpeningar verða greiddir. 

Um sérákvæði varðandi framlögð gögn til sönnunar á vinnuframlagi vísast til 21. gr. 

reglugerðar þessarar. 

40. gr. 

Barnshafandi kona skal tilkynna vinnuveitanda með a.m.k. 21 dags fyrirvara hvenær 

hún hyggst hefja fæðingarorlof sitt. 

Faðir, sem hyggst taka fæðingarorlof á móti móður eða um leið og hún, skal tilkynna 

það vinnuveitanda með 21 dags fyrirvara og jafnframt hve lengi hann verður frá störfum. 

Sé fyrir hendi réttur til lengingar fæðingarorlofs vegna fjölburafæðingar. veikinda barns 

eða veikinda móður skulu foreldrar og tilkynna vinnuveitanda sínum um lengingu orlofsins 

eins fljótt og auðið er. 

41. gr. 

Vilji kona hefja störf að nýju áður en lokið er fæðingarorlofi hennar, skal hún tilkynna 

það vinnuveitanda með 21 dags fyrirvara. Jafnframt skal hún tilkynna það til Trygginga- 

stofnunar ríkisins. Fæðingardagpeningar falla niður fyrir þann tíma sem hún nýtir ekki. 

42. ør. 

  

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 59 31. mars 1987 um breyting á lögum um 

almannatryggingar, nr. 67/1971 með síðari breytingum sbr. og lög nr. 57 31. mars 1987 um 

fæðingarorlof og öðlast gildi Í. janúar 1988. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. desember 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 
Dögg Pálsdóttir. 

11. desember 1987 Nr. 547 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 53, 12. febrúar 1987, um skuld- 

breytingarlán úr Fiskveiðasjóði Islands. 

I. gr. 

7. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Afgreiðslu skuldbreytingarlána samkvæmt re 

1987. 

glugerð þessari skal lokið 31. desember 

> 
2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 44/1976, um Fiskveiðasjóð Islands. til þess 

að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 11. desember 1987. 

F. hr. 

Arni Kolbeinsson. Gylfi Gautur Pétursson. 
  

B 70
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SAMÞYKKT 

um stjórn og fundarsköp Stöðvarhrepps. 

I. KAFLI 

Um skipan hreppsnefndar og verkefni hennar. 

Í. gr. 

Hreppsnefnd Stöðvarhrepps er skipuð 5 hreppsnefndarmönnum kjörnum skv. II. kafla 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 1. mgr. 10. gr. og 11. gr. sömu laga. 

2 gr £. BT. 

Starfstímabil hreppsnefndar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum lónum. 

3. gr. 

Hreppsnefnd fer með stjórn Stöðvarhrepps 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. 

d. Er 

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 

mþykktum. 

Þá getur hreppsnefnd ákveðið, að hreppurinn taki að sér verkefni, sem varða íbúa 

hreppsins sérstaklega, enda séu þau ekki falin öðrum til úrlausnar að lögum. 

6. gr. 

Meðal verkefna hreppsnefndar Stöðvarhrepps eru: 

1. Að kjósa oddvita og varaoddvita hreppsnefndar, nefndir, ráð og stjórnir skv. VI. kafla 

sveitarstjórnarlaga sbr. og V. kafla samþykktar þessarar, og skoðunarmenn til að 

annast endurskoðun ársreikninga hreppsins skv. VIII. kafla sveitarstjórnarlaga. Enn- 

fremur að ráða sveitarstjóra og aðra fasta starfsmenn hreppsins 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 hreppsins. stofnana hans og fyrirtækja, skv. VIII. kafla 

sveitarstjórnarlaga sbr. og 11. kafla samþykktar þessarar. 

DN
 

H. KAFLI 

Um 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.
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Hreppsnefnd skal afgreiða fjárhagsáætlun hreppssjóðs, fyrirtækja og stofna 

ins fyrir lok janúarmánaðar ár hvert að undangengnum tveimur umræðum í hí 

sbr. 24. gr. samþykktar þessarar 

Ef ekki tekst að afgreiða fjárhagsáætlun skv. Í. mgr. skal hreppsnefnd sæki 

um frest til félagsmálaráðuneytisins og tilgreina ástæður fyrir umsókninni. 

Form fjárhagsáætlunar skal vera í samræmi við form ársreikninga hreppsins 

greint á milli rekstraráætlunar, fjárfestingaráætlunar og áætlunar um fjármagnshí 

Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar tekur hreppsnefnd ákvarðanir um nýtingu tel 

Hreppssjóðs og tekjuöflun, um öflun lánsfjár, ef um það er að ræða og um 

fjármagns á fjárhagsárinu bæði til rekstrar og eignabreytinga. Þá skal við gerð fjárh 

unar hafa hliðsjón af veltufjárstöðu hreppssjóðs í byrjun fjárhagsárs og áætla 

breytingum, sem nauðsynlegt er talið að gera á veltufjárstöðunni. 

9. gr 

Fjárhagsáætlun skv. 8. gr. skal vera meginregla um fjármálastjórn hr 

fjárhagsárinu og ekki má stofna til útgjalda eða greiða fé úr hreppssjóði nema heimild 

þess í fy árhagsáætlun, útgjöldin séu lögbundin, samningsbundin eða samþykkt a 

nefnd. 

Samþykki hreppsnefnd fjárveitingu eða útgjöld utan fjárhagsáætlunar 

Jafnframt taka ákvörðun um, hvernig afla skuli 

annarra útgjalda, auknum tekjum eða lánsfé. 

til þeirra útgjalda s.s. með 

  

10. gr. 

Hafi forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar breyst verulega, s.s. ef verðlagsl 

hafa orðið verulega meiri en ráð var fyrir gert, er hreppsnefnd heimilt að endu 

fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgreiðir hreppsnefnd við eina umræðu, 

breytingartillögurnar verið kynntar hreppsnefndarmönnum á sannanlegan hátt og í 

I. gr. 

Hreppsnefnd skal hafa lokið A Br 08 0 ársreikninga hreppssjóðs, fy 

hans og stofnana eigi síðar en í Júnilok ár hvert skv. 88. gr. sveitarstjórnarlaga sbr 

gr. sömu laga. Eintak af ársreikningnum skal senda Hagstofu Íslands og félag 

neytinu fyrir 31. júlí ár hvert. Viðurlög skv. 2. mgr. 88 gr. sveitarstjórnarlaga lig; 

vanrækslu hreppsnefndar á afgreiðslu og skilum ársreikninga. 

  

HI. KAFLI 

Um fundarsköp hreppsnefndar. 

12. gr. 

Hreppsnefnd heldur fundi eins oft og þurfa þykir að mati oddvita hrep 

sveitarstjóra, þó eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. Skylt er að halda fund í hreppsn: 
5 - Ti 

1.m.k. bridjungur hreppsnefndarmanna krefst bess. 

13. gr. 

Aldursforseti nýkjörinnar hreppsnefndar kv eður hreppsnetndina saman 

fundar að afloknum hreppsnefndarkosningum, eigi síðar en 15 dögum eftir að | 

störfum, sbr. 2. gr. samþykktar þessarar, þ.e. eigi síðar en 30 dögum eftir kj« 

Aldursforseti getur falið sveitarstjóra að bc )ða fyrsta fund nýkjörinnar hrepr 
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14. gr. 

Oddviti hreppsnefndar eða sveitarstjóri, sbr. þó 13. gr. samþykktar þessarar, boðar 

hreppsnefndarfundi og ákveður jafnframt fundarstað, hafi hreppsnefnd ekki gert það. 

Hreppsbúum skal kunngert með auglýsingu, hvar og hvenær hreppsnefndarfundir eru 

haldnir. 

15. gr. 

Oddviti hreppsnefndar eda sveitarstjåri semur dagskrå hreppsnefndarfundar. 

Å dagskrå hreppsnefndarfundar skal taka: 

1. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar oddvita hreppsnefndar, kosningar nefnda, ráða 

og stjórna, svo og kosningar eða réðningar sveitarstjóra og annarra starfsmanna 

hreppsins. 

2. Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna á vegum hreppsins, ef, eða að svo miklu leyti, sem 

hreppsnefnd þarf að samþykkja ályktanir, sem í þeim felast, sbr. 55. gr. samþykktar 

þessarar. 

3. Önnur mál, sem falla undir verksvið hreppsnefndar og oddviti eða sveitarstjóri ákveða 

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 eða sveitarstjóra skriflega með tillögu eða fyrirspurn a.m.k. 

þremur sólarhringum fyrir fund. 

Dagskrá hreppsnefndarfundar skulu fylgja afrit fundargerða, tillagna og annarra gagna, 

sem oddviti eða sveitarstjóri telja nauðsynleg. Dagskrá skal jafnframt fylgja afrit fundar- 

gerðar síðasta hreppsnefndarfundar. 

16. gr. 

Oddviti eða sveitarstjóri skulu með að minnsta kosti tveggja sólarhringa fyrirvara hafa 

boðað hreppsnefndarmenn símleiðis á hreppsnefndarfund og kynnt þeim í meginatriðum 

dagskrá fundarins. 

17. gr. 

Oddviti eða sveitarstjóri skulu boða hreppsnefndarmenn símleiðis til aukafundar í 

hreppsnetnd a.m.k. sólarhring fyrir fund. 

18. gr. 

Aldursforseti hreppsnefndar setur fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar og stýrir 

honum, uns oddviti hreppsnefndar hefur verið kjörinn. 

Oddviti hreppsnefndar skal kjörinn til allt að fjögurra ára. Sá er rétt kjörinn oddviti. 

sem fengið hefur atkvæði meirihluta hreppsnefndarmanna. Verði þeim atkvæðafjölda eigi 

náð, skal kjósa að nýju um þá tvo, sem flest atkvæði fengu. 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.
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19. gr. 

Hreppsnefnd getur kosid skrifara og varaskrifara år håpi hreppsnefndarmanna til eins 
árs Í senn á sama fundi og oddvitakosning fer fram. Þeir 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. 

Hreppsnefndarfund skal að jafnaði halda 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 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 hreppsnefndarmanna er å 

fundi. Hreppsnefnd getur enga bindandi ålyktun 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 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 % viðstaddra hreppsnefndarmanna samþykkja slíkt afbrigði. 

24. or. 

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 og fyrirtækja hans. 

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. 

Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 
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25. gr. 

H >psnefndarmanni er skylt að sækja hre ”ppsnefnd arfundi nema lögmæt forföll hamli 

sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé hreppsnefndarmaður forfallaður um 

kal hann tilkynna forföllin til oddvita eð: 1 sveitarstjóra sem b 

d skv. 2. mgr. 32. gr. sveitarstjórnarlaga. 

tarstjóri skal sitja fundi hreppsnefndar með málfrelsi og tillö 

eðisrétt nema hann sé kjörinn hreppsnefndarmaður. 

pps eind eu heimilað að maður utan hreppsnefndar kveðji sér hljóðs á 

larsakir sk oða þá varamann 

  

gurétti, en ekki hefur 

b 

26. gr. 

Hreppsnefndarmanni ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls þegar það varðar 

an Sjålfan, skyldmenni eda nåna venslamenn hans svo 

aða hans mótist að einhverju leyti af því. 

1 fyrir afstöðu sinni. 

  
sérstaklega að almennt má ætla a 

Honum er þó heimilt að ge 

Hreppsnefnd sker umræðulaust úr hvort mál er svo vaxið. 

efndarmaður, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. 

ppsnefndarmanni, sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að skýra oddvita hreppsnefndar 

ra stuttlega 

  

DVI 

Hreppsnefndarmadur, sem 

psnefndar við umræðu og afgreiðslu þess. 
    

vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal 

27. gr. 

málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum hre 

sem taka vill til máls. 

Hreppsnefndarmaður hefur 

ndar. Hreppsnefndarmaður, 
al 

   

   

  

epps- 

skal óska heimildar oddvita. Að 

Yi skulu hreppsnefndarmenn taka til máls í þeirri röð. sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. 

a má frá þeirri reglu, ef um er að ræða sveitarstjóra eða hreppsnefndarmann, sem óskar 

ið gera stutta athugasemd eða Í koma leiðréttingu á 

Dpsnefndarmenn kvatt sér hljóðs samtímis 

N fe 

  

framfæri. Hafi tveir eða fleiri 

„ ákveður oddviti, í hvaða röð þeir skuli tala. 

28. gr. 

Hreppsnefndarmaður skal beina máli sínu til oddvita. Þegar til umræðu er fundargerð 

nda, ráða eða stjórna, skal hreppsnefndarmaður taka fram, hvaða lið/liði fundargerðar 

inar hann óskar að ræða. Í 

Hreppsneindarmaður má tala 

ppsnefndarmanni að taka of 

tvisvar við hverja umræðu máls. Heimilt er þó 

tar til máls, til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta 

lutningsmaður tillögu mega þó tala oftar en thugase asemd við fundarsköp. Sveitarstjóri eða f 

við hverja umræðu máls. 

net 

Ekki má hreppsnefndarmaður lesa upp prentað mál við umræður í hreppsnefnd nema 

) leyfi oddvita. 

29. gr. 

Beri hreppsnefndarmaður aðra menn brigslum. skal oddviti víta hann. Oddviti getur 
lagt tl við hreppsnefnd, að hreppsnefndarmaður, sem víttur hefur verið tvisvar á sama 
fundi, verði sviptur málfrelsi á þeim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. 

hreppsnefndarmaður ekki úrskurði oddvita eða hreppsnefndar e 

ndi, kal oddviti gera fundarhlé, 

Hlydnist 

eða ef óregla kemur upp á 

fresta fundi eða slíta honum, ef nauðsyn krefur.
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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 eina klukkustund, ef 

einhver hreppsnefndarmaður kveður sér hljóðs. Umræður um fjárhagsáætlun eru ekki 

háðar ákvæðum greinar þessarar. 

31. gr. 

Hreppsnefndarmaður getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu, 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. 
Mál er afgreitt í hreppsnefnd með því að ) samþykkja það eða fella það, vísa því frá 

hreppsnefnd eða til afgreiðslu nefndar, ráðs eða stjórnar, oddvita eða 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. 

33. g 
Atkvæðagreiðsla á hreppsnefndarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 

Oddviti lur bå hreppsnefndarmenn sem sampy kkja mál. að rétta upp hægri hönd sína. Að 

því búnu leitar oddviti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir oddviti frá úrslitum 

hikvæðagreiðslunnar 

Ef mál er svo vaxið, að oddviti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla fari fram um það. 

skýrir hann frá því, að hann telji mál samþvkkt 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 nafnaskrá hreppsnefndarmanna í stafrófsröð og skal það ráðast af 

útdrætti, hvaða hreppsnefndarmaður greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Við nafnakall skal 

oddviti greiða atkvæði síðastur. Við nafnakall svarar hreppsnefndarmaður, 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, 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.
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Ad - BT. 
Hreppsnefnd getur rådid sérstakan fund Hara utan hreppsnefndar til ad 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, 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. 

Mál, sem tekin eru fyrir á lokuðum fundi sbr. 3. mgr. 20. 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. 

  

IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanns. 

Hreppsnefndarmaður á rétt á að fá mál samkvæmt 4. og 5. gr. samþykktar þessarar 

36. gr. 

tekið á dagskrá hreppsnefndarfundar, enda tilkynni hann það oddvita eða sveitarstjóra 

skriflega a.m.k. þremur sólarhringum fyrir fund. 

37. gr. 

Hreppsnetndarmanni er bæði rétt og skylt að sækja fundi hreppsnefndar nema lögmæt 

forföll hamli sbr. 25. 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 nefndum á vegum hreppsnefndar. Þó getur sá, sem verið hefur oddviti 

eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í í 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 

óhætilegs 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. E 

CO
 

39. gr. 

Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum hrepps- 

nefndar 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.
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40. gr. 
Hreppsnefndarmanni ber að gegna störfum sínum í hreppsnefnd af alúð og samvísku- 

semi og gæta hagsmuna hreppsins, en í störfum sínum er hreppsnefndarmaður einungis 
bundinn af lögum og sannfæringu sinni. 

41. gr. 

Hreppsnefndarmaður á aðgang að bókum og skjölum hreppsins og einnig óhindraðan 

aðgang að stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaöflunar 

vegna starfa sinna. 

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 hreppsnefndar. 

43. gr. 

Hreppsnefndarmanni ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls, 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. 

Hreppsnefndarmaður skal fá þóknun fyrir störf sín í hreppsnefnd. 

Takist hreppsnefndarmaður á hendur ferð á vegum hreppsins skv. ákvörðun hrepps- 
nefndar á hann rétt á greiðslu ferða- og dvalarkostnaðar. 

45. gr. 

Haga skal fundum hreppsnefndar þannig. að hreppsnefndarmaður eigi möguleika á að 
taka sér orlof árlega. 

46. gr. 

Geti hreppsnefndarmaður ekki sótt hreppsnefndarfund/fundi vegna veikinda eða af 
öðrum ástæðum tekur varamaður sæti hans meðan þannig hagar til, samkvæmt 25. gr. 

samþykktar þessarar. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna gilda einnig um 

varamenn, sem sitja hreppsnefndarfundi. 

V. KAFLI 

Nefndir, ráð og stjórnir. 

48. gr. 

Hreppsnefnd kýs fulltrúa í nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum laga, 

reglugerða og samþykktar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar 

hlutfallskosningar, ef einhver hreppsnefndarmanna óskar þess. 

Forstöðume nn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana hreppsins eru ekki kjörgengir í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá.
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49. gr 

Oddviti hreppsnefndar boðar nefnd saman til fyrsta fundar eða ákveður, hver skuli gera 
það. Á þeim fundi skal kjósa formann, varaformann og ritara nefndar. 

Ireppsnefnd kýs formenn nefnda eftir því sem lög kveða á um. 

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 

fyrirvara. 

  

    

50. 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 fiyst burt úr hreppnum, fellur frá eða forfallast á annan hátt varanlega, 

tekur varamaður hans sæti nema hreppsnefnd ákveði að kjósa aðalmann að nýju. 

    

nm
 

T 

Co
 

Nefndarfundur skal haldinn fyrir luktum dyn un efnd getur kvatt å sinn fund einstaka 

starfsmenn breppsins. Ennfremur getur nefnd bodid ac ið la að koma á sinn fund til viðræðna 

um tiltekin mál. 

sy 
34. gr. 

Formadur nefndar styrir fundum. Akvædi III. og IV. kafla samþykktar þessarar gilda 

um meðferð mála í nefndum, ráðum og stjórnum hreppsins, eftir því sem við á. 

sr 53. 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. 

54. gr. 
Nefndir, ráð og stjórnir hreppsins skulu halda gerðabækur. Kjörinn ritari nefndar skal 

færa fundargerð í gerðabók. 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. 

55. gr. 
Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna hreppsins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 

hreppsnefndar svo fljótt sem unnt er að afloknum nefndarfundi. 

Ályktun nefndar, ráðs eða stjórnar sem hefur í för með sér útgjöld, skal ætíð lögð fyrir 

hreppsnefnd til endanlegrar afgreiðslu. 

56. gr. 

Hreppsnefnd kýs í eftirfarandi nefndir, ráð og stjórnir: 

A. Til eins árs. Á fundi í júní ár hvert: 
1. Skoðunarmenn hreppsreikninga. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

2. Undirkjörstjórn við alþingiskosningar. Tveir aðalmenn (hreppstjóri, sjálfkjörinn for- 

maður) og þrír til vara skv. 10. gr. laga nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis. 

B. Til fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum hreppsnefndarkosningum:



9. 
to
 

6. 

oo
 

9. 

eda samkvæmt åkvædum um ver! . 

til starfa fellur niður í lok hvers kjörtím: 

{
D
a
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Afengisvarnarnefnd. Tveir adalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. åfengislaga nr. 

82/1969. 
Barnaverndarnefnd. Þrír adalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga um vernd 

barna og ungmenna nr. 53/1966. 

Byggingarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Verdi stofnud svædisbygginga- 

nefnd kýs hreppsnefnd einn aðalmann og einn varamann í hana eða á annan hátt eftir 
samkomulagi aðildarhreppa. 

Hafnarstjó I menn o nargir til vara skv. 9. gr. hafnalaga nr. 69/1984. 

Heilbrigðismálaráð. Einn aðalmaður og annar til vara úr hópi stjórnar heilsugæslu- 

I 

   
   

    
     

  

ge 
g jat     

stöðva skv. 7. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 59/1983 í samráði vid adildarhreppa 

Fáskrúðsfjarðarlæknishéraðs. 

Heilbrigðisnefnd. Einn fulltrúi og annar til vara í nefndina í Fáskrúðsfjarðarlæknishéraði 

skv. 6. gr. laga nr. 109/1984 um hollustuhætti og hei Íbrigðiseftirli t. 
A 

Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

Skólanefnd grunnskóla. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17. og ÍS. gr. laga nr. 

63/1974 um grunnskóla. 

Skólanefnd tónlistarskóla. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 2. gr. laga nr. 75/ 

1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla 

Stjórn heilsugæslustöðvar Fáskrúðsfjarðarlæknishéraðs. Einn aðalmaður og einn til 

vara í samráði við aðildarhreppa skv. 21. gr. laga nr. 59/1983 um heilbrigðisþjónustu. 

Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 36. gr. laga nr. 60/ 

1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

Tveir forðagæslumenn og jafnmargir til vara skv. 53. gr. búfjárræktarlaga nr. 31/1973 

Einn úttektarmaður og annar til vara skv. ábúðarlaga nr. 64/1976. 

   
  

  

57. gr. 

Hreppsnefnd getur kosið nefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum verkefnum. 
1 út skulu gefin í skipunarbréfi til þeirra. Umboð 

sveitarstjórna og fyrr ef verkefni er lokið. 

| skýrt afmarkað nafn þeirra, verksvið og 

    

    Við ákvörðun um skipan starfsnefnda sk 

fjöldi nefndarmanna. Þær nefndir. sem hefð er fyrir að kjósa í Stöðvarhreppi, eða gert er rí íð 

fyrir að kjósa. eru: 

l. Dagvistunarnefnd: Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin er tengiliður við 

starfsfólk og foreldrafélag Dagvistar á Stöðvarfirði. Auk þess ráðgefandi við uppbygg- 

ingu dagvistunarþjónustu í byggðarlaginu. 

Bókasafnsnefnd: Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin starfar í samráði við 

bókavörð og annast m.a. bókakar lup í samvinnu við hann. 

Atvinnumálanefnd: Fimm fulltrúar. Nefndin skal fylgjast með atvinnulífi byggðarlagsins 

og gera úttekt á stöðu þess ár hvert. Hún leitar upplýsinga og gerir tillögur til eflingar og 

fjölbreytni í atvinnulífi og hvetur eir nstaklinga og lélög til virkrar þátttöku. 

Sögunefnd: Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin skal annast söfnun gagna og 

frumvinnslu á öllu, sem á einn eða annan hátt setur tengst sögu byggðarlagsins og stuðla 

að ritun og útgáfu hennar. 

Riðunefnd: Þrír fulltrúar. Nefndin skal hafa forgöngu um fræðslu um riðuveiki í sauðfé 

og viðbrögð gegn henni. Er ráðgefandi varðandi niðurskurð v/riðu og skal fylgjast með 

því að reglur, sem stuðla að því að hefta útbreiðslu sjúkdómsins. séu haldnar. 

Fjárhags- og allsherjarnefnd: Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin vinnur að 

gerð fjárhags- og framkvæmdaáætlana í samvinnu við sveitarstjóra og fjallar um þau 

mál önnur, sem sveitarstjórn kann að vísa til hennar.
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VIL KAFLI 

Um framkvæmdastjórn og starfslið hreppsins. 

Hreppsnefnd ræður sveitarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við sveitar- 

stjóra þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans, kaup og kjör. Ráðningarsamning- 

ur skal staðfestur af hreppsnefnd. 

59. gr. 

Sveitarstjóri er framkvæmdastjóri hreppsins. Hann undirbýr fundi hreppsnefndar, 

semur dagskrá og boðar til funda sbr. 14. gr. samþykktar þessarar. Hann á sæti á fundum 

hreppsnefndar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt en eigi atkvæðisrétt nema hann sé 
kjörinn fulltrúi í hreppsnefnd. Hann hefur og rétti 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. 

60. gr. 

Hreppsnefnd ræður starfsmenn hreppsins og veitir þeim lausn frá störfum. Þetta á þó 

ekki við um lausráðna verkamenn, aflevsingamenn og aðra þá starfsmenn sem eigi eru 

ráðnir með 3 mánaða uppsagnarfresti. 

61. 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 starfssvið þeirra. Um kaup 

og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

62. gr. 

Um ráðningu verkamanna, afleysingamanna og annarra starfsmanna sem eigi eru 

ráðnir með 3 mánaða uppsagnarfresti fer eftir reglum sem hreppsnefnd setur. Um kaup og 

kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Stöðvarhrepps 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, 9. desember 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Þórhildur Líndal. 
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SAMÞYKKT 

um stjórn og fundarsköp Reykhólahrepps. 

I. KAFLI 

Um skipan hreppsnefndar og verkefni hennar. 

I. gr. 

Hreppsnefnd Reykhólahrepps er skipuð 7 hreppsnefndarmönnum kjörnum skv. IL. 

kafla sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 1. mgr. 10. gr. og 11. gr. sömu laga. 

2. gr. 

Starfstímabil hreppsnefndar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

3. gr. 

Hreppsnefnd fer með stjórn Reykhólahrepps 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. 

4. gr. 
Hreppsnefnd skal gæta hagsmuna hreppsins og vera f fyrirsvari fyrir hann og vinna ad 

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 Reykhólahrepps eru: 

1. Að kjósa oddvita og varaoddvita hreppsnefndar, nefndir, ráð og stjórnir skv. VI. kafla 

sveitarstjórnarlaga sbr. og V. kafla samþykktar þessarar, og skoðunarmenn til að 

annast endurskoðun ársreikninga hreppsins skv. VIII. kafla sveitarstjórnarlaga. Enn- 

fremur að ráða sveitarstjóra og aðra fasta starfsmenn hreppsins 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 hreppsins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VIII. kafla 
sveitarstjórnarlaga sbr. og 11. kafla samþykktar þessarar. 

R
E
N
 

H. KAFLI 

Um fjármálastjórn hreppsins. 

, 7. gr. 

A 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. Aætlunina skal endurskoða árlega í tengslum við 

afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar og skal þá framlengja áætlunina um eitt ár.
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8. gr. 

Hre ppsnefnd : skal afgreiða fjárhagsáætlun hreppssjóðs, fyrirtækja og stofnana hrepps- 

ins fyrir lok janúarmánaðar ár hvert að undangengnum tveimur umræðum í hreppsnefnd 

sbr. 24. gr. samþykktar þessarar. 

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 

fjármat járhagsárinu bæði til rekstrar og eignabreytinga. Þá skal við gerð fjárhagsáæil- 

unar hafa hliðsjón af veltufjárstöðu hreppssjóðs 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 hreppsins á 

fjárhagsárinu og ekki má stofna til útgjalda eða greiða fé úr hreppssjóði nema heimild sé til 

þess í fjárhagsáætlun, ú útgjöldin séu lögbundin, samningsbundin eða samþykkt at 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. 

  

Hafi forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar breyst verulega, s.s. ef verðlagsbreytingar 

hafa orðið verulega meiri en ráð var ál gert, er hreppsnefnd heimilt að endurskoða 

fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgi eppsnefnd við eina umræðu, enda hafi 

tar Í „ppsneft darmönnum á sannanlegan hátt í tæka tíð. breytingartillögurnar verið kynntar hre 

  

Hreppsne fnd skal hafa lokið fullnaðar afgreiðslu ársreikninga hreppssjóðs, fyrirtækja 

hans og stofnana eigi síðar en í júnílok ár hvert skv. 88. gr. sveitarstjórnarlaga sbr. 82. og 83 

gr. sömu laga. Eintak af ársreikningnum skal senda Hagstofu Íslands og félagsmálaráðu- 

neytinu fyrir 31. júlí ár hvert. Viðurlög mgr. 88. gr. sveitarstjórnarlaga liggja við 

vanrækslu hreppsnefndar á afgreiðslu og skilum ársreikninga. 

  

  

    

lll. KAFLI 

Um fundarsköp hreppsnefndar. 

2. gr. 

Hreppsnefnd heldur reglulega fundi eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. 

Heimilt er að fella niður fundi í hreppsnefnd í allt að tvo mánuði. 

Aukafundi skal halda í hreppsnefnd eftir því sem þörf krefur að mati oddvita hreppsins 

og sveitarstjóra og skylt er að halda aukatund í hreppsnefnd ef 

hre ppsnefndarmanna krefst þess. 

  

ik. þriðjungur 

  

13. or 3. gr. 
Aidursforseti nýkjörinnar hreppsnefndar kveður hreppsnefndina saman til fy 

fundar að afloknum hreppsnefndarkosningum, eigi síðar en 15 dögum eftir að hún tekur við 

      

störfum, sbr. 2. gr. samþykktar þessarar, þ.e gi síðar en 30 dögum eftir kjördag
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14. gr. 

Sveitarstjóri boðar hreppsnefnd til funda í samráði við oddvita, sbr. þó 13. gr. 
samþykktar þessarar, og ákveður jafnframt fundarstað, hafi hreppsnefnd ekki gert það 

Hreppsbúum skal kunngert með auglýsingu, hvar og hvenær hreppsnefndarfundir eru 
haldnir. 

15. gr. 

Oddviti hreppsnefndar og sveitarstjóri semja dagskrá hreppsnefndarfundar. 

Á dagskrá hreppsnefndarfundar skal taka: 
l. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar oddvita hreppsnefndar, kosningar nefnda, ráða 

og stjórna svo og ráðningar sveitarstjóra og annarra starfsmanna hreppsins. 
2. Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna á v 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 eða sveitarstjóri ákveður 
að taka á dagskrá eða einhver hreppsnefndarmanna óskar, að tekin verði á dagskrá. 

Dagskrá hreppsnefndarfundar skulu fylgja afrit fundargerða, tillagna og annarra gagna, 

sem oddviti eða sveitarstjóri telur nauðsynleg. Dagskrá skal jafnframt fylgja afrit fundar- 
gerðar síðasta hreppsnefndarfundar. 

16. gr. 

Sveitarstjóri skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir hreppsnefndarfund hafa 

boðað hreppsnefndarmenn símleiðis á hreppsnefndarfund og kynnt þeim í meginatriðum 
dagskrá fundarins. 

17. gr. 

Sveitarstjóri skal boða hreppsnefndarmenn símleiðis til aukafundar í hreppsnefnd 
a.m.k. sólarhring fyrir fund. 

18. gr 

Aldursforseti hreppsnefndar setur fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar og stýrir 

honum, uns oddviti hreppsnefndar hefur verið kjörinn. 

Oddviti hreppsnefndar skal kjörinn til fjögurra ára. 

Sá er rétt kjörinn oddviti, sem fengið hefur atkvæði meirihluta hreppsnefndarmanna. 

Verði þeim atkvæðafjölda eigi náð, skal kjósa að nýju um þá tvo, sem flest atkvæði fengu. 

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 hans, 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 
17. kl. 

Hreppsnefnd getur kosið skrifara og var raskrifara úr hópi hreppsnefndarmanna til eins 

árs Í senn á sama fundi og oddvitakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosnin ngu. 

rar skulu telja saman atkvæði við kosningar og þegar atkvæðagreiðslur fara fram í 
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20. gr. 

Hreppsnefndarfundur skal haldinn í húsnæði sem fullnægir ákvæðum byggingarlaga og 

byggingarreglugerðar um aðgang fatlaðs fólks. 

Hreppsnefndarfund skal að jafnaði halda 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 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. 

Í. gr. 

Hreppsnefndarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur hreppsnefndarmanna er á 

fundi. Hreppsnefnd getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

2 
DN IQ
 

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 %4 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: 

I. 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. 

IK LZ). BT. 

Hreppsnefndarmanni er skylt að sækja hreppsnefndarfundi nema lögmæt forföll hamli Í ) Ja hrTepf i SsMæt Iic | 
svo sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé hreppsnefndarmaður forfallaður um 

stundarsakir skal hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin til sveitarstjóra sem boðar þá
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varamann á fund. Hreppsnefndarmanni, sem forfallast um stundarsakir er heimilt að 

ákveða, hver varamanna hans skuli taka sæti á hreppsnefndarfundi ella tekur varamaður 

sæti samkvæmt ákvæðum 1. 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 , må taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. 

Hreppsnefndarmanni, 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 hreppsnefndarmenn taka til máls í þeirri 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 coat 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 

annarrar nefndar, skal hreppsnefridarmaður 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. 

UG
 

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 

undi, verði sviptur málfrelsi á beim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist 

treppsnefndarmaður ekki úrskurði oddvita eða hreppsnefndar eða ef óregla kemur upp á 

undi, skal oddviti gera fundarhlé, fresta fundi eða slíta fundi, ef nauðsyn krefur. 
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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, viðaukatillögu, 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 nefndar, ráðs eða stjórnar, oddvita eða 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. 

33. gr. 

Atkvæðagreiðsla á hreppsnefndarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu. 
Oddviti biður þá hreppsnefndarmenn sem samþykkja mál, að rétta upp hægri hönd sína. Að 

því búnu leitar oddviti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir oddviti frá úrslitum 
atkvæðagreiðslunnar. 

sf 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 gerð við það. 
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 nafnaskrá hreppsnefndarmanna í stafrófsröð og skal það ráðast af 
útdrætti, hvaða hreppsnefndarmaður greiðir fyrst atkvæði við nafnakall. Við nafnakall skal 
oddviti greiða atkvæði síðastur. Við nafnakall svarar hreppsnefndarmaður, 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, 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.
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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, 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. 

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. 

IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanns. 

36. gr. 

Hreppsnefndarmaður á rétt á að fá mál samkvæmt 4. og 5. gr. samþykktar þessarar 

tekið á dagskrá hreppsnefndarfundar, enda tilkynni hann það sveitarstjóra. 

37. gr. 

Hreppsnefndarmanni er bæði rétt og skylt að sækja fundi hreppsnefndar nema lögmæt 

forföll hamli sbr. 25. gr. samþykktar þessarar. — Hreppsnefndarmaður er skyldur til að taka 

að sér þau störf, sem hreppsneind felur honum og varða verkefni hreppsnefndar, s.s. 

oddvitastörf og störf í nefndum á vegum hreppsnefndar. Þó getur sá, sem verið hefur oddviti 

eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í 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 hrepps- 

nefndar 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



Nr. 549 1056 7. desember 1987 

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 sannfæringu sinni. 

41. gr. 

Hreppsnefndarmadur å adgang að bókum og skjölum hreppsins og einnig óhindraðan 

aðgang að stofnunum og fyrirtækjum hans á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaöflunar 

vegna starfa sinna. 

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 máls, þegar það 

varðar hann sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo mjög, að almennt má ætia 

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. 

Hreppsnefndarmaður skal fá þóknun fyrir störf sín í hreppsnefnd. Hreppsnefndarmað- 

ur, sem þarf að fara um langan veg milli heimilis og fundarstaðar 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. 

ÁS. gr. 

Haga skal fundum hreppsnefndar þannig, að hreppsnefndarmaður eigi möguleika á að 

taka sér orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

46. gr. 

Geti hreppsnefndarmaður ekki sótt hreppsnefndarfund/fundi vegna veikinda eða af 

öðrum ástæðum tekur varamaður sæti hans meðan þannig hagar til, samkvæmt 25. gr. 

samþykktar þessarar. 

fs
 47. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna gilda einnig um 

varamenn, sem sitja hreppsnefndarfundi.
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V. KAFLI 

Nefndir, ráð og stjórnir. 
K 48. gr. 

Hreppsnefnd kýs fulltrúa í nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt ákvæðum laga, 

reglugerða og samþykktar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, bundnar 

hluttallskosningar, ef einhver hreppsnefndarmann a óskar þess 

Forstöðumenn og stjórnendur fy rirtækj a og stofnana hrey ppsins eru ekki kjörgengir í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir sta 

   

  

Oddviti hreppsnefndar boðar nefnd saman til fyrsta fundar eða ákveður, hver skuli gera 

það. Á þeim fundi skal kjósa formann, varaformann og ritara nefndar, nema lög kveði á um 

annað. 

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 
fyrirvars fyrirvara. 

  

50. 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. 

51. gr. 

Nefndarfundur skal haldinn fyrir luktum dyrum. Nefnd getur kvatt å sinn fund einstaka 

starfsmenn hreppsins. Ennfremur getur nefnd boðið aðila að koma á sinn fund til viðræðna 

um tiltekin mál. 

52. gr. 

Formaður nefndar stýrir fundum. Akvæði ll. og IV. kafla samþykktar þessarar gilda 

um meðferð mála í nefndum, ráðum og stjórnum hreppsins, eftir því sem við á. 

<a 
33. T. 

GG
 

Um hlutverk og valdsvið nefnda, ráða og stjórna á vegum hreppsins fer eftir því sem 

Mið er í lögum, reglugerðum eða samþykktum hreppsnefndar. 

Hreppsnefnd getur falið nefnd tuilnaðarafgreiðslu einstakra mála eða málaflokka nema 
íkt vald sé að lögum sérstaklega falið hreppsnefnd til ákvörðunar. 

  

JR
 

K
E
 

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, das agsetningu beirra, nåfn a0ila, 

meginefni og hvaða afgreiðslu þau hljóta. Í fundarlok skal fundargerð lesin upp og allir 

viðstaddir nefndarmenn undirrita hana.
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nm
 5. ør 5. gr. 

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna hreppsins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 

hreppsnefndar og skal það gert svo fljótt sem unnt er að afloknum nefndarfundi. 

Alyktun nefndar, ráðs eða stjórnar sem hefur í för með sér útgjöld, skal ætíð lögð fyrir 

hreppsnefnd til endanlegrar afgreiðslu. 

» 
m
k
 

Fi
 

76. 

Hreppsnefnd kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

A. Til eins árs. Á fundi í júní ár hvert: 

Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga 

nr. 8/1986. 

Undirkjörstjórnir við alþingiskosningar. Þrír aðalmenn og þrír til vara skv. 10. gr. laga 

nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis. 

T. Ge
 t 

B. Til fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum hreppsnefndarkosningum: 

Áfengisvarnarnefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. áfengislaga nr. 
82/1969. 

Barnaverndarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga um vernd 

barna og ungmenna nr. 53/1966. 

Byggingarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga nr. 54/ 
1978. 
Hafnarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. hafnalaga nr. 69/1984. 

Heilbrigðisnefnd. Þrír fulltrúar skv. 6. gr. laga nr. 109/1984 um hollustuhætti og 

heilbrigðiseftirlit. 

Yfirkjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 

23. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

Undirkjörstjórnir. Þrír aðalmenn og jafnmagir til vara. 

Undirkjörstjórnir skulu vera jafnmargar kjördeildum. 

Skólanefnd grunnskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17. og 18. gr. laga 

nr. 63/1974 um grunnskóla. 

Stjórnarnefnd vinnumiðlunar og atvinnumálanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til 

vara skv. 9. gr. laga nr. 18/1985 um vinnumiðlun. 

Þrír forðagæslumenn og jafnmargir til vara skv. 53. gr. búfjárræktarlaga nr. 31/197 

Einn úttektarmaður og annar til vara skv. 39. gr. ábúðarlaga nr. 64/1976. 

Bókasafnsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmagir til vara. Nefndin skal annast stjórn og 
rekstur bókasafna í sveitarfélaginu. 

(9
9)
 

TT 57. gr. 

Hreppsnefnd 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 
ö J S c ” 

verkefni nefndar er lokid. 

Hreppsnefnd getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er.



7. desember 1987 1059 Nr. 549 

VI. KAFLI A. 

Um framkvæmdastjórn og starfslið hreppsins. 

58. 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. 

59. gr. 

Sveitarstjóri er framkvæmdastjóri hreppsins. Hann undirbýr fundi hreppsnefndar, 

semur dagskrá og boðar til funda sbr. 14. gr. samþykktar þessarar. Hann á sæti á fundum 

hreppsnefndar 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 fortöllum hans. 

60. 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. 

61. 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 starfssvið þeirra. Um kaup 

og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

62. gr. 

Um ráðningu verkamanna, afleysingamanna og annarra starfsmanna sem eigi eru 

ráðnir með 3 mánaða uppsagnarfresti fer eftir reglum sem hreppsnefnd setur. Um kaup og 

kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Reykhólahrepps 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, 7. desember 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir. i BENENE 

Þórhildur Líndal.
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SAMÞYKKT 

um stjórn Selfoss og fundarsköp bæjarstjórn 

Í KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

Í. gr. 

Bæjarstjórn Selfoss er skipuð 9 bæjarfulltrúum kjörnum skv. Hl. kafla sveitar 

  

laga nr. S/1986, sbr. 2. mgr. 10. gr. og 11. gr. sömu laga. 

2. gr. 

5 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum og jórnar hefst 

  

Starfstímabil bæj: | 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

3. gr. 

  

Bæjarstjórn fer með stjórn Selfoss skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga og annarra laga. 

Jafnframt fer bæjarstjórn með yfirstjórn stofnana og fyrirt ækja å vegum bæjarins, ad svo 

miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki falið öðrum slíka ; yfirstjórn. 

4. 
Bæjarstjórn skal gæta hagsmuna bæjarins og vera i fyrirsvari fyrir hann og vinna ad 

UG
 

5 

sameiginlegum velferðarmálum bæjarbúa. 

. gr. 

Bæjarstjórn annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og 

samþykktum. 

Þá getur bæjarstjórn ákveð 

sérstaklega. enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum. 

ið, að bærinn taki að sér verkefni, sem varðar íbúa bæjarins 

  

Meðal verkefna bæjarstjórnar Selfoss eru: 

jarstjórnar, bæjarráð og aðrar nefndir, ráð og     Að kjósa forseta og varaforseta bæ 

stjórnir skv. VI. kafla sveitarstjórna 

skoðunarmenn til að annast endurskoðun ársreikninga bæjarins skv. VII. kafla i 

    

irlaga sbr. og V. kafla samþykktar þessarar, og 

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. 

arins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VIII. kafla sveitar- 3. Að stjórna fjármálum ba g 

stjórnarlaga sbr. og II. kafla sar mþykktar þessarar. 

4. Að ákveða st jórnke rfi bæjarins og ráða helstu starfsmenn hans. 

  

lí. 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. Áætlunina skal endurskoða aga í tengslum við afgreiðslu 

fjárhagsáætlunarinnar og skal þá framlengja áætlunina um eitt ár
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5 Br. 

  

Bæjarstjórn skal afgreiða fjár! tiu 

ð undangengnum tveimur umr ræðum Í í bæjarstjórn st sbr. 24. gr. 

  

lok janú aðar ár hvert að 
vk samby <ktar be 

E ki tekst ad ð afgreið: 
     

  

     
I. mgr. skal bæjarstjórn sækja skriflega 

stæður fyrir umsókninni. 

ið form ársreikninga bæjarins, og skal þar 

áætlunar og áætlunar um fjármagnshre yfingar. 

rn ákvarðanir um nýtingu tekjustofna 

tekjuöflun.. um öflun ásjár ef um það er að ræða og um ráðstöfun 

rhagsárinu bæði í reks >ytinga. Þá skal við gerð fjárhagsáætl- 

in bæjarsjóðs í t byrjun fjárhagsárs og áætla fyrir þeim 
að gera á veltufjárstöðunni. 

           

      

   

  

fn
 

greint á mill 

Vid afg 
bæjarsjóðs < 

   

  

ls f3á 
AÖSil ÍJar   

  

  
breytingum, sem nauðsy 

9. gr. 

Fjárhagsáætlun skv. 8. gr. skal vera meginregla um fjármálastjórn bæjarins á 

fjárhagsárinu og ekki má stofna til átgjalda eða greiða ár ir 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. 
Hafi forsendur fyrir gerd fjárhagsáætlunar breyst verulega, s.s. ef verðlagsbreytingar 

hafa orðið verulega meiri en ráð var fyrir gert, er bæj: arstjórn heimilt að endurskoða 

fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgreiðir bæjarstjórn við eina umræðu í bæjarstjórn, 

enda hafi breytingartillögurnar verið sendar bæ) arfulltrúum með fundarboði og dagskrá 

a.m.k. fimm sólarhringum fyrir bæjarstjórnarfund. 

     Bæjarstjórn skal hafa lokið fuilnaðarafgreiðsiu 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 ársreikningnum 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. 
    

lil. KAFLI 

Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

12. gr. 
Bæjarstjórn heldur reglulega fundi einu sinni í hverjum mánuði, annan miðvikudag 

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. 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. 

14. gr. 

Bæjarstjóri, sbr. þó 13. gr. samþykktar þessarar, boðar bæjarstjórnarfundi og ákveður 

jafnframt fundarstað, hafi bæjarstjórn ekki gert það. 

æjarbúum skal kunngert með auglýsingu, hvar og hvenær bæjarstjórnarfundir eru 

haldnir. 

15. gr. 

Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar, og skal dagskráin fylgja fundarboði. 

A 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. ól. pr. 

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 í síðasta lagi fyrir kl. 12:00 næsta mánudag fyrir 

fund. 

Dagskrá bæjarstjórnarfundar skulu fylgja afrit fundargerða, tillagna og annarra gagna, 

sem bæjarstjóri telur nauðsynleg og bæjarfulltrúar hafa ekki áður fengið. 

16. gr. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir bæjarstjórnarfund hafa boðsent 

bæjarfulltrúum fundarboð bæjarstjórnarfundar ásamt dagskrá og fylgigðgnum. 

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 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.



„ desember 1987 1063 Nr. 550 

Forseti bæjarstjórnar stjórnar kjöri 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar, og skal sömu 
aðterð 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 forse ta.“ 

9. gr. 
Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til eins árs í senn á 

sama fundi og forsetakosning fer fram. Þeir skulu kosnir hlutfallskosningu. 

Skrifarar skulu telja saman atkvæði við kosningar og þegar atkvæðagreiðslur fara fram í 

bæjarstjórn. 

ma
 

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 

bæjarstjórn. 

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 24 viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkja slíkt afbrigði.
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24. gr 

Bæjarstjórn afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 

n.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

Fjárhagsáætlun pæja, 

Arsreikninga bæjarin is og fy yrirtækja hans. 

Samþykktir, reglugerðir og í gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

d. 

(4
) 

E
Ð
 

pr
e 

4. Áætlanir fyrir bæinn. sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 

skipul agsáætlanir. 

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 ákve ða, 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 ð málfrelsi og tillögurétt, en ekki hefur 

hann atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn bæjarfulitrúi. 

Bæjarstjórn getur heimilað að maður utan bæjarstjórnar kveðji sér hljóðs á bæjar- 

stjórnarfundi. 

    

me   
  

26. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls þegar það varðar hann 

sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn han IS 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. 

Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillöguré ótt og atkvæðisrétt á bæjarstjórnarfundum. 

Bæjarfulltrúi, sem taka vill til máls, skal óska heimildar forseta. Áð 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. 

Q > Í 
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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 

orseta.
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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 

æðutími 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. 

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.
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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 hata 

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 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 undir- 

ritað 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 4. og 5. gr. samþykktar þessarar tekið á 

dagskrá bæjarstjórnarfundar, enda tilkynni hann það bæjarstjóra skriflega í síðasta lagi fyrir 

hádegi næsta mánudag fyrir fund. 

37. gr. 
Bæjarfulltrúa er bæði rétt og skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögmæt fortöli 

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. 

8. 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. 

n
n
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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. 

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, 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 má 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. 

Bæjarfulltrui skal få 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. 

Akvæði þessa kafla um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa gilda einnig um varamenn, sem 
sitja bæjarstjórnarfundi.
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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. 

Bæjarstjórn getur heimilað flokki eða framboðsaðila, sem fulltrúa á í bæjarstjórn en 

ekki hefur fengið kjörinn bæjarráðsmann eða nefndarmann, að tilnefna fulltrúa til setu í 

bæjarráði og nefndum 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 að jafnaði halda fund einu sinni í viku. Aukafundi skal halda, ef 

bæjarstjóri, formaður bæjarráðs eða a.m.k. tveir bæjarráðsmenn óska þess. 

Sl. gr. 

Bæjarstjóri undirbýr bæjarráðsfundi. Hann sér um. að bæjarráð sé boðað til fundar 

með skriflegu fundarboði ásamt dagskrá a.m.k. tveimur sólarhringum 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.
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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 fjårhagsåætlun bæjarsjóðs 

og bæjarfyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeiganda stjórna og leggur þau fyrir 

bæjarstjórn 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 málaflokka skv. fjárhagsáætlun, s.s. til gatnagerðar. nýbvgginga og óvissra 

útgjalda. 

Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan 

  

   

  

     

  

veg 

S4. gr. 

Skylt er starfsmönnum bæ) ; að sitja fundi bæjarráðs, ef þess er óskað. 

55. gr. 
Bæjarstjórn kýs formenn nefnda, nema lög kveði á um annað. en á fyrsta fundi skipta 

nefndir með sér verkum að öðru leyti. 
Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 

fyrirvara. 

56. gr. 
Nefndarmanni er skylt ad sækja fundi nema lågmæt forfåll hamli. Þegar aðalmaður í 

efnd forfallast um stundarsakir. skal varamaður hans taka sæti í nefndinni. Þegar 

aðalmaður í nefnd flyst burt úr bænum, fellur frá eða fort | 

  

allast å annan hått varanlega, tekur 

varamadur hans sæti nema bæjarstjórn ákveði að kjósa aðalmann að nýju 

Hafi tveir eða Heiri flokkar eða framboðsaðilar haft samstarf um nefndarkosnin 

skal sá, sem tilnefndi viðkomandi nefndarmann, einnig tilnefna varamann hans, sé ei 

öðruvísi ákveðið í yfirlýsingu skv. 2. mgr. 3S. gr. sveitarstjórnarlaga. 

   

  

57. gr. 

Nefndarfundur skal haldinn fyrir luktum dyrum. Nefnd getur kvatt å sinn fund einstaka 

starfsmenn bæjarins í samráði við bæjarstjóra. Ennfremur getur nefnd boðið aðila að koma 

á sinn fund til viðræðna um tiltekin mál. 

58. gr. 
Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði Il. og IV. kafla samþykktar þessarar gilda 

um meðferð mála í nefndum, ráðum og stjórnum bæjarins, eftir því sem við á. 

  

59. 

Um hlutverk og valdsvið nefnda, ráða og 2 stjórna á vegum bæjarins 

ákveðið er í lögum, reglugerðum eða samþykktum bæjarstjórnar. 

Bæjarstjórn getur falið nefnd fullnaðarafgreiðslu einstakra mála eða málatlokka nema 

slíkt vald sé að lögum sérstaklega falið bæjarstjórn til ákvörðunar. 

a
 

cD
 

mej
 

tn
 r eftir því sem



Nr. 550 1070 7. desember 1987 

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 

bæjarráðs og síðan 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 
bæjarráð og bæjarstjórn til endanlegrar afgreiðslu. 

to
 

6. 

NH 

62. gr. 

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

A. Til eins árs. Á fundi í júní ár hvert: 

. Bæjarráð. Þrír aðalfulltrúar úr 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. 
. Kjörstjórn við alþingiskosningar, skv. 10. gr. laga nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis. 

Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. 

Undirkjörstjórnir jafnmargar og kjördeildir eru: Þrír aðalmenn í hverja og jafnmargir 

varamenn. 
B. Til fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum: 

. Almannavarnanefnd Selfoss og nágrennis. Tveir menn skv. 8. gr. laga nr. 94/1962 um 

almannavarnir sbr. S. gr. laga nr. 85/1985. 

. Áfengisvarnarnefnd. Sex aðalmenn og jafnmagir til vara skv. 30. gr. áfengislaga nr. 82 

1969. 
Bygginga- og skipulagsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. 

byggingarlaga nr. 54/1978 og viðauka A í skipulagsreglugerð nr. 318/1983. 

Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Félagsmálaráð annast störf þau, 

sem framfærslunefnd og barnaverndarnefnd eru falin samkvæmt lögum nr. 80/1947, nr. 

18/1985 um vinnumiðlun 9. gr. og nr. 53/1966. Jafnframt fer félagsmálaráð með stjórn 

og rekstur leikvalla, dagvista og öldrunarmála. 

. Heilbrigðisnefnd. Fjórir fulltrúar og jafnmargir til vara, skv. ákvæðum 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 

húsaleigusamninga. 

Kjörstjórnir við sveitarstjórnarkosningar. Skv. 23. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

Yfirkjörstjórn. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Undirkjörstjórn. Þrír aðalmenn og 
jafnmargir til vara. Undirkjörstjórnir skulu vera jafnmargar og kjördeildir í bænum. 

Umhverfis- og gróðurverndarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 3. gr. 

náttúruverndarlaga nr. 47/1971 og 19. gr. laga um landgræðslu nr. 17/1965.
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Skólanefnd grunnskóla. Fimm aðalmemm og jafnmargir til vara skv. 17. — 18. gr. laga 

nr. 63/1974 um grunnskóla. 

Fulltrúar í skólanefnd fjölbrautarskóla. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. gr. 1.3 

í samningi eignaraðila Fjölbrautarskóla Suðurlands frá 17. jan. 1983, staðfestum í 

bæjarstjórn þ. 9. febr. 1983. 

Stjórn bæjar- og héraðsbókasafns. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga 

nr. 50/1976 um almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. 

Rekstrartjórn Sjúkrahúss Suðurlands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 21.gr. og 

30. gr. laga nr. 59/1983 um heilbrigðisþjónustu. 

Stjórn veitustofnana. Fimm aðalmenn og jafnmagir til vara skv. 3. gr. reglugerðar fyrir 

Vatnsveitu Selfoss nr. 336 frá 12.8. 1985. 

Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 36. gr. laga nr. 6 

1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

Umferðarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara sbr. heimild í 2. mgr. 116. gr. 

umferðarlaga nr. 50/1987. 

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. 5. gr. laga 

nr. 9/1955 um Brunabótafélag Íslands. 

Atvinnumálanefnd og stjórn atvinnuþróunarsjóðs Selfoss. Fimm aðalmenn og 

jafnmargir til vara skv. reglugerð samþykktri af bæjarstjórn þ. 10. des. 1986. 
Ferðamálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmagir til vara skv. reglugerð samþykktri af 

bæjarstjórn þ. 2. apríl 1986. 

Framtalsnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 2. mgr. 27. gr. laga nr. 73/ 

1980. 

Fulltrúanefnd Afréttamálafélags Flóa og Skeiða. Einn fulltrúi og annar til vara skv. 

samþykkt Afréttafélags Flóa og Skeiða og fjallskilareglugerð nr. 380/1975. 

Íþrótta- og tómstundaráð. Fimm aðalmenn og jafnmagir til vara skv. reglugerð 

samþykktri af bæjarstjórn þ. 28. jan. 1987. 

Stjórn Brunavarna Árnessýslu. Tveir fulltrúar og tveir til vara skv. samþykkt bæjar- 

stjórnar frá 18. jan. 1984. 

Stjórn Byggða- og listasafns. Tveir fulltrúar og tveir til vara skv. 9. gr. samnings 

Selfosskaupstaðar og Árnessýslu. samþykktum í bæjarstjórn þ. 14. des. 1983. 

Stjórn byggingarsjóðs aldraðra. Fjórir aðalmenn og jafnmagir til vara skv. reglugerð frá 

13. nóv. 1980 staðfestri af bæjarstjórn þ. 10. des. 1980 

Fulltrúi í stjórn Iðnþróunarsjóðs Suðurlands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 

samþykkt stofnfundar lönþróunarsjóðs Suðurlands frá 30. sept. 1980 og staðfestingu 

bæjarstjórnar frá 12. nóv. 1980. 

Stjórn íbúðalánasjóðs. Þrír aðalmenn og jafnmagir til vara skv. regugerð staðfestri af 

bæjarstjórn 18. jan. 1984. 

Húsnefnd. Einn fulltrúi skv. reglugerð samþykktri af b 

y 

L 
bæjarstjórn þ. 28. jan. 1987. 

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 lokið. 
Bæjarstjórn getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er.
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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. 14. gr. samþykktar þessarar. Hann á sæti á 

fundum bæjarstjórnar og 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. 
Bæjarritari gegnir 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. 

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. 

Um ráðningu lausráðinna starfsmanna fer eftir reglum sem bæjarstjórn setur. Um kaup 
og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Selfoss hefur sett, samkvæmt ákvæðum 3. mgr. 7. gr. 

og 49. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað, og 

birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld samþykkt um stjórn bæjarmálefna Selfoss nr. 557/198 [NS
] 

Félagsmálaráðuneytið, 7. desember 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Þórhildur Líndal.
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SAMÞYKKT 

um stjórn Dalvíkurkaupstaðar og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Dalvíkurkaupstaðar er skipuð 7 bæjarfulltrúum kjörnum skv. HI. kafla 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, sbr. 2. mgr. 10. gr. og 11. gr. sömu laga. 

2. gr. 

Starfstímabil bæjarstjórnar hefst 15 dögum eftir kjördag í sveitarstjórnarkosningum cg 

gildir til jafnlengdar að fjórum árum liðnum. 

3. gr. 

Bæjarstjórn fer með stjórn Dalvíkurkaupstaðar 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 sam- 

eiginlegum velferðarmálum bæjarbúa. 

5. gr. 

Bæjarstjórn annast þau verkefni. sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og sam- 
bykktum. 

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 Dalvíkurkaupstaðar eru: 

I. 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. VHI. 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. VIII. kafla sveitar- 

stjórnarlaga sbr. og II. kafla samþykktar þessarar. 

4. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins og ráða helstu starfsmenn hans. 

Il. 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 undangengnum tveimur umræðum í bæjarstjórn sbr. 24. gr. 

samþykktar þessarar. 

Ef ekki tekst að afgreiða fjárhagsáætlun skv. 1. mgr. skal bæjarstjórn sækja skrifle 

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. 

ga 
S 

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 Rvlak 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 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 

il. 

Bæjarstjórn skal hafa lokið fullnaðarafg unga bæjarsjóðs og fyrirtækja 

hans eigi ar en í júnílok ár hvert skv. 88. gr. sveitarstjórn: ark iga sbr. 82. og 83. gr. sömu 

fé 

     

laga. Eintak af ársreikningnum skal senda Hagstof u Íslands og féla go ilaráðuneytinu fyrir 

31. júlí ár hvert Viðurlög skv. 2. mgr. 88. gr. „ Sellarstjórnarla iga liggja við vanrækslu 

bæjarstjórnar á afgreiðslu og skilum ársreikning 

HI. KAFLI 

Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

12. gr. 

Bæjarstjórn heldur reglulega fundi tvisvar í hverjum mánuði. 

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.



9. desember 1987 1075 Nr. 551 

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. 

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. 

(0
 

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 og ráðningar bæjarstjóra og annarra 

fastra starfsmanna bæjarins, sbr. VI. kafla þessarar samþykktar. 

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. 

DD
 

16. gr. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir bæjarstjórnartund hafa boðsent 

bæjarfulltrúum fundarboð bæjarstjórnarfundar ásamt dagskrá og fylgigðögnum. 

17. 

Bæjarstjóri skal boðsenda bæjarfulltrúum fundarboð aukafundar í bæjarstjórn ásamt 

dagskrá a.m.k. sólarhring fyrir fund. 

í. Ta
 

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 í senn. 

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.
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Forseti bæjarstjórnar stjórnar kjöri Í. og varaforseta bæjarstjórnar, og skal söm 

aðferð beitt við kosningu þeirra, sbr. næstu málsgrein hér ad fr Varaforsetar skulu 

    

tl jafnlangs tíma og forseti. 

Sé enginn forseta á fundi, gegnir aldursforseti forsetastörfum, nema bæjarstjórn ákveði 

að kjósa sérstakan fundarstjóra. 

Et forseti deyr eða verður varanlega fortallaður frá forsetastörfum, skal kjósa forseta 

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. 

  

Bæjarstjórnarfundur skal haldinn í húsn: Si sem fullnægir åkvædum byggingarlaga og 

byggingarreglugerdar um aðgang fatlaðs tólks. 

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 ver d fyrir luktum dyrum s.s. viðkvæm 

einkamál í manna eða viðskiptamál, sem æskilegt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd verði 

fyrir luktum dyrum. Jafnframt getur bæjars On kveðið. að bæjarstjórnarfundur, þar sem 3 

eingöngu er raa ið um slík mál. verði halc fyrir luktum dyrum. Tillaga um að mál skuli 

rædd fyrir luktum dyrum skal afgreidd um 

    

  

  

  

      

  

æðulaust í bæjarstjórn. 

er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður á lokuðum fundi 

  

bæjarstjórn. 

21. gr. 

Bæjarstjórnarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur bæjarfulltrúa er á fundi. 

Bæjarstjórn getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

29 Gg 

Forseti bæjarstjórnar stýrir fundum hennar. Hann setur fund, kannar lögmæti hans og 

rn umræðum og afgreiðslu mála, sér um að fundargerðir séu færðar og slítur fundi 

þegar dagskrá er tæmd. Forseti úrskurðar um skilning á fundarsköpum, en skjóta má 
úrskurði hans til úrlausnar bæjarstjórnar. Forseti sér um, að allt fari skipulega og k 

fram á bæjarstjórnarfundum og er bæjarfulltrúum skylt að lúta valdi hans að því er varðar 

fundarsköp og góða reglu. Raski áhevrandi fundarfriði, getur forseti vísað honum úr 

fundarsal. Leyfi forseta þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á bæjarstjórnar- 

fundum. 

T. 

    

glega 

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. 

leimilt er að taka til meðferðar á bæjarstjórnarfundi mál, sem ekki hefur verið á 

„ ef % viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkja slíkt afbrigði. 

   

 



  

9. desember 1987 Nr. 551 

n afg mål að ja 'nadi vid eina umrædu. På skal hafa tvær umræður með 

a.m.k. einnar viku millibili um eftir alin málefni: 

Fjárhagsáætlun bæjarins. 

Ársreikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 

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. 

). Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Bæjarstjórn afgreiðir   

LD
 

IN
D 

rn
 

  

un
 

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 fortöllin 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 tillögurétti, 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 úr 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 pera 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 GQ 
= 

Ga
 

Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi. tillögurétt og atkvæðisrétt á bæjarstjórnarfundum. 

Bæjartulltrúi, 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.
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29. gr. 

Beri bæjarfulltrúi aðra menn brigslum, skal forseti víta hann og nefna þau ummæli sem 

hann vítir. 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 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 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. 

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.
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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 hata 

komið fram um, skal kosning fara fram með sama hætti og kosning forseta bæjarstjórnar 
my 

sbr. 3. mgr. 18. gr. þessarar samþykktar. 

nm 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. 20. 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 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. 

Bæjarfulltrúa er bæði rétt og skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögmæt fortöll 

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.
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39. 

Bæjarfulltrúi hefur málfreisi, 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. 

OG
 ln.
 

    

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 venjubundnum afgreiðslutím: a til upplýsingaðflunar vegna 

starfa sinna. 

, 
42 - 

Bæjarfulltrúi skal gæta þagnarskyldu um bad, sem hann fær vitneskju um i starfi sinu og 

leynt å ad fara vegna einka- eða almannahagsmuna samkvæmt lögum, eðli máls eða 

sérstakri ákvörðun bæjarstjórnar. 

Gg
 gr. 

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. 

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.
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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 

Vrirtækja og stofnana bæjarins eru ekki kjörgengir í stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa 

þ
r
 

á. 1) 

49. gr. 

Bæjarstjórn skal á fyrsta fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum kjósa þrjá bæjar- 

fulltrúa 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 tillögurétti, 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 bæjarráði með 

málfrelsi og tillögurétti. 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 að jafnaði halda fund einu sinni í viku. Aukafundi skal halda, ef 

bæjarstjóri, formaður bæjarráðs eða a.m.k. tveir bæjarráðsmenn óska þess. 

51. gr. 

Bæjarstjóri undirbýr bæjarráðsfundi. Hann sér um, að bæjarráð sé boðað til fundar 

með skriflegu fundarboði ásamt dagskrá a.m.k. 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 hlutaðeiganda stjórna og leggur þau fyrir
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bæjarstjórn 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 og 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. 

33. gr. 

Forseti bæjarstjårnar bodar nefnd saman til fyrsta fundar eda åkvedur, hver skuli gera 

það. Á þeim fundi skal kjósa formann, varaformann og ritara nefndar, 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 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 bæjarins. Ennfremur getur nefnd boðið aðila að koma á sinn fund til viðræðna 

um tiltekin mál. 

58. gr. 

Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði Ill. 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 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. i 

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.
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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. 

ts
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62. gr. 

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

A. Til eins árs. Á fundi í júní ár hvert: 

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. 

Kjörstjórn við alþingiskosningar: Skv. 10. gr. laga nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis. 

Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. 

Stjórn Sparisjóðs Svarfdæla: Einn aðalmaður og annar til vara skv. 21. gr. laga nr. 87/ 
1985 um sparisjóði. 

Kjaranefnd: Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara. Kjaranefnd skal m.a. jafna eftir 

föngum ágreining sem kann að rísa milli samningsaðila á samningstíma og gera tillögur 

um laun og starfskjör aðila á samningstíma. 

B. Til fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum: 

Almannavarnanefnd: Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 8. gr. laga nr. 94/1962 

um almannavarnir sbr. 5. gr. laga nr. 85/1985 og skv. samkomulagi frá júlí 1986 og 

staðfestingu ráðuneytis frá 18. júlí 1987. 

Atvinnumálanefnd: Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Atvinnumálanefnd skal vera 

bæjarstjórn til ráðuneytis í atvinnumálum. Nefndin fer einnig með málefni nefndar um 

vinnumiðlun skv. lögum nr. 18/1985. 
Búfjárnefnd: Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Búfjárnefnd fer með málefni 

fjallskilanefndar og riðunefndar skv. fjallskilareglugerð fyrir Eyjafjarðarsýslu frá 11. 

okt. 1973 og reglugerð um búfjárhald í Dalvíkurkaupstað frá 5. ágúst 1981 og reglugerð 

um varnir gegn útbreiðslu riðuveiki. 

Byggðasafnsnefnd: Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin sér um stjórnun og 

uppbyggingu byggða- og náttúrugripasafns. 

Bygginganefnd: Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga nr. 54/ 

1978 og reglugerð nr. 292/1979 og fer einnig með málefni ferlinefndar fatlaðra. 
Félagsheimilisnefnd: Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. samþykkt bæjarstjórnar 

frá 9. sept. 1986. 

Félagsmálaráð: Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Félagsmálaráð annast störf þau, 

sem framfærslunefnd, áfengisvarnarnefnd, barnaverndarnefnd og húsaleigunefnd eru 

falin samkvæmt lögum nr. 80/1947, nr. 82/1969, nr. 53/1966 og nr. 44/1979. Jafnframt 

fer félagsmálaráð með stjórn og rekstur leikvalla, dagvista og öldrunarmála. 

Fjórðungsþing Norðlendinga: Þrír bæjafulltrúar og jafnmargir til vara skv. samþykktum 

Fjórðungssambands Norðlendinga. 

Forðagæslumann: Einn fulltrúi til að annast forðagæslu og annar til vara sbr. heimild í 2. 
mgr. $4. gr. búfjárræktarlaga nr. 31/1973. 

Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands: Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5. gr. laga 

nr. 9/1955 um Brunabótafélag Íslands.
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Hafnarstjórn: Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. hafnalaga nr. 69/1984, 

Heilbrigðismálaráð: Einn fulltrúi og annar til vara skv. 7. gr. laga um heilbrigðisþjón- 

ustu nr. 59/1983. 

13. Heilbrigðisnefnd: Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. ákvæðum 6. gr. laga nr. 

109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit 

14. Íþrótta- og æskulýðsráð: Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. samþykkt bæjar- 

stjórnar frá 14. júlí 1987. 
15. Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar: Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

16. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga: Einn aðalmaður og annar tl vara. 

17. Náttúruverndarnefnd: Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin annast störf þau 

sem náttúruverndarnefnd og gróðurverndarnefnd eru falin skv. lögum nr. 47/1971 og 

17/1965. 
18. Skipulagsnefnd: Fimm aðalmenn og jafnmargir tl vara. Nefndin starfar skv. skipulags- 

lögum nr. 19/1964 og reglugerð nr. 318/1985. Skipulagsnefnd er ráðgefandi um 

skipulagsmál bæjarins og fer einnig með málefni gatnanafnanefndar og umferðarnefn- 

dar sbr. heimild í 2. mgr. 116. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. 

19. Skólanefnd grunnskóla: Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17. — 18. gr. laga 

nr. 63/1974 um grunnskóla og samningi milli sveitarfélaga. 

20. Skólanefnd tónlistarskóla: Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 2. gr. laga nr. 79/ 

1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla og samningi milli sveitarfélaga. 

21. Stjórn bókasafns og stjórn HSD: Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga nr. 

50/1976 um almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. 

22. Stjórn Dalbæjar: Kosið samkvæmt samþykkt Svarfaðardalshrepps og Dalvíkurkaup- 

staðar um stjórn Dalbæjar. Stj jórnin starfar skv. reglugerð samþykktri af hreppsnefnd 

Svarfaðardalshrepps 25/10 1982 og bæjarstjórnar Dalvíkur 30/9 1982. 

23. Stjórn heilsugæslustöðvar: Einn aðalmaður og annar til vara skv. 21. gr. laga nr. 59/1983 

um heilbrigðisþjónustu og skv. samningi sveitarfélaga læknishéraðsins frá 5/12 1978. 

24. Stjórn sjúkrasamlags: Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 38. gr. laga nr. 67/ 

1971 um almannatryggingar. 

25. Stjórn verkamannabústaða: Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 36. gr. laga nr. 60 

1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

26. Veitunefnd: Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Fer með málefni vatns- og hitaveitu. 

    

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. Jarst) i Í 

KAFLI 

Jm 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. Ráðningarsamningui 

skal staðfestur af bæjarstjórn.
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65. gr 

  

jarstjóri er framkvæmdastjóri bæjarins. Hann undirbýr fundi bæjarráðs og bæjar- 

boðar til funda sbr. 14. 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 

niklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki ákveðið annað. 

jarstjóri er prókúruhafi bæjarsjóðs. Hann undirritar skjöl varðandi kaup og sölu 

gna bæjarins, lántökur og aðrar skuldbindinga 

Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður starfsliðs bæjarins 

Bæjarritari gegnir störfum bæjarstjóra í forföllum hans nema bæjarstjórn feli Öðrum. 

Bæjarstjóri getur falið honum meðferð tiltekinna málaflokka í umboði sínu en þá samkvæmt 

nánari reglum sem bæjarstjórn setur um þau málefni. 

Bæjarritari hefur með höndum umsjón með skrifstofum bæjarsjóðs og daglega stjórn á 

fjármálum bæjarsjóðs undir yfirstjórn bæjarstjóra þar á meðal innheimtu tekna bæjarins. 

Forstöðumaður tæknideildar hefur hins vegar með höndum umsjón með öllum 

erklegum framkvæmdum á vegum bæjarins og bæjarfyrirtækja undir yfirstjórn bæja 

  

stjórnar, semur dagskrá og    
    

   

  

   
   fasteig 

  

   

      

66. gr. 

   Bæjarstjórn ræður fasta starfsmenn í helstu stjórnunarstöður s.s. yfirmenn stofnana og 

deilda bæjarins og veitir þeim lausn frá störfum. 

07. 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. 

OS. 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 hon ngarsamning. 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. 

Um ráðningu lausráðinna starfsmanna fer eftir reglum sem bæjarráð setur. Um kaup og 
kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Dalvíkur hefur sett, samkvæmt ákvæðum 3. mgr. 
gr. og 49. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, : 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld Samþykkt um stjórn Dalvíkurkaupstaðar og fundarsköp 

bæjarstjórnar nr. 279/1974. 

7 

„stist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

    

Félagsmálaráðuneytið, 9. desember 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
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SAMPYKKT 

um stjórn Húsavíkurkaupstaðar og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Húsavíkurkaupstaðar er skipuð 9 bæjarfulltrúum kjörnum skv. HI. kafla 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, 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. 

3. gr. 

Bæjarstjórn fer með stjórn Húsavíkurkaupstaðar 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. 

>. 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 Húsavíkurkaupstaðar 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. VIIl. 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. VH. kafla sveitar- 

stjórnarlaga sbr. og II. kafla samþykktar þessarar. 

4. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins og ráða helstu starfsmenn hans. 

Go
 

tð
 

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.
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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 fjárhagsá- 

ætlunar 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 té 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. 

ll. 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 ársreikningnum skal senda Hagstofu Íslands og félagsmálaráðuneytinu fyrir 

31. júlí ár hvert. Viðurlög skv. 2. mgr. $8. gr. sveitarstjórnarlaga liggja við vanrækslu 

bæjarstjórnar á afgreiðslu og skilum ársreikninga. 

IN. KAFLI 

Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

12. gr. 

Bæjarstjórn heldur reglulega fundi annan hvern þriðjudag, ef mál eru fyrir hendi. 

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, enda geri þeir grein fyrir ástæðum og fundarefni. 

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 nýkjðrinnar 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. gr. 

Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar, og skal dagskráin fyls 

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. 

ja fundarboði. 

  

2. Fundargerðir bæjarráðs, nefnda, ráða og stjórna á vegum bæjarins, 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 fylgigðgnum. 

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 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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Bæjarstjorn kys tvo skrifara og tvo varaskrifara ur hópi bæjarfulltrúa til eins árs í senn á 

sama fundi og forsetakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosningu. 

Skrifarar skulu telja saman atkvædi vid kosningar og begar atkvædagreidslur fara fram i 

bæjarstjórn. 

  

20. gr. 

byggingarlaga og Bæjarstjórnarfundur skal haldinn í húsnæði sem fullnægir ákvæðum 

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. a 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 bæjar- 

stjórn. 

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 því skylt að lúta valdi hans að því er 

varðar fundarsköp og góða reglu. Raski áheyrandi fundarfriði, getur forseti vísað honum úr 

undarsal. Leyfi forseta þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á bæjarstjórnarfund- 

um. Úrskurði forseta má skjóta til ákvörðunar bæjarstjórnar. 

  

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 % viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkja slíkt afbrigði. 

  

  

Bæjarstjórn afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 

a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

Fjárhagsáætlun bæjarins. 

Ársreikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 

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. 

3eiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 
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25. gr. 

Bæjarfulltrúa er skylt að sækja alla bæjarstjórnarfundi nema lögmæt fortöll 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. 

Bæjartulltrúa, sem forfallast um stundarsakir er heimilt að ákveða, hver varamanna hans 

taki sæti á bæjarstjórnarfundi ella tekur varamaður sæti samkvæmt ákvæðum |. og 2. mgr. 

35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt, en hann hefur 

ekki atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn bæjarfulltrúi. 

Jarstjórn getur heimilað að maður utan bæjarstjórnar kveðyji sér hljóðs á bæjar- 

stjórnarfundi. 

  

26. 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. Hati tveir eða fleiri bæjarfulltrúar 

kvatt sér hljóðs samtímis, ákveður forseti, í hvaða röð þeir skuli tala. Bæjartulltrúi skal 
1 standa við sæti sitt þegar hann flytur mál sitt nema forseti leyti annað. 

37 
gr. | 

G 

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. 

28 . 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 kretur. 

Gr 

29. 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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30. 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. 

31. 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. 

32. 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. 

:f 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. 

33. 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. 

SN
 

34. í 
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, meginefni þeirra og 

dagsetningu, aðila máls og hvernig mál er afgreitt. Sé mál ekki afgreitt samhljóða, skal 

greina í fundargerð, hvernig atkvæði hafa skipst. Þegar lagðar eru fram fundargerðir nefnda, & 

ta
 

nægir að skrá í fundargerð bæjarstjórnar, um hvaða nefndir er að ræða, dagsetningu 

fundargerða og fjölda töluliða.
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Mál. sem tekin eru fyrir á lokuðum fundi sbr. 3. mgr. 20. 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. 

hafa eftirlit með því, að fundargerðir séu ski 

Í lok fundar skal fundargerð lesin upp og skulu allir v ðs taddir bæjarfulltrúar undirrita 

hana nema bæjarstjórn ákveði annað. 

Bæjarfulltrúi, sem gera vill athugasemd við eitt 

undirritað fundargerðina með fyrirvara um það atriði. 

Bæjarstjórn getur ákveðið, að umræður á bæjarstjórnarfundum skuli hljóðrttaðar eða 

teknar upp með öðrum hætti. Verði það ákveðið, skal bæjarstjórn setja um það nánari 

Forseti skal    

tur 

  

   

reglur. 

IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

35, gi 

æjarfulltrúi 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. 

    

  

i ”væjarstjornar nema lögmæt fortöll 

fulltrúi er skyldur til að taka að sér 

rn felur honum og varða verkefni bæjarstjórnar, s.s. forsetastörf og 

Bæjartulltrúa er bæði rétt og skylt 

hamli sbr. 25. gr. samþykktar þessarar. 

þau störf. sem bæjarstj 

störf í bæjarráði eða öðrum nefndum á vegum bæjarstjórnar. Þó getur sá, sem verið hefur 

forseti eitt kjörtímabil cða lengur eða setið í bæjarráði eða annarri nefnd sama tímabil, 

skorast undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

  

  
   

   

  

          

er. E 

Nú telur bæjarfulltrúi sig ekki geta í 

ur bæjarstjórn þá létt af honum st« 

  

irstjórn án óhætfilegs álags 

eða veitt honum lausn að eigin ósk um 

tiltekinn tíma eða til loka kjörtímabils. Varamaður tekur þá sæti hans skv. 35. gr. sveitar- 
stjórnarlaga. 

  

    

38. gr. 

Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi. tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum bæjarstjórnar ettir 

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 ne fndir, getur forseti ákveðið að endurtaka 

atkvæðagreiðslu, ef minna en helmingur bæjarfulltrúa tekur þátt í atkvæðagreiðslunni. 

  

20 
59. 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. 

40. 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.



41. 

vidu um þ bad, sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og 

a- eða almannahagsmuna samkvæmt lögum, eðli máls eða 

sérstakri ákvörðun bæi arstjórnar. 

Bæjarfull 

leynt á að 

Þagnarsk     
    1 

  

42. 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. Bæjartulltrúa, 

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. 

  

43. gr. 

Bæjarfulltrúi skal fá hæfileg: 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 dvalarkostna iðar. Bæjarstjórn setur reglur um greiðslur skv. 1. 

mer. 

44. gr. 

Haga skal fundum bæjarstjórnar þannig, að bæjarfulltrúar eigi möguleika á að taka sér 
> orlof årlega sbr. 12. gr. sampykktar bessarar. 

3. 
Bæjarfulltrúi, sem vegn: velkinda e >da 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. 

„
U
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I 

1 
Akvæði þessa kafla um réttindi og skyldur | bæjarfulltrúa gilda einnig um varamenn, sem 

sitja bæjarstjórnarfundi. 

V. KAFLI 

Bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir. 

17 
4/. 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. 

48. gr. 

Bæjarstjórn skal á fyrsta fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum kjósa þrjá 

bæjarfulltrúa í bæjarráð til eins árs og jafnmarga til vara. Aðalfuilltrúar 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.
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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 tillögurétti þann tíma, sem fundir bæjarstjórnar falla niður 

vegna sumarleyfa sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

49. gr. 

Bæjarráð skal að jafnaði halda fund einu sinni í viku á hverjum fimmtudegi. Aukafundi 

skal halda, ef bæjarstjóri, formaður bæjarráðs eða a.m.k. tveir bæjarráðsmenn óska þess. 

enda geri þeir grein fyrir ástæðum og fundarefni. 

50. gr. 

Bæjarstjóri undirbýr bæjarráðsfundi. Hann sér um, að bæjarráð 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. 
nm
 Í. 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 þessum 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. et einhver bæjarráðsmaður eða 

bæjarstjóri 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. 

tn
 > 

IQ
 r 

i. FA 

Bæjarråd 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 hlutaðeiganda stjórna og leggur þau fyrir 

bæjarstjórn 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 málaflokka skv. fjárhagsáætlun, s.s. til gatnagerðar, nýbygginga og óvissra 

útgjalda. 
Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan 

< OD
 

Ge
 

53. gr. 

Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef þess er óskað.
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54. 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, nema lög kveði á um 

annað. 

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 

fyrirvara. 

55. gr. 

Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nema lögmæt fortöll 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 

öðruvísi ákveðið í yfirlýsingu skv. 2. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

56. gr. 

Nefndarfundur skal haldinn fyrir luktum dyrum. Nefnd getur kvatt á 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, eftir því sem við á. 

58. 
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. 

r 
IT. G 

59. 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. 

Skrá skal 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. 

60. 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. 

61. gr. 

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

A. Til eins árs. Á fundi í júní ár hvert: 
Forseta bæjarstjórnar. 

1. varaforseta bæjarstjórnar. 

2. varaforseta bæjarstjórnar. 

Tvo skrifarar bæjarstjórnar og tveir til vara, úr hópi bæjarfulltrúa. 
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Bæjarráð. Þrír aðalfulitrúar ú æj jarstjórn sem aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 5. 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8$/1986. 

Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara, skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga 

nr. 8/1986. 

Þjóðhátíðarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Heimilt er að fela félagasam- 

tökum framkvæmd hátíðahaldanna. 

B. Til fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum: 

Almannavarnanefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. $. gr. laga nr. 94/1962 

um almannavarnir sbr. S. gr. laga nr. 85/1985. 

Atvinnumálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin skal vera bæjar- 

stjórn til ráðuneytis í atvinnumálum. 

Áfengisvarnarnefnd. Sex aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. áfengislaga nr. 

1969. 

Byggingar- og skipulagsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. 

byggingarlaga nr. $4/1978. 
Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Félagsmálaráð annast störf þau, 

sem framfærslunefnd og barnaverndarnefnd eru falin samkvæmt Deum nr. 80/1947 og 

nr. 53/1966. Jafnframt fer félagsmálaráð með stjórn og rekstur leikvalla, dagvista, 

heimilishjálpar og öldrunarmála. 

Hafnarstjórn. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. hafnalaga nr. 69/1984. 

Heilbrigðismálaráð. Einn fulltrúi og annar til vara skv. 7. í um heilbrigðisþjón- 

ustu nr. $9/1983. 

Heilbrigðisnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga nr. 109/1984 u 

hollustuhætti og heilbrigðisettirlit 

            

n 

Jafnréttisnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir tl vara. Nefndin skal vinna að 

jafnréttismálum, sbr. lög nr. 78/1985 

Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. Kjörstjórnin sjái einnig um Alþingiskosningar, skv. 

10. gr. laga nr. 52/1959. Undirkjörstjórn. Þrír aðalmenn og jafnmargir tl vara. 

Undirkjörstjórnir skulu vera jafnmargar og kjördeildir í kaupstaðnum. Heimilt er 

kjósa þær síðar. 

Skólanefnd grunnskóla. Fimm aðalmemm og jafnmargir til vara skv. 17. — 18. gr. laga 

nr. 63/1974 um grunnskóla. Nefndin annast einnig málefni tónlistarskóla skv. 2. gr. laga 

ar. 75/1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. 

Skólanefnd framhaldsskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin annist 

málefni framhaldsskólans á Húsavík, sbr. lög nr. 40/1980. 

Sögunefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Sögunefnd skal hafa umsjón og eftirlit 

með ritun Sögu Húsavíkur. 

Umhverfismálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Umhverfismálaráð fer með 

verkefni náttúruverndarnefndar skv. 3. gr. náttúruverndarlaga nr. 47/1971 og verkefni 

gróðurverndarnefndar skv. 19. gr. laga um landgræðslu nr. 17/1965. Ennfremur gerir 

ráðið tillögur til bæjarstjórnar um fegrun bæjarins. 

Umferðarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. heimild í 116. gr. umferðar- 

laga nr. 50/1987. Umferðarnefnd heftur forgöngu um skipulag umferðarmála í samráði 

við byggingar- og skipulagsnefnd og hefur eftirlit með framkvæmd þeirra. 

Veitunefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin annast málefni hitaveitu, 

rafveitu og vatnsveitu. 
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Æskulýðs- og íþróttanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin hefur eftirlit 

og umsjón með æskulýðs- og íþróttastarfi á vegum bæjarins. Nefndin starfar sem 

rekstraraðili íþróttamannvirkja. Nefndin annast um vinabæjaskipti á vegum bæjarins. 

IS. Fjórðungssamband Norðlendinga. Þrír aðalmenn á þing Fjórðungssambandsins og 

jafnmargir til vara. 

19. Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5. gr. laga 

nr. 9/1955 um Brunabótafélag Íslands. 

20. Trúnaðarráð Dvalarheimilis aldraðra á Húsavík. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara 

skv. samþykktum fyrir Dvalarheimilið. Önnur sveitarfélög í Þingeyjarsýslum kjósa þrjá 

fulltrúa í trúnaðarráðið. 
21. Fulltrúaráð Félagsheimilis Húsavíkur. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 

samþykktum fyrir Félagsheimilið. 

  

  

22. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara, 

kjörnir skv. samþykktum Sambandsins. 

23. Launanefnd sveitarfélaga. Einn aðalmaður og annar til vara. Nefndin fer með gerð 
     

kjarasamninga fyrir sveitarfél 

24. Lífeyrissjóður starfsmanna Húsavíkurkaupstaðar. Einn aðalmaður og annar til vara 

skv. reglugerð sjóðsins frá Í. janúar 1983. Bæjarstjóri er annar fulltrúi bæjarins í stjórn 

Lífeyrissjóðsins og er forseti bæjarstjórnar varamaður hans. 

25. Safnahússnefnd. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin annast málefni þeirra 

safna sem heyra undir Safnahúsið á Húsavík að undanskildu bókasafni. 

26. Stjórn bókasafns. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga nr. 30/1976 um 

almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. 

27. Stjórn Sjúkrahúss og heilsugæslustöðvar. Tveir fulltrúar og jafnmargir til vara skv. 30. 

gr. laga nr. 59/1983 um heilbrigðisþjónustu. 

28. Stjórn sjúkrasamlags Húsavíkur. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 38. gr. laga 

nr. 67/1971 um almannatryggingar. 

29. Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 36. gr. laga nr. 60/ 

1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

Bæjarráð fer með verkefni þeirra nefnda, sem ekki eru tilgreindar í samþykktinni, skv. 

heimild í 56. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Hér má t.d. nefna stjórnarnefnd Vinnumiðlunar, sbr. lög nr. 18/1985 og húsaleigunefnd 

sbr. lög nr. 44/1979. 

ögin. 

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 hennar er lokið. Bæjarstjórn getur þó afturkallað umboð slíkra 

nefnda hvenær sem er. 

VI. KAFLI 

Um framkvæmdastjórn og starfslið bæjarins. 

63. gr. 

Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við bæjarstjóra 

þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans, kaup og kjör. Ráðningarsamningur skal 
staðfestur af bæjarstjórn.
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64. gi 

Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri bæjarins. Hann undirbýr fundi bæjarráðs og bæjar- 

stjórnar, semur dagskrá og boðar til funda sbr. 14. 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. 

65. 

Bæjarstjórn ræður fasta starfsmenn í helstu stjórnunarstöður s.s. yfirmenn stofnana og 

deilda bæjarins og veitir þeim lausn frá störfum. 

66. gr. 

Bæjarráð ræður aðra fasta starfsmenn en þá sem greinir í 65. gr. nema á annan veg sé 
mælt í reglugerð eða reglum sem bæjarstjórn hefur sett. 

67. gr 

Fastráðnir starfsmenn bæjarins skulu ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum 

uppsagnarfresti miðað við mánaðamót. Þeir hafa réttindi og skyldur opinberra starfsmanna 

sbr. lög nr. 38/1954 ettir því sem við á. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. skal 

kveðið. á um ráðningartíma sbr. Í. mgr. svo og starfssvið þeirra. Um kaup og kjör fer eftir 

ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

68. gr 

Um ráðningu lausráðinna starfsmanna fer eftir reglum sem bæjarstjórn setur. Um kaup 

og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

69. gr. 

Afbrigði frá samþykkt þessari getur bæjarstjórn gert í einstökum tilfellum þegar 

nauðsyn ber til, ef meirihluti mættra bæjarstjórnarmanna samþykkir það. 

70. gr. 

Til að gera breytingar á samþykkt þessari þarf umræður á tveimur fundum í 

bæjarstjórn, samþykki meirihluta greiddra atkvæða og staðfestingu félagsmálaráðu- 

neytisins. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Húsavíkur hefur sett, samkvæmt ákvæðum 3. mgr. 7. 

gr. og 49. gr. sveit arstjórnarlaga nr. 8S/1986, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og 

birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hér eiga hlut að máli. Jafnframt er úr gildi felld 

Samþykkt um stjórn bæjarmálefna Húsavíkurkaupstaðar nr. 231/1978. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. desember 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
Þórhildur Líndal.
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REGLUGERÐ 

um öruggan flutning hættulegra efna með loftförum. 

H
 

l
n
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Efnisyfirlit: 
I. Örðaskýringar 

2. Gildissvið 

3. Flokkun 

4. Takmarkanir á loftflutningum með hættuleg efni 

5. Pökkun 

6. Merkingar 

7. Ábyrgð sendinga 

8. Ábyrgð flugrekenda 

9. Ákvæði um upplýsingar 

10. Fræðsla 

11. Önnur ákvæði 

12. Tilkynningar um slys og óhöpp við flutning hættulegra efna í flugi 

1.0 Orðskýringar. 

Þegar eftirfarandi orð og orðasambönd eru notuð í reglugerð þessari, hafa þau þá 
merkingu sem hér segir: 

Alsprenging (Mass explosion): Sprenging sem tekur til alls sprengiefnafarmsins í einni 
svipan. 

Alvarleg meiðsl (Serious injury): Meiðsl sem maður verður fyrir í slysi og 

a) hafa í för með sér meira en 48 klst. sjúkrahússvist er hefst innan 7 daga frá þeim degi er 

meiðslin áttu sér stað, eða 

b) eru fólgin í beinbroti (þó eru undanþegin lokuð brot á fingrum, tám eða nefi), eða 

c) eru fólgin í skurðsári sem hefur í för með sér alvarlegar blæðingar eða skemmdir á 
taugum, vöðvum eða sinum, eða 

) eru fólgin í áverka á innra líffæri, eða 

e) eru fólgin í annars eða þriðja stigs bruna eða einhvers bruna er nær til meira en 5% af 
yfirborði líkamans, eða 

Í) eru fólgin í því að maður hafi orðið fyrir smiti eða skaðlegri geislun. 

Eldnæmur vökvi (Pyrophoric liquid): Vökvi sem fyrirvaralaust getur kviknað í ef hann 

kemst í snertingu við loft sem er 55 *C heitt eða kaldara. 

Eldvirkt efnasamband (Pyrotechnic substance): Efnablanda eða efnasamband sem ætlað er 

að hafi áhrif með hita, ljósi. hljóði, gasi eða reyk eða samblandi alls þessa fyrir 

tilverknað útverminna efnahvarfa án sprenginga eða utan að komandi áhrifa. 

Farþegaloftfar (Passenger aircraft): Lottfar sem flytur fólk annað en flugverja, starfsmenn 

flugrekanda, fulltrúa ríkisstofnunar eða umsjónarmenn flutnings. 

Flugliði (Flight crew member): Áhafnarliði, sem er handhafi skírteinis sem út hefur verið 

gefið eða fullgilt af flugmálastjórn og falið er starf sem nauðsynlegt er við starfsemi 
loftfars meðan á flugtíma stendur. 

Flugrekandi (Operator): Einstaklingur. fyrirtæki eða stofnun sem stundar eða býðst til að 
stunda flugrekstur. 

Flugstjóri (Pilot in command): Flugmaður sem ber ábyrgð á ferðum og öryggi loftfars 
meðan á flugtíma stendur.
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Flugverji (Crew member): Starfsmaður flugrekanda sem gegnir starfi um borð í lottfari 

meðan á flugtíma stendur. 

Hlífðarumbúðir (Overpack): Umbúðir sem einstakur sendandi notar utan um einn eða fleiri 

pakka, til þess að mynda einingu til hagræðingar í flutningi og geymslu. 

Óhapp í tengslum við hættuleg efni (Dangerous goods incident): Atvik, annað en slys í 

tengslum við hættuleg efni. tengt loi ftflutn ungi hættule egra € efna, sem gerist ekki endilega 

um borð í loftfari og hefur í för með sér meiðsl á manni. eignatjón, eldsvoða, brot, leka 

  

>nguðum vökva eða seislavirkni c eða Önnur ummerki er benda til þess að umbúðir 

| 

  

í bilað. Sérhvert atvik tengt flutningi hættulegra efna sem stofnar loftfari eða áhöfn 

þess í hættu. 

  

Ósamþýðanlegt efni (Incompatible}: Notað um hættuleg efni sem hætt er við að valdi 

útstreymi hita eða gass, eða myndi tærandi efni ef þe       im er blandað saman. 

Pakki (Package): Frágengin sending, umbúðir og innihald, tilbúinn til flutnings. 

      
Pökkun (Packing): Sú athöfn að koma hlutum eða efnum fyrir Í sum og hæfum 

umbúðum 
r 

Rétt sendingarheiti (Proper shipping name): Heiti sem notað er um tiltekinn hlut eða et 

þar sem við á í öllum fylgiskjölum og merkingum á sendingunni. 

  

{1 

Ríki flugrekanda (State of operator): Ríki þar sem flugrekandinn hefur aðalaðsetur flug- 

rekstrar síns, eða ef slíkur staður er ekki til, þá fast heimilisfang. 

  

Ríki sendanda (State of origin): Ríki þar sem vörusendingu var fyrst komið í loftfar. 

Slys í tengslum við hættuleg efni (Dangerous goods aceident): Atvik tengt lott flutningi 

hættulegra efna, sem hefur í för með sér banvæn eða alvarleg meiðsl á manni eða meiri 

háttar eignatjón. 

Sprengiefnasamband (Explosive substance): Fljótandi eða fast efni eða efnablanda, sem 

getur með efnahvarfi, án utan: iðkomandi áhrifa mdað gas við þann hita og þrýsting 

og á þeim hraða sem valdið getur skaða á umhv erfinu. Hér með eru talin eldvirk efni, 

jafnv el þó þau gefi ekki frá sér g: gastegun adir. Efni sem í sjálfu sér er ekki sprengiefni en 

getur myndað sprengifimt loft úr gasi, gufu eða ryki, er ekki með talið. 

  

Sprengihiutur (Explosive article); Hlutur. sem í er eitt eða fleiri sprengiefni. 

Umbáðir (Packaging): Ílát, annað efni og hlutir. sem nauðsynleg eru til þess að unnt sé að 

húa um hættulegt efni eða efnasamband, í samræmi við kröfur þessarar reglugerðar. 

  

UN-númer (UN-number): Fjögurra stafa einkennistala sem sérfræðinganefnd Sameinuðu 

] þjóðanna um flutning á hættulegum efnum hefur gefið hættulegu efni eða efnasam- 

bandi. 

  

Undantekning (Exception): Ákvæði í reglugerð þessari, sem undanþiggur tiltekið hættul 

efni frá kröfum sem annars eiga við. 

Undanþága (Exemption): Heimild gefin út af viðeigandi stjórnvaldi til þess að víkja frá 

ákvæðum reglugerðar þessarar. 

Vöruloftfar (Cargo aircraft): Sérhvert loftfar, annað en farþegaloftfar, sem notað er til að 

flytja vörur og verðmæti. 

Vörusending (Consignment): Einn eða fleiri pakkar sem í eru hættuleg efni og sem 

flugrekandi tekur við af einum flytjanda og sett eru á eitt farmbréf, stílað til eins 

viðtakanda á einum ákvörðunarstað.
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2.0 Gildissvið. 

2.1. Reglugerð þessi skal gilda við flutning með loftförum skrásettum á Íslandi og 
erlendum loftförum sem íslenskur aðili notar eða ræður yfir. Þær gilda einnig um     i 

erlend loftför sem hafa viðkomu á Íslandi eða fljúga yfir íslenskt y firráðasvæði. Hluti 

reglugerðarinnar er Handbók Alþjóðaflugmálastofnunarinnar ((CAO-TI. „1 

hnical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air“. ICAO Do 

9284-AN/905. 
Hlutaðeigandi ríki geta veitt undanþágu frá þessum ákvæðum þegar brýna nauðsyn 

ber til, þegar annars konar flutningar eiga ekki við, eða þegar ekki er af Öðrum 

sökum unnt að fara eftir reglugerðinni vegna almannaheilla, ef þess er gætt að í 

slíkum tilvikum sé allt gert til þess að gætt sé sama Örvggis og reglugerðin gerir ráð 

fyrir. 

Ath. 1: Með hlutaðeigandi ríkjum er átt við: 

   
    

EC- 

  ir 

  

a) ríki þar sem flutningurinn hefst. 

b) ríki sem flogið er um og lent 

) ríki sem flogið er yfir, 

) ríki sem er áfangastaður vörunnar, 

) ríki þar sem flugrekandinn hefur aðsetur. 

  

  

Ath. 2: Til þess að unnt sé að fara eftir reglunum verður „ICAO-1l“ að vera tiltæk. 

d 
Fl 

Handbók þessi er endurútgefin reglulega og fæst hún hjá flugmálastjórn. 

ba
 

DQ
 Reglurnar gilda ekki um þær vörur sem flokkaðar eru sem hættuleg efni. et þær eru 

nauðsynlegar fyrir lofthæfi loftfars eða fyrir áhöfn og öryggi farþega. Slíka hluti má 

hafa meðferðis til vara, en rafgeyma, loftflöskur og neyðarblys ber að hafa í sterkum 

umbúðum. Ekki er leyfilegt að hafa meira en einn neyðarbúnað (aircraft survival 

kit), gúmbát eða neyðarfleka í hverju einstöku lestarrými sem ekki er hægt að 

komast í á meðan á flugi stendur. 

3.0 Flokkun. 

3.1. Flokkaskipting hættulegra efna. 
3.1.1. Hættulegum efnum skal skipta í eftirfarandi 9 flokka og undirflokka eftir því sem við 

d! 

Flokkur 1: Sprengiefni 

1.1. Hlutir og efnasambånd sem geta valdid alsprengingu. 

] Hlutir og efnasambönd sem fela í sér hættu á þeytikrafti en ekki alsprengihættu. 

1 Hlutir og efnasambönd sem eldhætta. minniháttar sprengi- og/eða say ik ftur 

stafar af en ekki alsprengihætta. 

Hlutir og efnasambönd sem engin meiriháttar hætta stafar at. 

Mjög ónæm efnasambönd sem geta valdið alsprengihættu. 

A
)
 

> 
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Flokkur 2: Gastegundir: 

Saman| jappaðar, vökvakenndar, uppleystar undir þrýstingi eða djupfrystar ját i ) ) £ | 

Flokkur 3: Eldfimir vökvar. 

B 74
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Flokkur 4: Eldfim fåst efni: 

Efnasambönd sem hætt er við sjálfsíkveikju, efnasambönd sem gefa frá sér 

eldfimar gastegundir ef þau komast í snertingu við vatn: 

4.1. Eldfim föst efni. 

4.2. Efnasambönd sem hætt er við sjálfsíkveikju. 

o
t
 

4.3. Efnasambönd sem gefa frá sér eldfimar lofttegundir þegar þær komast í 

snertingu við vatn. 

Flokkur 5: Lífræn efnasambönd sem tengjast súrefni. 

S.1. Efnasambönd sem tengjast súrefni önnur en lífræn peroxíð. 

5.2. Lífræn peroxíð. 

Flokkur 6: Eitruð efni og smitandi efni. 

6.1. Eitruð efni. 

6.2. Efni sem geta valdið smitun. 

Flokkur 7: Geislavirk efni. 

Flokkur 8: Tærandi efni. 

Flokkur 9: Ymis konar hættulegur varningur. 

Ath. 1: Nákvæmar skilgreiningar sem sérfræðinganefnd Sameinuðu þjóðanna mælir 

með á hinum margvíslegu flokkum hættulegra efna sem taldir eru hér á 

undan, er að finna í „ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of 

Dangerous Goods by Air“ (ICAO-TI). 

Ath. 2: Hættustig efnanna verður ekki ráðið af röð þeirra í flokka. 

Flokkun. 

. Vörur og efnasambönd ber að flokka samkvæmt reglum í „IC AO-TT“eins og skýrt er 

frá hér að framan. 

. Vörur og efnasambönd, sem ekki er kveðið á um í „ICAO-TI“ og setja má í fleiri en 

einn flokk, ber að flokka með hliðsjón af þeirri hættu sem talin er mest við 

flutninginn. Við annarri hættu skal bregðast með því að fara eftir þeim reglum sem er 

að finna í „ICAO-TI“ 

Hættuleg efni sem ekki eru skilgreind á annan hátt. 

Í „ICAO-TI“ er að finna lýsingu á vörum og efni sem flytja má flugleiðis, þó að þau 

séu ekki sérstaklega nefnd réttu heiti. Þessi efni og þessar vörur eru nefnd 

óskilgreind „n.o.s. — not otherwise specified —“ í „|CAO-TI“ 

4.0 Takmarkanir á loftflutningum með hættuleg efni. 

Hættuleg efni sem leyfilegt er að flytja flugleiðis. 

Því aðeins er leyfilegt að flytja hættuleg efni flugleiðis, að farið sé eftir því sem kveðið 

er á um í þessari reglugerð, fyrirmælum og leiðbeiningum er finnast í „IC AO-TI“.
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Hættuleg efni sem ekki må flytja flugleidis, nema veitt sé undanpåga. 

Eftirfarandi hættuleg efni má ekki flytja flugleiðis nema veitt sé undanþága af 

hlutaðeigandi ríkjum, sbr. gr. 2.1.: 

a) Vörur og efnasambönd, þar með talin þau sem eru á skrá yfir hættuleg efni í 

»ICAO-TI" sem bönnuð efni, nema þess sé getið að þau megi flytja sam- 
kvæmt heimild ríkis sendanda. 

b) Geislavirk efni sem jafnframt eru sprengiefni. 

c) Sýkt lifandi dýr. 

Hættuleg efni sem skilyrðislaust er bannað að flytja flugleiðis. 

Þau hættuleg efni sem talin eru hér á eftir skulu alls ekki flutt flugleiðis: 

a) vörur og efnasambönd sem samkvæmt „IC AO-TI“ er algjörlega bannað að flytja 

flugleiðis, 

b) sprengiefni sem eru eldfim og hætt er við að sundrist ef þau eru í 75 gráðu hita í 48 

klst, 

) sprengiefni sem í eru bæði klóröt og ammoníumsölt, 

) sprengiefni sem í er blanda af klórati og fosfór, 

) föst sprengiefni sem samkvæmt flokkun eru talin sérstaklega viðkvæm fyrir 
hnjaski, 

f) fljótandi sprengiefni sem samkvæmt flokkun eru talin í meðallagi viðkvæm fyrir 

hnjaski, 

g) öll efnasambönd sem geta gefið frá sér hættulegan hita eða hættulegar gastegundir 

við það ástand sem er talið eðlilegt við loftflutninga, 

h) geislavirk efni sem verða eldnæm í lofti, og 
i) eldfim föst efni og lífræn peroxíð sem rannsóknir hafa sýnt að hafa þann eiginleika 

að springa og þannig er um búið að samkvæmt kröfum í reglugerð þyrfti að 

merkja nánar með aukamiða um sprengihættu. 

5.0 Pökkun. 
Almennt. 

Við loftflutninga allra hættulegra efna skal fara eftir þeim almennu reglum um 

pökkun sem tilgreindar eru í þessum kafla. Þetta á þó ekki við um vörur og efni í 

flokki 7. Til viðbótar þessum almennu reglum eru kröfurnar sem tilgreindar eru í 

„ICAO-TT“. 
Ákvæði um flokk 7 skulu gilda eins og þau eru í „ICAO-TI. 

Hættulegum efnum ber að pakka í umbúðir í háum gæðaflokki og skulu þær vera 

þannig gerðar að þær leki ekki við venjulegar flugaðstæður vegna breytinga á hita, 

raka eða þrýstingi eða við titring. Hvers kyns töppum og öðrum þrýstilokum skal 

haldið föstum með öruggum aðferðum. 

Umbúðir. 

Umbúðir skulu vera prófaðar samkvæmt reglum „ICAO-1T1. 

Ílát sem eru í beinni snertingu við hættuleg efni. eiga að standast efnafræðilegar 

verkanir og aðrar verkanir frá vörunni. Í efni ílátanna má ekki vera neitt sem getur 

myndað hættulegt efnahvarf við innihaldið, myndað hættuleg efni eða veikt ílátin. 

Ekki má nota plastefni sem getur við eðlilega loftflutninga eða vegna efnafræðilegra 

breytinga á innihaldinu eða vegna notkunar kæliefnis mýkst, orðið stökkt eða lekt. 

Engin ílát má endurnota fyrr en gengið hefur verið úr skugga um að þau hafi ekki 

orðið fyrir neinni tæringu eða öðrum skaða. Þegar ílát er notað aftur, ber að sjá um 

að efnið sem í það er sett, eiturmengist ekki.
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   Ef hætta getur stafað af óhreinsuðum tómum ílátum vegna eiginleika þeirra efna s 

áður hafa verið í þeim, skal loka þeim og meðhöndla bau í samræmi við þá hættu sem 

af þeim stafar. 

Ekki má setja hættulegt efni í sömu ytri umbúðir og annað hættulegt efni, eða annað 
efni sem hætta stafar af þegar þau eru saman. 

Aðalumbúðir, þar með taldar samsettar umbúðir, sem sérstaklega er ætlað : 

vökva, skulu þola þann þrýsting sem tilgreindur er í „ICAO-TI“ án leka. 

Búa skal um innri umbúðir á tryggilegan hátt, setja við þær höggdeyfa eða púða til að 

hindra leka og hnjask ef þær hreyfast í ytri umbúðum við eðlilegar aðstæður í 

loftflutningum. Efni sem deyfa högg eða eru gleypin, mega ekki val Ida hættu ef þau 

snerta innihaldið. 

  

að halda 

Stærð umbúða. 

Umbúðirnar þurfa að ve 

ákvæði „ICAO-TT“ 

ra a. m. k. svo stórar að unnt sé að merkja þær í samræmi við 

6.0 Merkimiðar og merkingar. 

Merking hættuflokka. 

Allar umbúðir utan um hættuleg efni skulu vera merktar með viðeigandi me 

um í samræmi við ákvæði í „{CAO-TI“, nema þar sé öðruvísi kveðið á um. 

>rkimið- 

Merkingar um meðferð. 

Merkja skal hvern pakka af hættulegum efnum með merkimiða sem tilgreinir hvernig 

hann skuli meðhöndlaður eins og sýnt er í „ICAO-TI“, nema þar sé öðruvísi ákveðið. 

Merking sérhæfðra umbúða. 

Umbúðir um hættuleg efni í loftflutningum sem fullnægja kröfum „ICAO-TI“ um 

sérhæfingu slíkra umbúða, skulu ef ekki er öðruvísi kveðið á um í „ICAO-TI“ bera 

merkingar framleiðanda er veita upplýsingar í samræmi við ákvæði „ICAO-TI“ nema 

þær fullnægi þeim. 

Merkingar umbúða með réttu sendingarheiti. 

Skylt er að merkja allar umbúðir um hættulegar vörur, þannig am 

sendingarheiti vörunnar, viðeigandi UN-númer, ef um það er að ræða, ásamt öllum 

öðrum merkjum sem ákvæði eru um í „IC AO-TI“ ef ekki er þar kveðið á um annað. 

A 
að fram komi réti 

Óleyfilegar merkingar. 

Óleyfilegt er að merkja pakka sem í eru fljótandi hættuleg efni með örvum, nema til 

þess að sýna hvernig hann á að snúa. Nota má merkimiða fyrir pakka sem fullnægja 

kröfum ISO-staðals R 780-1978 ásamt „ICAO-TI“ merkjum, að því tilskildu að bæði 

merkin gefi sömu lýsingu á því sem í pakkanum er. 

el id 

Tungumål å merkingum. 

Við merkingu hættulegrar vöru skal auk íslensku nota ensku við slíkar merkingar. 

7.0 Ábyrgð semdanda. 

Almennt. 

Áður en nokkur afhendir pakka sem í eru hættuleg efni til loftf 

að ganga úr skugga um að ekki sé bannað að flytja vöruna flu ele 

utnings, ber honum 

iðis, að hún sé rétt
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     flokkuð, pökkuð og merkt og að henni fylgi fullnægjandi flutningsskjöl eins og 

kveðið er á um í þessari reglugerð og að það sé gert í samræmi við ákvæði „ICAO- 
MT 

{1 

   

72.  Flutningsskjöl fyrir hættuleg efni. 

7.2.1. Þeim sem athendir pakka til loftflutninga sem inniheldur hættuleg efni, ber að fylla út í ” FE > - 

og undirrita flutningsskjöl í tvíriti þar sem fram koma þær upplýsingar sem kveðið er 
á um í „ÍCAO-TT“. 

799 1 
  al vera yfirlysi sing frá þeim sem afhendir hættulega vöru til 

fi le 
il 

„2.2. Í flutningsskjölum s 
omlega og réttilega lýst með réttu tækniheiti, hún flutnings, þar sem vörunni er 

flokkuð, pökkuð og merkt fyrir flutning flu gleiðis í samræmi við gildandi reglugerðir. 

  

il 

    

   

    

     

    

7.3... Farmbréf. 

7.3.1. Í farmbréfi skal koma fram að í vörusendingunni sé hættuleg vara eins og henni er lýst 

í meðf ylgjandi f flutningsskjölum og að sendinguna me egi ; aðeins flytja með loftfari ef 
ákvæði eru á þá leið. 

TÁ. Tungumál. 

Nota skal ensku auk íslensku í flutningsskjölum er fylgja hættulegum efnum. 

8.0 Abyrgð flugrekanda. 

Ekki má túlka þessar reglur þannig að flugrekanda beri að flytja til teknar vörur og 

efni. Ekki má heldur túlka þessa reglur þannig að flugrekandi geti ekki sett sérstakar 

eigin reglur um flutning á tilteknum vörum 

S.1 Móttaka til flutnings. 

Flugrekandi má ekki taka við pakka eða hlífðarumbúðum, sem í eru margir pakkar 

með hættulegum efnum til flugflutnings. nema 

a) fylgiskjöl séu rétt, merking og pökkun sé í samræmi við ákvæði í „ICAO- 

b) hann hafi gengið úr skugga um að varan sé merkt á réttan hátt og hvorki sé um 
leka né skemmdir á umbúðunum að ræð: 

Ath. 1: Sjá kafla 12 hér á eftir um tilkynninga Arskyldu um skemmdir. 

Ath. 2: Sérstakar reglur um móttöku hlí nbúða er að finna í „ICAO-TI“ 

8.2 Gátlisti fyrir móttöku hættulegra efna. 

S.2.1. Flugrekanda er að útbúa og nota gátlista við móttöku hættulegrar vöru í samræmi við 
gr. 8.1. hér að framan 

8.3. Sködduð sending með hættuleg efni. 

3 Ekki må hlada pakka eda hlífð óa rumbúðum með vörusendingu hættulegra efna í 
loftfar eða gám, fyrr en rétt fyrir slíka hleðslu hafi verið gengið úr skugga um að ekki 
sé um neinn leka né skemmdir að ræða. 

8.3.2. Ekki má setja gám í lottfar fyrr en hann hefur verið skoðaður og tryggt er að hvorki sé 

um leka né skemmdir á hinu hættulega efni að ræða. 

eo
 

tø
s 

8.3.3. Ef umbudir um hættulegt efni sem hladid er i loftfar virdast skemmdar eda bær leka, 
ber flugrekandanum ad Jarlægja slíkan varning ú lof ftfarinu eða sjá til þess að 
viðeigandi yfirvöld eða stofnun geri það. Flugrekandanum ber síðan að ganga úr 
skugga um að það sem eftir er af vörusendi Ingunni sé í hæfu ástandi fyrir loftflutning 
og að engar aðrar umbúðir hafi mengast eða eiturmengast.
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Takmarkanir á flutningi í farþegarými eða stjórnklefa. 

Hættuleg efni má hvorki flytja í rými sem ætlað er farþegum né í stjórnklefa. Það á þó 

ekki við um vörur sem skilgreindar eru í gr. 2.4.1. og 2.4.3. hér að framan og ekki 

heldur um þær geislavirku vörur sem eru flokkaðar sem „undanþegnar geislavirkar 

vörur „(Excepted radioactive materials)“ í ákvæðum „ICAO-TT“ 

Hleðsla ósamþýðanlegra hættulegra efna. 

Pökkum sem í eru hættuleg efni sem hafa í för með sér möguleika á hættulegum 

efnahvörfum ef þau komast í snertingu hvort við annað, skal ekki hlaða nærri hvor 

öðrum í loftfari, þannig að loku sé skotið fyrir slíka hættu ef leki kemur að 

einhverjum umbúðum. 

Ath.: Lágmarkskröfur um hleðslu slíkrar vöru er að finna í „ICAO-TT“ 

Eftirlit með skemmdum eða leka. 

Athuga ber umbúðir sem í eru hættuleg efni, nema þau sem eru flutt í gámi, með 

hliðsjón af skemmdum eða leka þegar loftfarið er affermt. Ef skemmd eða leki 

kemur í ljós, er skylt að rannsaka vandlega þann stað í loftfarinu þar sem hinu 

hættulega efni var komið fyrir og hreinsa burt þaðan alla eiturmengun og öll 

óhreinindi sem kynnu að hafa hættu í för með sér 

Eitur, smitefni og geislavirkar vörur. 

Flugrekanda ber skylda til að fullnægja þeim sérstöku kröfum um móttöku og 

loftflutning á eitri, smitefnum og geislavirkum vörum sem gerðar eru í „ICAO-TI“. 

Hvorki er leyfilegt að flytja eftirfarandi í sama vörurými né efni sem eru merkt sem 

eitur eða vitað er að eru eitruð eða geta valdið smitun (Flokkur 6): 

a) dýr, 

b) vörur merktar sem matvæli eða vitað er að eru hráefni í matvæli, fóður eða annað 

ætilegt sem ætlað er sem fæða handa mönnum eða dýrum, ef eitrinu og 

matvælunum er ekki komið fyrir í sérstökum gámum sem standa fjarri hvor 

öðrum. 

Ef geislavirkt efni hefur lekið út eða eiturmengað loftfar, er skylt að taka loftfarið 

þegar úr umferð, þar til geislavirkni og hreinsanleg mengun á öllum aðkvæmum 

stöðum er innan þess lágmarks sem kveðið er á um í „ICAO-TT“ 

Í loftflutningum skal gæta þess að pökkum sem í eru geislavirk efni sé komið fyrir í 

fjarlægð frá fólki, lifandi dýrum og óframkölluðum filmum, í samræmi við ákvæði um 

slíka flutninga, sem er að finna í „ICAO-TI“ 

mi
 

Hættuleg efni bundin nidur. 

Flugrekandinn skal varna því að sendingar hættulegra efna skaddist í loftflutningum, 

með því að tryggja að varan sé þannig bundin og fest að hún hreyfist ekki úr stað. 

Þegar um er að ræða geislavirkt efni ber að fara eftir ákvæðum um bil milli 

vörusendinga í gr. 8.7.4. hér að framan þegar varan er bundin föst. 

Hleðsla í vöruloftfar. 

Ef ekki er öðruvísi kveðið á um í „IC AO-TI“ ber að hlaða pökkum sem í eru hættuleg 

efni og merktir eru „Cargo Aircraft only“ þannig að áhöfn og aðrir aðilar sem til 

þessa hafa umboð, geti þekkt og fært sundur slíka pakka meðan á flugi stendur.
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9.0 Åkvædi um upplysingar. 

Upplýsingar fyrir flugstjórann. 

Flugrekandi skal sjá til þess að flugstjóra loftfars, sem á að flytja hættuleg efni séu 

afhentar eins fljótt og unnt er fyrir flugtak, þær skriflegu upplýsingar sem kveðið er á 

um í „ICAO-TI að fylgja skuli. 

Upplýsingar og fyrirmæli fyrir flugliða. 

Flugrekanda ber skylda að hafa þess konar upplýsingar í flugrekstrarbók sinni, að 

flugliðar geti rækt skyldur sínar við flutning hættulegra efna. Í flugrekstrarbók er 

ennfremur skylt að hafa fyrirmæli um aðgerðir áhafnar ef neyðarástand skapast. 

Upplýsingar fyrir farþega. 

Flugrekandi skal sjá svo um að upplýsingum sé komið á framfæri við farþega. þannig 

að þeir séu varaðir við þeim hættulegu efnum sem þeim er bannað að hafa meðferðis 
í flugvélum, bæði í handfarangri og í Öðrum farangri í farangursgeymslu. 

Upplýsingar fyrir aðra hlutaðeigandi aðilja. 

Flugrekandi, sendandi eða aðrir, sem á einhvern hátt tengjast loftflutningi hættulegra 

efna, skulu veita starfsfólki sínu þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að það geti 

rækt skyldur sínar við flutninginn. Ennfremur skal veita starfsfólkinu nægilegar 

leiðbeiningar um þær aðgerðir sem því er skylt að framkvæma ef neyðarástand 

skapast í sambandi við flutning hættulegrar vöru. 

Upplýsingar flugstjóra til flugvallaryfirvalda. 

Ef neyðarástand verður í flugi ber flugstjóranum skvida til að tilkynna hlutaðeigandi 

flugumferðarstjórn til þess að hún láti rétt flugvallaryfirvöld vita að hættuleg efni séu 

um borð. Ef unnt er, skal hann tilkynna um heiti, flokk, magn og hvar efnin eru í 

loftfarinu. 

Upplýsingar við slys eða óhapp. 

Ef flugslys verður og hættuleg efni eru meðferðis, skal hlutaðeigandi flugrekandi 

tilkynna flugmálastjórn þess ríkis þar sem slysið varð eins fljótt og unnt er, um heiti, 

flokk, aukamerkingar vegna flokkunar sprengiefnis eða annarra efna, skv. „ICAO- 

TI“, samþýðanleika við Flokk 1, magn og hvar í loftfarinu hið hættulega efni er. 

Ef loftfar sem flytur hættuleg efni, verður fyrir óhappi, ber flugrekandanum. ef hann 

er um það krafinn, að láta flugmálayfirvöldum hlutaðeigandi ríkis þar sem óhappið 

eða slysið varð, í té allar upplýsingar um farminn til þess að minnka hættu vegna 

skemmda í hinum hættulega farmi. 

10.0 Fræðsla og þjálfun. 

Sérhver flugrakandi skal, í samræmi við ákvæði „ICAO-TI“, halda þjálfunar- og 

endurþjálfunarnámskeið fyrir viðkomandi starfsfólk sitt um flutning hættulegra efna. 

11.0 Önnur ákvæði. 
Flugmálastjórn hefur eftirlit með því að flugrekendur fylgi ákvæðum reglugerðar 

þessarar. Póst- og símamálastofnunin hefur eftirlit með móttöku og umbúnaði 

hættulegra efna til póstsendinga með lofttörum.
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12.0. Tilkynningar um slys og 6hopp vid flutning hættulegra efna i flu 

Flugrekendur skulu án tafar tilkynna flugmálastjórn um öll slys eða óhöp D sem stafa 

af meðferð hættulegra efna, eftir að þau hafa verið afhent til flutnings með loftförum. 

13.0 Gildistaka o.fl. 

Í3.1. Brot á reglugerð þessari varða við 179. gr. laga nr. 34/1964 nema þyngri refsing liggi 

við samkvæmt öðrum lögum, auk þess sem heimilt er að svipta flugrekanda flug- 

rekstrarleyfi, sbr. 86. gr. sömu laga. 

13.2. Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 186. og 188. gr. lag: oftferdir nr. 34 21. 

    

maí 1964, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi Í. } 8 og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnfr fellur úr gildi reglugerð nr. 

472 15. nóvember 1979 um flutning á hættulegum efnum og segulmögnuðuim hlutum 

með loftförum. 

Samgönguráðuneytið, 9. nóveinber 1987 

Matthías Á. Mathiesen. 

Birgir Guðjónsson. 
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REGLUGERÐ 

um breytingar á reglugerðum um greiðslur sjúkratrvggðra 

samkvæmt lögum um almannatryggingar. 

I. gr. 

Greiðslur sjúkratrvggðra til samlagslækna. 

Samlagsmenn í sjúkrasamlögum skulu greiða samlagslækni sínum eða lækni er í hans 

| 0 fyrir hvert viðtal á 

  

stað kann að koma skv. samningum hlut: iðeigandi samlags 
læknisstofu og kr. 280 fyrir hverja vitjun læknis til sjúklings. 

im greiðslu læknishjálpar fyrir hvert unnið verk dregst þetta gjald frá 

  

Þar sem samið ei 

r viðtöl og vitjanir. 

Í vitjun ala ildi eru innifaldar kr. 65 vegna óhjákvæmilegs ferða 

agslæknis og dragast þær frá umsömdum eða ákveðnum ferðakostnað samlagslæknis eða 

lytjenda hans þegar reikningur er greiddur til samlagsmanna. er njóta læknisþjónustu, sem 

    
'stnaðar sam- 

  

byggist á samningi við heimilislækna. 

gr, 

Greiðslur sjúkratrvggðra á lyfjakostnaði. 

3. gr. reglugerðar nr. 289/1978 orðist svo: 

Af öðrum lyfjakostnaði en um getur í 2. gr. er greiðslutilhögun svo sem hér segir: 

Fyrir hverja afgreiðslu (ordination) samkvæmt Lyfjaverðskrá | og Í greiðir ' samlags- 

maður fyrstu 400 kr. en sjúkra tsamlagið það sem vantar á fullt verð. Elli- og örorkuiífeyris- 

þegar skulu greiða kr. 130 fyrir hverja afgreiðslu. 

Með afgreiðslu (ordination) er hér átt við lyfjamagn er svarar til 100 daga notkunar, 

miðað við notkunarfyrirsögn læknis. Sé ávísað magn meira en nemur 100 daga notkun, ber 

i il eða brot úr því. 
4 1 

a eitt gjald sbr. 1. målsgr. fyrir hvert 100 daga timabi 
    

samlagsmanni ad gre 
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'einar taka 20eins til lyfja til inntöku í afmældum lyfjaformum 

(töflur, hylki, skammtar}, stungulyfja og lyfjaforma til inntöku, þar sem engin tvímæli eru 

um skömmtunarmagn (mi ur, dropar), en ekki til húðlyfja, öndunarfæralyfja né augn- og 

eyrnalyfja (ATC-flokkar. D,R og S). 

Sé heildarverð viðkomandi lyfs jafnt og/eða lægra en þau mörk er um getur í þessari 

grein, greiðir samlagsmaður það verð. 

Akvæði þessarar mál 

  

Fa
n 

=
 KARLA 

  

3. gr Á. G 

Greiðslur sjúkratryggðra fyrir sérfræðihjálp 

í rannsóknum og röntgengreiningu. 

Greiðslur samlagsmanna fyrir sérfræðil æknishjálp, rannsóknir og röntgengreiningu, 

sem um ræðir í 43. gr. laga nr. 67/1971, skal vera sem hér segir: 

I. Samlagsmaður skal greiða kr. 500 fyrir hverja komu til sérfræðings. 

2. Samlagsmaður skal greiða fyrstu kr. 500 hverrar rannsóknar hjá rannsóknarstofu eða 

sérfræðingi. 

Samlagsmaður skal greiða fyrstu kr. 500 af kostnaði við hverja röntgengreiningu. Elli- 

og örorkulífeyrisþegar skulu greiða kr. 170 í hvert skipti, fyrstu 12 skiptin árlega, en 

síðan ekkert. 

Þessar greiðslur skulu dra frá umsömdu eða ákveðnu heildarverði á læknishjálp, 

rannsóknum og röntgengreiningu., þegar reikningur er gerður til sjúkrasamlags fyrir þessa 

þætti. 

Aldrei má krefja sjúkling um nema eina greiðslu fyrir hverja komu og skiptir ekki máli 

hve margar tegundir rannsókna ásamt viðtali er um að ræða. 

Ls
 

  

á Á. gr. 
Greiðslur sjúkratryggðra á kostnaði við sjúkraflutninga. 

I. gr. reglugerðar nr. 94/1983 orðist svo: 

Hámarksfjárhæð sem samlagssjúklingur skal greiða fyrir sjúkraflutninga á sjúkrahús og 

frá sjúkrahúsi skv. 1 „mgr. í stafi. 43 gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 54/1982 er kr. 1500. 

„ki. 

Greiðslur sjúkratryggðra á ferðakostnaði innanlands. 

gr. reglugerðar nr. 70/1982 orðist svo: 
Endurgreiðsla sjúkrasamlaga. 

Sjúklingur skal framvísa læknisvottorði eftir hverja ferð. Eftir að önnur ferð er farin 

endur sreiðir sjúkrasamlag fyrstu ferð að En im 1400 kr. en síðari ferðir að frádregnum 

700 kr. Til endurgreiðslu reiknast fargjald eins og það er með venjulegum áætlunarferðum á 

hverjum tíma. Ef ætla má, að raunverulegur r fe „rðakostnaður sé lægri, skal miða við hann. 

6. gr. 

Tryggingastofnun ríkisins skal kynna almenningi efni þessarar reglugerðar rækilega. 

. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 43. gr. laga um almannatryggingar nr. 67/1971 med 

síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 1988. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 514/ 
1986 19806. 

  

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. desember 1987. Bd ö 

Guðmundur Bjarnason. a 0 

Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um fis. 

1. Gildissvið. 
Reglur þessar taka til flugs með fisum á Íslandi. Í þessari reglugerð merkir fis loftfar 

sem 
a) er notað eða ætlað til einflugs, 

b) er notað eða ætlað einungis til skemmtunar eða íþrótta. 

c) hefur ekki íslenskt eða erlent lofthæfisskírteini, og 

d) ef það er ekki hreyfilknúið, er léttara en 70 kg, eða 

e) ef það er hreyfilknúið: 
i) hefur tómaþyngd minni en 120 kg, þar sem þó er ekki meðtalin þyngd flota og 

öryggisbúnaðar (fallhlífa), sem ætlað er að draga úr flug- eða fallhraða í neyðartil- 
vikum, 

ii) hefur ekki meira eldsneytisrými en 20 lítra, 

iii) getur ekki náð meira en 100 km/klst kvörðuðum flughraða með fullu afli í láréttu 

flugi, og 
iv) hefur án hreyfilafls ofrishraða minni en 45 km/klst (kvarðaður flughraði). 

2. Skráning og lofthæfi. 

a) Gildandi reglur um lofthæfi loftfara, hluta þeirra og búnað taka ekki til físa, hluta þeirra 

og búnaðar. Ekki er krafist lofthæfisskírteinis fyrir fis. 

b) Gildandi reglur um skírteini flugliða taka ekki til stjórnenda fisa og ekki er krafist 

heilbrigðisvottorðs eða flugskírteinis. 

c) Gildandi reglur um skráningu og merkingu loftfara taka ekki til fisa og þarf því ekki að 

merkja þau. 

3.  Starfræksla. 

3.1. Hættulegt flug. 

a) Fisi má ekki fljúga þannig að mönnum eða verðmætum stafi hætta af. 

b) Eigi má varpa eða dreifa hlutum úr fisi ef það getur valdið hættu fyrir menn eða verðmæti 

utan þess. 

3.2. Dagflug. 
a) Fisi má einungis fljúga á tímabilinu frá sólaruppkomu til sólarlags. 

b) Þó má fljúga fisi á tímabilinu frá því að miðja sólar er 6 gráður fyrir neðan 

sjóndeildarhring til sólaruppkomu og frá sólarlagi þar til miðja sólar er 6 gráður fyrir 

neðan sjóndeildarhring, ef 

i) fisið er búið blikkandi varúðarljósi sem sést a. m. k. úr 5 km fjarlægð, og 
ii) flogið er utan flugstjórnarrýmis. 

3.3. Umferðarréttur. 

a) Stjórnandi fiss skal gefa stöðugan gaum að annarri flugumferð og skal veita öllum öðrum 

loftförum forgang. 

b) Fisi má ekki fljúga þannig að af því geti stafað árekstrarhætta við önnur loftför. 

c) Hreytilknúin fis skulu veita forgang fisum án hreyfils. 

3.4. Flug yfir þéttbýli. 
Fisum má eigi fljúga yfir þéttbýl svæði borga og bæja eða yfir svæði þar sem mikill 

mannfjöldi er saman kominn.
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3.5. Flug í flugstjórnarrými. 

a) Eigi má fljúga fisum í flugstjórnarrými nema að fengnu leyfi hlutaðeigandi flugumferðar- 
þjónustudeildar. 

b) Eigi má heldur fljúga fisum á bannsvæði eða öðrum svæðum eða yfir stöðum sem lúta 

sérstökum takmörkunum, tímabundnum eða varanlegum, án leyfis hlutaðeigandi 

yfirvalda. 

3.6. Sýn til jarðar. 

Fisi má einungis fljúga þannig að sjáist til Jarðar. 

3.7. Flugskyggni og fjarlægð frá skýjum. 

Allt flug skal háð þeim skilyrðum um skyggni og fjarlægð frá skýjum sem jöfn eru eða 

strangari en um getur í eftirfarandi töflu. Hlutaðeigandi flugstjórnardeild getur þó veitt 

sérstaka undanþágu fyrir flug innan flugstjórnarsviðs. 

  

Innan flugstjórnarrýmis Utan flugstjórnarrý: 1is 
  

ofar en í eða neðar en ofar en í eða nc ar en 
  
eftirfarandi hæðir: 3000 fet (900 m) fyrir ofan meðalsjávar- 

mál eða 1000 fet (300 m) fyrir ofan jörð, hvort sem er hærra 
  
Flugskyggni 8 km 8 km 8 km 1.5 km 
  
Fjarlægd frå skyjum: 

a) lårétt 1.5 km 1.5 km 1.5 km Laus vid sky og 

b) lóðrétt 1000 fet 1000 fet 1000 fet sér til jarðar 

(300 m) (300 m) (300 m) 
  

4. Skoðanir og eftirlit. 

Sá, sem á eða notar fis, skal, þegar þess er krafist, heimila flugmálastjórn eða þeim, 

sem hún tilnefnir, aðgang að og eftirlit með loftfarinu til þess að athuga hvort reglur þessar 
eru haldnar. Hann skal einnig, ef þess er krafist, sanna að loftfarið þurfi einungis að 

fullnægja kröfum þessarar reglugerðar. 

5.  Undanþágur. 

Flugmálastjórn/loftferðaeftirlit getur veitt undanþágur frá eftirfarandi ákvæðum reglu- 

gerðar þessarar, þegar sérstökum ástæðum er til að dreifa: 

1 a) um einflug, að því er varðar kennslu og þjálfun, þannig að kennara sé heimilt að 

fljúga með nema, 
1 d) að því er varðar þyngdarmörk, og 

| e) að því er varðar þyngdarmörk, eldsneytismagn og flughraða. 

6.  Refsiákvæði og gildistaka. 
6.1. Brot á reglugerð þessari varða refsingu samkvæmt XIII. kafla laga nr. 34 21. apríl 1964 

um loftferðir. 

6.2. Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í lögum nr. 34 21. maí 1964 um lottterðir, 

staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, er hlut 

eiga að máli. 

3. Samgönguráðuneytið, 3. nóvember 1987. 

Matthías Á. Mathiesen.   
Birgir Guðjónsson.
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SJALDSKRÅ 
fyrir þjónustu loftferðaeftirlits flugmálastjórnar 

Afgreiðslugjöld. kr 

1 000,00 Endurnýjun skírteina einstaklinga, þ. m. t. endurútgáfa glataðra skírteina 

Breyting á skírteinum einstaklinga, þ. m. t. innfærsla viðbótarréttinda 

í skírteini ............0. 0020. nen nn kk nnne HA . 300,00 

Fuligilding erlendra skírteina einstaklinga ............................. 4 000,00 

Útgáfa, endurútgáfa, breyting og endurnýjun lofthæ fisskírteina vélknúinna 
loftfara og breyting skrásetningarskírteina, þ. m. t. breytingar á skrásetn- 

ingarmerkjum ............02 00. 2 000,00 

Skoðunar- og eftirlitsgjöld loftfara. 

Skoðunar- og ettirlitsgjöld loftfara miðast við skráðan hámarksflugtaksþunga þeirra 

Gjald fyrir fyrstu útgáfu lofthæfisskírteinis er það sama og árlegt skoðunar- og 

eftirlitsgjald. 

Gjald fyrir útgáfu lofthæfisskírteinis til útflutnings er helmingur árlegs skoðunar- og 

eftirlitsgjalds. 
Gjald fyrir tímabundið lofthæfnisskírteini (t.d. framlengingu lotthæfisskírteinis eða 

ferjuheimild), fer eftir gildistíma sem hlutf: all af á árgjaldi fyrir hvern byrjaðan mánuð. 

Hálft árlegt skoðunar- og eftirlitsgjald skal g í Janúar og júlí ár hvert fyrir næstliðið 

háltt ár eða hluta úr ári sem loftfarið hafði gilt íslenskt iofth æfnisskírteini og reiknast þá 

hlutfallslega fyrir hvern byrjaðan mánuð. 

Fari skoðun og/eftirlit fram erlendis greiðir eigandi eða umráðandi (notandi) fargjöld 

skoðunarmanna og dagpeninga samkvæmt kjarasamningum starfsmanna ríkisins. 
Árleg skoðunar- og eftirlitsgjöld fyrir loftför knúin hverfilhreyflum eru: 

  

AX 

        

   
    

   
fyrir loftför allt að S700 kg ..........2 0000 5,20 kr/kg 

fyrir loftför S701-50000 kg ....00000 0 17 100,00 kr 
gjald fyrir pyngd umfram 5700 kg .......0..... 0000... 2,35 kr/kg 

fyrir loftför yfir 50000 kg .........000. 0. 133 745,00 kr 

gjald fyrir þyngd umfram 5S0000 kg ....0...0 0. 1,20 kr/kg 

Skoðunar- og eftirlitsgjöld flugrekenda. 

Skoðunar- og eftirlitsgjöld flugrekenda miðast við fjölda þeirra loftfara, sem flugrek- 

andi rekur í starfsemi sinni og hámarksflugtaksþunga þeirra. 

Gjald við fyrstu útgáfu flugrekstrarleyfis er það sama og árlegt skoðunar- og 

eftirlitsgjald, og miðast þá við fyrirhugaðan rekstur sem sótt er um hvað varðar fjölda 

og þyngd loftfaranna. 

Hálft árlegt skoðunar- og eftirlitsgjald skal greiða í Janúar og júlí ár hvert fyrir næstliðið 

hálft ár eða hluta úr ári sem flugrekandi hafði gilt flugrekstrarleyfi og reiknast þá 

hlutfallslega fyrir hvern byrjaðan mánuð sem hve t loftfar var í rekstri hjá flugrekanda 

á tímabilinu. 

Fari skoðun og/eða eftirlit fram erlendis greiðir eigandi eða umráðandi (notandi) 

fargjöld skoðunarmanna og dagpeninga samkvæmt kjarasamningum starfsmanna 

ríkisins.
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3.5. Árleg skoðunar- og eftirlitsgjöld flugrekenda eru sem hér segir: kr. 

a} fyrir hvert loftfar undir 2700 kg .........%%.0 0000. nan rrrnnne 4 500,00 

b) fyrir hvert loftfar 2701-5700 kg .....20.00.0. 0000 9 000,00 

c) fyrir hvert loftfar 5701-50000 kg ....2...0.00 00 0n nn krrkrrrs 30 000,00 

d) fyrir hvert loftfar yfir SOÖ00 kg ........0%% 0000. 45 000,00 

á. Prófgjöld. 

4.1. Fyrir bókleg próf greiðist eftirtalin gjöld: kr. 

a) einkaflugmannspróf .........0.0.000000 0. ann kr kk rrre 2 000,00 

b) atvinnuflugmannspróf ............00..000 00 r ker kner 3 000,00 

c) blindflugspróf ..............000 0000 rðr kr ken eres rn r rr kr knes 2 500,00 

d) flugkennarapróf ..........00.0.00 020. rner2222 2 500,00 

e) flugumsjónarmannspróf .........0.0.0.00 0. nn knes 3 000,00 

f) flugvéltæknispróf ..........2....00 000 rnrre 3 000,00 

g) flugrekstrarstjóra- og tæknistjórapróf ......0...0.. 0000... 0... 1 500,00 

h) fyrir hlutapróf og endurtekningu pról: 

einstökum greinum greiðist fyrir hverja grein ...........0.0....000... 500,00 

4.2. Verkleg próf eru tekin hjá prófdómurum sem tilnefndir hafa verið eða staðfestir af 

flugmálastjórn/loftferðaeftirliti. Próftakar leggja sjálfir til loftför og greiða kostnað af 

próftökunni til flugmálastjórnar. 

5. Greiðsla gjalda samkvæmt þessari gjaldskrá. 

5.1. Afgreiðslugjöld samkvæmt 1. gr. greiðast hjá loftferðaeftirliti flugmálastjórnar, en öll 

önnur gjöld greiðast hjá gjaldkera flugmálastjórnar á Reykjavíkurflugvelli. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt lögum um loftferðir nr. 34 21. maí 1964 

staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1988 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 88 7. febrúar 1986 um sama efni. 

Samgönguráðuneytið, 4. desember 1987. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Birgir Guðjónsson. 
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GJALDSKRÁ 
yfir efna- og örverurannsóknir er Rannsóknastofnun 

fiskiðnaðarins annast. 

l. gr. 

Gjald Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins fyrir útselda vinnu skal vera sem hér segir: 
kr/klst 

Í. Sérfræðingur ................000 00 1 275,00 

2. Aðstoðarmaður ................ 1 015,00 

3. Sérfræðingur, rannsóknaaðstaða notuð ....................... 1 655,00 
4. Aðstoðarmaður, rannsóknaaðstaða notuð ...........0.0.0.0....... 1 405,00
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2. gr. 

Gjöld fyrir reglubundnar efna- og örverurannsóknir er stofnunin annast skulu vera sem 
hér segir: 

Efnarannsóknir. 

Fiskmjöl: kr. 

Vatn .........20. 0000. rrrtere 230,00 

Salt 00.00.0002. nn enker renen nnkee 355,00 
Prótein (Kjeldahl) ...............002 0000 nnne 1 270,00 

Fita ..........0.0.0 685,00 
Aska „0... 415,00 

Ammoníak .............02 00 nere nrnnes 330,00 

Sandur suse ennen ennen unee 485,00 

Kalcium ............0.. 000 nen nen nen eee nere nesee 620,00 

Fosfår ......sseseneeseeenen eee ne nere ennen nerne 995,00 

DMNA gasgreining ................. 000. 1 800,00 

Óbundnar fitusýrur í mjölfitu ...............0..0. 000... 725,00 

Nítrít í fóðri og fóðurvörum .................0 0000 ke nnnne 780,00 

Lýsi og harðfeiti: 

Vítamín A ........0...00. 1 385,00 

Óbundnar fitusýrur ..................0... 0 250,00 
Sýrutala .........0..00000 000 nerverne knee 250,00 
Joðtala ..........0..0000 000 k skere rrernrnee 1 150,00 
Såputala ......20eeuneeeneeneee ener nn rnnnne 750,00 

Eðlisþyngd (pyknometer) ............0.0000 00 460,00 
Slip-point ..........0 00 985,00 

Mæling á vítamíni Da ílýsi ................0 0000... 7 680,00 

Mæling á A- og D-vítamíni í lýsi ............0... 0000 8 200,00 

Ósápanlegt ................ 00. ever eee rrnrnee 1 180,00 

Peroxydtala ..............2000.0 000 kk nnes 445,00 
Litarmæling (Lovibond) .............0.00 0000 285,00 

Ljósbrot við 200C ...........00. 0 eee sss enkes 250,00 

Natríumsápa ............2.0. 0020 errnnnvse 350,00 

Fitusýrugreining .............0.. 00... nerene 3 850,00 
Vatnsmæling med toluol .............00.00 00 415,00 

Salt: 

Klóríð (titer) .............0 0. ennen vege 415,00 

Kalcium ...........0..0. 000 610,00 

Magníum ..............000 000 nere renerne 610,00 

Súlfat .......00.0... 0. 1 435,00 
Óleysanlegt í Vatni ...........0....... eeeeeeeeeeeeeeeeernerene 560,00 

Raki og bundið vatn ..............2000.0 000 560,00 

Járn ......... 00 920,00 
Kopar ..........00200 000 rs erenrnnne 920,00
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Aðrar efnarannsóknir: kr. 

Undirbúningur ..............0.0.00 00. 295,00 

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

Trimethylamin (TIMA) ........0.%. 00. AR 630,00 
TVN 0. ener 630,00 
Kvikasilfur í matvælum ................ 0000... 1 120,00 

Mæling á D-vítamíni í öðru enlýsi ...........0.00000000 0. 9 960,00 

Ákvörðun á málmum með atom absorption .,...................... 1 180,00 

Frítt klór í vatni ............... 0. ennen 160,00 

Rotvarnarefni m. gasgreiningu .................0 0000. 5 710,00 

C-vítamín í matvælum ...............0. 00... 3 075,00 

Drip (vatnstap vid pidnun) ...............0 0... 560,00 

Nítrít fóðri og fóðurvörum ............0.%.... 0... 780,00 

Hexametylentetramín ílagmeti ................00. 0. 1 795,00 

Vigtun og talning á rækju oo. fl. .........%...00. 0000 705,00 
Mæling á sykrum í síld ...............0..0. 0 3 015,00 

SýrustigpH ............000000 0000 230,00 
Arsen seen ennen enker en ek erreerrsernee 1 400,00 

Histamín .............00.0 0000 kner rer evrnse 3 375,00 

Jod ssssusseeeununenenenenn ennen erne rnee 1 430,00 
SÚlfÍt ........0 0000 ennen nerne eee nr ennnse 3 685,00 

Sild: 
Stærðarflokkun ..............0...0. 0... ne eene ene krknnee 1 055,00 

Síld lengdarmæld, vigtuð, hausskorin, slógdregin og hökkuð. 

Framangreint gjald gildir fyrir allt að 100 síldarsýni. Ef færri en 50 síldar 

eru í sýni greiðast % gjalds. 

Efnagreiningar séu samkvæmt gjaldskrá. 

Orverurannsóknir: 

Undirbúningur sýnis ................. 0000. 385,00 
Talning við ræktun, einskonar ..............%....... 0. 365,00 

Talning við ræktun, tvennskonar .............000.. 00. 675,00 

Kólígerlar, MPN .............2 000. kr knerrenernne 540,00 

Staphylococcus aureus ..........0.0.0 000. kekknee 425,00 

Ger- og myglusveppir ..........00. 02 365,00 
RODAC-skálar með æti ..................0.000 0 50 kr/stk 
Súlfít-afoxandi Clostridia/hitað ........0..00...... 00. 415,00 

Bacillus/hitað ..........0...0. 000 415,00 

Clostridium perfringens ..............0.00. 00 560,00 

Salmonella ............22.00000 0000 870,00 

Roðagerlar ...............0... krennnkee 365,00 
Slímgerlar ............00..0. 2 365,00 

Ræktun fyrir niðursuðuvörur .............0..000..0... 00. 500,00 

Loftfirrðræktun ................0.0... 0. 490,00 

Sterilitetsprófanir ályfjum .................0 00. 1 780,00” 

Greining med API20E ..........0.. 000 1 155,00” 

* Undirbúningur innifalinn.
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Lagmetisrannsóknir: 

  

  

Framleiðslusýni (allt innifalið): kr. 
Niðursoðið lagmeti ..........%0.0 00. HA „2. 1450,00 

Niðurlagtlagmeti ............0.0.00 0... rr k kk kr ker rnren 2 075,00 

Endursýni tekið skv. sýnatökuáætlun H .............0.0..... 1 555,00 

Endursýni tekið skv. 99% reglu .........%000 0000 3 105,00 

3. gr. 

Innifalið í gjaldi fyrir rannsóknir, sem getið er í 2. grein er útgáfa vottorðs eða annarrar 

skjalfestrar yfirlýsingar, sem varðar niðurstöður sýnisins. 

4. gr. 

Séu gefin út fleiri en eitt vottorð fyrir hvert sýni skal greiða kr. 300,00 fyrir hvert vott- 

orð. 

og
 

5. gr. 

Heimilt er að veita allt að 20% afslátt frá gildandi gjaldskrá yfir þjónustumælingar. sé 

um að ræða óvenjulega mörg sams konar sýni frá sama aðila og sýnt þykir, að verulegt 

hagræði sé af því. 

6. gr. 

Gjald fyrir rannsóknir, sem ekki eru taldar upp í 2. grein skal ákveða í samræmi við 

fjölda vinnustunda og gjald sbr. 1. grein. 

7. gr. 

Stofnunin tekur ekki gjald fyrir samningagerð, ýmsa upplýsingamiðlun, aðstoð við 

minni háttar upplýsingaleit o.s.frv. 

8. gr. 

Stofnuninni er heimilt að vinna eftir föstum verktilboðum eða verksamningum og er þá 

stuðst við taxta sbr. 1. gr. gjaldskrárinnar. 

9. gr. 

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

atvinnuveganna, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá yfir efna- og Örverurannsóknir, er 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins annast, nr. 176/1986. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 10. desember 1987. 

F. h. r. 

Gylfi Gautur Pétursson. 

Kristján Skarphéðinsson. 
    

  

Stjórnartíðindi B 60, nr. 540—557. Útgáfudagur 22. desember 1987.
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4. desember Í 

REGLUGERÐ 

um holræsi í Búlandshreppi, Suður-Múlasýslu. 

      
       

     
    

  

      
    

   

    

  

  

  

Þegar Búlandshreppur látið leggja holræsi í götu eða annað opið svæði 

þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun holræsa, < er þeim húseig nd- 

i isei ið eða í námunda við og til holræsa geta náð. skylt að Í sinn 

lúsinu, er Í kólp frá því út í aðalræsið. Regavatn af húsum (       
   

   

  

'yrir ofanjarðarvatn, ef gert 

) láta gera nýtt holræsi eða 

n skal einnig, ef unnt er, leiða í 

er, samkvæmt fyrirmælum by 

endurnýja eldra, innan hæfi 

verkið á kostnað 

  

1 byggingarfullu út ákveður, getur hr 

      

Sveitarstjóri og bvggingarfulltrúi, undir yfirstjórn hreppsnefndar Ía    

   

  

   

     

arðar. Heimilt er sveitars 

fisins. Áður en húseig 

rmanns s þar u til. Ska 

framkvæmda, er holræsake 

jónarmanni yt 

kal fá sar bykki. ur 

í skerfi sínu, et 

umsjónarmanns um allt það, 

hreppsins ávallt eftirlit með 

    

  

  

sérstökum ums 

  

       

    

      

húseigandi 

enda 1 hafi stæ arfsme 

  

nn 

    

Allt efni, sem notað er til ar, skal standast kröfur byggingarsamþvykktar, 

auk Þess getur byggingarn ett reglur um sérstaka hreinsibrunna á holræsakerfi 

nda, þar sem ástæða by ykir til. 

      

    

    Bannað er að láta renna í holra akerfið sýrur, olíur eða önnur efni, sem valdið ge 

skemmdum á holræsakerfinu eða varanlegri mengun. 

B 75 

Rikisprenismidjan Gutenberg
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6. gr. 

Kostnaður við aðalholræsakerfið greiðist úr sveitarsjóði, en til að standast þann 

kostnað er húseigendum, sem hús eiga við veg, götu eða svæði, þar sem holræsi er lagt í, 

skylt að greiða árlega holræsagjald, sem nemur 0,20% af hinu opinbera fasteignamati húss 
og lóðar eins og það er reiknað á hverjum tíma þó aldrei lægra en kr. 900,00. Lámarksgjald 
þetta skal endurskoða 1. janúar ár hvert og breytist í sama hlutfall og fasteignamat Í 
Búlandshreppi. Undanþága frá greiðslu hins almenna fasteignaskatts leiðir ekki tl 

undanþágu frá greiðslu holræsagjalds. Gjald þetta getur hreppsnefnd lækkað eða hækkað 

um allt að 50%, án þess að leita þurfi staðfestingar ráðuneytis. 

7. gr. 

Holræsagjaldið greiðist af húseiganda og er hann einn ábyrgur fyrir greiðslu þess 

gagnvart sveitarsjóði. Kröfur, sem sveitarsjóður kann að öðlast samkvæmt reglugerð 
þessari, má taka lögtaki á kostnað gjaldanda og eru gjöld þessi tryggð með lögveði í 

húseigninni í næstu 2 ár eftir gjalddaga, með fasteignamatsveði fyrir hvers konar 

samningsveði og aðfararveði. Gjalddagar holræsagjalda eru himir sömu og annarra 

fasteignagjalda ár hvert. 

8. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 

lögum. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Búlandshrepps í S.- 
Múlasýslu staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 frá 20. júní 1923 ul þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. desember (987. 

F.hr, 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 559 14. desember 1987 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um afgreiðslutíma verslana í 

Reykjavík nr. 480/1987. 

1. gr. 

Við 1. mgr. 3. gr. samþykktarinnar bætist þetta: „Borgarráð getur, þegar sérstaklega 
stendur á, veitt tímabundna undanþágu frá þessari málsgrein, á þeim tíma sem um ræðir í b} 

og c) lið d. gr.“ 

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. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. desember 1987. 

F.h.r. 
Hallgrímur Dalberg. Þórhildur Líndal.
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REGLUGERÐ 

um holræsi í Húsavíkurkaupstað. 

1. gT. 

Þegar Húsavíkurkaupstaður hetur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði 

eða þar sem bærinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun holræsa, er þeim 

húseigendum, sem þar eiga BN að eða í námunda við og til holræsa geta náð, skylt að 

leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skólp frá því út í aðalræsið. 

Regnvatn af húsum og lóðum skal einnig, ef unnt er, leiða í ræsið eða í sérstakt 

regnvatnsræsi, el ge 

  

    

rt er. 

  

Vanræki einhver að láta gera holræsi innan hæfilegs frests, sem bæjarstjóri ákveður, 

ttið vinna verkið á 

  

    kostnað húseigenda. 

  

Húsavíku irkaupstaður lætur legeja holræsastúta út frá aðalræsi í nýjum götum, sem hann 

j kulu stútar þessir ná út fyrir götu að lóðarmörkum húsa. 

i i og fjolbylishus skal um holræsastuta fara eftir nånari skilmålum um 

lóðarúthlutun. Séu gerðir sérstakir holræsastofnar fyrir regnvatn er húseigendum skylt að 

hafa sérstakt frárennsliskerfi fyrir re 2 1 það við lóðarmörk sín skv. nánari 

fyrirmælum bæjatæknifræðings eða bæjarstjóra Verði ágreiningur um túlkun þessarar 

greinar sker bæjarráð úr honum. 

    

     

Bæjarstjóri og bæjartæknifræðingur, undir yfirstjórn bæjarráðs, fara með stjórn 

nkvæmda, er varða holræsakerfi bæja arins svo sem viðhald. endurbætur, viðauka og 
alla. Bæjarráði er heimilt að fela sérstökum umsjónarmanni, yfirumsjón með 

akerfinu 

  

lúser sandi skal leggja fram teikningu af frárennsliskerfi sínu. Húseiganda er skylt að 

/ða fyrirmælum bæjartæknifræðings eða umsjónarmanns í öllu því, er að tilhögun og 

la igning u ræsanna lýtur, enda hafi starfsmenn bæjarins ávallt eftirlit með því að vel og 

örugglega sé frá öllu gengið. 

Áður en húseigandi byrjar að leggja ræsi sttt skal hann skýra bæjartæknifræðingi eða 

umsjónarmanni frá því og fá samþykki 

    

    

  

Allt efni, sem notað er til holræsagerðar, skal standast þær kröfur, sem til slíks eru 

ginganefnd sett reglur um holræsaefni, t.d.         

  

rðar í byggins kt, en auk þess getur b 

ef um nýjungar á því sviði er að ræða 

Bæjartæknifræðingur getur gert kröfur um sérstaka hreinsibrunna 

húseiganda. þar sem ástæða þykir til. 

    

    

holræsakerfi 

gr. 

   Bannað er að láta renna í holræsakerfið sýrur, sterkan lút, olíur, kvikasilfur eða önnur 

efni, sem valdið geta skemmdum á holræsakerfinu eða varanlegri mengun.



Nr. 560 1120 á. desember 1987 

6. gr. 

Kostnaður við aðalholræsakerfið greiðist úr bæjarsjóði, en til að standast þann kostnað 

ber húseigendum, sem húseignir eiga við götu, veg eða opið svæði, þar sem holræsi er lagt. 

að greiða stofngjald skv. reglugerð um gatnagerðargjöld í Húsavíkurkaupstað. Auk 

stofngjalds af hverri húseign, sem tengd er holræsakerfi bæjarins eða holræsi, sem bærinn 

hefur yfirtekið og eins um húseignir, sem vegna sérstakra aðstæðna þurfa ekki að tengjast 

aðalholræsakerfinu, skal húseiganda skylt að greiða árlegt holræsagjald, sem nemur 0,15% 

af hinu opinbera fasteignamati húss og lóðar eins og það er á hverjum tíma notað sem 

álagningarstofn fasteignaskatts. 
Lámark holræsaárgjalds skal vera kr. 100.00. Undanþága frá greiðslu hins almenna 

fasteignaskatts veitir ekki rétt til undanþágu frá greiðslu holræsaárgjalds. 

Bæjarstjórn er heimilt, fyrir eitt ár í senn, vegna sérstakra mikilvægra verkefna í 

holræsamálum, að hækka hið árlega holræsagjald, án staðfestingar viðkomandi ráðuneytis. 

Að öðru leyti er bæjarstjórn heimilt að hækka eða lækka gjaldið um allt að 50%, án 

staðfestingar ráðuneytisins. Slík ákvörðun gildir fyrir eitt ár i senn. 

7. gr. 

Holræsagjaldið greiðist af húseiganda og er hann einn ábyrgur fyrir greiðslu þess 

gagnvart bæjarsjóði. 
Kröfur sem bæjarsjóður kann að öðlast skv. reglugerð þessari má taka lögtaki á kostnað 

gjaldanda og er gjaldið tryggt með lögveði í húseigninni. 

Gjalddapi holræsaárgjalds er Í. janúar ár hvert, en bæjarstjórn getur ákveðið að 

innheimta það á fleiri gjalddögum um leið og hinn almenni fasteignaskattur er innheimtur. 

8. gr. 

Ákvæði þessarar reglugerðar ná til allra holræsa, sem bærinn hefur látið gera enda 

annist hann viðhald og endurnýjun þeirra, annarra en ræsa, sem eru hluti af frárennslislögn 
fasteignar og innan lóðarmarka hennar. 

Húseigendum er skylt að annast viðhald og endurnýjun ræsa frá húsum sínum að 

aðalræsi, skv. ákvæði 3. gr. um fyrirmæli bæjartæknifræðings eða umsjónarmanns. 

Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum, nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið með sem opinber mál. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Húsavíkur staðfestist hér 

með skv. lögum nr. 15 frá 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi 1. janúar 1988, og birtast til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 49 frá 2. mars 1978 um holræsi í Húsavíkur- 

kaupstað með síðari breytingum. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. desember 1987. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REGLUGERÐ 

um brevtingu á reglugerð nr. 153/1986 um dráttarvélar og 

hlífabúnað við aflfintning frá þeim. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Dráttarvélar sem seldar eða afhentar voru fyrir 1. janúar 1966, skulu frá og með 15. apríl 

1988 búnar Örvggisgrind eða veltiboga sem Vinnueftirlit ríkisins viðurkennir, sjá þó gr. 

48.1. 
Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti 

og Öryggi á vinnustöðum, sbr. 29. gr., 47. gr., 49. gr. og 6. mgr. 73. gr.. Öðlast gildi begar í 

stað. 

ÞJ
 

Félagsmálaráðuneytið, 30. nóvember 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

9. nóvember 1987 Nr. 562 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um vöruflutninga með loftfórum, 

nr. 51 27. febrúar 1976. 

1. gr. 

4. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Flutningur varnings sérstaks eðlis. 

4.1. Um flutning hergagna gilda sérstakar reglur. 
4,2. Um flutning hættulegra efna gilda sérstakar reglur. 

4.3. Við flutning hfandi dýra skal hötð hhósjón af reglum Alþjóðasambands flugtélaga - 

International Air Transport Association — eins og þær eru á hverjum tíma, LATA Live 
Animals Manual MÁTA LAM). Flugmálastjórn tilkynnir í Handbók flugmanna um 

gildandi útgáfu ATA LAM og útvegar eintök þeirra ettir þörfum. 

2. gr. 

Reglugerð bessi, sem sett er samkvæmt 186. og 188. gr. laga um loftferðir nr. 3421. maí 

1964 og gildir um íslensk og erlend loftför, sem íslenskur aðili notar eða ræður yfir, hvar sem 
þau eru stödd, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. Janúar 1988 og birtist til eftirbreytni 

Öllum þeim er hlut eiga að máli. Jafnframt tellur úr gildi reglugerð nr. 468 15. nóvember 

1979. 

Samgönguráðuneytið, 9. nóvember 1987. 

Matthías Á. Mathiesen. 
Birgir Guðjónsson.
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REGLUGERÐ 

um gengisbundin inn- og útlán í bönkum og sparisjóðum. 

Í. gr 

Bönkum skv. lögum nr. 86/1985 og sparisjóðum skv. lögum nr. 87/1985 er heimilt að 

stofna til innlána með ákvæðum þess efnis, að innstæður og vextir af þeim skuli vera 

gengisbundnar, eins og nánar er lýst í 2. gr. 

Gengisbinding skal miðuð við reiknings: gen 

verður hið sama og skráð kaupgengi Seðlabankar 

rn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (SDF 

Falli gengisskráning niður á hinum ofangreinda vi 

gengi SDR eða ECU lagt til grundvallar. 

Gengisbinding ver rði þannig, að innborganir miðist við hlutaðeigandi reikningsgeng 

eins og það er ákveðið skv. 1. I. dag næsta mánaðar, en beri sérstakar verðbætur 

hlutaðeigandi banka eða sparis sjóðs í innan mánaðar. Útbo rganir af reikningum þessum innan 

mánaðar bera einnig sérstakar verðbætur frá 1. degi útb Jorgunarmánaða ir til útborgunardags. 

ngi, sem breytist hinn 1. hvers mánaðar og 

21. dag undanfarandi mánaðar á 

a Evrópureikningseini ngu (ECU) 

unardepi, skal síðasta skráða kaup- 

          

Nú eru aðstæður sérstakar að mati banka eða sparisjóðs, og getur hann þá hafnað 

móttöku fjár á slíkan innlánsreikning. Innstæður skulu aðeins vera lausar til útborgunar 

tiltekna tvo mánuði á tólf mánaða tímabili 

4. gr. 

Bönkum og sparisjóðum er jafnframt heimilt að lána út fé, sem samsvarar innstæðum 

gengisbundnum innlánsreikningum með ákvæðum þess efnis, að fjárhæðir og vextir af þeim 

skuli breytast hlutfallslega frá gildandi reikningsgengi SDR eða ECU í þeim mánuði, sem 

útborgun láns á sér stað, til og með vildandi riekningsgengi SDR eða ECU í þeim mánuði, 

sem gjalddagi er, sbr. 2. gr. um gengistengingu. 

    

5. gr. 

Seðlabankinn skal auglýsa í Lögbirtingablaðinu nánari reglur um gengisbundin inn- og 

útlán, sbr. 36. gr. laga nr. 13/1979 svo og reikningsgengi það sem gildir í hverjum mánuði. 

6. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 3. mgr. 65. gr., sbr. b-lið 4. tl. I. mgr. 39. 

gr. laga nr. 13/1979, um stjórn efnahagsmála o.fl., og tekur gildi frá og með 1. Janúar 1988. 

Viðskiptaráðuneytið, 18. desember 1987, 

Jón Sigurðsson. 
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REGLUGERÐ 

um gjöld fyrir vörumerki o.fl. 

1. gr. 

Fyrir tilkynningu vörumerkis til skráningar greiðist: kr. 

a) Grunngjald, einn vöruflokkur innifalinn .......0%.0...2 00... 4 000 
b} Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umfram einn .......0..00. 1 000 

2. gr. 
Fyrir tilkynningu vörumerkis til endurnýjunar greiðist: 

a) Grunngjald. einn vöruflokkur innifalinn ......00000.0.. 02... 4 000 
b} Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umfram einn .........0 0... 1000 

3. gr. 

Fyrir tilkynningu gæðamerkis til skráningar og endurnýjunar greiðist: 
a) Grunngjald, einn vöruflokkurinnifalinn ......00.00..00000. 0... 7 500 
b) Flokkagjald fyrir hvern vöruflokk umfram einn .....00.0.... 1 000 

4. gr. 

Önnur gjöld eru: 
a) Innritun í vörumerkjaskrá ....0..0..0.0.00 0... nk kreere 800 

b) Útskrift eða staðfest myndrit úr vörumerkjaskrá 2... 0. 500 
c} Fyrir athugun á því hvort vörumerki sé skráð greiðist fyrir hvern vöruflokk sem 

athugunin mærtil.......00.....0000.. knknkrnne 500 
d) Umsåkn um breytingu å skrådu merki, sbr. 24. gr. vorumerkjalaga og 9. gr. 

reglugerdar nr. 1/1969 .............. ANNARRA krukker knrrnrnnne 800 

5. gr. 
Hámarksgjald vegna áfrýjunar, sbr. lög nr. 3115. maf 1984 ................. 17 009 

Eftir eðli og umfangi máls má lækka gjaldið eða fella það niður að öllu leyti, ef 

sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

6. gr. 
Gjöld samkv. 1.,2. og 3. grein skulu greidd vid afhendingu tilkynningar, bå med beirri 

undantekningu ad flokkagjåld, skv. I. gr. b) greidast ekki fyrr en merkið hefur verið skráð. 
Afryjunargjald skv. 5, gr. greidist vid afhendingu bréfs um áfrýjun. 

Ekki skal endurgreiða gjöld skv. 1., 2. og 3. gr. reglugerdarinnar bått synjad sé um 

skráningu eða umsókn afturkölluð. 

7. gr. 

Reglugerð bessi er sett samkvæmt 46. gr. laga or. 47/1968 um vorumerki, sbr. låg nr. 31/ 

1984, og öðlast gildi í. janúar 1988. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð sama efnis nr. 520, 17. 

desember 1986. 

Íðnaðarráðuneytið, 15. desember 1987. 

F.hr. 

Páli Flygenring. a 
Gunnar Guttormsson.



  

1124 15. í 

  

REGLUGERÐ 

um gjöld fyrir einkaleyfi o.f!. 

    

    

     

      

  
  

I. gr 

Fyrir umsóknir og meðhöndlun þeirra greiðast eftirtalin gjöld: kr. 

a) Umsjónar sjald NR IR 4 000 

bh) Rannsókn á beiðni um einkaleyfi, skv. 15. 8 000 

>) t af auglystri einkaleyfisumsåkn 

    

  

ng, kröfur og teikningar, allt að 20 síður A4) ......%...0 00 

réttarskjal ER 

Fyrir innritanir Í einkaleyfaskrá og útskriftir varðandi veitt einkaleyfi greiðast eftirtalin 

    

a) Innritun í einkaleyfaskrá á breytingum er snerta einkaleyfishafa eða umbot 

    mann .. NR IR HR 800 

b) Sti dte st útskrift úr einkaley yfaskrá IR RN 600 

c) S t afrit af veittu einkaleyfi (allt að 20 síður Ad} ....0000.000. 1 000 

      

3 —
 

ty 
a 

— =.
 

a
 

Ai
 

á
 

s 5 5.
 

= 5 =;
 

CA
 

= = = 2:
 

a
 

ge
t = o eðli og umfangi máls m 

sérst: akar ástæður eru fyrir hendi. 

Fyrir einkaleyfi skal    a) Fyrir fyrstu fimm ár leyfistímans ........%... 0000. ne rnrnnn 6 000 

b) Fyrir næstu fimm í MS sssssesseeueeeeevevenennsnne serne rrnsee 22 000 

c) Fyrir síðustu fimm ÍMANS ........... NI . 44 000 

  

rð þessi er sett samkvæmt heimild í 23. gr. laga nr. 12/1923 um einkaleyfi, sbr. 

| j ellur úr gildi reglugerð sama efnis     og öðlast í 

nr. 322, 17. desember 1986. 

Iðnaðarráðuneytið, 15. desember 1987. 

FE. h.r. 

Páll Flygenring. 

Gunnar Guttormsson.



1125 Nr. 566 

  

1/. desembe 

  

sy 
l. janúar 1988 gefa Öllum vörusendingum sem þeir    

flytja til landsins sérstakt sendingarnúmer sem innflytjendur eiga að tilgreina í aðflutnings- 

    

      

      

    

rið skulu tarmtlyt t í farmskrá við hverja vörusendingu 

sem Flutt er til landsins, undir sérhverji númeri sem Slálist ) vörusending, til 
aðgreiningar frá öllum öðrum sendi ytur til landsins í sömu ferð 

2 gr 

     

    
"19 stafa tala sem greinist í átta þætti sem hé 

gar er sendingarnú rið sýnt hér samsett úr 19 bókstöfur >m skipt er upp í 

átta bókstafaþætti sem hafa hver sína merkingu, þ.e. A-BBB-CCCC-D FEF-GGGG-H. 

I ÁA = Farmfiy tjandi. Hvert skipafélag eð: skal hafa ákveðið tákn. Smærri 

farmflytjendur (t.d. fiskiskip) ) skulu þó vera nokkrir saman um tákn. Táknum úthlutar 

ríkistolls jóri samkvæmt b „eiðni viðkomandi Í: armilytjanda. 

BBB = tningsfar. Skammstöfun fyrir flutni a ' þrír stafir, bókstafir eða 

tölustafir. Farmflytjendur skulu ákveða sínar skammstafanir sjálfir og nota alltaf eina 

  

      

   
       

  

  

D
A
 

    

        

   

  

   

og skammståfunina fyrir sama flutning óháð skammstöfunum hjá öðrum 

farmflytjendum. Innlendir farmflytjendur og umboðsmenn erlendra farmflytjenda 

skulu tilkynna ríkistollstjóra um þær skammstafanir sem orðið hafa fyrir valinu. Ríkis- 

tollstjóri mun hins vegar ú a sn farmflytjendum skammstöfun fyrir flutningsfår 
beirra. 

  

13
 

  

CCCC = Komudagur. HA rstu tveir Þókstatir tir tákna mánaðardag en tveir þeir síðustu 

tákna mánuðinn. Li ir skal áætla hann. 

D = Ár. Tilgreina skal síðasta töl staf viðkomandi árs 

EK = Hleðsluiand. Tilgre sina Skal „skammstöfun samkvæmt LOCODE (staðall 

Sameinuðu þjóðanna) viðkomandi ble . Tollstjórar skulu veita farmflytjendum 

tpplýsingar um staðal þennan samkvæmt nánari fyrirmælum ríkistollstjóra. 

6. FFF = Hieðslustaður. Tilgreina skal með skammstöfun samkvæmt LOCODE-staðli 

síðasta hleðslustað vegna flutnings vöru til landsins. 

GGGG = Númer sendingar (farmskrárnúmer vegna skipsfarms en innfærslunúmer í 

innfærslubók flugfélaga vegna flugfarms). Tilgreina skal töluröð sendingar innan 

hleðslustaðar fyrir hverja ferð. 

8. H= = Til prófunar. Aðeins } þeir farmflytjendur sem 

essa tölu eða bókstaf 

    

nm 

      

= 

      

  

skrár í tölvum þurfa að rita 

  

ti endur sem vinna farmskrár sínar í tölvum skulu, auk skriflegrar farmskrár, 

skila þeim í tölvutæku formi til embættis ríkistollstjóra samkvæmt nánari fyrirmælum sem 

ríkistollstjóri. setur. Aðrir farmflytjendur skulu afhenda viðkomandi tollstjóra skriflega 

farmskrá í tvíriti yfir vörur sem eru á skrá til tollumdæmis hans. Í þeim skulu vörusendingar 

auðkenndar með sendingarnúmeri skv. 2. gr. 

 



    

[tutnings     

   
   

  

Farmflytjendur skulu ti 

VI komandi vort     

  

Tollstjórar skulu frá og 

Farm 

aðflutningsskjöl     

  

mars     iglysing bessi sem sett er samkvæmt hei 

    irmalaraduneyv 

  

Indriði H     
   

Nr. 567 16 

AUGLYSING 

skrifstofa. 

    

um fryggingarfé fe 

Með heimild í 18 

ákveðið að bankatrygging sú 

lægri en 4,0 millj. kr. frí 

Handhöfum gildandi í 

auka tryggingarlé sitt. 
   

  

   Samgöngurá 

  

Matthías 

  

Nr. 568 lá 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á söluumboðseyðublaði Félags fasteignasala. 

  

gr. laga um 

fasteignasala 

  

F. h.r 

Þorsteinn Geirsson. 

 



    

(Skv. ákv 

  

undirrit 

veit hér með 

umboð til að annast 

  

eignarinnar er: nnr./kennit. 

ganda er: nnr./kennit. 

fa ang eiganda er: 

Vinnusimi: 

  

    , semja íaup- 

öggerninga sem tengjast söl 

Umboð þett tilboðum Í eignin 

samning, sk 

eignarinnar. 

   

  

Jun starfa fasteignasalans, sem 

r að neðan greinir. 

  

Um samskipti 
1 reidsli kal og um greiðslu kostnaðar, skal    

a, framkvæmd og tili 

r 

  

ad T LHÖGUN „SÖLU Eignin er sett í 

  

'€nna sölu 

un skal vera % af s 

við undirritun kaupsamnings. 

        

uverði eignarinnar      

    

  

     
    

     

AUGLÝSINGAR: (0) iasali auglýsir á sinn kostnað ..... sinnum 

úlegan hátt 

{ ) ad 

( ) singum samkvæmt 

(0) st. 

Venjuleg auglysing i eindålki er 1,5 - 2,0 dálksenti- 
se 

L metrar. Útlagður aug stnaður skal greiddur Oo 

gblaðs. 

  

skv. framlögðum reikningum d 

GILDISTÍMI: Umboðið gildir ..... daga, eða uns eignin hefur 

r



áhvilandi 
3 

heimtuaði 

  

  
  

fasteignasali /umbo 

  

Nr. 569 
GJALDSKR/ 

Hitaveitu Akrane 

  

  s og Borgarfjarðar. 

1. gr. GG
 

  

veitunnar samkvæmt ákvæðum gjaldskrár þessarar. 

L.S 4. ET. 

Hitaveitan lætur hverju húsi sem tengist veitunni í té vatnsmagn, er ætla 
hitunar húss og neyslu enda verði ofnar þess taldir nægi 

  

  st <<
 

    

a stórir að   

å Hitaveita Akraness og Borgarfjardar (HAB) selur hitaorku frå adveituæd 

ma & 

  

ad nægi     

     



   

    

- og/e ða 

csrennsli 

    

', Í nóve 
hemils gildir frá 1. 

  

að ræða söl 

setur nytt umframorku å 
Á 

slíka orkusölu. 

um ás fyrir hverja gráðu sem 

nínútul. til að hitav 

í mx or at 

í skattar samkvæ 

  

annars 

  

"getur hic 

ilviki með hli 

  

að undanskilja sérstakar 
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    Lágmarksstofngjald í 

Sama ele dir um annað húsnæði í sl likum 

b) Fy     á em einungis tekur heimæð til neysluvatns- 

no »tkunar, skal greiða 40% af stofn gjaldi skv. a-lið. Þetta gjald hækkar ekki þótt 

eimtaugin verði síðar notuð til húshitunar, ef sú breyting ter Íram innan S ára. 
1 

  

      

  

  c) Hi taveitunr NR er heimilt að leggja sérstakar heimæðar, sem ekki eru ætlaðar til hitunar 

  

skv. reikningi og fellur þá niður gjald skv. líðum a. og b. 

1. gr. 

úsnæði sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun, gjaldfalla 50% 

ir hafin er lagning dreiflæða og götuæða veitukerfis, sem bundin er 

/æmdaáföngum í viðkomandi hverfum, en eftirstöðvar gjaldsins gjaldtalla 

heimæða er lokið. 

r hitaveitunni að veita frest til að greiða eftirstöðvar gjaldsins. 

Af í nýju húsnæði og breytingum eða endurbyggingu á húsn: 

       

        

    
      

  

i, sem húseigendur geta 

     
ið að tengja hitaveitunni áður en það er te kid i i notkun, g udfellur 50 alds 

t s og eftirstöðvar við ú andi 

AF húsa , > n vilda sérst ál um stof d 
if huse ignum, sem um gilda Set stök ål um st t.d.       sjérsammng 

incu heimæðar er Tokið nema    vegna drei bygge dfellur stofngjald 

annað sé tekið fram Í sí ung gum. 
      

        

Þegar 

gjald fyrir að opna á í 

Heimilt er hitaveitur 

  

í vatnsins til notenda vegna vanskila, skal 

kr. 1 670,00 

s áður en opnað er 

9. gr. 

       

     

  

við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupp- 

hæ gjöldin øre idd bar sem hitaveitan åkvedur 

Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki að fullu gi innan 21 dag: 

eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 

107 1 

  

É 1 samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira 

en nemur breytingum sem á nefndri vísitölu verða, enda liggi fyrir staðfesting ráðuneytisin: 

hverju sinni 

  

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 

öðlast gildi Í jandar 1988 og birtist til eftirbrevtni öllum sem hlut ei Jat 

úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. í 7. nóvember 1987. 

  

a að mál.      fnframt er 

        

Iðnaðarráðuneyvtið, 14. desember 1987. 

F.h.r 

Påll Flygenring.      

  

      
Guðrún Skúladóttir.



21. desember 1987 1131 Nr. 570 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Sauðárkróks. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Hitaveita Sauðárkróks selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa 

verið eða verða gerð í lögsagnarumdæmi Sauðárkróks og Skarðshrepps eftir þeim reglum, 
sem settar eru Í gjaldskrá þessari sbr. reglugerð staðfesta 5. maí 1971 um hitaveitu og 
hitalagnir á Sauðárkróki. 

2. gr. 

Hitaveita Sauðárkróks lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu. Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil 
fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku 
við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. Hitaveitan ræður gerð hemils og sér um viðhald 
og endurnýjun hans. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu innsiglaðra tengihluta. Hita- 

veitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið, sem hús hans er tengt við 

hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði breytt einu sinni á ári og skal 
beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir Í. september ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir alit árið, bótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 
Minnsta sala gegnum hemil skal vera 1 mín.lítni. Selt vatnsmagn standi ávallt á heilum eða 

hálfum mín lítra. 

HH. KAFLI 
4. gr. 

Gjåld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
Vainsgjald á mánuði fyrir hvern mín.lítra í hámarksstillingu hemils ........ kr. 460,00 

5. gr. 
Hitaveitugjåld skv. 4, gr. og 8. gr. verda krafin annan hvern mánuð og skulu þau 

greiðast til skrifstofu Sauðárkrókskaupstaðar. Gjalddagi er við framvísun reiknings eða 

tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 
10 daga frá gjalddaga. 

Ul. KAFLI 
6. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Sauðárkróks skal vera, sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 
(utanmál) Heimæðargjald 

400—-2 000 m = 50 582,00 kr. fyrir — 400 m 39,00 kr/m bar yfir 
2 000--6 000 m' 114 597,00 kr. fyrir 2 000 m 36,00 kr/m þar yfir 

6 000—10 000 m 254 342,00 kr. fyrir 6 000 m” 32,00 kr/m" bar yfir 

Meira en 10 600 m = 382 939,00 kr. fyrir 10 000 m  24,00 kr/m' þar yfir 

i 

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 at húsráðanda eða gera honum að greiða fyrir heimtaugina samkvæmt 
kostnaði, en gera skal honum aðvart um það fyrirfram.



desember 1987 

      

     
   

  Gjöld samkvæmt 6. gr. eru miðu - hitaveitunefnd 

heimilt að breyta þeim í í samræmi 

fengir in staðfe 

   

  

Þrátt fyrir ákvæði í 2. | að Í i einstakra notenda skv. 

rúmmetramæli. Á þetta við um stærri notendur og þegar vatn er notað tl annars en 

húshitunar. Hitaveitan setur upp slíka mæla, ef þurfa þykir og sér um viðhald og endurnýjun 

þeirra. 
EH 
á Á 

IT 

Ga
 

         

   aupa vatn skv. rúmmetramæli, er heimilt að innheimta mælaleigu. 

| Í fyrir hvern rúmmetra vatnsskalvera ................. kr. 21.00 

r hvern mánuð skal vera sem hér segir: 

=
 

    

   

    

= 

     
Fy BN kr. ) pr. 

F la 2" essensen ere kn ks rsnknne kr pr. 

Fy 3” og stærri 20... knns kr pr 

9. gr. 
1 iskrå bessari må taka lågtaki å kostnad gjaldanda. 

        

Ørennsli heita vatnsins að husi eða íbúð 
iða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 

Hitaveita Sauð ár 

notanda, sem vanrækir 
þriggja daga fyrirvara. 

  

3 skal vera 

  

Allan kostnað v ð lokt u 

það sama og fyrir í 

-ftirlitsmanni Í tuðári 

hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. 

    

      

  

eri skipti. 

  

nær sem er fr    s aðgangur að öllum 

húseiganda skylt að hlíta fafartaust 

  

fyrirmælum hans um viðgerð á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegi 

  

misnotkun heita vatn 

     1, sem 

  

samþykkt er af bæjarstjórn Sauðárkróks, stac 

9. apríl 1967, til aðt gildi li janúar 1988 og birtist til 8 

a að máli. Jaf 

Gjaldskrårbreyting pe 

med samkvæmt orkulc 

eftirbreytni öllum sem hlut < 

351, 28. júlí 1987. 

    
   

  

    

    rá sama efnis, nr 

  

tg
 

3“
 

„1. 

Páll Flygenring. 

  

Nr. 571 18. desember 1987 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Ólafsfjarðar. 

I. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu van úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið og verða 

gerð, eftir þeim reglum, sem sett 1 í gjaldskrá þessari samanber og reglugerð Hitaveitu 

Ólafsfjarðar nr. 367, 5. ágúst 19 75. 
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Hitaveita Ólafsfjarðar lætur hverju húsi, 

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 magnhemli. 

sem er í sambandi við vatnsæðar hennar. í té 

    

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur í 

2. gr. Hitave itan 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 .............0........ 240,00 

b. Vatnsgjald á mánuði .............00. 00. 390,00 
    marksstillingu hemils. fyrir hvern mínútulítra á há 

5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greiðast tl 

skrifstofu Olafsfjarðarkaupstaðar. Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um 

reikningsupphæð. Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd að fullu innan 10 daga frá 

gjalddaga. 

    

0. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Ólafsfjarðar skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð: 

NS 

Fyrir hús allt að 400 m' að utanmáli .......... ARI 24 600,00 

ogsíðan ........ HI IR 48,00 

fyrir hvern m þar vfii 
Í. gr 

Hitaveitu Olafsfjarðar er heimilt að hækka eða lækka h taveltugjold 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 þá heimæðargjaldið gjaldkræft. 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. 
Oli 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. 

Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með a. m. k. 5 daga fyrirvara.
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Allan kostnað við lokun og opnun á ný preiðir sá, er vanskilum veldur, í hvert skipti 
kr. 900,00. 

Fullt afnotagjald ber að greiða fyrir þann tíma, sem hitavatnsæðum er lokað vegna 

vanskila. 

Íi. 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 hetta vatnsins. 

12. gr. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1988 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 282. 10. júní 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 18. desember 1987. 

Filur. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 572 . 18. desember 1987 

GJALDSKRA 

Hitaveitu Akureyrar. 

1. gr. 

Hitaveitan selur varmaorku úr veitukerfi sínu samkvæmt gjaldskrá þessari og reglugerð 
Hitaveitu Akureyrar. 

2. gr. 

Vatnsrennsli að hifakerfi 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 aflþört verði minni 
hluta úr ári. Gjaldtaka skal þó miðast við fyrsta dag næsta mánaðar eftir breytingu, þegar 
um hækkun hemilstillingar er að ræða. Fyrir breytingu á hemilstillingu skal greiða skammta- 

breytingargjald samkvæmi gjaldskrá þessar. 

Minnsta breyting á hemilstilingu er 0,5 ltr/mín (mínútulítri). 

Lágmarksstilling hemils er einn Ítr/mín. 

3. gr. 
Fyrir öll afnot af varmaorku skal greida orkugjald samkvæmt rummetramæli og fast 

aflgjald samkvæmt hemilstillingu eða mælagjald. 

A. Orkugjald: 

Orkugjald fyrir hvern rúmmetra 20.20.0000... 0... kr. 61,30 

B. Fastagjald: 

B.1 Fyrir almenna húshitun ásamt neysluvatni. 

Fast aflgjald (hemlagjald) Itr/min/år 2... kr. 3 504,00 
B.2 Án húshitunar. 

Mælagjald á Mánuði ..........0000.. kr. 333,00
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d. gr. 

C. Stofngjöld skulu reiknast sem hundraðshluti af sama stofni og útreikningur byggingar- 

ja miðast við samkvæmt gjaldskrá byggingargjalda á Akureyri. 

C.1 Gjaldstuðull fyrir fyrstu 300 m' ..... IR FR 1,1% 

C.2 Gjaldstuðull umfram 300 mM" ........00 00. 0,4% 

Í stofngjaldi er innifalin ein heimæð á lóð allt að 3 0 m að lengd, talið frá lóðarmörkum 

þar sem hitaveituæðin kemur að viðkomandi lóð. 

  

C.3 Mælagrindargjald ..........0000. 0. .. kr. 11 630,00 

C. 4 Gjald fyrir hvern lengdarmetra í heimæð umfram 30 m 

lengd frá lóðarmörkum .........00%. 00 .. kr. 1457,00 

5. gr 
D. Önnur gjöld 

D.i Lokunargjald ............. 000 … kr. 735,00 

D.2 Skammtabreytingargjald ......0.0..0000 0. … kr. 435,00 

D.3 Mælaålestrargjald (aukaålestur) ..................... .… kr. 435,00 

6. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar, 

I. desember 1987, 107,5 stig. 

Gjaldskrá þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist 

  
   

er með til að öðlast gild 1. Janúar 1988 og Þirtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að 

ráli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 481, 28. október 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 18. desember 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 

21. desember 1987 Nr. 573 

SJALDSKRÁ 
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 þess taldir nægilega stórir að dómi hitaveitunnar. 

Stjórn hitaveitunnar getur heimilað afnot hitaorku til annars en húshitunar, svo sem til 
heyþurrkunar eða annars atvinnureksturs, enda verði ákveðið gjald í hverju tilviki með 

hliðsjón af gjaldskrá þessari.
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Hitaveitan lætur setja rennslismæli ásamt hemlum, sem takmarka hámarksrennsli við 

inntak og miðast gjald hitaveitunnar við mæli 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 stillingu hemils að jafnaði ekki 
breytt nema einu sinni á ári, Í nóvember, enda verði beiðni þ. a. Í. komið á framfæri við 
hitaveituna. Hámarksstilling hemils gildir frá 1. desember til 30. nóvember bótt 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 nýti 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 VANS ........0.... 0 kernen kr kk knsnknre kr. 68,00 

Par til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, åætlar hitaveitan 

vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 
Vatn um hemil er selt sem margfeldi af 0,5 mínútulítrum þó aldrei minna en 2,0 

mínútulítrar. 
Minnsta vatnsmagn sem selt er um hemil er fyrir íbúðar-, verslunar- og skrifstofuhús- 

næði 0,7 mín. fyrir hverja 100 m, en fyrir iðnaðarhúsnæði 0,4 V/mín. fyrir hverja 100 m'. 
Fyrir vatn sem selt erum hemil greiðast .......0....0.. 0... 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 

þessar. 

5. gr. 

Jafnhlida gjaldi fyrir vatnsnotkun innheimtist fyrir hvern mæli eða hemil á mánuði 

eftirfarandi fastagjald: 
a) Fyrir mæla tilog med %4” 20.00.0000 kr kk kk kkn eneret kr. 450,00 

b) Fyrir mæla "til?" .....0.00000000 0... ke rn n kk rn k ken kr. 900,00 
c) Fyrir mæla 3” eda stærri .............0.. 0000... kk kk ek rnk kr rnne kr. 1 800,00 

6. gr. 

Hitaveitugjåld samkvæmt 4. og 5. gr. verda krafin månadarlega. Lesid verdur 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 ...............0..000. rn nn k kk rkree 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 mm ....00..0 0 kr. 86 820,00 

Fyrir hås stærri en 400 mt sees seeeeeenkkn er eskkerkknknne kr. 86 820,00 

að viðbættum 22000 n ne nn nn nens enes 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 fleirt en eitt hitunarkerfi með sérstökum mælum eða hemlum frá 

hitaveitunni og skal þá grélða ......0..0000 .. kr. 6 900,00 
í aukagjald fyrir hvern mæli eða hemil umfram bann fyrsta. 

Óski notandi sem hefur mæli/hemil að breyta og fá í staðinn hemil/mæli 

skal greiða ....0.000..00.0 nen knkkkk nr nrene kr. 1 700,00 
fyrir breytinguna. 

9, gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðargjaldið gjaldkræit. 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 pjaldsins. 

10. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsi heita vatnsins til notenda vegna 

vanskila, skal gjald fyrir að opna á ný Vera 20.00.0000... eseneeenrenrnee kr. 510,00 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu opnunargjalds áður en opnað er. 

Il. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá bessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 
Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmi gjaldskrá þessan, í samtæmi við 

breytingar á nefndri vísitölu, enda séu breytingar staðfestar af iðnaðarráðuneytinu hverju 

sinni. 

i2. gr. 

Öl gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

Gjaldskrá þessi sem samþykkti er af stjórn Hitaveitu Rangætnga er hér með staðtest 

samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. janúar 1988 og birtist til 

eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi telld eldri gjaldskrá sama efnis, 

nr. 23, 19. janúar 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 2Í. desember 1987. 

FE. hr. 

Páll Flygenring.         
Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKR Å 
fyrir Hitaveitu Laugaråss, Laugaråsi, Biskupstungum. 

1 
I. gr. 

Hitaveitan sér um dreifingu á heitu vatni á orkuveitusvæði sínu og innheimtir gjald fyrir 

eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur notendum sínum í té það vatnsmagn, sem samið hefur verið um við 

Laugaráslæknishérað eða Biskupstungnahrepp og hitaveituna. 

3. gr. 

Hitaveitan stillir hámarksrennsli til hvers notanda. Miðast gjald hitaveitunnar fyrir 

dreifingu heita vatnsins við hámarksstillingu. Gefa má hlutfallslegan afslátt af hitaveitu- 

gjöldum, ef notandi vill láta loka fyrir vatnið að vetri til, þó ekki skemmri tíma en 2 mánuði 

samfellt og ekki lengri tíma en 6 mánuði. 

Á. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta inntaksstillingu þeirri, sem um getur i 

3. gr. Hitaveitan breytir inntaksstillingu eftir óskum notenda fyrsta árið, sem hús hans er 

tengt við hitaveitukerfið en síðan að jafnaði einungis einu sinni á ári. Skal beiðni um 

breytingu komið á framfæri við hitaveitustjóra fyrir Í. janúar ár hvert. Skylt er notanda að 

tilkynna hitaveitustjóra breytingar á hitakerfum, sem raskað geta mælingu. 

Gjöld fyrir dreifingu heita vatnsins eru sem hér segir: 

Garðyrkjustöðvar ........0..0. 0. HIRÐ kr... 85,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 
Íbúðarhús og önnur hús, sem ekki eru tilgreind annarsstaðar .......... kr. 486,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

Iðnaðarhús ...........20. 0. HR kr. 220,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

Hjá þeim notendum, sem greitt hafa rúmmetragjald af íbúðar- og iðnaðarhúsum sínum, 

skal reikna minnst Í mínútulítra fyrir hverja 100 rúmmetra og byrjaða 100 rúmmeíra. Ekki 

má tvíreikna gjald á sama vatnið. 
Gjöld fyrir heitt vatn til annarra nota en að framan greinir, ákveður stjórn hitaveitunn- 

ar hverju sinni með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

6. gr. z 

Gjalddagar hitaveitugjalda samkvæmt 5. gr. eru sem hér segir: 

Fyrir januar — tebruar .............. 25. februar, eindagi 5. mars. 

Fyrir mars — april .................. 25. april, eindagi 5. mai. 

Fyrir mai — juni ................... 25. juni, eindagi 5. juli. 

Fyrir júlí— ágúst ................... 25. ágúst, eindagi 5. september. 

Fyrir september — október .......... 25. október, eindagi 5. nóvember. 

Fyrir nóvember — desember ......... . desember, eindagi 5. janúar. 

  

ba Gjöld skal greiða til innheimtumanns eða innheimtustofnunar, sem hann vísar til. Það 

eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd að fullu fyrir eindaga. 

Heimilt er að taka hæstu leyfilega dráttarvexti af gjöldum, sem eru í vanskilum
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7. gr. 

Tengigjöld hitaveitunnar skal miða við heildarrúmmál húsa, annarra en gróðurhúsa, og 
vera sem hér segir: Kr. 

Íbúðarhús og önnur hús, sem ekki eru tilgreind annars staðar, allt að 400 
FÚMIMEÍTUM .............. ervree 70 000,00 

og af hverjum råmmetra bar fram yfir ......0..0..0 0. 51,00 
Iðnaðarhús allt að 400 rúmmettum (.....0.0...00 esekensee 70 000,00 
og af hverjum rúmmetra bar fram yfir ........00........ 0... 15,00 

allt að 2000 rúmmetrum. Sé um stærri hús að ræða koma til sérsamningar 

við stjórn hitaveitunnar, enda sé þá tekið úllit tl vatnsnotkunar. 

Stofngjöld til garðyrkju skal miða við vatnsmagn og vera sem hér segir: 

Fyrir hvern mínútulítra ........00.... 0000. 1 645,00 

8. gr. 
Hitaveitan leggur dreifikerfi að lóðarmörkum og setur þar stillingu fyrir hámarks- 

rennsli, samkvæmt 3. gr. Hifaveitunni er heimilt að setja hemla á inntök íbúðarhúsa. Allar 
heimæðar skulu lagðar á kostnað notenda. Í skipulögðum íbúðarhúsahverlum leggur 
hitaveitan heimæðar inn fyrir vegg íbúðarhúsa og greiðir notandi fyrir samkvæmt reikningi, 
en aðrar heimæðar er notanda heimilt að leggja, en undir eftirliti hitaveitustjóra. Telji 

hitaveitustjóri frágang eða efni heimæðar ófullnægjandi getur hitaveitan neitað viðkomandi 

um vatn þar til úr hefur verið bætt. 

9. gr. 

Stjórn hitaveitunnar er heimilt að breyta hitaveitugjöldum, enda sé breytingin staðfest 

af iðnaðarráðuneytinu hverju sinni. 

10. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka fyrir rennsli heita vatnssins að býli eða íbúð notanda, 

sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun skal tilkynna á sannanlegan hátt 
með 7 daga fyrirvara. Állan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum 
Veldi... aneneeneeen ere rvresee kr. 1 450,00 

í hvert sinn. 
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

ll. gr. 

Hitaveitustjóra eða starfsmönnum hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að 

öllum lokum, bitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. Er notendum 
hitaveitunnar skylt að hlýta tafarlaust fyrirmælura hitaveitustjóra um viðgerðir á bilunum og 
sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun beita vatnsins. 

12. gr. 

Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að 

öðlast gildi Í. janúar 1988 og birtist til efurbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt 
fellur úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis nr. 228, 1. júní 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 15. desember 1987. 

F. hr. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRA 

Hitaveitu Selfoss. 

I. Heitt vatn. 

Hitaveita Selfoss selur afnot af heitu vatni úr veitukerfi sínu á þann hátt og við bví verði, 

sem hér segir: 
I. Um vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra vatns ............0.... kr. 26,62 

2. Um hemil fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils ...  kr./ári 7 328,00 

Minnsta magn vatns sé: fyrir íbúðar-, verslunar- og skrifstofuhúsnæði 0,8 l/min. fyrir 

hverja 100 m', en fyrir iðnaðarhúsnæði 0.5 Vmín. fyrir hverja 100 m“. 

Ef vatnsmælir bilar er hitaveitunni heimilt að áætla vatnsnotkun með hliðsjón af fyrri 

notkun og/eða hitaþörf húsnæðis. 

{I. 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: 

I. Fyrir mæla eða hemla alltaðð%“" ..........00000 0... kr. 3 414,00 

2. Fyrir mæla eða hemla frå 1"—2" ............0 000. kr. 4 799,00 

UL. Heimæðargjald. 

Heimæðargjald, miðað við heildarrúmmál húsa, er sem hér segir: 

Alltað 4000 20.00.0000 kernen kr. 41 005,00 

hver m yfir 400 að 2000 m3 .....0.0000. 0. AR kr./m" — 35,09 

Fyrir 2000 mm ........00.0. 00 krnne kr 96 374,00 
hvern m' þær yfir ..........0000. 0. kr./m' 29,04 

    gd við heimæðina með mælum frá hitaveitunni, skal 
greiða kr. 7 963,00 aukagjald fyrir hvern mæli umfram hinn fyrsta. 

Séu fleiri en eitt hitunarkerfi ten; 

IV. Opnunargjald. 

Hafi gjald samkvæmt þessari gjaldskrá eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 666,00. 

V. Ymis 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. 

1 305,00 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. 

527,00. Ål +
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Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæ 

januar 1988 og Þirtis eftirbreytni öllum sem hlut eiga : 

dri gjaldskrá sama ef „ 19. júní 1987. 

  

öðlast gildi 1. 
      1 

úr gildi felld e 

   Iðnaðarráðuneytið, 15. desember 1987. 

Filur. 

Påll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 

16. desember 1987 Nr. 576 

GJALDSKRA 

Rafveitu Akraness. 

Tafla 1. Orku- og aflverð, fastagjöld og rofaleiga. 

Númer Orku- 

gjald- verð Ars 

skrár. Heiti gjaldskrárliða kr./kWh. greiðslur kr. 
  

A — Almenn notkun. 

A Með fastagjaldi „................. AR 5,61 1 606,00 

B — Heimilisnotkun o. fl. 

B1. Heimilisnotkun ................... 4,14 1 696,00 

B2. Mannvirkjagerð og Akraneshöfn ........ 7,17 2 530,00 

C — Vélanotkun. 

Cl. Með tastagjaldi ......0.0.... 5,61 1 606,00 

C3. Stårnotkun (Afltaxti) .................. 1,43 4 9472 00. kr/kW 

Fastagjald ............ a 17 254,00 får 

D — Húshitun. 

D1. AN FOfS 0000. 3, 

D2. Rof 1,5 klst. ådag .......... 1,65 

D3. Rof 2,5 klst. ådag ........ sr 1, 

DS. Rof 14,5S klst. á dag ......0...0... 0,86 

D6. Sumarh. rof3klst.ádag ............... 1,12 

D7. Rof breytilegt ................. 1,38 

046,00 

046,00 
046,00 

046,00 

046,00 

046,00 

A
 

þ
 
=
 

R
R
 

RD 
R
D
 

DD
 

E — Annad. 

Fl. Sérsamningar ..........0. 0... 

E2. Gatna- og hafnarlýsing ................. 17 853,00 kVa/ár. 

E3. Lokun og enduropnun veitu ............ 909,00 

Mæla og rofaíieiga. 

10 Einfasa 000... 286,00 

11 Einfasa meðliða ........0........... 1 485,00 

20 Þrífasa ......0...0. 0 1 089,00



    

um fyrir Í 

B2. Til véla- og vinnuljósa, 
A ha ri ) ma mo allt að A. det laðri flu 

  

   

    

      

uds í kílóvöttum 

  

     
    20 selja EINDIR Fe nast hæsta meðalafl á ÍSr 

taxta, að tilskyldu samþs       

{ fn Á. 
D. Öl sala rt rartvetunerne 

med tilliti 

A. í 

b. 

   

  

   

   

  

      

atli, spennar 

  

c. verðlags og hag kvæn 

að notenc 

hitaleyfis. o 

notað Í í 
D3. Eftir þessum h g 

rofin i 14Y2 klst. å sålarhri 

D6. Fyrir notkun sem eingöngu fer fram á tímabilinu Í 

Einnig má selja eftir þessum lið orku, sem rafveitunni er 

r ( 

     

    

Ss en á möl se á mM. K 

  

E — Annað. 

leit i tað 

  

El. Ef sérstaklega st 

Rafveitustjóra er heimilt að leyta tengingu í 

mælis, um stundarsakir, að því til 

notkun tækisins. 

E2. Gjald miðast 

ljósnemabúnaði rafveitunnar 

kostnaður lýsingakerlisins innifalinn í verðinu, en notandi greiðir stofnkostnað að 

hafnarlýsingu að fengnu áliti 

á getur 

    

kyldu ad gr 

     vid upp 

    

fullu. På åkvedur bætarstjårn 

rafveitunefndar.
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Hafi gjöld samkvæmt idd svo að til lokunar veitu hafi 
komið, skal taka sjald 1 
Óleyfileg eða of stór vör 

fyrr en úr hefur 

raf Íveitunnar. 

Á hafnar ja rafmagn til skipa samkvæmt blönduðum taxta á 

þann hátt að allt að $5% notkunar reiknist á hitataxta D1, en a. m. k. 15% notkunar 

eiknast á taxta B2. 

Slík sala í ð samþykki rafveitustjóra, hann sk gu milli fyrrnefndra 
tveggja taxta innan þeirra marka er að framan getur og ganga úr skugga um að 

hitanotkun sé í samræmi við þá skiptingu. 
Rafveitunni er heimilt að reikna dráttarvexti á vangoldna rafmagnsreikninga eins og 

dráttarvexti 

        

  

      
u þessum lið. Ef við skoðun finnast 

1l henni lokað t afar Íaust og ekki má opna hana aft 

og gjald samkvæmt þessum lid greitt á skrifstofu 

  

:ðinu er heimilt að se 

  

hh       íkvarða skipting 

    

    ir 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-   
Mál- Aðalvara 
straumur 380 V 

220 V kerfi     Amp. Amp 

  

    

2,01 2 x 35 I x 35 7 

2,02 2 x 60 1 x 60 13 

2,03 3 x 60 22 

2,04 3 x 100 3 x 60 38 

2,05 3 x 100 66 

2,06 2 x 200 76 

2,07 3 x 350 3 x 200 74 800,00 

2,08 3 x 350 122 320,00 

2,09 Bráðabirgðarheimtaug 1 x 35 5 390,00 

2,10 Bráðabirgðarheimtaug 3 x 10 670,00 

2,11 Bráðabirgðarheimtaug 3 x 60 Amp. 18 040,00 

2,12 Tenging v/Akraneshöfn 688,00 

Tafla 3. Tenging við veitukerfið. 

Gjaldskrárliður Stærð spennis 

nr kVa Nr. 

301 150 94 600,06 
  

3,02 300 178 200,00 

3,03 500 286 000,00 

3,04 600 330 000,00 

3,05 800 440 000,00



  

16. 

  

ro 
576 Í 

      

   

    
   
    
     

    

   
      

  

     

  

          

  
      

  

   

    

a. imtaugar 

b. rkum vid < 

c. 

heimt 

gjaldskr 

g innanhúss 

d samkvæm 

igu eins notanda 

væmara þykir að d 

arhúsa Kostnað ður 1 

meira en tengigjaldi í 

e. ul 

Ymis åkvædi. 

kki innkaupsverd å raforku er rafveitunefn« 

| Hæk ki tilk 

Hæ 

allt að 60% af þeirri 

ana er rafveitunefnd heimilt 

skal viðmiðun vera vísitala byggingar 

september 1983. Breyting og hækkun sjaldskrár 

til komi samþykki iðnaðarráðuneytisins Sölugjal 

rafmagnsgjöldum samkvæmt töflu Í í 

undanþeginn gjöldum Þessum 

    

    

  

  

        

   

    

   
   

    

Gjaldskrá þessi, sem sé 

nr. 58, 29. apríl 1967 sta 

eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnfrar 

nr. 417, 9. september 1987. 

    estist hér 

mber 1987. 

  

Íðnaðarráðuneytið, 16. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
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Rafveitu selfoss. 

, BI A. , . 
{oss selur raforku á br ) því verði sem hér segir: 

1. Lýsing o. fl. 
1 

6,73 kríkWh. 
1     

8,38 kr/kWh.    
      

    

   

DN 
3, 

8 996,00 kr/kW/år 

11 194,00 kr/kW/år 

20 190,00 kr/kW/år 

7 ulmennrar heimilisn IS]       i 

sistihúsum og hliðstæðum 

HR a A 5,39 kr/kWh. 

    
3,05 kr/kWh. 

3. Vélar o. fl. 

    

kja eða st nda < 

meðaltal fjögurra hæstu 

sem 

AÐ … ennen vrrnee 1,97 kr/kWh. 

7 295,00 kr/kW á án. 

3,50 kr/kWh. 
4,2. 

1,35 kr/kWh. 
4.3. 

4,44 kr/kWh . 

4,4, Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og 

1,20 kr/kWh. 
AS 

1,46 kr/kWh. 

805 kr/kWh 

    
Iskrårhioi gildir eftirfaran Minnsta árgjald skal vera 

hwvort bh 17 % Te hy artæl 1 i hvert kw uppsetts afls hitunartæk;a.     
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

Að aflnotkun sé innan þeirra marka að 

rafveitunnar. 
) vélaafl, línur og Spónn þoli álag 

  

á aflkaupum 

    b) A 

    

r til og greiðir leigu af þeim 

  

mt gjaldskrám. 

d) A“ ) hi tunartæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og 

æki fasttengd. 

  

Ií Fastagjald. 

Rafveitan ákvarðar stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu og er sú 

vörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir hvert tæki sem hér     

Orkumælir, einfasa . 

       

    

Orkumælir, þrílasa 2................... 

Orkumæiir, isa með straumspennum 

Orkumælir fyrir sumarhús 

Afimælir 

Aflmælar með straumspennum 

Tvígjaldsmælir 

Klukka     
líl Heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald fyrir varanlega heimtaug, sk eitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

    

Málstraumur Stofngjald Gjald af yfirlengd 

".) Jarðstrengur Loftlína 

{kr./stólpa) 

  

9 208,00 

     
i x 

3 x 15 905,00 

20 145,00 

2 

dx 

3 Samkv. kostnadi 

3 Samky 

3 > Samk    
Yfirlengd midast vid: Jardstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlinuheimtaug lengri en 

0 m. Lengd jar rengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnkassa eða 

stofntengikassa húsveitu 
Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, skal greiða fullt 

jald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, 

ja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

auðsynle egt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að mestu eð 

    

      

     
  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. 

leimtaugargjald f gðaheimtaug í vinnuskúr, skal greitt ser 

ix 63 Ab ráðabirgðaheimtaug MIR A 

3 x 63 A bráðabirgðaheimtaug ............. NN Sé 

Séu stæður þannig að leggja þurfi aðallínu að vinnust: tað skal greitt yfirlengdargj: ild 

     

   
  

   

  

samkvæmt t
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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. 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. 712,00. 

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. 
551,00. 

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.. 

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 1988 og birtist til 
eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 
nr. 4607, 13. október 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 15. desember 1987. 

F.hr. 

PAR Fygenring, Guðrún Skúladóttir. 

14, desember 1987 , Nr. 578 

GJALDSKRA 

Rafveitu Eyrarbakka. 

Ratveita Eyrarbakka 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 .....00.. venerne 5,74 kr/kWh 
Fastagjald DXFI Ll. 2 780,00 kr/år 

A 2. Vinnuljósanotkun. 
Öll skammtímanotkun og notkun til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkja- 

gerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. 

Orktigjáld LL 8,61 kr/kWh 
Fastagjald IX FI suser 2 780,00 kr/år
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A 3. Utanhússlýsing 

Til úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli. 

Aflgjald 

Viðhaldsgjald .............. 

A 4. Sumarbústaðanotkun. 

Öl notkun í sumarbústöðum. 
Orkugjald ....0...000..0. nn rrrr erne 

Fastagjald F1+F3 .......0.00.0. 000. 

Heimilt er að velja lið A 1. ef hagkvæmara þykir. 

    

B í. Aflmæling. 

Oli m nel irihåttar véla- og idnadarnotkun lågmarksaflgjald 

  

D 1. Rofin daghitun. 

Rafhitun með roftíma allt að 2x1,5 kist. á dag. 

Orkugjald ................ 

Fastagjald F3 

D 2. Næturhitun. 

Rafhitun með roftíma allt að 15 klst. á dag á tímabilinu frá kl. 07:00 t 

Orkugjald ......00.0. 0. 

Orkugjald ....0....0 00 

Fastagjald ......... 

Innheimta og lokun. 

Innhetmtugjald: 
Gjald til greidslu kostnadar vid vanskil, 

undirbåning ad lokun 

Lokunargjald: 
Gjald fyrir lokun og enduropnun veitu ...............… 

Skilgreiningar og ymis åkvædi. 

Götulýsing: 
Rafveita Eyrarbakka leggur til rafstreng og tengingar, 

innheimtu og 

14. desember 1987 

100 kr/kW/ár 

  

10 259,00 kr/kW/år 

„74 kr/kWh 

9 600 „00 kr/ár 

15 KW. 
250,00 kr/kWh/år 

1,81 kr/kWh 

1,54 kr/kWh 

8 340,00 kr/år 

i 23:00. 

1,46 kr/kWh 

  

600,00 kr 

en annað efni, svo sem ljósa- 

staurar og ljósker, er lagt til af Eyrarbakkahreppi ásamt uppsetningu. 

Aflgjaldsmæling: 
Liður B 1. er fyrir heildarmælingu 

veittir samhliða. Aflgjald sé ák 

Gjaldskylt afi 
jafnaði fram mánaðarlega. 

u á allri notkun og verða ekki aðrir liðir, svo sem Á Í. 

veðið samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. meðalgildi afls. 

hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra hæstu mánaðargilda. Álestur fari að
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   notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinnanlegum 

mmri tíma eftir aðstæðum hverju sinni. 

  

Takmörkun á vali gi: 
  

      

  

Þegar um sé kar aðstæður er að 

rafveitan takmarkað val notanda við 

skilyrði í fyrir notkun. 

  ) sem tímabundna notkun mikils afis, getur 

gjaldskrárliði eða gert sérstaka samninga um 

  

a viðhaldsgjaldi, orkugjaldi til húshitunar í 

  

Ð3 

  

Heimtauga rgjald; 

Heimtauga eftirfarandi: 

  

63 Á einfasa 

  

),00 
156 000,00 

247 000.00 

. . 340 000,00 

sure . En . rue. eres, 607 000,00 

1 020 000,00 

        

gar stækka barf spenni eda heimtaug vegna tiltekins notanda skal greida fullt gjald 
fyrir hina nýju heimtaug ad frådregnu hålfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja 

0ad vid gildandi gjaldskrå beg: Tr fram. 

við í skipulögðum hverfum öðrum en bufjår- 

>iknast samkvæmt tilkostnaði hverju sinni. 

    

ar bre yting 

  

  

  

mangreind I heimtaugag sjöl 
„ Heimtaug á óskipul: 

Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að 

di Í. janúar 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er 

úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 421. 4. ágúst 1987. 

     iðlast o 

  

    ráðuneytið, 14. desember 19 

F. hr. 

Páll Flygenring. 

  

  Guðrún Skúladóttir. 

desember 1987 Nr. 579 

GJALDSKRA 

Rafveitu Stokkseyrar. 

Í. RAFORKA. 

Rafveita Stokkseyrar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: r & 

I. Lýsing o. fl. 

1.1 Til: ilmennrar lysingar £ 
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18. desember 1987 1151 Nr. 579 

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 HI AA HR kr. 1 972,00 

Orkumælir, BAR HAR kr. 4 339,00 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum ........ AAA kr. 4 855,00 

Afimælir ............... HENNAR ve kr ensrense … kr. 4 637,00 

Afimælir med straumspennum 2... ss on... kr. 5 923,00 

Tvígjaldsmælir ......... IR AA AR kr. 5 253,00 

kr. 475,00 

IN. HEIMTAUGAGJOLD. 
Heimtaugargjald, fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Gjald af yfirlengd 

  

Málstraumur jé Jarðstrengur Loftlína 

(A) {kr.) kr/m r/stólpa 
Ix 63 33 255,00 1 163,00 8 863,00 
3 x 63 35 942,00 1 163,00 15 308,00 

3x 100 55 789,00 1 787,00 19 444,00 

3x 200 112 944,00 2 941,00 
3x 315 179 074,00 3 436,00 
3x 400 228 958,00 Samkv. kostn. 
3x 710 406 755,00 — 
3 x 1200 684 320.00 — 

Yfirlengdargjald midast vid jardstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlinuheimtaug 

lengri en 30 m. Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnkassa eða 
stofnt engikassa húsveitu. 

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. 1 177,00. 

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.
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Rafveitunni er heimilt að reikna dráttarvexti á vangoldna rafveitureikninga eins og 
dráttarvextir eru ákveðnir á hverjum tíma, enda hafi tilkvaning 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. 
447,00. 

Söluskattur 25% er innifalinn í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema í lið 

1.3.. 2.3, 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 þegar gildi og birtist til eftirbreytni 

öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 422, 24. 

ágúst 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 18. desember 1987. 

F. h. rr. 

Páli Flygenring. a 
ruðrún Skúladóttir. 

Nr. 580 |. - 22. desember 1987 
GJALDSKRÅ 

Hitaveitu Hveragerðis. 

1. gr. 

Hitaveita Hveragerðishrepps selur afnot af varmaorku úr veitukerfum þeim, sem gerð 

hafa verið eða gerð kunna að verða, eftir þeim reglum, sem setiar eru í reglugerð Hitaveitu 
Hveragerðishrepps, nr. 175/1962 og gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Hitaveita Hveragerðis 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. 

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 hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

á. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a) Fastagjöld: 
l. Gróðurhús 100 m og stærri 22.22.0220... kk kk rnnen kr. 800,00 

á mánuði fyrir hvern aðalhemil.
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2. Önnurhús ...........0000. 00 ennen ennen ennen kr. 320,00 
å månudi fyrir hvern adalhemil. 

b) Vatnsgjåld: 

I. Gróðurhús ........0...2. 0... kr. 190,00 

á mánuði fyrir hvern mínútulítra. 

2. Onnur his ....0...0..0..... nveene kr. 530,00 

á mánuði fyrir hvern mínútulítra. 

Á gjöld þessi leggst söluskattur eftir gildandi reglum á hverju tíma. 

5. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin til greiðslu í hverjum mánuði 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. 

6. gr. 
Heimæðargjald (tengigjöld) eru sem hér segir fyrir hverja heimæð: 

Hús allt að 300 mað utanmáli .......0..00.000. 00. kr. 55 420,00 

Hus 300—2000 m" ad utanmåli ..........0.00.00 0. kr. 55 420,00 

fyrir 300 m' og á hvern rúmmetra þar yfir ................... kr. 51,00 

Hús stærra en 2000 m að utanmáli .......00..0.00 00. kr. 126 000,00 

fyrir 2000 m' og á hvern rúmmetra þar yfir .............0.0.0........ kr. 34,00 
Stofngjald fyrir hvern aðalrennslishemil umfram einn á sama inntaki ..... kr. 4 306,00 

7. gr. 

Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 344 stig. Er hitaveitunefnd 

heimilt að breyta þeim Í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða, að 

fenginni staðfestingu iðnaðarráðuneytisins hverju sinni. 

8. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar og gróðurhúsaræktunar og er 

þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með 
hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

9. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

10. gr. 

Hitaveita Hveragerðis hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 
notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 3 

daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 

1 050,00 í hvert skipti. 

11. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Hveragerðis skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum 
hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skyli að hlíta tafarlaust 

fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn 

misnotkun heita vatnsins.
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12. gr. 

Þeir notendur, sem ekki fá vatnið eftir håmarksskammti, skulu greida eftir åætludum 

håmarksskammti, bar til beir hafi fengid hemil. 

13. gr. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 

til að öðlast gildi 1. janúar 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 386 21. ágúst 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 22. desember 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 0 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 581 22. desember 1987 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Hveragerðis. 

I. RAFORKA. 

Rafveita Hveragerðis selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

1.1 Til almennrar lýsingar. 

Orkugjald .............0....00 0. 6,70 kr/kWh 
1.2 Til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mann- 

virkjagerð. 

Orkugjald .............0.0.000 2. HR 8,30 kr 
1.3 Til úti- og götulýsingar samkvæmt uppsettu afli. 

Aflgjald „0... rene kekknnnene 8 950,00 kr/kW/ár 

Viðhaldsgjald ............0.0.2 000 9 710,00 kr/kW/ár 

Samtals ..........00... 18 660,00 kr/kW/år 
1.4 Til sumarnotkunar eingöngu. 

Orkugjald .............. 000. 5,12 kr/kW/ár 

2. Heimili o. fl. 

Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkra- 

húsum, heilsugæslustöðvum, vistheimilum, veitingahúsum, 

gistihúsum og hliðstæðum stofnunum. 

Orkugjald ...........00... 00 6,08 kr/kWh 

DN þa
 

3. Vélar o. fl. 

3.1 Til vélanotkunar. 

Orkugjald ............0000. 000 6,70 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 ............0...0 000 1,98 kr/kWh 

Aflgjald „0... 6 905,00 kr/kWh/ár 

Wo
 

N
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4.1 

4.2 

4.3 

44 

4. Hitun 

Til húshitunar, roftími Í klst. á dag. 

Orkugjald .....0..0.0. 3,03 kr/kWh 

Til húshitunar, roftími 2 x< 2) klst. á dag. 

Orkugjald 20.00.0000 1,19 kr/KWh 
Til hitunar í iðnaði, roftími Í klst. á dag. 
Orkugjald 20... 4,38 kr/kWh 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hlið- 

stæðra nota, roftími 11 kíst. að degi til. 

Orkugjald .......0000 vrnrneree 1,37 kr/kWh 
Um framangreinda hitagjaldskrårlidi gildir eftirfarandi åkvædi. Minnsta årsgjald skal 
vera sem svarar 1 800 klst. notkun å hvert KW uppsetts afls hitunartækja. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
Að afinotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum rat- 
veitunnar. 
Að vélaatl, 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. 

ILL 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. kr. — 490,00 
Orkumælir þrífasa ........0.00.... 0 kr. 1 152,00 
Orkumælir brifasa med straumspennum 2... kr. 1 970,00 
Afimælir s.ss000ssssssssseuessueeeeeeene ke kek ene nnr ennen kr. 1 875,00 
Aflmælir med straumspennum .......%0. kr. 2 975,00 

Klukkurofi ..........00 00 kr.  483.00 
Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum, skal ársleiga 

vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

HL HEIMTAUGAGJALD. 

Heimtaugagjald fyrir varanlega heimtaug. skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur (A) Stofngjald (kr.) Jarðstrengir kr/m Loftlína kr/stólpa 

IX 63 37 360.00 1 216,00 9 970,00 

3 x 63 40 490,00 1 216,00 17 270,00 

3x. 100 64 160,00 I 960,00 21 750,00 

3 x 200 126 990,00 3 983,00 

3 x 315 200 970,00 3 588,00 

3x 400 257 540,00 Samkv. kostn. 

3x 710 457 030,00 

3 x 1200 768 186,00 

Yfirlengdargjald midast vid jardstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlinuheimtaug 

lengri en 30 m. 
Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnvarkassa eða stofn- 

tengikassa húsveitu.
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begar stækka barf spenni eda heimtaug vegna tiltekins notanda, skal g . 

heimta igargja ald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, 

hvort tveggja miðað við gildan. di gjaldskrá þegar bre vtingin fer fra 

Sén: tuðsynlegi að setja upp spennistöð vegna tilteki 

otuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina eð: 

kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um gerð húsnæðis 

lóðar og staðsetningu stöðvar. 

IS notanda, og      

    Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vin 

IX 63A ..... kr. 8 248,00 
3x 63A 2... kr. 11 166,00. 

Séu adstædur bannig ad leggja burfi adallinu ad vinnustad, skal 

samkvæmt töflu 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða 

aðstæður óvenjulegar, skal hermtaugargjald greit kvæmt sérstökum samningi hverju 

sinni. 
Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

r. skal greitt sem h 

greitt yfirlengdargjald 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐ 

  

Omið 

050,00 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi k 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun ......0... . kr.10 

Ef fasviksstudull hjå notanda er lægri en 0,8 ge 

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. 

  

1 
Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulög rum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér 

með til að öðlast gildi Í jar íúar 1988 og birtist til eftirb reytni öllum sem hlut eiga að mál 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 385, 21. ágúst 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 22. desember 1987 

F. hr. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 582 22. desember 1987 

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 0 kkrnrrnknre 10 470,00 kr/kWa 

Viðhaldsgjald ............ 000. ….. 12 570,00 kr/kWwa 
Gjald samtals ..........0.000 20 r rr rnee 23 040,00 kr/kWa
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kd stÖlllalid. 

  

fast gjald .....00..0.0.00... 

  

1 

og... FRI „6140        eftir mælingu miðað 

kW. 

+: 51% 
til Cia 

s 
vV L Lv Å 

medalgildi afls, enda sé lå 

  

Einnig er notendum, sem afl eða meira, heimilt að ka 

raforku sína eftir þessum taxta 

  

    6,33 kr/kWh til vinnuvél i, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagert 

breytingar á eldri mannvirkju 

Fast gjald ..... 

  

D. 

Órofin hitun: 

Hitun m/rofi: 

  

Rjúfa má straum í all 

hitun á öðru en íver 

Næturhiti m/rofi: 

  

AR A 0,79 kr/k Wh 

( NR . 30,00 kr 

Rjúfa má straum í allt að 12 klst. á sólarhring við hitun á íveruh úsnæði og frá kl. 

08:00—-24:00 við hitun á öðru en íveruhúsnæði. 

   
Hitun með rofi í 4 mánuði, mánuðina nóvember til og með febrúar, sama og á taxta D3. 

A 
Orkugjald ................ 

Fastgjald ................ 

  

  

Hitun með rofi í 2 mánuði, mánuðina desember til og með janúar, sama og á taxta D3 

Orkugjald ........ SA 2,51 kr/kWh 

Fastgjald ................ 4 230,00 kr/a 
kilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: 

Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra 

Að hiti með rofi valdi ekki auknum aflkaupum hjá rafveitunni utan roftíma. 
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Að notandi kosti seguirofa fyrir 

Að hitalagnir og öll tæki sé 

Að húsnæðið tullnæg! 

setja 

Að lagðir séu fram fullkomnir útreikningar á hitaþört þes: 

  
hitatæki fasttengd. 

rafveitan kann að 

  

    
reglum, er rafveitan hefur sett. 

Að raforka sé notuð til hitunar með > bart til í 

Ákv ;ði líðanna a til og með p 

sem sérstök veita. Rat forkuvirk 

um raforkuvirkt sbr „Sr nr 

ðum tækjum sem breytir Í 
a A 

i vid varðandi í ter 
    

    

    

        

    
og eðli tækjanna, « svo 

  

   varna yfirhitun á hitaldi tækisins mega vera ten eð hitat ækinu enda sé 

raforkunotkun þeirra óveruleg. Undir hö D í ditæki 

miðstöðvardælur, varmadælur eða tæki 

hitunarkerfum. Þau falla undir gjaldskrárlið        
É. Stórnotkun. 

     Öll raforkunotkun, enda sé lágmarksafis 1 ; 

7 740,00 kr/kWa, eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls. Sala eftir 

þessum lið er háð ákvörðun rafveitun 

    minnst 200 KW 0,86 
£ 
Å 

    

  

Rafveitustjóra er heimilt reindum 

liðum A til D á orku, sem notuð er á sumrin ef um töluverða aukning 

vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 
Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri selja raforku eftir 

þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema 

  

     

    

árstökum samningi, 

samþykki rafveitunefndar komi til. 

  

G. Mælaleiga. 

kr/mánuði 

          

Af einfasa mælum .. 

Af þrífasa mælum til 

Af þrífasa mælum yfir 80 

Af mestu mælum 

Möóttökuliði     
Ársleiga eftir Önnur mælitæ ki ;g rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi tækis. 

    
Tækjaleiga grei i við rafmagnssölu eftir liðum C2, C3, D1, D3, DS, D7, og D9. 

    

HEIMTAUGAGJÖLÐD. 
Heimtaugargjald skal greiða fyrir hverja heimtaug. sem tengir húsveitu við veituke 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn.
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Adalheimtaug. 

fyri Gjald 

Målstraumur 

stofnvara 

63 Á 

  

63 A 3-fasa 

100 A SE 

900 A 3 -fasa 

1200 A 3-fasa 

Gjald fyrir 

um stærð lóðarinn 

Óski húseigandi efti 
fullt heimtaugargjald fyrir hina nýi 

heimtaugar hvort tveggja miðað við 
einfasa 63 A heimtaug er aukin í þrífas sa < 

Ef breyta þarf loftlínuheimtaug í jarðstre 

   

  

1159 Nr. 582 

alheimtaug og breytingu á heimtaug skal greitt samkv. eftirfarandi töflu: 

Lu oftlínuheimt aug Einfasaheim- 

Jarðstrengur í Jarð- 
       Heimtaugargj. str. heimtaug aukin í 3 xG3A 

kr. kr. kr. 

228 V kerfi. 

9 270.00 

11 560,00 6 040,00 

14 500,00 

  

380 V kerfi. 

       

  

700,00 9 270,00 

300,00 11 560,00 11 690,00 
900,00 25 330,00 

05 300,00 

>00,00 

10 000,00 

315 600,00 

474 100,00 

632 400,00 

heimtaug med meiri flutningsgetu en taflan tilgreinir, reiknast i réttu 
hlutfalli vid 300 A heimtaug i 220 V kerfi og 1200 A heimtaug i 380 V kerfi. 
Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna tiltekinnar húsveitu og hún að mestu 

notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til lóð undir 

stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar 

  

  

að 

    

ar og staðsetningu stöðvarinnar. 

' að flutningsgete    a  heimtaugar r verði aukin skal húseigandi greiða 

eimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri 

ii gjaldsk rá, þegar breytingin fer fram. Ef 

greitt skv. töflu. 

ssheimtaug 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 
samfara og taka á sig annan kostnað, er af þessu kann að stafa. 
Ef 3x220 V notendakerfi er breytt í 3x380/220 V kerfi, kostar rafveitan breytingu á 

heimtaug, en þó ekki breytingu á loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug. 

Húseigandi skal kosta breytingu á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera 

samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa. 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugargjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingarstaði skulu greidd sam- 
kvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur 

stof: 

63 A 1-fasa 

63 A 3-fasa 

100 A 3-fasa 

nvara 

Lengdargjald 

Stofngjald Jardstrengur Loftlina 

Kr Kr/m Kr/stólpa 

6 550,00 953,00 12 180,00 
8 200, 00 953,00 14 160, Ob 

( 1 260,00 16 120,0! 
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2.11 

2.12 

2.13 

2.20 

2.21 

2.22 

2.23 

3.0 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.7 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram $ metra í jarðstrengshenmtaug frá 

tengistað við húsveitu að útitengiskáp eða rofa í dreifistöð og fyrir hvern stólpa í 
loftlínuheimtaug. 
Sé fyrirsjáanlegt vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu 
bráðabirgðaheimtaugar verði meira en 50% hærri en gildandi gjaldskrá segir öl 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 jörðu, skal hann 
greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun ralveitunnar. 
Fyrir tengingu vegna skammtímanotkunar svo sem landtengingar skipa eða tengikassa, 
skal greiða gjald kr. 1 160,00. Fari tenging fram utan venjulegs vinnutíma skal greiða 
gjald kr. 2 520,00. 

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 gjaldfallið er, 
talið frá og með gjalddaga. Vanskilavextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, 

sbr. 13. gr. 1. 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. 970,00. 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 vertunni lokað tafarlaust og 
verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald til tafveitunnar kr. 
1 720,00 og sett viðeigandi vör. 

Sé opnað utan venjulegs vinnutíma skal taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 

1 600,00. 
Ef launafi nemur 48% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 15 mínútna 

meðalgildi afls (raunstuðall 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 tafveituneind heimilt að 

breyta gjaldaliðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 'S af þeirri breytingu. 

Breyting skv. þessum lið er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

Sölugjald 25% er innifalið í rafmagnsgjöldum. sem um ræðir í í. kafla gjaldskrár 

þessarar nema á húshitunartöxtum og viðhaldsgjaldi á taxta A1. Sölugjald innheimtist 
ekki af sölu á rafmagni til varmadælna, enda verði notkunin sérmæld.
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3.8 Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 
orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi Í. janúar 1968. og birtist til eftirbreytni 
Gollum sem hlut eiga að mál. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 

518, 26. nóvember 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 22. desember 1987. 

EF hr. 

Páll Flygenring. 

Guðrún Skúladóttir. 
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GJALDSKRÁ 
Rafmagnsveitna ríkisins. 

I. SMÁSALA. 
GJALDSKRÁRLIÐIR. 

Rafmapnsveitur 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 (00... nn rennnes 5,74 kr/kWh 
Fastagjald LX FI 0000. 2 780,00 kr/a 

Á. 2, Vinnuljósanotkun. 

Öll skammtímanotkun og notkun til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkja- 

gerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. 

Orkugjald ........0..0.0. 0 enken nknne 8,61 kr/kWh 

Fastagjald LX PT 2 780,00 kr/a 

. A. 3. Utanhússlýsing. 

Oll sérmæld utanhússlýsing. 
Orkugjald ...........0. 4,99 kr/kWh 

Fastagjald 1 x Fl 200... 00 2 780,00 kr/a 

Á. á. Sumarbústaðanotkun. 

Öl notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 

Orkugjald ........0..00. 2,74 kr/íkWh 

Fastagjald FIHE3 . 0000. enneennnerennnne 11 120,00 kr/a 

Heimilt er að selja raforku til bessara nota samkvæmt lid A.1 ef hagkvæmara þykir. 

A. 5. Markmæling. 

Allur almennur búrekstur. 

Orkugjald af allri notkn .......0%..0.0.. 00. 1,60 kr/kWh 

Aflgjald, lágmarksstilling 4KW ......0.0... 28 020,00 kr/a 
Afigjald umfram 4 kW að hámarki 20 KW .............…. 4 670,00 kr/kW/a 

Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ................ 5,74 kr/kWh
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Orkugjald vegna rafhitunar heimila er niðurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 

neytis. Sjá kafla um niðurgreiðslur. 

Heimilt er að selja raforku til búrekstrar samkvæmt öðrum liðum et hagkvæmara þykir. 

B. 1. Afimæling. 

Öll meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun. 

Lágmarksaflegjald 15 kW. 

  

FER 8 250,00 kr//k W/a 

KW SIR 1,81 kr/kWh 

  

B. 2. Súgþurrkun. 

Til súgþurrkunar á tímabilinu Í. júní til 31. október 

  

Aflgjald 0... vennerne rnnnne 2 260,00 kr/kW/a 

Örkugjald ............0.00 0 1,34 kr/kWh 

B. 3. Aflmæling — hitun. 

Varmadælur og notkun til hitunar í iðnaði o.fl. 

Lágmarksaflgjald 15 KW 

Aflgjald .................. A 006 000,00 kr/kW/a 
Orkugjald .........00... . 1,45 kr/kWh 

C. 1/D. 1 Rofin daghitun. 

Rafhitun með roftíma allt að 2x<1,5 klukkustund á dag. 

Orkugjald ...........00. 00 2,17 kr/kWh 

Fastagjald F3 ............ IR 8 340,00 kr/a 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er niðurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 
A 1 

neytis. Sjá kafla um niðurgreiðslur. 

C. 2 /D. 2 Næturhitun. 

Rafhitun með roftíma alit að 15 klukkustundum á dag, á tímabilinu frá kl. 07:00 til 

23:00. 

Orkugjald . …. benene verevvense . 1,46 kr/kWh 

Orku gjald vegna í rafhitu mar heimila er niðurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 

neytis. Sjá kafla um niðurgreiðslur 

D. 3. Órofin hitun. 

Fyrir órofna rafhitun, varmadælur o. fl. 

Hámark uppsetts afls er 200 kW 

  

Orkugjald 1. maí til og með 30. september ........ HR 2,17 kr/kWh 

Orkugjald 1. oktåber til og med 30. april ....... | 

Fastagjald F3 ......... 8: 

S. 1. Sumartaxti. 

Fyrir meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun á tímabilinu 1. apríl til 31. október, samkvæmt 

sérsamningi. 

Lágmarksafi 75 kW á mánuði. 

Orkugjald .........0..00. 0 HAR 0,96 kr/kWh 

Aflgjald 00... nnnene 434,00 kr/kW/mán 

Engin orkuafhending er heimil frá 1. nóvember til 31. mars.
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INNHEIMTA OG LOKUN. 

iðslu kostnaðar við vanskilainnheimtu og undirbúning að lokun er 600,00 

  

arg) 

sjald fyrir lokun og enduropnun veitu vegna vanskila er 1 200,00 kr. 

SKILGREININGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI. 

í, Utanhússlýsing. 

Rafmagnsveitur ríkisins uppsetni utanhússlýsingarkerta samkvæmt ósk 

notanda, sem greiði 

Allt eðliie 

    

   

   

     

  

ast Rafmagnsveitur ríkisins á sinn kostnað. 

  

   
Liður A.S. er samkvæmt opinberri skráningu og 

  

  

skilgreiningu þar ur veittir samhliða honum svo sem 

súgþurrkun eða húshitun 

  

Liður B.1 er fyrir heildarmælingu á allri notkun c 

veittir samhliða. Heimilt er þó að mæla rafhitun sérst 

Atlgjald sé ákveðið samkvæmt m mælir 1gu miðað við gildi afls. Gjaldskyit 

afl hvers almanaksárs er meðaltal gu í fiskibræðslum, 

fiskimjölsv smiðju og hliðstæðri notkun, meðaltal tveggja hæstu mánaðargilda. Álestur 

  

svo sem Á. 

    

  

     
   

    

   

   

  

fari að jafnaði frar 

L ágmarksaflsja 

heimilt að k 

   

  

yy iðnaðarnota á sérstökum sumartaxta. 

Sumartaxti pi 

    

ðeins á tímabilinu í. 

n gjaldskrárliðum 

á lestur fari 

   um í hver    

  

    
íkan samning þ 

„ októbe r og er engin notkun leyf 

Gera | 
1 
i april til Er 

utan þess tímabils. Aflgjald 

afbúnaði eftir öl 

    í samkvæmt mælingu við 15. mín. meðal 
1 fram að jafnaði 1. hvers måndar. 

5, Véla- og Í fæ ækjanotkun. 
3 
i€     

    

I. Ef úttekið launafl hjá notanda nemur útteknu raunafli á ári, 

miðað við 15 mín. meðalgildi afls. sk inn kostnað til þess að 

æra það niður í greint hlutfall. Rafm sinar geta krafið notanda um 

rstakt gjald fyrir launafl sé framangreint hlutfall yfir 50% (Cos 0 undir 0,9), þar til úr 
erið bætt. 

„ , 
eimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinnanlegum 

  

hum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverjum s sinni. 

6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o.fl. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls, geta 

Rafmagnsvettur ríkisins takmarkað val notanda við ákveðna gjaldskrárliði eða gert sérstaka 

  

    



Þ 

flufningsge 
      

   
    

ir sem fram!          
ðum, þar sem orkugjald er 

  

   

  

   

  a 1 

ið í Öllum gjaldskr öl 

  

eitna og er miðuð við afhendingu 

svæðis þeirr 

  

        

        

>ru tilgreindir máni - alman smánuðir og almanak 

2. Rafmagnsgjald. 

. 5 147 „00 írsk 

notkun allt að 2 500 kist 

AR 16 J au a kWh 

! og + 

åårskwWw Lo le IR 95, Á aurar á kWh 

Fyrir notkun umfram 4 000 klst. nýtingartíma á árskW .... 45,1 aurar á kWh 

   ) sé afhent á 33 eða 66 kV málspennu. Sé 

  

GG] samkvæmt 2. gr. miðast vi 

  

afhendingarspennan lægri hækka öli sjölds samkvæmt 2. gr. um 5% 

4. Afimæling 

  

6. Ákvörðun aflgjald ds. 

í samráði við kaupanda aflnotkun komandi árs, og er það 

tímabils. Reynist mesta aflnotkun vera minni, skal 
   

  

144 
þó kaupand     umsamið a 

f rir minnst SÚ af umsömdu afli. 

. Fasvíksstuðull. 

við, að medalfasv 

>Oalfasviksstudt 

ánaðar hækka ú um 2 

   

          

   

kaupanda sé ekki 

ówattstundarverð 

hvert hundraðshlutastig eða meirihluta úr 

niður fyrir slíkt lágmark. 

  

rir Þetta vildi, s sk 
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8. Greiðsluskilmálar. 

Raftmagnsveiturnar 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 hata 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. 

II. HEIMTAUGARGJALÐ 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 Heimtaugargjald 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 Heimtaugasjöld 

63 A einfasa Ll... ee kernen keen ek rener v rv rrvrrrne 45 000,00 kr. 
63 A brifasa ........0..000. 00 keen ere k reen e ser rsrrne 50 000,00 kr. 

100 A brifasa .....0.... nen k ennen renerne 76 500,00 kr. 
200 A brifasa Ll... ek enken reen revnerne renerne 184 000,00 kr. 
315 A brifasa suse nen ennen ennen keen krukkerne 291 000,00 kr. 

GOÐA Þrífasa 00... EEEEEEEEEEEEzzÆEEEE 400 000,00 kr. 

TIGA þrífasa 22... 715 000,00 kr. 

1200 A brifasa ....0.0.0....0 even ennen senere nen ennen nerne erneee 1 200 000,00 kr. 

Målstraumur heimtaugar midast vid stærd stofnvara húsveitu. 

1.5 Bráðabirgðaheimtaugar. 

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi: 

Yfirlengdargjald 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Lottlína 

63 A einfasa 8 500,00 kr. 940,00 kr/m 13 400,00 kr/stólpa 

63 A þrífasa 11 900,00 kr. 940,00 kr/m 15 300,00 kr/stålpa 
100 A brifasa 13 000,00 kr. 1 180,00 kr/m 17 700,00 kr/stólpa 

Fyrir stofnvarkassa með tilheyrandi búnaði og mælitækjum sem tengdur er í lottlínu- 

staur greiðist kr. 10 800,00. 

Målstraumur heimtaugar midast vid stærd stofnvara husveitu. 
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. 

1.6 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. 
B 78
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   ann kostnað. sem umfram 50% er, samkvæn na. 

sé nauðsynlegt að setja spennistöð, að n yti fyrir einn not standa ), „skal hi: 

leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir : 

rafmagnsveitnanna, með hliðs af tæknilegum aðstæðum hverju sinni. 

Þegar lóð er lögð til, er það t rafmagnsveitunum að kostnaðarl 

skilmálum þeirra um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Húsnæðisaðstaðan skal fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru um húsnæði til þessara 

nota. Húsnæðið — uppsteypt — er lagt fr 
sjå um allan kostnad vid fullnadarfr 

um, hverju sinni. 

Breyting å heimtaug. 

Þegar aðalheimtaug er breytt úr loftlínu 

heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt gjald 

gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tv 

breytingin fer fram. 

Heimilt er þó að lækka eða fella niður þetta gjald þegar sérstakar aðstæður mæla með 

því að mati rafmagnsveitnanna 

Frávík. 

Gjaldskrå bessi gildir í skipulögðum hverfum í þéttbýli. Sé um óskipulagt svæði að ræða 

eða heimtaugar stærri en kal greiða heimtaugagjald samkvæmt nánari 
ákvörðun rafmagnsveitnanna, 1 jón af þessari gjaldskrá. Gjald fyrir aðrar 

heimtaugabreytingar en um getur í | gjaldskrá er samki 

eða eftir nánari ákvörðun rafmagnsv 
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æmt kostnaðarreikningi 

  

IV. HEIMTAUGARGJALD Í SVEITUM. 

Hver sá, er óskar að fá heimtaug frá Rafma eitum A ríkisins, u 

eitt heimtaugargjald til Rafmagnsve 

Óheimil er rafmagnsnotkun um heimtaug nema framangrei du skilyrði um grei 

heimtaugargjaldsins hafi verid 

Heimtaugargjald fyrir sumarhús, veiðihús og annað húsnæði þar sem ekki er föst búseta 

eða reglubundin starfsemi br samkvæmt 

  

          
tna ríkisins,     

  

      

    
    

sinni. Fyrir “ 

I Erunngjalc vera kr. 76 500,00 å hvern 

-imtaugarlågnina fari ekki fram 

gar og uppsetningu 25 KVA spennistöðvar. 

ðast við vísitölu byggingarkostnaðar, 345 stig 

  

verðskrá kostnaðar- og verksampykk t hverj 

kirkjur, hu Öi     

  

   

    

180. m heir 

reint grun ngjald kr. 76 500 
   

    

ad Orkusjóður greiði það s á heildarkostnað við lagningu 80 m 

KVA spennistöðvar. Grunngjald breytist í sama hlutfalli og vísitalan      A kkunar þannig, að vísitalan 1. Janú: 

grunngjaldi almanaksársins. 

Um greiðslu kostnaðar af breytingu heimtaugar eða spennistöðva fer eftir ákvæðum 

regluge erðar Rafmagnsveitna ríkisins. Ef r veita, þar sem  línulögn þarf til og/eða 

eimtaugarlengd og stærð spennis r fer fram úr því, sem tilgreint er í líð 1.2, skulu 

heimtaug: rgjöld hækka samkvæmt ákvörðun rafmagnsveitustjóra, með hliðsjón af 

áætluðum umframkostnaði. 

ár hvert er lögð til grundvallar 
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o.fl. 

BÆJANÖFN O.FL. 

Menntamálaráðuneytið hefur — samkvæmt lögum nr. 35 18. febrúar 1953 um bæjanöfn 
— gefið út leyfisbréf fyrir eftirgreindum nöfnum og nafnbreytingum á árinu 1987: 

Borgarfjarðarsýsla: 

Oddsmýri á loðdýrabúi í landi Ferstiklu, Hvalfjarðarstrandarhreppi. 

Snæfeilsnessýsla: 

Háigarður á iðnaðarbýli í landi Hellna, Breiðuvíkurhreppi. 

Dalasýsla: 

Kvennahóll í stað Sveinsstaðir, Fellsstrandarhreppi. Jafnframt var nafnið Sveinsstaðir 
fellt niður. 

Vestur-Húnavatnssýsla: 

Þorfinnsstaðir IH á loðdýrabúi í landi Þorfinnsstaða, Þverárhreppi. 

Skagafjarðarsýsla: 

Bakkaflöt á iðnaðarbýli í landi Laugarhvamms og Lambeyrar, Lýtingsstaðahreppi. 
Flugumýri HH á loðdýraræktarbúi í landi Flugumýrar, Akrahreppi. 

Suður-Þingeyjarsýsla: 

Stekkjarholt á nýbýli í landi Heiðarbótar, Reykjahreppi. 

Norður. Múlasýsia: 

Eyrarland H á loðdýraræktarbúi í landi Eyrarlands, Fljótsdalshreppi. 

Hrólfsstaðir á loðdýraræktarbúi í landi Hauksstaða Í, Jökuldalshreppi. 

Rangárvallasýsla: 

Helluvað VI á hænsnaræktarbýli í landi Helluvaðs 1, Rangárvallahreppi. 
Laugar á fiskræktarbýli í landi Flagbjarnarholts Í og 11 og Vindáss, Landmannahreppi. 

Árnessýsla: 
Borgarás á loðdýrabúi í landi Efra-Sels, Hrunamannahreppi. 
Gerði á garðyrkjubýli í landi Laugaráss, Biskupstungnahreppi. 
Hverabakki HH á garðyrkjubýli í landi Hverabakka 1, Hrunamannahreppi. 
Kirkjuholt á iðnaðarbýli (þjónustubýli) í landi Laugaráss, Biskupstungnahreppi. 
Hraunheiði á loðdýraræktarbúi í landi Hraungerðis. Hraungerðishreppi. 

Menntamálaráðuneytið, 21. desember 1987. 

F.h.r. 

Knútur Hallsson.
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REGLUGERÐ 

um dómsmálagiöld o. fl. 

1. Gjöld samkvæmt lögum um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 79 23. desember 1975, sbr. lög 

nr. 13 5. maí 1978. 

1. gr. 

Dómsmálagjöld í einkamálum skal greiða sem hér segir: 

A. Fyrir héraðsdómi: Kr. 
1. Gjald fyrir áritun eða útgáfu stefnu ......0.000.0.00 000... 100 
2. Gjald fyrir þingfestingu .................0000 000 660 
3. Gjald fyrir vitnaleiðslu (fyrir hvern mann) .................... 135 
4. Gjald fyrir úrskurð undir rekstri máls .............0... 0 220 

5. Gjald fyrir dómkvaðningu (fyrir hvern mann) .......0...........0... 220 
6. Gjald fyrir staðfestingu dómmsperða .........0...... 0. 220 

7. Gjald fyrir kæru til Hæstaréttar .......0.0.0.0.000.. 800 
8. Gjald fyrir sjóferðarpróf ...........0.0000. 0. 1 600 

B. Fyrir Hæstarétti: 
1. Gjald fyrir útgáfu stefnu „..............000.2.. 00 135 
2. Gjald fyrir þingfestingu .........0.....0 00... 1 080 

3. Gjald fyrir vitnaleidslu (fyrir hvern mann) .......................…. 220 

4. Gjald fyrir úrskurð undir rekstri máls ...............0.... 0... 280 
5. Gjald fyrir dómkvaðningu (fyrir hvern mann) .......0...0.0..0......... 280 
6. Gjald fyrir staðfestingu dómsgerða .......0..00000. 0 220 
7. Útivistargjald .......0..0....... 2. 1 080 

2. gr. 

Í gagnsökum, framhaldssökum, meðalgöngumálum og sakaukamálum skal greiða gjald 
samkvæmt Í. gr. 

Í barnsfaðernismálum, málum um innheimtu vinnulauna og kjörskrármálum skal engin 

réttargjöld greiða. Í gjafsóknarmálum skal gjafsóknarhafi engin réttargjöld greiða. 

3. gr. 

Fyrir fógetagerðir, aðrar en þær, sem um ræðir í 2. gr. aukatekjulaga, skal greiða sem 
hér segir: 

kr. 

1. Kyrrsetning á manni ............20..0. rrrnnnn 800 

Séu fjármunir jafnframt kyrrsettir, skal gjalda fyrir það eftir 2. gr. 

aukatekjulaga 

2.  Vtburður manns af jörð eða húsi .....0.000000000.00 0 800 

3. Innsetning á jörð eða í hústil umráða ........0.000..0 0... 800 

4. Aðrar fógetagerðir, er fara fram á það, er eigi verður metið til 

peningaverås .....0..... 0 nen k renerne 800 
Fyrir lausnargerð skal gjalda ettir grein þessari, sé kyrrsetning manns með henni niður 

felld. 

á. gr. 

Fyrir að gefa út innköllun til skuldheimtumanna skal greiða 280 kr.
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5. gr. 

Fyrir uppboðsgerðir skal greiða sem hér segir: 
Fyrir að semja og gefa út auglýsingu um uppboð skal gjalda 280 kr. 

Þegar uppboð er haldið á fasteign eða öðru því, er um getur í 11. gr. aukatekjulaga, en 
sala fer eigi fram við uppboð, svo og þegar hamarshögg er veitt upp á væntanlegt 
samþykki, en það bregst, skal gjalda 800 kr. fyrir árangurslaust uppboð. 

Nú hefur uppboðs verið beiðst hjá uppboðshaldara og séð hefur verið um birtingu á því, 

en beiðnin er svo kölluð aftur, og skal þá aðeins greiða gjald fyrir birtingu samkvæmt Í. 
tölulið. En sé beiðnin eigi kölluð aftur fyrr en búið er að setja uppboðsþingið. skal 
gjalda 800 kr. eins og fyrir árangurslaust uppboð. 

. Fyrir að gefa út afsalsbréf fyrir fasteign, er seld hefur verið á uppboði, skal gjalda 560 

kr. 

. Fyrir undirboðsþing skal greiða 560 kr. 

6. gr. 

Fyrir að þinglýsa skjölum skal greiða 280 kr. Sé skjölurn þinglýst fyrir Hæstarétti skal 

greiða 330 kr. 

Eigi skal greiða gjald fyrir þinglýsingu úrskurða um sviptingu sjálfræðis eða fjárræðis né 
úrskurða um brottnám lögræðissviptingar. 

7. gr. 

Fyrir notarialgerðir skal greiða sem hér segir: 

Afsagnargerðir (aðrar en víxilafsagnir), stefnubirtingar. er notarius Kr. 

framkvæmdir, svo og aðrar slíkar gerðir .........0.0.00... 0... 280 
Notarialvottorð á arfleiðsluskrá ........0000.000. 420 
Notarialvottorð á samninga, umboðsskjöl eða aðra slíka gerninga ....... 280 
Dráttur í happdrætti „............... 0... nere ennen nes 1 080 
Úrdráttur skuldabréfa .....0.0000. 0. 560 

Gjöld samkvæmt umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 1968. 

8. gr. 

Fyrir próf ökumanna skal greiða sem hér segir: 

Almennt bifreiðastjórapróf 000... 900 
Próf í akstri bifhjóla ................. 0. ker kk k kreere krknnee 900 
Próf í akstri léttra bifhjóla .........000.. 0... kr nnnnnen 220 

Próf í akstri dráttarvéla .............00. 00... kk enn nn kk rkns 420 

Ökukennarapróf 00.00.0000... euueeeeeneeeeeevennknnnrnne 3 600 

9. gr. 

Fyrir skírteini skal greiða sem hér segir: 

Leyfi til að stýra léttu bifhjóli ...........0.... 00. 220 

Leyfi til að stýra dráttarvél ............0..... 000. knnne 220 
Löggilding ökukennara ..........0.0000. 0. kernen rnnne 660 

Sama gjald skal greiða fyrir samrit. 

10. gr. 

Fyrir leyfi til að selja á leigu í atvinnuskyni skråningarskyld &kutæki til mannflutninga 

án Ökumanns skal greiða 3 600 kr.



  

23. desember 

  

að          

      

   Fyrir notkun bráðabirgð greiða 4 Í 

gus notkun bráðabir Qaskráningarmörkis ÍS styttri í    
g áby r "gdartryg: 

  

í bráð 

  

notkunartíma. 

  

Ída, nr. 46 13. maí 

  

il. Gjöld samkvæmt lögum um skotvopn, 

19 19 12. gr. 

   
   

   

  

     

     

          

   
   

  

Fyrir skotvopnaleyti skal greiða sem hér segir: 
Kr. 

1... Fyrir hvert skotvopn, sem skråd e bad er nytt eda notad 560 

2. Fyrir endurnýjun á skoti vopnaleyfi. án tillits til fjölda skotvopna 280 

3. Fyrir r afnotaleyfi samkvæmi 1 r um skotvopn og sk 

nr. 16 1978, sbr. reglugerð nr. 220 

trjá leyfi fyrir skotvopnum, sem erð ónothæf og leyfi 

amkv sr. 8. gr. reglugerðar nr. 16 16 

Gjöld samk 

essi öðlast gildi 

lur úr gildi ref o. fl, nr. 540 31. desember 1986. 

Dóms- og kirkjun 23. desember 1987 

Jón Sigurðsson. a 
Fjal Zóph hóníasson. 

23 Yr. 586 

  

REGLUGERÐ 

um skoðunargjald ökutækja. 

Almennt skoðunargjald. 

  

y 
Fyrir skoðun Þifr Is 

årlegt skodunargiald til 

      

ra ber til almennrar skoðunar, ber eiganda 

'reglustjóra (í Reykjavík tollstjóra). þar sem 
siðar eða bifhij     

    að greiða 1200 króna 

bifreiðin eða bifhjólið er skráð. 

Gjald þetta greiðist fyrirfram og er gjaldd ,„ en eindagi Í. apríl. Eigi 
skal framkvæma skoðun bifreiðar eða bifhjóls nema sönnur séu færðar á að skoðu inargjald 

hafi verið greitt fyrir viðkomandi gjaldár. 

        gi þess Í. janú   
  

    

  

Sama skoðunarg 

áningu, svo og fyrir skoðun við 
þegar verið greitt á árinu. Gjaldið greiðist við skráningu. 

  

jald og greinir í Í. gr. skal greiða fyrir skoðun bifreiðar eða bifhjóls við 

ingu hafi skoðunargjald vegna ökutækis eigi    
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3. gr. 

Fyrir árlega skoðun létts bifhjóls skal greiða 300 krónur í skoðunargjald. 

4. gr. 

Fyrir skoðun tengivagns eða festivagns, sem færa ber til almennrar skoðunar, skal 
greiða 1200 króna árlegt skoðunargjald. 

Endurskoðun ökutækja. 

5. gr. 

Fyrir skoðun ökutækis, sem fært er til endurskoðunar í framhaldi af almennri skoðun 
Ökutækisins, skal greiða 600 krónur. Fyrir endurskoðun létts bifhjóls skal þó greiða 200 

krónur. 

Sérskoðun bifreiða. 

6. gr. 

Fyrir sérskodun bifreidar skal greida sérstakt skodunargjald auk almenns skodunar- 

gjalds sem hér segir: 

a) Fyrir endurskráningu bifreiðar sem felld hefur verið af aðalskrá 1500 krónur. 

b) Fyrir skoðun innfluttrar notaðrar bifreiðar við skráningu 1500 krónur. Gjald þetta 

greiðist eigi af bifreið sem flutt er til landsins sem hluti búslóðar eiganda. 
c) Fyrir skoðun bifreiðar sem breytt hefur verið frá upphaflegri gerð 3000 krónur. 

d) Fyrir skoðun bifreiðar fyrir aksturskeppni 600 krónur. 

e) Fyrir skoðun Vifreiðar sem ætluð er til flutnings 10 farþega eða fleiri 3000 krónur. 

Nú telur Bifreiðaeftirlit ríkisins þörf á sérstaklega umfangsmikilli skoðun á bifreið og er 

því þá heimilt að áskilja greiðslu kostnaðar við skoðun samkvæmt reikningi. 

Gildistaka o.fl. 

7. gr. 

Skoðunargjald samkvæmt 3.-5. gr. og Í. mgr. 6. gr. greiðist til Bifreiðaeftirlits ríkisins 

áður en skoðun fer fram. 
Skoðunargjald rennur í ríkissjóð. 

8. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 22. gr. umferðarlaga. nr. 40 23. apríl 

1968, öðlast gildi Í. janúar 1988. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um skoðunargjald ökutækja, nr. 541 30. desember 

1986. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 23. desember 1987. 

Jón Sigurðsson. 

Ólafur W. Stefánsson.
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REGLUGERÐ 

um löggæsin á skemmtunum og um slit á skemmtunum og öðrum 

samkvæmum. 

Um löggæslu á skemmíunum. 

1. gr. 

Skemmtun sem aðgangur er seldur að má eigi halda nema að fengnu leyfi lögreglu- 

stjóra. Sama gildir um skemmtun sem fram á að fara á almennum skemmtistað, 

félagsheimili eða veitingahúsi, og skemmtun á að standa lengur en til kl. 23.30. 

Forstöðumenn skemmtana skulu tilkynna lögreglustjóra hvar og hvenær skemmtun skal 
halda, að jafnaði með einnar viku fyrirvara. 

2. gr. 

Almennt skilyrdi fyrir skemmtanaleyfi skal vera ad så sem fyrir skemmtun stendur 
ábyrgist að á skemmtun sé haldið uppi fullnægjandi dyravörslu og eftirliti að mati 
lögreglustjóra. 

Sá sem fyrir skemmtun stendur skal greiða kostnað vegna ráðstafana sem lögreglustjóri 
ákveður samkvæmt 3. og 6. gr, sbr. 5. og 8. gr. Getur lögreglustjóri krafist þess að sá sem 
fyrir skemmtun stendur greiði þann kostnað fyrirfram eða setji tryggingu fyrir greiðslu 
kostnaðar sem hann metur gilda. 

3. gr. 

Lögreglustjóri getur bundið skemmtanaleyfi því skilyrði að eigi annist aðrir dyravörslu 
að skemmtun en hann samþykkir. 

Ennfremur getur lögreglustjóri bundið skemmtanaleyfi því skilyrði að sá sem fyrir 
skemmtun stendur geri þær ráðstafanir aðrar til að halda þar uppi reglu, öryggi og velsæmi 
sem lögreglustjóri telur fullnægjandi, 

4. gr. 

Hlutverk dyravarða er m.a. að hafa eftirlit með framkvæmd reglna um 
skemmtanaskatt og söluskatt, reglna um lokunartíma og slit skemmtunar, leyfðan gesta- 
fjölda, aldur gesta og meðferð áfengis. Skulu þeir og aðrir eftirlitsmenn að öðru leyti halda 
uppi röð og reglu á skemmtun og er þeim í því skyni heimilt að vísa af skemmtun þeim sem 
brjóta gegn settum reglum eða óspektum valda og kveðja sér til aðstoðar við störf sín hvern 
þann sem þeir óska. 

Dyraverðir og aðrir eftirlitsmenn á skemmtun skulu að jafnaði bera einkennishúfu eða 
annað auðkenni sem sá er fyrir skemmtun stendur eða forstöðumaður samkomustaðar 
leggur til. 

5. gr. 
Laun og ferðakostnaður dyravarða og annarra eftirlitsmanna sem lögreglustjóri áskilur 

samkvæmt 3. gr. greiðir sá sem fyrir skemmtun stendur, eftir atvikum samkvæmt reikningi 
lögreglustjóra. Annan kostnað vegna ráðstafana samkvæmt þeirri grein greiðir sá sem fyrir 
skemmtun stendur. 

6. gr. 
Lögreglustjóri getur ennfremur bundið skemmtanaleyfi því skilyrði að lögreglumenn 

verði á skemmtistað. Skulu þeir einkum halda uppi röð og reglu við skemmtistað og í næsta 
nágrenni hans, þ. á m. hafa eftirlit með og greiða fyrir umferð að og frá staðnum.
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REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. 

Upphæðir greiddra bóta almannatrygginga samkvæmt lögum nr. 67/1971, um almanna- 
tryggingar, með síðari breytingum, annarra en tekjutryggingar og heimilisuppbótar skv. 19. 

gr. þeirra laga, skulu hækka frá 1. janúar n.k. að telja um 5% frá því, sem þær eru hinn 31. 

desember 1987. 
Upphæðir tekjutryggingar og heimilisuppbótar skulu hækka frá sama tíma um 8% frá 

því, sem þær eru hinn 31. desember 1987. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 79. gr. laga nr. 6//1971 um almannatryggingar, með 

síðari breytingum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 17. desember 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Nr. 589 16. desember 1987 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 463/1984, um lækkun, niðurfellingu eða 

endurgreiðslu á aðflutningsgjöldum vegna endursendingar, eyðilegg- 

ingar, skemmda, rýcnunar eða vöntunar á innfluttum vörum. 

1. gr. 

1. tölul. 1. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

1. Lögð sé fram hjá viðkomandi tollyfirvaldi skrifleg beiðni á þar til gerðu eyðublaði um 
tollskoðun á þeirri vöru sem senda á til útlanda, svo og viðurkenning eða skrifleg beiðni 

hins erlenda seljanda um endursendingu hennar, ásamt nauðsynlegum tollskjölum hafi 

þau ekki þegar verið afhent. 

Beiðni um tollskoðun skal leggja fram í tvíriti og skal sá sem skoðunar óskar halda 

afritinu/ljósritinu eftir með stimpli tollgæslunnar sem kvittun fyrir því að beiðnin hafi 

verið lögð fram. 

2 2. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er skv. heimild í 113. gr. tollalaga, nr. 55/1987, öðlast þegar 

gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 16. desember 1987. 

F.h.r. 

Lárus Dgmundsson. 
Bjarnveig Eiríksdóttir.
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REGLUGERÐ 

um bifreiðagjald. 

1. gr. 

Frá og með 1. janúar 1988 skal greiða til ríkissjóðs bifreiðagjald af bifreiðum sem 
skráðar eru hér á landi. 

Með gjaldskyldri bifreið samkvæmt lögum þessum er átt við vélknúið ökutæki sem 
uppfyllir eitt eða fleiri eftirtalinna skilyrða: 

a. Vélknúið ökutæki sem aðallega er ætlað til fólks- eða vöruflutninga og er á fjórum 
hjólum eða fleiri eða á þremur hjólum og 400 kg að eigin þyngd eða meira og hannað er 

til hraðari aksturs en 30 km á klukkustund eða aka má svo hratt án verulegra breytinga. 
b. Vélknúið ökutæki sem aðallega er ætlað til að draga annað ökutæki og hannað er til 

hraðari aksturs en 30 km á klukkustund. 
c. Vélknúið ökutæki sem aðallega er ætlað til fólks- eða vöruflutninga eða til að draga 

annað ökutæki og er búið beltum og eftir atvikum stýrimeiðum/stýrihjólum og er 400 kg 
að eigin þyngd eða meira. 

d. Fjórhjól er fellur undir tollskrárnúmer 8703.1012. 
Verði ágreiningur um gjaldskyldu bifreiðar sker fjármálaráðherra úr. 

2. gr. 

Bifreiðagjald skal vera sem hér segir: 
a. Af bifreiðum sem eru að eigin þyngd allt að 2500 kg skal greiða 2,15 kr. fyrir hvert kíló- 

gram af eigin þyngd bifreiðar eða minna, þó aldrei lægra gjalda en 1 000 kr. vegna 
hverrar bifreiðar á hverju gjaldtímabili, sbr. 3. gr. 

b. Af bifreiðum sem eru að eigin þyngd 2500 kg eða þyngri skal greiða 5 375,00 kr. á 
hverju gjaldtímabili vegna hverrar bifreiðar, sbr. 3. gr. 

3. gr. 

Gjalddagar bifreiðagjalds eru 1. janúar ár hvert vegna gjaldtímabilsins 1. janúar til 30. 
júní og 1. júlí ár hvert vegna gjaldtímabilsins 1. júlí til 31. desember, en eindagi er síðasti 
dagur næsta mánaðar eftir gjalddaga. Skal gjaldið innheimtast þar sem bifreið er skráð á 
gjalddaga. Gjald vegna nýskráðra bifreiða skal greiðast í hlutfalli við skráningartíma þeirra á 
gjaldtímabilinu og telst gjaldskyldan frá og með afhendingu skráningarmerkis. Gjaldið 
reiknast fyrir heila mánuði þannig, að 15 dagar eða fleiri teljast heill mánuður en færri 
dögum skal sleppt. Bifreiðagjald skal þó aldrei vera lægra en 500 kr. Gjald vegna nýskráðra 
bifreiða fellur í eindaga við skráningu. 

Bifreiðagjald skal sá greiða sem er skráður eigandi á gjalddaga. Hafi orðið eigenda- 
skipti að bifreið án þess að það hafi verið tilkynnt til skráningar hvílir greiðsluskyldan 
Jafnframt á hinum nýja eiganda. 

Eigi skal endurgreiða gjald af bifreið, sem greitt hefur verið af, þótt eigendaskipti verði, 
hún flutt í annað skráningarumdæmi eða afskráð. Gildir greiðslan fyrir bifreiðina hver sem 
eigandi hennar er eða hvert sem hún er flutt á landinu. 

4. gr. 
Af bifreiðum í eigu þeirra, sem njóta örorkustyrks, styrks vegna örorku barna eða 

Örorkubóta frá Tryggingastofnun ríkisins, skal ekki greiða bifreiðagjald samkvæmt þessari 
reglugerð. Ef aðili sem á rétt á niðurfellingu bifreiðagjalds samkvæmt þessari málsgrein á 
fleiri en eina bifreið skal bifreiðagjald fellt niður af þeirri bifreið sem er þyngri.
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REGLUGERÐ 
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Ökutækjastyrkir. 

3. gr. 

Heimilt er að halda utan staðgreiðslu greiðslu launagreiðanda fyrir afnot af eigin bifreið 

launamanns þegar sannanlega er um að ræða endurgreiðslu á kostnaði við rekstur hennar 
sem til er kominn vegna aksturs tiltekinnar vegalengdar í þágu launagreiðanda, að svo miklu 
leyti sem slík greiðsla er undir þeim mörkum sem ríkisskattstjóri setur hverju sinni. 

Heimild þessi er að öðru leyti bundin þeim skilyrðum að færð sé akstursdagbók eða 

akstursskýrsla þar sem skráð er hver ferð, dagsetning, ekin vegalengd, aksturserindi, 
kílómetragjald greitt launamanni, nafn og kennitala launamanns og einkennisnúmer 
viðkomandi ökutækis. Gögn þessi skulu færð reglulega og vera aðgengileg skattyfirvöldum 

þegar þau óska þess, hvort sem er í bókhaldi launagreiðanda eða hjá launamanni. 

Akstur launamanns á milli heimilis hans og venjulegs vinnustaðar fellur ekki undir 

skilgreiningu hér að framan. Áki launamaður hins vegar beint frá heimili sínu til annars 
vinnustaðar en hins venjulega að beiðni launagreiðanda getur greiðsla fyrir slík afnot 
ökutækis fallið undir endurgreiddan bifreiðakostnað, enda séu slík afnot af Ökutæki 
launamanns beinlínis tengd starfi hans en ekki fólgin í því einu að komast á vinnustað. 

á. gr. 

Fái launamaður greiddan reksturskostnað bifreiðar fyrir akstur í þágu launagreiðanda 

samkvæmt framlögðum reikningum, frá launamanni sjálfum eða frá þriðja aðila, skal fara 
með slíkar greiðslur eins og ökutækjastyrki og telja þær til tekna við ákvörðun staðgreiðslu. 

5. gr. 

Af ökutækjastyrkjum, öðrum en þeim er greinir í 3. gr., ber að reikna staðgreiðslu. 

Hins vegar getur launamaður lagt fram með skattframtali sínu gögn um sannanlegan akstur í 
þágu launagreiðanda, sbr. 1. tölul. A-liðs 30. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og 

eignarskatt, með síðari breytingum, og kemur þá sá kostnaður sem sannað er að sé í þágu 
launagreiðanda til frádráttar við álagningu. 

Dagpeningar, ferðapeningar og ferðakostnaður. 

6. gr. 
Heimilt er að halda utan staðgreiðslu greiðslum launagreiðanda á ferðakostnaði 

launamanns á vegum hans, þ.m.t. fargjöldum, sem greiddur er samkvæmt reikningi frá 

Þriðja aðila. 
Ennfremur er heimilt að halda utan staðgreiðslu dagpeningum og hliðstæðum 

endurgreiðslum á ferða- og dvalarkostnaði vegna launagreiðanda, enda sé fjárhæðin innan 

þeirra marka sem leyfist til frádráttar samkvæmt reglum ríkisskattstjóra, sbr. Í. tölul. 30. gr. 

laga nr. 75/1981, með síðari breytingum. 

Framangreindar heimildir eru bundnar þeim skilyrðum að fyrir liggi í bókhaldi 
launagreiðanda, sem og hjá launamanni, gögn um tilefni ferðar og fjölda dvalardaga, 
fjárhæð ferðapeninga eða dagpeninga eða eftir atvikum reikningar Írá þriðja aðila, svo og 
nafn og kennitala launamanns. 

7. gr. 

Af öðrum greiðslum launagreiðanda vegna ferðalaga launamanns en þeim er að framan 

greinir ber að reikna staðgreiðslu. Hins vegar getur launamaður lagt fram með skattframtali 

sínu gögn um kostnað sem hann hefur sannanlega borið vegna ferða á vegum launa- 
greiðanda, sbr. 1. tölulið A.-liðs 30. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með 

síðari breytingum, og kemur þá slíkur kostnaður til frádráttar við álagningu.
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Almenn åkvædi. 

8. gr 

Ákvæði reglugerðar þessarar breyta í engu framtals- og skattskyldu þeirra greiðslna sem 

reglugerðin fjallar um. 

9. gr 

Ríkisskattstjóri úrskurðar um ágreining vegna framkvæmdar reglugerðar þessarar. 

10. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 8. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu 

opinberra gjalda, öðlast gildi 1. janúar 1988. 

Fjármálaráðuneytið, 29. desember 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

Sigurgeir Jónsson. 

desember 1987 Nr. 592 

REGLUGERÐ 

um brunavarnagjald. 

  

1. gr. 

Öll tryggingafélög og aðrir, sem annast vátryggingar, skulu árlega innheimta með 

jöldum sínum, sérstakt brunavarnagjald fyrir Brunamálastofnun ríkisins. Brunavarna- 

gjaldið skal nema 0.045%0 af vátryggingarfjárhæð brunatrygginga fasteigna og lausafjár svo 

og samsettra vátrygginga, sem fela í sér brunatryggingu. 

Gildi vátrygging skemur en eitt ár, skal innheimta brunavarnagjald í hlutfalli við 

gildistímann. 

ið ø 
SJ 

2. gr. 

Á iðgjaldakvittun tryggingafélaga og þeirra, sem annast vátryggingar skal koma fram 
sundurgreining milli annars vegar fjárhæðar iðgjalds brunatryggingar og hins vegar 
fjárhæðar brunavarnagjaldsins. 

” 

- $T. 
Þeir aðilar, sem innheimta br unavarnagjaldið. skulu hafa staðið Brunamálastofnun 

ríkisins skil á gjaldinu innan þriggja mánaða frá innheimtu þess. Endanlegt uppgjör gjaldsins gJa F 

fyrir hvert ár fer fram, þegar ársreikningar aðilanna hggja fyrir. 

d. gr. 
1 
Á Reglugerð þessi skal öðlast gildi hinn 1. janúar 1988. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 74/1982 um brunavarnir og brunamál með 

síðari breytingu. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. desember 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   
Húnbogi Þorsteinsson. 

B 79
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REGLUGERÐ 

um þungaskatt. 

  

1 

Ås . 

Greida skal årlega bungaskatt af bifre iðum sem hér segir: 

a. Af bifreiðum sem nota annan orkugjafa en bensín og eru minni en 4000 kg að leyfðri 

heildarþyngd, öðrum en þeim I bifreiðum sem ekið er gegn gjaldi samkvæmt mælum: 

  

  

Eigin þyngd Þungaskattur Eigin þyngd Þungaskattur 

bifreiðar kg kr. bifreiðar kg kr. 

Allt að 1000 46 520 2800 - 2999 76 490 
1000 - 1999 59 460 3000 - 3199 79 890 

2000 - 2199 62 860 3200 - 3399 83 300 

2200 - 2399 66 270 3400 - 3599 86 710 
2400 - 2599 69 680 3600 - 3799 90 110 
2600 - 2799 73 090 3800 - 3999 93 520 

b. Af bifreiðum sem nota annan orkugjafa en bensín, eru undir 4000 kg að leyfðri 

heildarþyngd og ekið er gegn gjaldi samkvæmt löggiltum mælum: 

  

  

Eigin þyngd Þungaskattur Ei gr þyngd Þungaskattur 

bifreiðar kg kr. bifreiðar kg kr. 

Allt að 1000 60 470 2800 - 2999 99 400 
1000 - 1999 77 300 3000 - 3199 103 830 
2000 - 2199 81 720 3200 - 3399 108 250 
2200 - 2399 86 140 3400 - 3599 112 670 
2400 - 2599 90 564 3600 - 3799 117 090 
2600 - 2799 94 990 3800 - 3999 121 510 

2. gr. 

Af bifreiðum sem nota annan orkugjafa en bensín og eru 4000 kg eða meira að leyfðri 
heildarþyngd, skal þungaskattur greiðast í formi gjalds fyrir hvern ekinn kílómetra 
samkvæmt ökumæli. Af tengi- og festivögnum, sem eru 6000 kg eða meira að leyfðri 
heildarþyngd, greiðist þungaskattur á sama hátt. 

Kílómetragjald skv. 1. mgr. skal vera sem hér segir: 

  

    

  

Leyfð Gjal Leyfð Gjald 

ildarþyngd fyrir hvern heildarþyngd fyrir hvern 

bifreiðar, ekinn km, bifreiðar. ekinn km, 

tonn kr. tonn kr. 

4,0 - 4,9 2,96 15,0 - 15,9 6,78 

5,0 - 5,9 3,40 16,0 - 16,9 7,32 

6,0 - 6,9 3,67 17,0 - 17,9 7,86 

7,0 - 7,9 3,84 18,0 - 18,9 8,3 

8,0 - 8,9 4,02 19,0 - 19,9 8,97 

9,0 - 9,9 4,20 20,0 - 20,9 9,44 

10,0 - 10,9 4,46 21,0 - 21,9 9,99 

) - 11,9 4,62 22,0 - 22,9 10,62 

12,0 - 12,9 5,21 23,0 - 23,9 11,12 

13,0 - 13,9 5,70 24,0 - 24,9 11,63 

14,0 - 14,9 „30 25,0 og þyngri 12,20
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>. PT 
ör 

a. Af akstri fólksflutningabifreiða er taka 17 far be >ga eða fleiri í sæti, sem á sér stað vegna 

áætlunarferða í þéttbýli, þ.e. akstur almenningsvagna eða sér eyfisferða, skal greiða 30% 

af þeim þa ler um getur í 28 gr. v ið ákvörðun í á akstursler Inge d vegna sérleyfisferða 
1 fishafa á viðkomandi sérleið á 

hverju prei eiðslutímabili s samkvæmt leið ðabók umferðamáladeildar í fólksflutninga sem í gildi 

er hve ju sinni. Afslátturinn skal miðast við ad & allur akstur i åætunarferdum i béttbyli og 

sérleyfi: n fari fram á bifreiðum sem eru 15,0-15,9 tonn að leyfðri hei Idarby ngd. Sé 

sérle »yfisaks stri að staðaldri sinnt af léttari bifreið skal þó miðað við raunverulega þyngd 

Komi í ljós að akstur á sérleið hefur verið minni en leiðabók segir til um skal afslátturinn 

miðast við raunví rulegan í akstur. Með almenningsvögnum samkvæmt þessari málsgrein 
er átt við vagna sem ekið er samkvæmt fyrirfram ákveðinni tímaáætlun í þéttbýli og 

ætlaðir eru almenningi til afnota gegn fyrirfram ákveðnu gjaldi. 
b. Af akstri vöruflutningabifreiða, þ.m.t. festi- og tengivagnar, umfram 

veittur 10% afsláttur af þung: 

km á ári skal veittur 2 
ári. 

Af akstri annarra bifreiða skal afsláttur þessi vera 10% af akstri umfram 25.000 km á ári 
og 20% af akstri umfram 45.000 km á ári 

fsláttur kemur til framkvæmda við fyrsta uppgjör eftir að akstur hefur náð framan- 

greindum mörkum, talið frá og með 10. október ár hvert. 

endur bifreiða er um getur í Í. gr. geta að eigin vali greitt þungaskatt í formi gjalds 

fr vern ekinn kílómetra samkvæmt ökumeæii í stað árgjalds. Gjald fyrir hvern ekinn 

kílómetra skal þá vera það sama og greiða ber af bifreiðum sem eru 4,0-4,9 tonn að 

heildarþyngd. Greiða skal 1/12 hluta árgjalds skv. 1. gr. fyrir hvern mánuð sem bifreiðin 

er í notkun án þess að vera útbúin viðhlítandi ökumælisbúnaði. Mánuður í þessu 

sambandi teljast 15 dagar eða fleiri en 14 dögum eða færri skal sleppt. Bifreiðaettirlits- 

maður skal skrá í ath dálk skráningarskírteinis bifreiðar hvort greiða skuli 

Þþungaskati samkvæmt ökumæli eða fast árgjald. 

Frá þeirri stundu er bifreiðaeftirlitsmaður hefur viðurkennt ökumælisbúnað bifreiða, er 

hér um ræðir, gilda um þær öll ákvæði þessarar reglugerðar er að ökumælum lúta svo og 

ákvæði reglugerðar nr. 62/1 >ð síðari breytingum. 

d. Notit ifreið innlendan orkugjafa skal þungaskattur vera helmingi lægri en kveðið er á um 

í 1. og 2. gr. eftir því sem við á hverju sinni. 

  

      

  
    

    
       

  

      

25.000 km á ári skal 
skatti skv. 2. gr. Af akstri þessara ökutækja umfram 35.000 

láttur og 50% afsláttur af akstri þeirra umfram 45.000 km á       

  

  

      

semd      

>"
 

    

   
  

festi- eða tengir: /agn | ein igöngu notuð við flutninga þar sem leyfður 

til fulls og á þá e di rétt á að gjaldskylda sé miðuð við aðra þyngd 

gd. Slík þyngd er hér eftir nefnd skráð þyngd. Skráð þyngd, sem skattur 

£ af, ska dr. ei vera minni en Í3. 000 kg sé um bifreið að ræða, en 6.000 kg sé um 

vagn að ræða. Skráð þyngd, sem sreiðsla er miðuð við, má og aldrei vera minni en eigin 

| ngd bifreiðar eða vagns og ekki skal slík skráning vera til skemmri tíma en 12 mánaða. 

Nú er bifreið eð 

    

  

A 
eiðaeftirlit ríkisins ákveður hver sé skráð þyngd samkvæmt þessari grein. 

Bifreiðaeftirlit ríkisins færir upplýsin gar um skráða þyngd í skráningarskírteini. Að 

lokinni færslu í skráningarskírteini og álestri á ökumæli bifreiðar miðast þungaskattur við 

hina skráðu þyngd. Nú verður uppvíst að heildarþyngd bifreiðar er meiri en hin skráða 

þyngd og skal þá heimild til notkunar skráðrar þyngdar þegar afmáð úr skráningarskírteini 

og skal notkun skráðrar þyngdar ekki heimiluð næstu fjögur árin. 
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5. gr. 

Ökumælar skulu settir í bifreiðar, festi- og tengivagna á kostnað eigenda þeirra. Um 
tegundir ökumæla, ísetningu þeirra, innsiglun, álestur og viðgerðir, svo og um skyldur 
umráðamanns bifreiðar varðandi álestur, færslu akstursbókar, o.þ.h., gilda ákvæði reglu- 

gerðar um ökumæla nr. 62/1977 með síðari breytingum. 
Réttur til endurgreiðslu og afsláttar þungaskatts fylgir bifreið þótt eigendaskipti verði. 

Verði ágreiningur um gerð bifreiðar og gjaldskyldu sker fjármálaráðherra úr. 

6. gr. 

Af bifreidum, sem skråsettar eru erlendis og nota annan orkugjafa en bensin og eigi er 
ætlað að vera hérlendis lengur en fjóra mánuði í senn, skal greida bungaskatt samkvæmt 

sérstakri reglugerð þar að lútandi. Sama á við um tengi- og festivagna, sem að leyfðri 
heildarþyngd eru 6 tonn eða meira og skrásettar eru erlendis. 

Bifreiðar erlendra sendisveita eru undanþegnar gjaldi skv. 1. og 2. gr. svo og bifreiðar 

erlendra ræðismanna, ef þeir eru eigi íslenskir ríkisborgarar. 

Eigendur jeppabifreiða eiga rétt á endurgreiðslu á helmingi skatts skv. 1. gr. með 
eftirtöldum skilyrðum: 

a. Þeir lýsi því yfir að bifreiðarnar hafi verið notaðar næstliðið ár að mestu eða öllu leyti við 
landbúnaðarstört. 

b. Þeir sanni með vottorði hlutaðeigandi skattstjóra að eigandi bifreiðarinnar hafi haft meiri 

hluta atvinnutekna sinna næstliðið ár, að frádregnum kostnaði við öflun þeirra, af 
búrekstri. Heimilt er þó að víkja frá ákvæði þessa stafliðar ef heildartekjur samkvæmt 
landbúnaðarframtali næstliðins árs eru hærri en tekjur vísitölubús. 

7. gr. 

Þungaskatt samkvæmt Í. gr. skal greiða tvisvar á ári. Gjalddagar skattsins eru Í. janúar 
vegna gjaldtímabilsins 1. janúar til 30. júní og 1. júlí vegna gjaldtímabilsins 1. júlí til 31. 
desember en eindagi síðasti dagur næsta mánaðar eftir gjalddaga. Skatturinn skal 

innheimtast fyrir hvert gjaldtímabil þar sem bifreið er skráð á gjalddaga. Skattskyldan telst 

frá afhendingu skráningarmerkis ef um nýskráða bifreið er að ræða, eila frá 1. janúar það ár 
sem skattur er greiddur. Skatturinn reiknast fyrir heila mánuði þannig að 15 dagar eða fleiri 

teljast heill mánuður en færri dögum skal sleppt. 
Skattinn skal sá greiða sem er skráður eigandi á gjalddaga eða síðast var það, ef bifreið 

er afskráð sem ónýt. Hafi orðið eigendaskipti að bifreið án þess að það hafi verið tilkynnt til 
skráningar hvílir greiðsluskyldan jafnframt á hinum nýja eiganda. 

Lækka skal eða endurgreiða þungaskatt að réttri tiltölu hafi skattskyld bifreið verið 

afskráð sem ónýt eða skráningarmerki bifreiðar verið afhent lögreglustjóra í skráningarum- 

dæmi hennar til geymslu í a.m.k. 30 daga samtellt. Við útreikning á frádrætti skattsins skal 
miðað við heila mánuði þannig, að 15 dagar eða fleiri teljast heill mánuður en færri dögum 

skal sleppt. 

Eigi skal endurgreiða skatt af bifreið sem greiddur hefur verið af henni út árið þótt skipt 
sé um eiganda að henni eða hún flutt í annað skráningarumdæmi, heldur skal greiðslan gilda 

fyrir þá bifreið alit árið hver sem eigandi hennar er eða hvert sem hún er flutt á landinu. 

8. gr. 

Pungaskatt skv. 2. gr. skal greida þrisvar á ári eftir á og eru gjalddagar skattsins 11. 

febrúar, 11. júní og 11. október ár hvert en eindagi síðasti dagur næsta mánaðar eftir 
sjalddaga. Skatturinn skal greiðast fyrir hvert gjaldtímabil bar sem bifreið er skráð þegar 
álestur fer fram.
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Eigandi eða umráðamaður bifreiðar skal, án sérstakrar tilkynningar. koma með bifreið 
sína til eftirlitsmanns fjármálaráðuneytis eða bifreiðaettirlits á síðustu 20 dögum hvers 
gjaldtímabils, þ.e. á tímabilinu 20. janúar til 10. febrúar, 20. maí til 10. júní og 20. september 

til 10. október ár hvert, og láta lesa á og skrá stöðu ökumælis. 

9. gr. 

Heimilt er að veita sérstaka undanþágu frá því að komið sé með bifreið, sem greiða skal 
af þungaskatt skv. 2. gr., til álestrar ársþriðjungslega ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, 
svo sem ófærð eða veikindi, enda hafi beiðni þar að lútandi borist viðkomandi innheimtu- 

manni með hæfilegum fyrirvara, Sé ekki komið með bifreið til álestrar á tilskildum tíma skal 

innheimtumaður leggja dagsektir á eiganda eða umráðamann bifreiðar er nemi 180 kr. á 
hvern dag sem líður frá þeim tíma sem ákveðinn er til álesturs skv. 8. gr. í allt að 30 daga, eða 
þar til komið er með bifreiðina til álestrar sé það fyrr. 

Heimilt er innheimtumanni að fella niður dagsektir skv. í. mgr. hafi sérstakar ástæður 
orðið til þess að ekki var komið með bifreið til álestrar á réttum tíma, enda hafi fullnægjandi 

greinargerð borist innheimtumanni um orsök tafarinnar innan tveggja vikna frá lokum þess 

tímabils er tilgreint er til álestrar Ökumæla. 

Ef taka þarf ökumæli úr bifreið til viðgerðar skal setja annan Öökumæli í stað hans. Nú 

verður því ekki við komið og er þá heimilt að veita tímabundna heimild til aksturs 
bifreiðarinnar gegn greiðslu daggjalds, er miðist við meðaltal ekinna kílómetra á dag á 
næstliðnu álesturstímabili samkvæmt álestursbók eða sambærilegu tímabili fyrra árs verði því 

við komið, enda teljist það eðlilegt eftir atvikum. 

10. gr. 
Við árlega aðalskoðun bifreiðar, sem gjaldskyld er samkvæmt þessari reglugerð, skal 

eigandi hennar eða umráðamaður færa sönnur á að greiddur hafi verið af henni gjaldfallinn 

þungaskattur svo og skráningargjald og vátryggingariðsjald ökumanns. Að öðrum kosti skal 

skoðunarmaður neita um skoðun á bifreiðinni, taka af henni skráningarmerki og afhenda 
þau lögreglustjóra. Lögreglustjóri skal ekki afhenda þau aftur fyrr en færðar hafa verið 

sönnur á greiðslu fyrrnefndra gjalda. 

Skráning og/eða umskráning bifreiða skal ekki fara fram nema skráningargjald og 
vátrvggingariðgjald ökumanns hafi áður verið greitt af bifreiðinni til næstu áramóta, svo og 
gjaldfallinn þungaskattur. 

Sé ekki komið með bifreið til skoðunar á tilskildum tíma eða gjöld af henni ekki greidd 
á rétíum gjalddaga skal lögreglustjóri, eftir kröfu skattheimtumanns eða skoðunarmanns, 
taka af bifreiðinni skráningarmerki til geymslu svo sem að framan segir. 

Þungaskattur at bifreiðum og vátryggingariðgjald ökumanns hafa lögtaksrétt. Bifreiðin 

skal vera að veði fyrir gjöldum þessum og skal það veð ganga fyrir öðrum veðum. 

11. gr. 

Komi i ljos vid eftirlit ad &kumælir bifreidar, sem gjaldskyld er skv. 2. gr., er eigi 

innsigladur svo sem fyrir er mælt, svo og ef ökutæki hefur verið í notkun án þess að mælir 
þess hafi verið virkur, greiðir eigandi og/eða umráðamaður bifreiðarinnar álag sem nemur 
Þungaskatti af allt ad 10.000 km akstri á mánuði, en 15.000 km akstri á mánuði við ítrekað 
brot. Álag þetta innheimtist eins og um venjulegan álestur væri að ræða. 

Ef í ljós kemur við skoðun Þifreiðar eða við álestur Öökumælis að ökumælir eða 

ökumælisbúnaður er ekki virkur eða mælir telur rangt og ætla má að eigandi og/eða 

umráðamaður bifreiðar hafi verið grandalaus, getur viðkomandi innheimtumaður ríkissjóðs 

ákvarðað skattinn samkvæmt því sem telja má sennilegan akstur að viðbættu 10% álagi.
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kil:      Nú vanrækir eigandi að láta setja ökumæli í bifreið sína á tils um tíma og hann n 

eigi til þess sérstakrar undanþágu frá Bifreiðaeftirliti ríkisins eða viðkomandi skattheimtu- 

manni og skal þá lögreglustjóri stöðva bifreiðina hvar sem til hennar næst og taka 

skråningarmerkt hennar til geymslu uns ökumælir hefur verið settur í bifreiðina. 

í ekki komið með bifreið til skoðunar tilskildum tíma eða gjöld af henni e 

á réttum gjalddaga skal lögreglustjóri, eftir kröfu skattheimtumanns eða skoðun 

taka af bifreiðinni skráningarmer eki í til geymslu svo sem að framan segir 

    

         
   

  

ki greidd 

armanns, 

d 

12. gr. 

Bifreið, sem í bifreiðaskrá er talin nota annan orkugjafa en bensín, skal talin vera slík 

hvað skatti viðkemur þangað tl eigandi eða umráðamaður sannar fyrir lögreglustjóra 

(bifreiðaeftirliti) að hún noti þar eftir bensín sem orkugjafa. 

Eigandi eða umráðamaður bensínbifreiðar sem setur í bifreið sína hreyfil er notar annan 

orkugjafa en bensín skal tilkynna lögreglustjóra (bifrc Óseftirliti) breytinguna jafnskjótt og 

hún kemur til framkvæmda. 

Nú kemur í ljós að bifreið notar annan orkugjafa en bensín, en hún hefur ekki verið 

skráð sem slík, og skal þá hvað skattinn snertir telja að hún hafi verið þannig frá síðustu 

aðalskoðun nema eigandi eða umráðamaður sanni að svo haft ekki verið. 

    

      

a gr > 13 ØT. 

Innheimtu framanritadra gjalda annast lågreglustjårar, i Reykjavik tollstjåri. 

Séu gjöld sí amkvæmt reglugerð þessari ekki greidd í síðasta lagi á eindaga skal greiða 
ríkissjóði dráttarvexti af því sem ógreitt er, talið frá og me ddaga. Dráttarvextir eru þeir 

€ sömu og Seðlabanki Íslands ákveður samkvæmt lögum nr. 36/1986. 

   

  

14. gr. 

mælum er heimilt að stöðva bifreiðar, sem gjaldskyldar e 

ii að kanna hvort fyrirmæli reglugerðar þessarar o og 

Q Eftirlitsmönnum með í Okt 

samkvæmt reglugerð þessari, í því sl 

reglugerðar nr. 62/1977 um ökumæla með síðari breytingum séu haldin. 

  

   

  

3. gr. 

  

Re eglugerð þessi sem sett er skv. lögum nr. 3/1987 um fjáröflun til vegagerðar, sbr. löx 

nr. S/1987, öðlast gildi Í. janúar 1988. 

Hækkun gjalds fyrir hvern ekinn kílómetra, sbr. 2. gr tekur þó eigi gildi fyrr en að 

loknu 1. álestu ístímabili en því lýkur á tímabilinu 20. janúar til 10. febrúar 1988, sbr. 8. gr. 

Sé ekki komið með bifreið til álestrar á réttum tíma skal reikna út meðalal ekinna kílómetra 

á dag á tímabilinu milli álestra. Af meðaltalsakstri sem samkvæmt þessu hefur átt sér stað 

ettir lok 1. álesturstímabils skal innheimta hið hækkaða gjald. Með reglugerð þessari fellur 

reglugerð nr. 516/1986 úr gildi. 

  

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 
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REGLUGERÐ 

um aukatekjur ríkissjóðs. 

1. gr. 

Leyfisgjald skal greiða í ríkissjóð sem hér segir: 

Áfrýjunarleyfi ......0..0..0..0. 0. . 

Novaleyfi .........0.0000002 000 nennns 

Leyfisbréf fyrir undanþágu frá hjónavígsluskilyrðum ................. 

Lögskilnaðarleyfi ............0..00. 00 

Ættleiðingarleyfi ..........00... 0. enken rvnneee 

Leytisbréf tilheildsölu ...........0....0.0. 0000 

Leyfisbréf til umboðssölu, verðbréfamiðlunar eða fyrir verðbréfasjóð 

Leytisbréf tilsmásölu ............0....... HI 

Leyfisbréf tillausaverslunar ...............00. 0000 
Gjald fyrir endurnýjun verslunarleyfis .................0........ 

Hótelleyfi, veitingahúsaleyfi, leyfi fyrir skemmtistað ........... 

Leyfi fyrir gistiheimili, veiting sastofule „yfi, greiðasöluleyfi ............. 
Leyfi til að selja gistingu á einkaheimilum, gistiskálaleyfi, veis sluþjón- 

ustuleyfi, veitingaverslunarleyfi .........0.00.00. 000. 

sjald fyrir endurnýjun leyfisskv. 11. — 13.tl. 00.00.0000... 
yfi tiltækifærisveitinga ..............0. 000. 

Leyfi fyrir vínveitingastað 

a. tileins árs eða skemur ............0 esse seee se vereeeeee 

b. tillengri tíma en árs og tilog meðtveggja ára ..................... 

c. tillengri tíma en tveggja ára ............ IR 

Leyfi til vínveitinga (tækifærisvettiniga) ...........00.00 00. 

Almennt skemmtanalevfi fyrir veitingastað 

a. tileinsárseðaskemur .............00. 0 

b. tillengri tíma en €insárs ............0.00.0 0. 

Íðju- og iðnaðarleyfi. 

Leyfi til málflutnings fyrir Hæ BR 
Leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi ..........0.0.000000. 0. 

Leyfi til að stunda almennarlækningar .................... 

Leyfi til að stunda sérlækningar ............00.. 0000. 

Leyfi til að stunda tannlækningar ...............0. 0000... 

Sérfræðileyfi tiltannlækninga ........... AIR 

Leyfi tilfasteignasölu ..............00.20 0000 

Undanþáguleyfi til skipstjórnar- eða vélstjórnarstarfa .............. 

Eiturbeiðni (leyfi til kaupa á takmörkuðu magni) ....... HR 

Leyfisskírteini til kaupa og notkunar á eiturefnum ................... 

Endurnýjun leyfisskírteina til kaupa og notkunar á eiturefnum ......... 

Leyfi til að framleiða skotvopn, skotfæri eða sprengiefni, sbr. 5. gr. laga 

nr. 46/1977 20.00.0000. erne n kernen rkrenknse 

Leyfi til að versla með skotvopn, skotfæri eða skotelda, hvort sem er i 

heildsölu eða smásölu, sbr. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 46/1977, auk gjalds 

fyrir verslunarleyfi .........00.0.2 000. 

Endurnýjun á söluleyfi skv. 31. tl. ......0.0.000000 200 

Tímabundið leyfi til sölu skoteld: a i småsålu, sbr. 2. mgr. 9. gr. laga nr. 
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Leyfi til kaupa á sprengiefni, sbr. 25. gr. laga nr. 46/1977 ....... 

Leyfi til þess að fara með sprengiefni og annast sprengingar, sbr. 2 

laga nr. 46/1977 oo... BA 

„yfi til þorskfisknetaveiða ..........0..0 0. kk rr nrnre 

Le yfi tildragnótaveiða .........00000. 000. 

„yfi til humarveiða 

eyfi til rækjuveiða innan fjarða .........0..000. 00. k kr kkrnre 

Leyfi til úthafsrækjuveiða ..............0.0 0. NR 

Le yfitilskelveiða ..........%..0000 000 rr kr ert krkree 

Leyfi tillodnuveida ..........s0seeeeeeeeker ere rn skr k ken kerne 

Leyfi til sildveida: 
a. Í hringnót ...........200seueueeekenee eee rene kernen k kr nere 

b. freknet sees eeeeeeererrrnee a 

c. Ílagnet ....... 

Leyfi tilbotnfiskveiða ...........%.00000 000 

Leyfi til kolmunnaveiða og spærlingsveiða ........00%0 2000... 

Leyfi tilhrefnuveiða .............0..0.00 00. rkskkrkgene 

Leyfi til skammtíma- og tilraunaveiða ...........000. 0... 

Leyfi til að starfrækja rækju- og hörpudiskvinnslu .................... 

Önnur leyfi er valdsmenn eða Stjórnarráð gefa út. nema gjald sé ákveðið 

í sérstökum lögum eða reglugerðum ........... sr 

Le 

ið 

   

   
RR
 

Skírteinagjöld skal greiða í ríkissjóð sem hér segir: 

Vegabréf til útlanda (18 — 66 ára) .......0%%00 000 nn nun r kr r res 

Vegabréf til útlanda fyrir aðra .......2.0.000000 00. .0 nn r ner enn rrrn 

Ökuskírteini bifreiðastjóra (18—— 66 Ára) .......000000 000. 

Ökuskírteini bifreiðastjóra fyriraðra .......02.0000 00... 

Bráðabirgðaskírteini bifreiðastjóra ........00.00.00 

Skírteini til aksturs bifhjóls ..............00 00. r ker kkrrns 

Ökuskírteini, alþjóðlegt ...........%....0 0. kk rr rs 

Bifreiðaskírteini, alþjóðlegt .........00...0 00. kr nkners 

Meistarabréf .............20. 0. rr rrrrnee 

Sveinsbréf .............0. 0. krknee 

Atvinnuskírteini skipstjórnarmanna Á ......00000 000. 

Atvinnuskírteini skipstjórnarmannaB .........0.00%0 0000... 

Atvinnuskírteini skipstjórnarmannaC ..........000000 0... 

Vélstjórnarskírteini, hvert skírteini ......00.0.000000 0... 

Flugnema- og svifflugmannsskírteini .......000.0.0.0.0.0 000... rnnee 

Einkaflugmannsskírteimi ...........0.... 00 krrrrrnee 

Atvinnuflugmannsskírteini, III fl. ..................... 

Atvinnuflugmannsskírteini, Mfl. ..........00000 000... 

Atvinnuflugmannnsskírteini,1fl. .........0000. 0000... rr 

Flugtækna-, flugvélstjóra-, flugleiðsögumanns- og flugumferðarstjóra- 

skírteini ............... 0. e keen k kerner rkene 

Skirteini til kvikmyndasyninga 

a. staðbundin skírteini ..... AIR 

b. sveinsskírteini .............020 000. kree 

c. meistaraskírteini ..............20.. 0... 

cn | 3 , 
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kr. 

skírteini ........ BR NR 900 

fyrir suðumenn ........00..0. 00. … 900 

Fyrir skråningar, sem nar eru og eigi er åkvedid gjald fyrir i Gårum greinum 

a í ríkissjóð sem hér segir: 
   

    
i 1 37 

regiu gerdar D arar, skal grei 

kr. 

Skråning hlutafélags og samvinnufélags ......... HA 6 800 

Skráning útibús ........... A HR AF 3 500 

Skráning starfsstöðva e rlendra félaga ........ 600 

1 í 

  

að
 

#3
 

>
 

    

  

    

    

  

4. Skråning firma eins manns .................... HI 2 700 

5. Skråning firma tveggja manna eda fleiri „.................... 4 700 

6. Skráning breytinga á eldri skráningu ........0...0.... 0... AR 800 

7. Tilkynning um prókúru, sérstök ........... HIN HA 800 
8. Aft urkållun prókúru ......... … rue 600 

9. ing bifreidar, nýskránir 2 900 

   

  

  

        
10. Skráning bifreiðar, í i Í 1 500 

li. Skráning bifreiðar, umskráning innan umdæmis 2...................… 4 300 

12. Skråning e eigendaskipta að if re ið HR NANNA 1 

13. Skráning bifhja y Br 29 

14. Skráning bifhjóls, umskráning HI 15 

15. Skráning eigendaskipta að bifhjól .........0%..... 00 15 

16. Skráning og umskráning létts bifhjóls ARA eres rsnee 1 

17. Skráning eigendaskipta að léttu bifhjóli .........0...00000.. . Í 

18. Skráning og umskráning beltabifhjóls ...........0...0.... 0... 1 

19. Skráning eigendaskipta að beltabifhjóli .........000.... 0000... 1 

20. Skráning og umskráning dráttarvélar ..........0.0...... 000... |] 

21. Skråning eigendaskipta ad dråttarvel 1 

22. Skráning og umskráning tengivagna 1 

23. Skráning eigendaskipta að tengivögnum og Íestivögnum ......... HR 1 
24. Skráning loftfars til atvinnuflugs ..........00...2 0... … 5 
25. Skráning loftfars til einkaflugs .......0..0.000.020. 000 ðí 

26. Skráning breytinga á eldri skráningu loftíars (eigendaskipti, nafnbreyting 
OR} HA BR errnnee 2 200 

27. Skráning kaupmála .............. AAA 900 

4. gr. 

Fyrir skráningu á eignarrétti á loftfari greiðist 180 kr. ll hver byrjuð 200 kg af 

leyfilegum hámarksþunga loftfars fullhlaðins, þó eigi minna en 1 150 kr. 

Fyrir aðra skráningu greiðist 1 580 kr. Ekkert gjald Hleiðist rir að afmá skráningu. 

5. gr. 
Fyrir að afgreiða vöru- og flutningaskip, sem kemur frá útlöndum og fyrir að láta af 

hendi þau skilríki er skipið á að fá hér á landi, skal greiða 20 kr. af hverri nettórúmlest 

skipsins. Hálf rúmlest eða þar yfir telst heil. Af far} Þþegaskipum skal greiða helmingi lægra 

gjald. 
Gjald þetta skal greiða á fyrstu höfn er skipið tekur hér á landi, þó eigi oftar en sex 

sinnum á almanaksári. 

Undanþegin afgreiðslugjaldi eru herskip, spítalaskip og skip sem leita hafnar í neyð. 
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6. øf 

  

Fyrir að ð afgreiða útlend fiskiskip, sem koma hingað eingöngu vegna fiskveiða, skal 

greiða 20 kr. af hverri nettórúmlest skipsins er það tekur höfn hérlendis. Hálf rúmlest eða 

þar yfir telst heil og ska Í ætíð miðað við hæstu mælingu. 

gr. 
Fyrir löggildingu manns til starfs, sem veitt er samkvæmt heimild í lögum eða 

reglugerðum, skal greiða: 
kr. 

I. Löggilding manns um ævitíð {dómtúlkar, skjalaþýðendur, 

end durskoðend lur o.fl.) 2... enn ernnee 4 600 

2. 10 

  

kr. 

1. Fyrir borgaralega hjónavígslu skal greiða ......................... 600 

2. Fyrir löggildingu leiðarbókar eða véladagbókar .................... 40 
3. Fyrir útnefningu matsmanna, fyrir hvern mann ...................... 400 

4. Fyrir vottorð er einstakir menn æskja í þágu verslunar eða 

atvinnu (vöruvottörð) ....00..0.0. 100 

5. Fyrir sakavottorð gefin samkvæmt beiðni einstakra manna ............ 130 

6. Fyrir veðbókarvottorð .........0.0.... 0 BR 200 

7. Fyrir önnur embættisvottorð ..........0.0..0.... 130 

8. Fyrir lögskráningu skipshafnar, fyrir hvern mann .................... 50 

9. gr. 

Fyrir endurrit eða ljósrit, er einstakir menn biðja um úr embættisbókum og skjalasöfn- 

um, skal greiða ritlaun: 

Fyrir vélritaða síðu (hluti úr síðu telst heil síða) 

Lægsturitlaun eru ..................... 

Í ritlaunum er innifalið staðfestingargjald. nema af dómsgerðum og notarialstaðfest- 

ingum. 
Þegar endurrit dómsskjala eru felld inn í dómsgerðir skal greiða samlestrargjald, 20 kr. 

af hverri síðu. 

10. gr. 

Innheimtu gjalda samkvæmt reglugerð þessari hafa á hendi sýslumenn og bæjarfógetar 

og hliðstæðir embættismenn, svo og fjármálaráðuneytið. 

r. 
Pegar innheimtumadur afgreidir skjal sem gjald er tekid fyrir ad gefa tt eda rita å, ber 

honum að rita hið greidda gjald á skjal ið. 

Gjald fyrir embættisgerð skal skrá í gerðabók er gerð lýkur. 
Ef gjald fyrir eða samkvæmt embættisgerð er eigi skráð í aukatekjubók samtímis og 

gerðin fer fram skal innheimtumaður skrá í gerðabókina hvenær gjald dið er innfært í 

aukatekjubók. 

13 
Ål. G

o



28. d 
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erð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum um aukatekjur ríkissjóðs nr. 79 
23. desember 1975, öðlast gildi 1. janúar 1988. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 516/ 

1986, með síðari breytingum. 

rmálaráðuneytið, 28. desember 1987 

  

F.h.r. 

Sigurgeir Jónsson. 

  

2d. desember 1987 Nr. 595 

AUGLÝSING 
um sameiningu Helgustaðahrepps í Suður-Múlasýslu 

við Eskifjarðarkaupstað í sömu sýslu. 

A grundvelli 2. mgr. 5. gr. sveitarstjórnarlaga nr. $S/1986 hefur félagsmálaráðuneytið 

ákveðið að sameina Helgustaðahrepp í Suður-Múlasýslu og Eskifjarðarkaupstað í sömu 

sýslu í eitt sveitarfélag. 

Ákvörðun þessi er í samræmi við tillögur ne 

sveitarstjórnarlaga. 

Vegna sameiningar þessarar hefur ráðuneytið ákveðið ettirfarandi: 

I. Nafn hins nýja sveitarfélags verður Eskifjarðarkaupstaður. 

2. Hið nýja sveitarfélag skal taka yfir allt það land, sem nú tilheyrir Helgustaðahreppi og 

Eskifjarðarkaupstað 
3. Íbúar Helgustaðahrepps og Eskifjarðarkaupstaðar skulu vera þegnar hins nýja sveitar- 

félags. 

4. Eignir, skuldir, skyldur og réttindi sem tilheyra hvoru sveitarfélagi, Helgustaðahreppi 

og Eskifjarðarkaupstað, skulu falla til hins nýja sveitarfélags. 

5. Skjöl og bókhaldsgögn Helgustaðahrepps skulu afhendast Eskifjarðarkaupstað til 
varðveislu. 

. OVE S n sú, sen Ori Våd HR jarða l c KE NS ir 6. Sveitarstjórn m ik jrin var í Eskifjarðarkaupstað í kosningum þeim sem fra 

31. maí 1986, skal vera löglega kjörin sveitarstjórn hins nýja sveitarfélags. Kj 

ennar er til næstu almennu sveitarstjórnarkosninga. hennar er til 2 

Sameiningin skal taka gildi 1. januar 1988. 

  

  

  £ 
Í ndar, sem skipuð var samkvæmt 107. gr. 

  

   

m fóru 

rtími 

  

  

Félagsmálaráðuneytið, 24. desember 1987. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 

Húnbogi Þorsteinsson.



  

lesember 1987     

          

   
    

Ríkissjóður skal ávís landinu innbor 

staðgreiðsluté á tímabi 
hlutdeild sveitarfélax 

nnbo I gun be: ssi er 

    

1 gjalda, með s íðari breytingum. 

2. gr. 

rgðaskil til hvers sveitarfélags skulu 

tofn hvers sveitariélags við álagnir 
    

  

Útsvar: 

með stuðlinum 1,74. 

  

i stofn 
RI SF     Hinn frar ( 

fyrir 1988 70, og , þannig fundi 

koma ætti til in 

Áætlun fyrir 

bráðabirgðainnt 

   

    

ð til viðmiðunar áætlað 

heimtu Í staðgreið slu v 

hvert | tar! 

            

       lag      sve 
  

  

Hlutföll þessi ákveðast sem hér ; i Í 

Í janúar 1988 sem samsvar 

Í febrúar 1988 sem samsvarar 4,4 % 

samsvarar 5,9 ; % a Í 
Í apríl 1988 sem samsvarar 6,3 % af áætlun samkvæmt | 

Í maí 1988 sem samsvarar 6,8 % af | 1 

Í júní 1988 sem samsvarar 7,3 % af åætlun samkvæmt bessari grein. 
Hlutfall hvers mánaðar er hið sama fyrir öll sveita 

    

   í mars 1950 

  

  

     

ms 

Ríkissjóður skilar upp í staðgreiðsluhluta útsvars 

nánuð samkvæmt útreikningsreglu 2. gr. Hver mánað: 

fjórum hlutum, nema í janúar, þá eru skiladagar tveir. 

en í öðrum mánuðum 4., 1Í., 18. og næsti virkur 

   

  

   

d. gr. 

  

Skil ríkissjóðs samkvæmt 3. gr. eru innbo 

innheimtu staðgreiðslufé á gildistíma samnin 

Uppgjör skal fara fram þegar mögulegt ver Vu! 

launamenn og skipta å innheimtufé milli sveita med vélrænni úrvinnslu. 

Ef innborganir ríkisins til einhvers sveitarféla hafa verið of háa 

lokauppgjör skal ríkisbókhald gefa viðkomandi innheimt i sjaldhe simtu fyrirmæli 

um að halda eftir af staðgreiðsluuppgjöri til viðkomandi sve ital fél: ð til 

mismuninn og endurgreiða ríkissjóði. Ef bráð 

sveitarfélags skal ríkissjóður greiða mismuninn. 

Vextir skulu ekki reiknast í viðskiptum þessum. 

    

     7 

revnast           

  

    

    

  

  

         

   
    

     

  

5, gr. 

  

Ríkisbókhald skal annast útreikning á br áðab irgðaskilum til sveitarfélaganna og sjá um 

uppgjör við bau, þegar endanleg skipting staðgreiðslufjár liggur fyrir. Ppg| É peg £ pung g 88 ) 
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Ima sammi 

   
eiðslu opinderrra g 

    

   
   

  

heimild í 32. gr. laga nr. 45/1987, 
FR 

st gildi 

  

   

  

REGLUGERÐ 

um greiðslu barnabóta á árinu 1988 

arns innan 16 ára aldurs 

1 samkvæmt 

  

árinu 1988 

heimilisfast er hér á 

za nr. 1981 um tekjuskatt og eis 

   
   

sjodur greida b 
   r á framf:     
   

2. gr. 

17 888 kr. með fyrsta barni en 26 832 

  

arnabætur samkvæmt 1. gr. skulu á árinu ne 

kr. með hverju barni um i 
Fyrir börn yngri en 

  

hærri en framangreindar 

>ra tvöfalt hærri en 

rar barns 

indi. 

  

nabætur vera 17 888 kr. 

sinstæðra foreld 

53 664 kr. 

   

  

0 

      
     

þó ávallt v 

hverju barni. Búi fc 

Iri í bessu sa 

       

       
           

saman Í óvígðri 

Fjárhæðir þær er tilgreindar in miðast við lánskjaravísitölu sem í gildi 

   var Í. desember Í 

  

omt 2. gr. skal ske £ 

ramfærandi hefur fengid erlendis frå å 

  

Á. gr. 

n hefur barnið hjá sér og annast framfærslu þess. Sá 

framfærandi í þessu sambandi. 

laga nr. 75/1981, teljast bæði framfærendur og 

Hið sama gildir um sambýlisfólk sem uppfyllir 

                  

my
e 

   

þótt það óski ekki að vera skattlagt samkvæmt  
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   Sé svo ástatt hjá hjónunum að annar hvor makanna er skattskyldur hér á landi skv. Í. 

gr. laga nr. 75/1981 en hinn makinn ber ekki ótakmarkaða skattskyldu hér á landi vegna 

ákvæða samninga Íslands við önnur ríki eða af öðrum ástæðum, þá skal sá maki sem 
  

  

  

skattskyldur er hér á landi fá hálfar barnabætur hjóna skv. 1. mgr. 2. gr. reglugerðar 

þessarar, sbr. og 1. málslið 2. mgr. þeirrar greinar, vegna þeirra barna hjónanna er dveljast 

hér á landi. 

5, 

Skattstjåri åkvardar barnabætur samkvæmt þessari reglugerð og semur skrá um 

barnabætur hvers framfæranda. Skráin skal send fjármálaráðuneytinu 
Telji einhver barnabætur sínar eigi rétt ákvarðaðar getur hann leitað til skattstjóra með 

skrifleg iðni um leiðréttingu. Skal beiðnin lögð Í eigi síðar en 30 dögum eftir 
tborgun b bótanna og studd nauðsynlegum gögnum. Ákvörðun skattstjóra skal liggja fyrir 

við upphaf næsta útborgunartímabils barnabóta og niðurstaða skal tilkynnt viðkomandi 
leið er fram manni um leið og næsta greiðsla barnabót 

    

     

z
 

  

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

frá hefur verið dreginn ofgreiddur barnabótaauki, vangoldin þinggjöld og sveitarsjóðsgjöld 

frá fyrri árum svo og ógreidd álögð gjöld sama árs í þessari forgangsröð: 

Ofgreiddur barnabótaauki. 

Tekjuskattur sem á er lagður vegna tekjuársins skv. 67. gr. laga nr. 75/1981. 

Önnur þinggjöld sem á eru lögð vegna tekjuársins. 

Ógoldin þinggjöld frá fyrri árum. 

Útsvar sem á er lí igt vegna tekjuársins. 

Aðstöðugjald sem á er lagt vegna tekjuársins. 

Ógoldið útsvar og aðstöðugjald frá fyrri árum. 

Önnur gjöld eða skattar en hér eru tilgreindir, að ákvörðun fjármálaráðherra. 

    

BR 
QW
 

OD
D 

mm
 

nm 

  

ma
 

  

|)
 

   Barnabætur samkvæmt þessari r i 

legum greiðslum. Barnabætur vegna tímabilsins janúar til mars sreiðist í út eigi síðar en Í. 

febrúar, barnabætur vegna tímabilsins apríl til júní greiðist út eigi síðar en Í. maí, 

barnabætur vegna tímabilsins júlí til september greiðist út eigi síðar en Í. ágúst og 

barnabætur vegna tímabilsins október til desember greiðist út eigi síðar en 1. nóvember. 

Barnabætur greiðast frá og með fyrsta ársfjórðungi eftir að barn Fa æðist eða öðlast 

heimilisfesti hér á landi tl og með þeim ársfj órðungi að 16 ára aldri er náð eða heimilisfesti 

er slitið. 

Ríkisbókhald annast útborgun barnabóta samkvæmt þessari reglugerð. 

8. gr. 

Sá hluti barnabóta sem er ógreiddur 1. Júlí 1988 skal hækka sem samsvarar hlutfallslegri 

breytingu sem nemur mismun sem er á lánskjaravísitölu sem í gildi var 1. desember 1987 og 

lánskjaravísitölu sem í gildi er 1. júní 1988. 

9. gr. 

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

    

v 

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

og 96. gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt eftir því sem við getur átt.
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lí ) gr. 
U 

leglugerð þessi sem er sett samkvæmt heimild í A-lið 69. gr. og 119. gr. laga nr. 73/1981 
um tekjuskatt og eignarskatt öðlast gildi 1. janúar 1988. 

Fjármálaráðuneytið, 29. desember 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 

  

Indri riði H. Þorláksson. 

1987 Nr. 598 

REGLUGERÐ 

um gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á erlendan markað. 

28. desembe 

  

Greiða skal sérstakt gjald af ísfiski sem fluttur er óunninn á erlendan markað. Flytji 

skip eigin afla á í erlendan markað er sá afli undanþeginn gjaldi þessu. Gjaldið rennur í 

Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins. Vegna útflutnings frá og með 1. janúar til og með 31. mars 

1988 skal gjaldið vera sem hér segir: 

  

Þorskur ........0... 0. 

Ufsi FR 

Miðað er við slægðan fisk með haus. 

2. gr. 

Upplýsingar útflytjenda um magn einstakra fisktegunda og heildarmagn skulu til- 

greindar í útflutningsleyfi. 

Jafnframt skal koma fram í útflutningsleyfi í hvaða banka gjaldeyrisskil fari fram vegna 

útflutnings 

3. gr. 8 
Viðskiptaráðuneytið sendir hlutaðeigandi viðskiptabanka útflytjanda, sbr. 2. mgr. 2. 

„ afrit af útflutningsleyfi og innheimtir bankinn gjald á grundvelli upplýsinga samkvæmt 1 

mer. 2. gr. af fyrstu gjaldeyrisskilum sem bankanum berast vegna utflutningsins. 

Lokaskil fara fram þegar bankanum berast endanlegar magntölur vegna útflutningsins. 

d. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum nr. 66, 0. Júlí 1987, til 

þegar gildi og st til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að mál nf amt fellur úr 

erð nr. 448. 30. september 1987. 

  

Sjávarútvegsráðuneytið, 28. desember 1987. 

F.h.r. 

Arni Kolbeinsson. 

  

G ylfi Gautur Pétursson.
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REGLUGERÐ 

um vitagjald. 

i. pr. 

Vitagjald kr. 61,00 af hverri brúttórúmlest, skal greiða skipa, sem eru 10 

brúttórúmlestir eða stærri og taka höfn hér á landi, og skal hálf lest og þaðan af stærra brot 

reiknast sem heil lest, en minna broti sleppt. Fyrir skip sem flytja engan farm fyrir borgun, 

annan en farþega, skal gjaldið þó vera kr. 9,20. 

  

     

” gr. 
Undanþegin gjaldi þessu eru herskip, varðskip, tollgæslubátar og vitaskip. Sama gildir 

um skip, sem leita hafnar í neyð, en taka engan farm úr lar idi né úr öðrum skipum, né heldur 
flytja farm í land eða í önnur skip, enda hafi sannast í sjóprófi eða annarri lögfullri sönnun, 

að þau hafi verið í nauðum stödd af árekstri eða sjóskemmdum, af veikindum eða 

farmskekkju eða ófriði. 
Heimil er niðurfelling gjaldsins vegna skipa, sem eigi eru notuð á gjaldárinu 

g 
15 

AT 

3. gr. 

Vegna íslenskra skipa skal gjald þetta greitt eigi síðar en Í. mars ár hvert og þá þar sem 

skipið er skrásett. Af erlendum skipum, sem setja farþega eða vörur á land, skal greiða Y5 

hluta vitagjaldsins við hverja komu til landsins, en þó aldrei oftar en 5 sinnum á hverju 

almanaksári. Fyrir slík skip greiðist gjaldið í fyrstu höfn, sem það tekur hér við land. 

   

      

. gr. 

Lögreglustjórar, í Reykjavík tollstjórinn. sjá um innheimtu vitagjaldsins. Skyldur er 

Epson: að sýna innheimtumanni leiðarbók skipsins og skipsskjöl, og er innheimtumanni 

t að halda eftir alþjóðamælibréfi og þjóðernisskírteini nema gjaldið hafi verið greitt. 

Á greiningi um gjaldskyldu og útreikning má skjóta til úrskurðar ráðuneytisins. 

  

5, 

Vitagjaldinu er varið til að standa straum af kostnaði við rekstur Vitastofnunar Íslands. 

r 
i 

mæ
 

da
 a 

6. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lö ögum nr. 56 29. maí 1981 um vitagjald, 

staðfestist hér með til að öðlast gildi frá og með 1. janúar 1988 og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 488 3. desember 1986. 

Samgönguráðuneytið, 29. desember 1987. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Ólafur S. Valdimarsson.
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REGLUGERÐ 

um innheimtu þinggjalda á árinu 1988. 

1. gr. 
Alögð þinggjöld á tekjur og eignir ársins 1987 skulu greidd á tíu gjalddögum á árinu 

1988. Eru gjalddagar fyrsti dagur hvers mánaðar nema mánuðina janúar og júlí. 

2. gr. 
Þar til álagning ársins 1988 liggur fyrir skal hver gjaldandi greiða fyrirfram upp í 

álagningu ársins. Greiðslan skal nema á hverjum gjalddaga 13,1% af þeim þinggjöldum er 
honum bar að greiða á árinu 1987. Að því er menn varðar er þó einungis átt við önnur 
Þinggjöld gjaldársins 1987 en tekjuskatt, sjúkratryggingagjald, sóknargjald og gjald í 
ramkvæmdasjóð aldraðra. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal ekki innheimta fyrirframgreiðslu ef hún nær ekki 1 000 kr. 
á mánuði hjá hverjum gjaldanda. 

3. gr. 
Heimilt er gjaldanda að sækja um lækkun á þeirri fjárhæð þinggjalda sem honum hefur 

verið gert að greiða fram að álagningu 1988 skv. 2. gr. 
Umsókn um slíka lækkun skal senda skattstjóra er úrskurðar um lækkun greiðsluskyld- 

unnar, 

á. gr. 

Skattstjóri skal að jafnaði ekki taka til greina umsókn gjaldanda nema rauntekjur hans 
hafi lækkað svo mjög milli áranna 1986 og 1987 að tekjuskattsstofn á tekjuárinu 1987 sé 

meira en 25% lægri en tekjuskattsstofn hans var á tekjuárinu 1986 eftir að síðarnefnd 
fjárhæð hefur verið hækkuð um 51%. Frá bessari reglu má þó víkja ef sérstaklega stendur á 
að mat skattstjóra, enda hafi fjölskylduástæður gjaldanda breyst eða aðrar aðstæður skert 
gjaldþol hans verulega. 

Ríkisskattstjóri setur nánari reglur um ákvörðun á takmörkun greiðsluskyldu og önnur 
atriði varðandi framkvæmd þessarar greinar. 

5. gr. 

Ákvörðun varðandi umsókn skal skattstjóri tilkynna gjaldanda og ef fallist er á umsókn 

skal niðurstaða einnig tilkynnnt innheimtuaðila. 

6. gr. 

Allir þeir, er hafa menn í þjónustu sinni og greiða laun fyrir starfa, sbr. Í. mgr. 92. gr., 

eru skyldugir að kröfu innheimtumanns að halda eftir af kaupi Íaunbega til lúkningar 
gjöldum þeirra aðila sem launpegar bera sjálfskuldarábyrgð á og innheimta ber samkvæmt 

ákvæðum 110. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skulu launagreiðendur aldrei halda eftir meira en nemur 75% 

af heildarlaunagreiðslu hverju sinni til greiðslu á gjöldum samkvæmt lögum nr. 75/1961, 

gjöldum samkvæmt IV. kafla laga nr. 73/1980 og afdrætti opinberra gjalda samkvæmt 

ákvæðum laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda. Afðráttur af launum vegna 

staðgreiðslu skal ávallt ganga fyrir afdrætti af launum vegna eldri skattskulda og gjalda. 

7. gr. 

Um greiðslur þinggjalda á árinu 1988 fer að öðru leyti samkvæmt ákvæðum XIIL kafla 
iaga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt. B 80
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8. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 110. gr., 113. gr. og 119. gr. laga nr. 

75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1987. 

F.h.r. 

Indriði H. Þorláksson. 

Snorri Olsen. 

Nr. 601 29. desember 1987 

GJALDSKRÁ 
fyrir þjónustu Veðurstofu Íslands. 

1. Vottorð um veður. K 
1.1. Grunngjald ..................0 000... 420 
1.2. Hvert atriði í veðurathugun ..................000 0000 7 

1.3. Endurrit á veðurspám 

Veðurlýsing. yfirlit ...............0....00000 00 
Veðurspá fyrir spásvæði ..............0000000 200 95 

Sé vottorð gefið á erlendu máli leggjast 50% ofan á grunngjald. 

2. Sérþjónusta á veðurspádeild. 

2.1. Teiknuð drög að Íslandskorti, 24 klst. eða 36 klst. spár ............ 565 
2.2. Teiknuð drög að Íslandskorti fyrir sjónvarp, 24 klst. spár .......... 565 

2.3. Fullunnið yfirlitskort fyrir dagblöð ...................0.0..0... 1125 

2.4. Sérsamdar veðurhorfur fyrir afmörkuð svæði .................... 285 

2.5. Fyrir aðra sérþjónustu sem unnin er reglulega er tímaeining metin og 

sama viðmiðun notuð. 

3. Útseld vinna sérfræðinga á klukkustund. 

3.1. Almenn sérfræðistörf ..............0...0.00 1 540 
3.2. Umfangsmikil sérfræðistörf .............0..00000 000. 1 645 

3.3. Sérfræðistörf með stjórnun .............0.0000 000 1 761 

4. Útseld tölvugögn. 

4.1. Farið inn á afleiddar skrár á stöð og mánuð ...................... 14 

4.2. Frumathuganir (á 1000 athuganir) ...........0...00.. 0000. 140 

4.3. Lágmarksgjald beggjaliða ...............0.%. 00... 00 1 400 

4.4. Tölvuvinnslukostnaður greiðist samkvæmt tímareikningi tölvu og 
taxta SKÝRR. 

5. Önnur þjónusta. 

S.1. Sérunnið mánaðaryfirlit á stöð og mánuð ........................ 650 

5.2. Tålvuprentun å månadaryfirliti á stöð og mánuð ................. 200 
5.3. Clímat-áskrift á stöð og mánuð — 1 stöð áári .................... 1 700 
5.4. Fyrir hverja stöð til viðbótar ...........0.%000. 000 250
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6. Innheimta. 
6.1. Gjöld þessi greiðast hjá gjaldkera Veðurstofu Íslands, Bústaðavegi 9, 

150 Reykjavík. 

Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt 4. gr. laga nr. 30, 7. júní 1985, um Veðurstofu 

Íslands, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1988 og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá um sama efni, nr. 480, 27. nóvember 1986. 

Samgönguráðuneytið, 29. desember 1987. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Ólafur S. Valdimarsson. 

11. desember 1987 Nr. 602 

GJALDSKRÁ 
fyrir hundahald í Bolungarvík. 

1. gr. 

Gjald fyrir hundahald í Bolungarvík skal vera kr. 500,00 á mánuði frá og með 1. mars 
1988. 

2. gr. 

Handsömunargjald skal vera 4 000,00 í fyrsta skipti, kr. 8 000,00 í annað skipti og kr. 
12 000,00 í þriðja skipti frá og með 1. mars 1988. 

3. gr. 
Ofangreind gjaldskrá bæjarstjórnar Bolungarvíkur staðfestist hér með samkv. 22. gr. 

laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, til að öðlast gildi frá og með 
ofangreindum degi. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir hundahald í Bolungarvíkur- 

kaupstað nr. 118 frá 13. mars 1987. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 11. desember 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. 
Soffía Magnúsdóttir. 

28. desember 1987 Nr. 603 

AUGLÝSING 
um áskriftargjald Stjórnartíðinda. 

Áskriftargjald hefur verið ákveðið kr. 1 500,00 fyrir árganginn 1988. 

Einstök hefti kosta kr. 50 séu þau minna en 50 bls., en kr. 100 séu þau stærri. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 28. desember 1987.
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AUGLÝSING 
um gjald fyrir birtingu efnis í B-deild Stjórnartíðinda. 

Ákveðið hefur verið að greitt skuli gjald fyrir birtingu efnis í B-deild Stjórnartíðinda. 
Lágmarksgjald fyrir birtingu efnis allt að einni blaðsíðu er kr. 3 500,00. 
Fyrir hverja byrjaða síðu umfram fyrstu síðu greiðist kr. 3 500,00. 

Fyrir eini sem sérstaklega er óskað eftir að birt sé í aukaútgáfu skal greiða með 50% 
álagi á framangreint gjald. 

Fyrir efai sem sent er til birtingar fullfrágengið, þ. e. sett í ríkisprentsmiðjunni 

Gutenberg og prófarkalesið, er veittur 40% afsláttur. 
Sé efni skilað á disklingi sem unni er að vinna af í setningartölvu ríkisprentsmiðjunar 

Gutenberg er veittur 20% afsláttur. 
Gjaldskrá þessi tekur til efnis sem birta á í B-deild 1988 og öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjurmálaráðuneytið, 28. desember 1987. 

  
Stjórnartíðindi B 61, nr. 558—-604. Útgáfudagur 30. desember 1987.
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REGLUGERÐ 

um tollafgreiðslugengi vegna tollmeðferðar á innfluttum vörum. 

Í. gr. 

Sé tollverð innfluttrar vöru eða einhver hluti þess tilgreindur í erlendri mynt skal breyta 
því eða hluta þess í íslenska mynt miðað við tollafgreiðslugengi eins og það er ákveðið 
samkvæmt reglugerð þessari. 

2. gr. 

Tollafgreiðslugengi er sölugengi erlendrar myntar sem skráð er af Seðlabanka Íslands 

og í gildi er við opnun banka hinn 28. hvers mánaðar eða næsta vinnudag þar á eftir ef ekki 

er opið í banka þann dag. Skal tollafgreiðslugengi, þannig ákveðið, gilda við ákvörðun 

tollverðs næsta almanaksmánuð á eftir, enda fari fullnaðartollafgreiðsla viðkomandi vöru 
fram í þeim mánuði, sbr. þó 5. gr. 

Tollafgreiðslugengi viðkomandi erlendrar myntar skv. 1. mgr. fellur úr gildi ef skráning 

Seðlabankans á sölugengi hennar fellur niður eða tollafgreiðslugengi er breytt skv. 3. gr. 

Hafi skráning á sölugengi erlendrar myntar verið felld niður er fyrsta sölugengi myntar 

sem Seðlabankinn skráir að nýju það tollafgreiðslugengi sem gilda skal til loka mánaðarins, 
sbr. þó 3. gr. 

3. 
Verði breyting, 5% eða meiri, á sölu ugengi einnar eða fleiri erlendra mynta milli 

gengisskráninga Seðlabankans ákveður fjármálaráðuneytið með auglýsingu nýtt tollaf- 
greiðslugengi er gildi frá og með útgáfudegi þeirra Stjórnartíðinda sem hún er birt í til loka 
mánaðarins, sbr. þó 2. mgr. 2. gr. 

4. gr. 

Sé verð vöru tilgreint í erlendri mynt sem ekki er skráð í almennri gengisskráningu 

Seðlabankans skal tollafgreiða vöruna miðað við það sölugengi sem Seðlabankinn ákveður í 
hverju tilviki og skal það gilda til loka þess mánaðar þegar það var ákveðið, sbr. þó 5. gr. 

nm 

J
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Vöru sem hlotið hefur bráðabirgðatolla lfgreiðslu g gegn tryggingu skv. 21. gr. tollalaga 

nr. 55/1987, skal tollafgreiða miðað við það tollafgreiðslugengi sem gilti þegar bráðabirgða- 

tollafgreiðsla fór fram, enda hafi verið gætt þeirra frestskilyrða sem tollstjóri setti þegar 

heimild til bráðabirgðatollafgreiðslu var veitt. 

Ökutæki sem heimilaður hefur verið tímabundinn innflutningur á skv. 7. tl. 6. gr. 

tollalaga nr. 55/1987. skulu tollafgreidd miðað við það tollafgreiðslugengi sem í gildi var 

þegar heimild til tollfrjáls innflutnings var veitt, enda fari fullnaðartollafgreiðsla fram innan 

mánaðar frá komudegi flutningsfars til landsins. Ökutæki sem tímabundinn innflutningur 

hefur verið heimilaður á umfram einn mánuð og eigi eru endurútflutt, skulu tollafgreidd 

miðað við það tollafgreiðslugengi sem í gildi er þegar fullnaðartollafgreiðsla fer fram. 

B 81 

Rikisprentsmidjan Gutenberg
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Vörur sem heimilaður er tímabundinn innflutningur á samkvæmt Öðrum ákvæðum 
tollalaga eða sérstökum heimildum skal tollafgreiða miðað við það tollafgreiðslugengi sem í 
gildi var þegar heimild til bráðabirgðatollatgreiðslu var veitt, enda hafi fjártrygging í 
peningum verið sett eða skuldarviðurkenning sem ber hæstu vexti verið gefin út til 
íryggingar greiðslu ríkissjóðsgjalda, vara verði eigi endursend og fullnaðartollafgreiðsla fari 

fram innan þess frests sem tollstjóri ákvað við veitingu heimildarinnar. Sé trygging sett með 

Öðrum hætti skal miða við það tollafgreiðslugengi sem í gildi er við fullnaðartollafgreiðslu. 

6. gr. 

Þegar Seðlabankinn fellir niður gengisskránngu skal tollstjóri fella niður móttöku 

aðflutningsskjala þar til sölugengi erlendrar myntar er skráð að nýju. 
Tollstjóra er þó heimilt þegar svo stendur á sem um ræðir í 1. mgr. að heimila 

bráðabirgðatollafgreiðslu á vörum gegn fjártrvggingu í samræmi við 21. gr. tollalaga og þeim 
reglum sem settar hafa verið með stoð í henni. Í þeim tilvikum skal tollafgreiðslugengi vera 
sölugengi erlendrar myntar sem síðast var skráð af Seðlabankanum að viðbættu því álagi sem 
viðkomandi viðskiptabanki ákveður til bráðabirgða fyrir gjaldeyrisvfirfærslur vegna inn- 

fluttra vara. Ríkissjóðsgjöld, við það miðað, skulu innheimt án frekara álags, enda séu 

aðHlutningsskjöl að öðru leyti fullnægjandi. Fjártrygging sem sett hefur verið samkvæmt 

ákvæðum þessarar greinar skal serð upp miðað við það tollafgreiðslugengi sem gildi tekur er 

sölugenpgi erlendrar myntar er skráð að nýju af Seðlabankanum og skal innflytjandi afhenda 
viðkomandi tollstjóra vegna lokauppgjörs fullnægjandi aðflutningsskjöl innan fimm virkra 
daga frá gildistöku hins nýja tollafgreiðslugengis, nema lengri frestur hafi verið veittur. Liggi 
hins vegar fullnægjandi aðflutningsskjöl fyrir að mati tollstjóra skal hann gera aðflutnings- 
gjöld upp samkvæmt hinu nýja gengi og senda innflytjanda mismun fjártryggingar og 
álagðra gjalda ásamt greiðslukvittun en krefja um viðbótargreiðslu reynist trygging ekki 
fullnægjandi. 

7. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 13. gr. tollalaga nr. 55/1987 til að öðlast 

gildi frá og með 1. janúar 1988. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 41/1985 um sama 

efni. 

Fjármálaráðuneytið, 29. desember 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 

Nr. 606 . 22. desember 1987 

AUGLYSING 

um útvarpsgjald. 

Útvarpsgjald sbr. 22. gr. útvarpslaga nr. 68/1985, hefur verið ákveðið sem hér segir: 

Á 1. ársfjórðungi 1988: 
Fyrir full afnot ..........00000000 0. kk kernerne kr. 3 190,00 
Fyrir hljóðvarpsafnot eingöngu ..........0.0..0 00... kr. 1 062,00 

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi. 

Menntaálaráðuneytið, 22. desember 1987. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 

Þórunn J. Hafstein.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 511, 18. desember 1986, 

um útvarp samkvæmt tímabundnum leyfum. 

1. gr. 

25. gr. orðist svo: 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 8. gr. og 38. gr. útvarpslaga nr. 68/1985 og 

öðlast gildi 1. janúar 1988. Reglugerð þessi gildir til |. janúar 1989. 

t gs
 5 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 30. desember 1987. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 

Þórunn J. Hafstein. 

30. desember 1987 Nr. 608 
—+ TO 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 512, 18. desember 1986. 

um auglýsingar í útvarpi. 

1. gr. 

9. gr. orðist svo: 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 8. gr. og 38. gr. útvarpslaga nr. 68/1985 og 

öðlast gildi 1. janúar 1988. Reglugerð þessi gildir til 1. janúar 1989. 

ør. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 30. desember 1987. 

Birgir Ísl. Gunnarsson.   
Þórunn J. Hafstein. 

  

22. desember 1987 

REGLUGERÐ Nr. 609 

um (6.) breytingu á reglugerð um greiðslur almannatrygginga á 

lyfjakostnaði nr. 246/1982. 

l. gr. 

Við 2. gr., 3. tl. bætist nýr stafliður, er hljóðar svo: 

„b. Heimilt er að greiða að fullu lyf, sem sjúklingum er nauðsynlegt að nota að staðaldri 

(t.d. Turner's Syndrome), jafnvel þótt þau séu ekki auðkennd sérstaklega í lyfjaverð- 
skrám, sbr. tl. 1 hér að framan.“
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2. gr. 

4. gr., e-stafliður hljóði svo: 
„e. Lyf í ATC-flokki A 14 A (vefaukandi lyf) skulu merkt E,O og lyf í flokki V 06 D (önnur 

næringarlyf) skulu merkt L,E,O í lyfjaverðskrám og greiðast samkv. ákvæðum 3. gr., 

enda framvísi sjúklingur lyfjaskírteini útgefnu af trúnaðarlækni samlags. Sé lyfjaskír- 

teini ekki fyrir hendi tekur samlag ekki þátt í greiðslu lyfsins. 

3. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 67/1971 um almannatrygg- 

ingar ásamt síðari breytingum, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 22. desember 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Páll Sigurðsson. 
  

Nr. 610 . 16. desember 1987 

REGLUGERÐ 

um fyrstu breytingu á reglugerð um notkun og bann við notkun 

tiltekinna eiturefna og hættulegra efna nr. 137/1987. 

1. gr. 

Við 5. gr. bætist ný svohljóðandi málsgrein: 
„Heimilt er þó að selja á almennum markaði varning til málningar eða lökkunar eða til 

fjarlægingar á málningu eða lakki, er inniheldur allt að því 1 Í af díklórmetani (metýlendí- 
klóríði), ef í varninginum eru einnig efni, er draga úr uppgufun díklórmetans. Heimild þessi 
tekur einnig til sölu varnings, sem seldur er í úðabrúsum, ef á brúsunum er getið 
innihaldsefna og rækilegar leiðbeiningar eru um notkun og varnaðarorð.“ 

2. gr. 

Við reglugerðina bætist ný grein, er verður 22. gr. og hljóðar svo: 

„Ræsivökvi. 

22. gr. 

Heimilt er að selja á almennum markaði ræsivökva á vélar í úðabrúsum, er innihalda 

etra (díetýletra), ef brúsarnir rúma mest 200 ml og getið er innihaldsefna, varúðarreglna og 

leiðbeiningar um notkun eru á íslensku á brúsunum. Önnur efni má ekki nefna ræsivökva og 
selja á almennum markaði.“ 

3. gr. 

22. gr. reglugerðarinnar verður 23. gr. og 23. gr. verður 24. gr. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 16. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni og öðlast 

gildi við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. desember 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Ingolf J. Petersen.
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REGLUGERÐ 

um gjöld fyrir skoðun, skráningu, mælingu skipa o.fl. 

1. gr. 

Aðalskoðun. 

Fyrir árlega aðalskoðun á öryggisbúnaði, vél og bol skips skal eigandi þess greiða í 

ríkissjóð sem hér segir: 

  

  

Skip flokkuð hjá Skip flokkuð 
Siglingamálast. hjá viðurk 

ríkisins. flokk. fél 

Kr. Kr. 

Fyrir skip allt að 8 metrum að lengd ............... BR 5 500 

Fyrir skip 8 metrar aå lengd til 15 metraår „.................... 10 000 

Fyrir skip 15 metrar að lengd tilS0brl. ........... BR 16 500 

Fyrir skip Sl brl. til 100 brl. ..........0... eeeeeeereree 26 000 15 500 

Fyrir skip 101 brl. til250brl. ..... HR 34 000 20 500 

Fyrir skip 251 brl. tilSOObrl. ................…. … HR 58 500 35 000 

Fyrir skip S01 brl. til 1600 brl. ............. IR . 88 000 53 000 

Fyrir skip 1601 brl. Og yfir .......0...0... a 96 000 57 500 
  

, 
i go 2. gr. 

Aukaskoðun. 

Fyrir aukaskoðun hvort heldur hún fer fram að tilhlutan skipstjóra, skipseiganda eða 

siglingamálastjóra skal greiða skv. reikningi Siglingamálastofnunar ríkisins. 

RR
 

3. gr. 
Eftirlit med nysmidi. 

Båtar sem eru 6 m langir og allt ad 8 metrum. 
Kr. 

A. Fyrir samþykkt á teikningum .............. 0000... BR 11 500 

B. Fyrir hleðslu- og stöðugleikaprófun ásamt reynslusiglingu ................. … 8 500 

C. Fyrir samþykkt á reiða seglbáta ...............00000 0. 5 500 

D. Fyrir eftirlit með smíði ásamt fullnaða irskoðun og útgáfu skipsskjala ........... 10 500 

E. Fyrir sampbykkt å innfluttum båtum åsamt fullnadarskodun og ttgåfu skipsskjala . 10 500 

Båtar sem eru 8 m langir og allt ad 10 metrum. 

Å. Fyrir Samþykkt áteikningum ..............00 0000. nerverne sn 17 000 

B. Fyrir hleðslu- og stöðugieikaprófun ásamt reynslusiglingu .................... 10 500 

C. Fyrir samþykkt á reiða seglbáta .............0000.00 0 nennne … 5 500 

D. Fyrir eftirlit með smíði ásamt fullnaðarskoðun og útgáfu skipsskjala ........... (6 000 

E. Fyrir samþykkt á innfluttum bátum ásamt fullnaðarskoðun og útgáfu skipsskjala . 16 000 

Skip sem eru 10 metrar og lengri. 

A. Fyrir yfirferð á teikningum og eftirlit með nýsmíði þilfarsskipa innanlands, þ.m.t. 

lokaúttekt og útgáfu skipsskjala, skal greiða til Siglingamálastofnunar ríkisins 

eftirfarandi gjöld: 

Fyrir þilfarsskip styttri en 26 m — 0.30% af lokaverði skips. 

Fyrir þilfarsskip lengri en 26 m — 0.26% af lokaverði skips. 

Lokaverð er það verð sem lagt er til grundvallar við endurgreiðslu á tollum og 

aðflutningsgjöldum, þar meðtalinn fjármagnskostnaður verksala (vextir og verðbætur).
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Fyrir skip smíðuð erlendis, skal miða við það verð, sem lagt er fyrir Fiskveiðasjóð, og/ 

eða Ríkisábyrgða- sjóð, sé um fiskiskip að ræða og viðskiptaráðuneytið, sé um önnur skip að 

ræða. 

B. Fyrir skip sem smíðuð eru skv. reglum og undir eftirliti viðurkennds flokkunarfélags 

skal greiða 60% gjald skv. A- og C-lið þessarar málsgreinar. 

C. Fyrir nýsmíði þilfarsskipa erlendis skal greiða til Siglingamálastofnunar ríkisins skv. 

A-lið þessarar málsgreinar að viðbættum fargjöldum og dagpeningum skoðunar- 

manna. 
4. Eftirlitsgjöld skv. 3. lið þessarar greinar skal greiða á byggingartímanum skv. sérstökum 

greiðslusamningi við Siglingamálastofnun ríkisins. Lokagreiðsla fari fram við afhend- 

ingu skipsskjala. 

4. gr. 

Eftirlit með viðgerðum. 

1. Eyrir eftirlit með viðgerðum skal greiða skv. reikningi Siglingamálastofnunar ríkisins 

eða sérstökum greiðslu- samningi ef hagkvæmt þykir þegar um meiri háttar viðgerð er 
að ræða. 

2. Sé ekkigerður greiðslusamningur er heimilt að innheimta fyrirfram hjá eiganda skips 

sem svarar fargjöldum og áætluðum dagpeningum skoðunarmanna, fari viðgerð fram 

erlendis. 

=
 

1 

- Br. 
Hleðslumerki. 

Fyrir hleðslumerkjaútreikninga og útgáfu skírteina ásamt hleðslumerkjaskoðun, sem 

ekki fellur undir nýsmíði, skal greiða: 

  

Kr. 

Skip allt að 500 brl. ..... ANSANS 2 550 

Skip 500 brl. allt að 1000 brl. 00.00.0000. 3 300 

Skip 1001 brl. allt ad 20 JÚ brl. SIR BIÐ 4 350 

Skip 2001 brl. allt að 5000 brl. ................ HA 5 850 

Skip stærri en 5000 brl. greiðast eftir reikningi Siglingamálastofnunar ríkisins. 
  

Fyrir útgáfu hleðslumerkjaskírteinis sem gefið er út skv. hleðslumerkjareikningum frá 

erlendum stjórnvöldum eða viðurkenndu flokkunarfélagi skal greiða kr. 375. 

Fyrir árlega áritun hleðslumerkjaskírteinis skal greiða kr. 250 fari umrædd skoðun fram 

um leið og búnaðarskoðun er gerð. 

Fyrir endurnýjun á skírteini sem glatað er, eða fallið úr gildi, skal greiða kr. 500 enda sé 

sérstakrar skoðunar ekki þörf. 

  

  

  

6. gr. 

Skráning skipa og útgáfa skjala. 
Kr. 

1. Útgáfa skráningarskírteinis ....... RANA AR 2 000 

2. Útgáfa þjóðernisskírteinis ..... RAI SR 4 000 

3. Útgáfa alþjóðamælibréfs ........ HNNNRNRRR AR RN 2 400 
4. Afrit af albj60amælibréfi ..................... AR … 600 

5. Útgáfa mælibréfs fyrir opnabáta .............0220 000. ens kker kk k rr knee 600 

6. Afrit af mælibréfi fyrir opna báta ...... ANNARRA sn 300 
7. Einkaleyfi á skipsnafni .......... ANNANN RANA 36 000 
  

Við eigendaskipti og umskráningu skipa skulu öll áfallin ógreidd skoðunar- og 

ettirlitsgjöld greidd að fullu og er það skilyrði fyrir umskráningu.
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7. gr. 

Mæling skipa. 

Fyrir endurmælingu skips og útgáfu mælibréfs, nema um nýsmíði sé að ræða skal greiða: 

  

Kr. 

Opinn båtur ..........…. ANNARRA ke kr rr enrnse 1350 
Þilfarsskip minna en 258 brl. 00.00.0200... kr k rer rnkrnrre 7 050 
Þilfarsskip 25 bri. allt að 100brl. .......0%%...0 00 rk ennen nnnrnes 9 750 
Þilfarsskip 101 brl. alltað 250Dil. 20.00.0020... ken k enken 15 450 
Þilfarsskip 251 brl. allt að 500 brl. ...........0 0... rrknnnee 23 850 
Þilfarsskip 501 brl. allt a6 1600 bri .....00.0..0.0 00 nens 33 750 
Þilfarsskip 1601 brl. allt að S00ð brl. .....00%..0. 0... krennes 44 850 
Pilfarsskip 5001 brl. og stærri greidist eftir reikningi Siglingamålastofnunar rikisins. 
  

Sé skip mælt tvenns konar mælingu skal greida eitt og hålft gjald skv. ofanritudu midad 

við hærri mælinguna. 
Að auki skal greiða kostnað á ferðalögum erlendis, vegnamælinga skv. reikningi 

Síglingarmálastofnunar ríkisins. 

8. gr. 
Utgåfa vottorda og umsagnir. 

Vottorð um útstrkun skips af aðalskipaskrá sees 600 

9. gr. 

Rannsóknir. 

Í. Fyrir röntgenrannsóknir, þ.e. röntgenmyndun, leigu á tækjum og vinna við framköllun 

röntgenmynda greiðist kr. 800 á hverja kist.. sem rannsóknaraðstaða er notuð auk 
vinnu rannsóknar- og skoðunarmanna við rannsóknina. Fyrir röntgenfilmur greiðist kr. 
250 á hverja mynd. 
Fyrir þykktar- og aðrar örbylgju- og sprungumælingar, titrings- og hávaðamælingar og 

átaksprófanir greiðist, vegna tækjaleisu og rannsóknaraðstöðu kr. 400 á klst. Að auki 
greiðist vinna rannsóknar- og skoðunarmanns við rannsóknina. 

to
 

10. gr. 

Önnur þjónusta. 

Fyrir aðrar skoðanir og bjónustu, skal greitt skv. reikningi. Þurti skipaskoðunar- og 

eftirlitsmenn á sérfróðri aðstoð að halda sor. 9. gr. laga nr. 53/1970, greiðir eigandi skips 

kostnað við slíka aðstoð. 

ll. gr. 

Þjónusta utan skrifstofutima. 

Gjöld samkvæmt reglugerð þessari miðast við að störf hinna fastráðnu starfsmanna 
Siglingamálastofnunar fari fram á venjulegum skrifstofutíma. 

Sé hins vegar óskað þjónustu utan þess tíma greiðist yfirvinna viðkomandi starfsmanna 

að auki. 

12. gr. 

Innheimta. 

Utan Reykjavíkur skulu gjöld samkvæmt Í. gr. innheimt af bæjarfógeium eða 

sýslumönnum eftir reikningum, er þeir gefa út hver fyrir sitt umdæmi. 

Í Reykjavík skulu gjöldin innheimt af tollstjóra, eftir skrá er hann semur árlega yfir 

lesta-, vita- og skipaskoðunargjöld, enda láti hann Siglingamálastofnun í té afrit af skránni ár 
hvert.
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Gjöldin skulu greiðast í byrjun útgerðartímans, þar sem skipið er skrásett, þó aldrei 

síðar en Í. apríl ár hvert. 

Gjöld skulu greiðast í byrjun útgerðartímans, þar sem skipið er skrásett, þó aldrei síðar 

en 1. apríl ár hvert. 

Gjöld skv. öðrum greinum reglugerðarinnar skulu innheimt af Siglingamálastofnun 

ríkisins eftir reikningum sem hún gefur út. Þó skal heimilt að fela sýslumönnum og 

bæjarfógetum innheimtu gjaldanna ef hagkvæmt þykir. 

Ofangreindir innheimtumenn, aðrir en tollstjórinn í Reykjavík, skulu greiða skipaskoð- 

unarmönnum laun þau, er þeim ber samkvæmt settum reglum gegn reikningi þeirra í tvíriti. 

Gildir þetta einnig fyrir skoðun aðkomubáta í umdæmi innheimtumanna. 

Innheimtumenn skulu skila gjöldum, sem þeir innheimta skv. reglgerð þessari í 
ríkissjóð. 

13. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 34. gr. laga um eftirlit með skipum, nr. 51 30. 

mars 1987, 20 gr. laga um skráningu skipa nr. 115 31. desember 1985 og 15 gr. laga um 

skipamælingar nr. 50 12. maí 1970, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1988 og 

birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um gjöld fyrir skoðun, skráningu og mælingu skipa 
o.fl. nr. 531 29. desember 1986. 

Samgönguráðuneytið, 30. desember 1987. 

Matthías Á. Mathiesen. í — 
Olafur S. Valdimarsson. 

  

Stjórnartíðindi B 62, nr. 605-611. Útgáfudagur 31. desember 1987.
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REGLUGERÐ 

um jöfnunargjald. 

1. gr. 

Nr. 612 

Greiða skal í ríkissjóð 3% jöfnunargjald. Gjaldið skal lagt á tollverð innfluttra vara er 

um getur í 2. gr. reglugerðar þessarar með þeim undantekningum er leiðir af ákvæðum 4. gr. 

2. gr. 

Gjald samkvæmt 1. gr. skal innheimt með aðflutningsgjöldum við tollafgreiðslu á 
innfluttum vörum sem flokkast undir eftirtalin tollskrárnúmer, sbr. viðauka Í við lög nr. 55/ 

1987, tollalög, með áorðnum breytingum: 
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4104.3909 

4105.1100 
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4106.1900 

4106.2000 

4107.1000 

4107.2100 

4107.2900 

4107.9001 

4107.9002 

4107.9003 

4107.9009 

4108.0000 

4109.0000 

4110.0000 
4111.0000 

201.0001 

„0009 
2.1100 

202.1200 

1900 

    

4204 2200 

2900 

4202.3100 

3200 

2.3900 

2.9100 

2.9200 

202.9900 

3.1001 

„1009 

)3.2100 

4203.2901 

4203.2909 

4203.3000 

4203.4000 

4205.0009 

4206.9000 

4301.1000 

4301.2000 

4301.3000 

4301.4000 
4301.5000 

4301.6000 

4301.7000 

4301.8000 

4301.9001 

4301.9009 
4302.1100 

4302.1200 

4302.1300 

4302.1901 

4302.1902 

  

   
   
   
   

    

4302.19 
4302.1% 

4302. 1905 
12. 1908 

2.19 

4302.1908 

4302.1909 

4302.2001 

4302.2002 

4302.2009 

4302.3001 

4302.3009 

4303.1000 

4303.9000 

4304.0009 

4407.1001 

4407.2101 

4407,2201 

4407.2301 

4407 9101 

4407 9201 

4407.9901 
4409.1000 

4409.2000 

4410.1001 

4410.9001 

4411.1101 

4411.1901 

4411.2101 

4411.2901 

4411.3101 

4411.3901 

4411.9101 

4411.9901 

4412.1101 

4412.1201 

4412.191 

4412.2101 

4412.2901 

4412.9101 

4412.9901 

4413.0001 

4414.0000 

4415.1000 

4415.2000 

4416.0009 

2000 

      

    

4418.2000 

4418.3 3000 

4418.40 

4418 900 i 

4418.9009 

4419.0000 

4420.1000 

4420.9001 

4420.9009 

4421.1000 

4421.9013 

  

   

4421 

4421.9029 

4503.9009 

4504.1002 

4504.1009 

4504.9009 

4601.1000 

4601.2000 

4601.9100 

4601.9900 

4602.1009 

4602.9009 

4814.1000 

4814.2000 

4814.3000 

4814 9000 

815.0000 

4816.1000 

4816.2000 

4816.9000 

4817.1001 

4817.1009 

4817.2000 
4817.3000 

4818.1000 

4818.4001 

4818.4009 

4818.5000 

4818.9000 

4819.1009 

4819.2009 

4819.3009 

4819.4009 

4819.5909 
4819.6000 

4820.1001 

4820.1009 

4820.2900 
4820.3000 

4820.4000 

4820.5000 

4820 0.9000 

4821.1009 

4821.9000 

4823.6001 

4823.7009 

4823.9004 

4823.9009 

4901.1901 

4901.1009 

4901.9101 

4901.0109 

4901.9901 

4901.9909 

4902.1001 

4902.1009 

4902.9001 

4902.9009 

    

    

4903.0000 

4904.0000 

4905.1000 

4905.9101 

4905.0109 

4905.9901 

4905.9909 
4908.9000 

4909.0001 

4909.0009 

4910.0000 

4911.1001 

4911.1909 

4911.9101 
4011.9109 

4911.9900 

5109.1900 

5109.9000 

5110.0001 

5207.1000 

5207.9000 

5306.2001 

5401.1001 

5401.2001 

5406.1001 

5406.2001 

5508.1001 

08.2001 

1.1000 

1.2000 

l 
01 

B
O
D
 

UN
 

„3000 

„1001 

5601. 1009 

5601.2109 
5601.2209 

5601.2909 

5602.9001 

5606.0000 

5607.1002 
5607.1009 

5607.2100 

5607.2902 
5607.2909 

5607.3002 

5607.3009 

5607.4100 

5607.4902 

5607.4909 

5607.5002 

5607.5009 

5007.9002 

5607.9009 

5608.1909 

5608.9009 

5609.0009 
5701.10 in 

5701. 0 

5702.10( ;) 

5702.2000 

5702.3100 

5702.3200 

5702.3900 

5702.4100 
5702.4200 

5702.4900     
5100 

5200 

5900 

9100 

9200 

„9900 

„1001 

„1009 

„2001 
2009 

„3001 
„3009 

„9001 

)3.9009 

)4.1000 
) 

J. 

  

  

in
 

in
 

i
n
 

u
n
 

nm
 

J
O
N
N
S
N
S
S
=
 

tn
 

   

m
i
n
 

3
 

40
 

UD
 

Ud
 

ID
 

(0
0 

ID
 

UD
 

RO
 

BO
 
P
I
T
 

—I
 

QcQ 
I
 

704.9000 

01 

05.0009 

5805.0000 

5904.1000 

5904.9100 

5905.0000 

6101.1000 

6101.2000 

6101.3000 

6101.9000 

6102.1000 

6102.2000 

6102.3000 

6102.9000 

6103.1100 

6103.1200 

6103.1900 

6103.2100 

6103.2200 
6103.2300 

6103.2900 

6103.3100 

6103.3200 

6103.3300 

6103.3900 

6103.4100 

6103.4200 
6103.4300 

6103.4900 
6104.1100 

6104.1200 

6104.1300 

6104.1900 

6104.2100 

6104.2200 

  

En
 
n
n
 

mn
 

in
 

2
3
 

a
a
 

  

Nr. 612 

6104.2300 

6104.2900 

6104.3100 

6104.3200 

6104.3300 

6104.3900 

6104.4100 

6104.4200 

6104.4300 

6104.4400 

6104.4900 

6104.5100 

6104.5200 

6104.530 

6104.5900 

6104.6100 

6104.6200 

6104.6300 

6104.6900 

6105.1000 

6105.2000 

6105.9001 

6105.9009 

6106.1000 

6106.2000 

6106.9001 

6106.9009 

6107.1100 

6107.1200 

6107.1901 

6107.1909 

6107.2100 

6107.2200 

6107.2901 

6107.2909 
6107.9100 

6107.9200 
6107.9900 

6108.1100 

6108.1901 

6108.1909 

6108.2100 

6108.2200 

6108.2901 

6108.2909 

6108.3100 

6108.3200 

6108.3901 
6108.3909 

6108.9100 

6108.9200 
6108.9900 
6109.1000 

6109.9001 

6109.9009 

6110.1000 

6110.2000 

6110.3000 

 



. 612 

6110. 

6111. 

6111. 
„2001 

6111.2 

1.3001 

„3009 

„9001 

1.9009 

6112. 

6112. 
6112. 

6112.20 

12.3100 

6112. 

6112. 

6112. 

6111 

611 

6111 

6111 

611 

61 

6113 

6115 

6115 

6115 
6115. 

6115 

6117 

6117 
6117. 

6201. 

.1200 

6201. 
6201. 

6201 

6201 
6201 

6201 
6201 

620 

9000 

1001 

1009 

009 

1100 

1200 

1900 

)0 

3900 

4100 

4900 

„0000 

6114. 

6114. 

6114.3 

6114. 

6115. 
„1200 

6115. 

6115.2 

6115. 
6115. 

„9201 

6115. 

6115. 

„9309 

1000 
2000 

)00 

9000 

1100 

1900 

000 

9101 

9109 

9209 

9301 

9901 

„9909 

6116. 

6116. 

6116. 

6116. 

6116. 

6117. 

6117. 

1000 

9100 
9200 

9300 

9900 

1000 

2000 

„8000 

„900 i 
900 

1 100 

1300 

1900 

„9100 
„9200 

„9300 

„9900 

2.1100 

6202. 

6202. 

6202. 

6202. 

6202. 

1200 

1300 

1900 

9100 

9200 

6202.9300 

6202.9900 

6203.1100 

6203.1200 
6203.1900 

6203.2100 

6203.2200 

6203.2300 

6203.2900 

6203.3101 

6203.3 20 ( 

6203.390( 

6203.4100 

6203.4200 

6203.4300 

6203.4900 

6204.1100 

6204.1200 

6204.1300 
6204.1900 

6204.2100 

6204.2200 

6204.2300 

ÞÐ 2900 

5204.3100 

6204 3200 

6204.3300 

6204.3900 

6204.4100 

6204.4200 

6204.4300 

6204.4400 
6204.4900 

6204.5100 

6204.5200 

6204.5300 

6204.5900 

6204.6100 

6204.6200 

6204.6300 

6204.6900 

6205.1000 

6205.2000 

6205.3000 

6205.9000 

6206.1000 

6206.2000 

6206.3000 

6206.4000 

6206.9000 

þr 1100 

6207.1900 
62 w 21( 

add 22 

6207.29( 

( 

0 

) 

) 

) 

) 

62 07.91 

) 

) 

) 
) 

) 

6207.920 

0 

0 

0 

0 

0 

6207. 

6208.1 

6208. 

6208.2 

6208. 

6208. 

6208. 

6208. 

6208 

6209. 

6209. 

6209. 

6209. 

6210 

6210.200 

6210.3 

6210. 

6210. 

6211. 

6211. 

621 

6211. 

6211. 

6211 

6211. 

6211 

6211 

6211 

6211 
6212.1 

6212. 

6212. 

6212. 

6213. 

6213. 

6213. 

6214. 

6214. 

6214. 

6214. 

6214.9( 

6215. 

6215. 

6215 

6216. 

6217. 

6217. 

6301.1 
„1009 630 

6301. 

6301.2 

6301. 

6301. 

6301. 

6301. 

6301. 

6301. 

6301 

1212 

9900 

100 

1900 

2100 

2200 

2900 
9100 

9200 

„9900 

1000 

2000 

3000 

9000 

„1000 

0 

)00 

4000 
500 ) 

110( 
1200 

2000 

3100 

3200 

„3309 

3900 

„4100 

„4200 

„4309 

„4900 

000 

2000 

3000 

9000 

1000 
2000 

9000 

1000 

2000 

3000 

4000 

)00 

1000 

2000 

„9000 

0000 

1000 

9000 

001 

2001 

9001 

„9002 

6301.9009 

6302.1001 

6302.1009 

6302.2100 

6302.2201 
6302.2209 

6302.2900 
6302.3100 

6302.3201 

6302.3209 

6302.3900 

6302.4001 

6302.4009 

6302.5100 

6302.5200 

6302.5301 

6302.5309 

6302.5900 

6302.6000 

6302.9101 

6302.9109 

6302.9201 

6302.9209 

6302.9301 

6302.9309 

6302.9901 

6302.9909 

3.1101 

3.1109 

3.1201 

3.1209 

3.1901 

3.1909 

3 
3 

3 

S
S
D
i
 
R
O
N
 

3.9101 

3.9109 

3.9201 

3.9209 

3.9901 

6303.9909 

6304.1101 

6304.1109 

6304.1901 

6304.1902 

6304.1909 

6304.9101 
6304.9109 

6304.9201 

6304.9202 
6304.9209 

6304.9301 
6304.9309 

6304.9901 

6304.9909 

6305.1000 

6305.2000 

6305.3100 

6305.3900 

6305.9000 

31. desember 1987 

6306.1101 

6306.1109 

6306.1201 

6306.1209 

6306.1901 

6306.1909 

6306.2100 

6306.2200 

6306.2900 

6306.3100 

6306.3900 

6306.4100 

6306.4901 

6306.4909 
6306.9100 

6306.9901 

6306.9909 

6307.1000 

6307.9009 

6308.0000 

6309.0000 

6310.1000 

6401.1000 

6401.9101 

6401.9109 

6401.9201 

6401.9209 

6401.9901 
6401.9909 

6402.1100 

6402.1900 

6402.2000 

6402.3000 

6402.9100 

6402.9900 

6403.1100 

6403.1901 

6403.1909 

6403.2001 

6403.2002 

6403.2009 

6403.3001 

6403.3002 

6403.3009 

6403.4001 
6403.4002 

6403.4009 

6403.5101 

6403.5102 

6403.5109 
3.5901 

3.5902 

3.5909 

3.9101 

3 

3 

3.9102 
3 

3 

   

3.9109 

3.9900 

6404.1101 

6404.1109 

6404.1901 

6404.1902 

6404.1909 

6404.2001 

6404.2002 

6404.20) 

6405.1( 

6405.1 

6405.1( 

6405.2( 
( 

( 

)9 

)1 
02 

J09 

01 

6405.2002 

6405.2009 

6405.9001 

6405.9002 

6405.9009 

6406.9901 

6503.0000 

6504.0000 
6505.1000 

6505.90( i 

6506.910) 

6506.920( 

6506.991 

6507.00( 

6601.10( 

6601.9100 

6601.9900 

6602.00 Á 

6603.10( 

6603.20 00 

6603.9000 

om 1.0000 

4703. 

( 

( 

( 

X 

( 

( 

( 

( 

( 

i 
n
 

00 

)0 

)0 

)0 

0000 

al 4.1100 

6704.1900 

6704.2000 

6704. í 0 

6801. 

6802. 1000 

6802.2101 

6802.2109 

6802.2201 

6802.2209 

6802.2301 

6802.2309 

6802.2901 

6802.2909 

6802.9101 

6802.9109 

6906.0000 

6907.1000 

6907.9000 

6908.1000 

6908.9000 

) 
) 

) 

): 

) 
) 

) 

RR
 

RR 

6909.900( 

6910.100(



31. desember 1987 

6910.9000 

6911.1000 

6911.9000 

6912.0000 

6913.1000 

6913.9000 

6914.1000 
6914.9000 

7007.1100 

7007.1900 

7007.2100 
7007.2900 
7008.000( 

7009.100( 

7009.910( 

7009.920( 

7012.0000 

7013.1000 

7013.2100 

7013.2900 

7013.3100 

7013.3200 

7013.3900 

7013.9100 

7013.9900 

7014.0009 

7016.1000 
7016.9001 

7016.9009 

7018.1000 

7018.9000 

7019.3101 

7019.3109 

7019.3901 

7019.3909 

7019.9009 

7020.0009 

7113.1100 

7113.1900 

7113.2000 

7114.1101 

7114.1109 

7114.1901 

7114.1909 

1114.2001 

7114.2009 

7115.9009 

7116.1000 

7116.2000 

7117.1100 

7117.1900 

7117.9000 

7210.2001 

7210.3101 

Lt 

7210.4100 

7210. 5001 

) 

) 

) 

) 

7210.6001 

7210.7001 

7212.2101 

7212.2901 

7212.3001 
7212.4001 

7212.5001 

7212.6001 

7216.9001 

7308.1000 

7308.2000 

7308.3001 

7308.3009 

7308.4000 

7308.9001 

7308.9009 

7309.0000 

7310.1000 

7310.2900 

7313.0000 

7317.0001 

7322.1100 

7322.1901 

7322.1909 

7322.9000 

7323.1001 

Te: 1009 
323.9100 

7323 920 0 

7323.9300 

7323.9400 

7323.9900 

7324.1000 

7324.2100 

7324.2900 

7324.9000 

7326.2000 

7326.9007 

7326.9009 

1415.1000 

1418.1000 

7418.2000 

1419.9905 

7419.9906 

7419.9907 

7419.9909 

7508.0001 

7508.0009 

7606.1101 

7606.1201 

7606.9101 

7606.9201 

7610.1000 

7610.9001 

7610.9002 

7610.9009 
7612.9000 

7615.1009 

121 

7615.2000 
7616.1000 

7616.9008 

7616.9009 

7806.0009 

7907.1000 

7907.9009 

8007.0009 
8211.1000 

8211.9100 

8211.9200 

8211.9300 

8211.9400 

8215.1000 

8215.2000 

8215.9100 

8215.9900 

8302.5000 

8303. WHO 

8304.000( 

83( 350000 
8306.1000 

8306.2100 

8306.2900 

8306.3000 
8309.1000 

8309.9 fi 

8310.0000 

8403.100 

8403.900 

8404.100 

8404.900 

8414.510 

8414.5901 

8414.6001 

8414.8001 
8415.1000 

8415.81 

8415.82 

8415.8 

8415.9 

„1 

3 

, 
Í 

8418 

8418. 

8418.40( 

8418.5 

8418.6109 

8418.6909 
8418.9100 

8419.1100 

8419.1900 

8419.8101 

8419.8901 

8428.1001 

8428.4000 

8431.3100 

8507.1000 

8507.2000 
8507.3000 

507.4000 

8507.8000 

8507.9000 

8513.1000 

8513.9000 

8516.1000 

8516.2100 

8516.2901 

8516.2909 

8516.5000 

8516.6001 

8516.6002 

8516.6009 
8516.7901 

8523.1109 

Ert 1209 

523.1309 

53 23.20 09 

8523.9009 

8524.1001 

8524.1002 

8524,1009 

8524.2101 

8524.2102 

8524.2109 

8524.2201 

8524.2202 

8524.2209 

8524.2301 

8524.2302 

8524.2309 
8524.9001 

8524.9002 

8524.9009 

8702.1009 

$702.9009 

8707.1000 

8707.9000 

8708.9100 

8712.0000 

8714.1100 

8714.1900 

8714.9100 

8714.9200 

8714.9300 

8714.9400 

8714.9500 

8714.9600 
8714.9900 

8715.0000 

8716.9002 
8901.1009 

8903.1009 

8903.9100 

8903.9200 

8903.9909 

9113.1000 

9113.2000 

9113.9000 

9401.1000 

9401.2000 

9401.3000 

9401.4000 
9401.5000 

9401.6100 

9401.6900 

9401.7100 

9401.7900 

9401.8000 

9401.9000 

9402.1000 

9402.9000 

9403.1001 

9403.1009 

9403.2001 

9403.2002 

9403.2003 

9403.2009 

9403.3001 

9403.3009 

9403.4000 

9403.5001 

9403.5009 

9403.6001 

9403.6002 

9403.6009 

9403.7001 

9403.7002 

9403.7009 

9403.8001 

9403.8002 

9403.8003 

9403.8009 

9403.9000 

9404.1000 

9404.2100 

9404.2900 
9404.3000 

9404.9000 

9405.1001 

9405.1009 

9405.2001 

9405.2009 

9405.3000 

9405.4001 
9405.4009 

9405.5000 

9405.6001 

9405.6009 

9405.9101 
9405.9109 

9405.9201 

9405.9209 

9405.9901 

9405.9909 

9406.0001 

Nr. 612 

9406.0009 

9501.0001 

9501.0009 

9502.1000 

9502.9100 

9502.9900 
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9503.7000 

9503.8000 

9503.9000 

9504.1000 

9504.2000 

9504.3000 

9504.4000 
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9504.9002 

9504.9009 

9505.1000 

9505.9000 

9506.1100 

9506.1200 

9506.1900 

9506.2100 

9506.2900 
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9605.0000 9612.1000 9616.2000 
9607.1100 9612.2000 9617.0000 

9607.1900 9615.1100 9618.0000 
9607.2009 9615.1900 9701.9000 
9610.0000 9615.9000 
9611.0000 9616.1000 

Jöfnunargjald samkvæmt 1. gr. skal einnig lagt á innfluttar vörur sem falla undir önnur 

tollskrárnúmer en talin eru upp í 1. mgr. þessarar greinar og tollar hafa verið lækkaðir eða 

hækkaðir á samkvæmt heimild í 14. tölul. 6. gr. tollalaga nr. 55/1987 til samræmingar á 

tollum af vörum þessum við tolltaxta þeirra tollskrárnúmera sem upp er talin í Í. mgr. 

þessarar greinar. 

3. gr. 
Við innflutning gjaldskyldrar vöru samkvæmt 1. gr. skal gjald samkvæmt reglugerð 

þessari lagt á tollverð vöru eins og það er ákveðið samkvæmt 8.— 10. gr. tollalaga nr. 55/ 

1987. Gjöld sem kunna að vera lögð á vöru við innflutning samkvæmt ákvæðum annarra 

laga en laga um jöfnunargjald teljast eigi gjaldstofn við útreikning á gjaldi samkvæmt 

reglugerð þessari, sbr. þó 2. mgr. 
Nú er vara flutt inn til eigin nota eða neyslu innflytjanda og sölugjald innheimt við 

tollafgreiðslu og skal þá gjald samkvæmt 1. gr. reiknast sem hluti sölugjaldsstofns. 

4. gr. 

Af vörum sem tollfrjálsar eru samkvæmt 5. gr. tollalaga eða undanþegnar hafa verið 

tolli eða endurgreiðsla heimiluð á samkvæmt ákvæðum 6. gr. tollalaga, án tillits til uppruna, 
eða samkvæmt öðrum lögum skal ekki innheimta gjald samkvæmt Í. gr. reglugerðar 

þessarar. 

5 gr. 
Að því leyti sem ekki er ákveðið í reglugerð þessari um gjaldskyldu, úrskurð um 

flokkun til gjaldskyldu, álagningu, innheimtu, lögveð. sektir, viðurlög, refsingar og aðra 

framkvæmd varðandi gjald samkvæmt reglugerð þessari skulu gilda, eftir því sem við getur 

átt, ákvæði tollalaga nr. 55/1987 svo og reglugerða og auglýsinga sem sett eru samkvæmt 

þeim. 

6. gr. 

Óheimilt er að hækka vegna álagningar gjalds samkvæmt reglugerð þessari verð á 

birgðum vöru sem gjaldið hefur ekki verið greitt af. 

Um refsingar og viðurlög vegna brota gegn ákvæðum þessarar greinar gilda ákvæði laga 

nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti með áorðnum 

breytingum. 

7. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimildum í 3. og 4. gr. laga nr. 78 23. desember 

1980, um jöfnunargjald, og öðlast gildi frá og með 1. janúar 1988. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 628/1980, um jöfnunargjald. 

Fjármálaráðuneytið, 31. desember 1987. 

F. h.r. 

Sigurgeir Jónsson. —— 
Indriði H. Þorláksson.
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1215 Nr. 613 

REGLUGERD 

um sérstakt gjald af bifreiðum og bifhjólum. 

  

Í KAFLI 

Almenn ákvæði. 

   ) serstakt 

83711 emms og nå 

  

) á um í reglugerð þessari. 

Eiðum og bifhjólum sem flokkast undir     

  

vörulið 8703 skal lagt á í eftirfarandi sjö Í 

eða sprengirými aflvélar mælt í rúmsentimetrum, sbr. 
      

gjaldflokkum miðað við e 

p6 3.—5. mgr.: 

    

   

  

Sprengirymi Gjald 

í % 

I. „000 5 

il —1.300 13 
UI -1.600 20 
IV -2.000 27 
Vo ARNA . 1.101—1.300 — 00 37 

1.301—1 500 —3.000 47 

  

. : > 3.000 55 
Adu í læ gri gjaldflokki, komi fleiri en einn til álita skv. 1. mgr., 

ngd d eða sprengirými, sé uppfyllt. Með „eigin þyngd“ er átt 

við b yngd bifrei dare eins og hún er skýrgreind samkvæmt st aðli Alþjóðlegu stöðlunarstofnun- 

arinnar ISO, nr. 1176 Road v 'ehicles — Weights — Vocabulary (tålulidur 4.6), og er bå 

miðað við ökutæki tilbúin til aksturs m.a. með olíu, kælimiðli, eldsneyti, rafgeymi, 

aukahjólbarða og verkfærasetti. 
Af beltat bifhjolum (vélsledum) skal greiða 6l 

Af fjórhjólum i 

jukrabifreidar, Okutæki, ac 

í snjó, og bifreiðar sem knúnar 

þessari. 

     

  

0; “ sérstakt gjald. 
    

) 

ld.     

  

Af almenningsbifreiðum í vörulið 8702 skal greiða sérstakt gjald svo sem hér segir: 

Af almenningsbifreiðum fyrir 30 farþega og fleiri að meðtöldum ökumanni skal greiða 
12% gjald. 

Af öðrum almenning 

    

bifreiðum skal greiða 20% gjald. 

  

4. gr. 

At bifhjólum í vörulið 8711 skal greiða 70% sérstakt gjald samkvæmt reglugerð þessari. 

>. gr. 

Bifreiðar og bifhjól í eigu erlendra sendiráða, sendiræðisskrifstofa, diplómatískra 

sendimanna og sendiræðismanna skulu undanþegin þjaldskyldu samkvæmt reglugerð 

þessari, enda sé slíkt skylt samkvæmt milliríkjasamningum sem Ísland er aðili að eða 

lísveitir njóti sams konar fríðinda hjá viðkomandi ríki. Sama skal gilda að 

samtök og -stofnanir sem hér eru. 

  

  

sendimen    og sen 

     

n 

ar alb16da því er vart
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II. KAFLI 

Innfluttar bifreiðar og bifhjól. 

5. gr. 

Við innflutning gjaldskyldra bifreiða og bifhj6la skal gjald skv. 2.—4. gr. lagt å tollverd 
beirra eins og pad er åkvedid samkvæmt åkvædum tollalaga nr. 55/1987. Gjaldid skal 

innheimt við tollafgreiðslu á innfluttum gjaldskyldum bifreiðum ásamt aðflutningsgjöldum. 

6. gr. 
Innflytjandi bifreiðar eða bifhjóls skal afhenda viðkomandi tollyfirvaldi, ásamt 

aðflutningsskýrslu, umsókn á þar til gerðu eyðublaði um skráningu ökutækis þar sem m.a. 

skal gerð grein fyrir eigin þyngd og stærð sprengirýmis aflvélar viðkomandi ökutækis (kW ef 

um rafknúna bifreið er að ræða), sbr. 2. gr. 
Eyðublöð vegna umsóknar um skráningu ökutækis fást hjá tollyfirvöldum. 

111. KAFLI 

Innlend samsetning. 

7. gr. 

Bifreiðar og bifhjól sem sett eru saman hér á landi eru gjaldskyld skv. 2.—4. gr. og er 
óheimilt að skrásetja fyrr en sérstakt gjald samkvæmt reglugerð þessari hefur verið greitt. 

8. gr. 

Gjald af bifreiðum eða bifhjólum sem framleiddar eru eða settar saman hér á landi skal 

greitt áður en skráning þeirra fer fram. Gjaldið skal lagt á verksmiðjuverð þeirra. Sé 

erfiðleikum bundið að ákvarða verksmiðjuverð er heimilt að meta það. Skal við matið höfð 

hliðsjón af tollverði hliðstæðra innfluttra ökutækja eða verksmiðjuverð hliðstæðra ökutækja 

framleiddra hérlendis. 

9. gr. 

Gjaldskyldir samkvæmt ákvæðum þessa kafla eru allir þeir sem setja saman gjaldskyld 

Ökutæki hér á landi, hvort sem er til endursölu eða eigin nota. 

Þeir sem gjaldskyldir eru samkvæmt þessari grein skulu ótilkvaddir greiða innheimtu- 

manni ríkisisjóðs í því umdæmi þar sem þeir eru heimilisfastir gjald það sem þeim ber að 

standa skil á. Greiðslu, sem innt skal af hendi áður en skráning ökutækis fer fram, skal fylgja 

skýrsla á þar til gerðu eyðublaði um hið gjaldskylda ökutæki ásamt umsókn um skráningu, 

sbr. 6. gr. 

IV. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
10. gr. 

Við flokkun á bifreiðum til gjaldskyldu skulu gjaldskyldir aðilar, ef tollstjóri telur 

ástæðu til, leggja fram upplýsingar frá framleiðanda ökutækis um eigin þyngd og stærð 

sprengirýmis aflvélar viðkomandi ökutækis (kW ef um rafknúna bifreið er að ræða), sbr. 2. 
gr. 

11. gr. 

Lögreglustjóri eða bifreiðaettirlit skulu ganga úr skugga um við skráningu bifreiðar að 
gjald skv. 2. gr. hafi verið greitt. Komi í ljós að gjald sé vangreitt skal viðkomandi 

tollyfirvaldi þegar tilkynnt það.
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12. gr. 

Sérstakt gjald sem lagt er á samkvæmt reglugerð þessari myndar gjaldstofn til 

söluskatts. 

Þrátt fyrir ákvæði 2.—4. gr. má gjald samkvæmt reglugerð þessari aldrei vera hærra en 
nemur 134,99% af fob-verði hverrar bifreiðar. 

13. gr. 

Að því leyti sem eigi er ákveðið í reglugerð þessari um gjaldskyldu, álagningu, úrskurð 

um flokkun til gjaldskyldu, innheimtu, veð, sektir, viðurlög, refsingar og aðra framkvæmd 
varðandi sérstakt gjald af bifreiðum og bifhjólum skulu gilda eftir því sem við getur átt 
ákvæði tollalaga nr. $5/1987 og laga nr. 97/1987 um vörugjald svo og reglugerða og annarra 

fyrirmæla settra samkvæmt þeim. 

14. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 16. gr., sbr. 35. gr., laga nr. 4/1960, um 
efnahagsmál, til að öðlast gildi 1. janúar 1988 og birtist til eftirbreytni þeim sem hlut eiga að 

máli. Jafnframt er úr gildi numin reglugerð nr. 104/1986 um sérstakt gjald af bifreiðum með 

síðari breytingum svo og önnur þau fyrirmæli er kunna að brjóta í bága við ákvæði 

reglugerðar þessarar. 

Fjármálaráðuneytið, 31. desember 1987. 

F.h.r. 

Sigurgeir Jónsson.   
Indriði H. Þorláksson. 

31. desember 1987 Nr. 614 

REGLUGERD 

um skil å stadgreidslufé. 

l. gr. 

Launagreiðandi skal ótilkvaddur skila skilagrein og því staðgreiðslufé sem honum ber 
að halda eftir eigi sjaldnar en mánaðarlega til innheimtumanns staðgreiðslu í samræmi við 
ákvæði laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, með síðari breytingum. 

Skilagrein skal skila mánaðarlega enda þótt engin laun hafi verið greidd eða persónu- 

afsláttur launamanna veldur því að engin staðgreiðsla er tekin af starfsmönnum. 

Gjalddagi vegna greiðslutímabils liðins mánaðar er 1. dagur næsta mánaðar en eindagi 
14 dögum síðar. 

2. gr. 

Launagreiðanda ber að útfylla og skila sérstakri skilagrein fyrir hvern mánuð þar sem 

fram kemur sundurliðun staðgreiðslu fyrir hvern starfsmann hans. Heimilt er með samþykki 

ríkisskattstjóra og viðkomandi innheimtumanns staðgreiðslu að skila sundurliðun í tölvu- 
tæku formi. Ríkisskattstjóri setur nánari reglur um fyrirkomulag og meðferð skilagreina. 

3. gr. 

Launagreiðandi skal gera skil á staðgreiðslu og skilagreinum í því umdæmi sem hann á 

lögheimili. Skil skal gera til gjaldheimtna þar sem þær eru starfandi en annars staðar til 

sýslumanns eða bæjarfógeta. 
B 82



          

        

    

   
   

  

   

  

        

  

   
      

    

   

  

   
      

   

   

  

   

  

Nr Á 21 

aðilar eru við staðgrei( og 

Á. G jaldheimtur: 

Sýslumaðu 

Sýslumað ,„ bæjarfógetinn í Olafsvík. 

Sýslur 
andarsýslu. 

u, bæjarfógetinn á Ísafirði. 

Sauðárkróki 

Ak ureyri og Dalvík.. 

Sýslumaður Austur-Skaftafellssi 

Sýslumaður Vestur 

arfógetinn í Vestman 

Sýslumaður R 

Sy stur naður Á fossi. 

| epps og Kjósarhrepps. 

ið hafa borist innheimtumann í (2. 

    

ing á greiðslukvittun innheu 

hví að skil hali verið gerð á réttum tíma. 

á launagre 

; greiðslu. Ef svo reynist skul 

;rein ekki rétt skal innheimtumaður staðgre 

Þegar skil hafa verið leiðrétt sku 

     

    

ein og skil vera rétt er atvinnurekandi laus úr á 

22 laga um staðgreiðslu opinberra gjalda. 
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3. gr. 

Heimili skattstjóri manni sem reikna skal sér endurgjald, skv. 2. tölul. 4. gr. laga, um 

staðgreiðslu opinberra gjalda, að gera skil á staðgreiðslu einu sinni á ári skal sú skilagrein 

hafa borist viðkomandi innheimtumanni fyrir 15. janúar árið á eftir staðgreiðsluári. Veiti 

skattstjóri slíka heimild skal hann tilkynna það innheimtumanni staðgreiðslu í umdæmi 

skattgreiðanda. Jafnframt skal skattstjóri áætla á grundvelli viðmiðunar útsvarsþátt 

skattgreiðandans á staðgreiðsluárinu og tilkynna áætlunina til ríkisbókhalds. Ríkisbókhald 
skal hlutast til þess að persónuafsláttur skattgreiðandans sem ganga skal upp í útsvar skili sér 

til viðkomandi sveitarfélags á þann hátt að "2 hluti áætlaðs persónuafsláttar upp í útsvar 

greiðist sveitarfélaginu mánaðarlega. 

6. gr. 

Um uppgjör og skil innheimtumanna staðgreiðslu skv. 3. gr. gildir reglug 

uppgjör á innheimtu staðgreiðslufé nr. 596/1987, eftir því sem við á, og reglt 1ge rð um 

reikningsskil innheimtumanna ríkissjóðs nr. $30/1975. Ríkisféhirði er heimilt að gefa inn- 

heimtumönnum staðgreiðslu nánari fyrirmæli um upgjör og skil á hluta ríkissjóðs. 

erð um 

7. gr. g 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. 20. gr. laga nr. 45/1987, um stadgreidslu opinberra 

gjalda, með síðari breytingum, gildir frá 1. janúar 1988. 

Fjármálaráðuneytið, 31. desember 1987. 

F.h.r. 

Sigurgeir Jónsson. 

Indriði H. Þorláksson. 

30. desember 1987 Nr. 615 

REGLUGERÐ 

um frádráít vegna gjafa til menningarmála o.fl. 

I. gr 

Skilyrði fyrir frádrætti gjafa samkvæmt ákvæði 3. mgr. 1. tölul. 1. mgr. 31. gr. laga nr. 

75(1981, um tekjuskatt og eignarskatt, eru þau að framteljandi le bel í fram móttökukvittun 

með framtali sínu frá stofnun, sjóði eða félagi sem fellur undir skilgreiningu 2. gr. 

reglugerðar þessarar. 

Viðkomandi stofnun, sjóður eða félag skal hafa sett sér skipulagsskrá, lög eða 

samþykktir yfir starfsemi sína. Undanþegin þessu ákvæði er starfsemi á vegum ríkissjóðs og 

stofnana hans eða sveitarsjóða og stofnana þeirra, svo og starfsemi sú er tilgreind er í d-lið 2. 

gr. reglugerðar þessarar. 

Árstillög félagsmanna og styrktarfélaga teljast ekki til gjafa í þessu sambandi. 

2. gr. 

Málaflokkar þeir sem til greina koma eru: 

a. Hver konar menningarmálastarfsemi fyrir almenning, svo sem byggingar skólahúsa og 

íþróttamannvirkja og rekstur skóla, íþróttastarfsemi, fræðiritaútgáfa og fræðslukvik- 

myndagerð, bóka-, skjala-, lista- og minjasöfnun, bókmennta- og listastarfsemi, 

verndun fornra mannvirkja og sérstæðra náttúrufyrirbrigða, skóggræðsla, sandgræðsla, 

verndun fiskimiða o.fl. sem til menningarmála heyrir.
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Hvers konar vísindaleg rannsóknastarfsemi, hvort heldur er á sviði hugvísinda eða 

raunvísinda. 

c. Hvers konar viðurkennd líknarstarfsemi. Hér til telst m.a. bygging og rekstur 
sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, elliheimila, vöggustofa, barnaheimila, stofnana fyrir 

drykkjusjúklinga og lamaða og fatlaða og annarra hliðstæðra stofnana. Hér til teljast 

enn fremur slysavarnir á landi, sjó og í lofti. 

d. Starfsemi Þjóðkirkjunnar og annarra opinberlega viðurkenndra trúarfélaga, er söfnuði 

hafa hér á landi, starfsemi deilda innan slíkra safnaða, svo og hver önnur viðurkennd 

kirkjuleg starfsemi. 

3. gr. 

Á móttökukvittun, sbr. 1. gr. reglugerðar þessarar, skal koma fram nafn og heimili 

gefanda, hver gjöfin sé og hvert sé verðmæti hennar. Tekið skal fram að um gjöf sé að ræða 

og fjárhæðin skal tilgreind í bókstöfum og tölustöfum. 

4. gr. 
Adilum sem gefa ut måttåkukvittanir, sbr. 1. gr. bessarar reglugerdar, skal skylt ad 

senda skattyfirvöldum ársreikninga ásamt lögum, reglugerð eða skipulagsskrá yfir starfsemi 

sína, sé um það beðið. 

5. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 3. mgr. 1. tölul. 1. mgr. 31. gr. og 119. 

gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, öðlast gildi 1. janúar 1988. Jafnframt er 

felld úr gildi reglugerð nr. 748/1983 frá og með 1. janúar 1988. 

Fjármálaráðuneytið, 30. desember 1987. 

F.h.r. 

Sigurgeir Jónsson. a 

Indriði H. Þorláksson. 

Nr. 616 18. desember 1987 

REGLUGERÐ 

um innheimtu framleiðslugjalds af afurðum sauðfjár umfram verð- 

ábyrgð ríkissjóðs á verðlagsárinu 1986—87. 

1. gr. 

Til að framleiðendur sauðfjárafurða fái sama verð fyrir þann hluta framleiðslu sinnar, 

sem er umfram það magn sem þeim er tryggt fullt verð fyrir með samningi ríkisstjórnarinnar 
við Stéttarsamband bænda, sbr. a lið 30. gr. |. nr. 46/1985 og það magn sem Framleiðnisjóður 

landbúnaðarins tók verðábyrgð á að hluta eða öllu leyti, skal á verðlagsárinu 1986/87 

innheimta framleiðslugjald af þeim hluta innlagðra sauðfjárafurða, sem er umfram 

verðábyrgð ríkissjóðs. Undanþegin framleiðslugjaldi eru þó 180 tonn kindakjöts ásamt 

tilsvarandi innmat, sem Framleiðnisjóður landbúnaðarins hefur aflétt verðskerðingu á skv. 

samþykktum stjórnar sjóðsins. 

Framleiðslugjald þetta skal ekki hafa áhrif á útsöluverð sauðfjárafurða til neytenda.
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2. gr. 

Það framleiðslugjald sem sláturleyfishafar skulu standa skil á til Framleiðsluráðs 
landbúnaðarins skal annars vegar nema fullu afurðaverði kjöts og sláturs dilka og geldfjár í 

úrvalsverðflokki til og með þriðja verðflokki og hins vegar fullu afurðaverði kjöts í fjórða til 

sjötta verðflokki skv. verðlagsgrundvelli sauðfjárafurða 1. september 1986. 

a 
DD. IQ

 r. 
Gjald það sem hverju búmarkssvæði og hverjum framleiðanda er gert að greiða skal 

reikna þannig: 
1. Reikna skal hvort og þá hve mikið framleiðsla sauðfjárafurða á hverju svæði hefur farið 

umfram það magn sem tryggt er fullt verð fyrir með samningi ríkisstjórnarinnar við 

Stéttarsamband bænda. Hafi sami framleiðandi lagt inn sauðfjárafurðir hjá fleiri en 
einni afurðastöð skiptist framleiðsla hans utan fullvirðisréttar hlutfallslega milli 
afurðastöðvanna. 
Við útreikning verðskerðingar hjá framleiðendum skal reikna með sömu flokkun 

kindakjöts í dilka- og geldfjárkjöt annars vegar og kjöt í fjórða til sjötta verðflokki hins 

vegar og gert var við útreikning fullvirðisréttar við framleiðslu sauðfjárafurða skv. 

reglugerð nr. 339/1986 og uppgjör þeirra í desember 1986. 
3. Við uppgjör á verðskerðingu hjá framleiðendum fyrir sauðfjárafurðir á verðlagsárinu 

1986/87 skal samhliða taka tillit til framlaga sem Framleiðnisjóður landbúnaðarins hefur 
greitt til afurðastöðva á verðlagsárinu til að aflétta verðskerðingu hjá framleiðendum og 
til að auðvelda framleiðendum sauðfjárafurða aðlögun að fullvirðisrétti með fækkun 
fullorðins fjár. 

0 

to
 

4. gr. 

Hafi sláturleyfishafi selt á innanlandsmarkaði kjöt sem fellur utan verðábyrgðar skv. 1. 
gr. eða á það í birgðum sem ríkissjóður verðtryggir þegar uppgjör skv. ákvæðum þessarar 

reglugerðar fer fram, skal hann auk framleiðslugjalds skv. 4. gr. greiða mismun óniður- 

greidds heildsöluverðs og framleiðslugjalds að frádregnu skilaverði útflutnings og sjóða- 

gjöldum á heildsölustigi þannig: 

A. Verðskerðingarafurðir og afurðir sem Framleiðnisjóður landbúnaðarins léttir verð- 

skerðingu af skal reikna á verði meðalútflutnings verðlagsársins 1986/87. 

B. Afurðir af fé í verðábyrgð Framleiðnisjóðs landbúnaðarins skal reikna á útflutnings- 

verði, annað en slátur, sem reiknast skv. lið A. 
C. Geymslugjald skal greiða til loka verðlagsársins á allt kjöt sem hér um ræðir og 

vaxtagjald skal greiða til 25. nóvember 1987. 

5. gr. 
Framleiðsluráð landbúnaðarins annast útreikning gjaldsins eftir ákvæðum reglugerðar 

þessarar og skv. ákvörðun landbúnaðarráðherra, að fengnum tillögum framkvæmdanefndar 

búvörusamninga að uppgjöri. Framleiðsluráð annast ennfremur innheimtu gjaldsins, vörslu 

og reikningshald og reiknar gjald sem hverjum sláturleyfishafa og framleiðanda ber að 

greiða og tilkynnir viðkomandi sláturleyfishafa um þær greiðslur sem honum ber að inna af 

hendi vegna uppgjörsins. Sláturleyfishafar skulu hafa lokið skilum á álögðu framleiðslu- 

gjaldi til Framleiðsluráðs landbúnaðarins skv. útreikningum þess eigi síðar en í árslok 1987. 

Framleiðsluráði er heimilt við uppgjör skv. þessari reglugerð að skuldajafna útflutnings- 

bótareikninga við innheimtukröfur vegna framleiðslugjalda hjá sláturleyfishöfum. Reikna 

skal afurðalánavexti í uppgjöri milli aðila eftir því sem við á til og með 31. desember 1987 og 
hæstu leyfilegu dráttarvexti á greiðslur frá 1. janúar 1988.
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6. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins endurgreiðir sláturleyfishöfum framleiðslugjaldið í 

samræmi við útreikninga skv. 5. gr. þannig að hver sláturleyfishafi fái greitt sama hlutfall af 

heildsöluverði útfluttra sauðfjárafurða á verðlagsárinu 1986/87. Greiðslan fari fram þegar 

fyrir liggur uppgjör á verðábyrgð ríkisins skv. samningi Stéttarsambands bænda og 

ríkissjóðs. 

7. gr. 

Rísi ágreiningur um gjaldskyldu eða önnur atriði skv. reglugerð þessari, sker 
landbúnaðarráðherra úr þeim ágreiningi. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 46/1985 um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum og öðlast gildi þegar í stað. 

Landbúnaðarráðuneytið, 18. desenber 1987. 

Jón Helgason.   
Guðmundur Sigþórsson. 

Nr. 617 22. desember 1987 

GJALDSKRA 

fyrir heilbrigðiseftirlit á Suðurlandssvæði fyrir árið 1988. 

1. gr. 

Gjöld vegna heilbrigðiseftirlits á Suðurlandssvæði, sbr. gjaldskrá nr. 470/1985, verða á 

árinu 1988 sem hér segir: 

Eftirlitsgjöld: 1. flokkur kr. 6 250,00 
2. flokkur kr. 12 500,00 

3. flokkur kr. 23 750,00 

4. flokkur kr. 40 000,00 

Leyfisgjåld: 1. flokkur kr. 2 400,00 

2. flokkur kr. 4 800,00 

3. flokkur kr. 7 200, 00 

4. flokkur kr. 9 600,00 

Gjöld fyrir vottorð eru kr. 825,00 

2. gr. 

Ofangreind gjaldskrå sveitarfélaga å starfssvædi heilbrigdiseftirlits Sudurlands stadfestist 

hér med samkvæmt 22. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigdiseftirlit. 

Heilbrigðis- og trvggingamálaráðuneytið, 22. desember 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson.     
Soffía Magnúsdóttir. 
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9. gr. 

Talmeinafræðingi ber að þekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér 
nýjungar er varða starfið. 

10. gr. 

Talmeinafræðingi er skylt að halda skýrslur um þá, er leita til hans í samræmi við 
fyrirmæli landlæknis. 

11. gr. 

Verði landlæknir þess var, að talmeinafræðingur vanrækir skyldur sínar, fer út fyrir 
verksvið sitt eða brýtur í bága við fyrirmæli laga eða heilbrigðisyfirvalda skal hann áminna 

viðkomandi. Nú kemur áminning ekki að haldi og ber þá landlækni að leggja málið fyrir 

ráðherra. Getur þá ráðherra úrskurðað, að viðkomandi skuli sviptur starfsleyfi, en skjóta 

má þeim úrskurði til dómstóla. 

12. gr. 

Um talmeinafræðinga gilda að öðru leyti og eftir því sem við getur átt, reglur laga um 

lækningaleyfi, réttindi og skyldur lækna og annarra, er lækningaleyfi hafa og um 

skottulækningar. 

Reglur laga um þessi efni gilda um refsingu vegna brota talmeinafræðinga og um 

sviptingu og um endurveitingu starfsleyfa. 

Með mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

13. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 24/1985, um starfsheiti og starfs- 

réttindi heilbrigðisstétta, öðlast gildi þegar við birtingu. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Heilbrigðisráðherra er heimilt til 31. desember 1988 að víkja frá skilyrðum 2. gr. þegar í 

hlut eiga umsækjendur sem hafa menntun á þessu sviði, þótt hún jafngildi ekki þeim kröfum 

sem fram koma í 2. gr., enda séu þeir í starfi sem talmeinafræðingar við gildistöku 

reglugerðarinnar og hafi starfað sem slíkir samfellt síðustu 3 ár fyrir gildistöku. 

Aðeins má þó veita slík leyfi að landlæknir og yfirlæknir Heyrnar- og talmeinastöðvar 
Íslands mæli með leyfisveitingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 21. desember 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 619 21. desember 1987 

GJALDSKRA 

vegna hundahalds í Garðabæ fyrir árið 1988. 

1. gr. 

Gjald fyrir leyfi til að halda hund í lögsagnarumdæmi Garðabæjar, sbr. c. lið 3. gr. 

samþykktar um hundahald í Garðabæ frá 11. mars 1983, skal vera kr. 4 500 fyrir árið 1988. 

Gjaldið greiðist fyrirfram um leið og hundahreinsun fer fram. Eindagi leyfisgjaldsins er 

1. janúar 1988.
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2. gr. 
Gjald vegna töku á hundum, sbr. 2. gr. samþykktar um hundahald í Garðabæ, skal vera 

kr. 1 200 í fyrsta skipti, 2 400 í annað skipti og 3 600 í þriðja skipti og oftar. 

3. gr. 

Um vexti á vangreiddu leyfisgjaldi gilda almennar reglur. 

4. gr. 
Ofangreind ákvörðun bæjarstjórnar Garðabæjar staðfestist hér með samkvæmt 22. gr. 

laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að gilda á árinu 1988. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 21. desember 1987. 

F.h.r. 

Ingimar Sigurðsson. 

Soffía Magnúsdóttir. 

16. desember 1987 Nr. 620 

REGLUGERÐ 

um (7.) breytingu á reglugerð um flokkun eiturefna og hættulegra 

efna nr. 445/1978. 

1. gr. 
Við 1. gr., lista II, bætist: 

„DÍETÝLETRI, sjá etra 
ETRI (ETER; ETÝLETRI), ef látið er úti meira magn en 200 ml, sbr. lista IV A 
DÍKLÓRMETAN, ef látið er úti meira magn en 200 ml, sbr. lista IV A 
ÍSÓPRÓPÝLETRI. 

2. gr. 

Í 2. gr., lista IV A, skulu gerðar eftirfarandi breytingar: 
Í stað „DÍKLÓRMETAN (METÝLENDÍKLÓRÍÐ)“ kemur „DÍKLÓRMETAN 

(METYLENDÍKLÓRIÍÐ), ef látið er úti 200 ml eða minna magn, sbr. lista Il“, 
og í stað „ETRI (ETER, ETÝLETRI)“ kemur 
„ETRI (ETER, ETÝLETRI), ef látið er úti 200 ml eða minna magn, sbr. lista II“. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 2. gr. laga um eiturefni og hættuleg 

efni nr. 85/1968, öðlast gildi við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. desember 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 
      
Ingoif J. Petersen.
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GJALDSKRÁ 
tofunnar fyrir löggildingu og eftirlit með mælitækjum 
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8. Mæliker: 

Rumtak I dl-1 1 .........0.0.0000.00 0000 nr krrnere Kr... 200,00 
Rúmtak l0dl-S0dl ............00.0.0 0 — 200,00 
Rúmtak vínmæla (veltim. og kúlum.)3-60l ..........0.0... 0. — 280,00 

9. Rennslismælar: 

Rennslismælar fyrir olfur og bensín ...........0.0. 000... Kr. 380,00 

Bensín og olíusölumælar ..................0.. 0 — 350,00 

10. Rennslismælar fyrir mjålk ...........00.... 0... Kr. 380,00 

2. gr. 

Vottorðsgjald ................. 2. nnrnknee Kr. 400,00 

3. gr. 

Auk löggildingargjalds reiknast kaupgjald fyrir starfsmenn Löggildingarstofunnar 

samkvæmt taxta hennar fyrir selda vinnu. 

Brot úr klukkustund reiknast sem ein klukkustund. 

Et löggilding eða eftirlit fer ekki fram á Löggildingarstofunni, reiknast auk kaupgjalds, 
ferðakostnaður og iðgjald af vátryggingu á tækjum og ferðatryggingum. 

Gjaldskrá þessi er hér með sett samkvæmt 5. gr. tilskipunar nr. 1 13. mars 1925, um 

mælitæki og vogaráhöld, til þess að öðlast gildi 15. janúar 1988 og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 28/1987. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 15. desember 1987. 

Jón Sigurðsson. 

10. desember 1987 Nr. 622 

AUGLÝSING 

um friðlýsingu Eldborgar undir Geitahlíð. 

Samkvæmt heimild í 22. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd, hafa Náttúruverndarráð 

og náttúruverndarnefnd Grindavíkur ákveðið að friðlýsa sem náttúruvætti Stóru-Eldborg og 

Litlu-Eldborg undir Geitahlíð, Grindavík, ásamt næsta nágrenni. 

Mörk hins friðlýsta svæðis eru eftirfarandi: 

Að norðan fylgja þau mörkum hrauns og hlíðar, 200 m austur fyrir nyrstu gíga í gígaröð 

Litlu-Eldborgar. Þaðan hugsast bein lína í austurhorn hrauntraðar frá Litlu-Eldborg um 225 
m sunnan borgarinnar. Síðan bein lína í vestnorðvestur að þjóðvegi, eftir honum að 
vesturjaðri hraunsins frá Stóru-Eldborg. Að vestan fylgja mörkin hraunjaðrinum. 

Eftirfarandi reglur gilda um svæðið: 

1. Gjalltaka og mannvirkjagerð er óheimil, svo og hvers konar jarðrask, sem breytir eða 
veldur skemmdum á útliti gíganna. 

2. Skylt er vegfarendum að sýna varúð, svo að ekki spillist gróður eða aðrar minjar á hinu 
friðlýsta svæði umhverfis eldstöðvarnar.
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3. Akstur utan vega og merktra slóða er óheimill. 
4. Beitarréttindi skulu haldast svo sem verið hefur. 

Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs og náttúruverndar- 

nefndar Grindavíkur. 
Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 
Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni, sem tekur gildi við birtingu þessarar auglýsing- 

ar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 10. desember 1987. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. . 

Runólfur Þórarinsson. 

Fylgiskjal. 

ELDBORGIR 

UNDIR GEITAHLÍÐ 
NÁTTÚRUVÆTTI 

GEITAHLÍÐ 
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Sjálfseignarstofnunina Móðir og barn, útgefin á 
venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 7. desember 1987. Skipulagsskráin er 
þannig: 

STOFNSKRÁ 
sjálfseignarstofnunarinnar Móðir og barn. 

1. gr. 

Sjálfseignarstofnunin heitir Móðir og barn. Lögheimili hennar og varnarþing er í 
Reykjavík. Stofnaðilar eru undirritaðir sex einstaklingar, sem eiga sæti í stjórn stofnunar- 
innar. 

2. gr. 

Tilgangur stofnunarinnar er að standa fyrir ráðgjöf og félagslegri aðstoð við mæður eða 
foreldra og börn, sem þurfa á hjálp að halda. Með mæðrum er hér átt við þungaðar konur 

jafnt sem mæður fæddra barna. 

3. gr. 

Starf stofnunarinnar grundvallast á því viðhorfi, að mannslífið sé friðheilagt frá getnaði 

og að veita beri því vernd og aðhlynningu á sérhverju stigi þess, fyrst og fremst innan 

vébanda fjölskyldunnar, en einnig með samfélagslegri hjálp, eftir því sem nauðsyn krefur. 

4. gr. 

Í öllu starfi stofnunarinnar skal ávallt miðað við, að sú aðstoð njóti forgangs, þar sem 

mest er í húfi í mannlegum verðmætum og bæta má úr brýnustu neyðinni. 

5. gr. 

Einstæðar mæður (einkum mæður ungbarna og þungaðar konur) skulu fyrst og fremst 

hafðar í huga, þegar áætlun er gerð um verkefni stofnunarinnar, sérstaklega hvað varðar 

stofnun og starfrækslu heimilis. Einnig skal þó stefnt að því, að stofnunin geti útvegað 

húsnæði fyrir foreldra eða einstæða feður og börn þeirra. 

6. gr. 

Gengið er út frá því, að öll aðstoð stofnunarinnar miðist við að gera mæður eða foreldri 

sjálfbjarga og því fær um að sjá sjálfum sér og börnum sínum farborða af eigin rammleik. 

7. gr. 

Verkefnasvið stofnunarinnar skal í höfuðatriðum vera tvíþætt. Annars vegar sé um 

ráðgjöf að ræða fyrir mæður eða foreldra, sem búa við ótryggar aðstæður, hvað varðar 
afkomu, húsnæði eða möguleikann á að fæða eða annast um barn sitt. Skal sú ráðgjöf miðast 

við (a) að leiða í ljós, hverjar séu rætur vandans og hvernig best megi leysa úr honum, (b) að 

vera móðurinni eða foreldrunum til andlegs stuðnings, (c) að miðla upplýsingum um þá 
aðstoð, sem stendur til boða frá ríki, sveitarfélögum eða sjálfstæðum stofnunum og 

félagasamtökum. Hins vegar er svo um beina félagslega aðstoð að ræða, hvað snertir 
útvegun húsnæðis, rekstur heimilis fyrir mæður eða foreldra og börn þeirra, þungunarpróf
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og ýmsa aðra félagslega aðstoð, eftir efnum og aðstæðum stofnunarinnar. Þar kemur t.d. til 

greina hjálp við barnagæslu (eða meðalganga um slíka hjálp), útvegun ýmissa nauðsynja, er 
tengjast heimilishaldi barnafólks, og aðstoð við umsóknir eða málaleitan hjá öðrum 

stofnunum fyrir þá skjólstæðinga, sem þurfa þess með. 

8. gr. 

Aðrir verkefnaþættir stofnunarinnar (s.s. fjármögnun með söfnunum, hugsanlegur 

rekstur skrifstofu og upplýsingamiðlun um tilgang og starfssvið stofnunarinnar) skulu alfarið 

þjóna þeim tveimur verkefnaþáttum, sem raktir voru í 7. gr. 

9. gr. 

Stofnunin skal jafnan hafa þá stefnu að leitast við að eiga sitt eigið húsnæði til að anna 
umtalsverðum hluta eftirspurnar frá skjólstæðingum á hverjum tíma. Þó skal einnig leitast 

við að útvega leiguhúsnæði með hagkvæmum kjörum til að koma til móts við þá 

húsnæðisþörf, sem eigi verður betur uppfyllt á hverjum tíma. Við val á öllu húsnæði fyrir 

skjólstæðinga skal við það miðað, að það henti sem best fyrir barnafólk. 

10. gr. 

Stjórn stofnunarinnar skal ráða einstakling til að annast daglegan rekstur heimilisins og 

annað starfsfólk eftir því sem þörf krefur og fjárhagur leyfir. Jafnframt áskilur stofnunin sér 

rétt til að leita sérfræðiaðstoðar (s.s. læknis eða lögfræðings), ef hennar gerist þörf. 

11. er. 

Stjórn stofnunarinnar skal taka saman ýtarlegar starfsreglur, er kveði á um búsetuskil- 

yrði, leigutíma, aðrar húsreglur á heimili stofnunarinnar og réttindi og skyldur leigjenda 

jafnt sem stofnunarinnar sjálfrar gagnvart þeim. 

12. gr. 

Stjórn stofnunarinnar skipa sex menn: formaður, ritari, gjaldkeri og þrír meðstjórn- 

endur. Falli einhver stjórnarmaður frá eða segi sig úr stjórninni, tilnefnir stjórnarfundur 

annan í hans stað. Á stjórnarfundum ræður afl atkvæða. Falli atkvæði jafnt, skal leitað nýs 

samkomulags. Takist það ekki, má leggja tillöguna óbreytta fyrir næsta stjórnarfund; falli 

atkvæði þá jafnt á ný, skal atkvæði formanns vega tvöfalt. 

13. gr. 

Aðalfund skal halda í apríl eða maí ár hvert. Til hans skal boðað skriflega með einnar 

viku fyrirvara. Á aðalfundi skal taka til meðferðar eftirfarandi mál: 

1. Formaður stjórnar gefur skýrslu um starfsemi stofnunarinnar á liðnu starfsári. 

Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga stofnunarinnar. 

Kosning stjórnarmanns eða stjórnarmanna, ef um það er að ræða, skv. 12. gr. 

Kosning endurskoðanda, sbr. 18. gr. 

Önnur mál. 

Heimilt er stjórninni að kveðja til yfirumsjónarmenn með starfsemi, framkvæmdum og 

fjáröflun stofnunarinnar sem áheyrnarfulltrúa á aðalfundi. 

E
S
 

14. gr. 

Til annarra stjórnarfunda skal boða eigi sjaldnar en þrisvar á ári og að jafnaði á 
hverjum ársfjórðungi.
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IS. gr. 

Stjórn stofnunarinnar fer með öll fjármál hennar og annast allar framkvæmdir. Í brýnni 

nauðsyn getur stjórnin ráðið sérstakan fjármálastjóra eða framkvæmdastjóra til að annast 

viðamikla söfnunarherferð eða framkvæmdir á vegum stofnunarinnar. einnig er stjórninni 

heimilt að mynda starfsnefndir um ákveðin verkefni með tilnefningu manna úr stjórn og 

utan Í r (t.d. he imilisnefnd með fulltrúum skjólstæðinga og starfsmanna). 

      

   

16. gr. 

Undirritaðir stofnaðilar og þrír gefendur hafa lagt fram stofnfé stofnunarinnar, samtals 
) 000 krånur. Stofnskrå þessi felur ekki í sér neinar skuldbindingar þessara einstaklinga 

varðandi framlör na stofnunarinnar umfram nefnda fjárhæð. 

Tekjustofnar leyti það fé, sem stofnuninni kann að aflast með gjöfum eða 

framlögum frá g yrirtækum, félögum, opinberum aðilum eða sjálfstæðum 

stofnunum: bar 2 að auki hugsanlegar eignatekjur og arður af sparifé. 
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1/. gr. 

Fé það, sem stofnunin eignast, skal jafnóðum ávaxtað í bönkum. sparisjóðum eða 

ríkistryggðum skuldabréfum á nafni stofnunarinnar, nema þess sé þörf til reksturs eða 

framkvæmda. Verði einhver dráttur á framkvæmdum, skal verðtryggja sjóði stofnunarinn- 
ar, eftir því sem unnt er 

  

18. gr. 

Stjórnin skal árlega láta gera reikning yfir rekstur og efnahag stofnunarinnar. Skal 
reikningurinn endurskoðaður af tveimur mönnum, Öðrum tilnefndum af ríkisendurskoðun 
og hinum af stjórninni, og skal hann vera löggiltur endurskoðandi. Úrdráttur úr reikningun- 

um skal sendur dómsmálaráðuneyti, félagsmálaráði Reykjavíkur og öðrum aðilum, sem 

stofnunin kann að hafa samstarf við, skv. ákvörðun stjórnar. 

19. gr. 

Komi að því, að stjórnin sjái sér ekki fært að reka stofnunina áfram, getur hún tekið um 
það ákvörðun. í með minnst fimm samhljóða atkvæðum, að leggja stofnunina niður. Hreinar 
eignir hennar skulu þá renna til viðurkenndrar líknarstofnunar, sem annast sambærilega 

hjálparstarfsemi fyrir bágstaddar mæður og börn þeirra; einnig er heimilt, að eignir 
stofnunarinnar skiptist á milli fleiri en einnar slíkrar stofnunar, og fer það eftir ákvörðun 
meirihluta stjórnar. 

   

  

20. gr. 

Stofnskrá Á þessari getur stjórn stofnunarinnar ekki breytt nema með atkvæðum a.m.k. 
fjögurra stjórnarmanna á aðalfundi, en þó því aðeins, að dómsmálaráðuneytið staðfesti 
b inguna. 

Reykjavík, 1. desember 1987. 

Jón Valur Jensson Sólvallagötu 32A, 

Elínborg Lárusdóttir, Sólvallagötu 32A, 

Bi Sig. Guðmundsson, Dísarási 14, 

Ragnhildur Pála Ófeisdóttir, Sólvallagötu $1, 
Þórsteinn Ragnarsson, Rafstöðvarvegi 3, og 

Kristinn Á gúst Friðfinnsson, Tómasarhaga 39, öll í Reykjavík.
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REGLUGERÐ 

um (1.) breytingu á reglugerð um opnunartíma lyfjabúða 

nr. 30/1983. 

1. gr. 

Við fyrstu grein bætist nýr svohljóðandi töluliður: 

„1.5. Ráðuneytið getur, ef sótt er um það sérstaklega, heimilað lyfjabúðum að hafa opið 

umfram almennan afgreiðslutíma, sbr. tl. 1.1., svo sem hér segir: 

Mánudaga til fimmtudaga ..............0%.000 0000 n nn. kl. 9(10) — 19 

Föstudaga ............000000 0000 kl. 9(10) — 20 
Laugardaga .............%%..0.. 0 nn nn kk nknnnee kl. 9(10) — 16“ 

2. gr. 

Töluliður 1.S. í 1. gr. verður 1.6. 

3. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 20. gr. laga um lyfjadreifingu nr. 76 21. maí 1982, 

öðlast gildi við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 28. desember 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Ingolf J. Petersen. 

Nr. 625 22. desember 1987 

LÖGREGLUSAMÞYKKT 
fyrir Reykjavík. 

1. gr. 

Samþykkt þessi gildir fyrir lögsagnarumdæmi Reykjavíkur. 

2. gr. 

Með almannafæri er í samþykktinni átt við götur og svæði, ætluð til almenningsnota. 

Ákvæðin um almannafæri gilda einnig eftir því sem við á um aðra staði, sem opnir eru 
almenningi, verslanir, veitingastaði, bifreiðastöðvar, biðskýli, söfn o. fl. 

3. gr. 
Uppþot, áflog, óspektir, eða önnur háttsemi, sem raskar allsherjarreglu, má ekki eiga 

sér stað á almannafæri, og ekki mega menn þyrpast þar saman, ef það truflar umferð eða 

veldur vegfarendum öðrum óþægindum. 
Enginn má sýna öðrum áreitni á almannafæri eða sýna þar af sér ósæmilega háttsemi. 

4. gr. 

Lögreglustjóri getur bannað notkun hátalara, hljómflutningstækja, hljóðfæra eða 

annars þess háttar á eða við almannafæri, ef ástæða er til að ætla að hún valdi ónæði eða 

truflun.
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5. gr. 

Bannað er að hafast nokkuð að, sem veldur ónæði eða raskar næturró manna. 

6. gr. 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri við biðstöðvar almenningsvagna, 

miðasölur, skemmtistaði, verslanir og aðra afgreiðslustaði, skal fólk raða sér þannig að þeir, 

sem fyrstir koma, fái fyrstir afgreiðslu. 

7. gr. 

Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur að segja til nafns síns og heimilis, 

þegar lögreglan krefst þess. 

8. gr. 

Skylt er að hlýða fyrirmælum, sem lögreglan gefur, vegna umferðarstjórnar eða til þess 

að halda uppi reglu á almannafæri. 

Lögreglan getur vísað þeim mönnum í burtu af almannafæri, sem með háttsemi sinni 

valda vegfarendum eða íbúum í nágrenninu ónæði. 

9. gr. 

Gluggaþvott má ekki framkvæma nema í frostlausu veðri, ef þvotturinn veldur rennsli á 

gangstétt eða götu. Ekki má þvo glugga, ef hætta er á því að vatn slettist á vegfarendur. 

Eiganda eða umráðamanni húss er skylt að fjarlægja af húsi sínu snjó og grýlukerti, sem 
fallið geta niður og valdið hættu fyrir vegfarendur. 

10. gr. 

Öllum ber að gæta þess að ganga vel um á almannafæri og skemma þar ekki hluti, sem 

ætlaðir eru til almenningsnota eða prýði. Þetta á einnig við þann hluta af húsum og öðrum 

mannvirkjum, sem liggja að almannafæri. 

Á slík mannvirki og hluti má ekki mála eða teikna og ekki festa auglýsingar, nema með 

leyfi eiganda eða umráðamanns. Þá er óheimilt að reisa auglýsingaskilti á almannafæri nema 

með leyfi borgaryfirvalda. Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður, þegar 

þær hafa fullnægt tilgangi sínum, og hreinsa vel staðinn, þar sem þær voru hafðar. Löglega 

uppfestar auglýsingar má enginn rífa niður, saurga eða gera ólæsilegar á annan hátt. 

Þess skal gætt að troða ekki ræktaða bletti, grasreiti, blómabeð og limgerði á 

almannafæri og bannað er að slíta þar upp blóm. 
Umferð báta um Tjörnina er bönnuð, nema í þágu borgarinnar eða með leyfi 

lögreglunnar. 

11. gr. 

Borgarstjórn getur sett reglur um skemmtigarða, kirkjugarða, leikvelli og önnur 

opinber svæði, enda séu reglurnar festar upp við innganginn eða á öðrum áberandi stað. 

12. gr. 

Tilkynna skal lögreglustjóra um fyrirhugaðar hópgöngur og útifundi í því skyni, að hann 

geti gert viðeigandi ráðstafanir varðandi stjórnun umferðar. 

13. gr. 

Á almannafæri má ekki nota skotvopn, halda flugeldasýningar, ganga með logandi blys 

eða kveikja í bálköstum nema með leyfi lögreglustjóra. 
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20. gr. 

Á götum borgarinnar eða þar sem hætta getur stafað af má ekki hindra umferð með 

skemmtunum eða leikjum. Bannað er að hanga aftan í bifreiðum, sem eru á ferð um göt- 
urnar. 

21. gr. | 

Ef ís á sjó eða vötnum þykir ekki nógu traustur getur lögreglustjóri bannað alla umferð 
um hann. 

22. gr. 

Bannað er að stöðva eða leggja ökutæki nær vegamótum en 5 metra, miðað við brún 
þvervegar. 

23. gr. 

Á eftirtöldum vegum í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur skal hámarkshraði vera 60 km á 
klukkustund: 

a. Miklubraut austan Kringlumýrarbrautar 

b. Kringlumýrarbraut. 

c. Vesturlandsvegi vestan Höfðabakka. 

d. Höfðabakka sunnan Vesturlandsvegar. 

e. Bæjarhálsi vestan Tunguhálss. 

f. Gufunesvegi. 

g. Reykjanesbraut. 

h. Breiðholtsbraut. 

i. Elliðavogi. 
3- Kleppsvegi (stofnbraut). 

k. Sætúni, austan Kringlumýrarbrautar. 

Á svæðinu, sem afmarkast af Suðurgötu, Hringbraut, Ánanausti, Mýrargötu, Grófinni 

og Aðalstræti, skal hámarkshraði vera 30 km á klst. Ákvæði þetta gildir ekki um Túngötu og 

Hofsvallagötu norðan Hringbrautar. 

Á svæði. sem afmarkast af Snorrabraut. Laugavegi. Bankastræti, Lækjargötu, Frí- 

kirkjuvegi, Sóleyjargötu og Hringbraut, skal hámarkshraði vera 30 km á klst. 

Í Suðurhlíðum, þ. m. t. Suðurhlíð milli Bústaðavegar og Sléttuvegar, skal hámarks- 
hraði vera 30 km á klst. 

24. er. 

Þeir, sem flytja farm um götur borgarinnar, skulu gæta þess vandlega að ganga þannig 

frá farminum, að ekki valdi óþrifnaði. Ef eitthvað slæðist eða hrynur niður á almannafæri 

við flutninginn, fermingu eða affermingu, er stjórnanda flutningstækis skylt að hreinsa það 
upp þegar í stað. 

25. gr. 

Á almannafæri mega hestar ekki ganga lausir og lausa hesta má ekki reka um götur 
borgarinnar. 

26. gr. 

Ekki má gera skurð í gangstéttir, götur eða torg borgarinnar né raska þeim á annan 

hátt, nema með leyfi borgarverkfræðings og samþykki lögreglustjóra. Að verki loknu skal 

færa það í samt lag, sem raskað var. Þegar gerður er skurður í gangstétt, skal sá, sem verkið 

vann, sjá um að gangandi vegfarendum sé séð fyrir göngubraut. Slík verk skulu unnin 

þanngi, að sem minnstur farartálmi verði. Þess skal ætíð gætt, að vegfarendur séu aðvaraðir 

um farartálmann með nægilega greinilegum ljósum, þegar dimmt er. Lögreglustjóri gerir 

þær ráðstafanir, er honum þykir þurfa til að afstýra hættu fyrir vegfarendur. Getur hann



Nr. 625 1236 22. desember 1987 

bannað umferð um götur að nokkru eða öllu leyti meðan á verki stendur eða skipað fyrir 
um, hvernig umferðinni skuli hagað. Einnig getur hann ákveðið að skurðir í götur séu 
byrgðir og uppgröftur fjarlægður þannig, að umferð sé óhindruð um göturnar á þeim tíma, 

sem ekki er unnið, svo sem að nægurlagi og um helgar. Þá getur lögreglustjóri, ef hann telur 

framkvæmdir dragast um of, látið setja í samt lag það, sem raskað var, á kostnað þess, sem 

verkið átti að vinna. 

27. gr. 

Þegar hús er byggt, rifið, endurbyggt eða flutt, er eiganda eða verktaka skylt að haga 

sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglustjóri gefur, til að forðast farartálma, hættu eða 

óþægindi fyrir vegfarendur. 
Girðingar, sem hafa verið reistar vegna mannvirkjagerðar, skal fjarlægja, þegar þeirra 

er ekki lengur þörf. 
Þegar hús eða annað mannvirki brennur eða það er tekið burt, án þess að annað sé 

byggt í staðinn, er eiganda skylt að ganga svo frá hússtæðinu, að ekki stafi af því hætta, 
óþrifnaður eða óprýði. 

28. gr. 

Enginn má reka knattborð, spilakassa eða leiktæki gegn borgun, nema með leyfi 

lögreglustjóra að fenginni umsögn borgarstjórnar. Leyfi skal ekki veitt til lengri tíma í senn 

en fjögurra ára. Það skal bundið við nafn leyfishafa og rekstur á tilteknum stað. 

Lögreglustjóri ákveður gjald fyrir leyfið, sem greiðist árlega. 
Ef leyfishafi brýtur gegn ákvæðum greinar þessarar eða reksturinn þykir ekki fara vel úr 

hendi, getur lögreglustjóri svipt hann leyfinu, enda hafi leyfishafi ekki látið segjast við 
aðvörun. 

Knattborð, spilakassa eða leiktæki má reka frá kl. 09.00 til 23.30. 

Börnum innan 14 ára er ekki heimill aðgangur að slíkum tækjum nema í fylgd með 
forráðamönnum. Miða skal aldur við fæðingarár en ekki fæðingardag. 

29. gr. 

Veitingastaði er heimilt að hafa opna frá kl. 06.00 til 03.00. Allir gestir, sem eigi hafa 

þar náttstað, skulu hafa farið út eigi síðar en |% stundu eftir að lokað er. Þó má selja 
ferðamönnum greiða á hvaða tíma sem er, ef þeir fá náttstað á veitingastaðnum eftir 

lokunartíma. 

Heimilt er borgarráði, að fenginni umsögn lögreglustjóra, að leyfa annan afgreiðslu- 
tíma, en um ræðir í Í. mgr., á greiðasölustað, sem aðallega er ætlaður fyrir ferðamenn á 

flugvelli eða umferðarmiðstöð. 

30. gr. 

Hver sá, sem rekur veitinga- eða gististað, kvikmyndahús, leikhús eða annað 

samkomuhús eða heldur almenna skemmtun eða sýningu, skal sjá um að allt fari þar vel 

fram og að starfsemin valdi ekki nágrönnum ónæði. 

Slík starfsemi skal háð sérstöku eftirliti og er lögreglunni heimilt að fara um 

samkomusali og önnur húsakynni, sem gestir eiga aðgang að. 

Á öllum giststöðum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

31. gr. 

Ef einhver lætur það ógert, sem honum er skylt að gera samkvæmt samþykktinni, getur 

lögreglustjóri látið framkvæma það eða gert aðrar nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra að 

vanrækslan valdi tjóni. Kostnaður við þetta og kostnaður, sem leiðir af þeim ráðstöfunum, 

er lögreglustjórinn gerir til þess að hindra brot gegn því, sem bannað er í samþykktinni, 

greiðist af brotamanninum eða, ef hann er eigi fær um það, úr ríkissjóði.



22. desember 1987 1237 Nr. 625 

32. gr gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 

öðrum lögum og skulu refsimál rekin að hætti opinberra mála. 

Lögreglusamþykkt þessi, sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt sam- 

kvæmt lögum um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, nr. 1 3. janúar 1890, staðtestist hér 
með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er numin úr gildi lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík, nr. 2 7. Janúar 1930, með 

áorðnum breytingum. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 22. desember 1987. 

Jón Sigurðsson. 

22. desember 1987 Nr. 626 

LÖGREGLUSAMÞYKKT 
fyrir Húsavíkurkaupstað. 

I. KAFLI 

Um reglur og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 

Á almannafæri mega uppþot og óspektir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn þyrpast 

saman á almannafæri svo að til tálma sé fyrir umferð eða til óþæginda fyrir viðstadda. 

Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari er átt við götur, vegi og svæði sem 

almenningur fer um eða ætluð eru til almenningsnota. Um veitingastaði, umferðamiðstöðv- 

ar, verslanir, opinberar stofnanir, kvikmyndahús, leikhús og önnur samkomuhús gilda 

ákvæði samþykktar þessarar eftir því sem við á. 

2. gr. "> 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, skal fólk raða sér þannig að þeir sem 

fyrstir koma fái fyrst aðgang og haga sér í öllu eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan eða 

umsjónarmaður setur til að viðhalda góðri reglu. 

3. gr. 

Þeir sem hyggjast efna til útifunda eða fara í hópgöngu skulu tilkynna það lögreglu- 

stjóra með hæfilegum fyrirvara. Tilkynningu um hópgöngu skal fylgja nákvæm lýsing á 

fyrirhuguðum gönguleiðum, og er lögreglustjóra heimilt að breyta þeim á hvaða stigi sem er, 

ef hann telur nauðsyn bera til. 

4. gr. 

Við sjúkrahús og elliheimili og annars staðar á almannafæri má ekki fljúgast á, æpa, 

kalla, blístra, syngja hátt eða hafa í frammi annan hávaða eða ofsalegt eða móðgandi 

háttalag, sem raskar allsherjarreglu eða ónáðar vegfarendur eða þá sem búa í nágrenninu.
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5. gr. 
Bannað er að hafast að nokkuð það sem raskar næturró manna að óþörfu. Enginn má 

að ástæðulausu berja á dyr, glugga eða hús að utan, né heldur hringja dyrabjöllu, dyrasíma 

eða aðhafast neitt það sem ónáðar eða móðgar heimilisfólk eða veldur því ótta. 

6. gr. 

Å gåtum og vegum eda bar sem hætta stafar af må ekki gera rennibrautir, renna sér å 

skíðum. hjólabrettum, skautum, sleðum eða iðka leiki, skemmtanir eða íþróttir þannig að 

hætta eða umferðartruflun geti af hlotist. Einnig er bannað að hanga utan á farartækjum 

sem eru á ferð eða festa við þau það sem óþægindi eða hætta getur stafað af. 

- 
/ 

TS
 . gr. 

Bannað er að skjóta af byssu eða öðrum skotvopnum í eða nálægt byggð í 

kaupstaðnum, nema á æfingasvæðum sem lögreglustjóri heimilar. Hlaðin skotvopn má ekki 

bera á götum bæjarins eða annars staðar á almannatæri. Þá er öll meðferð skotvopna 

bönnuð í landi kaupstaðarins neðan þjóðvegar nr. 85, á tímabilinu frá Í5. apríl til 15. ágúst ár 

hvert. A almannafæri má ekki kveikja í eldfimum efnum eða sprengiefnum, þó getur 

lögreglustjóri veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef sérstaklega stendur á, svo sem um 

áramót. 

Nauðsynlegar sprengingar vegna mannvirkjagerðar má aðeins gera með sérstöku 

samþykki lögreglustjóra og ber bæði verkstjóri og sá. sem mannvirkið er unnið fyrir, ábyrgð 

á að allrar varúðar sé gætt. 

Sprengiefni eða Önnur slík eldfim efni má hvorki hafa í íbúðarhúsum né annars staðar 

þar sem hætta stafar af. Sprengiefni má aðeins geyma á stöðum sem lögreglustjóri 

samþykkir. 

8. gr. 
Bannað er að hafa í frammi hneykslanlegt athæfi á almannafæri svo sem með 

ósæmilegum orðum eða látbragði, með því að fletta sig klæðum eða gera þarfir sínar á 
hneykslanlegan hátt. 

9. gr. 

Menn, sem eru áberandi ölvaðir eða undir sterkum áhrifum annarra vímugjafa á 

almannafæri skulu vistaðir í fangageymslum lögreglunnar telji hún slíkt nauðsynlegt. Skulu 

þeir þá sæta refsiábyrgð skv. samþykkt þessari, áfengislögum eða öðrum viðeigandi 
lagafyrirmælum. 

10. gr. 

Oheimilt er að villa á sér heimildir og er hver sá sem staddur er á almannafæri skyldur 

að segja til nafns síns og heimilisfangs og sýna persónuskilríki ef lögreglan krefst þess. 

ll. gr. 

Almenningi er skylt að hlýða öllum lögmætum skipunum lögreglu. Ef nauðsyn ber til 

getur lögreglan kvatt sér til aðstoðar hvern fulltíða mann sem viðstaddur er, til að afstýra 

óreglu eða óspektum á almannafæri. Heimtingu eiga slíkir menn á fullum bótum fyrir tjón er 

þeir kunna að bíða við það eftir almennum reglum. 

Il. KAFLI 

Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 

12. gr. 

An leytis hlutaðeigandi húsráðanda eda umrådamanns må enginn låta fyrirberast å 

afgirtum svæðum, húslóðum, eða öðrum stöðum, þar sem gengið er inn í hús.
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18. gr. 

Þegar hús eru byggð að nýju eða eldri hús rifin og byggð upp að nokkru eða öllu leyti, 

skal eigandanum, ef húsið liggur við götu eða svæði, sem almenningur fer um, skylt að skýra 

lögreglustjóra svo frá, áður en verkið byrjar, og sanna fyrir honum heimild sína til verksins. 

Hann skal haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglustjóri setur til að afstýra hættu, 

farartálma eða óþægindum fyrir vegfarendur. 

Verkfæri og efni má ekki leggja frá sér á almannafæri, nema þar sem lögreglustjóri 

leyfir, og eigi má það liggja lengur en nauðsyn krefur. Efni og úrgang skal eigandinn 

fjarlægja strax og hægt er vegna verkefnis þess sem unnið er að. 

19. gr. 

Pallar, stoðir og annar umbúnaður sem notaður er við húsasmíðar eða önnur mannvirki 

eða viðgerðir á þeim skal vera nægilega traust. 

Heimilt er lögreglustjóra að gera ráðstafanir hér að lútandi. Lausir stigar sem notaðir 

eru við viðgerðir á húsum, málun, gluggaþvott og þess háttar skulu vera nægilega traustir og 

skulu ætíð felldir þegar ekki er verið að nota þá. 

20. gr. 

Eigi má hengja utan á hús vöruskápa., sjálfsala, auglýsingaspjöld eða annað þess háttar, 
ef það veldur óþægindum á almannafæri að dómi lögreglustjóra. 

Leyfi byggingarnefnar þarf til að setja upp föst auglýsingaspjöld eða varanlegar 

auglýsingar. 

21. gr. 

Áhöld sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum eða öðru við bryggjur eða 
hús, sem liggja við alfaraveg skulu vera nægilega traust. Ef slík áhöld eru skilin eftir á 

vinnustað þegar vinnustaður er yfirgefinn skal ganga frá þeim á tryggilegan hátt svo að ekki 

hljótist af slys eða hætta fyrir vegfarendur. Brot gegn ákvæðum þessarar greinar eða 

fyrirmælum lögreglustjóra hér að lútandi eru á ábyrgð þess sem verkið vinnur eða annast, 

eða ef hann er ekki tilgreindur þá á ábyrgð eiganda eða umráðamanns. 

22. gr. 

Húseigendum er skylt að hreinsa ís og snjó af húsþökum, ef vegfarendum getur stafað 

hætta af. Bannað er að hafa þakjárn eða annað plötuefni laust úti, og er það á ábyrgð 
eigenda ef slíkt fýkur öðrum til tjóns og meiðsla. Sama gildir um spýtnarusl og annað þess 

háttar sem meiðslum eða skemmdum getur valdið ef fýkur. 

23. gr. 

Báta eða aðra slíka hluti sem tálmað getur umferð, má aldrei setja á vegi, stræti eða 

annan alfaraveg eða svo nærri að nokkur hluti þess gangi inn á veginn eða yfir hann og getur 

bæjarstjórn og lögreglustjóri eða hvor um sig, látið færa slíka muni í burtu á kostnað 

umráðamanns ef hann gerir það ekki sjálfur eftir að hafa verið aðvaraður. 

US
 

24. gr. 

A hafnarmannvirkjum og fjöru má ekki skilja eftir eða kasta neinu sem tjóni getur 

valdið skipum, bátum, mannvirkjum eða á nokkurn hátt hindrað umferð.
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III. KAFLI 

Um umferð á götum o.fl. 

25. gr. 

Fasta afgreiðslu flutningabifreiða, leigubifreiða og vörubifreiða má einungis hafa í því 

húsnæði eða á þeim stað sem bæjarstjórn hefur samþykkt til slíkra afnota. 

Bæjarstjórn getur veitt leyfi í óákveðinn tíma eða tiltekinn tíma í senn, takmarkað það 

við tiltekinn fjölda bifreiða og yfirleitt bundið leyfi þeim skilyrðum er nauðsynleg eru að 
hennar dómi. Sé skilyrðum bæjarstjórnar fyrir slíku leyfi ekki fylgt eða ef ástæður breytast 

verulega að hennar dómi, getur hún fellt leyfið úr gildi fyrirvaralaust. 

Lögreglustjóri getur að fenginni tillögu bæjarstjórnar takmarkað eða bannað umferð 

bifreiða á einstökum götum, ef slík umferð telst hættuleg eða er til sérstakra óþæginda fyrir 

aðra umferð. Einnig getur lögreglustjóri takmarkað bifreiðaferðir innanbæjar að næturlagi. 

26. gr. 

Bifreiðastjórum er algjörlega bannað að nota flautur bifreiða sinna að ástæðulausu. 

Bifreiðastjórar skulu gæta þess að valda eigi hávaða á annan hátt, einkum að kvöld- og 
næturlagi. Þeim ber að sjá um að farþegar í bifreiðum þeirra fari eigi með neinum hávaða er 

valdi ónæði. Óheimilt er að haga akstri þannig, er ökutæki er tekið af stað eða för þess flýtt 

skyndilega, að af stafi óeðlilegur hávaði. 

27. gr. 

Bannað er að leggja í íbúðarhverfum stórum vinnuvélum og vörubifreiðum, tankbif- 

reiðum, sorpbifreiðum, sendiferðabifreiðum eða fólksflutningabifreiðum, sem eru 212 tonn 

að eigin þyngd eða þyngri. Eigendum og umráðamönnum þessara tækja er skylt að nota 

sérstaklega merkt bílastæði sem ætluð eru stórum bifreiðum og vinnuvélum eða fara að öðru 
leyti eftir fyrirmælum lögreglunnar um geymslu þeirra. 

Umferð ofangreindra bifreiða og vinnuvéla um íbúðarhverfi, er óheimil nema í 

atvinnuakstri eða af öðrum brýnum ástæðum. Þó getur bæjarstjórn í samráði við 
lögreglustjóra veitt undanþágu frá þessum reglum ef talið er að slíkt leiði ekki til slysahættu, 

ónæðis eða óþæginda fyrir bæjarbúa. Óheimilt er að láta aflvélar kyrrstæðra bifreiða eða 

vinnuvéla ganga að óþörfu svo komast megi hjá loftmengun á almannafæri eða þar sem ætla 

má að það valdi óþægindum. 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 

slíkt á kostnað eiganda. 

Bæjarstjórn getur ákveðið í samráði við lögreglustjóra hvar á vegum bifreiðar megi 

standa og getur sett reglur um notkun stöðureita og ákveðið gjald fyrir þær. 

28. gr. 

Allur akstur torfæruhjóla, (fjórhjól og önnur ámóta) er bannaður í landi Húsavíkur- 

kaupstaðar nema á æfingasvæðum, sem lögreglustjóri heimilar og bæjarstjórn samþykkir, og 

við björgunarstörf. Allur akstur annarra vélknúinna ökutækja er óheimill utan vega eða 

vegaslóða, þar sem hætta er á spjöllum á gróðri eða náttúru, einnig á leikvöngum, 

leikvöllum, í skrúðgarði og á öðrum slíkum stöðum, sem bæjarstjórn ákveður. 
Reiðmenn skulu ávallt gæta fyllstu varkárni á götum Húsavíkurkaupstaðar og ekki ríða 

hraðar en töltferð. 

Að öðru leyti gilda um umferð á götum bæjarins reglur þær sem settar eru i 

umferðarlögum, eins og þær eru á hverjum tíma.
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IV. KAFLI 

Um friðun almenningseigna o.fl. 
29 yr 

ST 

Enginn má skemma, lýta eða óhreinka, né á annan hátt spå illa almenningseignum, eða 

því sem ætlað er til almenningsnota. Enginn má rita, rispa, tjarga, teikna né mála á hús eða 

girðingar neitt það sem hneyksli getur valdið, skemmdum eða. óprýði. Enginn má 

skemma girðingar þær, er standa um afgirt svæði, eða mannvirki. Bannað er að klifra yfir 

girðingar eða fara í gegnum þær nema með leyfi eiganda eða umráðamanns. Enginn 

nokkurn hátt vísvitandi spilla nokkrum eignum að arins. Sama gildir um eigur 

einstaklinga. Komi slíkt fyrir, skal sá er veldur bæta fullum bótum þann skaða sem hanr 

veldur. 

  

     

      

Enginn má skemma, troða né spilla á annan i 

matjurtagörðum eða skrúðgörðum manna, hvort sem er girt eða ógirt. 

skemma plöntur né á nokkurn hátt spilla neinu á grasreitum eða saurga þá á 1 

Girðingum má ekki spilla né skilja eftir opin hlið. sem lokað verður. 

   

31. gr. 
   Öllum er skylt að ganga vel og þrifalega um áningarstaði sína og tjaldstæði eða þ ar sem 

þeir á annan hátt koma saman á víðavangi, hvar sem er Í andi | kaupstaðarins. Ber að hrein sa 

vandlega slíka staði af öllum óhroða og rusli, áður en staðurinn er yfirgefinn. Oh 

kveikja eld eða brenna rusl og sorp í landi kaupstaðarins, nema með leyfi lögre 

Flöskur má aldrei brjóta á víðavangi. Bannað er að eyða eða spilla gróðri. í 

að brenna sinu eftir 1. maí ár hvert. 

Á 

        

     

      

heimilt er 

V. KAFLI 

Götunöfn, húsnúmer og um uppfestar auglýsingar. 

32. gr. 

Bæjarstjórn ákveður nöfn á götur og lætur festa upp nafnspjöld, þar sem þurfa þykir. 

Húsei ige endur 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. 

12
 

ø
l
 

Bæjarstjórn ákveður, hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og öðrum 

stjórnvöldum. Auglýsingar um sjónleiki. sýningar, samsöngva og aðrar skemmtanir, sem 

leyft er að halda, svo og aðrar auglýsingar, má festa upp hvar sem er, með samþykki 

hlutaðeigandi húsráðanda. 

34. gr. 

Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigandi taka niður þegar þær hafa fullnægt tilgangi 

sínum. Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rífa niður, rissa eða skrifa neitt á þær þeim 

óviðkomandi, óhreinka eða gera ólæsilegar á annan hátt. 

VI. KAFLI 

Um veitingastaði, samkomuhús, skemmtanir o.fl. 

. gr. 
Leyfi lögreglustjóra þarf til að reka veitingasölu Áður en lögreglustjóri veitir slíkt leyfi 

skal hann leita álits bæjarstjórnar, eldvarnaeftirlits, vinnueftirlits og heilbrigðisnefndar. 

Un
 a 

Í



22. desember 1987 1243 ir. 626 

Leyfi lögreglustjóra þarf til hvers konar skemmtanahalds sem seldur er aðgangur að. Allir 
veitingastaðir og gististaðir fyrir almenning skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjóra og 

skal lögreglunni jafnan heimill umgangur um húsakynni þau sem notuð eru við reksturinn. 

Á öllum gististöðum skal haldinn nákvæm gestaskrá. 

36. gr. 

Hverjum, 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. 

37. gr. 

Unglingum yngri en 16 ára er óheimill aðgangur og dvöl á almennum dansleikjum eftir 

kl. 20.00, öðrum en sérstökum unglingaskemmtunum, sem haldnar eru af skólum, 

æskulýðsfélögum eða öðrum aðilum, sem til þess hafa leyfi og háð eru sérstöku eftirliti. 

Ungmennum yngri en 18 ára er óheimil dvöl eftir kl. 20.00 á veitingastað, þar sem 
áfengisveitingar eru leyfðar nema í fylgd með foreldrum sínum eða maka. Forstöðumönnum 

danshúsa og dansleikja er skylt að fylgjast með því að ákvæði þessi séu haldin að viðlögðum 
sektum og/eða missi leyfis til veitingarekstrar eða skemmtanahalds um lengri eða skemmri 
tíma. 

38. gr. 

Öllum veitinga- og gististöðum skal lokað eigi síðar en kl. 23.30, og skulu að minnsta 
kosti vera lokaðir 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. Lögreglustjóri getur veitt leyfi til þess að skemmtanir og aðrar 

samkomur standi lengur en til kl. 23.30. 

30, ST. 

Enginn má reka knattborð, spilakassa eða leiktæki nema með leyfi lögreglustjóra að 
fengnu samþykki bæjarstjórnar. Leyfið skal ekki veitt lengur en til eins árs í senn og er 

óframseljanlegt. Bæjarstjórn ákveður gjald fyrir leyfið. Sé rekstur leiktækja hluti af 
æskulýðs- og félagsstarfsemi er heimilt að lækka eða fella niður leyfisgjaldið. Leyfið skal 
bundið við nafn og veitir leyfishafa aðeins rétt til reksturs í því húsnæði er hann hefur, þegar 

leyfið er veitt. Leyfi má einungis veita sé húsnæðið sem ætlað er til rekstursins til þess hæft 
að dómi heilbrigðisnefndar og eldvarnaeftirlits. 

Unglingum innan 14 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 18 ára aldri. 

Aðgangur að knattborðum, spilakössum og leiktækjum, skal einungis heimill frá kl. 
15.00 til kl. 23.30 dag hvern að undanskildum föstudeginum langa og fyrri degi stórhátíða 

þjóðkirkjunnar, aðfangadegi, gamlársdegi og nýársdegi. Lögreglustjóri getur veitt undan- 

þágu frá ákvæðum um opnunartíma. Ákvæði 38. og 39. gr. taka til þessarar starfsemi eftir 

því sem við á. 

Brot gegn ákvæðum þessarar samþykktar um aldursmörk varða sviptingu leyfis. Ef 
leyfishafi brýtur að öðru leyti gegn þeim eða reksturinn veldur ónæði í nærliggjandi húsum 

eða þykir ekki fara vel úr hendi, getur lögreglustjóri svipt hann leyfinu, enda hafi leyfishafi 
ekki látið segjast við aðvörun.
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40. gr. 

Föst kvikmyndahús eða leikhús má ekki starfrækja í bænum nema með leyti 

lögreglustjóra og að fenginni umsögn bæjarstjórnar. 

Heimilt er að binda leyfið skilyrðum um greiðslu leyfisgjalds í bæjarsjóð, og tiltekur 

bæjarstjórn þá fjárhæð þess. 

41. gr. 

Hver så, sem heldur skemmtanir eda adrar samkomur, skal sjå um ad ekkert pad fari 

fram, sem brytur i båga vid reglur 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. 

42. gr. 

Um útivistartíma barna skal fara eftir gildandi lögum og reglugerðum. 
Hvers konar þjónusta við börn og ungmenni eftir löglegan útivistartíma, önnur en 

heimflutningur, er bönnuð að viðlagðri ábyrgð þess er þjónustuna veitir. 

VII. KAFLI 

Um samgöngur við skip. 

43. gr. 
Lögreglustjóra er heimilt, ef hann telur þess þörf, til þess að halda uppi velsæmi og 

góðri reglu að banna samgöngur við erlend skip. 

VIII. KAFLI 

Almenn ákvæði um hreinlæti og þrifnað. 

44. gr. 

Enginn má saurga eða á nokkurn hátt spilla neysluvatni manna hvort heldur er 

rennandi vatni í ám, lækjum eða vatnsleiðslum eða þróm og brunnum eða öðru vatni sem 

menn nota Í atvinnurekstri, t.d. til fiskverkunar og fiskeldis. Vatnsból skulu vera vel varin 

fyrir öllum óþrifnaði og þess stranglega gætt, að skólpi eða öðru, er óþrifnaði veldur, sé eigi 

hellt á þann veg að runnið geti að þeim. 

45. gr. 

Á almannafæri, innan hafnarinnar og á fjörum má eigi fleygja eða skilja eftir yfirleitt 

nokkuð það, sem valdið getur óheilnæmi, óþrifnaði, tálmunum eða óprýði. 

Aðeins er heimilt að henda mold, grjóti, sorpi og öðrum úrgangi á staði sem til þess eru 

ætlaðir og bæjaryfivöld vísa á til þeirra nota. 
Hvers kyns taka og tilfærsla jarðefna eða annað jarðrask, svo sem taka á grjóti eða 

sandi, er óheimil í bæjarlandinu nema með samþykki bæjaryfirvalda. 

46. gr. 

Tunnur eða önnur ílát með sorpi, slori eða því um líku má ekki láta standa á 

almannafæri né heldur hafa nokkuð laust eða í ílátum sem ódaun leggur af eða óþrifnaði 

veldur. 

Þeir sem flytja vörur, fisk, fiskúrgang og annað um götur bæjarins skulu gæta þess 

vandlega að flutningatæki séu þannig gerð og hleðslu þannig háttað að ekki valdi óþrifnaði.
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Fokgjörn efni má aðeins flytja um götur bæjarins í lokuðum vögnun, vel þéttum. 

Ef eitthvað losnar af við flutninginn, fermingu eða affermingu skal sá er flytur skyldur 
að hreinsa það upp þegar í stað. 

Pallbifreiðar skulu þannig útbúnar að auk skjólborða sé traustur gafl eða vör á enda 
pallsins þegar flutt eru efni eða varningur sem hætt er við að hrynji úr. 

47. gr. 

Eigendur verslana og söluturna skulu annast hreinsun á öllu rusli, sem hlýst af 

rekstrinum, a.m.k. daglega. Þeir skulu koma upp sorpkössum og tæma þá. Þeir skulu ganga 

tryggilega frá sorpgeymslum og hreinsa upp allt rusl sem berast kann út á aðliggjandi götur, 
torg eða lóðir. 

48. gr. 

Bannað er að setja upp girðingar sem geta valdið vegfarendum hættu eða óþægindum, 

t.d. úr gaddavír eða öðrum slíkum efnum. Skylt er húseigendum að halda vel við girðingum 
umhverfis lóðir sínar og sjá um að haldið sé hreinum portum og annarri óbyggðri lóð í 

kringum hús þeirra. Enginn má fleygja sorpi né öðrum óhreinindum inn á lóð annars manns 
eða stuðla að því að slíkt berist inn á lóðina. Hver sem gerist sekur um slíkt skal flytja 

óhreinindin tafarlaust burt á sinn kostnað og gera ráðstafanir til að aftra því að óhreinindi 

berist út af lóð hans. 
Eiganda eða umráðamanni húss eða mannvirkis er skylt að halda eigninni vel við, 

hreinni og snyrtilegri svo og tilheyrandi lóð og girðingum. Óheimilt er að geyma hvers kyns 
drasl, ógangfærar bifreiðar, bílhræ eða þ.u.l. á lóðum þannig að það snúi að almannafæri. 

Óheimilt er að geyma hjólhýsi, báta eða óskrásettar bifreiðar eða önnur ökutæki á 
bifreiðastæðum bæjarins, við götur eða á almannafæri. Lögreglu eða bæjaryfirvöldum er 
heimilt að fjarlægja slíka hluti á kostnað og ábyrgð eiganda að undangenginni almennri 

áskorun sem birt er í bæjar- eða dagblöðum eða sérstakri áskorun sé vitneskja um eiganda. 
Þó skulu bæjaryfirvöld bera ábyrgð á vörslu á ofangreindum tækjum í allt að 7 daga. 

Tilkynna skal eiganda um töku eignanna og vörslustað og skal hann vitja þeirra innan 

framangreinds tíma. Ella er bæjaryfirvöldum heimilt að selja ofangreindar eignir fyrir 

kostnaði eða farga þeim. 
Að undangenginni almennri auglýsingu bæjaryfirvalda er heimilt að hreinsa lóðir á 

kostnað eiganda eða umráðamanns. Hreinsunardeild bæjarins er heimilt að halda hlutum 

sem fjarlægðir voru, til tryggingar því að hreinsunarkostnaður á lóðinni verði greiddur. 
Bæjarsjóður ber ekki ábyrgð á tjóni sem verður á hlut við framangreinda hreinsun. 

Auk ákvæða þessa kafla gilda ákvæði heilbrigðisreglugerðar eftir því sem við á. 

IX. KAFLI 

Um skepnuhald o.fl. 

49. gr. 

Hundahald er bannað í kaupstaðnum, nema með leyfi bæjarstjórnar. Reglur um 

skilyrði fyrir leyfi til hundahalds eru í sérstakri reglugerð um hundahald á Húsavík. 

50. gr. 

Þeir hundar sem ekki er leyfi til að halda, skulu teknir og færðir í sérstaka 

hundageymslu á vegum bæjarins. Þar skulu hundar geymdir í allt að tvo sólarhringa, meðan 

eigendum gefst kostur á að koma þeim fyrir til frambúðar utan marka kaupstaðarins. 
Kostnaður við töku og geymslu hundanna skal að fullu greiddur af eigendum. Hirði 

eigendur þessara hunda ekki um að koma þeim í vörslu utan kaupstaðarins innan tveggja 

sólarhringa, né greiði af þeim áfallinn kostnað, skulu hundarnir aflífaðir.
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l.g 

Hunda sem ráðast á menn og skepnum, skal fjarlægja þegar í stað. Lögreglustjóri tekur 

ákvörðun um hvernig með skuli fara og má hann ákveða afturköllun leyfis með aflífun 

hunds. 

nm
 

52. gr. 

Bufjårhald (nautgripa, hrossa, svina, saudfjår, loddyra og alifugla) er bannad i 

kaupstaðnum, nema með leyfi bæjarstjórnar. Reglur um skilyrði fyrir leyfi til búfjárhalds 

eru í sérstakri reglugerð um búfjárhald á Húsavík. 

un
 3. gr. 

Ef búfé gengur laust í kaupstaðnum, skal lögreglan hlutast til um það með tilstyrk 

bæjarstjórnar, að það sé handsamað og fært til geymslu á vegum bæjarins. Sé búfénaður 

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. Einnig mega þeir sem 
fyrir ágangi verða láta handsama ágangsfénað, en skýra skulu þeir lögreglunni frá því 

tafarlaust. Allan kostnað af þessum aðgerðum skulu eigendur búfjárins greiða. Jafnframt 

skulu þeir, eða umráðamenn ágangsfénaðar sæta sektum, ef rekja má ágang búfjár til 

vanrækslu þeirra. 

54. gr. 

Sé búfé haldið án heimildar skal búfjáreigandi sviptur vörslu þess og það selt á opinberu 

uppboði, eða því slátrað. Allan kostnað, sem af þessu hlýst, skal eigandi greiða. 

55. gr. 

Alla flækingsketti, sem enginn eigandi finnst að, er lögreglunni heimilt að aflífa. 

X. KAFLI 

Um staðgildi samþykktarinnar, gildistöku, hegningarákvæði, kostnað o.fl. 

56. gr. 

Samþykkt þessi gildir fyrir lögsagnarumdæmi Húsavíkurkaupstaðar. Hún gildir til 

eftirbreytni og um þær aðstæður og starfsemi, sem fyrir eru í kaupstaðnum. 

57. gr. 
Með mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal farið að hætti opinberra mála. 

58. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum, ef ekki liggur við þyngri refsing að lögum. 

59. gr. 

Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmt samþykktinni, má 

lögreglustjóri láta framkvæma það, eða gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra, að 

vanrækslan valdi tjóni. Kostnað við þetta og kostnað, sem leiðir af þeim ráðstöfunum, sem 

lögreglustjóri gerir til að hindra brot gegn samþykktinni greiðist af brotamanninum, eða ef 

hann er eigi um það fær, úr ríkissjóði. 

60. gr. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi lögreglusamþykkt fyrir 
Húsavíkurkaupstað nr. 33 27. janúar 1972 og öll önnur staðbundin ákvæði, sem kunna að 

brjóta í bága við samþykkt þessa.



22. desember 1987 1247 Nr. 626 

L ögreglusamþykkt þessi, sem bæjarstjórn Húsavíkur hefur samið og samþykkt sam- 

gt im um lögreglusambykktir fyrir kaupstaðina, nr. 13. janúar 1890 staðfestist hér 
irtist til eftir breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

    

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 22. desember 1987. 

Jón Sigurðsson. 
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LÖGREGLUSAMÞYKKT 
fyrir Garðakaupstað. 

I. KAFLI 

Um reglur og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 

Uppþot 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. 

Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari er átt við götur, vegi og svæði, sem 

almenningur fer um, eða ætlað er til almenningsafnota, svo sem leikvelli, torg, bryggjur, 

skeiðvelli, íþróttavelli, útivistarsvæði, fjárréttir, markaði og opinber uppboð. 

Um kvikmyndahús, leikhús, veitingastaði og önnur samkomuhús, almennar knatt- 

borðsstofur, leiktækjasali, afgreiðslustaði bifreiða og kvöldsölur gilda ákvæði samþykktar 
þessarar um almannafæri eftir því sem við á. 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr verslana, 

samkomuhúsa eða annars staðar, þar sem almenningur kemur saman, skal raða sér þannig, 

að þeir sem fyrstir koma fái fyrstir afgreiðslu. Við slík tækifæri skulu menn í öllu haga sér 

eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan eða umsjónarmaður setur til að varðveita góða reglu. 

2. gr. 

   

     
í almannafæri má ekki fljúgast án, né hafa í frammi hávaða eða móðgandi háttalag, sem 

raskar allsherjarreglu eða ónáðar vegfarendur eða þá sem búa í nágrenninu. 

4. gr. 

Skipulagðar skrúðgöngur, mótmæla- og kröfugöngur og útifundi ber að tilkynna til 

eglunnar og skulu þátttakendur hlýta fyrirmælum lögreglunnar svo að gæta megi góðrar 
reglu og umferðaröryggis. 

  

5. gr. 
Bannað er að hafast nokkuð það að, sem raskar næturró manna, og enginn má að 

u berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllu, hringja síma, eða hafast neitt það að, 1} 

sem veldur ónæði.
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6. gr. 

Á götum bæjarins eða þar sem hætta getur af stafað, má ekki gera rennibrautir, renna 

sér á skíðum, hjólaskautum, hjólabrettum, skautum, sleðum, eða iðka leiki, skemmtanir 

eða íþróttir þannig að hætta eða umferðartruflun geti hlotist at. 

Einnig er bannað að hanga aftan í bifreiðum, dráttarvélum, vögnum, eða Öðrum 

farartækjum, sem eru á ferð eða festa þau við sleða, handvagna eða annað sem óþægindum 

eða hættu getur valdið. 

Lögreglustjóri getur heimilað skíða- og sleða- eða rennibrautir á alfararvegi og skulu 

þeir vegir sérstaklega merktir sem leik- og sleðagötur. Þar mega ekki aðrir fara með ökutæki 

en íbúar gatnanna eða menn í erindum þeirra og skal þá ítrustu varúðar og tillitsemi gætt. 

7. gr. 

Hlaðnar byssur má ekki bera á götum bæjarins eða annars staðar á almannafæri. Eigi 

má skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum innan kaupstaðarmarka, nema á sérstökum 

æfingarsvæðum, sem eru rækilega merkt og lögreglustjóri samþykkir. Í þéttbýli má ekki 

kveikja í eldfimum efnum eða sprengiefnum. Þó getur lögreglustjóri veitt undanþágu frá 

þessu ákvæði, ef sérstaklega stendur á, svo sem um áramót. 

Nauðsynlegar sprengingar vegna mannvirkjagerðar má aðeins gera með sérstöku 

samþykki lögreglustjóra, og bera bæði verkstjóri og sá, sem mannvirkið er unnið fyrir, 

ábyrgð á að allrar varúðar sé gætt. Sprengiefni eða önnur slík eldfim efni má hvorki hafa í 

íbúðarhúsum né annars staðar, þar sem hætta stafar af. 

Sprengiefni má aðeins geyma á stöðum, sem lögreglustjóri og slökkviliðsstjóri 

samþykkja. 

Að öðru leyti vísast til laga og reglugerða um meðferð skotvopna og sprengiefna. 

8. gr. 

Allir eru skyldir til að segja til nafns síns og heimilisfangs og sýna persónuskilríki ef 

lögreglan krefst þess. 

9. gr. 

Ölvuðum mönnum, sem finnast ósjálfbjarga á almanna..cri, skal ráðstafað á tryggilegan 

hátt og skulu þeir greiða kostnað þann, sem af því leiðir. Þeim mönnum, sem sökum ölæðis 

hafa í frammi hávaða, barsmíð eða áreitni eða ósæmilegt athæfi eða látbragð á almannafæri 

skal ráðstafað á sama hátt þar til þeir koma til sjálfs sín aftur og skulu þeir þá, auk áfallins 

kostnaðar, ennfremur sæta sektum eftir samþykkt þessari fyrir röskun á allsherjarfriði, er 

þeir kunna að hafa valdið með ónæði sínu. 

10. gr. 

Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögreglumanna. Ef nauðsyn ber til, geta 

lögreglumenn krafið sér til aðstoðar hvern fulltíða mann, sem viðstaddur er, en heimtingu 

eiga slíkir menn á fullum bótum fyrir tjón, sem þeir kunna að bíða við það á líkama eða 

persónulegum munum. 

11. gr. 

Enginn má baða sig eða synda nakinn á opinberum baðstöðum, sundlaugum fyrir 

almenning, við bryggjur eða annars staðar svo nærri landi eða skipum í höfnum að 

hneykslun valdi. 

12. gr. 

Enginn má taka vatn úr brunahönum bæjarins eða hreyfa við þeim að neinu leyti, nema 

hafa til þess leyfi slökkviliðsstjóra eða tæknideildar bæjarins. Enginn má ótilkvaddur 

slökkva eða kveikja á götuljósum bæjarins.
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I. KAFLI 

Um útivist barna o.fl. 

13. gr. 

Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 20.00 á tímabilinu frá |. 

september til 1. maí og kl. 22.00 á tímabilinu frá 1. maí til 1. september, nema í fylgd með 
fullorðnum, sem bera ábyrgð á þeim. 

Unglingar yngri en 15 ára mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 22.00 á tímabilinu frá 

1. september til 1. maí og ekki eftir kl. 23.00 á tímabilinu frá 1. maí til 1. september nema í fylgd 

með fullorðnum, sem bera ábyrgð á þeim, nema um sé að ræða beina heimferð frá skóla- 

skemmtunum, íþróttasamkomu eða frá annarri viðurkenndri æskulýðsstarfsemi. 

Hvers konar þjónusta við börn og unglinga eftir að löglegum útivistartíma lýkur, önnur en 

heimkeyrsla, er bönnuð að viðlagðri ábyrgð þess, er þjónustu veitir. Handhöfum þjónustu- 

leyfa er skylt að fylgjast með því, að ákvæði þessi séu haldin. 

Óheimilt er að selja unglingum undir 16 ára aldri sígarettur eða aðrar tóbaksvörur. 

Barnaverndarnefnd eða annar aðili sem gegnir hlutverki barnaverndarnefndar skal vera 

lögreglunni til aðstoðar við að sjá um að ákvæðum þessum sé hlýtt. 

14. gr. 

Ungmennum yngri en 16 ára er óheimill aðgangur og dvöl á almennum dansleikjum 
eftir kl. 20.00, öðrum en sérstökum unglingaskemmtunum, sem haldnar eru af skólum, 
æskulýðsfélögum eða öðrum aðilum, sem til þess hafa leyfi og háðar eru sérstöku eftirliti. 

Forstöðumönnum dansleikja er skylt að fylgjast með því að ákvæði þessi séu haldin, að 

viðlögðum sektum og/eða missi leyfis til veitingahalds eða skemmtanahalds um lengri eða 

skemmri tíma. 

Ungmennum yngri en 18 ára er óheimill aðgangur og dvöl á veitingahúsum, sem hafa 

leyfi til vínveitinga, nema í fylgd með foreldrum, forráðamönnum eða maka. Veitingaleyfis- 

hafa er skylt að gæta þess, að ákvæði þetta sé haldið, að viðlögðum sektum og/eða missi 

veitingaleyfa sinna um lengri eða skemmri tíma. 
Þeir sem hafa forsjá eða foreldraráð barna og ungmenna skulu að viðlögðum sektum 

gæta þess, að ákvæði þessarar greinar séu ekki brotin. Þá má einnig beita sakhæf ungmenni 
viðurlögum fyrir brot á þessum ákvæðum. 

Úrdráttur úr ákvæðum þessa kafla skal festur upp á áberandi stað í öllum skólum 
skyldunáms, almennum veitingahúsum og samkomustöðum í lögsagnarumdæminu og sér 

viðkomandi barnaverndarnefnd, eða aðili er gegnir hlutverki hennar, ásamt lögreglu um að 
þessu sé framfylgt. 

Bannað er að ungmenni innan 18 ára aldurs starfi á veitingahúsum og skemmtistöðum, 

þar sem ætla má að siðferði þeirra sé sérstök hætta búin. Þegar sérstaklega stendur á getur 

lögreglustjóri sett til bráðabirgða strangari reglur um útivist barna allt að 16 ára aldri. 

Lögreglustjóri getur og í sérstökum tilvikum veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar 

að fengnum tillögum barnaverndarnefndar eða þess er gegnir hlutverki hennar. 

Barnaverndarnefnd eða sá aðili er gegnir hlutverki hennar er skylt að vera lögreglunni til 

aðstoðar við að sjá um að ákvæðum þessum sé hlýtt. 

15. gr. 

Óheimilt er að sýna opinberlega, stilla út í sýningarglugga eða á annan hátt að birta 
myndir, sem að dómi barnaverndarnefndar, eða þess aðila er gegnir hlutverki hennar, eru 
siðspillandi hvort sem það eru ljósmyndir, veggauglýsingar eða kvikmyndir og getur 

lögreglustjóri, barnaverndarnefnd, eða sá aðili er gegnir hlutverki hennar, bannað sýningu 

þeirra eða takmarkað aðgang við ákveðið aldursmark. Að öðru leyti gilda ákvæði laga nr. 

53/1966 um vernd barna og ungmenna eftir því sem við á. B 84
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li KAFLI 

Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferð. 

16. gr. 

Atvinnurekstur er óheimill á almannafæri þar sem hann tálmar umferðinni. Utan 
sölubúða er sala á hvers konar varningi bönnuð með beim undanþágum sem upp eru taldar í 

þessari grein. 
Heimilt er að selja blöð og bæklinga á almannafæri. Með leyfi lögreglustjóra má selja á 

almannafæri aðgöngumiða að útisamkomum, dagskrár, merki og annað þessu skylt. Bannað 
er sölumönnum að gera vart við sig með hrópum eða söng frá kl. 18.00 til kl. 09.00. 

Bæjarráð getur heimilað að afurðir séu seldir á torgum og öðrum stöðum að fengnu áliti 
heilbrigðisnefndar enda séu fyrirmæli um verslunarleyfi og önnur ákvæði laga ekki því til 
fyrirstöðu að slík leyfi séu veitt. Skal leyfi bæjarráðs bundið við ákveðnar tegundir afurða og 

er því heimilt að setja þau skilyrði fyrir leyfinu sem það telur nauðsynlegt vegna hreinlætis 

og annars. 

17. gr. 

Enginn má láta fyrir berast í húsum, lóðum, í garðhliðum eða á stöðum, þar sem inn er 
gengið í hús eða á lóðir, án leyfis hlutaðeigandi húsráðanda. Auk þess getur lögreglan 
bannað mönnum að hafast við á þessum stöðum, ef hún telur að það geti valdið óþægindum 
eða hættu. Óheimilt er að fara inn í híbýli í söluerindum ef húsráðendur banna það. 

18. gr. 

Á almannafæri má ekki leggja eða setja neitt það er hindrar umferð eða veldur hættu. 

Bannað er að leggja í íbúðarhverfum stórum vinnuvélum eða bifreiðum sem notaðar eru til 
fólks- eða vöruflutninga, sem er 2'% tonn að eigin þyngd eða þyngri. Eigendum og 

umráðamönnum þessara tækja er skyli að nota sérstaklega merkt bílastæði sem ætluð eru 

stórum bifreiðum og vinnuvélum eða fara að öðru leyti eftir fyrirmælum lögreglunnar um 

geymslu þeirra. Verði settar reglur í þessu efni má ákveða gjald í bæjarsjóð fyrir 

bifreiðastæði. 

Notkun á vélsleðum og óyfirbyggðum vélknúnum smábílum (bílkrílum) er bönnuð. 

Lögreglustjóri getur að fengnum tillögum bæjarstjórnar veitt undanþágu frá þessu ákvæði. 

19. gr. 

Húseigendur eða umráðamenn húseigna skulu halda tilheyrandi gangstígum, stéttum og 
tröppum hreinum af snjó og klaka svo sem kostur er svo og hreinsa snjó af húsþökum og 
fjarlægja grýlukerti þannig að eigi stafi hætta af fyrir gangandi vegfarendur sem eiga þar leið 

um. 
Húseigendum er skylt að hlýta fyrirmælum lögregluyfirvalda um frágang girðinga og 

trjágróðurs þar sem svo háttar til að það tálmar útsýni við gatnamót. 

20. gr. 

Heimilt er bæjarstjórn að láta flytja burtu og setja á stað þann, sem hverju sinni er 

ætlaður brotajárni og málmúrgangi, bifreiðir, sem standa án skráningarnúmera á götum 

bæjarins, almennum bifreiðastæðum eða á opnum svæðum. Tilkynna skal eiganda eða 
umráðamanni um flutninginn, ef vitað er hver hann er, og skal hann bera kostnað af 
flutningnum. 

21. gr. 

Eigi má hengja utan á hús, vöruskápa eða sjálfsala auglýsingaspjöld eða annað þess 

háttar ef það veldur óþægindum á almannafæri að dómi lögreglunnar. Leyfi bygginganefnd- 

ar þarf til að setja upp föst auglýsingaspjöld eða aðrar varanlegar auglýsingar.
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23 22. gr. 

Enginn má gera skurð í gangstéttir, götur eða torg bæ ejarins né raska þeim á neinn hátt 

nema hann hafi til þess leyfi bæjaryfirva alda og samþykki 'eglustjóra enda setji hann aftur 

í samt lag það sem raskað var. Slík verk skulu unnin þannig að sem minnstur farartálmi sé að 

og sem minnstri hættu valdi og ætíð skal þess gætt að vegfarendur séu varaðir við 

farartálmanum með nægilega greinilegum hætti. Að öðru leyti gerir lögreglustjóri aðrar þær 

ráðstafanir er honum þykir þurfa til að afstýra hættu Í fyrir vegfarendur. Getur hann bannað 

umferð um götur að nokkrú eða öllu leyti meðan á verki stendur eða skipað fyrir um hvernig 
umferðinni skuli hagað. Ef slíkt verk dregst úr hófi fram eftir að byrjað er á því getur 

  

      

   

   

   

lögreglustjóri látið ljúka verkinu eða tuna í samt lag aftur á kostnað þess sem verkið 
átti að framkvæma. 

Áður en skurðgröftur er hafinn á einkalóð er skylt að leita upplýsinga um legu 

; Pósti og sima. 

    

jJarðstrengja og jarðlagna hjá rafveitu, hitaveitu, v 

  

Þegar nýtt hús er byggt eða eldra hús rifið og by 

þeim, sem sér um verkið, skylt að skýra 

eða verktaki skal haga sér eftir þeim fyri 

Íarartálma og hættu eða óþægindi fyrir vegtar 

á almannafæri nema þar sem lögreglustjóri 

krefur. Mold, möl, efnisleifar og annað 

erðin er svo langt komin að því ver( 

  

    

          

  

   

ar. Verkfæri c og efni má ekki legg j 

       dingar, sem kunna ac     þegar húsag i ( Gir } 

verið reistar til að afstýra hættu eða farartálma, sk al tak: a burt þegar í stað að framkvæmdum 

loknum eða þegar lögreglan krefst þess. Nú r hús eða annað mannvirki eða það 

tekið burt án þess að annað sé gert í staðinn og er eiganda þá skylt að ganga svo 

hússtæðinu að ekki stafi hætta, óþrifnaður eða óprýði af. 

  

     

Palla, stoðir og annan útbúnað við smíðar eða viðgerðir á húsum eða öðrum 

mannvirkjum skal gera nægilega traustan og öruggan. 2nda á steypustyrktarjárni má ekki 

láta standa bera upp í loftið í húsgrunnum 1 þannig að börn eða aðrir 

hlotið skaða af. Heimilt er lögreglustjóra & f að gera viðeigandi 

Öryggisráðstafanir hér að lútandi samkvæmt súnað á 

vinnustöðum. 

Vinnupalla, sem valdið geta hættu fyrir umferð á 

heimilt að reisa með leyfi Í lögreglustjóra. Slíkir vi nnupallar skulu fjarlægðir innan tiltekins 

    

geti 

  

    um Öryggist 

   

      

ngstéttum eða götum, er einungis 

tíma eða þegar lögreglan krefst þess. 

Lausir stigar, sem notaðir eru vi 

háttar skulu vera nægilega traustir. Við fjölfarnar götur skal vörður standa við stiga meðan á 

verki stendur. Lausir sti 
orðið. 

  

við 

  

rðir á húsum, málun, gluggaþvott eða bess     

  

gar mega ekki standa við húsvegg á almannafæri eftir að dimmt er 

Áhöld, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum eða öðru við bryggjur eða 

hús, sem liggja við alfaraveg, skulu vera nægilega traust. Ef slík áhöld eru skilin eftir á 

vinnustað þegar vinnustaður er yfirgefinn skal ganga frá þeim á tryggilegan hátt svo að ekki 
hljótist af slys eða hætta fyrir vegfarendur. 

Brot gegn ákvæðum þessarar greinar eða fyrirmælum lögreglunnar hér að lútandi eru á 

ábyrgð þess sem verkið vinnur eða annast, eða ef hann er ekki tilgreindur, þá á ábyrgð 

eiganda eða umráðamanna. 
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25. gr. 

Nú er hús svo hrörlegt að hætt er við að það eða einhver hluti þess hrynji eða járn fjúki 

af þaki og veggjum, og getur lögreglustjóri eða bæjaryfirvöld þá bannað að nota húsið og 

lagt fyrir eigandann að rífa það innan tiltekins tíma eða endurbæta það svo sem þörf gerist til 

að afstýra hættu. Ennfremur getur lögreglustjóri og/eða bæjaryfirvöld á kostnað eigandans 

gert aðrar ráðstafanir, sem hann telur nauðsynlegar, til að afstýra hættu fyrir vegfarendur og 

aðra. Ákvæði þetta nær einnig til þess þegar steinveggur, tréveggur eða önnur girðing er 

komin að hruni eða falli. Allt það sem eigandi eða umráðamaður vanrækir samkvæmt 

þessari grein getur lögreglustjóri eða bæjaryfirvöld látið framkvæma á kostnað eiganda. 

26. gr. 

Enginn má skemma, lýta eða óhreinka né á annan hátt spilla almenningseignum né 

eignum einstaklinga. 

27. gr. 

Enginn má skemma girðingar né heldur klifra yfir þær eða upp um þær. Enginn má 
skemma eða troða ræktaða bletti, grasreiti eða trjágarða, hvort sem þeir eru girtir eða 

ógirtir. 

IV. KAFLI 

Um umferð á götum o.fl. 

28. gr. 

Umferð um götur bæjarins skal fara eftir umferðarlögum og reglum sem settar eru 
samkvæmt þeim nema þar sem annað er ákveðið. 

29. gr. 

Ökuhraða skal ávallt stilla í hóf svo að eigi valdi hættu eða óþægindum fyrir aðra 
umferð og má ökuhraði í þéttbýli aldrei vera meiri en 50 km miðað við klukkustund. 

30. gr. 

Þeir, sem flytja vörur um götur bæjarins, skulu gæta þess vandlega að flutningatæki séu 

þannig gerð að ekki valdi óþrifnaði. Ef eitthvað fellur af eða hrynur niður á almannafæri við 
flutning, fermingu eða affermingu skal sá, er flytur eða flutningnum ræður, skyldur að 

hreinsa það upp þegar í stað. 

31. gr. 

Lögreglustjóri getur takmarkað eða bannað umferð vélknúinna ökutækja á einstökum 

götum eða svæðum, ef slík umferð er álitin hættuleg eða til sérlegra óþæginda fyrir aðra 
umferð. Sömuleiðis getur lögreglustjóri takmarkað umferð vélknúinna ökutækja innan- 

bæjar að næturlagi. 

32. gr. 

Allur akstur á bifreiðum, torfæruhjólum og bifhjólum er óheimill utan vega eða 

vegarstæða þar sem hætta er á spjöllum á gróðri eða náttúru. 

Allur akstur bifhjóla er óheimill á leikvöngum, leikvöllum, skrúðgörðum og öðrum 

slíkum stöðum. 

Bæjarstjórn getur bannað alla umferð vélknúinna ökutækja á tilteknum svæðum. 

33. gr. 

Umferð vinnuvéla og vörubifreiða, sendibifreiða og fólksflutningabifreiða er óheimil í 
íbúðahverfi nema í atvinnuskyni eða af öðrum brýnum ástæðum.
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Bæjarstjórn getur í samráði við lögreglustjóra veitt undanþágu frá þessri reglu ef talið er 
að slíkt leiði ekki til slysahættu, ónæðis eða óþæginda fyrir bæjarbúa. 

Oheimilt er að láta aflvélar kyrrstæðra bifreiða, strætisvagna eða vinnuvéla ganga að 

óþörfu svo komast megi hjá loft- og hávaðamengun á almannafæri eða þar sem ætla má að 

það valdi óþægindum. 

V. KAFLI 

Um alifugla, gripi og fénað. 

34. gr. 

Búfjárhald (nautgripa-, hrossa-, svína-, geita-, fiðurfjár- og sauðfjárhald) er heimilt í 

landi kaupstaðarins að fengnu sérstöku leyfi og með skilmálum, sem bæjarráð setur. Að 
öðru leyti vísast til reglugerðar um búfjárhald í Garðabæ um skilyrði fyrir leyfi til búfjárhalds 
o.fl. 

35. gr. 

Búfénað, svo sem hesta, nautgripi og sauðfénað, má ekki láta ganga lausan í 

kaupstaðnum nema hann sé í öruggri girðingu sem lögreglan tekur gilda svo að ágangur á 

land eða lóðir annarra geti eigi hlotist af. Skipulagður rekstur búfénaðar í landi 
kaupstaðarins er bannaður nema með leyfi lögreglustjóra. 

36. gr. 
Er maður heldur búté án heimildar skal lögreglustjóri hlutast til um að það sé tekið úr 

vörslu hans og er heimilt að selja það á uppboði eða lóga því. 
Búténað, svo sem hesta, nautgripi og sauðfé, sem er látinn ganga laus í kaupstaðnum 

gagnstætt fyrirmælum samþykktar þessarar, skal handsama. Einnig mega þeir sem fyrir 
ágangi verða láta handsama ágangsfénað en skýra skulu þeir lögreglunni frá því tafarlaust. 

Eigendum slíks fénaðar ber að greiða allan kostnað af handsömun hans og fóðrun og annan 
kostnað sem af slíku leiðir og má selja búfénaðinn á opinberu uppboði til lúkningar 
kostnaðinu, verði fénaðurinn ekki leystur út innan sólarhrings frá því eigandinn fékk 
vitneskju um handsömunina, eða ef ekki er vitað um eiganda, innan hæfilega langs tíma eftir 
að auglýsing um fénaðinn hefur verið birt. Einnig skal eigandi slíks búpenings bæta allt það 
tjón er búpeningurinn hefur valdið. Ef ætla má að sama skepnan valdi ítrekuðu tjóni á 
ræktunarlóðum í kaupstaðnum skal lögreglunni skylt að sjá svo um að hún verði send á 
afrétt á kostnað eiganda en lógað ef því verður ekki við komið eða skepnan leitar aftur til 
kaupstaðarins. 

Jafnframt sæti eigendur eða umráðamenn ágangsfénaðar sektum ef rekja má ágang 
búfjárins til vanrækslu þeirra. 

37. gr. 
Flækingsketti, sem enginn eigandi finnst að, skulu lögreglumenn aflífa. 

38. gr. 
Loðdýr (dýr sem alin eru vegna feldsins), alifugla og tamda fugla, svo sem dúfur, má 

ekki ala án samþykkis heilbrigðisnefndar og að uppfylltum skilyrðum sem hún setur um 
hýsingu og aðrar aðstæður. 

39. gr. 

Á vegum skulu ríðandi menn fara eftir gildandi umferðarreglum. Óheimilt er að ríða 

hestum um götur bæjarins þar sem þéttbýlt er, en lögreglustjóri getur veitt undanþágu frá 
þessu ákvæði.
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40. gr. 

Um rekstur búpenings til afrétta, hirðingu hans og fjallskil fer eftir ákvæðum gildandi 

fjallskilareglugerðar eins og þau nú eru eða síðar kunna að verða 

VI. KAFL 

Um hundahald. 

dl. gr. 

Hundahald er bannað í Garðakaupstað nema með leyfi bæjarstjórnar samkvæmt 

samþykkt um hundahald í Garðbæ frá 11. mars 1983. 

19 
í. Go 

  

ráttar brot á skilyrðum fyrir undanþá gu til hundahalds skal hundeigandi sæta 

áminningu og greiða allan kostnað sem leiðir af brotinu. Ef um alvarleg eða 

t er að ræða getur hundaeftirlitsmaður krafist þess við bæjarstjórn að leyfið verði 

jarstjórn er heimilt, hvernær sem er, að ; afturkalla le >yfi fyrir einstökum 

undu im eða öll veitt leyfi telji hún þess þörf. 

lögreglustjóri skal taka til meðferðar og fjalla um meiriháttar brot og ítrekuð brot á 
1 

skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds. 

      

VIL KAFLI 

Um götuspjöld, húsnúmer og uppfestar auglýsingar. 

>
 

45. gr. 

Bæjarstjórn ákveður nöfn á götum og lætur festa upp nafnspjöld þar sem þurfa þykir. 

Töluspjöldum, sem bæjarst] jórnin hefur látið eða lætur á hús til að tákna húsaröð skulu 

húseigendur halda við á sinn kostnað og endurnýja ef á þarf að halda. Húseigendum ber 

skylda til að auðkenna hús sín með húsnúmerum eða nöfnum þar sem það á við. 

  

    

åd. gr. 

Bæjarstjórn ákveður hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og öðrum 

stjórnvöldum og útvegar á kostnað bæjarsjóðs spjöld í því skyni svo mörg sem þurfa þykir. 

Auglýsingar um sýningar og skemmtanir, sem leyft er að halda, má festa upp hvar sem er 

með samþykki hlutaðeigandi húsráðanda. Aðrar auglýsingar má festa upp með leyfi 

húsráðanda. 

    

    

45. gr. 

Hlutaðeigendur skulu taka niður uppfestar auglýsingar þegar þær hafa náð tilgangi 

sínum og hreinsa vel staðinn þar sem þær voru hafðar. Enginn má rífa niður löglega 

uppfestar auglýsingar eða gera þær ólæsilegar á annan hátt 

Vil. KAFLI 

Um samkomur, knattborðs- og leiktækjastofur og almennar skemmtanir. 

46. gr 

Leyfi lögreglustjóra þarf til að reka veitingasölu og halda almenna samkomu, svo sem 

dansskemmtun, leiksýningu, söngskemmtun, hlutaveltu, myndsýningu o.s.frv., sem al- 

menningi er boðið til eða seldur aðgangur að.
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Lögreglustjóri getur bundið skemmtanaleyfið þeirri kvöð að lögreglumenn og slökkvi- 
liðsmenn verði á skemmtistað og haldi beir uppi löggæslu og eftirliti á staðnum allan 

samkomutímann og er leyfishafa skylt að hlíta fyrirmælum beirra til að varðveita góða reglu, 
velsæmi og hreinlæti. 

Kostnað við löggæslu þessa greiði skemmtanahaldari að því leyti sem hann er ekki 

greiddur af almannafé samkvæmt venjulegum reglum um starf lögreglumanna. Sömu reglur 

gilda um almennar útisamkomur að svo miklu leyti sem því verður við komið. 

47. gr. 

Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala matar og drykkjar, og 

gististaðir fyrir almenning skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjóra og skal lögreglunni 
heimill umgangur um húsakynni þau sem notuð eru í sambandi við veifingarnar. 

Veitinga- og greiðasölu má aðeins hafa um hönd í húsnæði, sem að dómi heilbrigðis- 
nefndar er til þess hæft og bæjarstjórnin hefur samþykkt. 

Hafa skal nægilegt starfsfólk og dyragæslu eftir því er lögreglan telur nauðsynlegt til 

þess að halda uppi reglu og þrifalegri umgengni. 
Á öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

48. gr. 

Hver sá, sem samkvæmt framanskráðu hefur fengið leyfi til að halda leiksýningu, 
dansskemmíun, söngskemmtun eða einhverja þá skemmtun eða sýningu, sem talið er hér að 

framan, er skyldur að sjá um, að ekkert það fari fram, sem brýtur í bága við reglu eða 
velsæmi. Ef brestur verður á þessu, er lögreglunni heimilt að slíta samkomunni og skipa 

áhorfendum og öðrum, sem við eru staddir, að fara í burtu. 

49. gr. 
Hverjum beim, sem hefur á hendi veitingasölu, dansskemmtun og aðrar skemmtanir 

eða selur gistingu, er skylt að afstýra því að nokkuð hað fari fram í veitingastofu hans, 
danshúsi eða gistihúsi sem er á móti góðri reglu og velsæmi. 

57. gr. 
Öllum er skylt að ganga vel og þrifalega um áningarstaði sína og tjaldstæði eða bar sem 

Þeir koma saman á víðavangi, hvar sem er innan lögsagnarumdæmisins. Ber að hreinsa 

vandlega slíka staði af öllum óhroða og rusli áður en staðurinn er yfirgefinn og grafa ruslið 
vandlega niður eða flytja það burt. Flöskur má aldrei brjóta á víðavangi. Bannað er að eyða 

eða spilla gróðri á slíkum stöðum. 
Óheimilt er að brenna sinu eftir 30. apríl ár hvert. Landeigandi skal tilkynna 

slökkviliðsstjóra um fyrirhugaðan sinubruna. 

Óheimilt er að kveikja elda eða brenna rusli eða sorpi innan bæjarins nema með leyfi 

slökkviliðsstjóra. 

58. gr. 

Bannað er að setja upp girðingar sem geta valdið vegfarendum hættu eða óþægindum 

t.d. úr gaddavír eða öðrum slíkum efnum. Skylt er hús- eða lóðareigendum að halda vel við 
girðingum umhverfis lóðir sínar og sjá um að haldið sé hreinum portum og annarri óbyggð 
lóð í kringum hús þeirra. Enginn má fleygja sorpi eða öðrum óhreinindum inn á lóð annars 
manns eða stuðla að því að slíkt berist inn á lóðina. Hver sem gerist sekur um slíkt skal flytja 
óhreinindin tafarlaust burt á sinn kostnað og gera ráðstafanir til að aftra því að óhreinindi 

berist af lóð annars manns.
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Eiganda eða umráðamanni húss eða mannvirkis er skylt að halda eigninni vel við, 

hreinni og snyrtilegri, svo og tilheyrandi lóð og girðingum. Óheimilt er að geyma hvers kyns 

drasl, ógangfærar bifreiðar, bílhræ og því um líkt á lóðum þannig að það snúi að 

almannafæri. Óheimilt er að geyma hjólhýsi, báta eða óskrásettar bifreiðar á bifreiðastæð- 

um bæjarins, við götur eða á almannafæri. Lögreglu eða bæjaryfirvöldum er heimilt að 

fjarlægja slíka hluti á kostnað og ábyrgð eiganda að undangenginni almennri áskorun sem birt 

er í bæjar- eða dagblöðum. 
Að undangenginni almennri auglýsingu bæjaryfirvalda er heimilt að framkvæma 

lóðarhreinsun á kostnað eiganda eða umráðamanns. Hreinsunardeild bæjarins er heimilt að 
halda hlutum, sem fjarlægðir voru, til tryggingar því að hreinsunarkostnaður á lóðinni verði 
greiddur. Bæjarsjóður ber ekki ábyrgð á tjóni sem verður á hlut við framangreinda 

hreinsun. 

Auk ákvæða þessa kafla gilda ákvæði heilbrigðisreglugerðar eftir því sem við á. 

X. KAFLI 

Um samgang við skip. 

59. gr. 

Lögreglustjóra er heimilt að banna samgang við erlend skip ef hann telur þess þörf til 
þess að halda uppi velsæmi og góðri reglu. 

Slökkviliðsstjóri getur takmarkað samgang við skip sem flytja eldfim efni svo sem 

olíuskip. 

XI. KAFLI 

Um staðgildi samþykktarinnar, hegningarákvæði, kostnað o.fl. 

60. gr. 

Samþykkt þessi gildir fyrir allt lögsagnarumdæmi Garðakaupstaðar. 

Með mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal fara að hætti opinberra mála. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum ef ekki liggur við þyngri hegning að lögum. 

Hagnaður sá er sakborningur kann að hafa af broti sínu og enginn tiltekinn aðili á 
löglegt tilkall til skal upptækur ger og renna auk sekta í ríkissjóð. 

61. gr. 

Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmt samþykkt þessari, má 

lögreglustjóri láta framkvæma það eða gera nauðsynlegar ráðstarfanir til að hindra að 

vanrækslan valdi tjóni. Kostnaður við þetta og kostnaður, sem leiðir af þeim ráðstöfunum er 

lögreglustjóri gerir til að hindra brot á samþykktinni, greiðist af brotamanninum eða úr 

ríkissjóði, sé brotamaður eigi fær um það. 

Lögreglusamþykkt þessi sem bæjarstjórn Garðakaupstaðar hefur samið og samþykkt 

samkvæmt lögum um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina nr. 1 3. janúar 1890, staðfestist 
hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim er hlut eiga að 

máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 22. desember 1987. 

Jón Sigurðsson. a 

Ólafur W. Stefánsson.
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to
 

REGLUGERÐ 

um innheimtu fóðurgjalda. 

1. gr. 

Innheimta skal eftirtalin fóðurgjöld af innfluttu fóðri og innfluttu hráefni í fóður: 
Grunngjald, sem skal vera 50% af tollverði hverrar fóðurtegundar, þó aldrei hærra en 

kr. 4 600,00 af hverju tonni hinnar gjaldskyldu vöru. 
Sérstakt grunngjald, sem skal vera krónur 4 300,00 á hvert tonn hinnar gjaldskyldu 

vöru. 
Sérstakt fóðurgjald, sem skal vera 80% af tollverði hverrar fóðurtegundar. 

2 2. gr. 
Fóðurgjöld skv. 1. gr. skulu lögð á fullunnar fóðurblöndur og hráefni í fóður og 

fóðurblöndur og skulu innheimt við tollafgreiðslu hverrar sendingar af vörum í eftirtöldum 

tollnúmerum: 

1001-1000 úr 1104-1100 valsað bygg í lausu 2303-3000 
1001-9001 1104-1209 2304-0000 

1001-9009 1104-1900 2305-0000 

1002-0000 1104-2100 2306-1000 

1003-0000 1104-2209 2306-2000 

1004-0000 1104-2300 2306-3000 

1005-1000 1104-2900 2306-4000 

1005-9000 1104-3000 2306-5000 

1007-0000 1106-2001 2306-6000 

1008-1000 1213-0001 2306-9000 

1008-2000 1213-0009 2308- 1000 

1008-3000 1703-1001 2308-9001 

1008-9000 1703-9001 2308-9009 

1102-2000 2302- 1000 2309-1000 

1102-9001 2302-2000 2309-9001 

úr 1102-9009 blandað hænsnakorn 2302-3000 2309-9002 

1103-1200 2302-4000 úr 2309-9003 annað en snefilefni 

1103-1301 2302-5000 2309-9004 fiskafóður 

1103-1309 2303-1000 2309-9009 

1163-1900 2303-2000 

1103-2900 

skv. 

Gjaldið 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 
vörureikningi. 

Heimilt er landbúnaðarráðherra að undanskilja gjaldtöku, skv. 1. gr., að hluta eða öllu 

leyti fóður sem ætlað er til fiskeldis og loðdýraræktar. 

Innflytjendur þessa fóðurs skulu leggja fram upplýsingar til landbúnaðarráðuneytis, er 

staðfesta að um fóður til fiskeldis eða loðdýraræktar sé að ræða, til að fá niðurfellingu á 

fóðurgjöldum. Heimild til niðurfellingar skal vera tímabundin hverju sinni.
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3 gr. 

Fóðurinnflytjendum er heimilt að fá allt að ára mánaða frestun á greiðslu sérstaks 

fóðurgjalds 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 tiikynnir síðan tollstjórum um ákvörðunina. 

   

Landbúnaðarráðherra ákveður hverju sinni ráðstöfun tekna af sérstöku gjaldi skv. 3. tl. 
Í. gr. í samræmi við 2. mgr. 34. gr. laga nr. 46 27. júní 1985 og ákvæði reglugerða, sem settar 

kunna að verða þar um. 

Tekjur af grunngjaldi skv. ø 9 GG
 DO
 2. tl. 1. gr. renna i rikissjod. 

U
G
 r. 

Rikisendurskodun skal, ef åstæda by ykir ti il, hafa aðgang að bókhaldi fóðurinnflytjenda 

og fóðurframleiðenda til að ganga úr skugga um hvort staðfestingargögn, sem lögð hafa 

verið fram vegna niðurfellingar eða endurgreiðslu gjaldsins, séu eða hafi verið rétt tilgreind. 

Röng skýrslugjöf eða framl: agning rangra eða villandi gagna og röng upplýsingagjöf, 

látin í té í því skyni að fá ívilnun á gjaldi samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar, svo og 

misnotkun ívilnunar sem veitt hefur verið samkvæmt ákvæðum hennar. getur varðað 

viðurlögum skv. lögum nr. 55/1987 

     

  

8. gr. 

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu skv. 59. gr. laga nr. 46 27. júní 

1985. 

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í lögum nr. 46 27. júní 1985 um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum og öðlast gildi þegar í stað. 

jafnframt falla úr gildi reglugerðir um sama efni nr. 129 30. mars, 1987 og 315 10. júlí 1987. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Af fóðurbirgðum, sem eru í vörslu innflutningsaðila við gildistöku reglugerðarinnar, 

skal innheimta gjöld skv. 1. og 2. tl. 1. gr. reglugerðarinnar. Innflutningsaðilar skulu veita 

nauðsynlega aðstoð við talningu á birgðum, en tollstjórar skulu staðreyna birgðauppgjör og 

annast innheimtu skv. 4. gr. 

Landbúnaðarráðuneyvtið, 31. desember 1987. 

Jón Helgason.   
Guðmundur Sigþór SSOR.
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REGLUGERÐ 

um innheimtu og ráðstöfun á fóðurgjaldi til loðdýraræktar. 

I. KAFLI 

Innheimta fóðurgjalds. 

1. gr. 

Af fóðurgjöldum sem innheimt eru skv. 1. gr. reglugerðar nr. 628 31. desember 1987 

skal fella niður við tollafgreiðslu grunngjald skv. 1. tl., sérstakt grunngjald skv. 2. tl. og 

hluta sérstaks fóðurgjalds skv. 3. tl. af innfluttu kolvetnatóðri til íblöndunar í loðdýrafóður 

og þurrfóðri til loðdýraræktar. Af sérstöku fóðurgjaldi skv. 3. tl. skal innheimta 2,00 kr. af 

hverju kg. 

2. gr. 

Landbúnaðarráðuneytið veitir heimildir til niðurfellingar á fóðurgjöldum skv. 1. gr. og 

tilkynnir tollstjórum um innflytjendur loðdýrafóðurs sem það veitir rétt á niðurfellingu 

fóðurgjalds. Heimildir til niðurfellingar skulu gefnar til eins árs í senn og takmarkaðar við 
fóðurtegundir og erlenda framleiðendur (seljendur). Umsókn innflytjanda um niðurfellingu 
skal fylgja vottorð frá fóðureftirliti Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins þar sem fram 

komi að umrætt fóður sé sérstaklega framleitt til loðdýraræktar. 

Um skil hluta hins sérstaka fóðurgjalds fer skv. 4. gr. reglugerðar nr. 628 31. desember 

1987, þó skal Framleiðsluráð landbúnaðarins halda sérgreindan reikning yfir fóðurgjöld skv. 
þessari reglugerð í „endurgreiðslureikningi“. 

Þrátt fyrir ákvæði S. gr. reglugerðar nr. 628 31. desember 1987 skal enginn 

greiðslufrestur veittur á þeim hluta hins sérstaka fóðurgjalds sem innheimtur er skv. þessari 

reglugerð. 

II. KAFLI 

Ráðstöfun fóðurgjalds. 

3. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins skal mánaðarlega greiða hið sérstaka fóðurgjald sem 

innheimt hefur verið til Framleiðnisjóðs landbúnaðarins, sem ráðstafar því til verkefna í 

þágu loðdýraræktarinnar, að fengnum tillögum Sambands íslenskra loðdýraframleiðenda og 
eftir ákvæðum 34. gr. laga nr. 46/1985. 

4. gr. 

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varðar refsingu skv. 59. gr. laga nr. 46 27. júní 
1985. 

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í lögum nr. 46 27. júní 1985 með síðari breytingum 

um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum og öðlast gildi þegar í stað. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Af fóðurbirgðum, sem eru í vörslu innflutningsaðila við gildistöku reglugerðar þessarar 

og falla undir hana, skal innheimta gjöld skv. 1. gr. reglugerðarinnar. Innflutningsaðilar 
skulu veita nauðsynlega aðstoð við talningu á birgðum, en tollstjórar skulu staðreyna 
birgðauppgjör og annast innheimtu skv. 2. gr. 

Landbúnaðarráðuneytið, 31. desember 1987. 

Jón Helgason. 

Guðmundur Sigþórsson.
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AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 og að fenginni tillögu borgarráðs 

hefur verið ákveðið að biðskylda verði á þvergötum gagnvart Dalbraut að því undanskildu 

að umferð um Dalbraut víki fyrir umferð um Kleppsveg, Sundlaugaveg og Brúnaveg. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 20. janúar 1988. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 28. desember 1987. 

Böðvar Bragason. 

28. desember 1987 Nr. 631 

AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 hefur verið ákveðið að biðskylda 

verði á eftirtöldum hægri beygjum af götum með aðalbrautarrétti: 
1. Af Stekkjarbakka vestur Álfabakka gagnvart Álfabakka. 

2. Af Bæjarhálsi suður Hraunbæ gagnvart Hraunbæ. 

3. Af Höfðabakka vestur Streng gagnvart Streng. 

4. Af Vesturlandsvegi norður Höfðabakka gagnvart Höfðabakka. 

5. Af Reykjanesbraut vestur Bústaðaveg gagnvart Bústaðavegi. 
6. Af Reykjanesbraut austur Stekkjarbakka gagnvart Stekkjarbakka. 

7. Af Reykjanesbraut austur Breiðholtsbraut gagnvart Breiðholtsbraut. 

6. Af Kringlumýrarbraut austur Listabraut gagnvart Listabraut. 

9. Af Miklubraut suður Kringluna gagnvart Kringlunni. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 20. janúar 1988. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 28. desember 1987. 

Böðvar Bragason. 

28. desember 1987 Nr 632 

AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 og að fenginni tillögu borgarráðs 

hefur verið ákveðið að bann við vinstri beygju frá Húsi verslunarinnar norður Kringluna 

verði takmarkaður við tímabilið frá kl. 16.00 — 20.00. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 20. janúar 1988. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 28. desember 1987. 

Böðvar Bragason.
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REGLUGERÐ 

um barnsburðarleyfi starfsmanna ríkisins. 

1. gr. 

I. mgr. Vegna barnsburðar skal fastráðin kona, sem starfað hefur í þjónustu ríkisins 

samfellt í 6 mánuði fyrir barnsburð, eiga rétt á leyfi í 4 mánuði með þeim dagvinnulaunum, 

sem stöðu hennar fylgja, enda sé ráðningu ætlað að standa a.m.k. þann tíma. 

2. mgr. Frá 1. janúar 1989 skal barnsburðarleyfi vera 5 mánuðir og frá 1. janúar 1990 6 

mánuðir. 

3. mgr.Kona, sem á rétt skv. grein þessari og hóf töku barnsburðarleyfis á tímabilinu 1. 

október — 31. desember 1987, skal fá barnsburðarleyfi í samtals á mánuði. 

4. mgr. Sömuleiðis skal kona, sem hefur töku barnsburðarleyfis á tímabilinu 1. 

september —- 31. desember 1988, fá samtals 5 mánaða barnsburðarleyfi. 

5. mgr. Ennfremur skal kona, sem hefur töku barnsburðarleyfis á tímabilinu 1. ágúst — 

31. desember 1989, fá samtals 6 mánaða barnsburðarleyti. 

2. gr. 

I. mgr. Tilkynna skal vinnuveitanda um töku væntanlegs barnsburðarleyfis með þriggja 

mánaða fyrirvara. 

2. mgr. Leggja skal fram fæðingarvottorð innan mánaðar frá barnsburði. 

3. mgr. Barnsburðarleyfi skal taka í einu lagi. 

3
 

. gT. 

I. mgr. Þann tíma, sem kona á rétt til barnsburðarleyfis skv. reglugerð þessari, skal hún 

eigi fá lægri heildargreiðslur á mánuði hverjum né njóta lakari réttar en hún ætti kost á skv. 

lögum um fæðingarorlot. 

2. mgr. Við útreikning á heildargreiðslum hvers mánaðar skal fyrst leggja saman 

greiðslur skv. 1. og 4. gr., eftir því sem við á. 

4. gr. 

1. mgr. Fyrstu 3 mánuði í barnsburðarleyfi, svo og í framlengdu leyfi skv. 6. og 7. gr. og 

fyrstu 2 mánuði skv. 8. gr., skal auk dagvinnulauna greiða meðaltal þeirra yfirvinnu-, vakta- 

, gæsluvakta- og óþægindaálagsstunda, sem konan fékk greiddar síðustu 6 mánaða 

uppgjörstímabil yfirvinnu, áður en barnsburðarleyfi hófst. Starfsmanni skóla eða annarrar 

stofnunar, þar sem venjuleg starfsemi liggur niðri hluta ársins, skal aðeins greiða slíkt 

meðaltal þá mánuði, sem venjuleg starfsemi fer fram, og skal þá miða meðaltal við síðustu 6 

heilu starfsmánuði stofnunarinnar. 

2. mgr. Ef kona var fjarverandi á 6 mánaða tímabilinu vegna orlofs, skal telja, að hún 

hafi sama meðaltal yfirvinnu- og álagsstunda orlofsdagana eins og hinn hluta tímabilsins. 

5. gr. 
Í. mgr. Ef fastráðin kona óskar eftir að taka lengra barnsburðarleyfi en hún annars á 

rétt á, gegn tilsvarandi skerðingu launa sbr. 1. og 3. gr., skal viðkomandi stofnun leitast við 

að verða við þeirri ósk. Heimild til lengingar tekur aðeins til þess hluta barnsburðarleyfis, 

sem er umfram 3 mánuði skv. Í. gr. og umfram 2 mánuði skv. 8. gr., þannig að sá hluti geti 

mest orðið tvöfaldur að lengd.
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6. gr. 
1. mgr. Barnsburðarleyfi framlengist um | mánuð, sé um að ræða alvarlegan sjúkleika 

barns, sem krefst nánari umönnunar móður. Slík þörf skal rökstudd með læknisvottorði og 
staðfest af tryggingaráði. 

7. gr. 

1. mgr. Sé um fleirburafædingu ad ræda, framlengist barnsburdarleyfi um 1 månud fyrir 
hvert barn umfram eitt. 

8. gr. 

1. mgr. Ættleiðandi móðir, uppeldis- eða fósturmóðir, sbr. 5. gr. laga um fæðingarorlof 

nr. 57/1987, á rétt á þriggja mánaða leyfi með þeim dagvinnulaunum, sem stöðu hennar 

fylgja, vegna töku barns yngra en 5 ára. 

2. mgr. Réttur þessi verður á mánuðir frá 1. janúar 1989 og 5 mánuðir frá Í. janúar 

1990. 
3. mgr. Kona, sem á rétt skv. grein þessari og hóf töku leyfis á tímabilinu 1. nóvember 

— 31. desember 1987, skal fá leyfi í samtals 3 mánuði. 
á, mgr. Sömuleiðis skal kona, sem hefur töku leyfis á tímabilinu 1. október — 31. 

desember 1988, fá samtals 4 mánaða leyfi. 

5. mgr. Ennfremur skal kona, sem hefur töku leyfis á tímabilinu Í. september — 31. 
desember 1989, fá samtals 5 mánaða leyfi. 

6. mgr. Sé um fleiri en Í barn yngri en Í ára að ræða í sömu fósturráðstöfun eða 

ættleiðingu, framlengist leyfið um Í mánuð fyrir hvert barn umfram eitt. 

9. gr. 

1. mgr. Vegna andvanafæðingar eftir 28 vikna meðgöngutíma skal barnsburðarleyfi 
vera 3 mánuðir. Vegna fósturláts eftir 20 vikna meðgöngu, skal barnsburðarleyfi vera 2 

mánuðir. Leggja skal fram læknisvottorð til staðfestingar um lengd meðgöngu. 

10. gr. 

1. mgr. Barnsburðarleyfi fellur niður frá þeim degi að telja, er móðir lætur barn frá sér 

vegna ættleiðingar, uppeldis eða fósturs, eða tl varanlegrar dvalar á stofnun. Í slíkum 

tilvikum skal barnsburðarleyfi þó aldrei vera styttra en 2 mánuðir eftir barnsburð. 

ll. gr. 

1. mgr. Vilji kona hefja störf að nýju, áður en barnsburðarleyfi hennar er lokið, skal 

hún tilkynna það vinnuveitanda með eins mánaðar fyrirvara. Fellur þá niður réttur til 

barnsburðarleytis þann tíma, sem hún nýtir ekki. 

12. gr. 

1. mgr. Kona, sem hyggst láta af starfi við lok barnsburðarleyfis, skal segja upp starfi 
sínu við upphaf leyfisins. 

13. gr. 

Í. mgr. Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 38 14. apríl 1954, um réttindi 

og skyldur starfsmanna ríkisins, öðlast gildi 1. janúar 1988. 

Fjármálaráðuneytið, 30. desember 1987. 

Jón Baldvin Hannibalsson.   
Indriði H. Þorláksson.
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GJALDSKRÁ 
fyrir veitta þjónustu á rannsóknarstofu Hollustuverndar ríkisins. 

1. gr. 

Gjöld fyrir veitta þjónustu vegna gerlarannsókna fyrir heilbrigðiseftirlit sveitarfélag- 

anna er kr. 600,00 fyrir hvert sýni. 

2. gr. 

Gjöld fyrir aðra þjónustu en greint er frá í 1. gr. skulu vera í samræmi við hliðstæðar 

gjaldskrár annarra opinberra rannsóknastofnana. 

3. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er að fengnum tillögum stjórnar Hollustuverndar ríkisins, 

staðfestist hér með til þess að öðlast gildi frá og með 1. janúar 1988 að telja. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 31. desember 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 635 31. desember 1987 

GJALDSKRÁ 
vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja samkvæmt reglugerð 

nr. 390/1985. 

1. gr. 

Gjald samkvæmt gjaldskrá vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja samkvæmt reglugerð nr. 

290/1985, sbr. gjaldskrá nr. 355/1986, með síðari breytingum, verður sem hér segir: 

kr. 

1. flokkur 27 400,00 

2. flokkur 47 600,00 

3. flokkur 23 800,00 

4. flokkur 8 400,00 

2 2. gr. 
Gjaldskrá þessi, sem sett er að fengnum tillögum stjórnar Hollustuverndar ríkisins 

staðfestist hér með samkv. 17. gr. 6. tl. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðis- 

eftirlit, til þess að öðlast gildi frá og með 1. janúar 1988. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 31. desember 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Ingimar Sigurðsson.
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AUGLYSING 

um breytingu å flugreglum, sbr. auglysingu nr. 99 10. februar 1987, 

Vegna breytingar nr. 20 å i nr. 2 við stofnskrá Alþjóðaflugmálastofnunarinnar 

(ICAO Anex, „Rules of the Air“) eru hé með gerðar breytingar á flugreglum, samkvæmt 

S. og 8 f 

99 I] 

    

   

  

rtar voru sem fylgiskjal med auglysingu nr. 

  

gr. laga um loftferð 

0. febrúar 1987 um setni    
teð auglýsingu þessari og taka þær gildi hinn 15. Breytingarnar eru birtar sem fylgiskjal 

janúar 1988. 

I Samgönguráðuneytið, 21. desember 1987. 

  

  Matthias Å. Mathiesen. BENENE 

Birgir Guðjónsson. 

Fylgiskjal 

Breyting á flugreglum. 

1. gr. 

Í 3. kafla — Almennar reglur — verða eftirfarandi breytingar: 

a) Við gr. 3.7.1 bætist ný athugasemd (ath.) svohljóðandi: 

Ath. 2 — Í fylgiskjali B eru leiðbeiningar handa loftförum sem hindruð eru á 

ólögmætan hátt og geta ekki tilkynnt ATS deild. 

b) Gildandi Ath. (athugasemd) 2 verður Ath. 3. 

ma
 , 

2. gr. 
Við flugreglurnar bætist nýtt fylgiskjal svohljóðandi: 

Fylgiskjal B. 

Ólögmætar hindranir. 
1. Almennt. 

1.1 Eftirfarandi aðferðir eru ætlaðar til leiðbeiningar loftförum sem verða fyrir 
ólögmætum hindrunum og geta ekki tilkynnt ATS deild um málið. 

2. Aðferðir. 

2.1 Flugstjóri ætti að reyna að halda áfram flugi sínu eftir heimiluðum ferli og fluglagi, 

a.m.k. þangað til hann getur tilkynnt ATS deild eða hann er kominn inn í 

radarsvæði, nema aðstæður um borð krefjist annars.
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2.2 Þegar loftfar sem hefur orðið fyrir ólögmætri hindrun verður að víkja frá 
heimiluðum ferli eða úr heimilaðri hæð án þess að geta haft talsamband við ATS, 
skal flugstjórinn hvenær sem mögulegt er: 

a) reyna að útvarpa aðvörunum á VHF neyðartíðni og öðrum viðeigandi tíðnum, 

nema aðstæður um borð í loftfarinu krefjist annars. Annan búnað svo sem 
raðarsvara um borð. gagnarásir, o.s.frv. ætti einnig að nota þegar slíkt er 
vænlegra til árangurs og kringumstæður leyfa og 
halda áfram samkvæmt viðeigandi sérreglum um slíkt óvænt atvik, þar sem slíkar 
aðferðir hafa verið skipulagðar og tilkynntar í ICAO útgáfunni Doc 7030 „Regional 
Supplementary Procedures“ eða 

c) ef engar viðeigandi svæðisreglur hafa verið gefnar út, halda áfram í hæð sem er 
mitt á milli þeirra hæða sem jafnan eru notaðar í blindflugi í svæðinu, þ.e. jöfnu 

þúsundi, sé flogið hærra en í FL 290, en hálfu þúsundi sé flogið lægra en FL 290. 

Ath. — Lýsingu á viðbrögðum þegar hindrað loftfar er einelt er að finna í gr. 3.8 
í flugreglunum. 

b 

  

Stjórnartíðindi B 64, nr. 618—636. Útgáfudagur 12. janúar 1988.
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REGLUGERÐ 

um gjöld fyrir einkaleyfi o.fl. 

1. gr. 

Fyrir umsóknir og meðhöndlun þeirra greiðast eftirtalin gjöld: kr. 

a) Umsjónargjald............ 0. rnne 4 000 

b) Rannsókn á beiðni um einkaleyfi, skv. 15. gr.laganr.12/1923 ............ 8 000 

c) Afrit af auglýstri einkaleyfisumsókn (lýsing, kröfur og teikningar, allt að 20 

SÍÐUr AA) ......... 500 

d) Forgangsréttarskjal.......... 0. 1 000 

2. gr. 

Fyrir innritanir í einkaleyfaskrá og útskriftir varðandi veitt einkaleyfi greiðast eftirtalin 

gjöld: 

a) Innritun í einkaleyfaskrá á breytingum er snerta einkaleyfishafa eða umboðs- 

MANN 2... eee eee eee eee kre 800 

b) Stadfest utskrift år einkaleyfaskrå . 2... seen ennen een renee 500 

c) Staðfest afrit af veittu einkaleyfi (alltað 20 síður Ad) ...... 0... 1 000 

3. gr. 

Håmarksgjald vegna åfryjunar, sbr. låg nr. 3615. mai 1984 .............. 17 000 

Eftir edli og umfangi måls må lækka gjaldid eda fella það niður að öllu leyti, ef sérstakar 

åstædur eru fyrir hendi. 

4. gr. 

Fyrir einkaleyfi skal greida eftirtalin gjåld: 

a) Fyrir fyrstu fimm ár leyfistímans ........... een een 8 000 

b) Fyrir næstu fimm ár leyfistímans ............. 28 500 

c) Fyrir síðustu fimm ár leyfistímans .......... 00. reed 57 000 

5. gr 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 25. gr. laga nr. 12/1923 um einkaleyfi, sbr. lög 

nr. 36/1984 og öðlast gildi 1. Janúar 1988. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð sama efnis nr. 522, 

17. desember 1986. 

Iðnaðarráðuneytið, 15. desember 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Gunnar Guttormsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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REGLUGERÐ 

um menntun, réttindi og skyldur tannfræðinga. 

1. gr. 

Rétt til þess að kalla sig tannfræðing og starfa sem slíkur hefur sá einn, sem til þess hefur 

leyfi heilbrigðismálaráðherra. 

2. gr. 

Leyfi samkvæmt 1. gr. skal veita þeim íslenskum ríkisborgurum, sem lokið hafa prófi frá 
skólum, sem viðurkenndir eru sem slíkir af heilbrigðisyfirvöldum. Leita skal umsagnar Félags 

íslenskra tannfræðinga, tannlæknadeildar Háskóla Íslands og landlæknis áður en leyfi er veitt. 

3. gr. 

Starfsvettvangur tannfræðinga er á heilbrigðisstofnunum, tannlæknastofum, uppeldis- 
og kennslustofnunum. Tannfræðingar starfa undir handleiðslu og á ábyrgð tannlækna. 

Tannfræðingar starfa að fræðslu, ráðgjöf, skipulagningu og framkvæmd tannverndar. 

Auk þess starfa tannfræðingar að þeim verklegu störfum sem tannlæknar fela þeim og 

þeir hafa hlotið menntun til. 

4. gr. 

Óheimilt er að ráða, sem tannfræðinga, aðra en þá sem hafa starfsleyfi samkvæmt 

reglugerð þessari. 

5. gr. 

Tannfræðingi er skylt að gæta þagmælsku um atriði, sem hann fær vitneskju um í starfi 

sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli máls. Þagnarskyldan helst þótt hann láti af 

störfum. Sömu reglur gilda um starfsfólk það, sem tannfræðingar kunna að hafa í starfi. 

6. gr. 

Tannfræðingi ber að þekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér 

nýjungar er varða starfið. 

7. gr. 

Tannfræðingi er skylt að halda sjúkraskýrslu um þá, er leita til hans og aðrar skýrslur í 

samræmi við fyrirmæli landlæknis. 

8. gr. 

Um tannfræðinga gilda að öðru leyti reglur læknalaga nr. 80/1969. 

Reglur læknalaga gilda um viðurlög við brotum í starfi og sviptingu starfsleyfis og 

endurveitingu starfsréttinda. 

9. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 24/1985 um starfsheiti og starfsréttindi 

heilbrigðisstétta og skv. lögum um tannlækningar nr. 38/1985, öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. desember 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Magnús R. Gíslason.
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SAMÞYKKT 

um sorphreinsun og sorpeyðingu í Húsavíkurkaupstað. 

1. gr. 

Húsavíkurkaupstaður sér um sorphreinsun frá öllum fasteignum á skipulögðu svæði 

kaupstaðarins. 
Hún fer fram undir yfirstjórn bæjartæknifræðings og með eftirliti heilbrigðisfulltrúa 

kaupstaðarins. 

2. gr. 

Daglegt sorp frá íbúðarhúsum, veitingastöðum, verslunum og öðrum fasteignum skal 

sett í sérstaka plastpoka, sem bæjarfélagið afhendir. 

Pokunum skal komið fyrir í sérstakri grind, sem smíðuð er fyrir pokana. Skal grindin vera 

frístandandi, hún fest á húsvegg eða henni komið fyrir í sorptunnu. Grindinni skal komið svo 

fyrir, að sorppokinn hangi 2-5 cm yfir jörð, gólfi eða tunnubotni. Lok skal vera yfir grindinni. 

Húseigendur skulu bera allan kostnað af pokagrindum og sjá um að auðvelt sé að komast 

að þeim. Fyllsta hreinlætis skal gætt í umhverfi sorppoka. Sorphreinsun skal fara fram u.þ.b. 

50 sinnum á ári, eftir aðstæðum, og skal fjöldi sorpgrinda miðaður við að pokarnir yfirfyllist 

ekki milli tveggja tæminga. Við hvert hús skal vera a.m.k. ein grind fyrir hvert heimili ásamt 

aukagrindum eftir því sem nauðsynlegt er. Bæjartæknifræðingur og heilbrigðisfulltrúi úr- 

skurða um hugsanleg vafaatriði varðandi fjölda grinda (sorppoka). 

Fyrir stórhátíðir, eða ef útlit er fyrir stöðvun á sorphreinsun af einhverjum ástæðum. geta 

húseigendur fengið aukapoka í sorpgrindur eftir þörfum í áhaldahúsi bæjarins, en heimilt er 

bæjarráði að ákveða sérstaklega greiðslu fyrir þá poka. 

3. gr. 
Sorphreinsun fer fram á virkum dögum. Í sorppoka má setja venjulegt sorp frá heimilum. 

þó ekki meira en 25 kg í hvern poka. Ekki má setja glóð eða heita ösku í sorppoka. Blautt sorp. 

glerbrot, oddhvassa eða beitta hluti má aðeins setja innpakkað í plast eða pappír í poka. 

Pokaua má ekki otfylla, svo að ekki sé hægt að loka þeim eða hafa lok yfir sorpgrindinni. 

Sorpið má ekki hanga yfir pokaröndina eða vera dreift umhverfis sorppokana. Mold, möl. 

grjót og svipað efni má ekki láta í pokana. en skal flutt á svæði, skv. nánari fyrirmælum 

bæjartæknifræðings. Þangað er bannað að flytja pappír, plast eða eyðanlegt sorp. Bannað er 

að aðgreina og flytja burt úrgang frá slíku svæði. Bílhræ og brotajárn skal flytja á afmarkað 

svæði, skv. nánari fyrirmælum bæjartæknifræðings. Bannað er að urða olíuleyfar eða önnur 

efni, sem mengað geta jarðveg í bæjarlandinu og einnig er bannað að kasta slíkum efnum í sjó. 

Skal þeim brennt eða eytt á annan hátt eftir því sem kostur er á og skal slík eyðing fara fram 

undir eftirliti heilbrigðistulltrúa og annarra hlutaðeigandi starfsmanna bæjarins. 

4. gr. 

Forsvarsmenn heimila og atvinnurekstrar skulu koma fyrirferdamiklum en brennanleg- 

um úrgangi, svo sem umbúðum og því um líku, á sorphreinsunarbíl þegar hreinsun fer fram 

eða Í sorpeyðingarstöð, skv. nánari fyrirmælum bæjartæknifræðings.
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5. gr. 
Kostnaður við almenna sorphreinsun og sorpeyðingu greiðist úr bæjarsjóði. 

Bæjarstjórn er þó heimilt í sérstakri gjaldskrá, sem heilbrigðismálaráðherra staðfestir, að 

innheimta með fasteignagjöldum hvers árs, fjárhæð, er nemi allt að áætluðum kostnaði við 
sorphreinsun og sorpeyðingu í kaupstaðnum. 

6. gr. 

Með brot gegn samþykkt þessari skal farið sem opinbert mál í samræmi við lög nr. 109/ 

1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

7. gr. 

Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Húsavíkurkaupstaðar staðfestist hér með sam- 

kvæmt 22. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast gildi 

frá og með 1. janúar 1988 að telja. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um sorphreinsun í 

Húsavíkurkaupstað 1. júlí 1972. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 29. desember 1987. 

Guðmundur Bjarnason. 

Ingimar Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 65, nr. 637-639. Útgáfudagur 27. janúar 1988.
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18. Júní 1987 1271 Nr. 640 

REGLUR 

um meðferð fjármuna Barnaverndarsjóðs Knuds Knudsen. 

1. gr. 

Hlutverk Barnaverndarsjóðs Knuds Knudsen er að auka forvarnir á sviði barnaverndar 
og að upplýsa almenning um stöðu barnaverndarmála. Skal fjármunum sjóðsins einkum varið 

til útgáfu rita um þetta efni. 

2. gr. 

Menntamálaráðherra skipar þriggja manna stjórn Barnarverndarsjóðs Knuds Knudsen. 

Skulu tveir stjórnarmanna tilnefndir af Barnaverndarráði Íslands og einn skipaður án 

tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður. Starfstími stjórnarinnar skal vera fjögur ár 

í senn. 

  

3. gr. 
Fjármunir Barnaverndarsjóðs Knuds Knudsen skulu varðveittir á bankareikningi skráð- 

um sem eign Barnaverndarsjóðs Knuds Knudsen þar til þeim verður ráðstafað eins og reglur 

þessar segja tilum. Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á meðferð fjármuna þeirra, er varðveittir eru úr 

sjóðnum. Meirihluta þarf til allra ákvarðana stjórnar um ráðstöfun fjármuna sjóðsins. 

4. gr. 

Stjórnin skal halda tvíhliða bókhald í samræmi við reglur laga nr. 51/1968 um bókhald og 

góða bókhalds- og reikningsskilavenju. 

Stjórnin lætur gera ársreikning fyrir hvert almanaksár eða brot úr almanaksári sem 
stjórnin starfar. 

Ársreikningur skal fullgerður og undirritaður af stjórninni eigi síðar en 3 mánuðum eftir 

lok almanaksársins. 

5. gr. 

Öll meðferð fjármuna Barnaverndarsjóðs Knuds Knudsen, bókhald og reikningsskil skal 

háð endurkoðun óháðs löggilts endurskoðanda og háð yfirendurskoðun af hálfu Ríkisendur- 

koðunar eftir því sem Ríkisendurskoðun kann að ákveða. 

Endurskoðaðir reikningar Barnaverndarsjóðs Knuds Knudsen skulu sendir mennta- 

málaráðuneyti og Ríkisendurskoðun, eigi síðar en 4 mánuðum ettir lok viðkomandi alman- 

aksárs. 

6. gr. 

Heimilt er stjórninni að ráðstafa fé milli ára, en eigi er henni heimilt að fjármagna 

starfsemi sína með lánum. 

Menntamálaráðuneytið, 18. júní 1987. 

Sverrir Hermannsson. 

Þórunn J. Hafstein. 
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HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 

Eftirtaldir menn voru sæmdir heiðursmerki hinnar íslensku fálkorðu á árinu 1987: 

í. ÍSLENDINGAR. 
1. janúar: 

10. 

Freyja Bjarnadóttir, fv. talsímavörður, Borgarnesi, riddarakross. 

Garðar Óskar Pétursson, fv. verkstjóri, Reykjavík, riddarakross. 

Geir Borg, tv. framkvæmdastjóri, Reykjavík, riddarakross. 

Gísli Sigurbjörnsson, forstjóri, Reykjavík, stórriddarakross með stjörnu. 

Guðríður Guðmundsdóttir, oddviti, Skeggjastöðum, Bakkafirði, riddarakross. 

Haraldur Hannesson, hagfræðingur, Reykjavík, riddarakross. 

Dr. Haraldur Matthíasson, fv. menntaskólakennari, Laugarvatni, riddarakross. 

Dr. Jakob Jónsson, fv. sóknarprestur, Reykjavík, stórriddarakross. 

Jón Bjarnason, verkstjóri, Vogum, Vatnsleysustrandarhreppi, riddarakross. 

Magnús Kristinsson, forstjóri, Reykjavík, riddarakross. 

Séra Ólafur Skúlason. vígslubiskup, Reykjavík, stórriddarakross. 

Óskar Jónsson, Hjálpræðishernum., Reykjavík, riddarakross. 

Pétur Sigurðsson, fv. framkvæmdastjóri, Breiðdalsvík, riddarakross. 

Sigurður Jónsson, fv. framkvæmdastjóri, Reykjavík, riddarakross. 

Snjáfríður Jónsdóttir, fv. matráðskona, Reykjavík, riddarakross. 

Soffanías Cecilsson, útgerðarmaður, Grundarfirði, riddarakross. 

Sverrir Ragnars, stórkaupmaður, Akureyri, riddarakross. 

Þórhallur Tryggvason, fv. bankastjóri, Reykjavík, riddarakross. 

mars: 

Þórður Einarsson, sendiherra, Reykjavík, stórriddarakross. 

Kornelíus Sigmundsson, forsetaritari, Reykjavík, stórriddarakross. 

Guðmundur Eiríksson, þjóðréttarfræðingur, Reykjavík, riddarakross. 

Benedikt Ásgeirsson, sendifulltrúi, Reykjavík, riddarakross. 

júní: 

Aðalheiður Jónsdóttir, frú, Borgarnesi, riddarakross. 

Emil Ásgeirsson. bóndi, Gröf, Hrunamannahreppi, riddarakross. 

Guðlaug Snorradóttir, fv. skólastjóri, Kópavogi, riddarakross. 

Halldór S. Rafnar, framkvæmdastjóri, Reykjavík, riddarakross. 

Séra Halldór Reynisson, fv. forsetaritari, Hruna, Hrunamannahreppi, riddarakross. 

Hallgrímur Jónasson, forstjóri, Reyðarfirði, riddarakross. 

Hermann Þorsteinsson, framkvæmdastjóri, Reykjavík, riddarakross. 

Ingimundur Ingimundarson. bóndi, Hóli, Kaldrananeshreppi, Strandasýslu, riddara- 

kross. 

Kristinn Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri, Reykjavík, riddarakross. 

Lárus H. Blöndal, fv. bókavörður, Reykjavík, riddarakross. 

Ludvig Hjálmtýsson, fv. ferðamálastjóri, Reykjavík, stórriddarakross. 

Magnús G. Jónsson, dósent, Reykjavík, riddarakross. 

Magnús Thoroddsen, forseti Hæstaréttar, Reykjavík, stórriddarakross. 

Páll Sigurjónsson, forstjóri, Reykjavík, riddarakross. 

Sigríður Ella Magnúsdóttir, óperusöngkona, London, riddarakross. 

Valgerður Helgadóttir, fv. yfirhjúkrunarkona, Reykjavík, riddarakross.
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11, ERLENDIR RÍKISBORGARAR. 
janúar: 

Valdimar Björnsson, Minnesota, Bandaríkjunum, stórriddarakross með stjörnu. 

janúar: 

Dr. Esbjörn Rosenblad, sendifulltrúi, Svíþjóð, stórriddarakross. 

mars: 
Dr. Gwyn Jones, prófessor, Bretlandi, stórriddarakross. 
Jack D. Wright, ræðismaður, Felixtowe, Bretlandi, riddarakross. 

Norman Hamilton, ræðismaður, Glasgow, Bretlandi, riddarakross. 

Dr. Christian Westergaard-Nielsen, prófessor, Danmörku, stórriddarakross. 

Dr. Ole Widding, orðabókarritstjóri, Danmörku, stórriddarakross. 

Christen Knak, fv. ráðunautur, Danmörku, stórriddarakross. 

Finn Bergmann, fv. forstjóri, Danmörku, stórriddarakross. 

apríl: 

Kersti Marcus, sendifulltrúi, Danmörku, stórriddarakross. 

apríl: 

Dr. Franz Mixa, hljómsveitarstjóri, Austurríki, riddarakross. 

júní: 

Brian D. Holt, fv. ræðismaður, Bretlandi, riddarakross. 

Knut Odegaard, skáld, Noregi, riddarakross. 

júní: 
Lennart Ahrén, hirðstallari, Svíþjóð, stórkross. 

Gunnar-Axel Dahlström, sendiherra, Svíþjóð, stórkross. 

Göran Hasselmark, prótokollstjóri, Svíþjóð, stórriddarakross með stjörnu. 

Jan Eliasson, sendiherra, Svíþjóð, stórriddarakross með stjörnu. 
Lenart B: son Uller, ofursti, Svíþjóð, stórriddarakross. 
Madeleine Bergstedt, hirðmey, Svíþjóð, stórriddarakross. 

Elisabeth Tarras-Wahlberg, blaðafulltrúi, Svíþjóð, stórriddarakross. 

Per-Axel Hildemann, sendiráðunautur, Svíþjóð, stórriddarakross. 

Agneta Vestersköld, sendiráðsritari, Svíþjóð, riddarakross. 

Birgitta Aahlén, ritstjóri, Svíþjóð, riddarakross. 

UIf Svenér, sendiráðsritari, Svíþjóð, riddarakross. 

Werner Vögeli, veitingamaður, Svíþjóð, riddarakross. 

júlí: 

Knud Hallberg, arkitekt, Danmörku, riddarakross. 

. september: 

Dr. Joan Turville-Petre, prófessor, Bretlandi, riddarakross.
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5. október: 

Francesco Cossiga, forseti Ítalíu, stórkross með keðju. 

Giovanni Goria, forsætisráðherra Ítalíu, stórkross. 

Giulio Andreotti. utanríkisráðherra Ítalíu, stórkross. 

Giovanni Spadolini, þingforseti, Ítalíu, stórkross. 

Nilde Jotti. þingforseti, Ítalíu. stórkross. 

Valerio Zanone. varnarmálaráðherra Ítalíu, stórkross. 

Rino Nicolosi, héraðsforseti, Ítalíu, stórkross. 

Sergio Berlinguer, forsetaritari, Ítalíu, stórkross. 

Bruno Bottai, ráðuneytisstjóri, Ítalíu, stórkross. 

Boris Biancheri Chiapori. sendiherra, Ítalíu, stórkross. 

Giacomo Attolico, sendiherra, Ítalíu, stórkross. 

Luigi G.C. Garafoli, sendiherra, Ítalíu, stórkross. 

Emanuele Scammacca del Murgo, prótokollstjóri, Ítalíu, stórkross. 

Giuseppe Scaglia. sendiherra. Ítalíu, stórkross. 

Riccardo Bisogniero, hershöfðingi, Ítalíu, stórkross. 

Stelio Nardini, hershöfðingi. Ítalíu, stórriddarakross með stjörnu. 

Giovanni Domenido, stjórnmálafulltrúi. Ítalíu, stórriddarakross með stjörnu. 

Alfredo Masala. skrifstofustjóri, Ítalíu, stórriddarakross með stjörnu. 

Enzo Mosino. innanríkismálafulltrúi, Ítalíu, stórriddarakross með stjörnu. 

Dino Basili, menningarmálafulltrúi, Ítalíu, stórriddarakross með stjörnu. 

Carlo Salimei. lögfræðilegur ráðgjafi. Ítalíu, stórriddarakross með stjörnu. 

Giuseppe di Gironimo. varaforsetaritari, Ítalíu, stórriddarakross með stjörnu. 

Salvatore Sechi, varaskrifstofustjóri, Ítalíu, stórriddarakross með stjörnu. 

Rolando Ricci, borgarfógeti, Ítalíu, stórriddarakross með stjörnu. 

Luigi M.F. Gíusti, stjórnmálafulltrúi, Ítalíu, stórriddarakross með stjörnu. 

Giovanni Bottiglieri, prótókollstjóri. Ítalíu, stórriddarakross með stjörnu. 

Francesco Guariglia. varaprótokollstjóri, Ítalíu, stórriddarakross með stjörnu. 

Raniero Avogadro, deildarstjóri, Ítalíu, stórriddarakross með stjörnu. 

Giuseppe Panocchia. deildarstjóri, Ítalíu, stórriddarakross með stjörnu. 

S.A. Domenico Zauli, hershöfðingi, Ítalíu, stórriddarakross með stjörnu. 

Nicola Signorello, borgarstjóri, Ítalíu, stórriddarakross með stjörnu. 

Carlo Perrone Capano, sendiherra, Ítalíu. stórriddarakross með stjörnu. 

Cesare Baroli, skrifstofustjóri, Ítalíu, stórriddarakross. 

Sandro Gori, prótokollstjóri, Ítalíu, stórriddarakross. 

Ludovico Ortona, upplýsingafulltrúi, Ítalíu, stórriddarakross. 

Giovanni C. di Vietri, varastjórnmálafulltrúi, Ítalíu. stórriddarakross. 

Giorgio Malfatti, sendiráðunautur, Ítalíu, stórriddarakross. 

Maurizio Nicoletti, fulltrúi. Ítalíu, stórriddarakross. 

Bruno Servadei, ofursti, Ítalíu, stórriddarakross. 

Giancesco Azzolin, ofursti, Ítalíu, stórriddarakross. 

Tiziano Garbo, upplýsingafulltrúi, Ítalíu, stórriddarakross. 

Leonardo Visconti di Modrone. varastjórnmálafulltrúi, Ítalíu, stórriddarakross. 

Candido Gianni, deildarstjóri. Ítalíu, stórriddarakross. 

Francesco L. Mosti, deildarstjóri, Ítalíu. stórriddarakross. 

Alfonso Girace, sendifulltrúi, Ítalíu, stórriddarakross. 

Giancarlo Leo, varaskrifstofustjóri, Ítalíu, stórriddarakross. 

Umberto Colesanti, sendiráðunautur. Ítalíu. stórriddarakross. 

Renato Trippini. ofursti. Ítalíu, stórriddarakross.
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Guglielmo lozzia, borgarritari, Ítalíu, stórriddarakross. 
Elizabetta Sangiorgi. prótókollstjóri, Ítalíu, stórriddarakross. 

Rosario Calleri, prótokollstjóri, Ítalíu, stórriddarakross. 

Paolo Calvaligi, höfuðsmaður. Ítalíu, riddarakross. 

Filippo Romano, fulltrúi, Ítalíu, riddarakross. 

Pasquale Laquaniti. fulltrúi, Ítalíu, riddarakross. 

Ronaldo Lucioli, fulltrúi, Ítalíu, riddarakross. 

Maria G. di Branco, ritari, Ítalíu, riddarakross. 

Maria A. Cianci, ritari. Ítalíu, riddarakross. 

Giorgio Faletti, fulltrúi, Ítalíu, riddarakross. 

Dr. Lorenzo La Rocca, aðalræðismaður, Ítalíu, stórriddarakross. 

Antonio La Rocca, vararæðismaður., Ítalíu, riddarakross. 

11. nóvember: 

Dr. Derek Gibson, læknir, Bretlandi, riddarakross. 

Agner Neiman-Sørensen, prófessor, Danmörku, stórriddarakross. 

2. desember: 

Sigrid Ott, Leysin, Sviss, riddarakross. 

Nr. 642 

EMBÆTTI, SÝSLANIR 

1983: 
12. okt. var Jóakim Sverri Ottóssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

barnalækningum hér á landi. 

29. des. var Guðbirni Björnssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

öldrunarlækningum hér á landi. 

1984: 

27. febr. var Friðþjófi Björnssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

lungnalækningum sem undirgrein í almennum lyflækningum, hér á landi, en sérfræðiviður- 
kenningu í lyflækningum fékk hann 29. janúar 1973. 

1986: 
10. febr. var cand. med. et chir. Smára Steingrímssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var David Thomas Davidssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

þvagfæraskurðlækningum hér á landi. 

10. apríl var Ingimundi Pálssyni. lyfjafræðingi, veitt leyfi til reksturs lyfjabúðar Austur- 

lands, Apótek Austurlands, Seyðisfirði, frá og með 1. maí 1986. 

26. sept. var hr. Kai Juuranto skipaður kjörræðismaður Íslands með aðalræðisstigi í 

Helsinki, Finnlandi. 

1. okt. var Ásmundi Magnússyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum hér á landi. 

21. okt. var cand. med. et chir. Guðmundi M. Stefánssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi.
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29. okt. var hr. Arne Herluf Holm skipaður til þess að vera varakjörræðismaður Íslands í 

Björgvin. 

18. nóv. voru Arngrímur Ísberg og Helgi Ingólfur Jónsson skipaðir til þess að vera 

sakadómarar við sakadómaraembættið í Reykjavík frá 1. desember 1986 að telja. 

20. nóv. var cand. odont. Birni Þrastar Þórhallssyni veitt leyfi til þess að stunda 

tannlækningar hér á landi. 

26. nóv. var Þorvaldi Jónssyni veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í skurðlækn- 

ingum hér á landi. 
1. des. var Þórður Ólafsson, lögfræðingur, skipaður í stöðu forstöðumanns bankaeftirlits 

Seðlabanka Íslands til sex ára frá 1. nóvember 1986 að telja. 

S.d. var Pétur K. Maack, dósent, skipaður prófessor í vélaverkfræði við verkfræðideild 
Háskóla Íslands. 

3. des. var Sigríður Kristjánsdóttir, fulltrúi, skipuð deildarstjóri í viðskiptaráðuneytinu 

frá 1. desember 1986 að telja. 

4. des. var cand. odont. Hartmanni Ásgrímssyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækning- 
ar hér á landi. 

S.d. var cand. odont. Ósk Þórðardóttur veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar hér á 

landi. 

10. des. var Unni B. Pétursdóttur, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

líffærameinafræði hér á landi. 

12. des. var dr. Þorsteinn Loftsson skipaður prófessor í eðlislyfjafræði við læknadeild 

Háskóla Íslands (lyfjafræði lyfsala) frá 1. des. 1986 að telja. 

S.d. var Hannes Heimisson ráðinn til reynslu sem sendiráðsritari í utanríkisþjónustu 
Íslands. 

16. des. var gefið út veitingarbréf handa sr. Haraldi M. Kristjánssyni fyrir Víkurpresta- 

kalli í Skaftafellsprófastsdæmi. 

22. des. var Sigurði Thorlacius, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

taugalækningum hér á landi. 

29. des. var gefið út takmarkað og tímabundið leyfi skv. 25. gr. laga nr. 50/1978, um 

vátryggingastarfsemi, handa Morten Harbitz, norskum ríkisborgara, til þess að starfa sem 
tryggingastærðfræðingur fyrir BÍ Líftryggingu g.t. Brunabótafélags Íslands, tiltveggja ára, frá 

og með 1. janúar 1987 að telja. 

S.d. var Hafsteini Skúlasyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum. 
30. des. var Halla Bachmann Ólafsdóttir, lögfræðingur, skipuð fulltrúi við embætti 

yfirsakadómarans í Reykjavík frá 1. janúar 1987 að telja. 

S.d. var cand. med. et chir. Hirti Oddssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

S.d. var Ingiríði Skírnisdóttur, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

kvenlækningum hér á landi. 

31. des. var Pétur G. Thorsteinsson skipaður sendiráðunautur í utanríkisþjónustu Íslands 

frá 1. janúar 1987 að telja. 

S.d. var Höllu Bergs veitt lausn frá embætti sendifulltrúa frá og með 1. janúar 1987 að 

telja. 

S.d. var Úlfi Agnarssyni veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í barnalækningum 
hér á landi. 

S.d. var Hannesi Hjartarsyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í háls-, 

nef- og eyrnalækningum hér á landi.
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S.d. var Þóri Bergmundssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í háls-, 

nef- og eyrnalækningum hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Halldóri Benediktssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
S.d. var Geir A. Gunnlaugssyni veitt lausn frá prófessorsembætti í vélaverkfræði við 

verkfræðideild Háskóla Íslands, að hans eigin ósk. 

1987: 
1. jan. var Stefán L. Stefánsson ráðinn til reynslu sem sendiráðsritari í utanríkisþjónustu 

Íslands. 
S.d. var Þórður B. Guðjónsson ráðinn til reynslu sem sendiráðsritari í utanríkisþjónustu 

Íslands. 
Frá og með S.d. að telja voru eftirtaldir læknar skipaðir til þess að vera heilsugæslulæknar 

í Hafnarfirði: Guðmundur Helgi Þórðarson, Haukur Heiðar Ingólfsson, Jón R. Árnason og 

Jón Bjarni Þorsteinsson. 
Frá s.d. að telja var dr. Hrefna Sigurjónsdóttir skipuð dósent í líffræði við Kennarahá- 

skóla Íslands. 
2. jan. var sr. Þorleifur K. Kristmundsson, sóknarprestur á Kolfreyjustað, skipaður til 

þess að vera prófastur í Austfjarðaprófastsdæmi frá 1. janúar 1987 að telja. 

5. jan. var dr. Jóni Baldri Sigurðssyni veitt viðurkenning sem aðalkjörræðismanni Íslands 

i Singapore. 
6. jan. voru Hermann Jóhannesson og Runólfur Birgir Leifsson skipaðir deildarstjórar í 

fjårmålaskrifstofu menntamálaráðuneytisins frá 1. janúar 1987 að telja. 

S.d. var Þórður G. Ólafsson, læknir, skipaður til þess að vera læknir við heilsugæslustöð- 

ina Asparfelli 12, Reykjavík, frá og með 1. júní 1987 að telja. Frá og með sama tíma hefur 
hann verið leystur frá störfum sem heilsugæslulæknir á Egilsstöðum. 

9. jan. var cand. oecon. Brynjólfur Sigurðsson skipaður prófessor í sölufræði og 

markaðsmálum við viðskiptadeild Háskóla Íslands frá 1. júlí 1986 að telja. 
S.d. var skipað í eftirtaldar h hlutastöður í læknadeil d Háskóla Íslands frá 1. janúar 1987 til 

30. júní 1991: Árni Kristinsson. læknir, dósent í hjartasjúkdómafræði innan iyflæknisfræði. 

Bjarni Þjóðleifsson, læknir, dósent í meltingarsjúkdómum innan lyflæknisfræði, Guðmundur 

Oddsson, læknir, lektor í klínískri lyfjafræði, Guðmundur Þorgeirsson, læknir, lektor í 

lyfjafræði, Jakob L. Kristinsson, lyfjafræðingur, lektor í eiturefnafræði, Reynir T. Geirsson, 

læknir, dósent í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp og Þorsteinn Svörfuður Stefánsson, læknir, 

dósent í svæfingalæknisfræði. S.d. var skipað í eftirtaldar hlutastöður lektora við námsbraut í 

lyfjafræði lyfsala í læknadeild Háskóla Íslands um fimm ára skeið frá 1. janúar 1987 að telja: 

Einar Magnússon, lyfjafræðingur, lektor í lyfjagerðarfræði og Freyja V.M. Frisbæk. lyfja- 

fræðingur, lektor í félagslvfjafræði. 

S.d. var Óskari Magnússyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

12. jan. var Halldór Jónsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á 

Akranesi frá og með 1. júlí 1987 að telja. 

14. jan. var Andrési Magnússyni, lækni, veitt lausn frá störfum heilsugæslulæknis á 

Siglufirði frá og með 1. janúar 1987 að telja, að hans eigin ósk. 

S.d. var Guðbirni Björnssyni, lækni, veitt lausn frá störfum heilsugæslulæknis á 

Blönduósi frá og með 1. febrúar 1987 að telja, að hans eigin ósk. 

16. jan. var Gunnari Rafni Sigurbjörnssyni veitt lausn frá starfi sem deildarstjóri í 

félagsmálaráðuneytinu frá og með 1. janúar 1987 að telja, að hans eigin ósk. 

S.d. var Tryggvi Friðjónsson skip >adur til bess ad vera deildarstjåri i félagsmålaråduneyt- 

inu frá 1. janúar 1987 að telja.
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19. jan. var gefið út veitingarbréf handa Gunnlaugi Stefánssyni, cand. theol., fyrir 

Heydalaprestakalli í Austfjarðaprófastsdæmi frá 1. febrúar 1987 að telja. 

20. jan. var cand. med. et chir. Runólfi Pálssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

27. jan. var Ásgeiri Þór Árnasyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 
dómi. 

S.d. var Þorsteinn Ingólfsson skipaður sendiherra í utanríkisþjónustunni frá 1. febrúar 

1987 að telja. 

S.d. var Helgi Ágústsson skipaður sendiherra í utanríkisþjónustunni frá 1. júní 1987 að 

telja. 

28. jan. var Viggó Tryggvasyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

2. febr. var Lárus Bjarnason, fulltrúi, skipaður aðalfulltrúi við embætti bæjarfógetans á 

Ísafirði og sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu frá 1. febrúar 1987 að telja. 

S.d. var Ólafi Egilssyni, sendiherra, veitt lausn frá formennsku í stjórn Þróunarsam- 

vinnustofnunar að eigin ósk vegna starfa hans erlendis. Jafnframt var Árni Vilhjálmsson, 

prófessor, skipaður formaður í hans stað. Helgi Ágústsson. skrifstofustjóri, var skipaður 

varaformaður í stjórn stofnunarinnar í stað Helga Gíslasonar, sendifulltrúa, sem veitt var 

lausn frá sama tíma að telja. Skipun ofangreindra gildir til 20. júní 1989. 

4. febr. var Jens Kjartanssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

lýtalækningum hér á landi. 

6. febr. var Þórunn Anna Erhardsdóttir skipuð til þess að vera deildarstjóri í dóms- og 

kirkjumálaráðuneytinu frá 1. febrúar 1987 að telja. 

S.d. var Böðvar Örn Sigurjónsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á 

Blönduósi frá og með 1. september 1987 að telja. 

11. febr. var Sverri Hauki Gunnlaugssyni, sendiherra, falið að taka við embætti 

fastafulltrúa Íslands í Genf frá 1. maí 1987. 

S.d. var Þorsteini Ingólfssyni, sendiherra, falið að taka við störfum skrifstofustjóra 

varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins frá 1. maí 1987. 

12. febr. var Gísla Einarssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í orku- 

og endurhæfingarlækningum hér á landi. Jafnframt fellur niður sérfræðileyfi hans í almennum 

skurðlækningum, sem gefið var út 13. febrúar 1984. 

18. febr. var Magnúsi Páli Albertssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem 

sérfræðingur í bæklunarskurðlækningum hér á landi. 

19. febr. var Gunnari Sæmundssyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings við 
Hæstarétt. 

20. febr. var cand. med. et chir. Sigurði Ólafssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

24. febr. var hr. Anders Bróns veitt viðurkenning sem aðalkjörræðismanni Íslands í 

Nuuk. 

S.d. var hr. Henrik Lund, bæjarstjóra, veitt viðurkenning sem aðalkjörræðismanni 

Íslands í Qaqortoq (Julianehaab). 

25. febr. var gefið út leyfisbréf handa Jens A. Guðmundssyni, lækni, til þess að fá að 

starfa sem sérfræðingur í innkirtlakvensjúkdómum sem undirgrein við kvenlækningar, en 

leyfi til að starfa sem sérfræðingur í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp fékk hann 16. júlí 1982. 

S.d. var Jón Hjaltalín Ólafsson, læknir, skipaður til þess að vera yfirlæknir á húð- og 

kvensjúkdómadeild Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur frá og með 1. mars 1987 að telja. 

21.febr. var Birni Ingvarssyni, yfirborgardómara í Reykjavík, veitt lausn frá embætti frá 

1. Júní 1987 að telja.
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S.d. var Einari Ingimundarsyni, bæjarfógeta í Hafnarfirði, Garðakaupstað og á Seltjarn- 
arnesi og sýslumanni í Kjósarsýslu, veitt lausn frá embætti frá 1. júní 1987 að telja. 

Frá 1. mars að telja var Helgi Skúli Kjartansson, cand. mag., skipaður lektor í sagnfræði 

við Kennaraháskóla Íslands. 

3. mars var cand. med. et chir. Önnu Geirsdóttur veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

5. mars var Stefáni J. Hreiðarssyni, lækni, veitt leyfi til að starfa sem sérfræðingur í fötlun 

barna, sem undirgrein við barnalækningar en leyfi til þeirra fékk hann 13. nóvember 1981. 

6. mars var Guðmundi Björnssyni veitt lausn frá prófessorsembætti í augnsjúkdómum við 

læknadeild Háskóla Íslands frá 31. desember 1987 að telja, að hans eigin ósk. Ennfremur voru 

eftirtaldir dósentar skipaðir prófessorar við Háskóla Íslands frá 1. febrúar 1987 að telja: Í 
læknadeild: Magnús Jóhannsson, prófessor í lyfjafræði. Í raunvísindadeild: Jón Kr. Arason, 

prófessor í stærðfræði, Stefán Arnórsson, prófessor í jarðefnafræði og Örn Helgason, 
prófessor í eðlisfræði. Í verkfræðideild: Þorgeir Pálsson, prófessor í vélaverkfræði. 

S.d. var Rafni Ragnarssyni veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í lýtalækningum 

hér á landi. 

9. mars var Aðalbirni Þorsteinssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

svæfingalæknisfræði hér á landi. 
S.d. var Einari Ragnarssyni, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

tann- og munngervalækningum. 

S.d. var Ragnari Danielsen, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
almennum lyflækningum með hjartalækningar sem undirgrein hér á landi. 

10. mars var Jóni Erlendssyni, saksóknara við embætti ríkissaksóknara, veitt lausn frá 

embætti frá 31. mars 1987 að telja. 
11. mars var Stefáni Ólafssyni veitt lausn frá dósentsstöðu í háls-, nef- og eyrnasjúkdóma- 

fræði við læknadeild Háskóla Íslands frá 31. desember 1987 að telja, að hans eigin ósk. 

S.d. var Höllu Sigurjóns, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

tannfyllingu og tannsjúkdómalækningum hér á landi. 

S.d. var Birni Marinó Rögnvaldssyni, cand. odont., veitt leyfi til þess að stunda 

tannlækningar hér á landi. 

12. mars var Þórarni J. Sigurðssyni, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem 

sérfræðingur í tannholdslækningum. 
S.d. var Sigurjóni H. Ólafssyni, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

munn- og kjálkaskurðlækningum hér á landi. 

S.d. var Guðjóni Axelssyni, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

tann- og munngervalækningum. 

S.d. var Birni R. Ragnarssyni, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

tannholdslækningum. 

13. mars var Stefáni Einari Matthíassyni veitt leyfi til þess að starfa sem læknir hér á landi. 

S.d. var Auði Heiðu Guðjónsdóttur veitt leyfi til þess að starfa sem læknir hér á landi. 

S.d. var Erni Bjartmars Péturssyni, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem 

sérfræðingur Í tann- og munngervalækningum. 

S.d. var Magnúsi J. Kristinssyni, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

barnatannlækningum. 

S.d. var Stefáni Yngva Finnbogasyni, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem 

sérfræðingur í barnatannlækningum. 

S.d. var Ólafi Höskuldssyni, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

barnatannlækningum.
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20. mars var Sigfúsi Þór Elíassyni, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur 

í tannfyllingu og tannsjúkdómalækningum hér á landi. 

23. mars var Þorvaldi Ragnarssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 

S.d. var Hannes Heimisson settur fyrst um sinn til að vera sendiráðsritari í utanríkisþjón- 

ustu Íslands frá 15. mars 1987 að telja. 

24. mars var Benedikt Ásgeirsson skipaður sendifulltrúi í utanríkisþjónustu Íslands frá 1. 

mars 1987. 

S.d. var Bryndísi Benediktsdóttur, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum hér á landi. 

26. mars var Þóri Oddssyni veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur hér á landi. 

30. mars var Öddu Björk Brynjarsdóttur veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur 

hér á landi. 

31. mars var Oddi Fjalldal, lækni, veitt leyfi til þess að kalla sig sérfræðing í svæfingalækn- 

isfræði hér á landi. 

S.d. var Hjalta Steinþórssyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings við 

Hæstarétt. 

Frá 1. apríl að telja var dr. Þorsteinn 1. Sigfússon skipaður sérfræðingur við eðlisfræði- 

stofu Raunvísindastofnunar Háskóla Íslands. 

2. apríl var Stefán L. Stefánsson settur fyrst um sinn tl að vera sendiráðsritari í 

utanríkisþjónustu Íslands frá |. apríl 1987 að telja. 

S.d. var Þórður B. Guðjónsson settur fyrst um sinn til að vera sendiráðsritari í 

utanríkisþjónustu Íslands frá 1. apríl 1987 að telja. 

3. apríl var Einar Eysteinn Jónsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir í 

Vestmannaeyjum frá og með 1. júlí 1987 að telja. 

S.d. var hr. Roar Conrad Hyll veitt viðurkenning sem ræðismaður Íslands í Þrándheimi. 

7. apríl var Jón Erlendsson, lögfræðingur, skipaður fulltrúi við embætti ríkissaksóknara 

frá 1. apríl 1987 að telja. 

S.d. var Óskari Arnbjarnarsyni, lækni. veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

lyflækningum með krabbameinslækningar sem undirgrein hér á landi. 

S.d. var Árna Jóni Geirssyni. lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

gigtarlækningum sem undirgrein við almennar lyflækningar hér á landi. 

S.d. var Birni Blöndal. cand. med. et chir. veitt leyfi til þess að starfa sem læknir hér á 

landi. 

S.d. var Guðbirni Björnssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

almennum lyflækningum með öldrunarlækningar sem undirgrein hér á landi. 

S.d. var Soili Hellman-Erlingsson, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

blóðónæmisfræði með blóðmeinafræði sem hliðargrein hér á landi. 

S.d. var Jörgen Albrechtsen, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að starfa sem læknir 

hér á landi. 

S.d. var Pálma V. Jónssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

almennum lyflækningum hér á landi. 

S.d. var Hallgrími Guðjónssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur Í 

lyflækningum með meltingarlækningar sem undirgrein hér á landi. 

S.d. var Magnúsi Ólafssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

lyflækningum með lungnalækningar sem undirgrein hér á landi. 

8. apríl var Erni Ragnarssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að starfa sem læknir 

hér á landi.
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10. apríl var Helgu Björgvinsdóttur, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

barnalækningum hér á landi. 

13. apríl var frú Jeanne Marie de Gaudemar skipuð kjörræðismaður Íslands í Marseille. 

14. apríl var Guðrúnu Margréti Árnadóttur, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til mál- 

flutnings við Hæstarétt. 
21. apríl var Guðnýju E. Gunnarsdóttur veitt leyfi til þess að starfa sem tannlæknir hér á 

landi. 
22. apríl var Sigurður Konráðsson, cand. mag.. skipaður sérfræðingur við Íslenska 

málstöð frá 1. maí 1987 að telja 

S.d. var Máni Fjalarsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á Höfn í 

Hornafirði frá og með 1. júlí 1987 að telja. Jafnframt var honum veitt lausn frá störfum sem 

heilsugæslulæknir í Bolungarvík frá og með 1. júní n. k. að telja. 

S.d. var Magnús Bjarnason skipaður varnarmálafulltrúi í utanríkisþjónustunni frá 1. maí 

1987 að telja. 

24. apríl var Grími Jónssyni, lækni, að eigin ósk veitt lausn frá störfum héraðsdýralæknis í 

Hafnarfirði frá og með 1. maí 1987 að telja fyrir aldurs sakir. 

S.d. var Sigurði S. Sigurðssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

svæfingalæknisfræði hér á landi. 

21. apríl var Hilmari Baldurssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 

28. apríl var Herði Kristinssyni veitt lausn frá prófessorsembætti í grasafræði við 

raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. júlí 1987 að telja, að hans eigin ósk. 

S.d. var Sveinn Björnsson skipaður sendiherra í utanríkisþjónustunni frá 1. október 1987 

að telja. 

30. apríl var Guðrúnu Baldursdóttur veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur hér á 

landi. 

S.d. var hr. J.C. Schalburg að eigin ósk veitt lausn frá störfum sem kjörræðismaður 

Íslands í Lyon. 

4. maí var Jóni Viðari Arnórssyni, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem 

sérfræðingur í munn- og kjálkaskurðlækningum hér á landi. 

S.d. var Ásmundur Magnússon, læknir. skipaður til þess að vera læknir við Heilsugæslu- 

stöð miðbæjar, Reykjavík, frá og með 1. júlí 1987 að telja. 

S.d. var Bjarna Einarssyni veitt lausn frá sérfræðistöðu við Stofnun Árna Magnússonar á 

Íslandi frá 31. desember 1987 að telja, að hans eigin ósk. 

S.d. var Sigurjóni Arnlaugssyni, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

tannholdslækningum hér á landi. 

5. maí var cand. med. et chir. Sigurði Gunnarssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

S.d. var Róbert T. Árnason skipaður sendiráðunautur í utanríkisþjónustunni frá 1. maí 

1987 að telja. 

S.d. var Helga Jónssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

gigtlækningum hér á landi. 

6. maí var Stefán Björnsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir í 

Kópavogi frá og með 1. júní 1987. 

S.d. var Björn Guðmundsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir í 

Kópavogi frá og með 1. júní 1987. 

7. maí var dr. Gylfa Þ. Gíslasyni veitt lausn frá prófessorsembætti við viðskiptadeild 

Háskóla Íslands frá 15. september 1987 að telja, að hans eigin ósk. Ennfremur var Páll



Nr. 642 1282 

Sigurðsson, dósent, skipaður prófessor við lagadeild Háskóla Islands frá 1. maí 1987 að telja. 

Jafnframt var Þorgeir Örlygsson skipaður dósent í lögfræði við lagadeild Háskóla Íslands frá 

1. september 1987 að telja. 

8. maí var cand. med. et chir. Má Kristjánssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

11. maí var frú Emelía Gertrud Hartmann skipuð kjörræðismaður Íslands í Stuttgart. 

S.d. var Guðmundur Hjálmarsson skipaður kennari við Tækniskóla Íslands (bygginga- 

deild) frá 1. september 1987 að telja. 

12. maí var Birgir Már Pétursson, héraðsdómari, skipaður til þess að vera bæjarfógeti í 

Hafnarfirði, Garðakaupstað og á Seltjarnarnesi og sýslumaður í Kjósarsýslu, frá 1. Júní 1987 

að telja 

S.d. var Þorleifur Pálsson skipaður til þess að vera skrifstofustjóri í dóms- og kirkjumála- 

ráðuneytinu frá 1. maí 1987 að telja. 

S.d. var Friðgeir Björnsson, borgardómari, skipaður til þess að vera yfirborgardómari í 

Reykjavík frá 1. júní 1987 að telja. 

13. maí var Ólafur Stefánsson, læknir. skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á 

Egilsstöðum frá og með 1. júlí 1987. 

14. maí var sr. Magnúsi Birni Björnssyni veitt lausn frá embætti sóknarprests í 

Seyðisfjarðarprestakalli í Múlaprófastsdæmi, að eigin ósk. frá 1. ágúst 1987 að telja. 

S.d. var Margrét Jónsdóttir sett fyrst um sinn til að vera sendiráðsritari í utanríkisþjón- 

ustu Íslands frá 15. maí 1987 að telja. 

S.d. var Erni Sveinssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að starfa sem læknir hér á 

landi. 

S.d. var Pétur Heimisson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á Blönduósi 

frá og með 1. janúar 1988 að telja. 

S.d. var Brynjólfi Jónssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

bæklunarskurðlækningum hér á landi. 

15. maí var Einar Hilmar Jónmundsson, læknir, skipaður til þess að vera yfirlæknir við 

röntgendeild Landspítalans frá og með 1. júní 1987 að telja. 

18. maí var Þór S. Steinarsson skipaður kennari við Tækniskóla Íslands (frumgreina- 

deild) frá 1. september 1987 að telja. 

20. maí var Áslaug Agnarsdóttir skipuð bókavörður við Háskólabókasafn frá 1. júlí 1987 

að telja og Þorleifur Jónsson frá 1. maí 1987 að telja. 

21. maí var Ólafi Þór Ævarssyni. cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að starfa sem 

læknir hér á landi. 
22. maí var Guðmundi Ásgeirssyni. lækni. veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

barnalækningum hér á landi. 

25. maí var sr. Robert Jack veitt lausn frá embætti sóknarprests í Breiðabólsstaðapresta- 

kalli og prófasts í Húnavatnsprófastsdæmi, frá 1. júlí 1987 að telja. 

S.d. var cand. med. et chir., Þorsteini Njálssyni, veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Sveini Geir Einarssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Jóni Bjarnasyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Vilhjálmi Ara Arasyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

29. maí var Birgi Guðjónssyni, deildarstjóra, veitt embætti skrifstofustjóra í samgöngu- 

ráðuneytinu frá 1. júní 1987 að telja.
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S.d. var Hrafn V. Friðriksson skipaður til þess að vera yfirlæknir í heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytinu frá og með 1. júní 1987 að telja. Þá skyldi hann annast störf 

skólayfirlæknis í samræmi við lög nr. 61/1957 og reglugerðir settar samkvæmt þeim. 

1. júní voru eftirtaldir dósentar skipaðir prófessorar við raunvísindadeild Háskóla 

Íslands, frá 1. júní 1987 að telja, skv. heimild í 2. gr. laga nr. 8/1985, um breyting á lögum nr. 

77/1979, um Háskóla Íslands: Guðni Á. Alfreðsson prófessor í örverufræði. Gylfi Már 

Guðbergsson prófessor í landafræði og Sigfús J. Johnsen prófessor í Jarðeðlisfræði. 

S.d. voru Sigurður Jónsson og Þorgeir Ingi Njálsson, lögfræðingar, skipaðir fulltrúar við 

embætti sýslumannsins í Árnessýslu og bæjarfógetans á Selfossi. 

S.d. var Tryggvi Axelsson, lögfræðingur, skipaður til þess að vera deildarstjóri í 

viðskiptaráðuneytinu frá 1. Júní 1987 að telja. 

S.d. var cand. med. et chir. Sigríði Dóru Magnúsdóttur veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

3. júní var Sigurbirni Björnssyni, lækni. veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

öldrunarlækningum hér á landi. 

9. júní var gefin út löggilding handa eftirtöldum aðilum til þess að vera dómtúlkar og 

skjalaþýðendur á og úr ensku: Baldur Símonarson, Jeffrey Michael Cosser, Ellen Margrét 

Ingvadóttir, Gauti Kristmannsson, Páll Heiðar Jónsson og Páll Richardson. 

10. júní var Þóri Sturlu Ragnarssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

taugaskurðlækningum hér á landi. 

S.d. var Sigríður Ingvarsdóttir, fulltrúi, skipuð til þess að vera deildarstjóri í samgöngu- 

ráðuneytinu frá 15. júní 1987 að telja. 

12. júní var cand. med. et chir. Maríu Sigurjónsdóttur veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

15. Júní var gefin út löggilding handa Ingegerd Hedvig Sibylla Narby til þess að vera 

skjalaþýðandi úr íslensku á sænsku. 

16. júní var Halldóri Jónssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

bæklunarskurðlækningum hér á landi. 

18. júní var hr. Alfred Schubrig skipaður til þess að vera kjörræðismaður Íslands með 

vararæðisstigi í Vín, með umdæmi er nær til Nieder-Österreich og Burgenland. 

S.d. var hr. Robert Daniel Matkin veitt lausn frá störfum sem kjörræðismaður Íslands 

með varai æðisstigi í Dallas, Texas. 

19. júní var Ólafi Kjartanssyni, lækni. veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

geislagreiningu hér á landi. 

S.d. var Pálmari Hallgrímssyni, lækni. veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

geislagreiningu hér á landi. 

22. júní var William Peter Holbrook, tannlækni. veitt leyfi til þess að starfa sem 

sérfræðingur í sýklafræði hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Sigrúnu E. Þ. Reykdal veitt leyfi til þess að starfa sem læknir 

hér á landi. 

S.d. var Árna Leifssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að starfa sem læknir hér á 

landi. 

23. júní var Guðmundi Valtý Óskarssyni. cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að starfa 

sem læknir hér á landi. 

S.d. var Karli Haraldssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

svæfingarlæknisfræði hér á landi. 

S.d. var gefin út löggilding handa Per Roald Landrg til þess að vera skjalaþýðandi úr 

íslensku á norsku.
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24. júní var Ellen Mooney, lækni, veitt leyfi til þess að fá að starfa sem sérfræðingur í 

húðmeinafræði sem undirgrein við húðsjúkdómalækningar hér á landi en leyfi til húðsjúk- 

dómalækninga fékk hún 24. janúar 1983. 

25. júní var gefin út löggilding handa Lars Hóglund Andersen til þess að vera dómtúlkur 
og skjalaþýðandi á og úr dönsku. 

S.d. var Eyþóri Björgvinssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

geislagreiningu með ísótópagreiningu sem undirgrein hér á landi. Sérfræðiviðurkenningu í 
geislagreiningu fékk hann 28. október 1985. 

29. júní var Vilhjálmi Kr. Andréssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur 

í kvenlækningum hér á landi. 

30. júní var Gunnari Ási Vilhjálmssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að starfa 

sem læknir hér á landi. 

1. júlí var Signýju Sen, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

Frá s.d. að telja var Ástráður B. Hreiðarsson skipaður í hlutastöðu dåsents (37%) i 

klínískri lyfjafræði við námsbraut í lyfjafræði lyfsala við læknadeild Háskóla Íslands um fimm 

ára skeið. 
Frá s.d. að telja voru eftirtaldir skipaðir dósentar og lektorar í hlutastöður (37%) við 

læknadeild Háskóla Íslands um fimm ára skeið: Gauti Arnþórsson, dósent í almennri 

handlæknisfræði, Grétar Ólafsson, dósent í brjóstholsskurðlækningum, Guðjón Magnússon, 
dósent í félagslæknisfræði, Gunnar Biering, dósent í barnasjúkdómafræði, Jóhannes Björns- 

son, dósent í líffærafræði (vefjafræði), Kristrún R. Benediktsdóttir, dósent í líffærameina- 

fræði, Páll Gíslason og Sigurgeir Kjartansson, dósentar í klínískri handlæknisfræði, Guð- 

mundur Sigurðsson, lektor í heimilislæknisfræði, og Vilhjálmur Rafnsson, lektor í heilbrigðis- 

fræði. Ennfremur var Sigurður V. Sigurjónsson skipaður í hlutastöðu lektors (50%) í 

líffærafræði við læknadeild fyrrgreint tímabil. 

2. júlí var Guðbjörgu Sigurgeirsdóttur veitt leyfi til þess að stunda almennar lækningar 

hér á landi. 
7. júlí var Örlygi Þórðarsyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

8. júlí var sr. Guðni Þór Ólafsson. sóknarprestur á Melstað, skipaður til þess að vera 

prófastur í Húnavatnsprófastsdæmi frá 1. júlí 1987 að telja. 

S.d. var Jón Júlíusson skipaður sendifulltrúi í utanríkisþjónustunni frá 1. júlí 1987 að 

telja. 
S.d. var Emilíu Kofoed-Hansen Lyberopoulos veitt viðurkenning sem varakjörræðis- 

maður Íslands í Aþenu. 

S.d. var Halldóri Þorbjörnssyni, hæstaréttardómara, veitt lausn frá embætti frá |. 

september 1987 að telja. 

S.d. var 4 dýralæknum veitt leyfi til að stunda dýralækningar hér á landi: Vilhjálmi 

Svanssyni, Hróbjarti Darra Karlssyni, Páli Stefánssyni og Konráð Konráðssyni. 

9. júlí var cand. med. et chir. Garðari Sigursteinssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

10. júlí var Böðvari Erni Sigurjónssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem 

sérfræðingur í heimilislækningum hér á landi. 

21. júlí var Hönnu Maríu Pétursdóttur veitt lausn frá embætti sóknarprests í Hálsapresta- 

kalli, Þingeyjarprófastsdæmi, frá 1. júlí 1987 að telja. 

S.d. var cand. odont. Gunnari E. Vagnssyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar 

hér á landi. 

8. júlí var cand. med. et chir. Elínu Hrefnu Garðarsdóttur veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

31. júlí var cand. med. et chir. Sigurði Páli Pálssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi.
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4. ágúst var Ágústu Guðjónsdóttur veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur hér á 

landi. 

5. ágúst var Hermann Jónsson, bóndi, Sellátrum, Helgustaðahreppi, skipaður til að vera 

hreppstjóri í Helgustaðahreppi í Suður-Múlasýslu. 

S.d. varhr. Hans-Peter Eichenberger skipaður kjörræðismaður Íslands í Kuala Lumpur. 

6. ágúst var Emil Lárusi Sigurðssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var Gísla Baldurssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

S.d. var Aðalsteini Júlíussyni, að eigin ósk, veitt lausn frá embætti vita- og hafnamála- 

stjóra frá |. nóvember 1987 að telja. 

S.d. var Ragnheiði Bragadóttur, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var Reyni Arngrímssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

10. ágúst voru eftirtaldir skipaðir lektorar við tannlæknadeild Háskóla Íslands um þriggja 

ára skeið frá 1. september 1987 að telja: Björn Ragnarsson, lektor í tannholdsfræði, Halla 

Sigurjóns, lektor í tannsjúkdómafræði og tannfyllingu, Karl Örn Karlsson, lektor í bitfræði. 

Ennfremur var Jóhann Heiðar Jóhannsson, læknir, skipaður í hlutastöðu dósents (37%) í 

meinafræði munns og kjálka við deildina um þriggja ára skeið frá 1. september 1987 að telja. 

Jafnframt var Ársæll Jónsson, læknir, skipaður í hlutastöðu lektors (37%) í almennri 

lyflæknisfræði við tannlæknadeild Háskóla Íslands um fimm ára skeið frá 1. september 1987 

að telja. 

11. ágúst var Andra Jónssyni veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur hér á landi. 

S.d. var Hafrúnu Friðriksdóttur veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur hér á landi. 

S.d. var Guðlaugu Björgu Björnsdóttur veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur hér 

á landi. 

S.d. var Guðmundi Þór Jónssyni veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur hér á 

landi. 

13. ágúst var Ragnari Grími Bjarnasyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

14. ágúst var Magnús Sæmundsson, bóndi og oddviti, Eyjum, skipaður hreppstjóri og 

aðalstefnuvottur í Kjósarhreppi, Kjósarsýslu. 

19. ágúst var Ágúst Oddsson. læknir. skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir í 

Bolungarvík frá og með 1. september 1987 að telja. 

S.d. voru Kristjana Jónsdóttir, settur borgardómari, og Jón L. Arnalds. dósent, skipuð til 

þess að vera borgardómarar við borgardómaraembættið í Reykjavík frá 1. september 1987 að 

telja. 

20. ágúst var Gunnari Birni Gunnarssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

21. ágúst var gefið út veitingarbréf handa séra Kristjáni Einari Þorvarðarsyni, fyrir 

Hjallaprestakalli í Reykjavíkurprófastsdæmi, frá 1. ágúst 1987 að telja. 

24. ágúst var Gunnsteinn Stefánsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir í 

Hafnarfirði frá og með 1. janúar 1988 að telja. Jafnframt hefur honum verið veitt lausn frá 

störfum sem heilsugæslulæknir á Egilsstöðum frá og með sama tíma. 

S.d. var Ágústi Kárasyni. cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

S.d. var herra Francisco Javier Miralles Torija-Gasco skipaður kjörræðismaður Íslands í 

Valencia.
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S.d. var gefið út veitingarbréf handa séra Birni H. Jónssyni fyrir Staðarfellsprestakalli í 

Þingeyjarprófastsdæmi frá 15. júní 1987 að telja til 1. júlí 1988. 

S.d. var gefið út veitingarbréf handa séra Bjarna Th. Rögnvaldssyni fyrir Prestsbakka- 
prestakalli í Húnavatnsprófastsdæmi frá 1. júlí 1987 að telja til 1. júlí 1988. 

S.d. var gefið út veitingarbréf handa séra Huldu Hrönn M. Helgadóttur fyrir Hríseyjar- 

prestakalli í Eyjafjarðarprófastsdæmi frá 15. júní 1987 að telja. 

S.d. var gefið út veitingarbréf handa séra Guðmundi Karli Á gústssyni fyrir Hólabrekku- 
prestakalli í Reykjavíkurprófastsdæmi frá 1. september 1987 að telja. 

S.d. var gefið út veitingarbréf handa séra Ægi Fr. Sigurgeirssyni, fyrir Höfðakaupstaðar- 

prestakalli í Húnavatnsprófastsdæmi, frá 1. júlí 1987 að telja. 

S.d. var Ásbirni Sigfússyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
ónæmisfræði hér á landi. 

S.d. var Hrefnu M. Skúladóttur, cand. med. et chir., veitt leyfi til að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

25. ágúst var cand. med. et chir. Oddgeiri Gylfasyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

27. ágúst var dr. Gísli Pálsson skipaður dósent í mannfræði og dr. Guðný Guðbjörnsdótt- 

ir skipuð dósent í uppeldisfræði við félagsvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. september 1987 

að telja. 
2. sept. var Sveinn Eldon, valt. lies., skipaður sendiráðsritari í utanríkisþjónustu Íslands 

frá og með 1. september 1987 að telja. 

S.d. var Gunnar Aðalsteinsson, fulltrúi, skipaður til þess að vera héraðsdómari við 

embætti bæjarfógetans í Hafnarfirði, Garðakaupstað og á Seltjarnarnesi og sýslumannsins í 

Kjósarsýslu frá 1. september 1987 að telja. 

S.d. var Stefán H. Jóhannesson, cand. jur., skipaður sendiráðsritari í utanríkisþjónustu 

Íslands frá og með 1. september 1987 að telja. 

S.d. var Grétar Már Sigurðsson settur fyrst um sinn til að vera sendiráðsritari í 

utanríkisþjónustu Íslands frá og með 1. september 1987 að telja. 

3. sept. var Haraldi Johannessen, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 

S.d. var sr. Þórarni Þór, prófasti, veitt lausn frá embætti sóknarprests í Patreksfjarðar- 

prestakalli og embætti prófasts í Barðastrandarprófastsdæmi, frá og með 1. október 1987 að 

telja. 

4. sept. var Lárusi Bjarnasyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

S.d. var Valborgu Kjartansdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 

S.d. var cand. med. et chir. Ólöfu Sigurðardóttur veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

7. sept. var Snorra Olsen, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

8. sept. var gefið út veitingarbréf handa séra Karli Valgarði Matthíassyni, fyrir 

Staðarprestakalli í Ísafjarðarprófastsdæmi frá 1. september 1987 að telja. 

S.d. var Hrafn Bragason, borgardómari, skipaður til þess að vera dómari við Hæstarétt 

Íslands frá 10. september 1987 að telja. 

10. sept. var Ásbirni Jónssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

S.d. var Jóni Egilssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

S.d. var Loga Egilssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

S.d. var Sigrúnu Guðmundsdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi.
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S.d. var Haraldi Sigurðssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
augnlækningum hér á landi. 

18. sept. var Guðlaugi Birki Sveinssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

23. sept. var gefið út takmarkað og tímabundið leyfi skv. 25. gr. laga nr. 50/1978 um 

vátryggingastarfsemi handa Neil Hillary, breskum ríkisborgara, til þess að starfa sem 

tryggingastærðfræðingur fyrir Líftrvggingafélagið Vörð hf. í tvö ár frá og með 1. október 1987 

að telja. 

S.d. var cand. odont. Halldóri G. Halldórssyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar 

hér á landi. 
S.d. var Ólafur Ólafsson, lögfræðingur, skipaður aðalfulltrúi við embætti sýslumanns 

Eyjafjarðarsýslu og bæjarfógetans á Akureyri og Dalvík frá 1. september 1987 að telja. 

S.d. var cand. odont. Páli Ævari Pálssyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar hér á 

landi. 

24. sept. var Ársæli Kristjánssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

28. sept. var Ólafur Sigurðsson skipaður sendiráðsritari í utanríkisþjónustunni frá 1. 

september 1987 að telja. 
29. sept. var Elínu Ingibjörgu Jacobsen veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur hér 

á landi. 
I. okt. var Þórarni Gíslasyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

lungnalækningum hér á landi. 

S.d. var Valgeir Ársælsson skipaður sendiherra í utanríkisþjónustunni frá þ. d. að telja. 

S.d. var Haukur Ólafsson skipaður sendiráðunautur í utanríkisþjónustunni frá þ. d. að 

telja. 

S.d. var Kristjáni Guðmundssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

háls-, nef- og eyrnalækningum hér á landi. 

S.d. var Friðbirni R. Sigurðssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

5. okt. var Þorbjörgu K. Kjartansdóttur veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur hér 

á landi. 

6. okt. var Guðrúnu Ástu Sigurðardóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

S.d. var Bjarnveigu Eiríksdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 

8. okt. var Ragnhildur Benediktsdóttir, lögfræðingur, skipuð aðalfulltrúi við embætti 

yfirborgardómarans í Reykjavík frá 1. október 1987 að telja. 

9. okt. var Vilhjálmi H. Vilhjálmssyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings 

við Hæstarétt. 

S.d. var séra Flosi Magnússon, sóknarprestur á Bíldudal, skipaður til þess að vera 

prófastur í Barðastrandarprófastsdæmi frá 1. október 1987 að telja. 

S.d. var Jónínu Freydísi Jóhannesdóttur veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur 

hér á landi. 

Frá 10. okt. að telja var Þóra C. Óskarsdóttir sett til að gegna stöðu bókafulltrúa í 

menntamálaráðuneytinu um eins árs skeið. Áður gegndi Stefanía Júlíusdóttir stöðunni. 

13. okt. var Guðjón Sigurbjörnsson, læknir, skipaður í stöðu yfirlæknis við svæfinga- og 

gjörgæsludeild Landspítalans frá 1. nóvember 1987 að telja. 

15. okt. var Þórði Ingólfssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

B 87



Nr. 642 1288 

S.d. var Sveinn Sigurkarlsson, lögfræðingur, skipaður aðalfulltrúi við embætti bæjarfó- 

getans í Keflavík, Grindavík og Njarðvík og sýslumannsins í Gullbringusýslu frá 1. september 

1987 að telja. 

19. okt. var Tór Einarsson, Ph.D., skipaður dósent í viðskiptadeild Háskóla Íslands frá 

15. október 1987 að telja. 

S.d. var Kristjáni S. Sigurgeirssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 

22. okt. var Magnúsi Guðlaugssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 
dómi. 

26. okt. var cand. med. et chir. Ólöfu Halldóru Bjarnadóttur veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var Sigurði Baldurssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum. 

S.d. var Guðbrandi E. Þorkelssyni veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum. 

27. okt. var Rúnu Hauksdóttur veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur hér á landi. 

29. okt. var Jón Hilmar Alfreðsson, læknir, skipaður til þess að vera yfirlæknir við 

kvennadeild Landspítalans frá og með 1. nóvember 1987 að telja. 

I. nóv. var Jón K. Jóhannsson, læknir, skipaður til þess að vera tryggingalæknir við 

Tryggingastofnun ríkisins. 

2. nóv. var Atla Vagnssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

4. nóv. var Inger Linda Jónsdóttir, lögfræðingur, skipuð aðalfulltrúi við embætti 

sýslumanns Suður-Múlasýslu og bæjarfógetans á Eskifirði, frá 1. nóvember 1987 að telja. 

9. nóv. var Jens S. Jenssyni, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

tann- og munngervalækningum hér á landi. 

S.d. var Allan Vagn Magnússon, héraðsdómari, skipaður til þess að vera borgardómari 

við borgardómaraembættið í Reykjavík frá 10. nóvember 1987 að telja. 

10. nóv. var cand. med. et chir. Hönnu Jóhannesdóttur veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Arnóri Víkingssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

12. nóv var Pétri Heimissyni veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í heimilislækn- 

ingum hér á landi. 

13. nóv. var gefið út veitingarbréf handa Yrsu Þórðardóttur, cand. theol., fyrir 

Hálsprestakalli í Þingeyjarprófastsdæmi frá 15. nóvember 1987 að telja. 

S.d. var gefið út veitingarbréf handa séra Baldri Kristjánssyni, fyrir Bjarnarnesspresta- 

kalli í Skaftatellsprófastsdæmi, frá 1. ágúst 1987 að telja. 

17. nóv. var gefið út veitingarbréf handa séra Friðriki J. Hjartar, fyrir Ólafsvíkurpresta- 

kalli í Snæfellsness- og Dalaprófastsdæmi frá 15. nóvember 1987 að telja. 

S.d. var Elís Erni Hinz veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur hér á landi. 

24. nóv. var Karli Gústafi Kristinssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem 

sérfræðingur í sýklafræði með veirufræði sem hliðargrein hér á landi. 

S.d. var Valgerði Sigurðardóttur, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

krabbameinslækningum hér á landi. 

30. nóv. var Valtýr Sigurðsson, héraðsdómari, skipaður til þess að vera borgarfógeti við 

borgarfógetaembættið í Reykjavík frá 1. Janúar 1988 að telja. 

1. des. var Árna Þ. Björnssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi.
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3. des. var Gunnari Jóhanni Birgissyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

9. des. var Magnúsi Þ. Torfasyni, hæstaréttardómara, veitt lausn frá embætti frá 1. janúar 

1988 að telja. 
14. des. var Hjalti Hugason skipaður lektor í kristinfræðum og trúarbragðasögu við 

Kennaraháskóla Íslands frá 1. janúar 1988 að telja. 

15. des. var Guðmundi Benediktssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

S.d. var Jóni Höskuldssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

Nr. 643 

RÆÐISMENN 

1986: 

3. júní var Ingimundi Stefánssyni veitt viðurkenning sem kjörræðismaður Spánar með 
aðalræðisstigi í Reykjavík. 

15. des. var Geir Borg veitt viðurkenning sem kjörræðismaður Thailands með aðalræðis- 
stigi í Reykjavík. 

S.d. var Ragnari Borg veitt viðurkenning sem kjörræðismaður Ítalíu með aðalræðisstigi í 

Reykjavík. 

1987: 
26. jan. var hr. Mark Fenger Chapman, sendiherra, veitt viðurkenning sem aðalræðis- 

manni Bretlands á Íslandi. 

2. sept. var Hjalta Geir Kristjánssyni veitt viðurkenning til þess að vera ræðismaður fyrir 

Sviss í Reykjavík. 

6. nóv. var Vali Valssyni veitt viðurkenning til þess að vera ræðismaður fyrir Líbanon á 

Íslandi með aðsetur í Reykjavík.
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SKRÁ 
tilkynninga um ný hlutafélög sem birtust í Lögbirtingablaði 1987. 

Aðalumboðið hf., Reykjavík 
Aðstoð hf., Reykjavík 
Aha hf., Reykjavík 
Aldaco hf.,Mosfellsbæ2............. 
Alheimslist hf., Gardabæ 
Al-innréttingar hf., Reykjavík 
Allt hugbúnaður ht., Reykjavík 
Alþjóða viðskiptaþjónustan hf., Reykjavík . 
Amishf., Reykjavík... 000... 
Arnarfellhf.,Sauðárkróki........... 
Arp hf., Reykjavík 
Artex hf., Reykjavík 
Artíum-búðin hf., Bessastaðahreppi 
Asparás hf., Reykjavík 
Auglit hf., auglýsingastofa, Akureyri .... 
Auglýsingastofan Op hf.. Reykjavík 
Aukning hf., Reykjavík 
Austfirska sjónvarpsfélagið ht., 

Egilsstaðahreppi,S.-Múl........... 
Austurvegur hf., Reykjavík 
Axelsson hf., Reykjavík 

Á. Bjarnason hf., Hafnarfirði. ........ 
Alfbær hf., Kópavogi „0... 
Al- og plastsmíði ht.. Reykjavík 
Anarhf., Reykjavík. ........... 
Áróshf., Reykjavík 
Ásborg hf.. Reykjavík 
Ásholt hf.. Mosfellsbæ 
Ásólhf., Blönduósi 
Áttan hf., Reykjavík 

B. & B. hf., Reykjavik 
B. Oskarsson hf., Reykjavik 
Baðhúðun hf., Kópavogi ............ 
Bakkalax hf.,Selfossi.............. 
Bakki hf., Hnifsdal 
Baldur og Oskar hf., Fellahreppi, N.-Múl.. 
Baldvinsson hf., Vogum, Gullbringusýslu . 
Barnahjúkrunarstöðin hf., Reykjavík. ... 
Baula hf., Hafnarfirði. ............. 
Basar hf., Reykjavík 
Bár hf., Breiðuvíkurhreppi, Snætellsnesi .. 
Bátsendarhf., Sandgerði. ........... 

Tbl. nr. 

Belti hf., Reykjavik ............... 11 
Benediktshf., Reykjavík ........... 63 
Bergás hf., Reykjavík. ............. 136 
Bergholthf., Reykjavík ............ 106 
Bergsplan hf., Reyðarfirði ........... 9 
Beykihf.,Reykjavik .............. 31 
Beykir hf., Borgarnesi ............. 103 
Bifreiðaverkstæðið AB hf., Reykjavík ... ól 
Billiardborg hf., Kópavogi. .......... 9 
Birta ht., Egilsstöðum, S.-Múl......... 102 
Bíla- og vélaverkstæði Hjalta Sigfússonar ht., 

Arskógshreppi, Eyjafjarðarsýslu ..... 9 
Bílalagerinn hf., Reykjavík .......... 21 
Bílaleiga Arnarflugs hf., Reykjavík ..... 102 
Bílamálun Sævars ht., Reykjavík. ...... 31 
Bílameistarinn hf., Kópavogi ......... 123 
Bílasala Alla Rúts hf., Reykjavík. ...... 63 
Bílaþjónusta Kristjáns Bergmanns hf., 

Kópavogi ...00. 46 
Bílaþjónunstan Gljái hf., Njarðvík ..... 135 
Bílaþjónustan Viðgerð hf.. Reykjavík ... 11 
Bílvogur hf.. Kópavogi ............. 31 
Bíró hf., Kópavogi. ............ 76 
Bjargvik hf.,N.-Mul. .............. 103 
Bjartsýni hf., Reykjavík ............ 76 
Bláfellhf., Sauðárkróki ............ 30 
Blikk hf.,Selfossi 2... 75 
Blikkform hf.,Reykjavik ........... 125 
Blikkrås hf., Akureyri ............. 39 
Blikkvirki hf., Akureyri ............ 11 
Blikkþjónustan ht., Reykjavík ........ 99 
Borgarvernd hf., Reykjavík .......... 61 

Borgarvik hf., Reykjavik ........... 103 
Boteshf., Reykjavík .............. 106 
Bókhaldsstotan Fell hf., Mostellsbæ..... 136 
Bókahöllin hf.. Reykjavík ........... 135 
Bókaútgáfan Oðinn hf., Reykjavík ..... 46 
Bókaútgáfan Reykholt hf., Reykjavík ... 31 
Bokvit hf.,Reykjavik.............. 6 
Bónþjónustan hf., Kópavogi ......... 106 
Braga sport hf., Reykjavík. .......... 57 
Branda hf.,Selfossi ............... 125 
Braudvalhf., Reykjavik ............ 76 
Brimir hf.,Reykjavik.............. 107



Brimrás hf., Hafnarfirði 
Brík hf., Húsavík 
Brokey hf., Ísafirði 
Brunnur hf., Reykjavík 
Bræðurnir Baldursson hf., Reykjavík .... 

Búvörur hf., Reykjavík. ............ 
Byggðasel hf., Hveragerði .. 
Byggingafélagið Dögun hf., Reykjavík ... 
Byggingafélagið Hamrar hf., Kópavogi... 
Byko - Bvggingavöruverslun Kópavogs hf., 

Kópavogi ........... 
Bæjarprýði hf., Reykjavík .. 

Dalverk hf., Búðardal 
Dentix hf., Reykjavík. ............. 
Díllhf., Reykjavík. ............ 
Dráttarskipafélagið hf., Siglufirði 
Dreifing hf., Reykjavík. ............ 
Dýpkunarfélagið ht., Reykjavík 

E. Asgeirsson £ Co. hf., Reykjavík ..... 
E.P.-stigar - byggingafélag hf.. Reykjavík . 
Easy fisk hf., Húsavík. ............. 
Eðalfiskur hf., Borgarnesi ........... 
Eflir ht., Reykjavík 
Eflir, verktakar og þjónusta hf., Reykjavík 
Efnafræðistofan Skín hf., Akureyri 
Eiðistorg hf., Seltjarnarnesi .......... 
Einarsbakarí hf. , Akureyri 
Eldfrost hf., Reykjavik ............. 
Eldhólfið hf., Reykjavík ............ 
Eld-húsið hf., Reykjavík. ........... 
Eldisstöðin í Vík hf., Vík, Mýrdal 
Eldvarnir hf., Hafnarfirði 
Elex hf., Reykjavík 
Endco ht., Reykjavík .............. 
Engjateigur 11 hf., Reykjavík. ........ 
Enok hf., Kópavogi ............... 
Endurskoðun og reikningsskil hf.. 

Reykjavík 
Endurskoðun Sig. Stefánsson hf., 

Reykjavík 
Eyfirska kartöflusalan hf., Kópavogi .... 
Eyfirska sjónvarpstélagið hf., - Sjónvarp 

Akureyri, Akureyri 
Eyfirskar kartöflur hf., Öngulsstaðahreppi, 

Eyjafirði 
Eyfiskur hf., Akureyri 
Eyfjörð hf., Akureyri .............. 
Eyjaradíó hf., Vestmannaeyjum ....... 

Faghús hf., Reykjavík 
Fagprent hf., Reykjavík 
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bl. nr. Tbl. nr 

31. Fanntofell hf., Reykholtsdalshreppi, 
46 Borgarfjarðarsýsu .............. 125 

124 — Fansahf., Reykjavík .............. 135 
21 Fasteignamiðstöðinhf., Reykjavík ..... 75 
44 — Fatahreinsuninslétt ogfellthf., Akureyri 31 
31 Faxamarkaðurinnhf., Reykjavík ...... 61 

125  Fåfnisglbdhf., Reykjavik ........... 39 
135  Fella-íshf., Reykjavík ............. 23 
79  Ferðalandhf., Reykjavík ........... 76 

106  Ferdaskrifstofa Husavikur hf., Håsavik... 59 
Ferdaskrifstofan Alis hf., Reykjavik .... 125 

7535. Ferdaskrifstofan Saga hf., Reykjavik .... 6 
99 Fersk fæda hf., Vogum, 
60 Vatnsleysustrandarhreppi ......... 60 
2 Festinghf., Reykjavík ............. 31 
8 Féfang hf., Reykjavík. ............. 60 
106 Finnar hf.,Reykjavik.............. 103 
57 Fisk hf.,Seydisfirdi „.............. 63 
"Fiskeldi Eyjafjarðar hf., Hjalteyri ...... 106 

Fiskeldisþjónustan hf., Kópavogi ..... 103 
22  Fiskiðjan Batihf., Reykjavík ......... 99 
s7  Fiskifanghf., Mosfellsbæ .......... 23 
99 — Fiskmarkaður Norðurlands hf., Akureyri . 103 

135 — Fiskmarkaður Suðurnesja hf., Njarðvík . 106 
57 —Fiskmarkaðurinnhf., Hafnarfirði ...... 31 
99 — Fiskmiðlun Norðurlands hf., Dalvík.... 125 

60  Fiskréttirhf., Hafnarfirði .......... 63 
sg  Fiskvinnslan Annesht., Keflavík. ...... 31 
46 —Fiskvinnslan Kamburhf., Flateyri ..... 125 
11  Fiskþurrkunhf., Garði, Gerðahreppi .... 125 
57  Fitjarhf., Reykjavík .............. 102 
31 —Fittingsbúðinhf., Kópavogi ......... 39 
60  Fínullhf., Mostellsbæ............. 46 
s7 Fjalla-hestarhf., Rangárvallasýslu..... ól 

107  Fjarskiptihf., Revkjavík............ 11 
71. Fjårfestingarfélagid Athåfn hf., Keflavik.. 46 

123. Fjårfestingarfélagid Silfurberg hf., 
98 Reykjavik 20... 9 

Fjórhjóla- og vélaleigan hf., Reykjavík... 75 
30  Fjölnisþróunhf., Reykjavík.......... 99 

Fjölrás hf., Reykjavík ............. 76 
135 —Fjölþjóðasjóðurinn hf., Reykjavík ..... 79 
60  Flottföthf., Reykjavík ............. 57 

Flugco hf., Reykjavík. ............. 106 

46 — Flugfélag Sauðárkróks hf., Sauðárkróki .. 106 
Flugmó hf., Reykjavík „............ 136 

46 —Flugverkhf., Reykjavík ............ 98 
39 Flugtaxihf., Reykjavik ............. 136 
39. Flutningamidlunin hf., Reykjavik ...... 75 

136 Flutningabjénustan hf., Reykjavik ..... 103 
Form hf., Akureyri ............... 104 

4. Forumhf.,Reykjavik.............. 99 
135. Fosslundurhf.,Selfossi............. 41
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Tbl. nr. Tbl. nr. 

Fosstak hf., Reykjavík ............. 61. Heildverslunin Hind hf., Reykjavik ..... 61 
Fólk hf., Reykjavík ............... 31  Heildverslunin Tandrihf., Kópavogi .... 123 
Frostver ht., Vestmannaeyjum ........ 135  Heilsulínanhf., Reykjavík. .......... 79 
Frumritht.,Garðabæ.............. 125  Heimilisvörurhf., Reykjavík ......... 75 
Frystivörur hf., Hafnarfirði .......... 103  Hellirhf., Selfossi ................ 103 
Furulundur hf., Fellabæ, N.-Múl. ...... 60 Herahf., Reykjavík............... 39 
Færabakur hf., Stöðvarhreppi,S.-Múl.... 39  Heykögglarhf., Egilsstaðahreppi,S.-Múl.. 102 

i Hladhamar hf.,Svalbardseyri......... 31 
G.O.M.A. hf.,Selfossi............. 135  Hljóðbylgjanhf., Akureyri .......... 31 
G. Ólafsson og Kristmanns hf., Reykjavík . 79  Hljóðmyndhf., Reykjavík........... 79 
G.Ö. dreifing, hf., Reykjavík ......... 9. Hljóðvarphf., Reykjavík ........... 61 
Gagnastyring >hf., Kjøsarsyslu.......…. 39 Hlutafélagid hf., Reykjavik .......... 99 
Gallerí svart á hvítu hf., Reykjavík. ..... 90 Hluturhf., Akureyri .............. 98 
Gallup á Íslandi hf., Reykjavík ........ 99 0 Holræsahreinsunhf., Reykjavík ....... 103 
Garðáshf., Reykjavík ............. 99. Holtagarðurhf. Mostellsbæ.......... 125 
Garðskálar hf., Reykjavík........... 107 HótelReykjavíkhf., Reykjavík ....... 98 
Gásarhf., Reykjavík .............. 57 - Hreinlætisþjónusta Suðurnesja hf., 
Genushf., Reykjavík.............. 31 Keflavík „0... 79 
Glóey hf., Reykjavík .............. 79 Hreinsivalhf., Kópavogi... ......... 61 
Gluggar og gardhus hf., Gardabæ ...... 39  Hríshf., Reykjavík ............... 76 
Gluggasmiðjan hf., Reykjavík ........ 60  Hringurhf., Akureyri.............. 76 
Gnúpur hf., Gnúpverjahreppi, Árn. 103 Hrogn oglifurhf., Reykjavík ......... 96 
Gnýtari hf., Grundarfirði ........... 102 Hugsmíðhf., Seltjarnarnesi .......... 135 
Gólhf., Reykjavík. ............... 125  Hugunhf., Reykjavík.............. 63 
Grandaborghf., Reykjavík .......... 60 — Húsfyrir Epalhf., Reykjavík ......... 75 
Grjåtaporp hf.,Reykjavik........... 136 Husgagnamarkadurinn hf., Reykjavik ... 136 
Groddi hf., Reykjavík ............. 102 Hvítlisthf., Seltjarnarnesi ........... 9 
Grótta hf., Reykjavík. ............. 57  Hvolfhf., Reykjavík .............. 104 
Grænavatn hf.,Garðabæ............ 103 - Höfðaverkhf., Höfn, Hornfirði ....... 103 
Guðni Helgason hf., Reykjavík........ 60 — Höfðavíkhf., Hólmavík ............ 46 
Gull-ís hf., Reykjavík. ............. 23  Höfnhf., Vestmannaeyjum .......... 59 
Gölturhf., Suðureyri .............. 60 

I. Co.ht., Reykjavík .............. 75 
H.G. heildverslun hf., Hafnarfirði ..... 135  Tccohf., Reykjavík ............... 136 
H. Hilmarsson hf., Reykjavík. ........ 103  Tceyhf., Vestmannaeyjum........... 124 
H. Jakobsson hf., Reykjavík sr 39  Iðahf., Keflavík .................. 9 
H. Kristjånsson hf., Sådavik, N.-ås. ..... 99 Idukauphf.,Reykjavik...........…. 123 
H. Pálsson hf., Reykjavík ........... 59 Indverska veitingahúsið hf., Reykjavík... 135 
Hafbjörg ht., Garði, Gullbringusýslu .... 125  Tnexhf., Reykjavík ............... 31 
Haffóður hf., Þorlákshöfn ........... 135  Inneshf., Hafnarfirði .............. 75 
Hag hf., auglýsingastofa, Reykjavík..... 30 
Hagtækni hf., Reykjavík. ........... 46 —Ísblikhf., Akranesi ............... 23 
Hagv on hf., A-Barðastrandarsýslu ..... 103 Ísblikkhf., Hafnarfirði ............. 103 
Halldór Svansson hf., Kópavogi ....... 6 Ísbor hf.,Selfossi ................ 6 
Hanshf., Reykjavík. .............. 103  Ísböndhf., Reykjavík.............. 103 
Hansen hf., Hafnarfirði ............ 98 Ísdata hf., Akureyri ERNI 59 
Haraldur og Guðlaugur hf., Akureyri.... 136 Ískrafthf., Reykjavík.............. 60 
Haukur og Ólafur hf., Reykjavík. ...... 59 Íslandssíld hf., Hafnarfirði........... 9 
Háaleiti hf., Reykjavik ............. 75 … Islensk/afriska hf., Gardabæ ......... 75 
Håeyri hf.,Keflavik............... 125  Islensk atvinnumidlun hf., Reykjavik .... 125 
Háigrandi hf., Hafnarfirði ........... 39 Íslensk húsnæðismiðlun hf., Reykjavík ... 135 
Heggurhf., Reykjavík ............. 125 Íslenska bílaumboðið hf., Reykjavík .... 99 
Heildverslunin Borg hf., Reykjavík ..... 76 Íslenska bændaþjónustan hf., Kópavogi .. 76
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Íslenska hestasalan hf., Reykjavík ...... 57  Lagnatæknihf., Reykjavík .......... 11 
Íslenska markaðsfélagið hf., Reykjavík. 23  Landsþjónustanht., Reykjavík. ....... 103 
Íslenskar sjávarafurðir hf., Reykjavík. 103  Laugaveitingarhf., Reykjavík ........ 46 
Íslenskt dýrafóður hf., Reykjavík ...... 30  Laxakorthf., Reykjavík ............ 59 
Íslenskur gæðafiskur hf., Ytri-Njarðvík. 46 Lánastofnun sparisjóðanna hf., Reykjavík. 11 

Íslenskur lakkrís hf., Reykjavík ....... 79  Leitihf., Reykjavík ............... 76 

Íslenskur nýfiskur ht., Reykjavík. ...... 57  Lenkóhf., Kópavogi .............. 23 
Íslenskur skelfiskur hf., Keflavík ....... 125  Leysirhf., Reykjavík .............. 136 
Islux hf., Reykjavik ..............… 39  Listinnhf., Reyk javik ........222.… 44 
Ísmark hf., Reykjavík ............. 99  Litlafluganhf., Seltjarnarnesi ........ 102 
[småt hf., Gardabæ ............... 39 Liftæknifélag Íslands hf., Reykjavík..... 6l 
Íspró hf., Reykjavík. .............. 125  Línulagnirhf., Selfossi ............. 31 
Íssdjúp hf., Rey kjavík 2... 63  Ljósogorkaht., Reykjavík .......... 31 
Ís-skott hf., Rey kjavík 2... 23  Ljósirpunktarhf., Reykjavík ......... 31 
Is-umbodsskrifstofa skemmtikrafta hf., Loftfar hf., Reykjavik ............. 23 

Reykjavik 20... 79 Loftferd hf., Rey kjavik............. 39 

Ísverksmiðjan Isborg hf., Luna sjávarafurðir hf., Reykjavík ...... 79 
Garði Gullbringus. .............. 6  Lurkurhf., Kópavogi .............. 136 

Ísvirki hf.,- Íslensk mannvirki, Hafnarfirði 99  Lyftiaflhf., Reykjavík ............. 102 

JV.S.hf., Reykjavík 00... 46 Lyngvík hf., Reykjavik ner … 135 

J.S. raflagnir hf., Reykjavík .......... 125 Lýsing hí. Rey kjavík - SR 2 
Japís hf., Reykjavík „oo. 125 —Þækjarkaffi ht. Reykjavík .......... 103 

pi A Lögfræðiþjónustan hf., Reykjavík...... 103 Jo-Ann hf., Reykjavík ............. [1 rO8ITæ0ipJOnustan dl., REYR) 
Jóni hf., Reykjavík ............... 75. TLogsyslan hf,,Njardvik 0... 61 

K.K. blikk hf., Képavogi............ 63. M. Karlsson hf. »Reykj avík .......... 102 
K. Ragnarsson hf., Grindavik 60. Magnkauphf.,Gardabæ ............ 106 

Kapaltækni hf. „Seltjarnarnesi ........ 63 —Malbikunarstöðin-Hlaðbær-Colas ht., 
Karakter hf.. Reykjavík I 98 Hafnarfirði... 0... 39 

Kashf.,Dalvik .................. 11  Mannihf., Reykjavík.............. 23 
Katjahf., Reykjavík .............. 23  Marfanghf., Reykjavík ............ 28 
Kaupfanghf., Kópavogi ............ 135 — Marksjóðurinnht., Reykjavík ........ 99 

Kaupfélagið Þór hf.. Rangárvallasýslu ... 102  Matverhf., Hafnarfirði............. 601 
Kaupfell hf., Njardvik ....... BE 63 —Matvælaiðjan Berght., Reykjavík ...... 59 

Kauptorghf.. Kópavogi ............ 60. Matvöruverslun Sigga og Lalla ht. 
Kaupþing Norðurlands hf., Akureyri .... 102 Reykjavík skeerne 22 
Keiluland hf.,Garðabæ ...... AR 59  Maximht., Reykjavík ..... BA 106 
Ketill Halldórsson söluturn hf., Reykjavík. 6 — Maximalhugbúnaður hf., Reykjavík .... 99 
Kínahofið hf., Kópavogi ...... .,.,.. 107. Målmsteypa Porgrims Jonssonar hf., 
Kjallarinn 65 hf., Patreksfirði ......... 103 Reykjavík ......... NR 103 
Kjårhus hf., Reykjavik ............. 102  Málmsteypan Hella hf., Hafnarfirði ..... 102 

Kjörland hf. , Svalbarðseyri .......... 39 — Miðnesingurht., Sandgerði .......... 39 
Kjötsalan hf., Reykjavík ............ s7  Mítahf. Reykjavík ............... 41 
Kjötvinnslan hf., Mosfellsbæ ......... 63 — Mjóddinht., Reykjavík ............ 123 
Kolsýruvinnslan hf., Grímsneshreppi, Árn. . 63 Myndbandalagið ht., Mosfellsbæ eres … 61 
Kommahf., Reykjavik ............. 103. Myndbandaleigan Videdver hf., Akureyri . 136 

Kompassutgåfan hf., Reykjavik ....... 63. Myndverhf., Grindavik ............ 6 
Kothf.,Reykjavik................ 106. Mælinghf.,Mosfellsbæ............. 106 
Kokås hf., Reykjavik .............. 11. Mædrabuodin hf.,Reykjavik .......... 23 

Krat& hf.,Reykjavik .............. 99 . 
Krít hf., Reykjavík ............... 76 — Natcohf., Reykjavík ............…… 99 
Kulhf.,Reykjavik................ 6  Nausthf., Akureyri ............... 39 

Kögurás hf., Sudureyri ............. 102. Nautidhf.,Reykjavik.............. 106
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Nesberghf., Reykjavík............. 6l  Reynistaðurhf., Vestmannaeyjum ..... 123 
Nesco Kringlan ht., Reykjavík ........ 106 Rimabærhf., Reykjavík ............ 9 
Nesco Laugavegur hf., Reykjavík ...... I06  Rotorhf., Kópavogi............... 61 
Norden hf., Reykjavík ............. 98 Råthf.,Reykjavik................ 106 
Nordica hf., Reykjavík ............. 107  Rúturogbílarhf., Reykjavík ......... 98 
Norðurfugl hf., Akureyri ........... 106 
Norsk Data á Íslandi hf., Reykjavík ..... 39  S.A.G.hf., Reykjavík ............. 46 
Nóatún hí., Reykjavik ............… 124 SE. bílaleigan hf., Kópavogi ......... 59 
Nútíma samskipti hf., Reykjavík ....... 31  SKHhf., Kópav OB Lo 11 

Ný viðskipti hf., Reykjavík .......... 31 S.S. Byggirhf., Akureyri HIÐ 59 
Nýi i Garður hf., Reykjavík AR 59 Sagasalt Íslandhf.,Garðabæ ......... 6 
Nýja filmuhúsið hf., Akureyri. ........ 79. Saltfanghf., Neskaupstað ........... 135 

Samvalhf., Kópavogi .............. 44 
Oddeyri hf., Akureyri ............. 31 Samband íslenskra stórkaupmanna hf., 
Orkunýting ht., Reykjavík. .......... 11 Reykjavik 200... 102 

, Saumastofan Sunna hf.,Selfossi ....... 76 
Olihf., Keflavík ................… 39 Saumastöðinhf., Reykjavík. ......... 61 
Olsal hf., umboðs- og heildverslun, Scoria hf.,Garðabæ............... 39 
Reykjav Ík RESEEES 23  Sefhf., Rangárvallasýslu............ 31 

Óshf., húseiningar, Garðabæ. ........ 124  Seljaverkhf.. Reykjavík ............ 59 
Oseyhf.,Gardabæ ............... 76. Selko, Sigurður Elíasson hf., Kópavogi... 44 
Ósvalhf.. Reykjavík .............. 46  Sendirhf., Reykjavík.............. 44 

, Sentral hf., Reykjavík ............. 123 
P. Olafsson hf., Hafnarfirði .......... 125  Siggihf., Mosfellsbæ .............. 57 
P.R.-búðin hf., Kópavogi ........... 103. Sigurhf.,Reykjavik............... 63 
Pallas hf.,Reykjavik .............. 103  Sigurjén Ragnarsson hf., Reykjavik. .... 39 
Pallaleigan hf., Hafnarfirdi .......... ll Sigurjónsson € Thor hf., Reykjavík ..... 59 
Pexhf., Reykjavík... .......... 6l  Síðumúlihf., Reykjavík ............ 31 
Píparinn ht., Reykjavík ............ 106 Sirhf., Akureyri ...............…… 21 
Plastås hf., Akureyri .............. 106  Sjåvarneshf.,Keflavik ............. 99 
Plastgraf hf., Reykjavik ............ 136 — Sjónvarps- og hljómtækjabúðin ht., 
Plastlagnir hf., Reykjavík ........... 76 Reykjavík 20... 0rererrenne 136 
Popparinn hf., Seltjarnarnesi ......... 125  Sjónverhf., Akureyri.............. 136 
Pólstækni hf., Ísafirði .............. 31  Skagaveitingarhf., Akranesi ......... 136 
Póstinnkaup hf., Reykjavík .......... 60 Skanvélarhf.. Reykjavík. ........... 63 
Prentverk Austurlands hf., Fellabæ, Skerseyri hf., Hafnarfirði ........... 106 
NMúl. 000 60 Skipahönnunhf., Garðabæ .......... 44 

Prímapóst hf., Reykjavík ........... 102 Skímanhf., Reykjavík ............. 79 

Skírteinamyndir hf., Kópavogi ........ 31 
R. Hannesson hf., Reykjavík ......... 21 Skjólverkhf., Reykjavík............ 44 
Rafboði Reykjavík hf., Reykjavík ...... 39 0 Skoskr-íslenska verslunarfélagið ht., 
Rafhönnun hf., Reykjavík. .......... 46 Reykjavík 0... 103 
Rafland hf., Akureyri. ............. 44 - Skóþjónustan hf., skómagasín, Reykjavík . 103 
Raf-mar hf., Akureyri ............. 63 Skrefiðhf., Reykjavík ............. 31 
Rafrás hf.., Reykjavík. ............. 135 Skuldhf., Reykjavík .............. 57 
Rafvörur hf., Reykjavík ............ 125 Skyli25hf.,Reykjavik ............. 6 
Rani hf., Pingeyri ................ 103 Sleipnir hf., Reykjavik BENENE 30 

Rannur hf., Reykjavik ............. 21  Slitvarihf., Hafnarfirði............. 23 
Ratvís hf., Kópavogi .............. 79 Snilldhf.. Reykjavík .............. 61 
Råd og dåd hf., Reykjavik ........... 79 Spå hf., Reykjavík... 63 
Renniverkhf., Dalvík ............. 76 Splithf., Reykjavik ............... 99 
Reykjabuid hf., Mosfellsbæ .......... 136 Sporhamar hf.. Flatevri 20... 102 

Reykjaverk hf., Reykjavik .......... 60 Sportberg hf., Reykjavik HI 46
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Sport-íhf., Reykjavík. ............. 125 — Tæknigarðurhf., Reykjavík.......... 124 
Sportmiðstöðin hf., Reykjavík ........ 59 — Tölvufræðslanhf., Reykjavík......... 106 
Sportval hf., Reykjavík. ............ 99 — Tölvutæki-Bókvalhf., Akureyri ....... 41 
Spænsk-íslenska verslunarfélagið hf., Tölvuvörur hf., Reykjavík........... 125 

Reykjavík 20... 125 
Staðarberg hf., Mosfellsbæ .......... 63 — Umboðs- og heildverslunin Sól og heilsa hf., 
Stafneshf., Keflavík .............. 102 Kópavogi ......0 103 
Stál og stansar hf., Reykjavík ......... 61 Undraland hf., auglýsingastofa, Mostellsbæ, 
Stáltak hf., Reykjavík ............. 63 Kjósarsýslu ........... 123 
Stáltæki hf., Reykjavík ............. 135  Ungihf., Reykjavík ............... 63 
Steinanes hf.. Tálknafjarðarhreppi, Uppruni hf., Reykjavík ............ 135 

V.-Bafð. 00 9 
Steintækni hf., Reykjavík ........ 104,135 Útgáfufélagið Staka hf.. Reykjavík ..... 39 
Steypustöðin Hamrar hf., Grundarfirði... Útgerð Pólstjörnunnar hf., Ísafirði BI 63 
Stjörnubær hf., Seltjarnarnesi ........ 125 Útgerðarfélag Vestur-Húnvetninga hf., 
Stjörnufiskbúðin hf., Reykjavík ....... 106 Hvammstanga ....... 0... 76 
Stjörnulitir hf., Hafnarfirði .......... 99 Utgerdarfélagid Bassi hf., Hólmavík .... 104 
Stormur hf., Reykjavík............. 23 Jtgerðartækni hf., Reykjavík. ........ 99 
Studio 1 hf., Reykjavík ............. 30  Útneshf.,Garðabæ............... 31 
Studio Stefhf., Hafnarfirði .......... 135 — Útvarpsfélag framhaldsskólanema hf., 
Sturlaugur Jónsson éz co. hf., Reykjavík .. 63 Reykjavík ......... rererree 98 
Svalt loft hf., Reykjavík ............ 103 Ú tvarpsfélag Seltjarnarness hf., 

Svansbakarí hf., Hafnarfirði. ......... 21 Seltjarnarnesi ................… 103 

Svefnskålinn hf., Reykjavik .......... 106 Utv egsbanki Islands hf., Reykjavik ..... 99 
Sæfell hf., Vestmannaeyjum ARI 6 Útv egsfélag samvinnumanna hf., 
Sælgætisgerðin Erling hf., Reykjavík .... 11 Reykjavík FANN 135 
Sælkerahúsið hf., Sauðárkróki ........ 136 Útv egur hf., Reykjavík. ............ 135 

Sænsk-íslenska hf., Seltjarnarnesi ...... 135 
Sætindur hf., Reykjavík ............ 44 — Valaxhf., Kópavogi. .............. 103 
Sævin hf., Þorlákshöfn ............. 61 Valvirkihf., Reykjavík............. 103 
Söluskálinn Landvegamótum ht., Varahlutaval hf., Reykjavík.......... 103 

Rangárvallasýslu ............... 123  Varmacohf., Kópavogi ............ 63 
Varsla hf., Reykjavík .............. 135 

T. Eyjólfsson hf., Reykjavík ......... 136  Vegaþjónustan hf., Hrafnagilshreppi, 
Tákn hf., Reykjavík. .............. 125 Eyjafirði Lo... 63 
Tengill hf., Sauðárkróki ............ 135  Veggprýðihf., Reykjavík ........... 31 
Títushf., Garðabæ ...... FER 103  Veggsportht., Reykjavík ........... 61 
Toghf., Súðavíkurhreppi, N.-Ís........ 102  Veiðivonhf., Reykjavík ............ 79 
Toppleður hf., Reykjavík ........... 57 Veitingahúsið Austurstræti hf., Reykjavík. 60 
Tralco hf., Reykjavík ............ 61 Veitingahúsið lamb og fiskur hf., 
Trandillhf., Reykjavík ............. 31 Reykjavik 0... 61 
Traust-verksmidja hf., Reykjavik ...... 102 Veitingahúsið Muninn hf., 
Transit trading co. hf., Reykjavík ...... 76 Vestmannaeyjum ............... 135 
Transport hf., Hafnarfirði ........... 106 — Veitingahúsið Naust hf., Reykjavík ..... 102 
Trémál hf., Reykjavík ............. 99 — Veitingahúsið við Tjörnina hf., Reykjavík . 30 
Trésmiðjan Jaðar hf., Akranesi. ....... 9 Veitingastaðurinn Bakki hf., Reykjavík 60 
Trésmiðjan Stíll hf., Kópavogi ........ 30 Verðbréfamarkaður Iðnaðarbankans ht. 
Tríton hf., Reykjavík .............. 23 Reykjavík ......... 0. 22 
Trompverk hf., Reykjavík........... 102 Verðbréf Fasjóður Á vöxtunar hf., Reykjavík . 31 
Tryggvi Pétursson á co. hf., Reykjavík... 31  Verðbréfasjóður Hagskipta hf., Rey kjavík . 103 
Tækjabúðin hf., Kópavogi ........... 57  Verkbóthf., Reykjavík. ............ 59
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Verktakar Suðurnesjum hf., Keflavík.... 99 Ygdahf.. Reykjavík .............. 23 
Verslunin Hamrar hf., Grundarfirði. .... 106 Ylræktarverid hf... Borgarfirdi ........ 135 
Verslunin Kotra hf., Dalvík .......... 99 . Eee 
Vesttak hf. Hnífsdal .............. 39 — Zenithhf., Reykjavík. ............. 61 

Vesturberg hf. Reykjavík . .. opereres 31. Þerapeiahf., Reykjavík ............ 102 
Véla- og pallaleigan ht., Reykjavík ..... 106 — Þjónustudagbókin hf., Reykjavík ...... 44 
Vélaleigan Hamar ht., Reykjavík ...... 30 Þþjónustustöðinhf., Þorlákshöfn ....... 135 
Vélamiðstöð Ísafjarðar hf., Ísafirði ..... 59. Þór-íshf., Reykjavík .............. 63 

Vélaviðhald hf., Reykjavík ........ ss. 61 þórsstúdíóhf., Reykjavík ........... 135 
Vélsmiðja Sauðárkróks hf., Sauðárkróki.. 31  pþórukothf..Njarðvík.............. 6 
Vélsmidjan Steinar hf.,Reykjavik...... 31 Prastarlundur hf., Akureyri .......... 102 

Vélsmiðjan Stöng hf., Gnúpverjahreppi, Þrjú Vhf., Reykjavík .............. 44 
Árnessýslu ....... RN gregers 22. Þróunhf., Reykjavík .............. 103 

Vélval hf., Höfn, Hornafirði ......... 31 Þyrillhf., Reykjavík. .............. 39 
Vinaminni hf., Vestmannaeyjum ...... 103 MEE su 
Vinnufatagerð Íslands hf., Reykjavík .... 31 Okuskålinnhf., Reykjavik .......... 76 
Vikurplast hf., Svalbardseyri eee, 23 Olduberg hf., Reykjavik FR 103 

Víva hf., Reykjavík ............... 107 — Orgjafinnht.. Reykjavík. ........... 124 
Vörulistaumboðið hf., Reykjavík ...... 135 — Orn og Magnús hf.. byggingaverktakar. 
Vörunaust hf., Reykjavík ........... 124 „Reykjavík 2... 102 
Vöruvalhf., Ísafirði ............... 60 Orriht.. Reykjavík .............…… 39 

Oryggi hf.,.Garðabæ .............. 31
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SKRÁ 
um firmatilkynningar sem birtust í Lögbirtingablaði 1987. 

Reykjavík. Tbl. nr 
Abal 2. 95 
Aðal-endurskoðunsf. ............. 17 
Aðalpartasalan.................. 11 
Aðstaðasf. 0...) 19 
Aðstoð -ráðgjöfsf. ............... 19 
Afais 0. 80 
AfÓ Lo 95 
Afsláttarkaupsf.................. 92 
Agfa-myndirhf. ................. 106 
Aggavided .............. 19 
Akademiasf. ..................… 38 
Albatross 2... 95 
Alhliða pípulagnirsf. .............. 19 
Alkaup 17 
Allrabest 22... 95 
Alltåhreinusf................... 116 
Almenna gagnaflutninganetið ........ 38 
Almenna verkfræðistofan ........... 80 
Almennar líftryggingarhf............ 98 
Almynd 2200... 92 
Alsalsf. Lo 131 
Alverksf. 0. 95 
Alþjóða fjárfestingafélagiðhf. ........ 28 
Amalíasf. 0... 19 
Amperhf. 2... 107 
Anddyrið .......0. 142 
ANdISf. Lo 142 
Andrihf..0... 23,30 
Andrúmsf. ......... 80 
Aníta Yrsf. 20... 131 
Antarishf.....................… 65 
Antenna 2... 92 
Antikmunirsf................... 19 
Anton Bjarnasonsf................ 17 
Apr Ss. 38 
ArgO 2... 92 
Arkitektarsf. 0... 95 
Arkitektastofa Sigurðar Einars- 

sonar FA... 95 
Arkitektastofansf. ............... 95 
Arkitektastofan Ormar Þór Guðmundsson 

og OrnólfurHall ............... 95 
Arnarfellhf. ................... 79 
Arnarflug hf. .............. 23,44,13 

Tbl. nr 

Arnargrillsf. ................2.… 80 
Attasf.. 00. 92 
Artanissf. 0... 80 
Asetasf. Lo... 38 
Astaco hf. 0... 28 
Askur s..0sseeeeeereenene … 19 
Athygli. 00. 92 
Auðnasf. 0... 19 
Auglýsingastofan Octavo ........... 92 
AuglýsingastofanStriksf. ........... 131 
Auglýsingaþjónustan 2000........... 80 
Aukahlutir „0... 142 
Austurborg „2... 17 
Austurbæjarbíóhf. ............... 80 
Austurbæjarvídeó ................ 142 
Austurstræti „0... 19 
Austurstrætis... 0... 19 

Axel Ó..heildverslun.............. 80 
Á. Sigurðssonst. ....... 95 
Abendisf. 0... 15 
AbóÓtsf. 0. 95 
Alftamýrisf. ................... 38 
Aning "000 evenensn 92 
Arbakkisf. „0... 80 
Årblikhf. ..................2… 63 
Armannsfellhf. ................. 130 
Armenn, landsfélag ............... 95 
Arnason á Co. - íslenska einkaleyfa- 

„ ogvöru- merkjastofansf. .......... 21 
Arvakurhf. 0... 23 
Asbjörn Olafssonhf. .............. 126 

B.G. Kristjánsson ................ 131 
B.H. hljødfæri .................. 92 
B.LO.sf. 00 17 
B.O.stuðíð ...................… 92 
Baader-þjónustanhf............... 46 
Bakaramiðstöðinhf. .............. 11 
Bakkavårhf. ..............242.… 46 
Bananasalan hf. ................. 23 
Barkerhf. 0... 11 
Barnafataverslunin Amalia .......... 19 
Barnafataverslunin Vaggan .......... 92 
Barnastjornursf.................. 17



Nr. 645 1298 

Tbl. nr Tbl. nr. 

Batihf. 0... 40  Blærhf. 20... 28 
Básarsf. 0... 92,142 Boðeindsf........... 0. 131 
Beinteinn Asgeirssonsf. ............ 21  BoðiSf.....0.. 19 
BensSÓSf.. 00... 131. Boltamadurinnsf. ................ 131 
Berggrill...... 80  Bomaniteálslandi................ 19 
Bernhard Petersenhf. ............. 44 Borgarblaðið ........... 0. 92 
Betribækursf. .................… SÚ Borgarblikksf. .................… 116 
Betristofan .................4.… 92. Borgarstjarnan.................. 80 
Bifreiðar og landbúnaðarvélarhf. ...... 98 Borstöðinhf. ......... 44 
Bifreiðasmíði ogklæðningar.......... 142 Bóka-oggjafavöruversluninAd ....... 95 
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkursf. ...... 142 Bóka-ogritfangaverslunin Álfheimum6.. 95 
Bifreiðaverkstæði Smára K. Kristófers ... 122 BókaútgáfanKeilir ............... 92 
Bikarinn ......... 0 80 Bókhalds-ogframtalsþjónustansf. ..... 142 
Billiardbúðin ................. 95. Bókhaldstækmihf................. 126 
Billjarðstofan Breiðholtst. .......... 17 Bókhaldsþjónustan ............... 80 
Bimbåsf. „0... 116 Bón-ogbílaþvottastöðinst. .......... 81 
Birgir - teiknistofa, prentþjónusta ...... 38  Bragðgottsf. ......... 13 
Bílaábyrgð hf. .............. 30 Braudhf. ....... 106 
Bílaaðstoð Tóta .....0........ 17  Breiðholtsapótek ................ 122 
Bílabankinn. ....... 0. 92 Breska verslunarfélagiðhf. .......... 44 
Bílabankinnsf. ....... 0... 92 0 Brúðarkjóllinn.................. 95 
Bíla-bað ......0.. 95 Bråste-umbodid hf. ............... 107 
Bílaborg hf. ....... 80 Bustadabudin ..............11.… 116 
Bilahållinsf. ................4.… 95 Byggdaverkhf..................… 46 
Bílaiðnsf. 00... 21 Byggingar og ráðgjöf hf. 
Bílakaupsf. 22... 92,95 (B.O.R. hf.)............. 11,125,136 
Bilaleigan Holtsf. ................ 81 ByggingarfélagiðBrún ............. 95 
Bílamálunin Geisli. ............... 19 Byggingarfélagið Gimlihf............ 80 
Bílamálunin Gljár ................ 95. Byggingarfélagið Þverássf. .......... 131 
Bilasalan Bilakjor ...............… 131  Byggingariðjanhf................. 44 
Bílasalan Blik. .......0. 0. 38. Byggtogbúið - Byko hf. í Kringlunni .... 106 
Bilasalan Bliksf. ................… 19 Byssusmidja Agnars .............. 15 
Bílasalan Hlíð ............... 81  Bæyjarleiðirhf. ............... 106 
Bílasímaleigan .......... 80 
Bílasíminn sf. ....... 0. 80 Candis 2... 81 
Bilaskålinn hf. .................. 30. Caratiskuverslun ................ 92 
Bílasprautun Þórðar Valdimarssonar .... 15  CosmÓó .......% 000. 80 
Bílatorgsf. 0... 920 Crestohf........ 136 

Bílgarðursf. ............. 17 
Bjóborgin „0... 95 0 Dagmarspylsur ............. 95 
Bíslagið ........ 142 0 Dagvistarráðgjöfsf................ 116 
Bjarkisf. 0... 95  Dan-Link-Ísland................ 95 
Bjarni Stefånsson hf. .............. 79. Demo 2... 92 
Björgunarfélagiðhf. .............. 13. Deplarsf. 00... 92 
Björn Steffensen og Ari O.Thorlaciusst... 19  Diktor .......00. 0000 131 
Blaða- og fréttaþjónustansf. ......... 92. Djupfiskursf.................... 142 
Bladaprent hf. .................… 136 Dominos. ........ 0. 95 
Bláfellsf. 20... 17  Dorrisf. ...00.. 92 
Blásteinnsf.. 00... 92. Drangafellhf. .................. 11 
Blikhf. 000. 13. Drangarhf. ......... 80 
Blikksmiðjan Höfðihf.............. 15. DreifingFMvídeóð................ 80 
Blómabúðin Dalía ................ 95.  Dúbeibílapartasalan .............. 95 
BlómabúðinMíra ................ 81 Dúfasf. ......0 0. 142



1299 

Tbl. nr. 

DúkÓsf. 00... 0 21 
Dyngjahf. 00.00.0000. 21,23 
Dynursf. Lo... 92 
Dælubílarsf. ............. 95 

E.E. húsgögn ........ 0... 92 
E.G. bílaleigan.................. 92 
Effect hársnyrtistofa .............. 95 
Eflirhf. 0... 80 
Efnasmiðjan Eimursf. ............. 95 
Eggertsf. 00... 80 
Eggert Kristjánssonhf............ 30, 125 
Egill Árnason hf.-parketval ....... 44, 106 
Egill Guttormssonhf............... 130 
Eignamarkaðurinn ............... 116 
Eignamatið ......... 0. 95 
Eignamiðluninsf. ................ 17 
Eimskipafélag Íslandshf. ......... 28, 106 
Einarsson og Pálssonhf. ............ 46 
Einvalhf. ........ 23 
Eintækni blikksmiðja .............. 92 
Eittútlit 20... 80 
Emblahf. 00... 44 
Emeraldhf. ...................… 79 
Emmsilkiprent.................… 131 
Endurskodunhf.................- 30 
Endurskodun og reikningsskilsf........ 92 
Endurskodandinnsf. .............. 80 
Endurskoðunarmiðstöðin hf. 
N.Mansther 2... 30, 65 

Endurskoðunarskrifstofa Bergs Tómas- 
SONAFSÍL LL e erne 19.30 

Endurskoðunarskrifstofa Hallgríms Þorsteins- 
sonar og Þorvaldar Þorsteinssonarsf.... 17 

Engihf. .......000eeeererese 13 
Epalhf. 2... 30 
Ergesf.. 00. 80 
Essiðsf. 00... 17 
Eyðublöð 00... 38 
Eyjaslóðhf. 00... 106 
Eyktsf. 0000. 15 

FOB.SfLO 000 116 
Fagfjålmidlun ..............11.… 131 
Fagtúnhf ......0 0. 44 
Fantasía ........ 132 
Fasteignahållin.................… 92 
Fasteignahållinsf. ................ 92 
Fasteignamidst&oin ..............… 92 
Fasteignasalan Miðborg ............ 95 
FasteignasalanSetur .............. 142 
Fasteignirsf. 0... 142 
Fatalagerinnhf. .............. 98 

Nr. 645 

Tbl. nr. 

Fatalistsf. 00... 92 
Fataverslunin Hjartað ............. 95 
Fålkinn hf. 0... 130 
Fedgarsf. 0... 92 
Fellsprenthf. ..................… 11 
Ferhf. 2... 80 
Ferðaskrifstofa Reykjavíkur ......... 92 
FerðaskrifstofanSagahf. ........... 130 
Ferðaskrifstofan Terrahf. ........... 79 
Ferðaskrifstofan Úrval ............. 65 
Ferðaskrifstofan Utsýnhf............ 79 
Ferðaval........ 0 142 
Ferðavalhf....... 0... 46 
Féfanghf. 20... 98 
Félag innan leikinna myndahf. ........ 98 
Félagsutgåfan hf. .............. 46,98 
Fiðtildið „0... 92 
Fiskgæði hf. ....0. eenenenee 46 
Fiskifréttirhf. 2... 130 
Fjárfestingarfélag Íslandshf. .... 79,125,130 
Fjárheimtanhf. ............... 46, 106 
Fjármagn ........ 00eereeenenee 138 
Fjölraf 0... 92 
Fjölráshf. ...... 126 
Fjålritun Nønshf. ................ 80 
Fjölvalhf. 0... 130 
Fjörvi hf. Lo 21,23 
Flóinhf. 20... 106 
Flugbarinn ....... 0. 17 
Flugbarinnsf.. 0... 17 
Forms. 0 131 
Forskotsf. 00... 80 
Forskriftsf. 00... 142 
Forvalhf. 20... 65 
Fossáshf. 2... 44 
Fossnes hf. 0... 15 
Fédurblandan hf. ................ 28 
Folia prentpjånustå ............... 142 
Framfarir 2... ererer ene 95 
Frami hf... 30 
Franskalínansf. ........ 0... 92 
Frjálsmarkaður ............. 142 
Frjålstframtak hf. .............. 98,130 
Frostfilmhf. ................. 65,106 
Frumritsf. 0 17 
Frystigeymslanhf................. 107 
Fyrirsætan hf............. 107 
Fædifyrirallahf................ 44,98 

G. Arnårs, umbods-ogheildverslun. .... 116 
G. Einarsson & Co. hf. ........... 65,80 
G.G.S. (Gæði, góð þjónusta og stöðug- 

leikihf.). 0... 106



Nr. 645 1300 

Tbl. nr Tbl. nr. 

G. Gunnpårsson ................. 92 H.Å.ljøésst.................2… 92 
G.K.A.Jónssonsf. ............... 19: H.B.B.rådgjåf................….. 19 
G. Olafssonhf. .................. 136 H.Benediktssonhf................ 30 
G.R. heildverslunsf. .............. 80  H.Jakobssonsf., umbods-ogheildverslun. 38 
G.S. Julfusson hf. ................ 136 H.P.ålslandi................... 122 
G. Porsteinsson & Johnsonhf. ........ 44  HP.Elíson .......... 142 
G.O. dreifinghf.................. 11 H.T.Sveinsson.................. 81 
Gagl 0... 38  Haddursf............. 0. 142 
Gallerilist 0... 20 Hafkaup.......... 0. 116 
GalleryLækjartorg ............... 95  Hafnarstræti2lhf................. 107 
Gamla rafhönnunhf. .............. 44  Hagbótsf........... 19 
Gardínubúðin .................. 95  Hagkaupbhf. ............ 30 
Garðáshf........... 136  Hagréttingsf.................... 131 
Gardtæknisf. ..................0 19 Hagskiptihf. ..................… 98 
Gardvinirsf. ............ 92. Hagtrygginghf. ............... 23,106 
Garn-gallerí............ 17 Hagvit 20.00.0000 7 
Gámabílar........ 0. 95. Hamarhf.....................… 28 
Gåskisf. 220 eeerrrnne 131. Hampidjanhf. ................ 80,107 
Geirsprent „0... 92. HansEidehf.................... 98 
Georg 2... 92. HansPetersenhf. ................ 98 
Geysirhf. 0... 30. Hansvélar ....................… 131 
Gim hf... 44,80. Happahúsið............ 122 
Gimlihf. 0... 30  Harkof. 200... 83 
Gistiheimilið Svanurinnsf. .......... 81 Hartrokkkaffi .................. 17 
Gistihúsið Skipholti ............. 21,92  HattaverslunSoffíuPálma........... 92 
Gleraugnaverslun Reykjavíkursf....... 142  HaukurogÓlafurhf. .............. 106 
Glimmersf. 0... I9 0 Havana ......0. 0 38, 142 
Glitmirhf. 0... 65  Hárstarsf. ............ 92 
Gljáfellsf. . 0... 131  HárgreiðslustofanFeima............ 95 
Gljáinn. 0... 19. Hárgreiðslustofan Henduríhári ....... 38 
Glossthf. 0... 80 0 HárgreiðslustofanÓspsf. ........... 17 
Glæsiblómið ............. 95. Hårræktinsf. ................. 38,95 
Goðgáhf. „0... 44. Håtæknibf. .................... 46 
Gólfslípunsf. ........ 92 0 Hávöxtunarfélagiðhf. ............. 79 
Grandacosf, 20... 116  Hecosf. 2... 38 
Grandihf. 0...) 80  Hefndgulaskugganssf. ............ 17 
Grásteinn 0...) 131 Heildverslun Ásgeir Sigurðssonhf. ..... 98 
Grensásvegurllhf................ 19 0 HeildverslunM. Ragnarssonar ........ 81 
Grindhf.. 0... 65  HeildversluninAkkur ............. 142 
Griphf. .........2srererrreee 80  Heildverslunin Byggunghf. .......... 65 
Grímurgrallarisf. ................ 116  Heildverslunin Echosf. ............ 17 
Grjóteyrisf.. 00... 19. Heildversluninlkarus.............. 92 
Gróðrastöðin Garðshorn ........... 19. Heildversluninlsoosf. ............. 17 
Grýta þvottahúshf. ............. 30,136 — HeildversluninKostur ............. 95 
Guðbjörn Guðjónssonhf. ........... 106 HeildversluninTania .............. 92 
Guðjónóhf.......%% 0... 44 Heilsumarkaðurinn ............... 38 
Guðmundur Jónassonhf. ........... 80  HeilsuræktinGlæsibæ ............. 19 
Guðmundur Jónssonhf. ............ 23 Heimildirsamtímanshf. ............ 80 
Gull- og silfursmiðjan Ernahf. ........ 98 - Heimilislæknastöðinhf. ............ 46 
Gúmmívinnustofanhf. ............. Il  Heimilistækihf. ................. 80 
Gunnar Asgeirssonhf. ............. 80 0 Heimsendingarþjónusta B. Baldurssonar . 19 
Gunnar Guðmundssonhf............ IS Heimsljøssf. ................... 15 

Helgustadirsf. .................… 116



Tl. nr. 

Hemma-videdsf. ................ 19 
Hennarhf. 20... 65 
Herraheimur ............ sn 131 
Hewlett-Packard á Íslandi, HP álslandi .. 106 
Héðinnhf.. 00... 80 
Hinrik Jónasson ............... 95 
Hittleikhusidhf.................. 13 
Hjallakjorhf.................... 65 
HjáJobba ....... 131 
Hjákim „0... 
Hjá Margréti ............... 122 
HjáRut 20... 19 
Hjálparstofnun kirkjunnar ........ 17, 142 
Hjöltuhf. 0... 136 
Hlíðablóm.. 00... 116 
Hlíðarvídeósf. ........... 80 
Hlíf 95 
Hljóðogmynd ........... 17 
Hljodvarphf. ................. 80,126 
Hnithf. seer. 46,80 
Hnjåkarhf. ...................… 126 
Holræsahreinsunsf................ 92 
Hólmasel4 0... 95 
Håtellsafold ................... 80 
HåtelLlind ...................… 92 
Hótel Reykjavíkhf............. 106. 125 
Hótel Vík 0... 92 
Hreinlætisþjónustanhf. ............ 11 
Hreinsibilar ...................… 92 
Hrifandihf. .................... 106 
Hrókursf. ...... 142 
Hugarflug 2... 92 
Hugmyndahönnun ............... 80 
Hugtöksf. 0. 000... 38 
Hugversf. 0000... 19 
Huldhf. 2... 80 
Hurðaprýði ....... 0 95 
Hurðasmiðjan .................… 17 

Hurdasmidjansf. ................ 17 
Húsafell ....... 92 
Husafellhf. .................... 80 
Husafellsf. ...................… 92 
Husasmidisf. ..................… 38 
Husapbpjonustansf. ................ 92 
Húsbjörgsf.. 0... 92 
Húseignin Hátúni6hf. ............. 65 
Húsfélagið Skeifunni 5, eignahluti V,sf. .. 19 
Húsgagnaframleiðslanhf. ........... 98 
Hústré 0... 17 
Hvalfellhf. .................... 138 
Hvellur. 220 eeeeeeeneenee 92 
Hverfiprenthf. .................. 44 
Hvíta húsið ..............r..2.… 95 

Nr. 645 

Tbl. nr. 

Hvíttogsvartsf. ................… 80 
Hyrjarhåofdilsf. ................. 122 
Hofdadekk hf. ............... … 30 
Höfðaselsf. 00... 38 
Håfudlausnsf. ............... … 92 
Hånnunhf. ................. … 80 
Hånnun, husgågn oginnréttingar ...... 142 
Hörður Sveinsson £ Co.hf........ 136 
Ibbasf........ 95 
Ic€cor€e 2... 95 
[ånborg hf. 20... 23 
Iontæknihf....................… 98 
Indókína. ........ 0 95 
IngiR. Jóhannssonhf. ............. 19 
Ingimundurhf. .................. 28 
Innheimtustofan og fyrirtækjastofan Braut . 81 
Innréttinga- og húsgagnasprautun ...... 92 
Ipascostálsf. 00... 80 
Iscube International. .............. 92 

Ísagahf. 0... 23 
ÍSDbrot 0... 17 
Ísbúðin Lækjargåtusf. ............. 142 
sdan hf. 000... 65 
Ísefni „0. 38 
Ísfjörð hf. 0. 46 
sjást. Lo ennne 80 
Ískraftur ........ 17 
Íslensk-hollenska hf., umb.- og heildverslun 65 
Íslensk-portúgalskahf. ............. 107 
Íslenska líftæknifélagið ............. 92 
Íslenska meðferðarstöðinsf. ......... 17 
Islenska myndverid hf. ............. 11 
Íslenska verslunarfélagiðhf........... 30 
ÍSÓlhf. 0... 98 
Ísskott hf. 0... 80 
Istexhf. 0... 106, 107 
Istorg sneen erernnnre 19,122 
Ístæknihf. 0... 28 
Ísvélarhf. ........ 46. 106 
Ísvíkhf. Lo 23 

J.B.B. teiknistofasf. .............. 17 
J.S.G. målunsf. ................. 142 
J.S.W. heildverslun ............... 19 
Japansk-íslenska verslunarfélagiðhf. .... 11 
Jarðsýn........ evrenee 17 
Jarðverksf. 0... 95 
Jarisf. on 17 
Jårnblik 2. 95 
Jóhann Ingólfssonhf............... 107 
JÚMbÓ-Íssf. 0... 15 
Júmbó matvælaiðjahf. ............. 46



Nr. 645 

Tbl. nr. 

JÚNÓÍs 000... 80 
Júpíterhf. 20... 23 
JöÖklarhf. oo. 23 

K.A.M. kvikmyndir/myndböndsf. ..... 116 
KEMPE. eee eeereee 131 
K.K.€C0. 00. 92 
K. Arthursdåttirhf. ............... 15 
K.vided ....0000eeeeeeeereene 38 
Kr. Porvaldsson ................… 80 

Kaffibrennsla O. Johnson & Kaaberhf.... 80 
Kaffibætiverksmidja O. Johnson & 

Kaaberhf. ...........rrr240 80 
Kassagerð Reykjavíkurhf. .......... 80 
Kalcosf. 00.00.0000 ennen 19 
Kandasf. .......0 0 92 
Karl 0... 92 

Kap 2... 92 
Kaupvalhf. „0... 65 
Kaupping hf. ...............224… 44 
Keilirhf. 0... 80 
Kiljansf. 000... 142 
Kirkjusandurhf.................. 65 
Kjaraberg ........ 00. 116 
Kjarnihf. 0... 65 
Kjöt- og matvælavinnsla Jónasar Þórs hf... 106 
Kjötverhf. 0... 11 
Klakahöllinsf. .......... 80 
Klakisf. „0... 19 
Klappareigninhf. ................ 23 
Klassapíursf. ...... 0... 81 
Knattbordstofan................… 95 
Kolbrún Sæmundsdóttir, póstverslun .... 38 
Kolkahf. 2... 30 
Kolsýruhleðslansf. ............... 142 
Korkiðjanhf.......... 30 
Kornaxhf.. 0... 106 
Kortahf. 00... 80 
KÓkÓ .....00 0 131 
Kreditkorthf. 0... 44 
Kristallar „0... 38 
Kristján O. Skagfjörðhf............. 80 
Kristnessf. 2... 38 
Krosshamar........ 0. 95 
Krummi „0... 21 
Kútter Haraldur ................. 95 
Kvisthöfðisf. 0... 19 
Kynning hf. ....... 65,136 
Kökugerð Þorkels Sigurðssonar hf. ..... 44 

L.M. Jéhannsson ogco.sf............ 15 
Lakkrísgerðin Krummihf............ 30 
Lambhagi ....... 0 17 

1302 

Tbl. nr. 
Landlist .......00 00 95 
LandvinnslaG.Þ.J. ............... 38 
Laugarnesvídeó .............. 122 
Laxmennsf.. 2... 131 
Lágspennuvirkinnsf. .............. 95 
Lågspennuvirkjun................ 142 
Lánasjóður íslenskra námsmanna .... 19,92 
Látraströnd .......... 0. 92 
Leðurhúsið ......... 0... 81 
Leifssonhf. ....... 0. 81 
Leifturhf. 0... 65 
Leiknámsf. 2... 80 
Lensasf. ....... 0 92 
Léttirréttirsf. .................. 12 
Lindhf........ 0. 46 
Lindássf. ........ 95 
Lindu-umboðiðhf. ............. 21,23 

Lipurtåså 20 ereserrrene 92 
Lista-kiljansf. ......... 17 
Listarsf. 00... 92 
Listinn „0... 38 
Listsmiðjan hf. ............ 98 
Litaval 2... 92 
Litlabúðinsf........... 142 
Litlaleikhúsið ............. 92 
Líbrahf. 2... 30 
Líflínan ........ 142 
Lífsréttur „0... 80 
LíftryggingarfélagSjóváhf. ........ 23,106 
Líftryggingamiðstöðinhf. ........... 80 
Línanhf.......0. 0. 23 
Línuhönnunhf. ................… 30 
Ljåsir punktarhf. ................ 98 
Ljósmynd ......... 116 
Ljósmyndabúðin................. 17 
Ljósmyndastofan Nærmynd.......... 80 
Ljósmyndaþjónustanhf............. 44 
Ljósprentunarstofan Ekkertmál....... 17 
Loftorkasf. 0... 38 
Loftorka Reykjavíkurhf. ........... 30 
Lónsf. „0... 92 
Lucyannasf. 00... 92 
Lukku-láki.......... 38 
Lumexhf. 0... 106 
LúðvíkB. Bjarnason .............. 142 
Lýsinghf. 0... 23,136 
Lýsingartækni ............... 92 
Læknasetriðsf........... 92 
Læknavaktinsf. „0... 15 
Læknapjånustansf. ............... 19 
Lækurhf. 2... 11, 107 
Lögfræðiskrifstofa Einars G. Steingríms- 

sonar



1303 Nr. 645 

TD. nr. Tbl. nr. 

Lögfræðistofansf. ................ 17 NaturaCasahf................. 80, 107 
Lögfræðistofan Garðastræti17sf. ...... 132  Nesco, framleiðslufélag,hf........... 126 

Lögmálsf. 0... 95. Neskjör, söluturnogvídeóborg........ 95 
Logmannsstofansf. ............... 19 Nesutgåfansf. .................. 19 
Lögmannsstofan Skeifunnilla ........ 95. Neysluvörurhf. ................. 46 
Lögrúnsf. 0... 17. Nonnihf. 200... 65, 79,98 
Löndunsf......... 0 142 Norðurleiðhf. .................. 30 

NOrmihf. 2... 80 
M.G. Kristjánssonsf. .............. 116  Nóagrill......... 0. 38 
M.Ragnarssonst. ........... 81  Nóatúnsf......... 00. 21 
Marås 200... 95 Noi-Sfrfushf. .................…. 30 
Marássf.. 0... 80  Nuddstofan Heilsubdt ............. 92 
Mardísf. 00... 950 Númisf. 00... 80 
Marelhf.. 2... 106  Nú-nú .....0... 142 
Marindspizzasf.................. 80 Nyborghf....................…… 13 
Markadsdreifingsf. ............... 17 Nýjabílaþjónustan ............... 92 
Markadsutgåfan hf. ........... 11,23,44 Nýja bíÓsf. 00... 19 
Markaðsþjónustan ............... 19. Nyjabfåhf. ...................… 23 
Markaðurogstjórnun ............. 92. Nyjakulansf.................... 116 
Markmið 2... 142 Nyjarleidir ...................… 92 
Markmiðsf. 0... 1420 Næstsf. Lo. 92 
Martin „2... 92 

Matahf. 20... 30,44. O. Johnson & Kaaberhf...........…. 80 
Matborg ..... seere eeeerrrnee 142. O.S.K.A. hreyfimyndagerd .......... 95 
Matborghf. ........ 138 Olíufélagiðhf. ................ 80, 98 
Matkauphf..................… 44,80 Olíufélagið Skeljungurhf............ 80 
Matkerinnhf..................…. 13. Olfuverslun fslandshf. ............. 65 
Matvöruverslun B. Baldurssonar. ...... 95. Omega......................… 38 
Málarinn Litalandhf............... 1900 Optima......0 116 
Málflutningsstofan ............... 17 Ora-kjötogrengihf............... 30 
Málmtakst. „0... 38 Ordlifsinssf. ................... 142 
Meistarinn hf. .................… 30. Orkahf....... 130 
Meka hf... 30 Ottó A. Michelsenhf............... 80 
Menúet 2... 131 

MiCosf. 0. 19 Olafur Gislason & co. hf......... 15, 80,98 
Midas, auglýsingaþjónustahf. ........ 11  ÓlafurH.Jónssonhf............... 106 
Miðborg „2... 95 Ólafur Magnússonsf............... 19 
Miðborg „0... 16 Ólafur Stephensen, auglýsingar. 
Miðverkhf. 0... 79,136 almenningstengsl ............... 142 
Mildenberg& Co. ...............… 95 Olsalhf. ....................…… 125 
Mjólkurfélag Reykjavíkur........... 92. Opalhf. ...................... 136 
Modelmynd ..................… 92 

Mosberghf......... dd P.JónSSONn... 17 
Motursf.. 0... 17 PK. vídeð.......... 0. 92 
Mozart... sseeeeeeeeeekernee 95 P.Olafsson ..................…. 95 
MyndbandaleiganSesar ............ 80 P.Samuelsson&co.hf. ............ 65 
Myndamóthf. .................… 28 Pakkhf. 0... 28 
Myndljås 20... 142 Pakkhúskjallarinnsf. .............. 92 
Myndráðgjöf ............ 17 Palo ........ 92 
Myndrådgjofsf. ................. 19. Panhf. ....................… 15,130 
Myndvarp hf. ...... 13. Papcohf. ....................… 98 
Mörk... 131. Pålminn .....................… 80
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Penninnsf. 0... 81,95 Rúmgott .....00.. 0000 95 
Piparogsalt.....0.. 0... 131 Ræktinsf. 0000... 19 
Pístola „0... veverene 920 Ræsirhf....... 30 
Plastprenthf. ................. 1l,46 Ræstingamidstddinst. ............. 92 
Plastsudansf. ..................… 17 Rökvifkisf. 0... 92 
Plúsinnsf. 0... 81  Rör-ogskolplagmirsf. ............. 17 
Plútósf. 2000. 95 
Ponte heildverslun................ 95  S.Ó.Guðmundssonsf. ............. 131 
Prentsetrið 2... 92 S.Ólafs.heildverslunsf. ............ 132 
Prentsmiðjan Eddahf. ............. 98 S.S.innréttingar ................. 80 
Prentbjonustanhf. ............... 30. S. Porvaldssonsf. ................ 17 
Prentverhf. ...................… 80  Sagaheildverslun ................ 95 
Prjånastofan Dråfn ............... 95. Salaogdreifing.................. 38 
Prófun hf. 200... 3. Sambandíslenskraskókaupmannahf. ... 125 
Pyrit gullsmiðja Onnur Maríu ......... 1 - Sameinaðalíftryggingarfélagiðhf. .... 23, 106 

Samson 2... 95 
Quadrotískuverslun .............. 92. Samtaksf. 00... 92 

Samtex 0. FI 95 
R.Sigmundssonhf. ............... 23 Samvinnuferðir-Landsýnhf.......... 80 
Radixsf........ sr 80 Sanitashf. 0... 46 
Rafeindaþjónustan Ísmarhf. ....... 23,44 Saron a... 142 
Rafglóð ....... kre 142 Saumastofansf. ................. 81 
Raflagna- og dyrasimapjånustan ....... 95 Sægi Ld... 142 
Raflyftararhf. 00... 65 - Sálfræðistofa Víðis H. Kristinssonar ..... 19 
Rafmark 0. 142 Såtrihf. 0... 23 
RafnogOddursf. ................ 80 Scandinaviahf................... 98 
Rafstraumursf. ................… 142 Selid seeren ere 95 
Rafstyring..................... 19 Seljablém ..... 95 
Rafteikninghf. ................ 30,65 Seljakjårhf. ................. 15,46 
Raftengi 2... 19. Sendibilarhf. ................... 136 
Raftraust „0... 92. Sentrumhf. .................... 11 
Raftækjaverkstædi Porsteinssf. ....... 142 Sesarvided ...................… 81 
Raftæknistofan.......... 131 SigfusogKristjånsf. .............. 92 
Rafverhf. ..... 120  Sigursf. oo... 92 
Rafvidgerdir hf. ................. 23. Sigurjøénsson & Thorsf. ............ 95 
Rafvörursf. . 0... 92,142. Sindra-stålhf. .................. 98 
Rafpbéårhf................... 0 Sinnasf. 00... 92 
Rafögnhf...0.0.... 130 Síldar- ogfiskimjölsverksmiðjanhf. ..... 79 
Ragnasf. 0... eeerrreee 80 Sildarréttirhf. .................. 3 
Ragnar Bjarnason ...............… IS Símabúðin.... 0... 38 
Rådgardur hf. ........... 80 Sjåvarafurdasalanhf............... 13 
Ráðningamiðlun................. 95 Sjólihf. ..00 130 
Rånargata l6sf. ...............….… 80 Sjåleidirhf. ...............2.4… 65 
Råstæknibf. 0... 107 — Sjóvátryggingarfélag Íslandshf. ..... 23.106 
Reikningsskilst. 2... 142 Sjúkrastöðin Vonhf. .............. 23 
Reykjaprent hf. ................. 80 Skanvélarhf. ................... 79 
Reynirsf. 0... 38. Skemmtigarðurinnhf. ........... 44, 46 
Réttingarskálinnsf. ............... 80  Skerjáver 2... 81 
Rikksf. 20. 142. Skinfaxibf. ..................…… 11 
Ritsetningst. 20... 17 SkipafélagiðÍsafoldhf.............. 28 
Råsin. seen nee 131 Skipholt29 hf. ...............… 30, 65 

RÓSINSf. 2... 142 SkíðaskálinnSnæfríður............. 116 
RÓthf. 00... 126 Skimansf...................42.… 92
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Skímanhf........ 0... 107 
Skjaldborghf. ............. 136 
Skjásýnsf....... 0 eeerreene 131 
SkOtSpÓNN. 20... 92 
Skottsf. 0... eerrrene 95 
Skólavörðustígurl2sf. ............. 21 
Skålisf. 0... 92 
Skómagasínið Skóþjónustansf....... 38,95 
Skrifstofutæknisf. ................ 132 
Skrifstofuvélarhf. ................ 80 
Skrifstofubjénustan............... 95 
Skúld eeeeeerrvevne 80 
Slippfélagiðhf................... 79 
Smábærsf. ......... 92 
Smávélar ......... 142 
Smidjustålhf.................... 98 
Smjörlíkihf. ................... 30 
Snerruútgáfanhf. ................ 38 
SnÚHf. ..0. 65 
SnyrtistofaNínusf. ............... 80 
Snyrtistofan Sóley ................ 81 
SnyrtiversluninTarasf.............. 17 
Snyrtivörubúðinsf. ............... 142 
Snyrtivörursf. ............ 19 
Snyrtivöruverslunin París ........... 92 
SnyrtivöruversluninTarý ........... 95 
Snæfeld ......... 95 
SÓLHf. 0... 30 
SÓlbergsf. ......... 17 
Sólbaðsstofan Arórasf. ............ 92 
SólbaðsstofanFífí ................ 142 
SólbaðsstofanSunna ............ 15, 17 
Sólhúsið ........... 116 
Sólóhúsgögnhf. ................. 130 
Speglarsf. 00... 92 
SpEsSf. LL 81 
Sporiréttaåttsf.................. 80 
SPOFÖISÍ. LL 19 
Sportvöruverslunin Sportbær ......... 92 
Staðarstaðurhf. ............... 23,65 
Staðurhf. ......... 28 
Stavasf. Lo. 17 
Stál. Lo 130 
Stålsmidjanhf. .................. 28 
Ståltak 2... eerereevee 19 
Stefán Thorarensenhf.............. 28 
Steinar hf., stálhúsgagnagerð ....... 28,98 
Steinavörhf. ................. 65, 136 
Steinlögnsf............ 19 
Steinverk hf. 2... 80 
Steypustöðinhf. ................. 63 
Stjörnubíóhf. .................. 63 
Stjornufiskur ................... 116 

Tbl. nr 

Stjårnukjåtsf. .................… 142 
Stjornumjålhf..................… 65 
Stjörnusnyrtingsf................. 38 
Stjornu-stålhf. .................. 65 
Stoppid senere nnee 95 
Stólpisf. 2... 19 
Stólpihf.. 00... 46 
Stórhöfðihf. ......... 80 
Strammisf. 0... 80 
Strandfellsf. ................... 131 

Straumneshf...................… 44 
Strákarsf. . 0... 142 
Studio Oh-lala...........0.. 95 
StudioSteðji .......... 92 
Studio Vík......... eeeeeeeeeee 81 
Sudurlandbraut22sf. .............. 38 

Sultu- ogefnagerd bakara ........... 92 
Sundavalhf. ..................… 80 
Sunnahf. ......... 46 

Svartåhvituhf................... 130 
Svartlist-prentþjónusta ............ 38 
Sveinbjörgsf............... 80 
Sveinbjörn Runólfssonsf. ........... 38 
Sveinn Egilssonhf. ............. 44, 130 
Sýn. 0 126 
Sýningahöllinhf.................. 65 
Sæfellsf. 0... 17 

Sælgætissala Stjörnubíóshf........... 65 
Sælkerahornið .......... 95 
Sæmundur hf. ............... … 80 

Sætabraudshusidsf. ............... 116 
SævarsvídeóTían ................ 92 

SÖGN... 15 
Söluaukningsf.......... 116 
Såoludreifingsf. .................. 81 
Såluskålinn Grimsbæsf. ............ 92 

Såluturn Siggaog Valdasf. .......... 38 

Söluturninn að Sólvallagötu27 ........ 92 
Söluturninn og biðskýlið viðSunnutorgsf.. 19 
Söluturninn og kondítoríið Glæsibæ ..... 116 
Söluturninn Arnarbakka4-6sf......... 80 
Söluturninn Barmahlíð ............ 92 

Söluturninn Bólið ................ 142 

Söluturninn Bústaðavegi130 ......... 142 
Söluturninn hjá Helgusf............. 142 
Söluturninn Hólmaseli2sf. .......... 17 

Söluturninn Iðufellil4 ............. 17 
Söluturninn Knarrisf. ............. 95 
Såluturninn Måvabhlid25............ 131 

Söluturninn Melhaga?sf. ........... 19 
Söluturninn Moli. ..0....0.. 142 

Soluturninn Muli. ................ 80 

Söluturninn Suðurlandsbraut26sf. ..... 142
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Söluturninn Tindur ............... 142 
Söluturninn Trítillsf. .............. 122 
Söluturninn Vesturgötuldsf.......... 38 
Söluturninn Vesturgðtu27........... 38 
Söluturninn við Bústaðaveg .......... 92 

TOT hf. eeeereee 30 
T.P. bilamålunsf. ................ 80 
T. Hansson tålvubjånusta ........... 142 
Tannsmidaverkstædid hf. ........... 11 
Tassl oo. 17, 131 
Taxitiskuverslun................. 95 
Teflihf. ...............r.. 11 
Teiknistofa Guðrúnar Jónsdóttur og Knúts 

Jeppesen arkitektaf.a.1.sf.......... 122 
Teiknistofa Sigurþórs.............. 116 
Teiknistofan Odinstorgisf. .......... 19 
Teiknistofan Skålavårdustig28........ 92 
Teningurinn ..................… 80 
Timburverslunin Volundurhf. .... 23,30,136 
Tindastóll ......... 80 
Timabærhf...................….… 136 
Tírsf lo 95 
Tiu-tiusf. 0. 17 
Tískuverslunin Borgin ............. 92 
Tískuverslunin Goldie ............. 95 
TískuversluninSmellur............. 80 
Tískuvöruverslunin Central .......... 92 
Tískuvöruverslunin Centrum ......... 92 
TískuvöruversluninTass ............ 92 
Tjónaskoðunarstöðinsf. ............ 131 
Togtæknisf. 0... 95 
Togvirsf. Lo... 142 
Tollvörugeymslan hf. .............. 65 
TommiogJenni ................. 95 
Tony. hljómplötuútgáfa og umboðs- 

skrifstofa hljómsveita ............ 142 
TOPPÍsst. Lo 80 
Toppmyndhf. .................. 80 
Tómstundaskólinn ............... 21 
Tonabid hf. ...................… 98 
Tránsit hf... 107 
Transit Trading Company ........... 92 
Tréselsf. 0... 95 
Trésmíðaverkstæði Sigurgeirs Þórs Sigurðs- 

SONAF Lo. 38 
TrolleogRothehf. ............... 3 
TrOmMpsPooooso000o0ooooo 81 
Tryggvi hf. 20... 130 
Tumgliðsf.. 00... 116 
Tækniland......... 142 
Tækniprent hf. .................. 79 
Tæknipjånustan Ornsf. ............ 92 
Tåolvu-ogljåstækni ............... 92 

1306 

Tbl. nr. 

Tålvufrædslansf. ................ 116 
Tålvukerfisf. ................... 92 
Tålvulandhf. ................... 46 
Tölvumiðstöðinhf. ............... 44 
Tölvumyndirhf. ............. 106 
Tölvuðryggi........... 142 

Umboðs- og heildverslunin Cobrasf. .... 92 
Umboðs- og heildverslunin Ibis........ 81 
Umbúðamiðstöðinhf. ........... 11,98 
Umferdarskilti .................. 38 
Umsjón ........ seere 92 
Uns soo 17 

Úranía 00... 13 
Útgáfufélagið Bros ............ 95 
UtgåfufélagidStakahf.............. 79 
Utgerdarfélagid Freyrhf. ......... 46,98 
Utgerðarfélagið Vör .............. 92 
ÚtÓpía „0... 142 
Utvarpsvirkinn hf................. 23 
Utverk sf. - byggingaverktakar ........ 92 

V.B.hf. .........0ereeeeeeeee 136 
Valfóðursf. 20... 92 
Valhusgågn hf. .................… 15 
Valurhf. 98 
Vanirmennsf. 20... 21 
Varahlutaumboðiðhf. ............. 126 
Varandi „0... eeeeeeereene 116 
Varmatækni „0... 142 
Vatnagarðard ....... 95 
Vatnaskilhf. 0... 28 
Vatnsvirkinnhf. ................. 28 
Våtryggingarstofa Sigfusar Sighvatssonar hf. 65 
Veghefilspjonusta Hilmars Kristjånssonar . 15 
Vegvisirsf. 2000 enenee 95 
Veitingahúsið Pósthússtrætillhf. .  63,79,107 
Veitingahúsið Suðurlandsbraut2sf...... 19 
Veitingahúsið Trillan .............. 92 
Veitingamaðurinnhf............... 11 
Veitingastaðurinn Bakkihf........... 80 
Veitingaþjónustan................ 17 
Vektorsf. 0... 19 
Verbúðirsf. 20... 42 
Verðbrétamarkaður Iðnaðarbankanshf... 44 
Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjánshf. 30 
Verkfræðistofa Helga Sigvaldasonar ht. 46 
Verkfræðistofa Snorra Ingimarssonar.... 81 
Verkfrædistotan Aflst.............. 80 
Verksmidjan Dukurhf. ............ 80 
Verkvangurhf.................….… 44 
Verkverisf. 20... 16
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Verkþjónustan .............. 3 Pakpappalagnirsf................. 21 
Verslunin Båkasel...............… 17 Pakverktaksf. ...............2…… 92 
Verslunin Grettisgata20 ............ 80 Þeysirsf........0. 131 
Verslunin Hverfisgötu82 ........... 131 Þjófavarnarkerfi heimilanna ......... 142 
Verslunin O. Ellingsenhf ............ 12 Þjónustan ......... 0. 116 
Verslunin Sporiðsf. ............ 17 Þrístilkasf. ......... 19 
Verslunin Útilífhf. ............... 44. Þróun..... sn 95 
Verslunin Vinnansf. .............. 142. ÞróunarfélagÍslandshf. ............ 44 
Verslunin Þingholt ............... 19. Þvoiðsjálf......... 17 
Verslunin Þingholtsf............... 15 
Veröldhf. ........ 23. Ægirhf. 0... 28 
Vesturgata3hf. ................… 65. Ærslabelgir ..............22424…… 92 
Vesturhåfnsf. ...........2244140 2 
Vesturrösthf........... 79. Oflunsf. 0... 19 
Vettvangursf. L..... 80 Ölgerðin EgillSkallagrímssonhf. ...... 98 
Véla-ogtækjaleigan .............. 92. Ofkin......00 142 
Vélafl 0... 92. Ofkinsf......000 00. 142 
Vélaleigan Afl .............. 38,80  Ornsf. .....%% 92 
Vélaleigan Hamar ................ 19. Öryggiskeðjan .................. 142 
Vélar & verkfæribhf................ 23  Öryggisráðgjafinn................ 81 
Vélás . 0... rrnree 142 
Vélaverkstæði Friðjóns Sigurjónssonar... 92 Akranes. 
Vélaverkstæði Bernharðs Hannessonarsf.. 92  Búbótsf.......0.0rr . 97 

Vélsmiðurinn ....... 0. 19 Fiskverkun EymarsEinarssonar ....... 65 
Véltæknihf..................… 13,44. Hafårninnhf.................. 98,130 
Vélverk hf. ...... HR 30 HeildversluninB.G. Kristjánsson ...... 97 
Viðskiptafræðistofa Asgeirs Valdimars- Hjólbarðaviðgerðinhf.............. 138 

SONAr 2... 19  Holltoggott .......... 21 
Vinnubrögð .......... 0... 95  Lesgrindur- Guðlaugur Hauksson...... 52 
Vinnustofa O.J.sf. .............…… 142 Plastsmidjansf. ................… 148 
Vinnustofa Þóru-gallerí............ 92. Skallagrímurhf. ................. 106 
Vinskapurhf...................… 30. Tånastédin .......... 0. 132 
Vipco-pjonustan................. 92. Verslun Axels Sveinbjårnssonarhf. ..... 15 
Virkirhf. ..........020rrr40 23,136 — Verslunarþjónustanhf.............. 23 
Vídeóborg. . 0... 92 0 ÞórðurÓskarssonhf............... 46 
Vídeóbær „0... 92 
Vídeóleiga Reykjavíkur ognágrennis.... 80 Akureyri, Eyjafjarðarsýsla og 
Vídeólind ..........0. 80, 92 Dalvíkurkaupstaður. 
Vídeómyndavélaleigan............. 920 A. Vestmannsf., Akureyri .......... 21 
Vídeóskálinn ......... 0... 81  Aðasf., Akureyri ............... 72 
Videdturninn..................… 17. Adalgeir Finnsson hf., Akureyri ....... 28 
Víkurhús ....... 0 95. Akurvíkhf., Akureyri ............. 80 
Víkurverkhf. 0... 23  Akurvík-íshf., Akureyri............ 136 
Vírhf. 0... 44  Arwillbilliardsf., Dalvík............ 142 
Vitråsf. 0... 80 Askursf., Akureyri ............... 22 
Völuskrín „2... 142  Abendisf., Akureyri .............. 117 
Vöruflutningamiðstöðinhf. ........ 65,80 Åtaksf., Akureyri..............…. 148 
Voruloftid 0... 122. BLMsf., Akureyri................ 81 
Vörunaustsf. 00... 142 Br. Þorvaldssonsf., Akureyri ......... 49 

Bássf., Akureyri. ............ 71 
Yogastöðin Heilsubót ........... 95,116 „Bifreiðastöð Oddeyrarhf., Akureyri .... 15 

Bílahöllin, Akureyri .............. 122 
Z-gardínubrautirhf. .............. 44. Blikihf.,Dalvik ................… 44
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Blikkrássf., Akureyri. ............. 65  Miðarogplast, Akureyri............ 72 
Blikkvirkisf., Akureyri „........... 113  Múrprýðisf., Akureyri............. 133 
Blómaþjónusta Akureyrar, Akureyri .... 97  Nannasf., Akureyri............... 21 
Borgsf., Akureyri ................ 21  Naustavik sf., ÅArskågssandi.......... 21 
Borg, umboðs- og heildverslun, Akureyri . 21  Námsflokkarnirá Akureyri .......... 122 
Bókhaldsskrifstofan hf., Dalvík ....... 30 0 Norðlenska verðbréfasalan st., Akureyri.. 113 
Brekka hf., Akureyri .............. 15  Norðurfellhf., Akureyri ............ 98 
Börnin okkarsf., Akureyri .......... 39 Norðurland, Akureyri ............. 65 
D.N.G. hf., Glæsibæjarhreppi ........ ll Norðurljóshf., Akureyri.......... 11,44 
Eignamiðstöðin sf., Akureyri ......... 21  Norðurljóssf., Akureyri ............ 81 
Elektro hf.,Dalvik ............. 44,10 Nordursild hf., Akureyri ............ 80 
Eylandst., Akureyri .............. 65 Norðurverkhf., Akureyri ......... 44, 106 
Fasteignir st, Akureyri ............. 113 Nótastöðin Oddihf., Akureyri ........ 23 
Filmuhúsið, Akureyri. ............. 71 0 Nuddstofa Brynjólfs, Akureyri........ 105 
Fiskverk, Akureyri ............... 21 Nýi pylsuvagninn, Akureyri.......... 52 
Fiskverkun Jóhannesar og Helga hf., Dalvík 44  Nýjabílaþjónustansf., Akureyri....... 96 
Fjölnisgata Za hf., Akureyri .......... 80  Oturhf., Dalvík ................. 30 
Fjölnismenn sf., Akureyri ........... 65  Ómsf., Akureyri................. 21 
Fjölnot Kristinn Einarsson, Akureyri .... 81  Pállsf., Akureyri. ................ 113 
Flugfélag Norðurlands hf., Akureyri .... 30  Prentlundur, Akureyri ............. 148 
Forlag höfundanna, Akureyri......... 68 — Prentsmiðjan Lundur, Akureyri ....... 21 
Galleri allrahanda nytjalist, Akureyri.... 148  Samverksf., Akureyri ............. 21 
Garðtækni, Akureyri .............. 148  Skemmansf., Akureyri............. 133 
Garðverk sf., Akureyri............. 68  Skinsf., Akureyri ................ 123 
Glæsibílar sf., Glæsibæjarhreppi ....... 142  Skipaþjónusta Dalvíkur, Dalvík ....... 133 
Guðni Jónsson, múrarameistari, Akureyri. 22  Skóvinnustofa Akureyrar, Akureyri. .... 56 
Hafspil hf., Akureyri .............. 98  Slippstöðinhf., Akureyri ........... 80 
Hagsmíði sf., Akureyri ............. 131  Solcohf., Akureyri ............... 23 
Hamursf., Akureyri .............. 21  Spilahöllinsf., Akureyri ............ 133 
Haraldur hf., Dalvík .............. 30 Stefán Rögnvaldsson hf., Dalvík ....... 44 
Hårfin, Akureyri................. 113  Steinahlíðst., Akureyri ............ 65 
Hríssf., Akureyri ................ 39 Sunna, Akureyri................. 142 
Hugur, Akureyri................… 30. Sukkuladiverksmidjan Linda hf., Akureyri . 80 
Icepro, Akureyri................. 81  Svanurinnst., Akureyri ............ 65 
Íðntölvan sf., Akureyr1............. 21  Sæplastht., Dalvík ............. 28,136 
Iðnþróunarfélag Eyjafjarðar hf., Akureyri . 98 — Tómstundaskólinn, Akureyri......... 30 
Irmasf., Akureyri ................ 122 Tónabúðinhf., Akureyri............ 44 

Íris sf., Akureyri ................… 142 Tónabúðinsf., Akureyri ............ 105 
Íþróttamiðstöðin á Akureyri ......... 7  TrésmiðjanS.M.K., Akureyri ........ 72 

Jóhannes Kristjánsson hf., Akureyri .... 46 Tréverkhf.. Dalvík ............... 30 

Jórunn sf., Akureyri .............. 96  Umboðs- og heildverslunin Borg sf., 
Júlíus og Guðni sf., Akureyri ......... 22 Akureyri 0... 142 

Katfibrennsla Akureyrar hf., Akureyri... 23 Umbúðaval. Akureyri ............. 30 

Keramikstofan, Akureyri ........ 123,131 Útfararþjónustan sf., Akureyri ........ 81 
Kaupvalst., Akureyri.............. 65 Útgerðarfélag Akureyringa hf., Akureyri . 107 
Klettur hf., Akureyri .............. 44 — Valtýr Þorsteinsson hf., Akureyri ...... 8 
Kristján Víkingsson, tannlæknir sf., Verðbréfasalan sf., Akureyri ......... 81 

Akureyri 2... 30 Verkfræðistofa Norðurlands hf., 
Lakkverksf., Akureyri ............. 21 Akureyri Lo 65. 136 

Læknavaktin st., Akureyri. .......... 21  Verkval., Akureywri................ 96 

Magnússf., Akureyri .............. 21 Verslunin Esja, Akureyri ........... 96 

Matursf.. Akureyri ............... 122 Verslunin Hóllsf., Dalvík ........... 148 
Melmi, Akureyri................. 113 Verslunin Londonhf., Akureyri ....... 46
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Tbl. nr. Tbl. nr 

Verslunin Val, Akureyri .......... 52,113  Osonsf.,Selfossi........... 96 
Verslunin Víkurtorg, Dalvík ......... 96 - Rafmagnsverkstæði Jens Péturs, Biskups- 
Véla- og plötusmiðjan Atli hf., Akureyri .. 107 fungum 2... ererere 30 
Virkinn sf., Akureyri .............. 68 — Rafmagnsverkstæði Sölva Ragnarssonar. 
Vided-sål, Akureyri..............… 80 Hveragerði. ....... 0. 148 
Vídeóver, Akureyri ........... 52. Rafvörsf., Þorlákshöfn............. 115 
Víkursól, Dalvík.....0.... 0. 97 Rakara- og hårgreidslustofa Leifs, Selfossi. 31 
Ólunn hf., Dalvík ...0.0..0.. 98 S.B.S. hf.,Selfossi................ 15 
Ongull hf., Ongulsstadahreppi, Eyjafirdi.. 46 Safihf.,Selfossi ...............….… 30 

. Sérleyfisbílar Selfoss hf., Selfossi. ...... 15 
Árnessýsla og Selfoss. Skjólborg hf., Hrunamannahreppi. ..... 46 

Alda hf., Þorlákshöfn. ............. 44  Stokkfiskurhf., Ölfushreppi ......... 136 
Austurkot sf., Sandvíkurhreppi ....... 148. Sportbær,Selfossi ................ 96 
Åhéldogtæki, Hveragerdi........... 96 Sælureitursf.,Fludum ............. 97 
AÅrblik sf., Porlåkshåfn ............. 65 Sævinhf., Porlåkshåfn ............. 107 
Ásgarður, Hveragerði ............. 116 — Söluskáli Olíssf.,Selfossi ........... 96 
Ásvélarsf., Laugarvatni ............ 85 Utgerðarfélagið Smári hf., Þorlákshöfn... 98 
Bifreiðastöð Selfoss hf.,Selfossi ....... 23  Verslunogþjónusta á Suðurlandi,Selfossi. 21 
Dagskráin, Selfossi ..............… 93  Vélarogvagnar, Selfossi ............ 21 
Dalverksf.,Selfossi ............ 21  Vélarogvagnarst., Selfossi .......... 96 
Efnaverksmiðjan Eimur sf., Þorlákshöfn... 97 
Entek á Íslandi hf., Hveragerði ........ 1 . 

Ferðamiðstöðin, Flúðum ........... 30 Barðastrandarsýsla, Patreksfjörður og 

Félagsbúið Hrepphólar st.. Hrunamanna- Bíldudalur. 
hrEppi „2. 65 Blakkur ht.. Patreksfirði SANNIR 44 

Félagsbúið Laugardælum. Hraungerðis- Fiskvinnslan á Bíldudal hf., Bíldudal .... 136 
hreppi Í Sr 148 Heiði ht. Tálknafirði AÐ sn rrrrs 63 

Félagsbúið Unnarholtskoti st.. Hruna- Hraðfry stihús Patreksfjarðar ht.. 2 00 

mannahreppi ................. 65, Patreksfirði „............... 23,98 
Fjallalax hf., Grímsneshreppi....... 23.130 — Íshaf, Tálknafirði „......0..0..... 11 

Fjallhestar, Biskupstungum .......... 96 — Íshafsf., Tálknafirði .............. 71 
Elueskåli Selfoss, Selfossi ........... 116. Klak-ogeldisstådin st., Tålknafirdi ..... 39 

Flutningarsf., Eyrarbakka........... 21  Oddihf., Patrekstirði .............. 44 
Fyrirtak sf. Selfossi... 93 — Patrekurhf., Patreksfirði ........... 44 
Garðursf.. Selfossi 20... 116 —Skeldýravinnslan hf., Reykhólahreppi ... 23 

Garðyrkjustöðin Gróska hf., Hveragerði.. 65 Smiðjan hf.. Bíldudal . ARNA „98 

Hamallsf.. Ölfushreppi I 21 Trésmidjan Eiksf., Tálknafirði AÐ . 111 

Hásteinn sf.. Stokkseyri ............ 22  Utgerðarfélag Bílddælinga hf.. Bíldudal .. 136 

Húsaviðgerðir Kristins Guðmundssonar, Vélsmiðjan Logi ht., Patreksfirði ...... 28 
Þorlákshöfn ...... ag — Vestrihf., Patreksfirði ............. 44 

Hverá hf.. Hveragerði ........... 73 44. Þörungaverksmiðjan hf.. Reykhólum.... 80 

lönsf., Eyrarbakka ............... 85 
Íshestar, Laugardalshreppi .......... 85 Dalasýsla. 
Íslenskar hestaferðir, Laugardalshreppi .. 85  Bókhaldsþjónustan Akkur st., Fells- 
Laugarlax hf., Laugardalshreppi ....... 44 strandarhreppi ...............… 65 
Límtré hf., Flúðum ............... 98 Félagsbúið Hróðnýjarstöðum, Laxárdals- 
Ljósritunarstofa A2st.,Selfosst ....... 96 hreppi. 132 
Lögfræðistofa Ingimundar Einarssonar hdl., Ísfeldursf., Hjarðarholti ............ 108 

Selfossi 2... 116 
Måt hf., Þorlákshötn RAFNAR 23 Kjósarsýsla, Hafnarfjörður, Garðabær og 

Meitillinn hf., Þorlákshöfn. ........ (13,80 Seltjarnarnes. 

Olabúð, Eyrarbakka ....... sr 97 0 Al-upplýsingar Jóns H. Bergssonar, 
Olafur Ketilsson hf., Laugarvatni ...... 79 Hafnarfirdi..................… 21
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Tbl. nr. Tbl. nr. 

Albert L. Albertsson og Rannveig Vig- Gylco hf., Hafnarfirði ............. 106 
lundsdóttirsf.,Garðabæ .......... 142  Hafnarportsf.,Garðabæ............ 142 

Alltáhreinusf., Mosfellsbbæ.......... 49  Hagvirkihf., Hafnarfirði.......... 79, 136 
Alsmíð st., Hafnarfirði ............. 78 Handvirkni, Hafnarfirði ............ 3 
Amerískir bílar og hjól F.P. Ágústssonar, Handvirkni sf., Hafnarfirði ......... 3,46 

Hafnarfirði ..,................ 142  Heiðihf.,Hafnarfirði.............. 80 
Auglýsingastofa Asgeirsst., Mosfellsbæ .. 21  Heildsf., Seltjarnarnesi ............ 74 
Alatoss hf., Mosfellsbæ............. 136 Heildverslun P.M.T. Daníels Daníels- 
Baldur, kvikmyndagerð, Seltjarnarnesi... 3 sonar, Garðabæ................ 97 
Bátalón hf., Hafnarfirði .......... 65,80 — HeildversluninLissýsf., Hafnarfirði. .... 3 
Bátasmiðjan sf., Hafnarfirði ......... 78 — Heildverslunin Tokyo, G. Ágústsson. 
Bimm-bamm, Hafnarfirði ........... 3 Garðabæ ........ 142 
Bílaleiga Mosfellssveitar sf., Mosfellsbæ .. 21  Heilsubúðinsf., Hafnarfirði.......... 97 
Bílaleigan Fossá sf., Mostelisbæ ....... 96  Heilsugarðurinn, Garðabæ .......... 142 
Bílanes bifreiðaverkstæði S.G. Einarsson, Heilsurækt Seltjarnarness sf., Seltjarnar- 

Seltjarnarnesi ................. 96 MESI Lo 49 
Bílaverkstæði Jóns Jakobssonar, Heimir ogJenssf., Hafnarfirði ........ 96 

Hafnarfirði. .................. 141  Herahf., tískuverslun, Seltjarnarnesi .... 65 
Bíltékksf., Hafnarfirði ............. 142  Hersirhf., Hafnarfirði ............. 23 
Bílverið, Hafnarfirði .............. 78 — Hjúkrunarmiðstöðinsf., Kjalarnesi ..... 141 
Blikfar sf., Mosfellsbæ ............. 49. Hlidsf., Hafnarfirdi ............... 142 
Bæjarbergsf., Hafnarfirði ........... 97  Holtavídeósf., Hafnarfirði .......... 97 
Börkur hf., Hafnarfirði............. 30  Hraunburknisf., Hafnarfirði ......... 46 
D. Pétursson st., DCO,Garðabæ ...... 21  Hreiðurhf., Mosfellsbæ ............ 106 
Dansstúdíó Dísu, Garðabæ .......... 142  Hresssf., Hafnarfirði .............. 142 
Demantahúsið sf., Hafnarfirði ........ 142 Hringval, Hafnarfirði .............. 75 
E.P.A.sf.,Kjåsarsyslu............. 21  Húsgagnasprautun Hafnarfjarðar st., 
E. Th. Mathiesen hf., Hafnarfirði ...... 15 Hafnarfirdi................... 3 
Eðalsósur sf., Hafnarfirði ........... 46  Hvaleyrihf., Hafnarfirði .......... 46, 125 
Einar Þorgilsson £ co. hf., Hafnarfirði ... 98  Hvönn- K.G. Jóhannsdóttir, 
Elektra hf., Hafnarfirði ............ 23. Mosfellbæ.................... 81 
Endurleigan, Hafnarfirði ........... 96  Ibúðavalhf., Garðabæ ............. 80 
Fagtak sf., Hafnarfirði ............. 142  Ísflug Gunnars Þorvaldssonar, Seltjarnar- 
Fellalax hf., Mostellsbbæ ............ 126 nesi 2... eeeeeeee 74 
Ferdinand hf., Hafnarfirdi ........... 79. Islandssild hf., Hafnarfirdi........... 125 
Fexa, hársnyrting, Garðabæ.......... 49 Íslenska álfélagið hf., Hafnarfirði ...... 44 
Fjardarnesti hf., Hafnarfirdi ......... 23  JGdagskrårgerd, Seltjarnarnesi ....... 49 
Fjardarnesti S. Vilhjålmssonar, Hafnarfirdi . 75 J. Halldårsson måtarif, Hafnarfirdi ..... 97 
Fjordurinn sf., Hafnarfirdi........... 96  Jaguarsf., Mosfellsbæ ............. 96 
Framtak sf., Hafnarfirði ............ 75  Járnsmíðisf., Hafnarfirði ........... 78 
Fura hf.,Garðabæ................ 23  JónogEinarsf., Hafnarfirði. ......... 75 
G.P. husgågn, Hafnarfirdi ........... 75. K-plast hf., Hafnarfirdi............. 23 
Garðasmiðjan - Galax sf., Gardabæ ..... 21. Kaplahraun hf.,Hafnarfirdi.......... 98 
Gecosf.,Gardabæ2................ 21  Kaplakaffisf., Hafnarfirði........... 78 
Glæsirsf., Hafnarfirði ............. 96 Kínversk-íslenska verslunarfélagið st., 
Gnoð hf., Hafnarfirði.............. 98 Garðabæ ........... 81 
Golfvörursf.,Garðabæ ............ 49  Kjarnaborunsf., Hafnarfirði ....... 96, 142 
Gotti st., Kjósarsýslu .............. 21  Knörrsf.,Garðabæ............... 21 
Granítsf., Seltjarnarnesi ............ 49 Krókur, AJ, Kjósarsýslu ............ 141 
Gróandi Björns Sigurbjörnssonar, Kjósars. . 49  Kvistássf.,Garðabæ .............. 46 
Gróðrarstöðin Skuld, Hafnarfirði ...... 21  Leysirhf., Hafnarfirði ............. 79 
Gróður A. Jónassonar, Hafnarfirði ..... 142  Leysirsf.,Garðabæ............... 46 
Guðný Helga Guðmundsdóttir, Mosfellsbæ 142
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Lipurtá Þórhöllu Á gústsdóttur, Seltjarnar- 

NESI 96 
Litabær, Seltjarnarnesi ............. 142 
Ljóslist B. Magnúsdóttur, Seltjarnarnesi .. 74 
Ljósrúnsf.,Garðabæ.............. 81 
Lottnetsþjónustan sf., Hafnarfirði ...... 21 
Logi hf., Seltjarnarnesi ............. 23 
Lögmenn Seltjarnarnesi, Seltjarnarnesi .. 97 
M.S. röralagnir sf., Hafnarfirði........ 97 
Madonna G. H.J.,Garðabæ.......... 142 
Mjöthf., Hafnarfirði .............. 79 
Mosi sf., Mosfellsbæ .............. 21 
Myndbandið sf., Hafnarfirði ......... 46 
Nesútgáfan, Seltjarnarnesi .......... 74 
Norðurstjarnan hf., Hafnarfirði ....... 125 
Normexhf.,Garðabæ ............. 80 
Olíustöðin í Hafnarfirði hf., Hafnarfirði .. 80 
Pallas, umboðs- og heildverslun, Hafnar- 

firði „0... ererekene 142 
Pappír sf., Hafnarfirði ............. 142 
Penslaverksmiðjan hf., Hafnarfirði ..... 107 
Pítuhúsið Rex, Garðabæ............ 142 
Plast-rún Guðrúnar Þ. Jóhannsdóttur, 

Hafnarfirði. .......... 0. 142 
Rafbogi st., Hafnarfirði ............ 21 
Rafbru, Mosfellsbæ ............... 81 
Reisirsf., Hafnarfirdi .............. 96 
Renniverkstæði Jóhanns og Snorra sf., Hafnar- 
firði 0... eee eerek nens 142 
Reykjagardur hf., Mosfellsbæ ........ 106 
Rifrildisf., Hafnarfirði ............. 96 
S.G. plast sf., Hafnarfirði ........... 142 
S. Sigurðsson hf., Hafnarfirði ......... 80 
Sagasalt Íslandshf.,Garðabæ......... 44 
Selsf., Hafnarfirði. ............. 46,142 
Sjólastöðin hf., Hafnarfirði .......... 125 
Skinna sf., Hafnarfirði ............. 46 
Skipahönnun, Garðabæ ............ 136 
Skjalaverk sf., Hafnarfirði........... 97 
Skómeistarinn sf., Seltjarnarnesi. ...... 142 
Skráargatið hf., Seltjarnarnesi ........ 136 
Smiðshús S. Sigurjónssonar, Bessastaða- 

hreppi „0... 21 
Snerruútgáfan sf., Mostellsbbæ ........ 81 
Snyrtistofa Kristínar Þorsteinsdóttur, 

Mosfellsbæ... 141 
Sólhúsið, Hafnarfirði .............. 75 
Sport-gallerí Leifs Helgasonar, Hafnarfirði . 97 
Stórhöfðabúiðst., Hafnarfirði ........ 75 

Söluturninn Á. Júlíusdóttir, Hafnarfirði .. 46 

Nr. 645 

Tbl. nr. 

Tískuval Guðmundar sf., Seltjarnarnest .. 96 
Toppursf., Hafnarfirði ............. 142 
Tré-fagsf., Hafnarfirði ............. 75 
Trésmiðja Þ.A. sf., Kjósarsýslu ....... 49 
Tryggvi Guðmundsson á co. hf., 
Hafnarfirdi..................… 44 

Tæknirås sf., Hafnarfirdi............ 46 
Tölvutækni sf..Garðabæ............ 81 
Urlausnsf.,Garðabæ............ 21,142 
Utflutningsþjónusta Jóns Magnússonar, 

Hafnarfirði. .............. 46 
Verkþjónusta Ármanns Jóhannessonar, 

Hafnarfirði. . 0... 21 
Verslunin Norðurbær E. V.K., Hafnarfirði. 142 
Vest-kotsf., Hafnarfirði ............ 142 
Vélaverkstæði Þorleifs Jónssonar sf., 

Hafnarfirði. 2... 97 
Vélvalsf., Hafnarfirði ............. 97 
Vídeóklúbbur Garðabæjar, Garðabæ.... 142 
Virkni - fræðslumiðstöð aldraðra - Þ.S.G., 

Seltjarnarnesi ...............….… 142 
Vífill, Hafnarfirði ................ 46 
Vöruhúsið Eiðistorgi, Seltjarnarnesi .... 4 
Vörumerking hf., Hafnarfirði. ........ 15 
Þétting hf., Bessastaðahreppi......... 80 
Þykkvabæjarkartöflur hf., Garðabæ. .... 80 
Ymir hf., Hafnarfirði .............. 23 
Zebrast..Garðabæ ............. 21,142 
Ornsf., Hafnarfirði ............... 21 

Húnavatnssýsla. 
Borg hf., Þorkelshólshreppi.......... 125 
Drífa hf., Hvammstanga ............ 44 
Fjölritunarstofan Grettir sf., Blönduósi... 21 
Hitaveitufélag Miðfirðinga, V.-Hún. .... 3 
Hólaneshf.,Skagaströnd ........... 98 
Húnfjörð hf., Blönduósi ............ 63 
Leirstofa Kollu, Hvammstanga ........ 65 
Okhf.,Skagaströnd............... 65 
Pöntunarfélagið, Hvammstanga ....... 65 
Sameinaðir verktakar, Hvammstanga.... 39 
Saumastofan Pást., Hvammstanga ..... 97 
Starri hf., Hvammstanga ............ 39 
Svanurst., Blönduósi .............. 113 
Trefjaplast hf., Blönduósi ........... 63 
Tröllagarður sf., Laugarbakka, A.-Hún... 22 
Tækjaþjónustan sf., Hvammstanga ..... 97 
Tölvuþjónustan á Skagaströnd sf., 

Skagaströnd ............ 152 
Vélaverkstæðið Víðir sf., Víðidal, V.-Hún. . 31



Nr. 645 

Ísafjörður og Ísafjarðarsýsla. 
Atlastaðirsf., Ísafirði ............ 
Alttfirðingur hf., Súðavík 
Baldur - blað sósíalista á Vestfjörðum, 

Ísafirði 2... 

Bílaverkstæði Ísafjarðar ht. 

Brauðval st., Ísafirði 

Bylgjan hf., Suðureyri 
Eva, Ísafirði RN eererrree 

F lugfélagið Er hf., 
Frábær hf., Ísafirði 

Frosti hf., Súðavík. ............ 

Græðir hf., Bolungarvík 

Gunnvör hf., Ísafirði 

Gúmmíbátaþjónustan sf 
Hilmar og Sigmundur sf.. stirð ere 

Hjörtur og Óli sf.. Ísafirði 
Hlaðsvík hf.,Suðureyri........... 

Hraðfrystihúsið Norðurtangi hf. Ísafirði. 

Hugsjón hf., Ísafirði sr 
Húsgagnaloftið, Ísafirði 

Ísfrost. Ísafirði 

Íshússfél ag Ísfirðinga hf. 
Ísver, Ísafirði 
Leikfangasmiðjan Alda hf., 
Málningarlagerinn st., Bolungarvík 
Myndmál, Ísafirði 
Netage rð Vestfjarða hf., Ísafirði 
O.N. Olsen hf.. Ísafirði. .......... 

Óðinn bakari, Ísafirði „ HE 

Prentstofan Ísrún hf., 

Rás. Ísafirði. ......... HR 

Reiknistofa Vestfjarða hf., Ísafirði 

Rækjustöðin hf., Ísafirði .......... 
Rörverkhf., Ísafirði. .... 

Saltmarst., Ísafirði 

Samtak sf., Ísafirði 

Ísafirði 

„Ísafirði. .... 

Silfurtorgið st. „Ísafirði ........... 

Skólínan sf. Ísaf ÖLL 

Steiniðjan hf. Ísafirði ........... 
Stráið sf., Suðureyri. ..... 
Tania, Ísafirði 

Toppblómið. Ísafirði 
Topphár, Ísafirði. .............. 
Tröð sf., Bolungarvík. ........... 

Útgerðarfélagið Grímnir hf., 

Vefstofa Guðrúnar Vigfúsdóttur hf., 

Ísafirði . 
Veitingastaðurinn Krúsin, Ísafirði 
Verslunin Búð. Ísafirði ........... 

Vélsmiðjan Þristur ht., Ís: 
Vís sf., Ísafirði 

Þingeyri .... 

Ísafirði .... 
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„81 Vorverksf., Mýrahreppi, V.-Ís. ....... 97 
… 11. Þorgrímurhf., Súðavík ............. 11 

Þórduna, Ísafirði. ................ 21 
„. 142 
… Il Keflavík, Njarðvík, Gullbringusýsla, Grindavík. 
… 30 A.H, bålstrun, Keflavik ............ 142 
79,106 — Aðalstöðinhf., Keflavík ............ 44 

… 39. Athåfnhf.,Keflavik .............. 136 
15. Akva-Island, Keflavik ............. 38 

… 23. Anna Margrét, Keflavik ............ 142 
… 79 Åbotsf.,Sandgerdi ..............…. 21 

11.79  Álnabærhf. Keflavík.............. 44 
„. ll Ásgerður Ágústa. Grindavík ......... 38 
… 23 Båsendarsf.,Keflavik ........... 95,113 
… 72. Bifreidabjénusta Ingvars, Vogum ...... 38 
.… 133. Bråsf.,Keflavik ................. 69 
.… 65. Brimhf.,Håfnum .............. 23,44 
„2015. Burstihf., Keflavík ............. 46. 136 

80 Byggingaverktakar Keflavíkur hf., 
„4 Keflavík „0... 79 
„. 52 Dagvistun Hörpu, Keflavík .......... 38 
„. 97) Efnagerð Austurlandshf., Keflavík ..... 15 
„. 106. Eignamiðlun Suðurnesja, Keflavík ..... 38 
… 30 Eldihf.. - Grindavík HAR 28 

23  Farsællhf., Grindavík ............. 15 
… 105 Fasteigna þjónusta Suðurnesja. Keflavík … 21 
… 21. Félag vatnsvirkja hf., Hafnahreppi ..... 65 
… 96 Fiskbudin Fiskbær, Keflavik ......... 113 
.… 15. Fiskeldisstöðin Sjávargullhf., Grindavík.. 23 
„2 21 Fiskvangursf., Grindavík ........... 142 
.… 107. Fiskverkun ArnarogSigurjónssf.,Garði. — 142 
.… 49 Fiskverkun Kristjáns og Guðbergs sf., 
… 23 Vogum ......000eeeeererene 38 
.… 13 Fiskverkun Pétursog Hermannssf.,Garði. 142 
… 80 Fiskverkun Sigurðar M. Guðmundssonar. 
.…— 65 Garði Lo 110 
… 96 Fiskverkunin Isnessf., Keflavik ....... 38 
„2 2 Fjölinsf. Keflavík................ 69 
„021  Föndurstofansf., Keflavík. .......... 21 
… 65. Grænåssf.,Njardvik .............. 111 
… 21. Gunnborgsf.,Keflavik............. 38 
… 81 Hafsteinn Axelssonsf.,Njardvik....... 38 
.… 142. Hannyrdaverslunin Pyri, Keflavik ...... 113 
… 30 HåkonogHilmarsf.,Keflavik ........ 95 
… 72. Håridsf.,Keflavik................ 21 

46 Hegrisf.,Keflavik................ 113 
Hótel Kristína, Njarðvík ............ 7 

… 44 Hraðfrystihús Keflavíkur hf., Keflavík ... 125 
… 81 Hradfrystihus Pårkåtlustada hf., 
… 3 Grindavík 0... 63 
… 79. Hugkornstf.,Njardvik ............. 142 
… 81. Husafellhf.,Keflavik.............. 136
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Ísbesthf.,Keflavík ............... 80 
J.B. kranarst.,Sandgerði ........... 110 
K.M.O.-samlokursf., Keflavík........ 69 
Kambur hf., Njarðvík. ............. 46 
Kjötbúrið, Keflavík............... 142 
Knattborðstofa Keflavíkursf., Keflavík .. 21 
Kraninn hf., Keflavík .............. 136 
Kristinn Guðmundsson £ co. hf., Keflavík. 65 
Lindalax hf., Vatnsleysustrandarhreppi 106 
Litaval, Keflavík. ................ 69 
Lísa, Keflavík ............. 113 
Lofttækni, Keflavik ............... 142 
Matarbakkinn sf., Keflavik .......... 142 
Miðneshf.,Sandgerði ............. 79 
Myndsel sf., Grindavík ............. 38 
Pizzu- og hamborgaragerðin st., Keflavík 21 
Pylsuvagn Ævars Geirdal, Grindavík .... 71 
Rafhús hf., Keflavík............... 23 
Rafverk hf.,Sandgerði ............. 15 

Rafvirkjadeildin hf., Keflavikurflugvelli .. 98 
S. Guðbjörnsson £ Co., Keflavík ...... 113 
Sigurborg hf., Keflavík ............. 11 
Sjávarferðir, Keflavík ............. 69 
Sjóefnavinnslan hf., Hafnarhreppi...... 11 
Sjófiskursf., Keflavík. ............. 95 
Skattsýslan sf., Njarðvík ............ 71 
Skiltahúsið, Keflavík .............. 21 
Skipamiðlun Keflavíkur hf., Keflavík .... 23 
Skipasmíðastöð Njarðvíkur hf., Njarðvík . 106 
Smurbrauðstofan, Keflavík ......... 142 
Snyrti- og nuddstofa Rósu Guðnadóttur. 

Keflavík 0... 21 
Sólbaðs- og þrekmiðstöðin Perla st., 

Keflavík 2... 69 
Sólbaðsstofan Sólin, Grindavík........ 142 
Staðarkjör sf., Grindavík ........... 111 
Studio sf., Keflavík ............... 142 
Sveinn og Þórhallur st., Keflavík ....... 113 
Sölubúðin, Njarðvík .............. 142 
Trébærsf., Keflavík ............... 142 
Trésmíðaverkstæði Halldórs og Eiríks sf.. 

Njarðvík Lo... ne nen 21 
Trévalst., Njarðvík ............ 21 
Tros, Sandgerði ................. 71 
Utvegsmiðstöðin hf., Keflavík ........ 79 
Vattnarhf., Keflavík .............. 11 
Veisla hf., Keflavik ............... 23 
Veitingahúsið Tjarnargötu 31 sf., Keflavík. 113 
Versf., Keflavík ............. 142 
Verkfræðistofa Suðurnesja hf., Keflavík .. 130 
Verslunin Börnin sf., Keflavík ........ 71 
Verslunin Draumaland, Keflavík ...... 38 

Tbl. ni 

' Vélsmiðja Kristjáns Magnússonar, 
Njarðvík 20... 111 

Vilhjálmur og Kristjån Hunfjård sf., 
Njarðvík 0... 111 

Vinnufataþjónustan, Keflavík ........ 38 
Víkurfréttir hf., Keflavík.......... 13, 136 
Vogalaxhf., Vogum............. 44, 130 
Þróttur hf., Grindavík .............. 13 
Þvottastöðin, Keflavík ............. 38 
Oryggisþjónustan Gæslan, Keflavík ..... 142 

Kópavogur. 
A-3arkitektar 2... 144 
A.S. Ferillhf.. 136 
Al-stilling „0... eeerernee 39 
Athafnamaðurinn, AM-fyrirtækiðst. .... 95 
Arnessf. 00. 39 
B.P.bílaleigansf. ................ 67 
Billlardbúðin ................ 81 
Bílaleigan Holtsf. ................ 52 
Bílamálunin Geisli. ............... 52 
Bílaprýðisf. 00... 52 
Bílasprautunin Varmist. ............ 52 
Bílaþjónusta Kópavogsst. ........... 116 
Blásteinnsf.......... 39,81 
Blikkverhf. 0... 98 
Byggingarfélagiðhf. .............. 28 
Byggingavöruverslun Kópavogsst. ..... 67 
Bykohf. 00... 30 

Cossasf. . 0... 39 
Dagvistunarheimilið Undralandst. ..... 67 
Doja, tiskuverslun, sf. ............. 39 
Edalverkhf. 20... 44 
Elina hf. 2... 106 
Fatahreinsun Kópavogs ............ 67 
Firmasalan ......... 0. 130 
Fjáreflinghf. .............. 105 
Galdrastálsf. ........ 105 
Garðaprentsf. 00... 95 
Gísli J. Johnsen skrifstofubúnaðursf. .... 39 
Gófer hf. 0... 44, 106 
GÓgÓ ...0.%00 105 
Greifinn Grill ..................… 39 
Grillið „0... 105 
Guðmundur og Gunnlaugurst......... 142 
H.S.kleinur,........ 21 
Hans og Gréta. barnafataverslun....... 52 
Hårgreidslustofan DelilaogSamsonst.... 142 
Heildverslunin Elsi ............... 111 
Hinrik Lårussonsf. ............... 142 
Hittogbetta 20... 116 
Hlaðbærhf. ........ 28



Nr. 645 

TI. nr. 

Hraðberg ......... 39 
Hradbrauthf.................... 30 
Husbergsf. ...... sr 67 
Húsgagnavinnustofa Ola Þorbergssonarhf. . 23 
Hygli 0000 95 
Höfði, auglýsingastofa ............. 123 
Ísfarsf. 000... 142 
Íslenzk fjarskiptisf. ............... 132 
Is-videdsf. L.... 39 
JákÓó 00. 97 
Jårnogglerhf. .................. 11 
Jeppahlutir ...................… 123 
JÖfurhf. 0... 46 
Kaupfangsf. ..................… 116 
Kaupstoðhf. 20... 65 
Landsþjónustan Álfhóll ............ 39 
Landvinnslansf. ................. 81 
Logo 2... 95 
Lopi, ullarvinnslan ............... 21 
MagnúsR. Þórarinsson............. 95 
Målningaverksf.................. 39 
Mekahf.................… 44,98, 130 
Myndhønnun..................… 67 
Nuddstofan Í góðumhöndum......... 67 
Nýtt hugvits. 00... 39 
Orkurásir „.............. T1 
P. Samuelsson & co. hf. ............ 80 
Pakkhusidsf. .................… 52 
Partasalan ............... 97 
Partaþjónustansf................. 67 
Premtafl ........ 142 
Raftáknsf. 00... 144 
Rekstrarstofan .................. 132 
Réttingarverkstædi Gunnars Arnars..... 123 
Réttingarverkstæði GunnarsPáls ...... 111 
ROfISf. 0000 21 
Rullan 20... 97 
Rullansf. ........ 67 
Samvalhf. 00... 106 

Sj. Frosthf. 20... 13 
Skemmuvegur2hf. ............... 79 
Skrifstofubjénustan............... 39 
Smáragarðurhf. ................. 30 
Smiðjukaffi Y 20... 81 
Såølarlandhf. ................... 80 
Sólskinsf. 0... 142 
Staupasteinn ......... 81 
Steinvirkisf. ................... 52 
Stemmasf. „0... 81 
Söluturninn Tröð ................ 81 
Takk-musik .............2....… 39 
Textautgåfan ................... 67 
Tinnahf......................… 79 
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Tbl. nr. 

Traðdissf.. 0... 81 
Tréiðjan Trékó.................. 67 
Trésmiðjan Stíllhf. ............... 136 
Túnþökur ........ 0. 95 
Tækjabudinhf................... 80 
Verkfrædistofa Gudmundar Magnussonar . 142 
Verslunin Hamrar ................ 81 
Verslunin Hlíð .................. 142 
Verslunin Hlíðsf. ................ 142 
Vélaverkstæðið Egillhf. ........ 11,28,98 
Vélsmiðja Viðars og Eiríkssf.......... 97 
Vogar 2... 21 
Vokvapjånustan ................. 39 
Þyril... 52 
Æfingastúdíó Sigríðar Guðjohnsen ..... 105 
Oryggismiðstöðin ................ 97 

Norður-Múlasýsla og Seyðisfjörður. 
Félagsbúið Ytri-Hlíð, Vopnafirði ...... 130 
Gyllirhf., Seyðisfirði .............. 30 
Hagafellst., Seyðisfirði. ............ 65 
Hárekursf., Vopnafirði ............ 133 
Kolbeinstangi hf., Vopnafirði. ........ 23 
Loðdýrabúið Klifsf., Vopnafirði ....... 148 
Samkvæmispáfinn hf., N.-Múl......... 30 
Tangi hf., Vopnafirði .............. 106 
Útver hf. Bakkafirði .............. 23 
Víkurver sf., Borgarfjarðarhreppi ...... 65 
Vopni hf., Vopnafirði. ............. 23 

Suður-Múlasýsla, Neskaupstaður, Eskifjörður. 
A. O. Þilliard, Egilsstöðum .......... 39 
Agla sf., Egilsstöðum .............. 72 
Austfjarðaleið hf., Neskaupstað ....... 80 
Austurströnd sf., Neskaupstað ........ 113 
Bergsplan hf., Reyðarfirði........... 125 
Birta hf., Egilsstöðum ............. 98 
Bíltaksf., Stöðvarfirði ............. 107 
Bílvirkinn sf., Stöðvarfirði. .......... 107 
Búlandstindur hf., Djúpavogi ....... 11,130 
Byggðarholtsf., Eskifirði ........... 21 
Eskigrillsf., Eskifirði .............. 97 
Fjallasportsf., Neskaupstað. ......... 75 
Flugfélag Austurlands hf., Egilsstöðum... 79 
Friðþjófur hf., Eskifirði .......... 46,98 
Fylkir-Freyr sf., Neskaupstað......... 81 
Hólmi hf., Eskifirði ........... 13.30,98 
Hraðfrystihús Breiðdælinga hf., 

Breiddalsvik .................. 23 
Hraðfrystihús Eskifjarðar hf., Eskifirði... 98 
Hraðfrystihús Fáskrúðsfjarðar ht., 

Fáskrúðsfirði



Tbl. nr 
Hraðfrystihús Stöðvarfjarðar hf., 

Stöðvarfirði .............. 13 
Húsiðjan og birkitré sf., Egilsstöðum .... 113 
Janni sf., Neskaupstað ............. 81 
K.K. matvæli, Reydarfirdi........... 123 
Krókur hf., Egilsstöðum ............ 23 
Múli hf.,Neskaupstað ............. 138 
Myndbandaleiga Fáskrúðsfjarðar ht., 

Fáskrúðsfirði ................ 113 
Netagerð Friðriks Vilhjálmssonar hf., 

Neskaupstað ............ 46 
Prjónastofan Dyngja hf., Egilsstöðum ... 136 
Rafey, Egilsstöðum ............... 96 
Rafmagnsverkstæði Árna og Bjarna, 

Reyðarfirði RUN enn 30 
Sandfellsf., Neskaupstað ........... 71 
Silé sf., Neskaupstad .............. 133 
Sólheim, Neskaupstað ............. 133 
Sómist.,S.-Múl......... 72 
Skrúðsberg hf., Búðahreppi........ 21,23 
Söluskálinn Skútan, Djúpavogi........ 148 
Tollvörugeymsla Austurlands hf., 

Reyðarfirði ................ 3 
Tölvutök, Eskifirði ............... 113 
Útfararþjónusta Austurlands, Egilsstöðum . 30 
Útgerðarfélagið Akkur hf., Fáskrúðsfirði . 28 
Varahlutaverslunin Víkst.,Neskaupstað.. 21 

Verslunin Agla, Egilsstöðum ......... 72 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsia. 

    

Borgarplast hf., Borgarnesi .......... 80 
Félagsbúið Mófelsstöðum, Skorradals- 

hreppi. 3 

Fiskeldisstöðin á Húsafelli, Borgarfirði... 98 

Fóðurstöð Vesturlands, Borgarnesi ..... 05 

Gleymmérei, Borgarnesi....... 21 
Híbýlisf., Borgarnesi .............. 117 
Íslenska járnblendifélagið hf., Skilmanna- 

hreppi HU IRIR 80 

Loftorkast.. Borgarnesi ............ 21 
Loftorka Borgarnesi hf. Borgarnesi..... 30 

144 
144 
80 

Sa ER Borgarnesi eee rnrrene 132 
Táp, Borgarnesi ........0... 132 

Trésmidjan Mispillsf., Borgarnesi ...... 96 

Tröllist., Borgarnesi MIR …— 49 

Ólafsfjörður. 

Blóm og gjafavörursf. .....0..... 142 

Hraðhreinsun Ölafsfjarðarsf......... 21 

Kristbjörght. ....... 0... 1... 1... 28 
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Tbl. nr 

Magnús Gamalíelssonhf. ......... 15, 130 
Raftækjavinnustofansf. ......... 21 
Sæverhf.. 00... 130 
Vídeóleiga Olafsfjarðarsf............ 97 

Rangárvallasýsla. 
Frysti- og kæligámar hf., Hvolsvelli ..... 98 
Glerverksmiðjan Samverk hf.,Hellu .... 65 
Gretili, Rangárvallasýslu ........ … 95 
Kaupfélagið Þór hf.,Hellu........... 98 
Kjötvinnsla Suðurlands hf., Hellu ....  30,44 

Mörk, Landmannahreppi ........... 123 

Rangárlax, Hvolsvelli. ............. 123 
Saumakarfansf.,Hellu............. 65 
Saumastofan Ymahf.,.Hellu ......... 65 
Smiðjansf., Hellu ................ 111 

, Siglufjörður. 
Átak -steypustöðbf. .............. 30 
Dýpkunarfélagiðhf. .............. 98 
Hausarsf. ........ 0. 65 
Húseiningarhf................... 30 
Leifsbakarísf. .................. 96 
Sameiningarfélag fjáreigenda......... 148 
Siglóhf. ...... 0 23 
Siglufjarðarprentsmiðjahf. .......... 79 
Togskip hf. L.0.. 138 
Vélaleigan Bássf. ................ 21 

Skaftafellssýsla. 
Bílaþjónusta Egils og Gunnarssf., Höfn .. 97 

      

Borgeyhf., Höfn................. 23 
Fiskimjölsverksmiðja Hornafjarðar hf., 

Höfn... 23,106 

Heinaberg hf.,Håfn .............. 23 
Jöklaferðirsf., Höfn .............. 65 

Knörr sf., A.-Skaftafellssýslu ......... 107 
Myndbandagerð Odds Sv 97 
Silfurnes hf., 136 
Sjónva arpsfélag Hornafjarðar, Höfn ..... 8 
Smurbrauðsstofa HB.Höfn ......... 21 

Stúdíó Hornsf.,Höfn.............. 57 

Trévirkist., Höfn .............. 123 

Umbod Olissf., Hofn .............. 71 

Veiðarfæragerð Hornafja rðar hf., Höfn 136 
Vélsmiðja Hornafjarðar hf., Höfn .... 11,136 

Víkurprjón hf., Vík í Mýrdal RN 30 

Skagafjarðarsýsla og Sauðárkrókur. 
Bílform sf., Sauðárk róki 52 
Bæjarl i 113 
Dask sf., Sau: iðárkróki HR 96 
Essóskálinn, Hofsåsi .............… 2i



Nr. 645 1316 

Tbl. nr. Strandasýsla. Tbl. nr. 
Ferska, Sauðárkróki .............. 96  Grafanst., Hólmavík .............. 21 
Fiskiðja Sauðárkróks hf., Sauðárkróki ... 126 Sigbergsf., Hólmavík.............. 96 
Frumverk, Sauðárkróki ............ 133  Steypansf., Hólmavík ............. 117 
Gunnarsbakarí, Sauðárkróki ......... 97 Strandverkhf., Hólmavík ........... 11 
Ívörsf.,Sauðárkróki .............. 142 

Kjötvalsf., Sauðárkróki ............ 49 Vestmannaeyjar. 
Marco sf., Sauðárkróki............. 900 AÐEKRL 00 148 
Melrakki hf., Sauðárkróki ......... 28,107 — Ahaldaleigan................... 21 
Olablóm, Hellulandi. Skagafirði ....... 22 Bifreiðaverkstæði Angantýs.......... 21 
Ossf., Ytri-Brekkum, Skagafirði. ...... 22 Bifreiðaverkstæði MuggsogDarrasf..... 96 
Ragnar Sverrisson, Hyrnu, Lýtingsstaða- Bílaverkstæði Sigurjóns ............ 133 

hreppi „2... 52,65 — Bílaverkstæðið Bragginnsf. .......... 133 
Rúna sf.,Sauðárkróki ............. 71 - BókaútgáfanBreiðablik ............ 7 
Samverk, Sauðárkróki ............. 22 00 Búfið. 0... 0... 22 
Selvíkurfélagið sf., Skagafjarðarsýslu .... 7. Dyrhålaeysf. ................... 96 
Skagaskelhf., Hofsósi ........... 13.80  Eijósf.......0. 0. 39 
Steinullarverksmidjan hf., Saudårkråki .. 80. Faxihf.......................… 136 
Steypustöð Skagafjarðar hf.,Sauðárkróki . 28 Ferðaskrifstofa Vestmannaeyjahf. ..... 106 
Stuðull sf., Sauðárkróki ............ 39. Gåmavinirsf.................... 133 
Utgerðartélag Skagfirðinga hf., Sauðár- Gámursf. 0... ere... 30 

Króki... 107 0 GuðmundurPálsson .............. 96 
Verkver sf., Skagafjardarsyslu ........ 97 Gunnar Olafssonogco. hf. ........ 30,65 
Vikurfiskur sf., Skagafirdi ........... 142. HårsnyrtistofanStripan ............ 113 

Heimamynd ................... 65 
, Snæfellsness- og Hnappadalssýsla Helga Joh. hf. .................. 65 
Ataksf., Olafsvik ................ 30  Herjólfurhf. ................. 11,125 
Bárasf., Olafsvík ................ 105 Hraðfrystistöð Vestmannaeyjahf....... 30 
Bílasmiðjan hf., Stykkishólmi......... 44 Isleifursf. ..................... 65 
Bókabúðin Hrund sf., Ólafsvík ........ 21 Kimsf........... 39 
Eldvarnir og rafmagn, Stykkishólmi ..... 21. Kleifarhf, ..................... 80 
Eyjaferðir sf., Stykkishólmi .......... $2  Kfúsin ............... 71 
Fiskimjölsverksmiðja Grundarfjarðar hf., Madonnasf. .......... 21 
Grundarfirði.................. 23 Madonna ........0. 107 

Flóabáturinn Baldur hf., Stykkishólmi ... 23  Nethf..........0.0 00. 26 
Fróðá hf., Fróðárhreppi ............ 98. Pinninnsf...................... 7 
G. Kristjónssonsf................. 21  Reynistaðursf................... 97 
Hólmur hf., Stykkishólmi ........... 44. Samtogsf. ..................… 21,105 
Hraðfrystihús Grundarfjarðar hf., Skipalyftan hf.79Snæfell............ 96 
Grundarfirði.................. 23  Snæfellsf. ..................... 96 

Kraninn sf.,Stykkishålmi ........... 133  SteiniogStjánihf................. 98 
Möskvi sf., Stykkishólmi ............ 21. Stormursf. ..................…. 133 
Nesversf., Rifi .................. 152. Tinnasf., fiskverkun .............. 97 
Skipasmíðastöðin Skipavík hf., Tækjaleigan...................… 65 
Stykkishólmi................ 11,136 — Umboðsverslun Þórs Kristjánssonar.. 142 

Skókompan, Ólafsvík. ............. 120 — Vinnslustöðinhf. .............. 65,126 
Trésmidar Stykkishålms hf.,Stykkishålmi . 46 VidedleigaGSsf. ................ 71 
Utver hf., Olafsvik ............... 23 
Vélsmiðja Kristjáns Rögnvaldssonar sf., Þingeyjarsýsla og Húsavík. 
Stykkishólmi............... „34  Askjasf., Húsavík. ............... 123 

Virkið st., Neshreppi utan Ennis ....... 152  Árlaxhf., Kelduneshreppi........... 98
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Tbl. nr Tbl. nr. 

Áshf., Húsavík. 000... 9g  JJR.trésmiðir, Raufarhöfn ......... 133 
BK bílaverkstæði st., Húsavík. ........ 52  Jökullhf., Raufarhöfn ........... 23,98 
Fiskiðja Raufarhafnar hf.,Raufarhöfn ... 80 Kiðagil, Bárðdælahreppi............ 65 
Fiskiðjusamlag Húsavíkur hf., Húsavík. 11,106  Langaneshf., Húsavík ............. 44 
Fiskirækt hf., Kelduneshreppi ........ 80 0 Marst., Þórshöfn ................ 96 
Fjöregg, Grenivík ................ 97 — Mývikursf., Skútustaðahreppi ........ 52 

Frosti hf., Grenivík ............... 46 —Rafel,Raufarhöfn................ 96 
Garðarshólmi, Húsavík ............ 113  Reiknistofa Húsavíkurhf., Húsavík ..... 30 

Garðyrkjustöðin Hverfell sf., Skútustaða- Sæblik hf., Kópaskeri. ............. 23 
hreppi 65 —Tækniþjónustanhf., Húsavík......... 23 

Hiksf., Húsavík ................. 142 —Utgerðarfélag N.-Þingeyinga hf., Þórs- 
Húsiðn hf., Húsavík. .............. 23 höfn 13,79 
Höfði hf.. Húsavík. ............... 11  Utnes,Kópaskeri ................ 96 
Ivonsf., Húsavík. ........... .…….. 39 Veitingastadurinn Laufid - Laufskålinn, 

Íshafhf., Húsavík ................ 28 Húsavík. ........ 0. 65 

Nr. 646 

SKRA 

samvinnufélagatilkynninga sem birtust í Lögbirtingablaði 1987. 

Tbl. nr. Tbl. nr. 
Byggungsvf., Reykjavík........... 116 — Mjólkurbú Flóamanna, Selfossi ....... 96 
Kaupfélag Austur-Skaftfellinga, Höfn 8,74,144 — Samband íslenskra samvinnufélaga, Reykja- 
Kaupfélag Hrútfirðinga ........... 116 Vík... 28 
Kaupfélag Ísfirðinga, Ísafirði ......... 45 Sláturfélag Suðurlands, Reykjavík.... 3,141 
Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis, Sláturfélag Barðstrendinga ......... 116 

Reykjavík .....0... 28 — Sultu-ogefnagerð bakara, Reykjavík.... 92 
Kaupfélag Þingeyinga, Húsavík .... 81,107 

  

Stjórnartíðindi B 66, nr. 640-646. Útgáfudagur 28. júlí 1989.




