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GJALDSKRÁ OG REGLUR 
fyrir símaþjónustu. 

(Söluskattur er ekki innifalinn). 

Gildir frá 16. júlí 1988. 

I. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við sjálfvirkar miðstöðvar. 

1. Stofngjald. 

1.1. Fyrir númer í miðstöð oglínu ..................... kr. 7 710,00 

1.2. Símnotandi greiðir símatalfæri, húslagnir og hvers konar búnað, sem setja þarf upp, 

samkvæmt kostnaðarverði á hverjum tíma, sem telst innkaupsverð eða framleiðsluverð 
að viðbættum umsýslukostnaði. Símnotandi hefur ráðstöfunarrétt á þeim búnaði, sem 
greiddur hefur verið á kostnaðarverði. Þó er óheimilt að setja slíkan búnað í samband 
við hið almenna fjarskiptakerfi, nema með samþykki Póst- og símamálastofnunarinnar 

og gegn greiðslu, sem fyrir það er ákveðin á hverjum tíma, sbr. einnig 2.3. Póst- og 

símamálastjóri gefur út verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar 
og fjarritvélar í samráði við ráðuneytið. 

Stofngjaldið miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar út frá hlutað- 
eigandi símstöð, samkvæmt nánari ákvörðun Póst- og símamálastofnunarinnar. Þó greiðist 

aukagjald, þegar leggja á síma í hús, sem stendur meira en 50 metra frá aðalvegi, þar sem 

aðaljarðsímar liggja. 
Utan þessara marka greiðist aukastofngjald af línuleiðinni frá nefndum mörkum og til 

hlutaðeigandi notanda. Nefnd aukagjöld eru ákveðin af Póst- og símamálastofnuninni í 
hvert skipti. 

Hluti af stofngjaldi — áætlaður helmingur — greiðist fyrirfram, þegar símapöntun hefur 

verið tekin til greina og undirbúningsframkvæmdir eru hafnar, og afgangurinn þegar síminn 

er tengdur, og er þá miðað við hina gildandi gjaldskrá á hverjum tíma. 

Póst- og símamálastofnunin ákveður reglur um tengingar og lagnir fyrir notendabúnað. 

  

2. Afnotagjald. 

Afnotagjald greiðist ársfjórðungslega fyrirfram. Verði almenn hækkun afnotagjalds 

leyfð frá tilteknum degi, skulu þeir sem greitt höfðu fyrirfram, greiða hækkunina með síðari 

afnotagjaldsreikningi. Umframgjald miðast að jafnaði við notkun símans næsta eða 

næstsíðasta ársfjórðung á undan. Aflestur af skrefateljurum fer að jafnaði fram á tímabilinu 

25. hvers mánaðar til mánaðamóta. 
Þó má, þegar sérstaklega stendur á vegna tilfærslu á greiðslumánuði ársfjórðungs- 

gjalda, krefjast afnotagjalda 1—2 mánuði fram í tímann, þegar tilfærsla fer fram. 
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Enda þótt væntanlegur símnotandi, sem beðið hefur um síma, sé af einhverjum 

ástæðum ekki reiðubúinn til þess að taka við honum, þegar stofnunin getur veitt aðgang að 

númeri í miðstöð og línu, skal þó reikna hið venjulega afnotagjald af símanum strax frá þeim 

tíma, er stofnunin gat látið umbeðna þjónustu í té, og síðari hluta stofngjalds. 

2.1. Ársfjórðungsgjaldið fyrir númer í miðstöð og línu er kr. 900,00 að viðbættum kr. 2,21 

fyrir hvert teljaraskref umfram 400 á ársfjórðungi, nema þar sem notendafjöldi er yfir 

20 000 á sama stöðvargjaldsvæði, þar verða 200 skref innifalin í fastagjaldinu. 

2.2. Fyrir verslunar- og/eða atvinnusíma greiðist gjaldið 2.1. hér að framan, auk kr. 321,00 á 

ársfjórðungi. 

2.3. Fyrir búnað í símstöð til að senda talningar til notanda kr. 455,00 á ársfjórðungi. 

2.4. Fyrir notendabúnað, sem Póst- og símamálastofnunin lætur í té, greiðist rekstrargjald 

samkvæmt verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, sem póst- og 

símamálastjóri gefur út í samráði við ráðuneytið, eða afnotagjald skv. 1. kafla 3. og 4. 

Þegar um er að ræða venjulegt símatalfæri fyrir eina línu greiðist ekki rekstrargjald, en í 

þess stað greiðist fyrir viðgerðir samkvæmt reikningi. Jafnframt er stofnuninni heimilt 

að fella niður rekstrargjald af öðrum notendabúnaði og greiðist þá fyrir viðhald og 

viðgerðir á þeim búnaði samkvæmt reikningi. 

Hjá notendum, sem hafa tvær eða fleiri línur í sjálfskiptireit stöðvarinnar, er flokkunin 

miðuð við meðalskrefafjölda á númerunum. 

Framangreind gjöld miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar út frá 

hlutaðeigandi miðstöð, samkvæmt nánari ákvörðun Póst- og símamálastofnunarinnar. 

Fjarlægðargjald reiknist af línuleiðum, þegar notandi er utan samfelldrar þéttrar 

byggðar og fjarlægð frá almennu jarðsímanotendakerfi er yfir 500 metrar. 

Gjald þetta skal vera sem hér segir á ársfjórðungi. 

a. Lengdlínuleiðar ..........0.000000 00... 0... 0.5—1.0km kr. 253,00 

b. Lengd línuleiðar ..........20.0000 0000... 1.0-2.0km kr. 377,00 

c. Lengd llínuleiðar ...........0%.0.. 0... nn. 20—-40km kr. 630,00 

d. Lengd línuleiðar .........0..000000 00... 4.0—8.0 km kr. 1510,00 

e. Lengdlínuleiðar .........0.0.00000 00. 0... yfir 8.0 km kr. 2015,00 

3. Talfæri, talfærakerfi og fleira. 

Hér er um að ræða búnað sem látinn var í té á stofngjaldi og ekki er gjaldfærður skv. 

kostnaðarverði og rekstrargjaldi skv. verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar 

miðstöðvar og fjarritvélar. 
Afnotagjald 

Stofngjald á ársfj. 

kr. kr. 

3.1. Aukatalfæri með gaumskífu (blinker) ............. 2 915,00 295,00 

3.2. Talfæri með hringirafli (magnetu, DBH4) ......... 300,00 

3.3. Vatnsþétttalfæri .............0.... 350,00 

3.4. Hátalarasími ............ 000 1 205,00 

3.5. 2jalínutalfæri Siemens .......0.000. 00. 7 270,00%) 625,00 

3.6. ja línu talfæri DBH (eldri gerð, svört) ............ 3 660,007) 449,00 

3.7.  Ritarasímar (sekreter), ATEA 812L, 1 lína, 2 talfæri 520,005))5) 
  

Skýringar: 

2) Uppsetning og flutningur greiðist samkv. reikningi, en áætlaður kostnaður greiðist sem innborgun með 

kostnaðargjaldi. 

3) Á hvert talfæri. 

4) Með öllum ATEA raðsímum fylgir ein bjalla fyrir hverja miðstöðvarlínu. 

5) ATEA-kerfi sett upp fyrir 10. nóv. 1978, en öll önnur ATEA-kerfi eru í verðskrá.
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Afnotagjald 

Stofngjald á ársfj. 
kr. kr. 

3.8. Ritarasímar, AVH dialog, 2 línur, 2til3talfæri .... 6 505,00)*) — 555,005) 

3.9. Ritarasímar, Siemens, 2llínur,2talfæri............ 17 720,00) 1 490,00 

3.10. Ritarasímar, DBH 3, 1 lína, 2 talfæri (eldri gerð, svört) 3 115,009) — 330,00%) 

3.11. Raðsímar, ATEA 816, 1 lína,3til6talfæri ........ 545,005) 5) 
3.12. Raðsímar, ATEA 822, 2 línur, 1til2talfæri ........ 650,007) 9) 
3.13. Raðsímar, ATEA 829, 2 línur, 3 til 10 talfæri ....... 860,003)')5) 
3.14. Raðsímar, ATEA 849, 4 línur, 3 tillOtalfæri ....... 1 050,005) 5) 
3.15. Raðsímar, Reiha %%, 1 lína, 2til3talfæri........... 12 390,00)*) 1 065,005) 
3.16. Raðsímar, Reiha '%, 1 lína,3 tilótalfæri........... 8 980,00%%) — 765,00) 
3.17. Raðsímar, Reipos %5, 2 línur, 3 til6talfæri ......... 8 400,00)%  745,00%) 
3.18. Raðsímar, Reipos 90, 2 línur, 7 till1 talfæri ....... 12 895,007)*) 1 120,005) 

3.19. Fjöllínusímar, Makler, 8 línur, 2till2talfæri ....... 1 875,00%) 

3.20. Millisamband á sömu lóð (hámark 50 m) DBH4 
(magneto), talfæriinnifalin ..................... 4 480,00%) 495,00 

3.21. Millisamband á sama svæði DBH4 (magneto), talfæri 

innifalin 2... 9315,00 1 085,00 
3.22. Millisamband milli svæða (Rvík) DBH4 (magneto), 

talfæri innifalin ................ 0... 9315,00)  6420,00 

3.23. Millisamband innanhúss DBH4 (magneto), talfæri 

innifalin... 3 640,00%) 455,00 
3.24. Millisamband milli húsa án tengingar við miðstöð ... 9 315,00 2 640,00 

3.25. Millisamband milli svæða (Reykjavík) án tengingar 

VIÖ Miðstöð ........0000.. 9 315,00 7 960,00 
3.26. Tengigjald, nýr sími í stað millisambands, talfæri ekki 

innifalið, kr. 1 300,00. 
3.27. Útskipting á talfæri, kostnaðarverð. 

4. Einkasímstöðvar. 

4.1.  Handvirkar einkasímstöðvar (CB). 

Uppsetningarkostnað einkasímstöðvar og allar taifæralagnir skal greiða skv. 
reikningi (efni og vinnu). Hér er átt við allar stofnlagnir, greini- og tengiskápa, 
tengilista, tengilagnir, tengla eða annan tengibúnað o. s. frv. 

  

Afnotagjald 

Stofngjald á ársfj. 

kr. kr. 
411. L.MÆ.143......0...0 27 930,00 555,00 
4.1.2. L.M.E.240 20.00.0000 44 870,00 1 110,00 
4.1,3. L.M.E.349 0... 66 220,00 1 665,00 

Skýringar: 

2) Uppsetning og flutningur greiðist samkv. reikningi, en áætlaður kostnaður greiðist sem innborgun með 
kostnaðargjaldi. 

3) Á hvert talfæri. 

4) Með öllum ATEA raðsímum fylgir ein bjalla fyrir hverja miðstöðvarlínu. 

5) ATEA-kerfi sett upp fyrir 10. nóv. 1978, en öll önnur ATEA-kerfi eru í verðskrá.
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Afnotagjald 

Stofngjald á ársfj. 
kr. kr. 

4.1,4. LMÆ.44#10 .......00000 00. 104 380,00 2 775,00 

4.1.5. L.M.E. 5430 .......000. 2000 106 830,00 4 855,00 

4.1.6. E.M.E.6440 .......0000 0000 118 525,00 6 375,00 

4.1.7. E.B.6#30 .....000000 0000 108 790,00 - 4 990,00 

4.1,8. ADG 1018440 ......00%00 000 254 400,00 6655,00 

4.1.0. ADG 101 16480 ......00000000 000. 334 775,00 13 310,00 

4.2. Sjálfvirkar einkasímstöðvar (PABX). 
Viðhald sjálfvirkra einkasímstöðva, sem stofnunin selur er 

skv. reikningi eða sérstöku rekstrargjaldi. 

Við sölu einkasímstöðvar skal greiða á hluta áætlaðs kostn- 

aðargjalds þegar stöðin er pöntuð, 4 hluta þegar stöðin 

kemur til landsins og eftirstöðvarnar áður en uppsetning 

hefst. 
4.2.1. Fyrir hvern númerabúnað í einkasímstöðvum (ákveðnar eldri 

STÖÖVAF) .........0000 00 290,00 

4.2.2. Fyrir hvern miðstöðvalínubúnað í einkasímstöðvum (ákveðn- 

ar eldristöðvar) .......0...2200 0. 780,00 

4.3. Búnaður og línur tengdar handvirkum og sjálfvirkum einka- 

símstöðvum í 4.1. og 4.2. og öðrum einkasímstöðvum. 

4.3.1. Númer frá einkasímstöð á sama stöðvarsvæði. Talfæri ekki 

innifalið, sjá VINI. kafla. 

4.3.2. Númer frá einkasímstöð á aðliggjandi stöðvarsvæði (Rvík). 

Talfæri ekki innifalið ............000%0 0000. 6470,00  6155,00 

4.3.3. Númer frá einkasímstöð út fyrir aðliggjandi stöðvarsvæði 

(Rvík). Talfæri ekki innifalið ..........0000%%. 0... 0... 6 470,00 0 8 790,00 

4.3.4. Þverlínusamband milli einkasímstöðva á sama stöðvarsvæði. 

Endabúnaður greiðist skv. reikningi ..........000........ 6 470,00 5 340,00 

4.3.5. Þverlínusamband milli einkasímstöðva á aðliggjandi stöðvar- 

svæðum (Rvík). Endabúnaður greiðist skv. reikningi ....... 6470,00  6675,00 

4.3.6. Þverlínusamband milli einkasímstöðva, sem eru ekki á að- 

liggjandi stöðvarsvæðum (Rvík). Endabúnaður greiðist skv. 

reikningi ............00 00 6 470,00  8010,00 

4.3.7. Fyrir 2 Mb/s þverlínusamband milli einkasímstöðva greiðist 

18 falt gjald sbr. 4.3.4—4.3.6. 

4.3.8. Fyrir beinar innvalslínur í einkasímstöð er tekið gjald skv. 

verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðv- 

ar, sem gefin er út af póst- og símamálastjóra í samráði við 

ráðuneytið. 

5. Tegundaprófun tækja. 

Skv. reglum nr. 293/1981 um heimild til innflutnings og sölu tækja til tengingar við 

sjálfvirka símakerfið. 
Kr. 

5.1. Gjald fyrir tegundaprófun venjulegs talfæris ................0..00..00.. 4 859,00 

5.2. Gjald fyrir tegundaprófun annarra tækja er samkvæmt kostnaðarskýrslu. 

5.3. Gjald fyrir prófanir á einstökum venjulegum talfærum flutt inn af 

einstaklingum tileiginnota ..........%%0000 rn nn 485,00 

Ef talfærið stenst ekki prófun er heimilt að fella niður þetta gjald.
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6. Flutningsgjald. 

6.1. Milli húsa á sama símstöðvarsvæði fyrir hvert símanúmer og venjulegan Kr. 
búnað ........0.0.0.0000 3855,00 
(Flutningsgjald greiðist að fullu, enda þótt sími sé fyrir í því húsi, sem flutt 
er Í). 

6.2. Milli símstöðvarsvæða ........0...0...00..... 4 770,00 
6.3. Til viðbótar 6.1. og 6.2. greiðir símnotandi húslagnir og tilheyrandi búnað, 

sem setja þarf upp, samkvæmt kostnaðargjaldi á hverjum tíma. 
6.4. Innanhúss samkvæmt kostnaðargjaldi. 

Flutningsgjöld fyrir annan búnað milli símstöðvarsvæða eru samkvæmt kostnaðargjaldi. 
Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama ári. innan 

sama símstöðvarsvæðis, má lækka flutningsgjaldið skv. 6.1. niður í allt að kr. 1 980.00 ef 
flutt er innan 6 mánaða, en í allt að kr. 2 460,00 ef 6—12 mánuðir líða á milli. 

7. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji aðili í húsnæði og óski að taka samtímis við símanúmeri af öðrum aðila. sem hættir 
að vera símnotandi og án breytinga á símalögn er gjaldið kr. 4 330,00, enda beri nýi 
símnotandinn ábyrgð á ógreiddum áföllnum símaskuldum. 

Viðtökugjald lækkar í kr. 770,00 af heimilissíma þegar barn, barnabarn eða tengdabarn 
tekur við símanum af foreldri og gagnkvæmt. Sama gildir um systkini og maka þeirra. 

Óski símnotandi að skipta um símanúmer og verði það samþykkt, er gjald fyrir slík 
númeraskipti kr. 1 540,00. 

Viðtökugjald fyrir sérbúnað verður ákveðið af Póst- og símamálastofnuninni í hvert 
skipti. 

Fyrir makaskipti á símanúmerum án nokkurra breytinga á búnaði og lögn skal hvor aði! 
greiða hálft flutningsgjald sbr. 6.1. og 6.2. hér að framan. 

8. Uppsögn. 

Segja má símasambandinu upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrirvara. og 
skal það gert skriflega. 

9. Lánssímar. 

Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, má þó 
leigja afnot af síma fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, og ákveður Póst- og 
símamálastofnunin þá gjaldið í hverju tilviki með tilliti til aðstæðna. Sama gildir um 
stofngjald. 

10. Viðhald notendabúnaðar. 

Viðhaldskostnaður notendabúnaðar, sem stofnunin selur greiðist skv. reikningi eða er 
innifalinn í rekstrargjaldi búnaðarins skv. verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar 
miðstöðvar, sem póst- og símamálastjóri gefur út í samráði við ráðuneytið, ef um eðlilegt slit 
er að ræða, eða afnotagjaldi skv. Í. kafla 3. og 4. Sjá þó ákvæði í I. kafla 2.3. 

Notandi skal sjálfur annast og bera kostnað af tryggingu búnaðar í eigu Póst- og 
símamálastofnunar, sem er í hans vörslu, gagnvart bruna, vatnsskaða eða öðru tjóni.
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2.4. 

3.7. 

II. KAFLI 

Notendasímar í sveitum. 

Um notendasíma á ábýlisjörðum í sveitum gilda eftirfarandi reglur: 

1. Stofngjald. 

Stofngjald fyrir sjálfvirkan síma er sama og í 1. kafla. 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi. 

. Fyrir hvert handvirkt númer í miðstöð og línu í sambandi við miðstöð kr. 500,00. 

. Fyrir hvert sjálfvirkt númer í miðstöð og línu greiðist sama gjald og um getur í 
I. kafla 2. 

. Fyrir annan notendabúnað en aðaltalfæri greiðist rekstrargjald eða afnotagjald 
samkvæmt verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, sem póst- og 
símamálastjóri gefur út í samráði við ráðuneytið. 
Viðhaldskostnaður aðaltalfæris er innifalinn í afnotagjaldi skv. 2.1., ef um eðlilegt slit er 

að ræða. Viðhaldskostnaður annars notendabúnaðar sem stofnunin selur, greiðist skv. 

reikningi eða er innifalinn í rekstrargjaldi eða afnotagjaldi búnaðarins skv. verðskrá fyrir 
búnað við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar, sem póst- og símamálastjóri gefur út í 

samráði við ráðuneytið, ef um eðlilegt slit er að ræða. Sjá þó ákvæði í Í. kafla 2.3. 

3. Almenn ákvæði. 

. Síminn fylgir jörðinni, og má ekki rifta því. Nýr ábúandi á jörðinni þarf ekkert 

viðtökugjald að greiða. 

. Ef notandi óskar flutnings á símanum, greiðir hann kostnað eftir reikningi. 

. Leggist jörð í eyði eða ef ábúandi vill ekki hafa símann, má taka hann burtu. Línuna 

skal þó ekki taka niður á fyrsta ári, ef líkur benda til, að jörðin verði aftur í byggð eða 

ábúendaskipti verði. Skal haft um þetta samráð við hlutaðeigandi oddvita. 

. Símnotendur eru að sjálfsögðu háðir sömu reglum og venjum, sem almennt gilda um 

meðferð símtækja og starfrækslu notendasíma. 

. Póst- og símamálastofnunin hefur að sjálfsögðu, hvenær sem er, heimild til að fjölga 

símum út frá notendasímalínum eða í framhaldi af þeim. 

. Stofngjöld greiðast fyrirfram og eigi síðar en þegar síminn er tengdur í samband. 

Afnotagjald greiðist fyrirfram fyrir einn ársfjórðung í senn, og eru gjalddagar 1. virkan 

dag í janúar, apríl, júlí og október. Verði almenn hækkun afnotagjalds leyfð frá 

tilteknum degi, skulu þeir sem greitt höfðu fyrirfram. greiða hækkunina með síðari 

afnotagjaldsreikningi. 

Þegar um nýtt gjald er að ræða, fer gjaldið í fyrsta sinn eftir því, hve langur tími er eftir 

af ársfjórðungnum, sem stendur yfir, þegar símasambandið er opnað, og telst þá hluti 

úr mánuði sem heill mánuður. 

Undir ákvæði þessa kafla gjaldskrárinnar falla símar bænda í sveitum almennt, nema 

þeirra, sem búa í hverfum, þorpum, kauptúnum eða í nágrenni þeirra. Um síma þeirra 

fer eftir ákvæði I. kafla eftir því, sem við á, allt samkvæmt ákvörðun Póst- og 

símamálastofnunarinnar. Þannig greiðist afnotagjald fyrir síma í sumarbústöðum, 

veiðiskálum, íþróttaskálum, skólum, gisti- og veitingastöðum, hjá iðnrekendum, 

atvinnurekendum eða verslunum o. s. frv., samkvæmt 1. kafla, en ekki samkvæmt 

þessum kafla. Um síma hjá öðrum aðilum eða stofnunum í sveit, eða þar sem 

sérstaklega stendur á, fer í hvert skipti eftir ákvörðun Póst- og símamálastofnunarinnar 

eða eftir samkomulagi.
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TTT. KAFLI 

Símtalagjald. 

1. Símtalagjald innanlands. 

Gjöld fyrir bæjar- og langlínusímtöl sem valin eru sjálfvirkt innanlands: 
Símtöl eru gjaldfærð samkvæmt tímamælingu sem skráð er í skrefum á teljara 

hlutaðeigandi síma. Fyrsta talning kemur ætíð við svar. Líkur fyrir fjölda talninga ákvarðast 
af eftirfarandi líkingu: 

t—ns 

s 
F=l1tnt 

kreflengd í viðkomandi gjaldflokki 

F = Fjöldi talninga símtals 
s=S 
n = Fjöldi viðtalsbila að tímalengd s. 

={Þi<s 

151193 ...t=s 

t = lengd símtalsins. 

t — — = Líkindi fyrir talningu til viðbótar við svartalninguna og fjölda viðtalsbila, n. 

0O=< ns <1 
Ss 

Mæla skal t og s í sömu einingum, sekúndum eða mínútum. 

1.1. Dagtaxti er frá kl. 08.00 til kl. 18.00 frá mánudegi til föstudags. 

Gjaldflokkur sek. í skrefi 

1 staðarsímtöl.................. 0. 360 sek. 

2 24 sek. 

30 16 sek 

1.2. Kvöldtaxti er frá kl. 18.00 til kl. 23.00 frá mánudegi til föstudags. 

Gjaldflokkur sek. í skrefi 

1 staðarsímtöl............... 0... 720 sek. 

2 36 sek 

3 24 sek 

1.3. Nætur og helgartaxti er frá kl. 23.00 til kl. 08.00 frá mánudegi til föstudags og frá kl. 
23.00 á föstudegi til kl. 08.00 næsta mánudag. 

Gjaldflokkur sek. í skrefi 

1 staðarsímtöl................ 2. 720 sek. 

2 48 sek 

3 32 sek
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1.4. 
NS
) 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

Sveitabæir með sjálfvirkan síma hafa gjaldflokk 1 við símtöl til annarra notenda sömu 

símstöðvar. 

2. Símtöl afgreidd um handvirkar miðstöðvar. 

Minnsta Umframgjald 

gjald kr. pr. mín. kr. 

„Um 0— lÖkm línulengd ...............0.... 18,00 6,00 

— 10— 25 kmlínulengd ................... 24,00 8,00 

— 25—100 km línulengd ..............0..... 33,00 11,00 

Yfir 100 km línulengd ................... 39,00 13,00 

Framannefnt símtalagjald gildir ekki, þegar um sjálfvirka afgreiðslu milli stöðva er að 

ræða, en þá er í hverju tilfelli ákveðið hvernig reikna skuli greiðslu fyrir millistöðva- 

símtöl. 

Hraðsímtal: þrefalt venjulegt símtalagjald. 

Forgangshraðsímtal: tífalt venjulegt símtalagjald. 

Kvaðning kr. 24.00. Kvaðningargjald greiðist hvort sem náðst hefur í umbeðinn mann 

eða ekki. 

. Afgreiðslugjald: kr. 53.00 reiknast ávallt fyrir handvirka afgreiðslu símtala um leiðir, 

þar sem sjálfvirkt langlínusamband er fyrir. Kvaðning er ekki innifalin. 

. Boðsending: kr. 38,00 á venjulegu útburðarsvæði símstöðva, og kr. 38.00 fyrir hvern 

byrjaðan km út fyrir það. Boðsendingargjaldið greiðist hvort sem úr símtali verður eða 

ekki. 
Handvirk vakning kr. 52.00. Föst vakning, pr. mánuð kr. 870,00. 

. Gjald fyrir hringingar í 03 og 08 er 1 teljaraskref við svar og talning á 12 sek. fresti. 

3. Sjálfvirk símtöl frá símaafgreiðslu. 

Staðgreidd sjálfvirk símtöl frá símaafgreiðslu, viðskiptavinur velur sjálfur, kr. 3.15 fyrir 

hvert teljaraskref. 

4. Radíósímtöl við skip og báta. 

Gjöld fyrir símtöl um íslenskar strandarstöðvar milli íslenskra skipa og lands: 

Línugjald kr. 24,00 fyrir fyrstu 3 mín. og kr. 800 fyrir hverja mín. eða brot úr mín. þar 

fram yfir. 

Strandargjald kr. 54,00 fyrir fyrstu 3 mín., ef skipið er ekki meira en 150 sjómílur frá 

landi, en annars kr. 75,00 fyrstu 3 mín. og kr. 18,00 eða kr. 25,00 fyrir hverja mín. eða 

brot úr mín. þar fram yfir. 

Skipsgjald mismunandi eftir skipum, sé gjaldið tekið. 

Aukaþjónusta eftir tegund, að ósk samtalsbeiðanda, greiðist samkvæmt lll. kafla 2. 

Fyrir radíósímtöl við skip til eða frá útlöndum er gjaldið þannig reiknað: 

. Gjald milli Íslands og hlutaðeigandi lands. 

. Strandargjald. 

. Skipsgjald, ef skipið tekur slíkt gjald. 

. Gjald fyrir aukaþjónustu að ósk samtalsbeiðanda. sem greiðist samkv. Hl., katla 2. 2
0
 
0
 

5. Símtalagjöld milli Íslands og annarra landa. 

Þau ákvarðast eftir alþjóðasamþykktum og milliríkjasamningum, og tilkynnir Póst- og 

símamálastofnunin þau, eins og þau eru á hverjum tíma. Fyrir sjálfvirkt val til útlanda gilda 

ekki kvöld-, nætur eða helgartaxtar eins og fyrir val innanlands.
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IV. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir farsímanotendur. 

1. Farsímaþjónusta. 

Í farsímaþjónustunni eru afgreidd sjálfvirk og handvirk símtöl. Fyrir þessa þjónustu 

greiðist stofngjald, afnotagjald og viðskiptagjald. 
Stofngjald er kr. 8 470,00 fyrir hverja stöð og greiðist við úthlutun númers. 
Afnotagjald er kr. 990,00 á ársfjórðungi sem greiðist fyrirfram. Verði almenn 

hækkun afnotagjalds leyfð frá tilteknum degi, skulu þeir sem greitt höfðu fyrirfram, 

greiða hækkunina með síðari afnotagjaldsreikningi. 
Viðtökugjald án númeraskipta kr. 4 330,00, enda beri nýi símnotandinn ábyrgð á 
ógreiddum áföllnum símaskuldum. 

Viðskiptagjald fyrir sjálfvirka þjónustu til og frá farsímakerfinu er skrefagjald, kr. 

2,21 fyrir hvert skref, 11 sek. í skrefi innanlands og gjald tekið fyrir hvert byrjað 

skref. 

Viðskiptagjald fyrir handvirka afgreiðslu er afgreiðslugjald og mínútugjald. Af- 

greiðslugjald er kr. 7,00 fyrir hvert símtal og mínútugjald er kr. 15,00 fyrir hverja 

byrjaða mínútu innanlands. 

2. Sérþjónusta í sjálfvirka farsímakerfinu. 

Læsing til útlanda. 

- Stofngjald kr. 2 480,00. 
. Arsfjórðungsgjald kr. 60,00. 

3. Sundurliðun reikninga í sjálfvirka farsímakerfinu. 

Notendum er gefinn kostur á upplýsingum um hvaða númer hringt er í, dagsetningu 
og tímalengd símtala, gegn greiðslu eftirfarandi gjalda: 

Símtöl til útlanda. 

Stofngjald kr. 565,00. 

Ársfjórðungsgjald kr. 205,00. 
Gjald pr. símtal kr. 1,1 
Öll símtöl. 

- Stofngjald kr. 565,00. 
. Arsfjórðungsgjald kr. 205,00. 

. Gjald pr. símtal kr. 1,15. 

V. KAFLI 

Símskeyta- og símatelexgjöld. 

1. Gjald fyrir símskeyti innanlands. 

Venjulegt símskeyti: Grunngjald kr. 60,00 og kr. 3,25 fyrir hvert orð: Lágmarksorða- 
fjöldi 7 orð. 
Hraðskeyti: Tvöfalt venjulegt skeytagjald auk hraðboðagjalds kr. 150,00 og gjald 
fyrir afhendingarkvittun kr. 21,00. 

Veðurskeyti: Kr. 26,00 fyrir hvert skeyti. 

Heillaskeyti: Venjulegt skeytagjald auk kr. 70,00 fyrir heillaskeytiseyðublaðið og 

hálft hraðboðagjald kr. 75,00. 

Samúðarskeyti: Grunngjald kr. 60,00 og hálft hraðboðagjald kr. 75,00. Sendanda er í 
sjálfsvald sett hve mikið hann gefur, og rennur sú upphæð óskert í Landspítalasjóð.
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1.6. Afhending símskeyta. 
1.6.1. Venjulegt símskeyti: Hringt er í viðtakanda og texti skeytisins lesinn. Skeytið er síðan 

póstlagt. Viðtakandi getur sótt skeytið til ákvörðunarsímstöðvar ef hann óskar þess. 

1.6.2. Hraðskeyti: Texti skeytis sendur símleiðis til viðtakanda samstundis eða samkvæmt 

forgangsrétti. Leitast skal við að hafa upp á viðtakanda sem fyrst til afhendingar 
skeytisins. 

1.6.3. Heillaskeyti: Heillaskeyti er borið út samdægurs eða svo fljótt sem verða má. 

1.6.4. Samúðarskeyti: Samúðarskeyti er borið út samdægurs eða svo fljótt sem verða má. 
1.7.  Hraðafhending símskeyta: Óski sendandi eða viðtakandi venjulegs skeytis afhending- 

ar samdægurs, mun það verða sent gegn hraðboðagjaldi, kr. 150,00. Óski sendandi, 

að skeyti sé afhent gegn kvittun, er gjald fyrir það kr. 21,00 að auki. 

1.8. Fyrirfram greitt svar (RP): Ef sendandi óskar að greiða gjald fyrir svarskeyti, skal 

skrifa RP fyrir framan nafnkveðjuna og tiltaka jafnframt orðafjölda svarskeytisins. 

RP 10 þýðir, að svar sé greitt fyrir 10 orða skeyti. 

1.9. Samanburður til tryggingar gegn missímun (TC): Aukagjald er helmingur venjulegs 

símskeytagjalds. 

2. Gjald fyrir símskeyti til útlanda. 

Gjöld fyrir símskeyti til útlanda eru ákveðin af alþjóðasamþykktum og milliríkjasamn- 
ingum, og tilkynnir Póst- og símamálastofnunin þau eins og þau eru á hverjum tíma. 

3. Gjald fyrir skeytaafgreiðslu við skip og báta. 

Almenn loftskeyti. 
. Gjald fyrir loftskeyti til og frá íslenskum skipum um íslenskar strandarstöðvar, ef 

afhendingar- eða ákvörðunarstöð skeytis er á Íslandi, er þannig reiknað: 

Grunngjald fyrir hvert skeyti kr. 60,00. 
Línugjald kr. 3,25 á hvert orð. 
Strandargjald kr. 3,70 hvert orð. 

Skipsgjald, ef skipið tekur slíkt gjald. 
. Gjald fyrir aukaþjónustu að beiðni sendanda. 

Minnsta gjald er hið sama og fyrir 7 orð. 

3.2. Sérstök loftskeyti. 

3.2.1. Gjald fyrir veðurskeyti frá veðurathugunarstöðvum og ísl. skipum til Veðurstofu 
Íslands um strandarstöðvar Póst- og símamálastofnunarinnar er kr. 26,00 að viðbættu 

hálfu strandargjaldi fyrir 10 orð eða kr. 19,00. 

3.2.2. Gjöld fyrir önnur loftskeyti og aukaþjónustu eru í samræmi við 1. og 2. grein þessa 

kafla. 
3.3. Gjöld erlendra skipa eru samkvæmt alþjóðagjaldskrá. 
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4. Símatelex. 

. Gjald fyrir sendingu. 

„1. Grunngjald fyrir hvert sent telex kr. 140,00. 

„2. Afgreiðslugjald fyrir hverja byrjaða mínútu í sendingu telex frá kl. 8.00 til kl. 21.00 

kr. 70,00. 
4.1.3. Mínútugjald er gildandi telexgjald til hvers lands, tekið fyrir hverja byrjaða mínútu. 
4.2. Gjald fyrir móttöku. 

4.2.1. Símnefni á ári kr. 615,00. 
4.2.2. Ársfjórðungsgjald fyrir áskrift að símatelex kr. 590,00. 
4.2.3. Afgreiðslugjald pr. telex (úthringing skv. reglum og póstsending) kr. 140,00.
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5. Stöðvartelex. 

5.1. Gjald fyrir sendingu. 

5.1.1. Grunngjald fyrir hvert sent telex kr. 140,00. 

5.1 
5.1.3. Aðstoðargjald fyrir hverja byrjaða mínútu í sendingu telex kr. 53,00. 

VI. KAFLI 

Fjarritvélar. 

1. Stofngjald. 

1.1. Númerítelexstöð ...........2.0... 00. 

1.2. Bæjarlína .................00 00 

1.3. Venjuleg fjarritvél af eldri gerð ............0.0..0 0000. 

Venjuleg fjarritvél af nýrri rafeindagerð, sjá Verðskrá. 

1.4. Innbyggður endurgati ...........0.....0. 0000 00 
1.5. Innbyggður vélsendir ...............000000 00 
1.6. Morsetæki (vélsendir eða vélgatari) ............00..0.. 00... 

17. Affíðill............... 2 
1.8. Tengipúlt ..............00.2 000 

1.9. Fyrir útskiptingu á fjarritvélum, ef leyft verður, greiðist fullt stofn- 

gjald, eða kostnaðarverð ásamt uppsetningarkostnaði. 

„10. Viðtökugjald fyrir telexnúmer og búnað, ef leyft verður ............. 

1.11. Breyting á telexheiti .................000.. 00. 

2.1. Númerítelexstöð .................0 0. 

2.2. Bæjarlína ................ 2000. 

2.3. Venjuleg fjarritvél af eldri gerð. Viðhald innifalið án kostnaðar við 
utanbæjarferðir, án pappírs og leturborða. Viðhald utan dagvinnutíma 
sé þess óskað, greiðist sérstaklega ................. 0... 

Venjuleg fjarritvél af nýrri rafeindagerð, sjá Verðskrá. 

2.4. Innbyggðurendurgati .................0 000... 

2.5. Innbyggður vélsendir .................0. 0000 

2.6. Morsetæki (vélsendir eða vélgatari) ................0.... 0. 

2.7. Afriðill............ 0... 
2.8. Tengipúlt..............002 0000 

2.9. Fyrir ritsímatæki, sem nota 75 Baud hraða í stað 50 Baud hækkar leigan 

um 25%. 

2.10. Fyrir ICAO ritsímatæki á Keflavíkurflugvelli greiðist 40% hærri leiga, 

en kostnaður sbr. 2.3. vegna utanbæjarferða fellur niður. 

2.11. Fyrir ritsímatæki, sem eru í notkun allan sólarhringinn, hækkar leiga 

um 20%. 

3. Flutningsgjald fyrir venjulega fjarritvél. 

3.1. Milli húsa á svæði sömu símstöðvar ..........0.0...0.. 

3.2. Frá húsi á svæði annarrar símstöðvar ................000.0 

3.3. Til viðbótar 3.1. og 3.2. greiði notandi lagnir og tilheyrandi búnað sem 

setja þarf upp skv. kostnaðargjaldi á hverjum tíma. 
3.4. Innanhúss samkvæmt kostnaðargjaldi. 

Nr. 345 

„2. Mínútugjald er gildandi telexgjald til hvers lands, tekið fyrir hverja byrjaða mínútu. 

Kr. 

14 200,00 
3 550,00 

38 920,00 

6 925,00 
6 925,00 

15 970,00 
3 435,00 

5 105,00 

3 435,00 
1 825,00 

2 325,00 

595,00 

15 260,00 

2 240,00 

2 240,00 

8 185,00 

1 825,00 

2 310,00 

6 505,00 
9 805,00
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4. Gjald fyrir telexritanir. 

4.1. Telexritanir innanlands greiðast með kr. 2,21 fyrir hvert teljaraskref, og samsvarar 

það kr. $,53 á mínútu. 

4.2. Gjald fyrir telexritanir til útlanda ákvarðast af alþjóðasamþykktum og milliríkjasamn- 

ingum og tilkynnir Póst- og símamálastofnunin þau eins og þau eru á hverjum tíma. 

5. Leiga, uppsögn o. fl. 

Stofngjald greiðist fyrirfram, áður en uppsetning er hafin, og afnotagjöld ber að greiða 

ársfjórðungslega fyrirfram, og eru gjalddagar hinir sömu og fyrir afnotagjald af síma. Hluti 

úr mánuði telst sem heill mánuður við fyrsta reikning. 

Notandi skal sjálfur annast og bera kostnað af tryggingu fjarritabúnaðar í eigu Póst- og 

símamálastofnunar, sem er í hans vörslu, gagnvart bruna, vatnsskaða eða öðru tjóni. 

Segja má sambandinu upp um mánaðamót með eins mánaðar fyrirvara, og skal það gert 
skriflega. 

Upplýsingar um endurkaupsverð búnaðar fást hjá Póst- og símamálastofnuninni hverju 
sinni. 

VII. KAFLI 

Gagnaflutningsnet. 

Í almenna gagnaflutningsnetinu eru skiptistöðvar víðs vegar um landið. Gögn eru send 

um netið líkt og pakkar með heimilisfangi viðtakanda. Í skiptistöðvum eru gagnapakkarnir 
lesnir sundur og sendir áfram í rétta átt. Notendur verða ýmist tengdir stöðvunum með 
beinum línum eða þeir geta valið línu með því að nota sjálfvirka símakerfið eins og þegar 
hringt er í síma. Hver notandi kaupir rétt til gagnaflutnings á tilteknum hámarkshraða. Í 

þessari gjaldskrá eru einungis gjöld fyrir notkun innanlands en gjöld fyrir gagnaflutning milli 

landa eru ákveðin hverju sinni í samræmi við alþjóðasamninga og gengisskráningu. 

1. Stofngjald. 

1.1.  Stofngjald fyrir afnot af gagnaflutningsnetinu fer eftir hámarkshraða sendinga sem 

hér segir: 

1.1.1. Fyrir notandalínu samkvæmt staðlinum %X.25 

Hraði (b/s) 2 400 4 800 9 600 19 200 
Stofngjald kr. 21 000,00 29000,00 0 42 000,00 58 000,00 

1.1.2. Fyrir notandalínu samkvæmt stöðlunum X.3 og X.28 (PAD) 

Hraði (b/s) 300 1200 2 400 4 800 9 600 19 200 
Stofngjald kr. 12 200,00 14 500,00 16 400,00 19 100,00 21 800,00 25 500,00 

1.1.3. Fyrir fjölrásanotkun á notandalínu greiðist 700,00 krónur fyrir hverja rás sem bætist 

við á línunni (gildir einungis um búnað í samræmi við staðalinn X.25, sbr. 1.1.1.). 

1.1.4. Þeir sem tengjast gagnaflutningsnetinu með hringimótaldi, greiða skráningargjald en 

ekki stofngjald. Skráningargjaldið er 2 000 krónur.
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. 2. Afnotagjald. 

2.1.  Arsfjórðungsgjald fer eftir hámarkshraða sendinga sem hér segir: 

2.1.1. Fyrir notandalínu samkvæmt staðlinum X.25 
Hraði (b/s) 2400 4 800 9 600 19 200 
Arsfjórðungsgjald kr. 14 000,00 20000,00 28 000,00  40.000,00 

2.1.2. Fyrir notandalínu samkvæmt stöðlunum X.3 og X.28 (PAD) 
Hraði (b/s) 300 1200 2400 4 800 9 600 19 200 
Arsfjórðungsgjald kr. 5 200,00 6 300,00 7 000,00 8100,00 9 100,00 10 500,00 

2.1.3. Ársfjórðungsgjald af tengingu við gagnanetið með hringimótaldi er 1 050 krónur. 

2.1.4. Fyrir fjölrásanotkun á einni notandalínu greiðist 175 krónur á ársfjórðungi fyrir 
hverja rás sem bætist við á línunni (gildir einungis um búnað í samræmi við staðalinn 
Á.25, sbr. 2.1.1.). 

2.2. Fast gjald er tekið fyrir hvert samband en síðan er greitt fyrir gagnaflutning eftir því 
hve langan tíma hann tekur og hversu mikið er flutt. 

2.2.1. Gjald fyrir hvert samband er 52 aurar. 

2.2.2. Tímagjald er miðað við mínútu. Fyrir hverja byrjaða mínútu er tímagjald: 
Innan stöðvarsvæðis í gagnanetinu .. 9,3 aurar 
Milli stöðvarsvæða í gagnanetinu ... 14,0 aurar 
Ef hringimótald er notað (sbr. 1.1.4.), skal greiða kr. 1,45 á mínútu til viðbótar 
þessum gjöldum. 

2.2.3. Gjaldeining gagnaflutnings heitir gagnasneið og er hver sneið 64 átta bita bæti. Gjald 
fyrir hverja byrjaða gagnasneið er: 
Innan stöðvarsvæðis í gagnanetinu .. 1,7 eyrir 

Milli stöðvarsvæða í gagnanetinu ... 2,4 aurar 

2.3. Þegar notuð er fasttengd lína í gagnaflutningsnetinu er greitt ársfjórðungsgjald í stað 
sambandsgjalds og tímagjalds sem hér segir: 

Innan stöðvarsvæðis í gagnanetinu .. 5 000 krónur 

Milli stöðvarsvæða í gagnanetinu ... 5 700 krónur 
Þar að auki greiðist magngjald samkvæmt 2.2.3. af slíkum netleigulínum. 

3. Skammtímatengingar. 

Eftirfarandi reglur gilda um skammtímatengingu við almenna gagnaflutningsnetið. 

Stofngjald er ekki tekið, en leigugjald er sem hér segir: 

3.1. Fyrir X.2S-línu. Fundið er notkunargjald á dag með því að deila 65 upp í ársfjórðungs- 
gjald fyrir viðkomandi línu. Leigugjaldið er margfeldi daggjalds og dagafjölda, þó 
aldrei lægra en fyrir 65 daga. 

3.2. Fyrir X.3/X.28-línu. Fundið er notkunargjald á dag með því að deila 55 upp í 
ársfjórðungsgjald fyrir viðkomandi línu. Leigugjaldið er margfeldi daggjalds og 
dagafjölda, þó aldrei lægra en fyrir 55 daga.
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VIII. KAFLI 
Sambönd. 

Póst- og símamálastofnunin rekur samfellt línukerfi um mestallan hluta landsins. Að 

stórum hluta tilheyrir þetta línukerfi hinu almenna sjálfvirka fjarskiptakerfi stofnunarinnar, 
en auk þess leigir stofnunin út línur til einkanota, svo sem fyrir tal, gagnaflutning, 
dagskrárflutning, fjarstýringar, o.fl „ sem ekki er ætlað að fara um almenna fjarskiptakerfið. 

Skipta má línum í tvo flokka, langlínur (langlínukerfi) og notendalínur (notendakerfi). 
Langlínukerfið eru burðarlínur (stafræn og hliðræn fjölrásakerfi), sem tengja rásir við 

símstöð eða milli símstöðva. Notendalínur eru línur, sem liggja frá einstökum notendum til 
langlínukerfisins. Línur milli sjálfvirkra símstöðva á Stór-Reykjavíkursvæðinu, sem notaðar 

eru fyrir leigulínur innan þess svæðis, teljast einnig til notendakerfisins. Ef völ er bæði á 
notenda- og langlínum fyrir tiltekið leigusamband, ákveður Póst- og símamálastofnunin 

hvora tegundina skal nota. 
Hliðrænar leigulínur fyrir tal og gagnaflutning má ekki nota án sérstakrar heimildar 

fyrir hærri tíðni en 4 kHz. Undanþeginn þessu ákvæði er gagnaflutningur með grunnbands- 

mótöldum fyrir hraða allt að 19,2 kb/s, en slík sambönd skulu þá takmörkuð við svæði einnar 

sjálfvirkrar símstöðvar. 

Gjald fyrir leigulínur. 

Gjaldið skiptist í stofngjald og afnotagjald. Fyrir leigulínu eða þann hluta leigulínu, sem 

liggur um notendakerfi, reiknast gjöldin skv. lið 1.1. og 2.1. Fyrir leigulínu eða þann hluta 
leigulínu sem liggur um langlínukerfi, reiknast gjöldin skv. 1.2. og 2.2. Skemmstur leigutími 

fyrir línur samkvæmt ofangreindu er 6 mánuðir, en annars er gagnkvæmur uppsagnarfrestur 

3 mánuðir. 
Gjald fyrir línur, sem leigðar eru til skemmri tíma en 6 mánaða, er reiknað samkvæmt 

grein 3. 

1. Stofngjald. 

1.1. Fyrir línur í notendakerfi greiðist stofngjald, sem jafngildir 2ja ára leigu, samkvæmt 

gildandi gjaldskrá, þegar línan er tekin á leigu, að frádregnum þeim hluta leigunnar, 

sem óháður er línulengd (sbr. 2.1.4.). 
1.2. Fyrir línur í langlínukerfi ákveðst stofngjald af Póst- og símamálastofnuninni hverju 

sinni. 

2. Afnotagjald. 

2.1.  Afnotagjald fyrir línur í notendakerfum er mismunandi eftir því um hvers konar 
notkun er að ræða. Það eru háð lengd línunnar, en getur einnig innifalið þátt, sem er 
óháður línulengd (sbr. 2.1.4.). Línulengdin reiknast í hálfs km þrepum, en lágmarks 

lengd línu eða línuhluta er 2 km nema annað sé tekið fram. Ársfjórðungsgjaldið er 

sem hér segir:
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2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

Gjald fyrir hvern km 
2ja víra dra víra 

kr. kr. 

Tallína ...............0 000 480,00 765,00 

Lína fyrir gagnasendingar ...................... 605,00 965,00 
Dagskrárlína fyrir hljóðvarp á grunnlínu (stutt lína) . 1975,00  2215,00 
Dagskrárlína fyrir stereo hljóvarp á stafrænum 
flutningskerfum. Oháð lengd: kr. 76 900,00. 
Áhvernkm „0... 1 535,00 

Fjarstýringarlína ..............0.. 00... 480,00 165,00 

Ritsímalína í tónritsíma ..........0....0......... 250,00 

48—64 kb/s flutningsleið milli einkabúnaðar sama not- 

anda. Lágmarksgjald er fyrirskm ............... 4 100,00 
. 2 Mb/s flutningsleið milli einkabúnaðar sama not- 

anda. Lágmarksgjald er fyrirSkm ............... 17 400,00 

. Gjald fyrir fjarstýringu eða fjarvísun á línu, sem er notuð einnig fyrir tal, skal vera 
25% af því sem reiknað er samkvæmt 2.1.5. Þegar um er að ræða kerfi með mörgum 

línum innan sama stöðvarsvæðis skal reikna gjaldið eftir meðallínulengd, sem telst 

vera 2 km. 

Ritsímalína, sem ekki er flutt á tónritsíma, reiknast sem tallína. 

Ársfjórðungsgjald fyrir línur í langlínukerfum er sem hér segir: 

Gjald vegna línu, sem tengir einkasímabúnað notanda símanúmeri í miðstöð á öðru 
gjaldsvæði, er sem svarar 16 250 mínútum á því gjaldi, sem gildir fyrir sjálfvirkt val 

milli viðkomandi gjaldsvæða. Þetta kemur til viðbótar afnotagjaldi, sem greiða þarf 
skv. Í. kafla. 
Fyrir tallínu milli einkabúnaðar notanda á mismunandi stöðum er gjaldið kr. 
20 360,00 fyrir hvern endapunkt og útgangspunkt og kr. 215,00 fyrir hvern km. 
Fjarlægðin er reiknuð eins og leið liggur í símakerfinu milli viðkomandi endapunkta. 

Línur skv. þessum lið má ekki nota til að tengja einkasímabúnað notanda símanúmeri 

í miðstöð á öðru gjaldsvæði. 
Fyrir línur fyrir gagnasendingar er gjaldið reiknað eins og í 2.2.2., en með 

margföldunarstuðli, sem ákveðst af hraða sendingar: 

Flokkur Hraði (bitar/s) Stuðull 

Al 0 — 4800 1,00 

A2 4 801 — 9 600 1,30 
A3 9 601 — 19 200 1,60 

Ad 48 000 — 64 000 2,50—3,50 

AS 2 Mb/s 25—35 

Fyrir ritsímalínur í tónritsímakerfum er gjaldið reiknað eins og í 2.2.2., en með 

margföldunarstuðli, sem ákveðst af hraða sendingar: 

Flokkur Hraði (Baud) Stuðull 

B1 50 0,20 

B2 75 0,22 

B3 100 0,24 

B4 300 0,33
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Ef óskað er eftir ritsímalínu á leið þar sem ekki er tónritsímakerfi, fær notandi tallínu 

til afnota og er þá reiknað með margfeldisstuðli jafnt og 1. 

2.2.5. Gjald fyrir fjarstýringarlínur er hið sama og fyrir tallínur, ef heil lína er tekin undir 
fjarstýringuna. Ef fjarstýring getur, án þess að valda truflunum, farið fram á línu, sem 

notuð er fyrir tal, skal gjaldið vera 25% af því, sem reiknað er samkvæmt 2.2.2. 
2.2.6. Gjald fyrir dagskrárlínur fyrir hljóðvarp er reiknað eins og í 2.2.2. en með 

margföldunarstuðli eftir bandbreidd: 

Flokkur Bandbreidd Stuðull 

c1 3 kHz 1,0 
C2 15 kHz 1,4 
C3 2x15 kHz 2,8 

2.3. Gjald fyrir línur til annarrar notkunar en getið hefur verið hér að framan ákvarðast af 

Póst- og símamálastofnun hverju sinni. 

3. Leigur í stuttan tíma. 

3.1. Eftirfarandi gjöld eru tekin fyrir línur, sem leigðar eru í stuttan tíma, þ.e.a.s. í minna 

en 6 mánuði. Leigutími skal tilgreindur við pöntun. Stofngjald er ekki tekið fyrir 
þessar línur, nema í sérstökum tilvikum. 

3.1.1. Fyrir línur eða línuhluta í notendakerfum er tekið lágmarksgjald, sem er eitt 
ársfjórðungsgjald skv. 2.1. nema fyrir línur skv. 2.1.4., en fyrir þær er þetta gjald Má af 

ársfjórðungsgjaldinu. Lágmarksgjaldið innifelur allt að 5 sólarhringa notkun. Fyrir 
hvern byrjaðan sólarhring til viðbótar er síðan tekið gjald, sem er "40 af ársfjórðungs- 
gjaldinu. 

3.1.2. Fyrir línur eða línuhluta í langlínukerfi er tekið lágmarksgjald, sem er % af 

ársfjórðungsgjaldi skv. 2.2. og innifelur það allt að S sólarhringa notkun. Fyrir hvern 

byrjaðan sólarhring til viðbótar er síðan tekið gjald, sem er "30 af ársfjórðungs- 

gjaldinu. 

IX. KAFLI 

Notendabúnaður við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar. 

Verðið er kostnaðarverð á hverjum tíma, sem telst innkaupsverð eða framleiðsluverð 

að viðbættum umsýslukostnaði. 

Póst- og símamálastjóri gefur út verðskrá fyrir búnað við sjálfvirkar og handvirkar 
miðstöðvar og fjarritvélar í samráði við ráðuneytið. 

Á. KAFLI 

Skrásetning símnefna. 

Fyrir skrásetningu símnefna greiðast kr. 625,00 á ári. Sé sama símnefni skrásett á fleiri 

en 10 símstöðvum, greiðast þó aðeins kr. 155,00 fyrir hverja skráningu þar fram yfir. Gjaldið 
greiðist fyrirfram fyrir almanaksárið. Brot úr ári telst sem heilt ár. Uppsagnarfrestur er 3 
mánuðir, og er hann gagnkvæmur. 

XI. KAFLI 

1. Símaskráin. 

Póst- og símamálastofnunin gefur út símaskrá og fylgir hverju símanúmeri eitt eintak af 
hverri útgáfu hennar. Póst- og símamálastofnunin ber ekki ábyrgð á villum, sem kunna að 
vera í símaskránni. 

Aukaeintök eru til sölu á póst- og símstöðvum á verði sem ráðuneytið samþykkir.
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2. Skrásetning í símaskrána. 

Hver talsímanotandi fær nafn sitt skráð án sérstaks gjalds í einni línu í stafrófsskránni. 

Gjald fyrir hverja línu í stafrófsskránni fram yfir það, sem að ofan segir, er kr. 185,00. Sé 

auk aðalsímnotanda einn eða fleiri aukanotendur að sama síma, ber að greiða kr. 315,00 

fyrir hvern aukanotanda. Aukasímnotendur geta ekki öðlast aðalsímnotendarétt (t. d. rétt 

til að fá símann fluttan eða skráðan eingöngu á sitt nafn) án þess að greiða uppsetningargjald 
fyrir númerið að nýju eða viðtökugjald. 

Breytir engu í þessu, þó að aukasímnotandi hafi um lengri eða skemmri tíma haft nafn 

sitt í símaskránni eða greitt afnotagjald. 

Póst- og símamálastofnunin ákveður tilhögun á símaskránni, og hún getur synjað 

mönnum um upptöku starfsheita, sem hún telur óeðlileg eða vafasamt, að hlutaðeigandi hafi 
rétt til að bera. 

3. Skrásetning í stafrófsskrána. Kr. 

3.1. Breytt letur í skrá, hver lína ............0........0. 0 315,00 

3.2. Aukanafn ískrá ...............000 00. 315,00 
3.3. Aukalína í skrá, hver lína ............00000. 0. 185,00 

3.4. Aukanafn með breyttu letri (ein lína) kr. 315,00 #315,00 ............ 630,00 

Aukalínur eru taldar: Ef fyrirtæki lætur skrásetja nöfn starfsmanna sinna í skrána undir 
nafni fyrirtækisins. 

4. Skrásetning í atvinnuskrána. 

4.1. Skrásetning án sérstaks gjalds. 

Hver símnotandi, sem rekur atvinnu- eða verslunarfyrirtæki og óskar skriflega eftir 

skráningu í atvinnu- og viðskiptaskrána í samræmi við þá flokkun, er Póst- og 
símamálastofnunin hefur ákveðið, fær án sérstaks gjalds eina línu til skrásetningar á 

símanúmeri sínu, ásamt nafni og heimilisfangi, með venjulegu letri í einn flokk 
skrárinnar. Aukasímnotendur öðlast ekki rétt til skráningar án sérstaks gjalds. 

4.2. Skrásetning gegn borgun. 

Ef símnotandi vill láta skrá sig í fleiri en einn flokk, kostar hver skrásetning fram yfir þá 

fyrstu kr. 185,00. Ef nafnið óskast skráð með breyttu letri, kostar það kr. 315,00. 
Auglýsingalína kostar kr. 185,00. 

5. Auglýsingar í símaskrá. 

Póst- og símamálastofnuninni er heimilt að taka auglýsingar til birtingar í símaskránni 

að því marki, sem hún telur að samrýmist númeraskránni. 

Kl. KAFLI 

Radíótæki og þjónusta um radíóstöðvar. 

1. Radíóettirlitsgjöld. 

Gjöld vegna radíótækja skulu vera sem hér segir: 

1.1. Fyrir milli-, stutt-, metra- og desimetrabylgjustöðvar í skoðana- 

skyldum skipum, bátum og flugvélum og fastastöðvar (þar með taldar 

móðurstöðvar fyrir þjónustu við farartæki).
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1.1.1. 

1.1.2. 
1.1.3. 

1.2. 

Leyfisbréfagjald þegar samanlagt sendiafl er yfir 100 wött (endurnýist 

við allar breytingar ástöðinni) ...............0000n ann 
Árlegt eftirlitsgjald senda, þegar samanlagt sendiafl er yfir 100 wött .. 
Eftirlitsgjald vegna aukaskoðunar senda þegar samanlagt sendiafl er 
yfir 100 wött, sem voru ekki í lagi við aðalskoðun eða vegna verulegra 
breytinga á búnaði ..............000. 2... n nn 

Ferðakostnaður greiðist að auki eftir reikningi. 

. Leyfisbréfagjald, þegar samanlagt sendiafl er 100 wött eða minna 

(endurnýist við allar breytingar á stöðinni) ....................... 

. Árlegt eftirlitsgjald senda, þegar samanlagt sendiafl er 100 wött eða 

MINNA ............0 00 

. Eftirlitsgjald vegna aukaskoðunar senda þegar samanlagt sendiafl er 

100 wött eða minna, sem voru ekki í lagi við aðalskoðun eða vegna 
verulegra breytinga á búnaði .............02...0 000. n nn 
Ferðakostnaður greiðist að auki eftir reikningi. 

Fyrir hverja talstöð á milli-, stutt- og metra- og desimetrabylgju, sem 

einungis eru skoðaðar eftir ósk eiganda eða af gefnu tilefni (sjá einnig 

1.4). 
Leytisbréfagjald (endurnýist við allar breytingar á stöðinni) ......... 

Árlegt starfrækslugjald .................0 000 

Farsímar og handvirkir bílasímar. 
. Leyfisbréfagjald er innifalið í stofngjaldi. 

. Starfrækslugjald er innifalið í afnotagjaldi. 

Fyrir almenningstalstöðvar (CB) í 27 MHz tíðnisviðinu. 
Starfsleyfi (gildir íS ár) .............20020000 0000 
Endurnýjunargjald fyrir starfsleyfi ................00 0000... 0... 

Stöðvarleyfi (gildirílár) ..................... 2 
Endurnýjunargjald fyrir stöðvarleyfi ..............0.00. 00 000... 

Stöðvarleyfi fyrir almenningstalstöðvar með sendiafl 50 milliwött eða 

minna (gildir í 5 ár, starfsleyfi þarfekki) ......................... 
. Bráðabirgðaleyfi útlendinga .................... 00... nn 

Fyrir útvarpsstöðvar (hljóðvarp og sjónvarp). 
. Leyfisbréfagjald fyrir senda með sendiafl fyrir 1 kílówatt eða yfir 

(gildir lengstí3ár) ..............00 000 
. Leyfisbréfagjald fyrir senda með sendiafl minna en 1 kílówatt og 

endurvarpsstöðvar (gildir lengst í3 ár), sjá þól.5.3. ............... 

. Leyfisbréfagjald fyrir endurvarpsstöðvar með sendiafl minna en 150 
milliwött, sem settar eru upp fyrir sveitabæi (gildirí3ár) ........... 

Ýmis gjöld. 
. Leyfisbréfagjald amatöra með upphafsskoðun (endurnýist við til- 

færslu milli T-, A-, B- og Cleyfa) .......0.%0000. 0000 

. Leyfisbréfagjald amatör-nýliða ásamt upphafsskoðun (gildir í 2 ár) 
. Gjald fyrir bráðabirgðaleyfi útlendra amatöra (gildir í 6 mánuði nema 

um sé að ræða samfellda dvöl þá er gildistími 1 ár) ................. 

12. júlí 1988 

Kr. 

650,00 

1 435,00 

930,00 

310,00 

940,00 

615,00 

310,00 
390,00 

710,00 

575,00 

480,00 

335,00 

465,00 

335,00 

2 320,00 

1 160,00 

380,00 

610,00 

310,00 

310,00
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1.6.4. 

1.6.5. 

1.6.6. 

1.6.7. 

1.6.8. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.5.1. 

3.5.2. 

Fyrir aukaskoðun amatörstöðvar ..........00...00.. 310,00 
Leyfisbréfagjald vegna radíósenda fyrir fjarstýringar ............... 220,00 

Fyrir skírteini loftskeytamanns ..............0 0... 505,00 

Fyrir skírteini talstöðvarvarðar .........0....00... 0 255,00 

Innsiglisgjald (ferðakostnaður samkvæmt reikningi) ............... 670,00 

2. Gjöld fyrir tegundaprófun. 

Gjald fyrir tegundaprófun talstöðva, afl yfir0,5 watt ................. 7 275,00 

Gjald fyrir tegundaprófun talstöðva, afl 0,5 watt eða minna ........... 3 640,00 
Gjald fyrir prófun á einstökum talstöðvum, sem fluttar eru inn af 
einstaklingum til eigin nota ............%..00. 0000 1 705,00 

Gjald fyrir tegundaprófun á radíótækjum öðrum en talstöðvum er eftir 
reikningi. 
Gjald fyrir prófun eða athugun á einstökum radíótækjum, sem einstakl- 

ingar flytja inn til eigin nota ................ 0000... 730,00 
Gjald fyrir forkönnun á eiginleikum talstöðva og annarra radíótækja ... 2 425,00 

Viðvíkjandi reglum um viðurkenningu radíótækja og tegundaprófun sjá 
reglur nr. 322/1985, sem samgönguráðuneytið hefur gefið út. 

3. Viðskiptagjöld. 

Radíósímtöl við skip og báta. 
Sjá kafla II. 4. hér að framan. 

Skeytaafgreiðsla við skip og báta. 

Sjá kafla V. 3. hér að framan. 

Viðskiptagjöld vegna radíóstöðva í verstöðvum. 

Vegna radíóstöðva, sem komið er upp í verstöðvum á vegum samtaka útvegsmanna á 

viðkomandi stað, skal greiða eftirfarandi daggjöld: 

Kr. 

Fyrir | —Sbáta ................. 0. 140,00 

Fyrir 6—lSbáta ..............0.0... 20. 255,00 

Fyrir 16--30 báta .............0... 0... 365,00 

Fyrir 31 bát og fleiri ................... 490,00 

Ef um leigutalstöð er að ræða, greiðast að auki venjuleg leigugjöld samkvæmt 
verðskrá. 

Vegna metrabylgjustöðva, sem komið er upp á stöðum þar sem Póst- og símamála- 

stofnunin veitir ekki strandarstöðvarþjónustu á metrabylgjurásum, skal greiða 

daggjald kr. 255,00 enda sé eingöngu um að ræða viðskipti, er lúta að rekstri 
fiskiskipa og veiðum. 

Viðskiptagjöld landfarstöðva. 
Ársfjórðungslegt afnotagjald landfarstöðva, sem nota rásir á millibylgju, kr. 490,00. 

Afgreiðslugjald fyrir hvert símtal afgreitt eða skilaboð send (fyrir símtöl eða skilaboð 
afgreidd frá afgreiðslustöð í landfarstöðvaþjónustunni til annars gjaldsvæðis í 

símakerfinu, en hún er í, greiðist línugjald skv. gjaldskrá) kr. 70.00.
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4. Skyldutilkynningar skipa. 

Öll íslensk skip, sem eru tilkynningaskyld samkvæmt lögum frá 17. maí 1968 og gildandi 

reglugerð þar að lútandi, greiði ársfjórðungsgjald fyrir flutning skyldutilkynningar um 

fjarskiptakerfið. 
Gjaldið skal vera svo sem hér segir: 

Kr. 

Fyrir skip undir 15 rúmlestum brúttó ...........0.00...... 255,00 

Fyrir skip 15 að 50 rúmlestum brúttó .....0..0.0..00........ 385,00 

Fyrir skip 50 að 100 rúmlestum brúttó ..........000....... 515,00 

Fyrir skip 100 rúmlestir brúttó og yfir .........0....0...... 700,00 

Gjald þetta er óviðkomandi öðrum viðskiptagjöldum vegna viðskipta skipa um 

strandarstöðvar Póst- og símamálastofnunarinnar, og skal það greitt fyrirfram ársfjórðungs- 

lega. 

Óheimilt er að hagnýta upplýsingar þær, er fást með skyldutilkynningunum, til annarra 

nota en öryggisgæslu vegna skipa og áhafna. 

$.1. 

5.2. 

5.0. 

5. Almenn ákvæði. 

Hver sá, sem óskar að starfrækja radíótæki á landi, sjó eða í lofti, innan íslensks 

lögsagnarumdæmis, skal senda Póst- og símamálastofnuninni skriflega umsókn um 

leyfi til þess ásamt nauðsynlegum upplýsingum um tækin og tilgang notkunar. Þetta 

gildir þó ekki um viðtæki, sem er fyrir útvarp eingöngu og er skráð hjá Ríkisútvarp- 

inu. Verði slíkt leyfi veitt, er það gert með leyfisbréfi, þar sem tilgreind eru skilyrði 

fyrir leyfinu, leyfistími o. fl. Fyrir hvert leyfisbréf komi ákveðið gjald samkvæmt 

gildandi gjaldskrá um radíótæki. Skal gjaldið greitt við afhendingu leyfisbréfs. 

Póst- og símamálastofnunin hefur eftirlit með notkun radíótækja. Talstöðvar í skipum 

og bátum með þilfari eru skoðaðar einu sinni á ári. Aðrar talstöðvar eru ekki háðar 

skoðunarskyldu, en eigendum þeirra er heimilt að koma með þær til skoðunar. 

Þegar framkvæma skal skoðun, skal hlutaðeigandi stöðvarvörður sjá um, að nægilegt 

rafmagn sé fyrir hendi, svo að prófa megi tækin. Enn fremur getur eftirlitsmaður 

krafist þess, að stöðvarvörður sé viðstaddur skoðun og til aðstoðar eftirlitsmanni sé 

þess þörf, t. d. við skoðun lífbátasenda og þ. u. . Sé stöðvarvörður eða fullgildur 

staðgengill, að dómi eftirlitsmanns, ekki viðlátinn þrátt fyrir ósk eftirlitsmanns, er 

honum heimilt að taka sér aðstoðarmann, og ber þá leyfishafi stöðvarinnar 

aukakostnað, er af því kann að leiða. Óski leyfishafi radíótækja aukaskoðunar, 

einhverra ástæðna vegna, ber honum að greiða fyrir framkvæmd hennar aukalega 

hálft eftirlitsgjald að viðbættum ferðakostnaði. 

Þeim, sem leyfi fá fyrir sendistöð, ber að sjá um, að enginn starfræki hana, nema sá 

sem fengið hefur skírteini hjá Póst- og símamálastofnuninni, er heimili honum 

starfrækslu slíkrar stöðvar (skírteini loftskeytamanns eða talstöðvarvarðar). Stöðin er 

þó ávallt undir yfirumsjón leyfishafa eða fulltrúa hans og starfræksla hennar á ábyrgð 

þeirra. 

Bæði stöðvarverði og leyfishafa eða fulltrúa hans er skylt að undirrita þagnarheit og 

haga starfrækslunni í einu og öllu samkvæmt fyrirmælum Póst- og símamálastofnunar- 

innar og hlíta þeim ákvæðum og reglum, innlendum og alþjóðlegum, sem settar eru 

og settar kunna að verða um starfrækslu slíkra stöðva. Verði misbrestur á þessu, 

getur Póst- og símamálastofnunin afturkallað leyfisbréf stöðvarinnar, innsiglað hana 

eða, sé hún í leigu frá Póst- og símamálastofnuninni, tekið hana í sína vörslu. 

Radíóeftirlitsgjöld og annar kostnaður vegna tækjaskoðunar greiðist í síðasta lagi 10 

dögum eftir framvísun reiknings.
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5.7. 

5.8. 

5.9. 

5.11. 

5.12. 

5.14. 

5.15. 

l.1. 

1.2. 

Póst- og símamálastofnunin eða sérstakir umboðsmenn hennar sjá um uppsetningu 
og viðhaldsþjónustu á fastastöðvum. Uppsetningu og viðhaldsþjónustu á farstöðvum 
annast Póst- og símamálastofnunin og þau verkstæði, sem fengið hafa heimild til 
viðgerða á ákveðnum gerðum talstöðva. Leyfishafi greiðir þessa vinnu samkvæmt 
reikningi. 
Gjöld fyrir símtöl, símskeyti og annað það, sem gjaldskylt er og afgreitt er um 
símakerfið fyrir tilstuðlan stöðvar leyfishafa, eru á ábyrgð hans og greiðast innan 10 
daga frá framvísun reiknings. 
Hafi áfallin gjöld vegna radíótækja eða þjónustu ekki verið greidd á tilteknum tíma, 
er Póst- og símamálastofnuninni heimilt að innsigla viðkomandi stöð. Um borð í 

skipum skal þetta þó gert þannig, að nota megi stöðina í neyðartilfelli. Enn fremur er 
Póst- og símamálastofnuninni heimilt að innheimta þessi gjöld með símareikningum 
hlutaðeigandi leyfishafa, að viðlagðri lokun símans. 
Nú hefur stöð verið innsigluð vegna vanskila eða annarra brota. Skal þá leyfishafi 
greiða innsiglisgjald, áður en enduropnun fer fram. Ferðakostnað vegna innsiglunar 
greiðir leyfishafi. 
Framangreindar reglur eiga ekki við um starfrækslu „amatör“-stöðva. Um þá 
starfsemi er fjallað í sérstakri reglugerð. 

Innflutningur erlendra radíótækja er háður samþykki Póst- og símamálastofnunarinn- 
ar. Innflytjendur skulu sækja um heimild á þar til gerðum eyðublöðum. Sé um fyrsta 

innflutning á talstöðvum að ræða, kannar Póst- og símamálastofnunin með tegunda- 

prófun, hvort stöðvarnar fullnægi þeim lágmarkskröfum, sem gerðar eru. 

Leyfi til starfrækslu radíóstöðva má segja upp með minnst mánaðarfyrirvara, miðað 
við mánaðamót, óski leyfishafi að hætta starfrækslu stöðvarinnar. Skal það gert 
skriflega og stílað til Póst- og símamálastofnunarinnar. Vanræksla í þessum efnum 
leysir leyfishafa ekki frá greiðslu áfallinna gjalda. 
Öll gjöld til Póst- og símamálastofnunarinnar vegna starfrækslu radíótækja, sem ekki 
eru greidd á tilsettum tíma, eru lögtakskræf, samkvæmt 1. gr. laga nr. 29 frá 16. des. 
1885. 
Póst- og símamálastofnunin hefur nokkurt magn radíótækja til leigu eða til sölu 
samkvæmt nánari ákvörðun hverju sinni. Um kjör fer samkvæmt sérstakri gjaldskrá 
um radíótæki. 

XIII. KAFLI 

Afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi. 

Fyrir afnot landssímalína til skákkeppni greiðist '% venjulegs símtalagjalds á tímabil- 

inu frá 1. október til 30. apríl kl. 21:00—08:00. 

Lágmarksgjald miðast þó við þriggja stunda notkun á línunum. Hver byrjuð 
klukkustund telst sem heil. 

Á öllum öðrum tímum en þeim, sem að framan getur, reiknast fullt gjald, samkvæmt 
símtalagjaldskrá (sbr. 111. kafla). 

Umsóknir um afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi skulu koma 

frá Skáksambandi Íslands og sendar skriflega til símstjórans í Reykjavík með minnst 
sólarhrings fyrirvara. Óskir um niðursett símagjöld til skákkeppni frá öðrum en 
Skáksambandi Íslands verða eigi teknar til greina.
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6. 

„10. 

„11. 

„12. 

XIV. KAFLI 
1. Almennir skilmálar. 

Sá, sem óskar að fá talsíma eða aukið samband eða breytingar á samböndum og 

tækjum. er hann hefur áður fengið, sendi um það skriflega umsókn. 

Þar til gerð eyðublöð eru í símakránni og fást einnig á símstöðvum og skal umsækjandi 
tilgreina fullt nafn, nafnnúmer og heimilisfang. Skal hann þá hlíta þeim kjörum og 

ákvæðum, sem sett eru eða sett kunna að verða um notkun símtækja og sambanda. 
Símasambandi er venjulega ekki komið á við nokkra húseign, nema húseigandi leyfi 

endurgjaldslaust að koma fyrir þráðum og öðrum símatækjum á húsi og lóð, og ber 

þeim, er pantar sambandið, að sjá um, að slíkt leyfi húseiganda fáist. Krefjast má 

þess, að talsímanotendur setji tryggingu fyrir greiðslu allra gjalda fyrir afnot símans. 
Póst- og símamálastofnunin ákveður, við hvaða stöð símabúnaður skuli tengjast, 

númer hans og nánara fyrirkomulag og getur síðan breytt um númer, ef það telst 

nauðsynlegt. Handvirk langlínusímtöl hafa forgangsrétt fram yfir innanbæjarsímtöl, 

og getur Landssíminn komið inn á sjálfvirk símtöl og beðið um, að viðkomandi leggi 
á, ef um innanbæjarsímtal er að ræða. 
Ekki er heimilt að gera eða láta gera breytingar á símalögnum nema með heimild 

Póst- og símamálastofnunarinnar. Öll slík verk framkvæmir stofnunin eftir beiðni en 

notandi greiðir það gjald, sem ákveðið er. Starfsmenn stofnunarinnar, hafa hvenær 

sem er aðgang að öllum símatækjum og símalögnum. 

Talsímanotendum er skylt að fara vel og gætilega með allan símabúnað í eigu Póst- og 

símamálastofnunarinnar er þeir hafa til afnota, og eru þeir bótaskyldir á öllu því, sem 

aflaga fer og ekki stafar af eðlilegu sliti, svo og öllu því, er glatast úr þeirra vörslu í 

þessum efnum. 
Stranglega er bannað að setja nokkur tæki eða búnað í samband við tæki Póst- og 

símamálastofnunarinnar, t. d. talfærasnúrur o. þ. h., enda hefur Póst- og símamála- 

stofnunin að sjálfsögðu rétt til að taka allan slíkan búnað burtu og láta hlutaðeigandi 

sæta sektum eða missi símans, ef ástæða þykir til. 

Verði bilun í símakerfinu eða í notendabúnaði sem Póst- og símamálastofnunin hefur 

látið í té ber þegar í stað að tilkynna það til viðkomandi símstöðvar. Póst- og 

símamálastofnunin ber ekki ábyrgð á því, þótt sími verði ónothæfur um stund. Verði 

óþarfur dráttur af hálfu Póst- og símamálastofnunarinnar á viðgerð síma má krefjast 

endurgreiðslu á afnotagjaldinu í hlutfalli við þann tíma. er síminn er ónothæfur, ef 

sambandsslitin eru meira en 10 sólarhringar á ári. 
Póst- og símamálastofnunin tekur ekki á sig neina ábyrgð á afleiðingum þess, ef 

mistök kunna að eiga sér stað við afgreiðslu símskeyta eða símtala. hvort sem þau eru 

af völdum starfsmanna, línubilana eða af öðrum orsökum. 

Enginn talsímanotandi má lána. leigja eða selja öðrum afnot talsímakertisins nema 

með leyfi Póst- og símamálastofnunarinnar. Sé það engu að síður gert, hefur notandi 

fyrirgert rétti sínum til símans, og getur stofnunin slitið sambandinu, en notandi 

borgar samt afnotagjaldið til þess tíma, er hann hefði löglega getað sagt upp. 

Hægt er að fá símanúmer geymt í umsaminn tíma. 
Póst- og símamálastofnuninni er heimilt að synja þeim um síma eða loka símanúmer- 

um þeirra um stundarsakir eða að fullu, sem eftir athugun og að dómi hennar hafa 

verulega slæm áhrif á afgreiðslu sjálfvirku símstöðvarinnar, eða ef sími þeirra er 
misnotaður, svo sem með endurteknum gabbhringingum eða öðrum truflunum. 

Sé lína einhvers notanda óhæfilega oft á tali að dómi Póst- og símamálastofnuninnar, 

getur stofnunin krafist þess, að notandinn fallist á lagfæringar. 

Verðskrá sú er póst- og símamálstjóri gefur út fyrir búnað við sjálfvirkar miðstöðvar 

og fjarritvélar, í samráði við ráðuneytið. skal liggja frammi á símstöðvum.
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1.13. Þeir, sem af ásettu ráði eða vítaverðu gáleysi valda skemmdum á símabúnaði og 
símakerfum í eigu stofnunarinnar hafa fyrirgert rétti sínum til símans og sæta sektum 
samkvæmt 176. gr. hegningarlaganna, nema verknaðinum sé þannig farið, að þyngri 
refsing liggi við samkvæmt lögum. 

2. Greiðsluskilmálar. 

2.1. Skráður rétthafi síma ber alla ábyrgð á greiðslum til Póst- og símamálastofnunarinnar 
vegna notkunar á símabúnaði hans. 

2.2.  Eindagi síma- og radíógjalda er 10. dagur hvers mánaðar, og skal Póst- og 
símamálastofnunin sjá um, að reikningar berist símnotendum með góðum fyrirvara. 
Fyrsta virkan dag eftir eindaga verður símalokunum beitt við innheimtu skulda að 
upphæð krónur 870,00 og hærri. Innheimt verður gjald, krónur 155,00 fyrir lokun og 

enduropnun talsímasambands. Séu síma- og/eða radíógjöld eigi greidd þrem mánuð- 

um eftir eindaga, verða þau send til lögtaks samkvæmt 1. gr. laga nr. 29/188S. 

3. Leigutími. 

Þegar um er að ræða samband fyrir utan kaupstaðarlóð eða samband með sérstöku 
fyrirkomulagi, getur Póst- og símamálastofnunin krafist, að leigutíminn sé minnst eitt ár eða 
fleiri. 

4. Uppsögn. 

Segja má símasambandi upp um mánaðamót með minnst eins mánaðar fyrirvara, nema 
þar sem sérákvæði gilda, og skal uppsögn vera skrifleg. 

5. Flutningar. 

Ef talsímanotandi óskar eftir flutningi skal hann tilkynna það skriflega til hlutaðeigandi 
símstöðvar og skal þá flutningur framkvæmdur svo fljótt sem unnt er, en notandi greiðir hið 
ákveðna gjald. Gjaldið fyrir flutninginn greiðist fyrirfram. 

XV. KAFLI 

Gjaldskrá þessi og reglur eru settar samkvæmt 9. gr. laga nr. 73 frá 1984 um fjarskipti 
svo og samkvæmt 11. gr. laga nr. 36 frá 1977 um stjórn og starfrækslu póst- og símamála með 
áorðnum breytingum samkvæmt 8. gr. laga nr. 34 frá 1987 og gengur í gildi 16. júlí 1988. 
Reiknast nýju gjöldin fyrir teljaraskref aðeins af símtölum, sem fram fara 16. júlí 1988 eða 
síðar. Jafnframt fellur þá úr gildi gjaldskrá og reglur nr. 6 11. janúar 1988. 

Samgönguráðuneytið, 12. júlí 1988. 

Matthías Á. Mathiesen.   
Halldór S. Kristjánsson.
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GJALDSKRÁ fyrir póstþjónustu. Gildir frá 16. júlí 1988. 
  

  

  

  

  

          
  

TEGUND Innan- Norðurlönd Önnur lönd Lönd utan 
SENDINGAR lands í Evrópu Evrópu 

) ð) Ð) 
Þyngd- Alm. Flug- Alm. Flug- Alm. Flug- 

Hámark stærðar armörk Burðar- | burðar- burðar- burðar- burðar- burðar- burðar- 
og þyngdar g gj. kr. g). kr. gj. kr. gi. kr. gi. kr. gJ. kr. g|. kr. 

Bréf. 20 18/19% 18/19* %) 24 % 24 37 
Hámarksstærð: 100 24 24 55 55 105 
Lengd * breidd 250 40 40 115 115 295 
* þykkt 900 mm. 500 70 70 220 220 540 
Mesta lengd 600 mm. 1000 115 250 380 380 1050 
Í ströngum: 2000 160 620 620 620 2005 
lengd * tvöfalt þvermál 
1040 mm. 
Mesta lengd 900 mm. 
Hámarksþyngd 2 kg. 
Lágmarksstærð: 
90 X 140 mm. Í ströngum: 
Lengd * tvöfalt 
þvermál 170 mm. 
Minnsta lengd 100 mm. 

Póstkort. ið) ) 
Mest 105 < 148 mm. 18/19* i8/195 18/19* 18/19* 24 

Minnst 90 x< 140 mm. 

Prent. 
Stærð sama og bréfa. 20 18/19* 18/19* 18/19* 18/19* 18/19* 18/19* 21 
(Prentkort, sama stærð 100 24 24 24 25 30 25 50 
og póstkort). 250 40 40 40 50 50 50 105 
Hámarksþyngd 2 kg. 500 70 70 70 85 115 85 205 
Bækur þó 5 kg. 1900 115 115 200 145 200 145 405 
Burðargjald fyrir prent 2000 160 200 370 200 370 200 805 
yfir 1000 g til Norðurl. 3000 245 300 600 300 600 300 1045 
er sama og fyrir 4000 335 400 830 400 830 400 1285 
„Önnur lönd.“ 5000 410 500 1060 500 1060 500 1525 

Smápakkar. 100 24 24 24 25 30 25 50 
Stærð sama og bréfa. 250 40 40 40 50 50 50 105 
Hámarksþyngd 2 kg. 500 70 70 70 85 115 85 205 

1000 115 115 200 145 200 145 405 
2000) 160 200 370 200 370 200 805 

Innrituð blöð og tímarit. Um afslátt af burð- 

Innritunargjald 12880 kr. argjaldi fyrir dag- ) Samanlagt fluggjald og alm. burðargjald. 
Stærð sama og bréfa. blöð, landsmála- *) Bréf og póstkort (LC) eru flutt flugleiðis 
a) Til umboðsm. blöð og tímarit innan Evrópu án sérstaks fluggjalds. 

(minnst 50 eintök hver landssamtaka stétt- %) Umsókn um gjaldeyrisyfirfærslu (ebl. 509) 
til hvers í einu). 500 17 arfælaga og fyrir útfyllist við allar greiðslur til útlanda. 
Hámarksþ. 20 kg. tímarit og blöð, * Til útlanda bætist við gjald fyrir símskeyti 

sem fjalla sérstak- til viðkomandi lands. 
b) Til áskrifenda. lega um bók- í) Póststöðvar gefa upplýsingar um þau lönd 

Minnsta gjald: menntir og listir sem póstgíró og/eða póstávísanaviðskipti 
500 eint. eða trúmál, vísast eru við. 
Hámarksþyngd 20 4,60 til reglugerðar fyrir 9) Ekki til allra landa. Nánari upplýsingar 
500 g hvert eintak. 100 5,20 póstþjónustu nr. veita póststöðvar. 

250 9,20 138/1982, grein 
300 13,80 14.4.1. 
500 23,00           

Greiðsla skaðabóta póststjórnarinnar fyrir ábyrgðarsendingar, verðsendingar og böggla innanlands er sem hér segir: 

1. Verðbréf og -bögglar: allt að upphæð hins tilgreinda verðs. 
2. Ábyrgðarsendingar og almennir bögglar: a. allt að 975 kr. fyrir glataða ábyrgðarsendingu. b. allt að 11.200 kr. fyrir 

böggul, sem glatast eða eyðileggst. 
  

Pósthólfaleiga. Ársleiga eftir stærð: 370. 465 og 565 kr. Leigutími er eitt ár. Leiga greiðist fyrirfram. 
  

* Hækkar úr 18 kr. í 19 kr. 16. okt. 1988.
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Innan- *Norður- Önnur 
TEGUND SENDINGAR lands lönd lönd) TEGUND SENDINGAR Burðargjald krónur 

Burðar-  Burðar-  Burðar- 
gjald gjald gjald Almennir bögglar Þyngdar- Alm. Rúmtfr. 

Póstgíróþjónusta?) krónur krónur krónur (innanlands): mörk bögglar broth. 
(Hámarksupphæð ótakmörkuð) ið) kg krónur krónur 

Innborganir (ókeypis á eigin reikning) 30 30 35 
Millifærslur á milli póstgíróreikninga ókeypis ókeypis ókeypis Hámark þyngdar og 
Útborganir (ókeypis í eigin hendur) .. 48 48 59 stærðar (lágmarksst. 

90 x 140 mm): þyngd 
20 kg mest. Lengd 
mesta ummál 3 m. 5 175 265 

Póstávísanir). Mesta lengd 1 50 m. 

Hámarksupphæð 200 000 kr. innan- Um burðargj. fyrir 10 230 345 
lands. Um hámarksupphæð póstávís- böggla til útlanda . R 
ana til útlanda veita póststöðvarnar veita pósthúsin 15 345 520 
upplýsingar upplýsingar. „ 
a) almennar póstávísanir ......... 45 45 60 20 460 690 

b) símapóstávísanir .............. 190 459) 60') 

Verðbréf og -bögglar. krónur 

Póstkröfur Burðargjald sendingar eftir tegund. 
Hámarksupphæð innanlands sama og Skrásetningargjald ...................... 65 

póstávísana (200 000 kr.). Með inn- Tryggingargjald. 
borgun á póstgírórcikning er hámarks- Fyrir hverjar 500 kr. eða minna ............ 65 

upphæð ótakmörkuð.  Burðargjald 
sendingar eftir tegund. ; rent: Nýtur frí is „og til útlanda nem: 

a) Með póstávísun „.......... 80 80 90 Hugi átlan lána 7 kg útlanda nema 
b) Með innborgun á póstgíróreikning 60 60 - “   

Loftbréf: Söluverð 1 króna, auk burðargjalds fyrir almennt 
bréf af fyrsta þyngdarflokki (24 krónur). 
Má senda flugleiðis til allra landa án viðbótargjalds. 

  

Ýmis önnur gjöld. 
  

Ábyrgðargjald 65 krónur 

  

Afturköllun sendingar, breyting á áritun, breyting 

á póstkröfuupphæð, fyrirspurn um sendingu 35 krónur 

  

Hraðboðagjald: (Útburður bréfa og tilkynningar 
um böggla með sérstökum sendimanni, þegar 
eftir komu sendingar á ákvörðunarpósthús). 
Þar sem daglegur útburður er 150 krónur 

  

Móttökukvittun 25 krónur 

  

Talning í verðbréfi innanlands: 35 krónur hver sending. 

Alþjóða-svarmerki: Söluverð 50 krónur. 
Skiptiverð í frímerkjum 24 krónur. 

Fyrirframgreiðsla eftir frankóseðli: 35 krónur. 

Tollmeðferð bréfa, prents og smápakka: 50 krónur. 

Tollmeðferð böggla: 55 krónur. 

Gjald fyrir að búa um böggla á ný: 25 krónur. 

Geymslugjald böggla: 55 krónur á dag frá 16. degi eftir 
komu bögguls á ákvörðunarpósthús. 

Afhending ábyrgðarsendingar með móttökukvittun í eigin 

hendur: Utanlands og innan 25 krónur. 

  

PÓSTFAX-ÞJÓNUSTA 

a) Frá póststöð til póststöðvar 

b) Frá einkatæki til póststöðvar 

c) Frá póststöð til tækis í einkaeign 

190 krónur fyrsta síða 
125 krónur hver viðbótarsíða 
120 krónur fyrsta síða 
80 krónur hver viðbótarsíða 

160 krónur fyrsta síða 
105 krónur hver viðbótarsíða 

  

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 19. gr. póstlaga nr. 33/1986 svo og samkvæmt 11. 
póst- og símamála með áorðnum breytingum samkvæmt 8. gr. laga nr. 34 frá 1987 og gengur í gildi 16. júlí 1988. Samtímis fellur úr gildi 
gjaldskrá fyrir póstþjónustu nr. 7 frá 11. janúar 1988. 

Samgönguráðuneytið, 12. júlí 1988. 

Matthías Á. Mathiesen. 

gr. laga nr. 36 frá 1977 um stjórn og starfrækslu 

  
Halldór S. Kristjánsson.
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REGLUGERÐ 

um hættumat vegna snjóflóða. 

1. gr. 

Hættumat skal fara fram í sveitarfélögum þar sem snjóflóð hafa fallið á byggð, nærri 

byggð eða hætta er talin á slíku. 
Hættumatið skal ná til svæða sem skipulögð eru eða skipuleggja á fyrir byggð, 

mannvirki eða umferð og útivist fólks á vetrartíma. 

2. gr. 

Niðurstöður hættumats skulu lagðar fram í greinargerð þar sem fram koma reiknislegar 
og sögulegar forsendur og önnur þau gögn, sem matið byggist á. Hættusvæði skal afmarka á 

kort í mælikvarða 1:5000 og aðalskipulagsuppdrátt viðkomandi byggðar. 

3. gr. 

Ákvörðun um að hættumat skuli fara fram, skal tekin með hliðsjón af eftirfarandi 
lámarksgögnum, sem safnað er um viðkomandi svæði: 

1. Gera skal kort eftir landmælingum eða loftmyndum í mælikvarðanum 1:5000, sem nál 

yfir svæði sem tilgreind eru í 1. gr. og sýni landslag upp á efstu fjallsbrúnir og inn á 
aðliggjandi snjósöfnunarsvæði. 

2. Safna skal gögnum um snjóflóð á viðkomandi svæði og í námunda við það með því að 
kanna ritaðar heimildir, með viðtölum við heimamenn og með því að leita eftir 

merkjum um snjóflóð í landinu. Skrá skal sem nákvæmasta staðsetningu snjóflóða, 
tíma, upptök, fallbraut, tungu, skriðlengd, tegund, tíðni, snjóalög og hugsanlega 
snjódýpt í upptökum, úrkomu og vindáttir þegar og áður en snjóflóð hafa fallið og 

annað það sem talið er skipta máli. 
3. Kanna skal á vettvangi framburð flóða, sár í jarðvegi og gróðri og ljósmynda skal 

snjóflóðafarvegi. 
Niðurstöður af ofangreindum gögnum skulu dregnar á kort í mælikvarðanum 1:5000, 

þar sem fram komi þekktir eða líklegir snjóflóðafarvegir, líklegust mörk þeirra og 
skriðlengd. 

Gögn þessi skulu vera grundvöllur að hættumati. 

4. gr. 

Hættumat vegna snjóflóða skal að hluta til fara þannig fram að reiknuð er skriðlengd og 

breidd snjóflóða úr fjallshlíð ofan byggðar og skipulagðra svæða og mörk þeirra dregin sem 
hættusvæði á kort í mælikvarðanum 1:5000. Við útreikningana skal nota formúluna: 
a = gsina—ugcosa—gv“/hE þar sem: 

a = hröðun m/sek“. 

g = þyngdarhröðunin 9,81 m/sek“. 

a. = landhalli í gráðum 

v = hraði frambrúnar snjóflóðsins, m/sek. 

L= viðnámsstuðull, sem breytist þannig að þ = 0,5 er fyrir minni hraða en 10 m/sek., 

u = 5S/v fyrir hraða milli 10 og 50 m/sek., og u = 0 fyrir hraða yfir 50 m/sek. 

Auk þess má Í ekki hækka upp fyrir mesta gildi (umax) þegar hraðinn minnkar eða 

upp fyrir útreiknað minrsta gildi (umin) ef það er stærra en „max. 

h = hæð frambrúnar snjóflóðsins, en hún breytist með tímanum t, samkvæmt 
„diffurjöfnunni“ öh/ðt = ((1—n)/n)ah/v' (öb/ðx)hv/b—yv þar sem öb/ðx = breyting á 

breidd farvegs b með vegalengd x í skriðstefnu. Að öðru leyti eru n, 5 og y fastar, sem 
notast á eftirfarandi hátt: 

ll
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Til útreiknings á þekktum farvegum, þar sem snjósöfnun er mikil og þurr snjóflóð ná 

miklum hraða skal nota fastana n = 0,9, E = 1400 m/sek“. og umax = 0,2. 

Þegar reiknuð eru snjóflóð í opnum farvegum og mest hætta er af rennsli jafnfallins 

snævar, verða fastarnir n = 1,2, 5 = 1400 m/sek“. og „max = 0,25. 

Fastinn y skal hafa tölugildið 0, nema unnt sé að sýna fram á að snjóflóðið muni fara 

yfir auða og úfna jörð þannig að ójöfnur landsins hafi áhrif á rennsli flóðsins. Er tölugildi 
fastans y þá ákveðið í samráði við Almannavarnir ríkisins. 

5. gr. 

Við útreikning á breidd, skriðlengd og hraða snjóflóða samkvæmt 4. gr. skal nota 

eftirfarandi grunngildi fyrir snjódýpt á upptakasvæði snjóflóða: 

Fyrir opin svæði þar sem ekki er hætta á sérstakri snjósöfnun vegna skafrennings skal 

reikna með 1 m snjódýpt. 
Á svæðum þar sem snjór safnast saman vegna skafrennings, svo sem í giljum og hlíðum, 

þar sem skjól er í snjókomuátt, skal reikna með 2 m snjódýpt. 

Að öðru leyti skal reikna með snjódýpt samkvæmt athugunum og aðstæðum á hverjum 

stað. 
Þar sem til eru mælingar á skriðlengd snjóflóða, má áætla snjódýpt á upptökum þeirra á 

eftirfarandi hátt: 

a. Áætla skal ýmis gildi fyrir snjódýpt á upptakasvæði. 
b. Reikna skal skriðlengdir með áætluðum snjódýptum og gefnum föstum. 
c. Velja skal snjódýpt, þannig að reiknuð skriðlengd verði sem næst mestu þekktri 

skriðlengd, eða þeirri mestu skriðlengd sem talið er líklegt að geti orðið á 50 ára fresti. 

d. Þannig fundna snjódýpt skal nota í grennd við hinn þekkta farveg til þess að reikna 

skriðlengd í mögulegum snjóflóðafarvegum. 

Þessa aðferð skal þó ekki taka fram yfir snjómælingar, þar sem þær eru til. 

6. gr. 
Fyrir hvert það mannvirki, sem er, eða byggja á, innan hættusvæðis, sbr. 1. mgr. 4. gr., 

skal meta áraun þannig, að reiknaður er hámarksþrýstingur þvert á stefnu flóðsins, á þann 

flöt mannvirkisins, sem næst stendur upptökum þess. 

Við útreikning á hámarksþrýstingi skal nota formúluna P = Pv* N/m', þar sem: 

p = eðlismassi snævarins kg/m' og v = hraði í m/sek. 

Nota skal eðlismassann 300 kg/m'. 

7. gr. 

Innan hættusvæða, sbr. 4. gr., má ekki reisa mannvirki sem draga að sér umferð 

fjölmennis á vetrartíma, vegna skóla-, samkomuhalds eða íþróttaiðkana. Til að heimilt verði 

að byggja Önnur mannvirki innan hættusvæða, samkvæmt reglum þessum, verður að sýna 

fram á að þau standist reiknaða áraun snjóflóða sbr. 6. gr. 

Nú kemur í ljós að byggð er innan hættusvæðis og skal þá sveitarstjórn ákveða hvort 
breyta skuli mörkum hættusvæðis með gerð varnarvirkja sbr. 8. gr.. eða kaupa upp 

fasteignir innan þess. 

8. gr. 

Breyta má mörkum hættusvæða með gerð varnarvirkja sem hægja á snjóflóðum og 

stytta þannig skriðlengd þeirra, eða breyta stefnu fallbrautar. Einnig má breyta mörkum 

hættusvæða með byggingu varnarvirkja, sem eru nægilega öflug til að varna að skrið hefjist á 

upptakasvæði flóðs. Hins vegar má ekki breyta mörkum hættusvæða með varnarvirkjum 

sem eru gerð til að breyta væntanlegri snjósöfnun á upptakasvæðum snjóflóða.



Nr. 347 194 23. júní 1988 

Sveitarstjórn lætur gera tillögur að varnarvirkjum og leggur þær fyrir Almannavarnir 

ríkisins til staðfestingar. Staðfestingu Almannavarna ríkisins skal fylgja álitsgerð ofanflóða- 
nefndar um varnarvirki. Með tillögum að varnarvirkjum skulu fylgja fullnægjandi teikningar 

og uppdrættir sem sýni tegund, stærð, lögun, hönnun, efni, staðsetningu og undirstöður 
varnarvirkja. Auk þess skulu fylgja uppdrættir í mælikvarðanum 1:5000, sem sýni þær 

breytingar á hættusvæði sem varnarvirkin valda og nauðsynlegir útreikningar til rökstuðn- 
ings þeim. 

9. gr. 
Reglugerð þessa skal endurskoða eigi síðar en tveim árum eftir gildistöku hennar. 

10. gr. 

Rísi ágreiningur út af ákvæðum reglugerðar þessarar sker félagsmálaráðherra úr, að 
fenginni umsögn Almannavarna ríkisins og viðkomandi sveitarstjórnar. 

11. gr. 

Reglugerð þessi um hættumat vegna snjóflóða er sett samkvæmt ákvæðum 3. gr. laga 

nr. 28 4. júní 1985, um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum og öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. júní 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   
Húnbogi Þorsteinsson. 
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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 1. september ár hvert.
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Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 
Minnsta sala gegnum hemil skal vera 1 mín.lítri. Selt vatnsmagn standi ávallt á heilum eða 
hálfum mín.lítra. 

II. KAFLI 
d. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

Vatnsgjald á mánuði fyrir hvern mín.lítra í hámarksstillingu hemils ........ kr. 582,00 

S. 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. 

III. KAFLI 
6. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Sauðárkróks skal vera, sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss 

(utanmál) Heimæðargjald 

400—2 000 m? 63 986,00 kr. fyrir — 400 m 49,50 kr/m? þar yfir 
2 000—6 000 m 144 966,00 kr. fyrir 2 000 m 45,00 kr/m þar yfir 

6 000—10 000 m? 321 742,00 kr. fyrir 6 000 .m? 40,70 kr/m þar yfir 

Meira en 10 000 m? = 484 418,00 kr. fyrir 10 000 m  30,80 kr/m þar yfir 

L
L
!
 

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. 

Þrátt fyrir ákvæði í 2. gr. er heimilt að 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 þykir 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. 26,40 
Mælaleiga fyrir hvern mánuð skal vera sem hér segir: 

Fyrir Mæla 3/4" .............. kr.  242.00 pr. mán. 

Fyrir Mæla 1120"... kr.  $542,00 pr. mán. 

Fyrir mæla 3" Og stærri ................0 0... kr. 1 101,00 pr. mán.
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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. 
Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er. Gjaldið skal vera 

það sama og fyrir 2 mín lítra á mánuði skv. 4. gr. í hvert skipti. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Sauðárkróks skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum 

hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust 

fyrirmælum hans um viðgerð á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn 

misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Sauðárkróks, staðfestist hér 

með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að taka gildi 1. ágúst 1988 og birtist til 

eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis, nr. 

197, 11. apríl 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 11. júlí 1988. 

F.h.r. 
Páll Flygenring.   

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 349 . 25. júní 1988 

AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli fyrir 

freðfisk á framleiðslutímabilinu frá 1. febrúar 1988 til 31. maí 1988. 

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. febrúar 1988 til 31. maí 1988. 

Viðmiðunarverð á freðfiski 1. febrúar—31. maí 1988. 

SDR pr. lb. eif., m.v. gengi 15. janúar 1988. 

SDR cent pr. lb. cif 

Þorskur: 

1001 4 x 12/14 m/rS—80z. ............. 000. 103,91 

1002 4 x 12/14 m/r8— 1202. ............ 000. 105,20 

1003 4 X 12/14 m/r12— 1602. ............. 00... 107,17 

1004 4 X 12/14 m/r1—3lbs. ............ 000. 121,45 

1005 1X3Slausfr. ..............0 0 113,01 

1006 4 X14f/|8S—12072........0..%)%.. 00. 127,93 

1007 4xX14r112—1602.............0.0..%%.. 0 129,87 

1008 4 X14r/l1-—3lbs. 0... 133,61 

1009 1 x35/45 formflök ..............0 0. 139,32 

1010 10 XS0Og4X 12 ..........00 000 157,40 

1011 5x80g6xX8hnakkast. ..........00.0..00000 000 175,46
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Þorskur: SDR cent pr. lb. cif 

1012 SX 10086X10 ......2000.0000l 169,11 
1015 4 X15083X20 ......0.0..2200000 169,11 
1016 Blokkreg. ............000000 000 142,15 
1018 Blokk or. 2... 127,93 
1020 Þ. blokk Evrópa ..............0000 000. 75,41 
1021 Marningsblokk .............%.0 000. 39,11 

1022 1OxS(SIS) .....00000000 155,21 
1023 AX 13 2000 162,79 
1024 1 x SOlausfr. Evrópa ...............00 0000 117,81 

1025 1xX25lausfr. USA ...........000 0000 156,47 
1027 Marningsblokk (P) ...........0220 000 45,46 

Ýsa: 
2001 4 x 12/14m/r4—80z. ............. 000 132,67 

2002 4 X 12/14m/r8— 1202. ..........0.. 0 134,51 
2003 4 X 12/14m/r12—1602. ........0..0.. 000 136,38 
2004 4 X 12/1d m/rl—3lbs. ........... 00. 139,15 
2005 1x35Sm/rlausfr. ...........0... 0. 136,38 

2006 1xX45formflök ............ 128,74 
2007 AX TAf/| 0... 149,37 
2008 10X5 20.00.0000 154,47 
2009 3xX18,4X130g4x12 .........0000 0000 159,27 
2011 Blokk reg. ...............00000 00 133,29 
2012 Blokk or. 2... 121,55 
2014 Þ. blokk Evrópa ...........2000.0000 48 07 

2015 Marningsblokk ............2000.0. 39,11 

2016 Marningsblokk (þ) ...........220.0 37,66 
2017 1 X S0lausfr. Evrópa .........20......00 rr 135,09 

Steinbítur: 

3001 SXTP 200... 74,77 
3002 10xX5 0000 176,78 
3004 Blokkreg. .............00 0. 92,40 

3005 Marningsblokk ............00 0000 17,77 

Karfi: 

4001 SX TMM 2... 74,77 
4002 10 S Mr .......00 000 105,85 
4003 1OxX SEM... 110,23 
4004 10xSSeastar ...........0.00.00 000 102,08 
4007 Sx8mM/rogb/l ............. 0. 105,85 
4008 IX 35 m/r<1S0gr ...........0.0.0 000 93,82 
4009 1 X 20lausfryst ........2%.2.. 128,55 
4010 4 x 6kgr/llagpakk. ................... 0000. 108,14 

4015 Blokk4x 161/2mb .............00 000 108,75 
4016 Blokkreg. .........00...22 00 88,86 

4017 Marningsblokk ...............000 0 24,89 
4018 4 X LOMr(SIS)......0%. 0. 101,43 
4019 2x7kg200—300gJapan ........00000000 000 54,81 
4020 2x7kg300--500gJapan ........00.0.0000 0000 64,48 
4021 2x7kg500—700gJapan .........0.0000 0000 82,22 
4022 2x7kg> 700—-800gJapan ........0.00.0000 000. 90,28 

Ufsi: 

5001 SXTP 0... 66,09 
5002 10xX5S 2000 91,31 
5003 4 X12084xX13.....0.0.0.0.000000 0 19,60 
5007 Blokkreg. ............00000 0. 71,09 
5008 Blokk mb., þunnildi ..............000 0000 62,55 
5009 Marningsblokk ............00.0. 000 24,89
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Langa: SDR cent pr. ib. eif 

6001 SXTE 74,76 

6002 10X5S 000 132,22 

6003 Blokkreg. .............00000 0 71,09 

6004 Marningsblokk ............2200000. 17,77 

Keila: 

7001 SXTE 74,77 

7002 Blokkreg. .........00000 000 31,98 

Grálúða: 

8001 Heilfr. hl yfir3kg ............0.00 000 67,22 

8002 Heilfr. hl yfir 2 kg .........0.0 00... 67,22 

8003 Heilfr. hll—2kg ...........0000. 0 62,29 

8005 4 X 12lagp. 20... 151,41 

8006 4 X 10,6X100g4X14 .........000 000 149,28 

8008 BlokkSovét ............. 00 74,77 

8009 Blokk USA ........00. 0 99,50 

8010 1X35 20.00.0000 122,74 

8011 1xX26>3kglapan ...........0.0.0..0.0 000. 71,38 

8012 1X262—3kglJapan ............00..0 00 70,93 
8013 1xX261—2kglapan ..........%.%...00 0000 61,26 
8014 1x2Slausfr. ..............0. 00. 154,63 

Lýsa: 

9001 Blokkreg. ..........0..0.0. 0 71,09 

A001 Heilfr.3 x 8kgSovét .........0.0000 0000 37,75 

Verðbil verður 5% og miðast við verðhækkun sem veðlækkun. 
Greiðslur í sjóðinn verða 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að teknu tilliti til 

verðbils. 

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

tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 25. júní 1988. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson.   
Kristín Magnússon. 
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REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum á Papa- og Breiðdalsgrunni. 

1. gr. 
Frá og með 16. júlí 1988 eru allar togveiðar með botn- og flotvörpu bannaðar á svæði. 

sem markast af eftirfarndi punktum: 

64933721 N — 13908'19 V 
6492819 N — 1393904 V 
6400SI N — 14902'51 V 
640105 N — 1393847 V Í

 

2. gr. 
Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 

8131. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að 
hætti opinberra mála. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976. um veiðar í 
fiskveiðilandhelgi Íslands til að öðlast gildi 16. júlí 1988 og birtist til eftirbreytni öllum þeim 
sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 15. júlí 1988. 

F. h.r. 

Arni Kolbeinsson. 
  

Jón B. Jónasson. 

8. júlí 1988 Nr. 351 

AUGLÝSING 
um fjárhæð gjalds vegna stöðvunarbrota. 

Ákveðið hefur verið að gjald vegna stöðvunarbrota samkvæmt 1. mgr. 108. gr. 
umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, sbr. 3. gr. reglna um álagningu og innheimtu gjalds 
vegna stöðvunarbrota, skuli vera 500 krónur. 

Ákvörðun þessi gildir frá 12. júlí 1988. 
Jafnframt fellur úr gildi auglýsing um fjárhæð gjalds vegna stöðvunarbrota, nr. 102 26. 

febrúar 1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 8. júlí 1988. 

F. h.r. 
Hjalti Zóphóníasson. B 57 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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AUGLÝSING 
um flutningsjöfnunargjald á sementi. 

Viðskiptaráðuneytið hefur með heimild í lögum nr. 62 frá 30. apríl 1973, um jöfnun 

flutningskostnaðar á sementi, að tillögu stjórnar flutningsjöfnunarsjóðs sements, ákveðið að 

flutningsjöfnunargjald af hverju tonni sements skuli vera kr. 840 frá 18. júlí 1988 þar til 

annað verður ákveðið. 

Skulu innlendir framleiðendur (Sementsverksmiðja ríkisins) greiða gjaldið ársfjórð- 

ungslega til viðskiptaráðuneytisins, en af innfluttu sementi skal það innheimt við tollaf- 

greiðslu. Annast Tollstjórinn í Reykjavík og bæjarfógetar og sýslumenn annars staðar á 

landinu innheimtuna og skulu þeir skila gjaldinu til viðskiptaráðuneytisins. 

Viðskiptaráðuneytið, 14. júlí 1966. 

F. h. r. 

Þórhallur Asgeirsson. 
  

Tryggvi Axelsson. 

Nr. 353 7. júlí 1988 

AUGLÝSING 

um sameiningu Selvogshrepps í Árnessýslu við Ölfushrepp 

í sömu sýslu. 

Á grundvelli 2. mgr. 5. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 hefur félagsmálaráðuneytið 

ákveðið að sameina Selvogshrepp í Árnessýslu og Ölfushrepp í sömu sýslu í eitt sveitarfélag. 

Ákvörðun þessi er í samræmi við tilögur nefndar, sem skipuð var samkvæmt 107. gr. 

sveitarstjórnarlaga. 

Vegna sameiningar þessarar hefur ráðuneytið ákveðið eftirfarandi: 

1. Nafn hins nýja sveitarfélags skal vera Ölfushreppur. 

2. Hið nýja sveitarfélag skal taka yfir allt það land sem nú tilheyrir Selvogshreppi og 

Ölfushreppi. 
3. Íbúar Selvogshrepps og Ölfushrepps skulu vera þegnar hins nýja sveitarfélags. 

4. Eignir, skuldir, skyldur og réttindi sem tilheyra hvoru sveitarfélagi, Selvogshreppi og 

Ölfushreppi, skulu falla til hins nýja sveitarfélags. 

Skjöl og bókhaldsgögn Selvogshrepps skulu afhendast Ölfushreppi til varðveislu. 

6. Sveitarstjórn sú, sem kjörin var í Ölfushreppi í kosningum þeim, er fram fóru 31. maí 

1986, skal vera löglega kjörin sveitarstjórn hins nýja sveitarfélags. Kjörtímabil hennar 

er til næstu almennra sveitarstjórnarkosninga. 

7. Sameiningin skal taka gildi 1. janúar 1989. 

há
 

Félagsmálaráðuneytið, 7. júlí 1986. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Húnbogi Þorsteinsson. 
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11. júlí 1988 

Númer 

gjald- 
skrár. 

A 

801 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Akraness. 

Tafla 1. Orku- og aflverð, fastagjöld og rofaleiga. 

Heiti gjaldskrárliða 

A — Almenn notkun. 

Með fastagjaldi ...............0.... 

B — Heimilisnotkun o. fl. 

C - Vélanotkun. 

Með fastagjaldi ...........0...0.0 0. 
Stórnotkun (Afltaxti) ......0.0.0..0.. 0. 

Fastagjald .........0.. 0 

D - Húshitun. 

ÁN FOfS 

Rof1,Sklst.ádag ......0.0.0...0... 0. 

Rot2,5 klst. ádag .......0.).0.0.00. 

Rot14,5 klst. ádag .......0.0..00. 0 

Sumarhitun rof 3 klst. á dag .........0.0...0........ 

Rof breytilegt ..........0.... 

E - Annað. 

Sérsamningar ...........0.0 

Gatna- og hafnarlýsing .........0................ 

Lokun og enduropnun veitu ..................... 

Mæla- og rofaleiga. 

Einfasa ............. 

Þrífasa með straumsp. ..............0.... 

Þrífasa með aflmæli ........0......0... 0. 

Þrífasa með aflmæli og straumsp. ................. 

Ársleiga fyrir önnur tæki og rofa skal vera sem næst 

15% af verði viðkomandi búnaðar. 

Orku- 

verð 

kr./kWh. 

6,60 

Nr. 354 

Árs- 
greiðslur kr. 

1 900,00 

2 000,00 

2 980,00 

1 900,00 

5818,00 - kr/kW 

0 310,00 tv
 

2 520,00 

2 520,00 

2 520,00 

2 520,00 

2 520,00 

2 520,00 

21 000,00 . kVa/ár. 

1 072,00 

339,00 

747,00 

282,00 

2 590,00 

3 303,00 

2 073,00 

4 020,00 

I
N
 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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A. 

B2. 

C3. 

D3. 

D6. 

El. 

E2. 

E23. 

Ákvæði og skýringar með töflu 1. 

Til lýsingar véla og tækja í iðnaði, verslun og þjónustugreinum. Eftir þessum lið má 

einnig selja raforku til eldunar- og þvottatækja í sjúkrahúsum, elliheimilum, vistheimil- 

um fyrir börn og gisti- og veitingahúsum. 
Til véla- og vinnuljósa, fyrir hús sem eru í byggingu. Einnig til véla við Akraneshöfn. 

Gjaldið miðast við hverja byrjaða 12 tíma og allt að 40% ástimplaðri flutningsgetu 

tengla er verða 3x32 A. og 3X<50 A. 220 V. 
Til atvinnutækja með meira en 40kW. ársafl. Gjaldstofn aflgjalds er 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: 
a. að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsorka). 
b. að vélaafl, spennar og rafstrengir þoli álagið. 

c. verðlags og hagkvæmni slíkrar sölu. 

d. að straumur sé rofinn á álagstímum með sjálfvirkum búnaði og notandinn kosti 

tengingu slíks búnaðar og greiði leigu af honum. 

e. að tæki, lagnir og allur hitabúnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar og 

settum reglum. Ofnar séu fasttengdir, hafi rofa og hitastilla. 

f. að notkun sé eigi minni en 6 000 kWst. á ári. Undanþeginn þessu ákvæði er líður 

DI1. Ef notkun er minni er rafveitunni heimilt að krefjast gjalds fyrir 6 000 kWst. á 

ári, eða færa notkunina yfir á Dl. 

g. að notendur fái skriflegt leyfi (hitaleyfi) fyrir slíka notkun. Ef tvö ár líða frá útgáfu 

hitaleyfis, án þess að notkun sé hafin, fellur leyfið úr gildi. Sama gildir ef leyfi er 

ekki notað í tvö ár. 

Eftir þessum lið má einnig selja raforku með blönduðu rofi, þannig að hluti notkunar sé 

rofin í 14!% klst. á sólarhring, en á móti sé a. m. k. jafnmikið afl órofið. 

Fyrir notkun sem eingöngu fer fram á tímabilinu frá 1. maí til 15. október ár hvert. 

Einnig má selja eftir þessum lið orku, sem rafveitunni er heimilt að rjúfa að vild. 

E. Annað. 

Ef sérstaklega stendur á getur notandi leitað eftir samningi um raforkukaup. 
Rafveitustjóra er heimilt að leyfa tengingu einstakra tækja við kerfi rafveitunnar án 

mælis, um stundarsakir, að því tilskyldu að greiðsla komi fyrir í samræmi við áætlaða 

notkun tækisins. 
Gjald miðast við uppsett afl til úti- og götulýsingar. Lýsing þessi stjórnast af 

ljósnemabúnaði rafveitunnar. Auk rafmagnskostnaðar er allur eðlilegur viðhalds- 

kostnaður lýsingakerfisins innifalinn í verðinu, en notandi greiðir stofnkostnað að 

fullu. Þó ákveður bæjarstjórn greiðslu fyrir gatna- og hafnarlýsingu að fengnu áliti 

rafveitunefndar. 
Hafi gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greidd svo að til lokunar veitu hafi 

komið, skal taka gjald fyrir enduropnun samkv. þessum lið. Ef við skoðun finnast 

óleyfileg eða of stór vör í veitu skal henni lokað tafarlaust og ekki má opna hana aftur 
fyrr en úr hefur verið bætt og gjald samkvæmt þessum lið greitt á skrifstofu 

rafveitunnar.
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Ed. 

ES. 

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 

sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. Gjaldskráin miðast við að meðalfasviksstuðul 
hvers mánaðar hjá kaupanda sé ekki lægri en 0,9. Falli meðalfasviksstuðull niður fyrir þetta 
gildi, skal kílówattsstundaverð umrædds mánaðar hækka um 40 aura fyrir hvert tímabil 

mánaðarins sem hann fer niður fyrir slíkt lágmark. 

a. 
b. 

C. 

Tafla 2. Tenging við veitukerfið (heimtaugar). 

  

  

Flutnings- Tengigjald 

Gjald- Mál- Aðalvari geta miðað jarðstrengs- 

skrár- straumur 380 V við stærð heimtaug. 

liður 220 V kerfi aðalvara allt að 15 m 
Nr. Amp. Amp. kVa. kr. 

2,01 2x35 1x35 7 17 100,00 
2,02 2x 60 1 x 60 13 20 470,00 
2,03 3 x 60 22 24 700,00 
2,04 3 x< 100 3 x 60 38 34 800,00 
2,05 3 < 100 66 50 400,00 
2,06 2 x 200 76 55 900,00 
2,07 3 x 350 3 x 200 132 88 000,00 
2,08 3 x< 350 231 145 000,00 
2,09 Bráðabirgðaheimtaug 1 x 35 Amp. 6 340,00 

2,10 Bráðabirgðaheimtaug 3 x 35 Amp. 12 650,00 

2,11 Bráðabirgðaheimtaug 3 X 60 Amp. 21 600,00 
2,12 Tenging v/Akraneshöfn 805,00 
2,13 Yfirlengd heimtaugar (780,00 7,80<kVa) kr./m 

Tafla 3. Tenging við veitukerfið (spennistöð). 

Gjaldskrárliður Stærð spennis 

nr. kVa kr. 

3,01 150 111 500,00 
3,02 300 168 500,00 

3,03 500 340 000,00 
3,04 600 390 000,00 
3,05 800 522 000,00 

Ákvæði og skýringar með töflu 2 og 3. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir húsveitu. 
Lengd heimtaugar reiknast frá lóðamörkum við stíg eða götu stystu greiðfæra leið að 
varkassa eða töflu. 

Óski húseigandi ettir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin skal greiða fullt gjald fyrir 
hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri, hvort tveggja miðað við 

gildandi gjaldskrá, þegar breytingin er gerð. Húseigandi skal kosta breytingar á 
stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af 
þessu leiðir.
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d. Tengigjald samkvæmt töflu 3 skal reikna þegar spennistöð er byggð að mestu eða öllu 

leiti í þágu eins notanda. Skal notandi leggja til lóð eða húsnæði fyrir stöðina, eftir því 

sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra. Húsnæðið skal fullnægja öllum kröfum 

um gerð spennistöðvarhúsa. Kostnaður notenda við gerð húsnæðis kemur til frádráttar 

tengigjaldi, þó aldrei meira en tengigjaldi nemur. 

e. Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum innan Akraneskaupstaðar. Í 

óskipulögðum hverfum greiðist tengigjald samkv. kostnaði. Tengigjald fellur í gjald- 

daga þegar setningu heimtaugar eða byggingu spennistöðvar er lokið. 

Ýmis ákvæði. 

Hækki innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa um 

allt að 60% af þeirri hækkun. Hækki tilkostnaður rafveitunnar vegna almennra verðhækk- 

ana er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa um allt að 40% af þeirri hækkun og 

skal viðmiðun vera vísitala byggingarkostnaðar. Fyrrnefnd viðmiðun miðast við verðlag 1. 
september 1983. Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu, er því aðeins gild að 

til komi samþykki iðnaðarráðuneytisins. Sölugjald 25% samkvæmt lögum er innifalið í 

rafmagnsgjöldum samkvæmt töflu 1 í gjaldskrá þessari, nema liður D (húshitun), 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 til að öðlast gildi 20. júlí 1988 og birtist til 

eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 

nr. 244, 4. maí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 11. júlí 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð menningarstarfs í Vestmannaeyjum, 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 14. júní 1988. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Styrktarsjóð menningarstarfs í Vestmannaeyjum. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Styrktarsjóður menningarstarfs í Vestmannaeyjum. Hann er stofnaður 

í minningu skáldbræðranna Oddgeirs Kristjánssonar, Ása í Bæ og Árna úr Eyjum, og með 

vitund og vilja ekkna þeirra. Heimili og varnarþing sjóðsins er í Vestmannaeyjum. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er sparisjóðsbók nr. 501476 í Útvegsbanka Íslands hf. útibúinu í 

Vestmannaeyjum með 55 813 kr. og skal það haldast óskert. 

Sjóðinn skal ávallt ávaxta á hinn besta og tryggasta hátt eins og stjórn sjóðsins metur 

það á hverjum tíma.
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3. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 

a) Vaxtatekjur og verðbætur af stofnfé og öðru því fé er sjóðnum áskotnast. 

b) Gjafir og áheit. 
c) Söfnunarfé. 

Sjóðsstjórnin skal sjá um að einu sinni á ári fari fram almenn fjársöfnun í bænum til 

styrktar sjóðnum. 

4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja Vestmannaeying til tónlistarnáms eða annars þess náms 

er verða má menningu Eyjanna til styrktar og framdráttar. 
Skal árlega veitt allt að %á hluta af árstekjum sjóðsins, sbr. 3. gr. í þessu skyni, skv. 

ákvörðun sjóðsstjórnar. 

Óheimilt er þó að veita styrki úr sjóðnum fyrr en höfuðstóll hans er orðin 250 000 kr. 

tvöhundruð og fimmtíu þúsund krónur. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa þrír menn: 

a) Skólameistari framhaldsskólans í Vestmannaeyjum, sem er formaður sjóðsstjórnar. 

b) Fulltrúi tilnefndur af kór Landakirkju. 

c) Fulltrúi tilnefndur af Lúðrasveit Vestmannaeyja. 

d) Sérákvæði: Ef stofnuð verða hér í framtíðinni öflug félög á því sviði sem sjóðurinn er 

stofnaður til, er sjóðsstjórn heimilt að óska eftir að þau félög tilnefni fulltrúa í 

sjóðsstjórnina. 
Stjórnin skal skipuð til þriggja ára í senn. 
Hverfi stjórnarmaður úr stjórn skulu sömu aðilar þegar í stað tilnefna annan í hans stað. 

Stjórnin skal halda gjörðabók. 

6. gr. 

Fjárreiður og reikningshald sjóðsins er á hendi sjóðsstjórnar. Reikningsárið er 

almanaksárið og skulu reikningar gerðir af sjóðsstjórn og birtir í bæjarblöðunum í Eyjum. 

7. gr. 

Ef sjóðurinn hættir starfsemi sinni af einhverjum sökum skal fé það, er þá kann að vera 

í honum renna til annarra sambærilegra verkefna í Eyjum. 

Heimilt er að breyta ákvæðum þessarar skipulagsskrár að einróma tillögu sjóðsstjórnar 

og með samþykki þeirra aðila er skipa í stjórn hans. 

Tilgangi sjóðsins má þó aldrei raska. 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.
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AUGLÝSING 
um náttúruminjaskrá. 

Náttúruverndarráð hefur gengið frá nýrri náttúruminjaskrá, sbr. 28. gr. laga um 

náttúruvernd nr. 47/1971 svohljóðandi: 

FRIÐLÝST SVÆÐI OG NÁTTÚRUMINJAR 

SUÐVESTURLAND 

FRIÐLÝST SVÆÐI 

FRIÐLÖND: 

Eldey, Gull. Friðlýst með lögum 1940. Lýst friðland 1960. Friðlýsing endurskoðuð sbr. 

auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 119/1974. Stærð 2 ha. 

Ástjörn, Hafnarfirði. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 189/1978. 

Stærð 25 ha. 

Grótta, Seltjarnarnesi. Lýst friðland 1974. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í 
Stjórnartíðindum B, nr. 13/1984. Stærð 5 ha. 

Varmárósar, Mosfellsbæ. Lýstir friðland 1980. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í 
Stjórnartíðindum B, nr. 506/1987. Stærð 9,6 ha. 

NÁTTÚRUVÆTTI: 

Eldborg í Bláfjöllum, Reykjavík. Fyrst friðlýst 1971. Lýst náttúruvætti með auglýsingu í 
Stjórnartíðindum B, nr. 121/1974. Stærð 50 ha. 

Eldborgir undir Geitahlíð, Grindavík. Friðlýstar sem náttúruvætti með auglýsingu í 

Stjórnartíðindum B, nr. 622/1987. Stærð 10,5 ha. 

Hamarinn, Hafnarfirði. Friðlýstur sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B. 

nr. 188/1984. Stærð 2 ha. 

Tröllabörn í Lækjarbotnum, Kópavogi. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í 

Stjórnartíðindum B, nr. 294/1983. Stærð $ ha. 

Víghólar, Kópavogi. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 

778/1983. Stærð 1 ha. 

Borgir, Kópavogi. Friðlýstar sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 

269/1981. Stærð 3 ha. 

Laugarás, Reykjavík. Friðlýstur sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 

41/1982. Stærð 1 ha. 

Háubakkar við Elliðaárvog, Reykjavík. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í 

Stjórnartíðindum B, nr. 347/1983. Stærð 2 ha. 

Steðji (Staupasteinn) á Skeiðhól, Kjósarhr., Kjós. Friðlýstur sem náttúruvætti með 

auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 218/1974. Stærð 7 ha.
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FÓLKVANGAR: 

Bláfjöll, Bessastaðahr., Garðabær, Gerðahr., Grindavík, Hafnarfjörður, Keflavík, Kópa- 
vogur, Miðneshr. „Njarðvík, Reykjavík, Seltjarnarnes, Selvogshr. og Vatnsleysustrandarhr. 
Fólkvangur 1973. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 173/ 
1985. Stærð 8 400 ha. 

Rauðhólar, Reykjavík. Svæðið friðlýst sem náttúruvætti 1961. Friðlýst sem fólkvangur með 
auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 185/1974. Stærð 45 ha. 

Reykjanesfólkvangur, Garðabær, Grindavík, Hafnarfjörður, Keflavík, Kópavogur, Njarð- 
vík, Reykjavík, Seltjarnarnes og Selvogshr. Friðlýstur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, 
nr. 520/1975. Stærð 30 000 ha. 

NÁTTÚRUMINJAR 

1. Keilir — Höskuldarvellir — Eldborg við Trölladyngju, Grindavík, Vatnsleysustrand- 
arhr., Gull. (1) Mörk svæðisins eru um Keili að vestan, Markhelluhól að norðan, 
fylgja síðan vesturmörkum Reykjanesfólksvangs á móts við Hverinn eina, þaðan um 
Drittell í Keili. (2) Mikið gígasvæði vestan í Vesturhálsi, liggur frá Höskuldarvöllum 
suður á milli Oddafells og Trölladyngju til Selsvalla, en úr gígaröðinni þar hefur 
Afstapahraun runnið. Gígasvæðið er að hluta innan Reykjanesfólksvangs. Norðan 
undir Trölladyngju er einstakur gígur, Eldborg, myndaður á sögulegum tíma. Á 
vesturmörkum svæðisins gnæfir móbergsfjallið Keilir. 

2. Katlahraun við Selatanga, Grindavík. (1) Austurmörk fylgja mörkum Reykjanesfólks- 
vangs að þjóðvegi, eftir honum að hlíðum Höfða, þaðan suður í Mölvík. (2) Stórbrotið 
landslag, hrauntjarnir og hellar. Friðaðar söguminjar við Selatanga. 

3. Hraunsvík og Festarfjall, Grindavík. (1) Fjaran í Hraunsvík frá Hrauni að Lambastapa, 
ásamt kríuvarpi á Hraunssandi vestan Hrólfsvíkur. Suðurhluti Festarfjalls. (2) Snotrir 
sjávarhamrar og brimrofin eldstöð, Festarfjall. Fjölbreytt sjávarlíf. Fjölsóttur náttúru- 
skoðunarstaður. 

4. Sundhnúksröðin — Fagridalur, Grindavík. (1) Sundhnúksgígaröðin öll, frá Melhól, 
um Hagafell, Sundhnúk, hluta Stóra-Skógfells, 3,5 km norðaustur í átt að Kálffelli, 
ásamt 400 m breiðu svæði beggja vegna gígaraðarinnar og Fagradal sem gengur austur 
af enda gígaraðarinnar. (2) Tæplega 9 km löng gígaröð sem kennd er við Sundhnúk. 
Snotrar hrauntraðir í suðvesturhlíð Hagafells. Grindavíkurbær stendur á hrauni úr 
gígaröðinni. Fagridalur er grösugt dalverpi við norðvesturhorn Fagradalsfjalls. Sögu- 
minjar. 

5. Strandsvæði vestan Grindavíkur, Grindavík. (1) Strandlengjan frá Litlubót, ásamt 
Gerðavallabrunnum, vestur að Vörðunesi. (2) Fjölbreyttur strandgróður, fjölskrúðugt 
fuglalíf. Djúpar vatnsfylltar gjár, snotur hraunkantur með sjávartjörnum. 

6. Eldvörp — Reykjanes — Hafnaberg, Grindavík, Hafnahr., Gull. (1) Mörk liggja úr 
Mölvík, nokkru austan Vatnsstæðis, 500 m austan Eldvarpagígaraðarinnar, norðaustur 
fyrir gíginn Lat, að borholu Hitaveitu Suðurnesja, HSK-10 við Lágar, í Þórðartell, 
þaðan bein lína í veg fyrir botni Stóru-Sandvíkur, norðvestur með honum niður að 
Lendingamel, eftir Hafnabergi að eyðibýlinu Eyrarbæ. (2) Reykjanesið er framhald 
Reykjaneshryggjarins á landi, sem er gliðnunarbelti á mótum tveggja platna.
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

18. 

16. 

Stórbrotin jarðfræði, m.a. gígaraðirnar Eldvörp og Stampar, dyngjurnar Skálafell, 

Háleyjabunga og Sandfellshæð, ásamt fjölda gjáa, sprungna og hrauntjarna. Allmikið 

hverasvæði, fjölskrúðugur jarðhitagróður, sérstæð volg sjávartjörn. Hafnaberg er lágt 
fuglabjarg með fjölmörgum tegundum bjargfugla. Aðgengilegur staður til fuglaskoð- 

unar. 

Ósar, Hafnahr., Miðneshr., Gull. (1) Vogurinn með strandlengju, fjörum og 

grunnsævi austan línu sem dregin er á milli Hafna og Þórshafnar. (2) Mikið og sérstætt 

botndýralíf, fjölbreyttar fjörur, vetrarstöðvar ýmissa fuglategunda. 

Fjörur og tjarnir á Rosmhvalanesi, Miðneshr., Gerðahr., Gull. (1) Fjörur og 

sjávarfitjar frá Stafnesi að Rafnkelsstaðabergi, m.a. Sandgerðistjörn, Gerðasíki, 
Miðhúsasíki og Útskálasíki. (2) Fjölbreyttur strandgróður og ýmsar fjörugerðir. 

Lífauðugar sjávartjarnir og mikið fuglalíf. 

. Seltjörn, Snorrastaðatjarnir og hluti Hrafnagjár, Njarðvík, Vatnsleysustrandarhr., 

Gull., Grindavík. (1) Svæði frá Seltjörn til Snorrastaðatjarna, ásamt skógarreitum. 
Einnig syðsti hluti Hrafnagjár. (2) Gróskumikill gróður í Snorrastaðatjörnum. 
Gróðursælir skógarreitir undir Háabjalla og í Sólbrekkum. Mikilvægur áningarstaður 
farfugla vor og haust. Kjörið útvistarsvæði. Hrafnagjá er misgengissprunga með 

fjölbreyttum gróðri. 

Tjarnir á Vatnsleysuströnd, Vatnsleysustrandarhr. Gull. (1) Síkistjörn, Vogatjörn, 

Mýrarhústjörn, Gráhella, tjarnir við Hlöðunes, Ásláksstaðatjörn, Sjónarhólstjörn, 

Knarrarnestjörn, Landakotstjörn, Kálfatjarnartjörn og Bakkatjörn, ásamt nánasta 

umhverfi. (2) Lífríkar tjarnir með fjölbreyttu fuglalífi. 

Látrar við Hvassahraun, Vatnsleysustrandarhr., Gull. (1) Fjaran og strandlengjan frá 

Fögruvík að Stekkjarnesi suður að þjóðvegi ásamt ísöltum tjörnum og Hvassahrauns- 

kötlum sunnan vegar. (2) Sérstætt umhverfi með miklu og óvenju fjölskrúðugu 

fjörulífi og gróðri. Sjávartjarnir með mismikilli seltu. Katlarnir eru reglulegar 
hraunkúpur, e.k. gervigígar, á sléttri klöpp í Hvassahrauni. Útivistarsvæði með mikið 
rannsókna- og fræðslugildi í nánd við þéttbýli. 

Straumsvík, Hafnarfirði. (1) Fjörur, strendur svo og tjarnir með fersku og ísöltu vatni 

við innanverða Straumsvík, frá Urtartjörn vestan Straums suður fyrir Þorbjarnarstaði 

að athafnasvæði Ísal. (2) Tjarnir með einstæðum lífsskilyrðum, allmikið fuglalíf. 

Hvaleyrarlón og umhverfi, Hafnarfirði. (1) Hvaleyrarlón og fjörur umhverfis Hval- 

eyrarhöfða að Þvottaklettum í Hraunavík. (2) Lífauðugar leirur og malarfjörur. Mjög 

þýðingarmikill áningarstaður farfugla, einkum vaðfugla. Fjölsótt útivistarsvæði. 

Vífilsstaðavatn og Hraunsholtslækur, Garðabæ. (1) Vífilsstaðavatn ásamt 200 m spildu 

umhverfis vatnið. Hraunsholtslækur frá upptökum til ósa í Arnarnesvogi auk 200 m 

breiðrar spildu af Búrfellshrauni meðfram læknum að sunnan. (2) Lítt raskað vatn 

með góðri veiði, snotur lækur milli hrauns og hlíðar. Vinsælt útivistarsvæði. 

Búrfell og Búrfellsgjá, Garðabæ. (1) Búrfell og hrauntröðin, Búrfellsgjá og Selgjá, 

ásamt um 200 m breiðri spildu beggja vegna gjárinnar. (2) Eldstöð frá nútíma, ein 

sérstæðasta hrauntröð landsins. 

Urriða(kots)vatn, Garðabæ. (1) Urriða(kots)vatn allt. (2) Hraunjaðar, mýrlendi, 

gróðurmikið vatn. Auðugt lífríki við þéttbýli.
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

21. 

28. 

29. 

30. 

Gálgahraun, Garðabæ. (1) Afmarkast af vegi út á Álftanes að sunnan, en 
hraunjöðrum að austan og vestan. (2) Nyrsta tunga af rúmlega 10 km löngu hrauni 
sem komið er úr Búrfelli (nr. 15). Tilkomumikið nútímahraun með lífauðugum 
sjávarfitjum. Söguminjar. Kjörið útivistarsvæði í þéttbýli. 

Bessastaðanes og fjörur á Álftanesi, Bessastaðahr., Gull., Garðabæ, Kópavogi, 
Hafnarfirði. (1) Fjaran frá Bala í Hafnarfirði að Kársnesi í Kópavogi. Bessastaðanes 
allt og Lambhúsatjörn, Bessastaðatjörn, Skógtjörn og Kasthúsatjörn. (2) Fjölbreyttar 
tjarnir, fjörur og grunnsævi með auðugu lífríki. Vinsælt útivistarsvæði. 

Fossvogsbakkar, Reykjavík. (1) Strandlengja í innanverðum Fossvogi frá botni hans að 

Nauthólsvík. (2) Setlög með skeljum frá síðasta hlýskeiði ísaldar. 

Öskjuhlíð, Reykjavík. (1) Öskjuhlíð milli Hafnarfjarðarvegar, Hlíðarfótar og Öskju- 
hlíðarskóla. (2) Vinsæll og fjölsóttur útsýnisstaður og útivistarsvæði. Minjar um hæstu 
sjávarstöðu frá ísaldarlokum. 

Tjörnin og Vatnsmýrin, Reykjavík. (1) Tjarnir allar með hólmum og bökkum. 
Vatnsmýrin milli Hringbrautar, Norræna hússins og Háskólavallar. (2) Mikið fuglalíf, 
varpland í miðri borg. Vinsælt útivistarsvæði. 

Valhúsahæð, Seltjarnarnesi. (1) Kollur Valhúsahæðar, ofan Skólabrautar og Stranda. 
(2) Utivistarstaður og útsýni í þéttbýli. 

Seltjarnarnesfjörur og Suðurnes, Seltjarnarnesi. (1) Fjörur kringum nesið frá Bakka 

að Bygggarði. Suðurnes allt, Kotagrandi, Bakkagrandi og Bakkatjörn. (2) Fjöl- 

breyttar fjörur og strandgróður ásamt sjávartjörnum, ríkulegt fuglalíf. Jarðlög með 

skeljaleifum frá síðasta hlýskeiði ísaldar og ísaldarlokum. Vinsælt útivistarsvæði. 

Vesturhorn Laugarness, Reykjavík. (1) Fjörur og strandbelti á vesturströnd Laugar- 
ness, frá Kleppsvegi að sunnan norður á móts við Héðinsgötu. (2) Óröskuð 
strandlengja með sérkennilegum sjávarrofnum klettum. Vinsæll útivistar- og útsýnis- 
staður. 

Elliðaárdalur, Reykjavík, Kópavogi. (1) Vatnasvið Elliðaár í Elliðaárdal, frá upp- 
tökum í Elliðavatni allt til ósa. (2) Fjölbreytt náttúrufar, kjörið útivistarsvæði í 
þéttbýli. 

Myllulækjartjörn í Heiðmörk, Reykjavík. (1) Myllulækjartjörn, Myllulækur og mýrin 
norðan og austan tjarnarinnar. (2) Fjölskrúðugur gróður og fuglalíf. Svæðið er innan 
Heiðmerkur, sem er umsjónarsvæði Skógræktarfélags Reykjavíkur. 

Grafarvogur, Reykjavík. (1) Leirur í Grafarvogi. (2) Einn mikilvægasti viðkomustaður 
farfugla, einkum vaðfugla, á höfuðborgarsvæðinu. 

Gufuneshöfði, Reykjavík. (1) Vestur- og norðurhluti Gufuneshöfða, inn að vegi Í 
Gufunesi, ásamt fjöru og grunnsævi. (2) Stórgrýttur höfði með jökulminjum og brattri 
strönd. Kjörið útivistarsvæði, gott útsýni. 

Viðey, Reykjavík. (1) Öll Viðey. (2) Lítt snortin og vel gróin eyja með fjölbreyttu 
landslagi í nánd við þéttbýli. Vinsælt útivistarsvæði. Söguminjar. 

Eyjar á Kollafirði, Reykjavík, Kjalarneshr., Kjós. (1) Þerney, Lundey, Engey og 
Akurey. (2) Lágar, grónar eyjar í næsta nágrenni við þéttbýli. Varpstöðvar allmargra 
fuglategunda.
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31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

31. 

Úlfarsá og Blikastaðakró, Reykjavík, Mosfellsbæ. (1) Úlfarsá frá upptökum í 

Hafravatni til ósa ásamt um 200 m breiðum bakka beggja vegna árinnar. Fjörur og 

grunnsævi ásamt 50 m breiðri strandlengju í Blikastaðakró, suður að Eiðsgranda, eftir 
honum og austurströnd Geldinganess í Réttarnes, þaðan bein lína í ósa Úlfarsár. 

Leiruvogur og Varmá, Mosfellsbæ. (1) Óshólmar Leirvogsár, ásamt strandlengju, 

fjörum og grunnsævi út að Blikastaðakró og Gunnunesi. Varmá frá upptökum til ósa. 

(2) Fjölbreytilegur strandgróður, lífríkar fjörur, mikið fuglalíf. Varmá er eitt fárra 
varmavatna á landinu og hefur mikið vísindalegt gildi. Hluti svæðisins hefur þegar 
verið friðlýstur, Friðland við Varmárósa. 

Tröllafoss, Mosfellsbæ, Kjalarneshr., Kjós. (1) Tröllafoss í Leirvogsá ásamt nánasta 

umhverfi. (2) Snotur foss í fallegu gljúfri á vinsælli gönguleið. 

Andríðsey, Kjalarneshr., Kjós. (1) Eyjan öll. (2) Mikið fuglalíf, mesta varpeyjan við 
sunnanverðan Faxaflóa. 

Laxárvogur, Kjósarhr., Kjós. (1) Grunnsævi, fjörur og strandlengja frá ósi Laxár út að 

línu milli Hálsness og Hvalfjarðareyrar. (2) Víðáttumiklar leirur með fjölbreyttu 

dýralífi og gróðri. 

Þórufoss, Kjósarhr., Kjós. (1) Þórufoss í Laxá ásamt nánasta umhverfi. (2) Tilkomu- 
mikill foss í fögru gljúfri. Vinsæll áningarstaður. 

Brynjudalur og Botnsdalur, Kjósarhr., Kjós., Hvalfjarðarstrandarhr., Borg. (1) Lönd 

Litla- og Stóra-Botns, Hrísakots, Ingunnarstaða, Þrándarstaða og Skorhaga. Svæðið 

tekur yfir fjörur í Botnsvogi og Brynjudalsvogi svo og Brynjudal og Botnsdal, allt upp 
fyrir Hvalvatn. (2) Fagrir dalir, töluverður kjarrgróður. Mjög lífauðugar leirur, mikið 

fuglalíf. Glymur, hæsti foss landsins er í Botnsá. 

VESTURLAND 

FRIÐLÝST SVÆÐI 

FRIÐLÖND: 

Geitland, afréttur Hálsa- og Reykholtsdalshr., Borg. Lýst friðland með auglýsingu í 

Stjórnartíðindum B, nr. 283/1988. Stærð 11 750 ha. 

Húsafellsskógur, Hálsahr., Borg. Lýstur friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 

217/1974. Stærð 440 ha. 

Búðahraun, Staðarsv., Breiðuvíkurhr., Snæf. Lýst friðland 1977. Friðlýsing endurskoðuð 
með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 357/1979. Stærð 915 ha. 

Ströndin við Stapa og Hellna, Breiðuvíkurhr., Snæf. Lýst friðland 1979. Friðlýsing 
endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 284/1988. Stærð 58 ha. 

Melrakkaey, Eyrarsveit, Snæf. Lýst friðland 1971. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í 

Stjórnartíðindum B, nr. 118/1974. Stærð 9 ha.
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NÁTTÚRUVÆTTI: 

Hraunfossar - Barnafoss, Hálsahr., Borg., Hvítársíðuhr., Mýr. Friðlýstir sem náttúruvætti 

með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 410/1987. Stærð 39 ha. 

Grábrókargígar, Norðurárdalshr., Mýr. Friðlýstir sem náttúruvætti 1962. Friðlýsing endur- 

skoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 216/1975. Stærð 34 ha. 

Eldborg í Hnappadal, Kolbeinsstaðahr., Snæf. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í 

Stjórnartíðindum B, nr. 309/1974. Stærð 150 ha. 

Bárðarlaug, Breiðuvíkurhr., Snæf. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíð- 
indum B, nr. 445/1980. Stærð 50 ha. 

NÁTTÚRUMINJAR 

37. Brynjudalur og Botnsdalur, Kjósarhr., Kjós., Hvalfjarðarstrandarhr., Borg. (1) Lönd 
Litla- og Stóra-Botns, Hrísakots, Ingunnarstaða, Þrándarstaða og Skorhaga. Svæðið 

tekur yfir fjörur í Botnsvogi og Brynjudalsvogi svo og Brynjudal og Botnsdal, allt upp 
fyrir Hvalvatn. (2) Fagrir dalir, töluverður kjarrgróður. Mjög lífauðugar leirur, mikið 
fuglalíf. Glymur, hæsti foss landsins er í Botnsá. 

38. Leirárvogur, Leirár- og Melahr., Skilmannahr., Borg. (1) Fjörur og grunnsævi frá 
ósum Leirár og Súlueyri að norðan og Hvítanesi að sunnan. (2) Víðáttumiklar leirur 

með auðugu smádýralífi. Selalátur og fjöldi vaðfugla. 

39. Reykjadalsá, Reykholtsdalshr., Hálsahr., Borg. (1) Reykjadalsá frá Velli (Árhver) að 
mótum árinnar við Hvítá. (2) Lygn og gróðurmikil á, sem helst auð að vetrinum vegna 

hveravatns sem í hana rennur. Vetrarstöðvar andfugla. Svigðumyndun árinnar er 
óvenju falleg. 

40. Jarðhitasvæði í Deildartungu, Reykholtsdalshr., Borg. (1) Hvera- og laugasvæði, sem 

nær frá Kársnesi norður að Deildartunguhver. Tilheyrir landi Deildartungu. (2) 

Samfellt jarðhitakerfi með hverum, laugum og lindum. Athyglisverður gróður og 
dýralíf. 

41. Deildartunguhver ásamt hverahól, Reykholtsdalshr., Borg. (1) Hverinn ásamt hvera- 
hólnum. (2) Deildartunguhver er vatnsmesti hver landsins. Einstætt gróðurfar. 

42. Sudda, Reykholtsdalshr., Borg. (1) Laug norðan við eyðibýlið Suddu og nágrenni 

hennar. (2) Laug í miklum dýjum. Óvenju fjölskrúðugt dýralíf. Ein af fáum 
ósködduðum laugum í Borgarfirði. 

43. Vellir (Árhver), Reykholtsdalshr., Borg. (1) Hverinn og nánasta umhverfi. Er á 

jarðamörkum $turlureykja og Kjalvararstaða. (2) Goshver í miðri Reykjadalsá. Einn 

af fáum ósködduðum hverum í Borgarfirði. 

44. Hægindakotshver, Reykholtsdalshr., Borg. (1) Hver við bæinn Hægindi. (2) Hver í 

alfaraleið með allfjölbreyttu dýralífi. Nýttur til upphitunar íbúðarhúss, en er þó 
óskemmdur. 

45. Fossar í Rauðsgili, Hálsahr., Borg. (1) Fossar í Rauðsgili ásamt nánasta umhverfi 

nálægt samnefndum bæ. (2) Einkar snotur fossaröð í fögru gili.
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46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

$1. 

52. 

53. 

54. 

539. 

Húsafell, Hálsahr., Borg. (1) Jörðin Húsafell. (2) Tilkomumikið, fjölbreytt landslag, 
víðlendur skógur, laugar og lindir. Vinsælt útivistarsvæði. Þegar friðað að nokkru á 

vegum landeigenda, Skógræktar ríkisins og Náttúruverndarráðs, Friðland í Húsafells- 

skógi. 

Hellar í Hallmundarhrauni, Hvítársíðuhr., Mýr. (1) Surtshellir, Stefánshellir og 

Víðgelmir, svo og hraunið hið næsta þeim, í landi Kalmanstungu. (2) Stórir 

hraunhellar, Surtshellir er stærstur og nafntogaðastur íslenskra hella. 

Arnarvatnsheiði og Tvídægra, Mýr., V.-Hún. (1) Vatnasvæði Arnarvatnsheiðar og 

Tvídægru. Að sunnan liggja mörk frá Guðnahæð í Efri-Fljótsdrögum um Eiríksgnípu í 

topp Lambafells norðan Strúts og þaðan vestur í Vatnshnúk, um Spenaheiði, Sléttafell 
í Litlaskálshæð. Austurmörk eru úr Litlaskálshæð um Suðurmannasandfell í Guðna- 

hæð. (2) Frjósamar tjarnir, stöðuvötn, flóar og ár á vatnasviði Þverár, Hvítár, 

Hrútafjarðarár, Miðfjarðarár og Víðidalsár. Silungsveiði og mikið fuglalíf. 

Grábrókarhraun og Hreðavatn, Norðurárdalshr., Stafholtstungnahr., Mýr. (1) Grá- 

brókarhraun norðan hreppamarka allt austur að Bjarnardalsá og Norðurá, ásamt 
Hraunsey og fossinum Glanna. Hreðavatn allt og suðurhlíðar Setmúla milli Kiðár og 
Brekkuár. (2) Fjölbreytt og fagurt umhverfi, fjölsótt útivistarsvæði. Setlög með 
steingerðum plöntum frá tertíer í Brekkuárgili, Hestabrekku og Þrimilsdal. 

Ferjubakkaflói — Ystatunga, Borgarhr., Stafholtstungnahr., Mýr. (1) Ferjubakkaflói 

við Eskiholt, Hóp, neðanverð Gljúfurá og Norðurá með bökkum ásamt Ystutungu 
sunnan Sólheimatungu. Að sunnan ræður þjóðvegur, að vestan Tjarnarás, Hóp og 

Gljúfurá, Norðurá og síðan Hvítá að austan. (2) Víðáttumiklir flóar og flæðilönd, 
gróðursæl síki og lygnar ár. Einn mikilvægasti viðkomustaður andfugla hérlendis. 

Borgarfjörður utanverður, Borg., Mýr. (1) Fjörur og grunnsævi í Borgarvogi, 
Langárósi, ásamt utanverðum Borgarfirði frá línu á milli Straumeyrar og Brákareyjar 
suður að Belgsholtshólma í Melasveit og vestur um Þórmóðssker að Álftanesi á 

Mýrum. Langárós upp að Skuggafossi. (2) Víðáttumikið grunnsævissvæði, leirur og 

fitjar með miklu fuglalífi. Utanverður Borgarfjörður hefur afar mikla þýðingu fyrir 
æðarfugl síðari hluta sumars. Langárós er einn lengsti og frjósamasti árós landsins. 

Hjörsey — Straumfjörður, Álftaneshr., Hraunhr., Mýr. (1) Hjörsey, Hjörseyjarsandur 

og aðrar eyjar og sker milli Hjörseyjarsands og Straumfjarðar ásamt fjörum og 

grunnsævi. (2) Leirur, mýrlendi og sjávartjarnir með miklum gróðri og dýralífi. 

Mikilvægt svæði fyrir fuglalíf. 

Löngufjörur, Mýr., Snæf. (1) Fjörur og grunnsævi ásamt strandlengju, eyjum og 

skerjum frá Ökrum og Hvalseyjum í Hraunhreppi vestur fyrir Sauratjörn í Miklaholts- 

hreppi svo og Laxárbakkaflói og Glámsflói. (2) Grunnsævi, víðáttumiklar leirur, 

sandfjörur og fitjar, auk fjölda eyja og skerja. Blautir brokflóar. Afar mikilvægt svæði 

fyrir fuglalíf. 

Barnaborg og Barnaborgarhraun, Kolbeinsstaðahr., Snæf. (1) Barnaborg ásamt öllu 

Barnaborgarhrauni. (2) Ufið apalhraun frá nútíma, víða lyngi- og kjarrivaxið, runnið 

frá Barnaborg, eldvarpi í miðju hrauninu, kjörið útivistarsvæði. 

Gerðuberg, Eyjahr., Snæf. (1) Stuðlabergsbelti milli bæjanna Gerðubergs og Ytra- 

Rauðamels, ásamt brekkunum niður að þjóðvegi. (2) Tilkomumikið stuðlað hraunlag 
og gróskumiklar blómabrekkur.
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56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

ól. 

62. 

63. 

64. 

63. 

66. 

67. 

68. 

69. 

Gullborg og Gullborgarhellar, Kolbeinsstaðahr., Snæf. (1) Gullborg ásamt hrauni, þar 
sem eru Borgarhellir, Vegghellir og Flórhellir, auk tveggja nafnlausra hella. Tilheyrir 

landi Syðra-Rauðamels, Heggstaða og Hraunholta. (2) Gígur og sérkennilegir 
hraunhellar með töluverðum dropsteinsmyndunum. 

Rauðamelsölkelda, Eyjahr., Snæf. (1) Ölkeldan og næsta nágrenni hennar. (2) Ein af 
merkari ölkeldum landsins. 

Ölkelda, Staðarsveit, Snæf. (1) Ölkelda við samnefndan bæ í Staðarsveit. (2) Ósnortin, 
snotur ölkelda. 

Tjarnir við Ytri-Garða, Staðarsveit, Snæf. (1) Hofgarðatjörn og tjörnin Kúka ásamt 

votlendi umhverfis þær. (2) Gróðurmiklar tjarnir og votlendi, þar sem finnast 
sjaldgæfar plöntutegundir. Auðugt dýralíf. 

Lýsuhóll, Staðarsveit, Snæt. (1) Laug og kalkútfellingar við bæinn Lýsuhól, ásamt 
hallamýri ofan þeirra að brekkurótum. (2) Ovenjulegt gróðurfar, sjaldgæfar plöntur 

og sérstæð kalkútfelling við laugina. 

Bjarnarfoss, Staðarsveit, Snæf. (1) Foss suðaustur af Mælifelli, ásamt stuðlabergs- 

hömrum beggja vegna og gróskumiklum brekkum neðan þeirra. (2) Hár og 
tignarlegur foss, sem blasir við frá Búðum. Tilkomumiklir hamrar og sérstæður 
gróður. 

Undir Jökli, Breiðuvíkurhr., Snæf. (1) Lönd býla vestan Snæfellsjökuls frá Dagverðará 

að sunnan að Skarðsvík og Gufuskálamóðu að norðan. (2) Fjölbreytilegt landslag, frá 

fjörum til efstu tinda Snæfellsjökuls. Eldstöðvar og hraun frá nútíma. Fjölsótt 

útivistarsvæði. 

Kerlingarfoss, Neshr., Snæf. (1) Foss í Fossgili, suðaustur af Ingjaldshóli svo og 

umgjörð fossins. (2) Hár og vatnsmikill foss með stuðlabergshömrum beggja vegna. 

Búlandshöfði, Fróðárhr., Eyrarsveit, Snæf. (1) Setlög í Búlandshöfða frá Mávahlíð að 
Höfða. (2) Merk jarðlög með steingerðum skeljum. 

Stöð (Brimlárhöfði), Eyrarsveit, Snæf. (1) Setlög í austurhlíð fjallsins. (2) Jarðlög með 
skeljum og blaðförum frá hlýskeiði á ísöld. 

Berserkjahraun, Hraunsfjörður og nálæg vötn, Helgafellssveit, Snæf. (1) Berserkja- 

hraun allt og Hraunsfjörður innan Seljaodda ásamt Hraunsfjarðarvatni, Baulárvalla- 
vatni og Selvallavatni. (2) Stórbrotið apalhraun með gíghólum og söguminjum, 

Berserkjagötu og Berserkjadys. Lífauðugar fjörur, veiðivötn. Svæðið er kjörið til 

útivistar. 

Fjörur í Álftafirði, Vigrafirði og Hofsstaðavogi, Helgafellssveit, Skógarstrandarhr., 

Snæf. (1) Fjörur og grunnsævi í Álftafirði og Vigrafirði innan Helgafellseyja og 

Galtareyjar, svo og í Hofsstaðavogi út að Jónsnesi og Kóngsbakka. (2) Miklar og 

frjósamar leirur og þangfjörur. Mikil umferð farfugla. 

Helgafell, Helgafellssveit, Snæf. (1) Fellið og nánasta umhverfi. (2) Sérkennileg 
klettaborg, stuðluð gosrásarfylling. Fagurt útsýni og fjölbreyttur gróður í hlíðum. 

Söguhelgi. 

Elliðaey, Stykkishólmi. (1) Öll eyjan ásamt Breiðhólma og Dýrhólma. (2) Sérstætt 

landslag, stuðlabergsmyndanir. Mikið fuglalíf.
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70. Hrappsey og Klakkeyjar, Klofningshr., Dal. (1) Hrappsey, Skertla, Skarða, Dímuna- 

klakkar, Stekkjarey og Bæjarey. (2) Einstakt landslag í Klakkeyjum og sérstæð berg- 

gerð í Hrappsey. 

71. Saltadý, Haukadalshr., Dal. (1) Saltadý í landi Hamra í Haukadal og umhverfi þess. 
(2) Sölt laug, óvenjulegt gróðurfar. 

72. Tungustapi, Hvammshr., Dal. (1) Klettastapi fyrir miðjum Sælingsdal, milli Gerðis og 

Sælingsdalstungu. (2) Áberandi einkenni í landi og vætti í íslenskum þjóðsögum. 

73. Skeljaleifar í Kaldrana, Saurbæjarhr., Dal. (1) Fundarstaðir skeljaleifa á um 200 m 

breiðu strandbelti, frá Kaldrana austur að Holtahlíð í Saurbæ. (2) Merk sjávarsetlög 

með skeljaleifum frá lokum ísaldar. 

74. Ásmóðarey, Skarðshr., Dal. (1) Ásmóðarey, ásamt Svartbakaskeri út af Skarðsströnd. 

(2) Eyjar með fjölskrúðugu fuglalífi. 

75. Rauðseyjar, Skarðshr., Dal. (1) Rauðseyjar allar, Svörtusker, Kjarnaklettur, Sel- 
hólmi, Beitarey, Bæjarey, Köngursey og Asmundarsker. (2) Fallegur eyjaklasi, 

landslag dæmigert fyrir Breiðafjarðareyjar. Fjölbreytt fuglalíf. 

76. Breiðafjarðareyjar, Snæf., Dal., A.- og V.-Barð. (1) Eyjar allar, hólmar og sker á 
Breiðafirði, aðrar en nr. 74, 75, 77-81. (2) Miklar fuglabyggðir, selalátur, auðugar 
fjörur. Æskilegt að settar verði reglur um Breiðafjörð með tilliti til sérstöðu hans og 
gildis, bæði frá náttúrufræðilegu sjónarmiði, búsetu og hlunninda. 

VESTFIRÐIR 

FRIÐLÝST SVÆÐI 

FRIÐLÖND: 

Hrísey, Reykhólahr., A.-Barð. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 425/ 

1977. Stærð 40 ha. 

Flatey, Reykhólahr., A.-Barð. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 395/ 

1975. Stærð 100 ha. 

Vatnsfjörður, Barðastrandarhr. V.-Barð. Lýstur friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum 

B, nr. 96/1975. Stærð 20 000 ha. 

Hornstrandir, Snæfjallahr., N.-Ís. Friðland 1975. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í 

Stjórnartíðindum B, nr. 332/1985. Stærð 58 000 ha. 

NÁTTÚRUVÆTTI: 

Surtarbrandsgil, Barðastrandarhr., V.-Barð. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í 
Stjórnartíðindum B, nr. 103/1975. Stærð 150 ha. 

Dynjandi, Auðkúluhr., V.-Ís. Friðlýstur sem náttúruvætti 1981. Friðlýsing endurskoðuð 

með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 348/1986. Stærð 700 ha.
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76. 

1. 

78. 

79. 

80. 

Sl. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

NÁTTÚRUMINJAR 

Breiðafjarðareyjar, Snæf., Dal., A.- og V.-Barð. (1) Eyjar allar, hólmar og sker á 

Breiðafirði, aðrar en nr. 73, 74, 76—80. (2) Miklar fuglabyggðir, selalátur, auðugar 

fjörur. Æskilegt að settar verði reglur um Breiðafjörð með tilliti til sérstöðu hans og 

gildis, bæði frá náttúrufræðilegu sjónarmiði, búsetu og hlunninda. 

Klofningur, Reykhólahr., A.-Barð. (1) Eyjan tilheyrir Flateyjarlöndum. (2) Sérstætt 

landslag, mikið og fjölbreytt fuglalíf. 

Diskæðarsker og Langey, Reykhólahr., A.-Barð. (1) Eyjarnar tilheyra Flateyjar- 

löndum. (2) Diskæðarsker er jarðfræðilega sérstætt. Gróskumikill gróður og fjölbreytt 

fuglalíf í Langey. 

Hergilsey, Reykhólahr., A.-Barð. (1) Eyjan öll. (2) Óbyggð eyja, fjölbreytt að 
landslagi, stuðlabergsmyndanir. Mikið og fjölskrúðugt fuglalíf. Söguminjar. 

Oddbjarnarsker, Reykhólahr., A.-Barð. (1) Lítil eyja um 11 km vestur af Flatey. (2) 
Sérstætt landslag, jarðhiti, auðugt lífríki, söguminjar. 

Sauðeyjar, Barðastrandarhr., V.-Barð. (1) Eyjaklasi undan Vatnsfirði sunnan frá 

Flötuflögu norður fyrir Æðarsker, tilheyrir Haga. (2) Fagrar og sérstæðar eyjar hvað 

varðar landslag og lífríki. 

Borgarland — Berufjörður, Reykhólahr., A.-Barð. (1) Nesið milli Króksfjarðar og 

Berufjarðar í landi Borgar, Hafrafells, Klukkufells, Mýrartungu og Hríshóls. Fjörur í 

Berufirði öllum út að Bjartmarssteini að austan og Börmum að vestan, ásamt 

Barmahlíð. (2) Sérkennilegt og fagurt landslag. Tjarnir og mýrar með miklu fuglalífi. 

Lífmiklar þangfjörur og leirur, gróskumiklar blóma- og kjarrbrekkur í Barmahlíð. 

Norðurströnd Þorskafjarðar, Reykhólahr., A.-Barð. (1) Fjörur, fitjar og sjávartjarnir 

ásamt skóglendi á norðurströnd Þorskafjarðar, milli Teigsskóga og Hallsteinsness. (2) 

Miklar fjörur og fjölbreytt landslag. Ofan strandar tekur við þéttur skógur. Mjög gott 

sýnishorn af landslagi við norðanverðan Breiðafjörð. 

Fjörur í Djúpafirði, Reykhólahr., A.-Barð. (1) Fjörur í Djúpafirði öllum út að Gróniesi 

og Hallsteinsnesi. (2) Mjög víðlendar, og lífauðugar fjörur með miklu fuglalífi. 

Kjálkafjörður, Kerlingarfjörður og Skálmarnes, Reykhólahr., A.-Barð., Barðastrand- 

arhr., V.-Barð. (1) Svæðið milli Hjarðarness að vestan og Vattardalsár í botni 
Vattarfjarðar að austan. Að norðan liggja mörkin um Kjálkafjarðará og Þingmanna- 

heiði. (2) Ríkulegt gróðurfar með skóglendi í fjörðum, fuglabjarg í Múlanesi. 

Seljárgil í Vaðalsdal, Barðastrandarhr., V.-Barð. (1) Jarðlög með blaðförum við Seljá í 

Vaðalsdal. (2) Vatnasetlög með surtarbrandi og leifum blaða og aldina frá tertíer. 

Bæjarvaðall, Rauðasandshr., V.-Barð. (1) Fjörur í Bæjarvaðli ásamt Rifi og Melanes- 

rifi. (2) Víðáttumiklar, rauðleitar skeljasandsfjörur með fjölbreyttu dýralífi. 

Látrabjarg og Keflavíkurbjarg, Rauðasandshr., V.-Barð. (1) Fuglabjörgin frá Bjarg- 

töngum allt austur að Brimnesi. (2) Stórkostleg fuglabjörg, hin mestu við Norður- 

Atlantshaf. 

Hafnarvaðall, Örlygshöfn, Rauðasandshr., V.-Barð. (1) Hafnarvaðall og Tungurif. (2) 

Leirur og skeljasandsfjörur, fjölskrúðugt lífríki. 
B 58
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92. 

93. 

94. 
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96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

Þórishlíðarfjall, Suðurfjarðarhr., V.-Barð. (1) Setlög með blaðförum í Þórishlíðarfjalli 

við Selárdal. (2) Meðal elstu minja um gróðurfar hérlendis á tertíer. 

Geirþjófsfjörður, Suðurfjarðarhr., V.-Barð. (1) Geirþjófsfjörður innan Krosseyrar- 

tanga og Ófæruness. Að norðan ráða sýslumörk, að suðaustan hreppamörk og 

vatnaskil að sunnan. (2) Fjölbreytt og fagurt landslag, ríkulegur gróður, skóglendi. 

Keldudalur í Dýrafirði, Þingeyrarhr., V.-Ís. (1) Keldudalur og Hraunsland. Afmarkast 

annars vegar af hæstu fjallseggjum og hins vegar af Dýrafirði. (2) Fjölbreytt landslag, 

gróðursælar hlíðar og dalir, umgirt stórskornu fjalllendi. Framhlaup og jökulminjar. 

Ketilseyri í Dýrafirði, Þingeyrarhr., V.-Ís. (1) Jarðlög með plöntusteingervingum í 

norðurhlíð fjallsins Töflu, við bæinn Ketilseyri. (2) Einstæður fundarstaður plöntuleifa 

í rauðu millilagi frá tertíer. 

Botn og Drangar í Dýrafirði, Mýrahr., Þingeyrarhr., V.-Ís. (1) Lambadalur, Lamba- 

dalshlíð, Botnsland og Drangar. Að vestan liggja mörk um Bæjará og Lambadalsá að 

sýslumörkum í Lambadalsskarði. Að austan og sunnan ráða sýslu- og hreppamörk. (2) 

Stórbrotið land, jökulhvilftir og árgljúfur. Fjölskrúðugur gróður, kjarr- og skóglendi. 

Söguminjar. 

Holtsengi og Vöð í Önundarfirði, Mosvallahr., V.-Ís. (1) Fjörur og grunnsævi í innsta 

hluta Önundarfjarðar, innan Holtsodda, ásamt mýrlendi milli Þórustaða og Bjarnar- 

dalsóss. (2) Fjölbreytt lífríki. 

Botn í Súgandafirði, Suðureyrarhr., V.-Ís. (1) Ysti hluti Botnslands inn að Gyltu- 
skarði, ásamt hlíðum. Að norðan ráða sýslumörk og hreppamörk að sunnan. (2) 
Sérstætt gróðurfar, vöxtulegur birkiskógur. Fundarstaður surtarbrands og annarra 
steingerðra plöntuleifa. Meðal elstu minja um gróðurfar hérlendis. 

Gil í Syðridal, Bolungarvík, (1) Surtarbrandslög við Gilsá upp af Syðridal. (2) 

Fundarstaður surtarbrands frá tertíer. Fjölsótt útivistarsvæði. 

Seljalandsdalur og Tungudalur, Ísafjarðarkaupstað. (1) Dalirnir frá eggjum Eyrar- 

fjalls, að hreppamörkum á Botnsheiði, um Austmannafall og Hnífa yfir Tunguá við 

Tunguskóg og þaðan á Skíðaveg. (2) Fjölbreytt landslag, skógur, gil, ár og fossar. 
Ákjósanlegt útivistarsvæði. 

Fjörur í botni Skutulsfjarðar, Ísafjarðarkaupstað. (1) Fjörur í botni Skutulsfjarðar frá 

ósi Tunguár að vestan að syðri enda flugvallar á Skipeyri að austan. (2) Víðáttumiklar, 
lífauðugar leirur, mikið fuglalíf. 

Arnarnes, Ísafjarðarkaupstað. (1) Strandlengjan ásamt fjörum, frá Stóra-Bási í 

Skutulsfirði, um Arnarnes og inn fyrir Arnarneshamar. (2) Sérkennileg klettaströnd, 

lífauðug fjara og mikið fuglalíf. 

Hestfjarðarbrúnir og Eiði, Súðavíkurhr., N.-Ís. (1) Vestanverður botn Hestfjarðar 

sunnan frá hreppamörkum að Vatnsdalsá í botni Seyðisfjarðar, ásamt Eiði. Að vestan 

fylgja mörkin 300 m hæðarlínu, en strönd Hestfjarðar að austan. (2) Sérstæðar 
sjávarrofsmyndanir. Birkikjarr. 

Mjóifjörður, Reykjafjarðarhr., N.-Ís. (1) Vestanverður Mjóifjörður, Heydalur, 

Gljúfurárdalur, Seljadalur og Látur, ásamt aðliggjandi fjalllendi. Suðurmörk liggja um 

Botnsfjall, Grímshól og í hreppamörk vestan Djúpavatns, þaðan um hreppamörk allt 

norður að Digranesi. (2) Fjölbreytt landslag, fagurt og gróskumikið kjarrlendi.
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103. Botn Ísafjarðar, Reykjafjarðarhr., N.-Ís. (1) Dalbotninn vestan hreppamarka upp að 
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112. 

113. 

114. 

efstu klettabrúnum, frá Hestakleif suður á móts við Torfadal. (2) Sérstætt gróðurfar. 

Reykjanes við Ísafjörð, Reykjafjarðarhr., N.-Ís. (1) Allt nesið norðan Rauðagarðs. (2) 
Eitt mesta hverasvæði á Vestfjörðum. Sérkennilegar sjávarrofsmyndanir, sérstætt 
gróðurfar og fjölskrúðugt fuglalíf. 

Vatnsfjarðarnes og Borgarey, Reykjafjarðarhr., N.-Ís. (1) Vatnsfjarðarnes allt og 
fjörur norðan botns Vatnsfjarðar og Saltvíkur í Mjóafirði ásamt Borgarey. Tilheyrir 
landi Vatnsfjarðar og Skálavíkur. (2) Fagurt og fjölbreytt land, sérstæðar sjávar- 
rofsmyndanir. Grösug eyja með fjölskrúðugu fuglalífi. 

Kaldalón, Nauteyrarhr., Snæfjallahr., N.-Ís. (1) Undirlendi, fjörur og grunnsævi 
austan Lónseyrar og Kaldár upp að fjallsbrúnum allt að Votubjörgum og Jökulholti. 
(2) Fjölbreytt og mikilfenglegt landslag. Ýmsar berggerðir, jökulgarðar, óshólmar, 
leirur og surtarbrandur. Fjölskrúðugur gróður og dýralíf. 

Suðausturhluti Grunnavíkurhrepps hins forna, Snæfjallahr., N.-Ís. (1) Svæðið sunnan 
Skorarheiðar að mörkum hins forna Grunnavíkurhrepps frá Geirólfsnúp að vatna- 
skilum í Drangajökli. Að vestan ráða vatnaskil og síðan Jökulsá til sjávar í Leirufirði. 
(2) Hrikaleg fjöll og sérstæð náttúrufegurð ásamt fjölskrúðugu lífi. Æskilegt að þetta 
svæði verði sameinað friðlandinu á Hornströndum. 

Drangaskörð, Árneshr., Strand. (1) Hríkalegur klettarani austur úr Drangahálsi 
norðan Drangavíkur ásamt undirlendi. (2) Stórskorinn klettarani með djúpum 
skörðum mótaður af rofi jökla frá ísöld. 

Grásteinn (Silfursteinn), Árneshr., Strand. (1) Stór granítsteinn í landi Stóru — Á víkur. 
(2) Talið er að steinninn hafi borist til landsins með hafís í lok ísaldar. Einn stærsti 
steinninn af erlendum uppruna á landinu. 

Veiðileysufjörður — Kaldbaksdalur, Árneshr., Kaldrananeshr., Strand. (1) Fjalllendið 
milli Veiðileysufjarðar og Kaldbaksdals. Að sunnan ræður Kaldbaksá, þaðan í Strýtu 
og síðan Bæjará í botn Veiðileysufjarðar. (2) Stórskorið og margbreytilegt landslag. 

Húsavíkurkleif, Kirkjubólshr., Strand. (1) Opna í millilag í blágrýtismyndun rétt við 
þjóðveginn nærri bænum Húsavík. (2) Fundarstaður plöntusteingervinga frá tertíer. 
Afsteypur og för eftir trjáboli. 

Tröllatunga, Kirkjubólshr., Strand. (1) Steingervingalög við Grýlufoss og í Hrafns- 
klettum í Tröllatungu við Steingrímsfjörð. (2) Setlög með steingerðum plöntum frá 
tertíer. 

Mókollsdalur, Fellshr., Strand. (1) Steingervingalög í Hrútagili í Mókollsdal, er í landi 
Þrúðardals. (2) Setlög með steingerðum plöntum og skordýrum frá tertíer. 

Nákuðungslögin við Bæ í Hrútafirði, Bæjarhr., Strand. (1) Malarkambur við Bæjará 
niður af Bæ. (2) Merk sjávarsetlög með skeldýraleifum frá nútíma. Lögin bera vitni 
um hærri sjávarstöðu á miðbiki nútíma, fyrir 4 — 5000 árum.
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NORÐURLAND VESTRA 

FRIÐLÝST SVÆÐI 

FRIÐLÖND: 

Miklavatn, Skarðshr., Staðarhr., Skag. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, 

nr. 29/1977. Stærð 1 550 ha. 

NÁTTÚRUVÆTTI: 

Kattarauga, Áshr., A.-Hún. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B. 

nr. 522/1975. Stærð 1 ha. 

Hveravellir á Kili, A.-Hún. Friðlýstir sem náttúruvætti 1960. Friðlýsing endurskoðuð með 
auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 217/1975. Stærð 170 ha. 

FÓLKVANGAR: 

Hrútey í Blöndu, Blönduóshr., A.-Hún. Friðlýst sem fólkvangur með auglýsingu í 
Stjórnartíðindum B, nr. 521/1975. Stærð 10 ha. 

Spákonufellshöfði, Höfðahr., A.-Hún. Friðlýstur sem fólkvangur með auglýsingu í Stjórnar- 

tíðindum B, nr. 444/1980. Stærð 30 ha. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

NÁTTÚRUMINJAR 

Hindisvík, Þverárhr., V.-Hún. (1) Jörðin Hindisvík á Vatnsnesi. (2) Fjölbreytilegt 
strandlandslag. Eitt mesta selalátur á Norðurlandi. 

Hvítserkur, Þverárhr., V.-Hún. (1) Hvítserkur í vestanverðum botni Húnafjarðar. (2) 

Sérkennilegur brimsorfinn berggangur í sjó. 

Björg — Borgarvirki, Þverárhr., V.-Hún. (1) Að vestan fylgja mörk vesturbakka 

Sigríðarstaðavatns og Hólaá suður á móts við Hrútatanga og síðan vestur- og 

suðurbökkum Vesturhópsvatns að Faxalæk. Að sunnan og austan ráða hreppa- og 
sýslumörk allt norður í Bjargaós. (2) Fagurt og fjölbreytt landslag, björg, tjarnir, 

mýrlendi og sandar. Athyglisverðar jarðmyndanir og fornminjar, Borgarvirki. 

Kerafossar, Þorkelshólshr., V.-Hún. (1) Fossar og árrofsmyndanir í Fitjaá í Víðidal. 

(2) Fríðir fossar og flúðir, skessukatlamyndanir. 

Kolugil, Þorkelshólshr., V.-Hún. (1) Gljúfur og fossar í Víðidalsá. (2) Þröngt og djúpt 
gljúfur, víða gróðurríkt með fallegum fossum, Kolugilsfossum. 

Bakkabrúnir í Víðidal, Þorkelshólshr., V.-Hún. (1) Setlagaopna í landi Bakka og 

nánasta umhverfi. (2) Þykk setlög með steingerðum leifum plantna frá einu af 

hlýskeiðum ísaldar. 

Vatnsdalshólar, Sveinsstaðahr., A.-Hún. (1) Hólarnir vestan Hnausakvíslar og Flóðs- 

ins milli þjóðvegar og Þórdísarlækjar í löndum Sveinsstaða og Vatnsdalshóla. (2) 

Fjöldi framhlaupshóla úr Vatnsdalsfjalli, flæðiengi og tjarnir. 

Eylendið, Flóðið og Húnavatn, Sveinsstaðahr., Torfalækjarhr., A.-Hún. (1) Húnaós, 

Húnavatn, Hnausakvísl með bökkum, Eylendið frá Giljáreyrum suður undir Hnausa, 

Flóðið og óshólmar Vatnsdalsár í Vatnsdal. (2) Flæðimýrar, óshólmar og vötn með 

fjölbreyttu lífi.
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131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

Kálfshamarsvík á Skaga, Skagahr., A.-Hún. (1) Strandlengja og fjörur milli Framness 

og Kálfshamars á Skaga. (2) Sérkennileg sjávarströnd með fjölbreyttum stuðlabergs- 
myndunum, lón með varphólma. 

Fossar í Vatnsdalsá og Friðmundará, Áshr., A.-Hún. (1) Fossarnir Skínandi, Kerafoss, 

Rjúkandi og Skessufoss í Vatnsdalsá vestur af Bótarfelli og Bótarfoss í Friðmundará. 

(2) Sérkennilegir og fagrir fossar í hrikalegum gljúfrum, surtarbrandur. 

Eyjavatn og Friðmundarvatn vestara, Auðkúluheiði, A.-Hún. (1) Vötnin ásamt 

hólmum og bökkum. (2) Grunn stöðuvötn, óvenjumikið fuglalíf og gróskumikill 
gróður í hólmum. 

Blöndugil og Rugludalur, Auðkúluheiði, A.-Hún. (1) Árgljúfur Blöndu frá norður- 

enda Reftjarnarbungu niður undir Þröm ásamt Rugludal. (2) Hrikalegt gljúfur með 
gróðursælum hvömmum og birkikjarri. 

Orravatnsrústir á Hofsafrétt, Skag. (1) Votlendi umhverfis Orravatn allt norður að 
Reyðarvatni. (2) Einstakt rústasvæði, flár og tjarnir. 

Botn Vesturdals (Hofsárdals), Skag. (1) Innsti hluti Vesturdals, innan Miðmundargils 

og gljúfrið inn af honum. (2) Sérkennilegur og gróðursæll dalur, umgirtur hömrum og 
snarbröttum hlíðum. Fagrir fossar í Fossá. 

Kotagil og Skeljungssteinn, Akrahr., Skag. (1) Kotagil og Skeljungssteinn, sem 

stendur stakur alllangt vestan þess. Gilið er á mörkum Silfrastaða og Ytri-Kota. (2) 

Hrikalegt, djúpt árgljúfur. Í hraunlagi í gljúfrinu, svo og í Skeljungssteini, eru för eftir 

trjáboli. 

Fossar í Bólugili, Akrahr., Skag. (1) Bólugil, fossaröð í Bóluá við bæinn Bólu. (2) 

Sérkennilegir og fagrir fossar í tilkomumiklu gljúfri nærri alfaraleið. 

Malarásar í Sæmundarhlíð, Seiluhr., Staðarhr., Skag. (1) Malarásar meðfram Sæ- 

mundará, milli bæjanna Fjalls og Auðna. (2) Óvenju fallegir og reglulega lagaðir 

malarásar auk jökulkerja. Merkar jarðsögulegar minjar um hop jökulsins í lok ísaldar. 

Austara-Eylendið, Rípurhr., Viðvíkurhr., Skag. (1) Óshólmasvæði Austari-Héraðs- 

vatna. Að austan fylgja mörk austurbakka Austari-Héraðsvatna frá sjó suður að 
norðurodda Holtseyjar, en að vestan vesturjaðri mýrlendis við Ríp og síðan 
vesturbökkum Ásvatns og Garðsvatns og til sjávar í Garðskróki. (2) Fjölbreytt fuglalíf 
og gróður. 

Ketubjörg á Skaga, Skefilsstaðahr., Skag. (1) Strandlengjan frá Ketukögri suður á 

móts við eyðibýlið Kleif. (2) Tilkomumikil sjávarbjörg, drangar og gatklettar, leifar af 

eldstöð frá ísöld. 

Drangey, Skag. (1) Drangey ásamt Kerlingu. (2) Há, þverhnípt klettaeyja með miklum 
fuglabjörgum og gróskumiklum gróðri. 

Höfðavatn og Þórðarhöfði, Hofshr., Skag. (1) Höfðavatn og Þórðarhöfði við austan- 
verðan Skagafjörð. (2) Stöðuvatn með ísöltu vatni. Fjölbreytt og auðugt lífríki. 

Reykjarhóll á Bökkum, Haganeshr., Skag. (1) Reykjarhóll og nánasta umhverfi, við 

samnefndan bæ. (2) Sérkennilegur, stakur, keilulaga jökulbergshóll með laug í 
kollinum.
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NORÐURLAND EYSTRA 

FRIÐLÝST SVÆÐI 

ÞJÓÐGARÐAR: 

Jökulsárgljúfur, Kelduneshr., N.-Þing. Þjóðgarður stofnaður með reglugerð sbr. Stjórnar- 
tíðindi B, nr. 216/1973. Reglugerðin er í endurskoðun. Stærð 15 100 ha. 

FRIÐLÖND: 

Friðland í Svarfaðardal, Svarfaðardalshr., Eyf., Dalvík. Lýst friðland 1972. Friðlýsing 
endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 443/1980. Stærð 540 ha. 

Vestmannsvatn, Aðaldælahr., Reykdælahr., S.-Þing. Lýst friðland með auglýsingu í 

Stjórnartíðindum B, nr. 30/1977. Stærð 600 ha. 

Herðubreiðarfriðland, S.-Þing. Friðlýst með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 272/1974. 

Stærð 17 000 ha. 

NÁTTÚRUVÆTTI: 

Skútustaðagígar, Skútustaðahr., S.-Þing. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í 

Stjórnartíðindum B, nr. 399/1973. Stærð 28 ha. 

Askja í Dyngjufjöllum, S.-Þing. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum 

B, nr. 194/1978. Stærð 5 000 ha. 

ÖNNUR FRIÐUÐ SVÆÐI 

Mývatn og Laxá, S.-Þing. Svæðið er verndað með sérstökum lögum, sbr. Stjórnartíðindi A, 

nr. 36/1974. Stærð 440 000 ha. 

NÁTTÚRUMINJAR 

137. Grímsey, Grímseyjarhr., Eyf. (1) Grímsey norðan Bása og Handfestargjár ásamt öllum 

fuglabjörgum á austurhluta eyjarinnar suður að Flesjum. (2) Miklar og sérstæðar 
sjófuglabyggðir. 

138. Hrísey, Hríseyjarhr., Eyf. (1) Norðurhluti Hríseyjar, land Miðbæjar og Ystabæjar. (2) 

Fjölskrúðugur gróður, enda hefur svæðið verið friðað fyrir beit frá 1960. Mikið 
fuglalíf, allt að þrjátíu tegundir hafa orpið þar. 

139. Ríplarnir á Ufsaströnd, Dalvík. (1) Hólsrípill og Sauðakotsrípill ásamt nánasta 

umhverfi. (2) Merkar jökulurðir frá lokum ísaldar. 

140. Hraunsvatn — Vatnsdalur, Öxnadalshr., Eyf. (1) Svæðið nær yfir vatnasvið Vatnsdals 

auk Hraunshrauns og Hólahóla allt niður að brekkurótum milli Hrauns og Bessa- 

hlaða. (2) Fjölbreytt og fagurt land með stöðuvötnum, stórum framhlaupum og 

sérkennilegum klettadröngum, Hraundröngum.
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141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

Hörgárósar, Glæsibæjarhr., Arnarneshr., Eyf. (1) Ósasvæði Hörgár ásamt Gáseyri 
neðan bæjanna Oss og Skipalóns með fjörum og grunnsævi. (2) Tjarnir, flæðimýrar og 
strandgróður. Mikið fuglalíf. Rústir forns verslunarstaðar. 

Krossanesborgir, Akureyri, Glæsibæjarhr., Eyf. (1) Krossanesborgir, Krossaneshagi, 

Brávellir, Blómsturvellir, Pétursborg og Sílastaðatangi. Að sunnan afmarkast svæðið 

af útjaðri túna í Ytra-Krossanesi, að vestan af þjóðvegi og túnum í Dvergasteini, en 

Teigalæk og Efra-Lóni að norðan. (2) Sérkennilegt landslag, jökulminjar og votlendi. 

Hentugt útivistarsvæði í nágrenni þéttbýlis. 

Glerárgil, Akureyri, Glæsibæjarhr., Eyf. (1) Árgil Glerár frá Bandagerðisbrú við 

Sólvelli upp á móts við Hlífár á Glerárdal. (2) Gróðurríkt gil, skógarlundir, 
fjölbreyttar árrofsmyndanir, fossar, skessukatlar og skútar. Söguminjar. 

Hólmarnir, Akureyri, Öngulsstaðahr., Eyf. (1) Óshólmar Eyjafjarðarár ásamt fjörum 
og flæðimýrum beggja vegna árinnar suður á móts við suðurodda Staðareyjar. (2) 
Marflöt flæðilönd, árhólmar, kvíslar og leirur. Mikið fuglalíf, sérstætt gróðurfar. 

Leyningshólar og Hólahólar, Saurbæjarhr., Eyf. (1) Framhlaup norðan mynnis 

Villingadals og vestan þjóðvegar í innanverðum Eyjafirði. (2) Mikið framhlaupasvæði 

með tjörnum og skógarleifum, fornminjar. Vinsælt útivistarsvæði. 

Skaginn milli Eyjafjarðar og Skjálfanda, Grýtubakkahr., Hálshr., Ljósavatnshr., S.- 

Þing. (1) Látraströnd, Fjörður, Flateyjardalur og Náttfaravíkur. Suðurmörk eru um 

Kaldbak, Leirdalsöxl, Blámannshatt, Skessuskálarfjall og Bakranga. (2) Mjög fjöl- 
breytilegt landslag og ríkulegur gróður. Kjörið útivistarsvæði til alhliða náttúruskoð- 
unar. 

Lónin og Laufáshólmar, Grýtubakkahr., S.-Þing. (1) Ósasvæði Fnjóskár og gilið upp 

fyrir Laufásfossa, Lónin í Höfðahverfi auk Nesmóa og Flæðiengja allt norður að Hólsá 

og Gljúfurá. (2) Fjölbreytt gróðurfar og fjölskrúðugt fuglalíf. 

Melar við Hlugastaði, Hálshr., S.-Þing. (1) Hlugastaðaklif og aðrir melhjallar milli 

Illugastaða og Sellands í Fnjóskadal. (2) Leifar af framburðareyrum í svonefndu 

Fnjóskadalsvatni, sem fyllti dalinn í lok ísaldar. 

Bleiksmýrardalur, Hálshr., S.-Þing. (1) Dalurinn upp að fjallsbrúnum frá Reykjum að 

Skarðsöxl sunnan Gönguskarðs. (2) Fjölbreytilegt landslag, berghlaup, jarðhiti við 
Reyki og birkiskógur í hlíðum. 

Tungnafellsjökull og Nýidalur (Jökuldalur). (1) Jökullinn ásamt undirhlíðum, Tómas- 

arhaga, Nýjadal og jarðhitasvæði í Vonarskarði. (2) Fjölbreytilegt landslag með 
fögrum og sérstæðum gróðurvinjum. 

Gæsavötn við Gæsahnjúk, S.-Þing. (1) Vötn við suðurjaðar Ódáðahrauns vestur undir 

Gæsahnjúk og umhverfi þeirra. (2) Lindavötn og hálendisvin, um 920 m y.s. 

Laufrönd og Neðribotnar, S.-Þing. (1) Gróðurlendi í vesturjaðri Ódáðahrauns milli 

Laufrandar og Hraunár sunnan frá Steinfelli norður fyrir Neðribotna. (2) Gróðursælt 

umhverfi tjarna og lindavatna, 7-800 m y. s. Sérstætt fuglalíf. 

Ingvararfoss, Aldeyjarfoss og Hrafnabjargafoss, Bárðdælahr., S.-Þing. (1) Skjálf- 

andafljót ásamt bökkum, frá og með Hrafnabjargafossi og norður fyrir Ingvararfoss. 

(2) Sérkennilegir og fagrir fossar nærri fjölfarinni leið.
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154. 

155. 

160. 

161. 

163. 

164. 

166. 

167. 

Ljósavatn, Ljósavatnshr., S.-Þing. (1) Ljósavatn og umhverfi upp að brúnum 

Krossaxlar að norðan og Stóradalsfjalls að sunnan, milli hreppamarka að vestan og 
Geitár og bæjarins Kross að austan. (2) Fjölbreytt landslag, stöðuvatn, framhlaup, 

jökulurðarhólar, hraun og skógur. 

Goðafoss, Ljósavatnshr., S.-Þing. (1) Fossinn og gljúfrið neðan hans og næsta 

nágrenni. (2) Goðafoss er einn tilkomumesti foss landsins. 

. Þingey, Ljósavatnshr., Reykdælahr., S.-Þing. (1) Þingey og nálægar eyjar í Skjálf- 
andafljóti, eyrar og bakkar fljótsins norður að Vaðsvaði, austurhlíðar Kinnartells og 

vesturhlíðar Fljótsheiðar við Þingey. (2) Obyggður skógivaxinn dalur. Fallegir fossar 
og gljúfur, gróðurríkar eyjar. Söguhelpi. 

. Varastaðaskógur, Reykdælahr., S.-Þing. (1) Skóglendi milli Ljótsstaða og Brettings- 

staða í Laxárdal. (2) Fallegur birkiskógur. Svæðið er að hluta friðlýst skv. lögum um 

vernd Mývatns og Laxár. 

. Halldórsstaðir, Reykdælahr., S.-Þing. (1) Jörðin Halldórsstaðir Í í Laxárdal. (2) 

Fjölbreytt landslag neðan frá Laxá og upp í heiði. 

. Gervigígaþyrpingar í Aðaldal, Aðaldælahr., S.-Þing. (1) Gjallgígar og borgir í miðjum 

Aðaldal við bæina Haga, Nes, Hafralæk, Garð, Jarlsstaði, Tjörn og Knútsstaði. (2) 

Fjölbreyttar gervigísamyndanir í Laxárhrauni yngra. 

Votlendi á Sandi og Sílalæk, Aðaldælahr., S.-Þing. (1) Miklavatn í Aðaldal og mýrlendi 

umhverfis það milli Aðaldalshrauns, Sjávarsands og Skjálfandafljóts, í löndum Sands 

og Sílalækjar. (2) Stórt og gróðurmikið vatn, víðáttumikil flæðilönd með miklu 
fuglalífi. 

Þeistareykir, Reykjahr., S.-Þing. (1) Jarðhitasvæðið á Þeistareykjum. (2) Fjölbreyttar 

jarðhitamyndanir, gufu- og leirhverir, útfellingar í norðurhlíðum Bæjarfjalls og við 

Bóndhól, jarðhitaplöntur. 

. Vítin á Reykjaheiði, Reykjahr., S.-Þing. (1) Stóra- og Litla-Víti á Þeistareykjabungu 

ásamt nánasta umhverfi. (2) Merkar jarðeldamyndanir, formfagur hraungígur frá 

nútíma. 

Bakkafjara — Bakkahöfði, Húsavík. (1) Höfðinn ásamt fjörum, skerjum og grunnsævi. 

(2) Sérkennilega rofnir sjávarklettar og nafir (berggangar) fram undan höfðanum. 

Lífríkar fjörur og sker. 

Lundey, Tjörneshr., S.-Þing. (1) Eyjan ásamt fjöru og grunnsævi. (2) Í eynni sem er úr 

jökulbergi, er eitt stærsta lundavarp á Norðurlandi. Fjölbreytt botnlíf á grunninu 

umhverfis eyna. 

. Tjörneslögin, Tjörneshr., S.-Þing. (1) Strandlengja og sjávarbakkar á vestanverðu 

Tjörnesi frá Köldukvísl norður og austur fyrir Breiðuvík. (2) Í sjávarbökkum koma 

fram þykk setlög frá tertíer og ísöld með skeljum og surtarbrandi. 

Voladalstorfa (Tjörnestá), Tjörneshr., S.-Þing. (1) Nesið milli Sandvíkur og Breiðuvík- 

ur. (2) Lundabyggð og sérkennileg móbergshamraströnd. 

Mánáreyjar, Tjörneshr., S.-Þing. (1) Háey og Lágey. (2) Allmiklar byggðir sjófugla.
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168. Votlendi við Öxarfjörð, Kelduneshr., N.-Þing. (1) Um 3 km breið strandlengja vestan 

frá Lóni austur að hreppamörkum við Núpa, auk Litluár að Brunnum. (2) Sjávarlón 
og gróðurmikil grunn vötn. Starengjar, keldur og þornaðir árfarvegir. Mikið fuglalíf. 

169. Meiðavallaskógur — Ásbyrgi, Kelduneshr., N.-Þing. (1) Þjóðvegur að norðan, barmur 

Ásbyrgis að austan, beint í vestur úr botni Ásbyrgis í veg frá Tóvegg og fylgja 

vesturmörk veginum. (2) Vesturbarmur Ásbyrgis, skóglendi og fornir hlaupfarvegir 

Jökulsár á Fjöllum. 

170. Jökulsárgljúfur austan ár, Öxarfjarðarhr., N.-Þing. (1) Svæðið austan Jökulsár frá 

Selfossi í suðri og norður að brú við Ferjubakka. Norðurmörk fylgja síðan þjóðvegi að 
Vaðkotsá og með henni suður á móts við Bjarnastaði. Þaðan sveigja mörk vestur fyrir 

ræktað land og upp með Landsá og til suðurs um Sjónþúfu, Reyði og Ytra- 
Norðmelsfjall og þaðan stystu leið í Jökulsá sunnan Selfoss. (2) Fjölbreytt landslag og 
ríkulegur gróður. Æskilegt að þetta svæði verði sameinað þjóðgarðinum í Jökulsár- 

gljúfrum. 

171. Röndin við Kópasker, Presthólahr., N.-Þing. (1) Sjávarbakkar frá Kópaskeri suður að 
Snartarstaðalæk. (2) Jarðmyndun frá lokum ísaldar (Kópaskersskeið), sjávarset með 
skeljum, jökulruðningur. Minjar um hopunarsögu ísaldarjökulsins. 

172. Norðausturhorn Melrakkasléttu, Presthólahr., Raufarhafnarhr., N.-Þing. (1) Norð- 

austurhorn Sléttu. Að vestan liggja mörk frá Blikalóni með vesturjaðri Blikalónsdals 
suður á móts við Grænuás á Austursléttuheiði. Suðurmörk liggja um Grænur og þaðan 

sunnan Steinunnarvatns í Miðás við Glápavötn, Melrakkaás og austur í Bæjarvík 

norðan Raufarhafnar. (2) Víðáttumiklar mýrar, lóna- og straumvatnakerfi, sjávarfitj- 

ar. Gróður og dýralíf með svalviðrisblæ, mikið fuglalíf. Sigdalur með miklu 
grunnvatnsstreymi, lindir. 

AUSTURLAND 

FRIÐLÝST SVÆÐI 

ÞJÓÐGARÐAR: 

Skaftafell, Hofshr., A.-Skaft. Stofnaður þjóðgarður 1967. Reglugerð sett um þjóðgarðinn 

1968 og endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 319/1984. Stærð 160 000 ha. 

FRIÐLÖND: 

Hvannalindir í Krepputungu, N.-Múl. Lýstar friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, 
nr. 32/1973. Stærð 4 300 ha. 

Kringilsárrani, N.-Múl. Lýstur friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 524/1975. 
Stærð 8 500 ha. 

Lónsöræfi, Bæjarhr., A.-Skaft. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 
31/1977. Stærð 32 000 ha. 

Esjufjöll í Breiðamerkurjökli, A.-Skaft. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, 
nr. 188/1978. Stærð 27 000 ha.
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Salthöfði og Salthöfðamýrar, Hofshr., A.-Skaft. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíð- 

indum B, nr. 249/1977. Stærð 220 ha. 

Ingólfshöfði, Hofshr., A.-Skaft. Lýstur friðland 1974. Friðlýsing endurskoðuð með auglýs- 

ingu í Stjórnartíðindum B, nr. 388/1978. Stærð 90 ha. 

NÁTTÚRUVÆTTI: 

Helgustaðanáma, Helgustaðahr., S.-Múl. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu Í 

Stjórnartíðindum B, nr. 525/1975. Stærð 1 ha. 

Teigarhorn, Búlandshr., S.-Múl. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðind- 
um B, nr. 518/1975. Stærð 120 ha. 

Díma í Lóni, Bæjarhr., A.-Skaft. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðind- 

um B, nr. 523/1975. Stærð 8 ha. 

Háalda, Hofshr., A.-Skaft. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, 

nr. 519/1975. Stærð 5 ha. 

FÓLKVANGAR: 

Álfaborg, Borgarfjarðarhr., N.-Múl. Stofnaður fólkvangur með auglýsingu í Stjórnartíðind- 

um B, nr. 71/1976. Stærð 10 ha. 

Fólkvangur Neskaupstaðar, Neskaupstað. Friðlýstur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, 
nr. 333/1972. Stærð 300 ha. 

Hólmanes, Eskifirði, Reyðarfjarðarhr., S.-Múl. Friðlýst sem fólkvangur og að hluta friðland 

með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 393/1973. Stærð 260 ha. 

Ósland, Hafnarhr., A.-Skaft. Friðlýst sem fólkvangur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, 
nr. 427/1982. Stærð 15 ha. 

NÁTTÚRUMINJAR 

173. Gunnólfsvík og Gunnólfsvíkurfjall, Skeggjastaðahr., N.-Múl. (1) Jörðin Gunnólfsvík. 

(2) Mjög athyglisvert gróðurfar. 

174. Fuglabjarganes, Vopnafjarðarhr., N.-Múl. (1) Strandlengja og fjörur við Fuglabjarga- 

nes í Vopnafirði, frá Litluá að Hámundarstöðum. (2) Fögur og fjölbreytt strönd, mikið 

fuglalíf. 

175. Nípslón og Skógalón, Vopnafjarðarhr., N.-Múl. (1) Fjörur og grunnsævi í Nípslóni og 

Skógalóni inn af Nípsfirði. (2) Grunn, sölt lón. Mikið dýralíf við sérstæð skilyrði, 
einkum í Skógalóni. 

176. Fagradalsfjöll - Kollumúli, Vopnafjarðarhr., Hlíðarhr., N.- Múl. (1) Skaginn milli 

Vopnafjarðar og Héraðsflóa utan við Búr, Hellisheiði og Hellisá, ásamt Bjarnarey. (2) 

Fagurt fjalllendi með dalverpum og litríkri strönd. Gróður með útnesjasvip. 

177. Votlendi í Hjaltastaðaþinghá, Hjaltastaðahr., N.-Múl. (1) Votlendissvæði milli Lagar- 

fljóts og Selfljóts, frá Héraðsflóa suður undir Hjaltastað, auk Sandbrekkuness og 

mýrlendis vestan og norðan Kýrhöfða. Að vestan liggja mörk frá Bóndastöðum um
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179. 

180. 

181. 

182. 

183. 

184. 

185. 

186. 

187. 

188. 

189. 

Torfatjörn og austan ræktaðs lands við Hrollaugsstaði, Ásgrímsstaði, Móberg og Sand 
og þaðan í Lagarfljót. (2) Víðáttumiklir flóar með kílum og tjörnum, mikið til 
óframræst. Sendin gulstararengi. Svæðið er mikilvægt vegna gróðurfars og fuglalífs. 

Stórurð — Hrafnabjörg, Hjaltastaðahr., N.-Múl. (1) Eyðibýlið Hrafnabjörg ásamt 

Stórurð og Dyrum í Dyrfjöllum. (2) Stórbrotið framhlaup, fjölbreytt og sérstætt 
landslag. 

Loðmundarfjörður og Víkur, Borgarfjarðarhr., N.-Múl. (1) Svæðið frá Hafnarbjargi 
norðan Brúnavíkur að Fjallshnaus sunnan Loðmundarfjarðar. Að sunnan og vestan 
ráða hreppa- og sýslumörk norður að Hvannstóðseggjum, en þaðan fylgja mörk 
vatnaskilum. (2) Víðlent og fjölbreytt svæði með litríkum bergmyndunum, líparíti og 
fjölskrúðugum og sérstæðum gróðri. 

Vestdalur og Vestdalseyri, Seyðisfjarðarkaupstað. (1) Vestdalur, Vestdalsá ásamt 

Vestdalseyri frá Háubökkum og Hrútahjalla að Grýtuá. Að vestan og norðan ráða 

sýslu- og hreppamörk. (2) Grösugt dalverpi norðan undir Bjólfi og eyri með minjum 
um byggð. 

Austdalur, Seyðisfjarðarhr., N.-Múl. (1) Vatnasvið Austdalsár, í landi eyðibýlisins 
Austdals. (2) Grösugt dalverpi kringt háum fjöllum. 

Stuðlafoss, Jökuldalshr., N.-Múl. (1) Stuðlafoss hjá samnefndum bæ á Jökuldal. (2) 
Sérlega fögur stuðlabergsumgjörð um fallegan foss. 

Kverkfjöll - Krepputunga, N.-Múl. (1) Kverkfjöll, Kverkfjallarani og Krepputunga. 
Svæðið milli Jökulsár á Fjöllum og Kreppu, allt suður í Vatnajökul. (2) Stórbrotið 
landslag með virkum eldstöðvum og fjölbreytilegum jarðmyndunum, jarðhiti í 

Hveradal og Hveragili. Íshellir í sporði Kverkjökuls. Kjörið land til útivistar og 
náttúruskoðunar. 

Fagridalur og Grágæsadalur á Brúaröræfum, N.-Múl. (1) Svæðið afmarkast af Kreppu 

að vestan, Grágæsahnjúk og hæstu hnjúkum rétt suðaustan Fagradals. Frá þeim bein 

lína í nafnlaust vatn nokkru norðan dalsins. Þaðan beint vestur í Kreppu. (2) 
Gróskumiklar vinjar í 600 m y.s. Í Fagradal hafa fundist yfir 100 tegundir háplantna og 

um 80 tegundir mosa. Auðugt smádýralíf, og fagurt landslag. 

Hafrahvammagljúfur, JÖkuldalshr., N.-Múl. (1) Gljúfur Jökulsár á Brú við Hafra- 
hvamma frá Dysjará (Desjará) að Tröllagili og gljúfur Dysjarár upp fyrir foss. (2) Eitt 
hrikalegasta gljúfur landsins og gróðursælir hvammar meðfram því. 

Eyjabakkar, Fljótsdalshr., N.-Múl. (1) Vatnasvið Jökulsár í Fljótsdal, frá Eyjabakka- 

fossi inn að Eyjabakkajökli. (2) Óvenju grösugt votlendi í um 650 m y. s. með fjölda 

tjarna. Svipmikið landslag við rætur Snæfells, jökulgarðar með hraukum við Eyjafell. 

Hengifossárgljúfur, Fljótsdalshr., N.-Múl. (1) Gljúfrið með Hengifossi og Litlanes- 

fossi. (2) Sérstæð umgjörð um Hengifoss, einn hæsta foss landsins, og stuðlabergs- 

myndanir við Litlanesfoss. 

Ranaskógur og Gilsárgil, Fljótsdalshr., N.-Múl., Vallahr., S.-Múl. (1) Gilsáreyri, 

Gilsárgil og Gilsárdalur ásamt Ranaskógi austan Vallholts og Tófuaxlar. (2) Stór- 
brotið gljúfur og vöxtulegur skógur. 

Vatnsskógar, Skriðuvatn og Haugahólar, Skriðdalshr., S.- Múl. (1) Skriðuvatn og 

vesturhlíðar Vatnsskógafjalls og Haugafjalls milli Forviðarár og Stuttadalsár, í landi 

Vatnsskóga og Hauga. (2) Stórbrotið framhlaup og lífríkt vatn í gróðursælu umhverfi.
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201. 

Þingmúli í Skriðdal, Skriðdalshr., S.-Múl. (1) Lönd jarðanna Þingmúla og Múlastekks 

milli Múlaár og Geitdalsár frá Hálsamótum út að ármótum. (2) Fjölbreyttar 

jarðmyndanir, framhlaup, steingervingar frá tertíer. Söguminjar. 

Austanverður Eyvindarárdalur og Eyvindarárgil, Egilsstöðum. (1) Eyvindarárgil ofan 

Uppsalaáróss að austan og vestan. Miðhúsa- og Dalhúsaskógur, ásamt Kálfshóli og 

Þuríðarstöðum, inn að Slenju, upp að fjallsbrún. Að vestan austasti hluti Egilsstaða- 

skógar inn fyrir Hnútu. (2) Fagurt gljúfur, vatnsmikil bergvatnsá, skóglendi og 

jökulgarðar. Útivistarsvæði í nágrenni Egilsstaða. 

Fjarðardalur, Mjóafjarðarhr., S.-Múl. (1) Dalurinn inn af Fjarðarbýlum í botni 

Mjóafjarðar norður að vatnaskilum á Mjóafjarðarheiði og Eggjum. (2) Gróðursæll 

dalbotn með fjölgresi, birkikjarr í norðurhlíðum. Hrikaleg blágrýtisfjöll á báðar 

hlíðar. Fagrir fossar, Klifbrekkufossar í Fjarðará. 

Kirkjubólsteigur, Hólar og Tandrastaðir, Norðfjarðarhr., S.-Múl. (1) Svæðið norðan 

Norðfjarðarár, frá Ytri- Máríánslæk (Maríulæk) inn að Fannardalsá og til fjallseggja. 

(2) Kjarrivaxnar hlíðar og mikið framhlaup, Hólahólar, með lífríkum smátjörnum. 

Gott land til útivistar. 

Skrúður, Fáskrúðsfjarðarhr., S.-Múl. (1) Eyjan Skrúður í landi Vattarness. (2) Gróin 

klettaeyja, miklar sjófuglabyggðir. 

Sandfell í Fáskrúðsfirði, Fáskrúðsfjarðarhr., S.-Múl. (1) Sandfell í landi Víkurgerðis 

ásamt næsta umhverfi. (2) Afar sérstæður líparíteitill, hluti af hinni fornu Reyðarfjarð- 

areldstöð. 

Blábjörg við Berufjörð, Beruneshr., S.-Múl. (1) Klettur við sjó í landi Fagrahvamms, 

ásamt tanganum Haga og Gatkletti við hann og tveimur hólmum utar, Stórhólma og 

Kálhólma. (2) Blábjörg eru hluti af sérkennilegu flikrubergslagi sem mynda með tanga 

og hólum fallega heild. 

Hálsar og Hálsarætur við Djúpavog, Búlandshr., S.-Múl. (1) Hálsar og svæði ofan 

þjóðvegar frá Kambshjáleigu út fyrir Rakkaberg og inn með því að norðan á móts við 

Nautalág. (2) Fjölbreytilegt landslag með sérkennilegum berggöngum, skógarreit og 

góðum gróðurskilyrðum. Útivistarsvæði í nágrenni Djúpavogs. 

Papey, Búlandshr., S.-Múl. (1) Papey og úteyjar. (2) Stór, vel gróin eyja með 

fjölbreyttu landslagi og miklu fuglalífi. 

Álftafjörður, Geithellnahr., S.-Múl. (1) Grunnsævi og fjörur Í Álftafirði, sunnan 

Brimilsness. (2) Víðáttumiklar ísaltar leirur með einstæðum gróðri. 

Hofsdalur og Tunga (Hofstunga), Geithellnahr., S.-Múl. (1) Hofsdalur innan við 

Eyðikinnargil og Flugustaðadalur norðan Hofsár syðri (Suðurár). Að vestan og 

norðan ráða vatnaskil. (2) Gróðursælir dalir með vöxtulegu kjarri og skógarteigum 

kringdir litríkum og háum fjöllum. Margir snotrir fossar, einkum í Hofsá. 

Lónsfjörður — Hvalnes, Bæjarhr., A.-Skaft. (1) Fjörur og grunnsævi í Lónstirði öllum 

ásamt votlendi utan ræktaðs lands, milli fjarðar og Jökulsár auk jarðarinnar Hvalness í 

Lóni. (2) Grunnur fjörður með þroskamiklum og sérstæðum botngróðri, sjávarfitjar 

og mýrlendi með tjörnum. Þýðingarmikill viðkomustaður farfugla. Sérkennilegt og 

fagurt landslag með hömrum úr djúpbergi við Hvalnes.
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Þórisdalur, Bæjarhr., A.-Skaft. (1) Land jarðarinnar Þórisdals í Lóni vestan þjóðveg- 
ar. Að sunnan fylgja mörk Laxá og síðan hreppamörkum að Lambatungujökli, en að 
norðan fylgja mörk Skyndidalsá og Jökulsá. (2) Fjölbreytt og litríkt landslag. 
Dalsskógur í norðanverðum Laxárdal. Fjölsótt útivistarsvæði. 

Laxárdalur, Nesjahr., A.-Skaft. (1) Laxárdalur að meðtöldum malarkambi í 
dalsmynninu, að öðru leyti ráða vatnaskil til Laxár. (2) Dalur með fjölbreyttum og 
litríkum jarðmyndunum, mýrlendi og vötn, talsvert fuglalíf. 

Skarðsfjörður, Nesjahr., Hafnarhr., A.-Skaft. (1) Fjörur, grunnsævi, eyjar og sker í 

Skarðsfirði öllum, ásamt Álaugarey. (2) Lífauðugar leirur og grunnsævi með miklu 
fuglalífi. Álaugarey er jarðfræðilega sérstæð. 

Baulutjörn, Mýrahr., A.-Skaft. (1) Baulutjörn á Mýrum. (2) Óvenju lífrík tjörn, mikið 
fuglalíf. 

Viðborðsdalur, Mýrahr., A.-Skaft. (1) Dalurinn norðaustan undir Viðborðsfjalli og 
Sandmerkisheiði frá Selhvammi að jökli, svo og Jökulfell austan dalsins. (2) 
Stórbrotið landslag með kjarrlendi. Jarðhitavottur í Vandræðatungum. 

Steinadalur og Staðarfjall, Borgarhafnarhr., A.-Skaft. (1) Steinadalur, Hvannadalur 
og Kálfafellsdalur vestan Steinavatna með aðliggjandi fjalllendi. Að suðaustan fylgja 
mörk þjóðvegi, frá Steinavötnum að Steinafjalli, en að öðru leyti ráða vatnaskil. (2) 

Stórbrotið landslag með háum fjöllum, Þverártindsegg, hrikalegu gljúfri, Klukkugili, 
og kjarri á Steinadal og í Staðarfjalli. 

Hrollaugseyjar, Borgarhafnarhr., A.-Skaft. (1) Þrjár smáeyjar. (2) Eyjar í hlýjasta 

hluta sjávar við landið, en nálægt skörpum hitaskilum. Klettafjörur, nánast þær einu á 
mjög stóru svæði. 

Breiðamerkursandur, Borgarhafnarhr., Hofshr., A.-Skaft. (1) Sandurinn milli Vest- 
ari-Kvíár og Fellsár, frá Breiðamerkurjökli til fjöru. (2) Jökulsáraurar og ýmsar 
jökulminjar á svæði sem nýlega varð jökulvana. Athyglisvert gróðurfar, mikið fuglalíf, 
selir. 

Eystrihvammur við Kvísker, Hofshr., A.-Skaft. (1) Hvammurinn allur ásamt stöðu- 

vatni í botni hans. (2) Kjarrivaxinn hvammur með tæru stöðuvatni. Mikill og sérstæður 
gróður, auðugt fuglalíf. 

Jökulöldur við Kvíárjökul, Hofshr., A.-Skaft. (1) Kvíármýrarkambur, Kambsmýrar- 

kambur og aðrar jökulöldur við Kvíárjökul. (2) Einhverjar stærstu og sérstæðustu 
jökulöldur á landinu, við alfaraleið. 

Hamrar milli Gljúfursár og Salthöfða, Hofshr., A.-Skaft. (1) Hamarbelti ofan 
flugvallar við Fagurhólsmýri, frá Gljúfursá að Salthöfðafriðlandi. (2) Sérkennilegir 
blágrýtishamrar, sérstætt náttúrufar. 

Svínafellslögin, Hofshr., A.-Skaft. (1) Sandsteinslög neðarlega í vestanverðu Svína- 
fellsfjalli. (2) Vatnasetlög með blaðförum frá hlýskeiði ísaldar. 

Stóralda, Hofshr., A.-Skaft. (1) Aldan sjálf, svo og um 50 m belti umhverfis. (2) Forn, 
algróin jökulalda framan við Svínafellsjökul.
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SUÐURLAND 

FRIÐLÝST SVÆÐI 

ÞJÓÐGARÐAR: 

Þingvellir, Þingvallahr., Árn. Friðlýstir samkvæmt lögum nr. 59/1928. Eru í umsjá 

Þingvallanefndar. Stærð 5 000 ha. 

FRIÐLÖND: 

Dyrhólaey, Mýrdalshr., V.-Skaft. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 

101/1978. Stærð 510 ha. 

Friðland að Fjallabaki, Rang. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 

354/1979. Stærð 47 000 ha. 

Þjórsárver, Árn., Rang. Lýst friðland 1981. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í 

Stjórnartíðindum B, nr. 507/1987. Stærð 37 500 ha. 

Surtsey, Vestmannaeyjum. Lýst friðland 1965. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í 

Stjórnartíðindum B, nr. 122/1974. Stærð 270 ha. 

Gullfoss, Biskupstungnahr. Árn. Lýstur friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 

141/1979. Stærð 160 ha. 

Herdísarvík, Selvogshr. Árn. Jörðin var lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum Bi, 

nr. 121/1988. Stærð 4 000 ha. 

NÁTTÚRUVÆTTI: 

Dverghamrar, Hörgslandshr., V.-Skaft. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í 

Stjórnartíðindum B, 446/1987. Stærð 2 ha. 

Kirkjugólf, Kirkjubæjarhr., V.-Skaft. Stuðlaberg, friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í 

Stjórnartíðindum B, nr. 426/1987. Stærð 0,2 ha. 

Álftaversgígar, Álftavershr., V.-Skaft. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórn- 

artíðindum B, nr. 105/1975. Stærð 3 650 ha. 

Lakagígar, V.-Skaft. Friðlýstir sem náttúruvætti 1971. Friðlýsing endurskoðuð með 

auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 215/1975. Stærð 16 000 ha. 

Skógafoss, A.-Eyjafjallahr., Rang. Friðlýstur sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíð- 

indum B, nr. 477/1987. Stærð 2204 ha. 

Jörundur í Lambahrauni, Árn. Hraunhellir, friðlýstur sem náttúruvætti með auglýsingu í 

Stjórnartíðindum B, nr. 333/1985. Stærð 0,1 ha. 

ÖNNUR FRIÐUÐ SVÆÐI 

Geysir, Biskupstungnahr., Árn. Hverasvæðið er í umsjá Geysisnefndar, sem fyrst var skipuð 

1953. Stærð 15 ha.
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NÁTTÚRUMINJAR 

Núpsstaðarskógar og Grænalón, Hörgslandshr., V.-Skaft. (1) Svæði frá Núpsá og Súlu 
að sýslumörkum á Skeiðarársandi, frá þjóðvegi norður og austur í jökul. (2) Sérstætt 
svæði um náttúrufar og fegurð. 

Fjaðrárgljúfur, Kirkjubæjarhr., V.-Skaft. (1) Gljúfrið allt. (2) Tilkomumikið gljúfur 
með háum og fallegum slæðufossi. 

Grenlækur, Kirkjubæjarhr., V.-Skaft. (1) Grenlækur ásamt Tröllshyl, Arnardrangs- 
hólma og Stararflóði milli Grenlækjaróss og Þykkvabæjar. (2) Víðáttumikil flæðiengi, 
tjarnir, lindir og lækir. Auðugt og óvenjulegt lífríki, mikið fuglalíf. 

Steinsmýrarflóð, Leiðvallahr., V.-Skaft. (1) Votlendið frá jaðri Eldhrauns norður og 
austur að söndum og suður að Eldvatni. (2) Gulstararflóð og grunnt stöðuvatn, mikið 
fuglalíf. 

Eldgjá, V.-Skaft. (1) Eldgjá á Skaftártunguafrétti milli Gjátinds og Svartahnúksfjalla. 
(2) Hluti af um 40 km langri gossprungu, sem vitnar um stórkostleg eldsumbrot á 
nútíma. Hrikafagurt og fjölbreytilegt landslag. 

Syðsti hluti Reynisfjalls, Reynisdrangar og Hellnaskagi, Mýrdalshr., V.-Skaft. (1) 
Reynisfjall upp að efstu brúnum, frá Görðum að vestan, suður fyrir fjallið að 
Króktorfuhaus, ásamt Reynisdröngum og Hellnaskaga. (2) Fjölbreyttar stuðlabergs- 
myndanir, hellisskútar og gróskumiklar hlíðar, mikið fuglalíf, sögulegar minjar. 

Dyrhólaós, Mýrdalshr., V.-Skaft. (1) Fjörur og grunnsævi í Dyrhólaósi. (2) Sjávar- 
leirur með sérstæðum lífsskilyrðum, mikið fuglalíf. Einu sjávarleirurnar á Suðurlandi. 

Skammadalskambar í Mýrdal, Mýrdalshr., V.-Skaft. (1) Efri hluti Skammadalskamba 
og Sjónaröxl, upp af bæjunum Skammadal og Skammadalshóli. (2) Fornar sæskeljar 
og kuðungar í setbrotum á dreif um móbergið. 

Loftsalahellir, Mýrdalshr., V.-Skaft. (1) Hellirinn ásamt nánasta umhverfi. (2) 
Sérstæður hellir í móbergshamri syðst í Geitafjalli. Sögustaður. 

Vatnsdalur, Dalaheiði, Mýrdalshr., V.-Skaft. (1) Dalurinn afmarkast af Ögmundar- 
höfði að norðan, Vatnstindi og Gæsatindum að austan og sunnan. Innan markanna er 
Gæsaá ásamt nánasta umhverfi, allt að Hálsgili. (2) Vatnsdalur er geysistór og 
hrikalegur sprengigígur. Suðvestan í honum er Gæsavatn, en úr því fellur Gæsaá í 
slæðufossum niður í Hálsgil. Ísaldarminjar. 

Eyjarhóll, Mýrdalshr., V.-Skaft. (1) Eyjarhóll og um 200 m breið pöldrótt brekka 
norður af hólnum í Pétursey. (2) Stakur keilulaga blágrýtishóll, afar sérstætt 
stallalandslag vegna pöldra (jarðsils). 

Kvernugil, A.-Eyjafjallahr., Rang. (1) Gilið og nánasta umhverfi. (2) Sérstætt gljúfur 
með fögrum fossi, Kvernufossi. 

Drangurinn í Drangshlíð, A.-Eyjafjallahr., Rang. (1) Drangurinn og nánasta um- 
hverfi, í landi Drangshlíðar undir Eyjafjöllum. (2) Sérkennilegur móbergsdrangur, 
áberandi einkenni í landslagi. 

Seljalandsfoss og Gljúfrabúi, V.-Eyjafjallahr., Rang. (1) Fossarnir báðir, svo og 
hamrarnir og brekkan milli þeirra. (2) Einkar fallegir fossar, sem setja mikinn svip á 
landslagið, gróskumiklar brekkur.
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Litla- og Stóra-Dímon, V.-Eyjafjallahr., Rang. (1) Höfðarnir Litla- og Stóra-Dímon í 

landi Eyvindarkots. (2) Svipmiklir, stakir móbergshöfðar. 

Nauthúsagil, V.-Eyjafjallahr., Rang. (1) Nauthúsagil ásamt fossi, skammt fyrir innan 

Stóru-Mörk. (2) Djúpt og þröngt gil, snotur foss. 

Þórsmörk, Rang. (1) Þórsmörk, Almenningar og afréttir sunnan Krossár vestur að 

Jökultungum. (2) Fjölbreytt og fagurt landslag. Skóglendi í skjóli jökla, að hluta til í 
umsjá Skógræktar ríkisins. Vinsælt útivistarsvæði. 

Bleiksárgljúfur, Fljótshlíðarhr., Rang. (1) Gljúfrið ásamt fossum. (2) Þröngt og djúpt 
gljúfur, fjölbreyttur gróður. 

Merkjárfoss (Gluggafoss), Fljótshlíðarhr., Rang. (1) Foss í Merkjá rétt vestan 

Múlakots. (2) Hár og sérstæður foss í fögru umhverfi. 

Elliðaey, Vestmannaeyjum. (1) Eyjan öll. (2) Mjög miklar og sérstæðar sjófugla- 

byggðir. 

Ystiklettur, Vestmannaeyjum. (1) Ytri hluti Norðurkletta utan línu sem hugsast dregin 
norður úr botni Klettsvíkur. (2) Miklar og sérstæðar fuglabyggðir. 

Helgafell og Eldfell, Vestmannaeyjum. (1) Eldfjöllin bæði, hluti af nýja hrauninu og 

Flakkarinn við Skans. Norðurmörk liggja frá Prestavík með suðurjaðri athafnasvæðis 

hitaveitunnar vestur fyrir fellin og til sjávar við Skarfatanga. (2) Stórfenglegt landslag 

og fræðandi um myndun og mótun lands. 

Hellisey, Vestmannaeyjum. (1) Eyjan öll. (2) Mjög falleg eyja, mikill bjargfugl. 

Súlnasker, Vestmannaeyjum. (1) Eyjan öll. (2) Um 70 m há klettaeyja. Mikill 

bjargfugl, bæði utan í og ofan á eynni. 

Skúmsstaðavatn, V.-Landeyjahr., Rang. (1) Skúmsstaðavatn ásamt votlendi ofan 

Landeyjasands milli Grímsstaða og Klaufar, svo og Kuggavatn. (2) Gróðurmikið 

stöðuvatn, tjarnir og stararflóð, mikið fuglalíf. 

Oddaflóð, Rangárvallahr., Rang. (1) Oddaflóð norður að Selalæk og Hólmaflóð 
austur undir bæinn Odda, ásamt Bökkum og Oddeyrum í Þverá. (2) Votlendi með 
einstæðu gróðurfari, mikið og sérstætt fuglalíf. 

Safamýri, Ásahr., Djúpárhr., Rang. (1) Votlendi sunnan Flóðkeldu og Mýrarskurðar 

að Kálfalæk, ásamt Frakkavatni og Kringlutjörn. Að sunnan liggja mörk um Þríkeldur 

og Hesthólma. (2) Gróðurmikil vötn og mýrlendi, mikilvægur viðkomustaður farfugla. 

Sauðholtsnes, Ásahr., Rang. (1) Svæðið afmarkast af Þjórsá að vestan, Steinslæk að 

austan og Miðás og Kálfalæk að norðan. (2) Víðáttumiklar og lífríkar mýrar, mikið og 

fjölbreytt fuglalíf. 

Veiðivötn, Rang. (1) Veiðivötn og umhverfi þeirra. Að norðvestan liggja mörk um 

Vatnaðldur, norður fyrir Hraunvötn og síðan til austurs um Hraunskarð sunnan 

Svartakambs í Jökulvatn. Tungnaá ræður mörkum að suðaustan og vestan. (2) Fagurt 

og sérkennilegt landslag með fjölskrúðugu lífríki í nálægt 600 m y.s. Vinsælt 

útivistarsvæði. 

Fossar í Fossá, Gnjúpverjahr., Árn. (1) Hjálparfoss, Háifoss og Granni í Þjórsárdal, 

ásamt nánasta umhverfi þeirra. (2) Fagrir fossar á vinsælu útivistarsvæði, Háifoss er 

talinn næsthæsti foss landsins.
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Gjáin í Þjórsárdal, Gnúpverjahr., Árn. (1) Gjáin öll ásamt Gjáfossi í Rauðá. (2) 
Sérstætt gljúfur, snotur foss og athyglisverðar bergmyndanir. 

Kerlingarfjöll, Árn. (1) Fjallaklasi milli Kerlingaröldu og Rauðkolla að sunnan og 
Skeljafells, Ásgarðsfjalls og Þverfells að norðan. Að vestan liggja mörk um Bringur, 
en Kisubotna og Mosdal að austan. (2) Stórbrotið og litríkt landslag, mikill jarðhiti. 
Vinsælt útivistarsvæði. 

Þjófadalir og Jökulkrókur, Biskupstungnaafrétti, Árn. (1) Þjófadalir, ásamt landi 
vestur að Langjökli. Að norðan liggja mörkin um Rauðkoll og Þröskuld, jaðar 
Kjalhrauns að austan og Innra- og Fremra-Sandfell að sunnan. (2) Stórskorið og 
sérkennilegt landslag í nánd við jökul. grösug dalverpi í yfir 600 m v. ss. 

- Hvítárvatn og Hvítárnes, Biskupstungnaafrétti, Árn. (1) Vatnið ásamt Fróðárdölum og 
Hvítárnesi. vestan Kjalvegar hins forna. Norðurmörk liggja um Sólkötlu, Innri- 
Fróðárdal, um Baldheiði og með austurhlíðum Hrefnubúða að Fúlukvísl. (2) 
Víðáttumikið gróið votlendi á upptakasvæði Hvítár. 

Austurbakki Hvítárgljúfurs, Hrunamannahr., Árn. (1) Bakkinn, ásamt um 1 km 
breiðri spiidu austan hans, frá Þorsteinshöfða að Háöldu við Tungutfell. (2) Fjölbreytt 
landslag. skóglendi í umsjá Landgræðslu ríkisins. 

Brúarhlöð, Hrunamannahr.. Biskupstungnahr., Árn. (1) Árgljúfur Hvítár frá Brúar- 
hlöðum upp að Ármótum (Hvítá — Fossá), ásamt 200 m belti beggja vegna árinnar. (2) 
Tilkomumikið gljúfur með kjarri- og skógivöxnum bökkum. 

l. Pollengi og Tunguey, Biskupstungnahr.. Árn. (1) Votlendi milli Hvítár og Tungufijóts 
frá ármótum allt norður og austur undir Krók, Galtalæk og Ásakot ásamt Tunguey. 
(2) Margbreytilegt votlendi með fjölbreyttu gróðurfari og miklu fuglalífi. 

2. Höfðaflatir, Skeiðahr., Biskupstungnahr.. Árn. (1) Votlendisræma milli Hvítár og 
Vörðutells norður á móts við Iðu og suður að Fjalli. (2) Fjölbreytt gróðurfar, allmikið 
fuglalít. 

Haukadalur, Biskupstungnahr., Árn. (1) Svæðið afmarkast af Laugaá, Almenningsá. 
Beiná og skógræktargirðingunni í Haukadal. Undanskilið er hverasvæðið við Geysi. 
(2) Mikilvægt útivistarsvæði í nágrenni Geysis og skógræktarinnar í Haukadal. Þar er 
m.a. líparít í Laugarfelli og gamalt hverasvæði í Hvítamel. 

Almenningar, Haukadal. Biskupstungnahr., Árn. (1) Mýrlend tunga sem afmarkast af 
Almenningsá að norðan og vestan, Tungufljóti að sunnan og austan og Víkurkjöftum 
og Bryggjuheiði að norðan. (2) Ósnortið mýrasvæði, eitt af fáum slíkum á Suðurlandi. 

Brúará og Brúarárskörð, Laugardalshr., Biskupstungnahr., Árn. (1) Brúará frá 
upptökum í Brúarskörðum og niður fyrir Brúarfoss. (2) Sérstæð á með óvenjulegum 
fossi, fjölskrúðugur gróður, tilkomumikið landslag. 

Laugarvatn, Laugardalshr., Árn. (1) Vatnið ásamt mýrlendi við Djúpárós og 
fenjasvæði norðaustanvert við það. (2) Stöðuvatn og votlendi umhverfis það, að 
einhverju leyti undir áhrifum frá jarðhita. Gróskumikill gróður, fundarstaður sjald- 
gæfra jurta. 

- Tintron, Laugardalshr.. Árn. (1) Tintron í Reyðarbarmshrauni sunnan við Stóru- 
Dímon. (2) Sérstæður hraunketill, um 20 m djúpur. 

B $9
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258. 

259. 

200. 

261. 

Þingvallavatn, Þingvallahr., Grafningshr., Grímsneshr., Árn. (1) Þingvallavatn, ásamt 

eyjum og strandlengju umhverfis vatnið, sunnan þjóðgarðsmarka. (2) Lífauðugt vatn, 

þar má m.a. finna fjórar gerðir af bleikju. Allnokkurt fuglalíf. Vatn í sigdal. 

Kerhóll við Seyðishóla, Grímsneshr., Árn. (1) Kerhóll ásamt spildu umhverfis, sem 

afmarkast af vegum, nema að suðvestan, þar 400 m spilda frá gígnum. (2) Tilkomu- 
mikill gjallklepragígur, einn af tólf eldstöðvum er mynduðu Grímsneshraun. 

Kerið, Grímsneshr., Árn. (1) Gígurinn og umhverfi hans. (2) Formfagur gígur í 

gjallgígaþyrpingu í þjóðbraut. 

Neðra-Sog, Grafningshr., Grímsneshr., Árn. (1) Neðra-Sog frá ármótum Hvítár ásamt 

Álftavatni öllu með eyjum, svo og mýrlendi vestan vatnsins ásamt Þrastaskógi og 
eignarhluta Alviðrustofnunar í Öndverðarnesi Í að austan. Að vestan ráða vatnaskil. 

(2) Fjölbreyttur gróður og fuglalíf. Kjörið útivistarsvæði. 

. Hraunbollar, Selfossi. (1) Bollar í Þjórsárhrauni við eystri sporð Ölfusárbrúar. (2) 

Sérkennilegir bollar í hrauni frá nútíma. 

.„ Bæjarvatn, Gaulverjabæjarhr., Árn. (1) Vatn í landi Gaulverjabæjar í Flóa. (2) 
Grunnt stöðuvatn, sérstæður gróður. 

. Fjörur við Stokkseyri, Stokkseyrarhr., Eyrarbakkahr., Árn. (1) Fjörur og grunnsævi 

frá Eyrarbakka austur að Baugsstaðasíki, ásamt landspildu milli fjöru og vegar, frá 

Gamla-Hrauni austur að ósi Skerflóðs. (2) Fjölskrúðug fjara, fitjar og mýrlendi, 
sérstætt lífríki. 

. Hengilssvæðið, Ölfushr., Grafningshr.. Árn. (1) Vatnasvið Grændals, Reykjadals og 
Hengladala ásamt Marardal og Engidal norðan Húsmúla. Að sunnan liggja mörk um 
Skarðsmýrarfjall, Orustuhól og Hengladalsá að Varmá. (2) Stórbrotið landslag og 

fjölbreytt að jarðfræðilegri gerð, jarðhiti. 

.„ Varmá, Ölfushr., Árn., Hveragerði. (1) Varmá frá upptökum að Ölfusforum. (2) 
Óvenjulegt straumvatn, mikið vísindalegt gildi. 

. Ölfusforir, Ölfushr., Árn. (1) Ölfusforir, austan flotgröfuskurðar og vestan Ölfusár og 

Gljúfurár (Sandár), suður að Hrauni og norður að Vatnatjörn og Opnum. (2) 
Víðáttumiklar, blautar engjar með miklu og fjölskrúðugu fuglalífi. 

. Hafnarnes við Þorlákshöfn, Ölfushr., Árn. (1) Svæðið sunnan byggðar í Þorlákshöfn 

vestur að Flesjum. (2) Útivistarsvæði í grennd við þéttbýli. 

. Fjörumörk við Hjalla, Ölfushr., Árn. (1) Malarkambur suðvestur af Hjalla í Ölfusi. (2) 
Minjar um sjávarstöðubreytingar í lok ísaldar, hnullungafjara í um 55 m y. s. 

. Raufarhólshellir, Ölfushr., Árn. (1) Raufarhólshellir í Leitahrauni á Hellisheiði. (2) 

Alllangur og merkur hellir í hrauni frá nútíma. 

. Eldborg undir Meitlum, Ölfushr., Árn. (1) Gígurinn og næsta nágrenni hans. (2) Stór 
gjallgígur. 

. Eldborgir við Lambafell, Ölfushr., Árn. (1) Eldvörpin, hrauntraðirnar frá þeim og 
næsta nágrenni. (2) Formfagrar eldstöðvar frá sögulegum tíma. 

. Stakkavík, Selvogshr., Árn. (1) Jörðin Stakkavík. (2) Á jörðinni er að finna allar 
helstu gerðir lífsamfélaga á Reykjanesskaga.
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Með auglýsingu þessari, sem öðlast þegar gildi, er felld úr gildi auglýsing um 

náttúruminjaskrá nr. 339 frá 2. júlí 1984. 

Menntamálaráðuneytið, Í. júlí 1988. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 

12. júlí 1988 Nr. 357 

AUGLYSING 

um flugvallagjald. 

Með heimild í 15. gr. laga nr. 31, 27. mars 1987, um flugmálaáætlun og fjáröflun til 

framkvæmda í flugmálum, og með vísan til auglýsingar nr. 72/1988 um þingsályktun um 

flugmálaáætlun fyrir árin 1988—1991 hefur ráðuneytið ákveðið að flugvallagjald, sem 
greinir Í 8. og 9. gr. laganna, skuli, frá 1. ágúst 1988 að telja, vera vegna millilandaflugs 

900,00 kr., en vegna flugs innanlands 120,00 kr. 

Um innheimtu gjaldsins, skil þess og viðurlög ef út af er brugðið vísast til ákvæða 

framangreindra laga. 

Samgönguráðuneytið, 12. júlí 1988. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Halldór S. Kristjánsson. 

12. júlí 1988 Nr. 358 

REGLUR 

um breytingu á reglum nr. 402/1986, um sérfræðileyfi tannlækna. 

1. gr. 

1. mgr. ákvæða til bráðabirgða orðist svo: 
Þeir tannlæknar, sem fullnægt hafa ákvæðum 5. gr. lið Í, IH og II fyrir gildistöku regina 

þessara skulu fram til 31. desember 1988 undanþegnir ákvæði 5. gr. lið IV og V. 

2.gr 2. gr. 
Reglur þessar staðfestast hér með samkvæmt 5. gr. laga nr. 38/1985 um tannlækningar, 

til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 12. júlí 1988. 

Guðmundur Bjarnason.



Nr. 359 834 15. júlí 1988 

AUGLÝSING 
um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslufyrirtækja. 

Með vísan til ákvæða fjárlaga fyrir árið 1988 og 1. gr. laga nr. 10/1988, um ráðstafanir í 
ríkisfjármálum og lánsfjármálum 1988, hefir sjávarútvegsráðuneytið ákveðið eftirfarandi 

hlutfall endurgreiðslu af aðföngum fiskvinnslu. sem miðað er við fob-verðmæti útflutnings- 
framleiðslu. Gildir það um útflutning frá og með júní 1988 til og með ágúst 1988. 

1. Frysting ............... 2.0% 
2. Rækjuvinnsla ...........0. 0000 2.0% 

3. Hörpudiskvinnsla ......0...000 0 1.5% 

4. Síldarsöltun „00.00.0000... 1.5% 

5. SÖltun 20... i.5% 
0. Hersla ........0. 2.0% 
1. Mjöl- og lýsisvinnsla 20.00.0000. 3.5% 

S. Lifratlýst 0000. 2.5% 

Sjávarútvegsráðuneytið, 15. júlí 1988. 

F. hr. 

Arni Kolbeinsson.   
Gylfi Gautur Pétursson. 

Nr. 360 19. júlí 1988 
AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Seyðisfjarðar, nr. 536. 

d. desember 1987, með síðari breytingum. 

1. málsgr. 3. greinar orðist svo: 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæii .......... kr. 2.04 
fyrir hverja kílówattstund og jafntramt samkvæmt vatnsmæli ....... kr. 17.20 

fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Framangreindir taxtar eru án niðurgreiðslu. Af íbúðarhúsnæði er niðurgreiðsla úr 
ríkissjóði kr. 0.56 fyrir hverja kílówattstund, sem kemur til frádráttar á viðkomandi 

reikningi. 

Aðrar málsgreinar 3. greinar haldast óbreyttar. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af stjórn Hitaveitu Seyðisfjarðar, 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. - 

Iðnaðarráðuneytið, 19. júlí 1988. 

F. hr. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 47, nr. 354— 360. Útgáfudagur 20. júlí 1988.
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14. júlí 1988 835 Nr. 361 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 320/1981 um eftirlit og mat á 

saltverkaðri síld til útflutnings. 

1. gr. 

22. gr. reglugerðar nr. 320/1981 orðist svo: 
Síldarsöltunarstöðvar skulu hafa nægjanlegt geymsluhúsnæði fyrir alla saltaða síld, 

þannig að unnt sé að geyma hverja síldartegund við réttar aðstæður. Tunnur skal geyma í 
geymsluhúsi á undirlögum þannig að þær nemi ekki við gólf. Geymsluhús skulu vera vel 
loftræst. 

Í geymsluhúsnæði fyrir sérverkaða síld skal vera hægt að halda lofthitastigi -8*C til 
t10?C án tillits til verðáttu. 

2. gr. 
28. gr. reglugerðar nr. 320/1981 orðist svo: 
Tunnur með sérverkaðri síld skal strax að loknum tilslætti flytja í geymsluhús þar sem 

lofthitastigi er haldið 8?C til #10C, sbr. 22. gr. og geyma þær þar, þar til síldin er verkuð 
eða í a. m. k. 4 vikur. 

Tunnur með léttverkaðri síld skal strax að loknum tilstætti flytja í geymsluhús þar sem 
lofthitastigi skal haldið stöðugu milli —5? til #4*C. 

3. gr. 
Ríkismati sjávarafurða er heimilt að veita vinnslustöðvum sem söltuðu síld á haustvert- 

íðinni 1987, undanþágu frá ákvæði 2. mgr. 2. gr. fram til 1. september 1990, enda leggi 
stöðvarnar fram ítarlega áætlun um hvernig kælirými verður komið upp. 

Ríkismati sjávarafurða er heimilt að ákveða að undanþága sem veitt er aðilum, frá 
ákvæðum reglugerðarinnar fram til 1. september 1990, nái ekki til sérverkaðrar síldar fyrir 
ákveðinn markað. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 53, 30. maí 1984, um Ríkismat 
sjávarafurða, til að öðlast þegar gildi. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 422/1986. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 14. júlí 1988. 

F.h.r. 

Arni Kolbeinsson. 
  

Gylfi Gautur Pétursson. 
B 60 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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AUGLYSING 

um staðfestingu á aðalskipulagi Drangsness 1986-2006 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19/1964 hefur félagsmálaráðuneytið hinn 11. júlí 1988 
staðfest aðalskipulag Drangsness 1986-2006. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og hefur 

verið samþykktur af hreppsnefnd Kaldrananeshrepps og skipulagsstjórn ríkisins mælt með 
að hann verði staðfestur. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. júlí 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   
Húnbogi Þorsteinsson. 

Nr. 363 20. júlí 1988 
REGLUGERÐ 

um tollfrjálsan farangur ferðamanna og farmanna við komu frá 

útlöndum, einkasölugjald o.fl. 

1. gr. 

Ferðabúnaður og annar farangur. 

Ferðamönnum búsettum hér á landi er heimilt að hafa með sér við komu til landsins, án 

greiðslu aðflutningsgjalda, fatnað og ferðabúnað sem þeir hafa haft með sér héðan til 

útlanda og auk þess varning fenginn erlendis í ferðinni um borð í flutningsfari eða í 
tollfrjálsri verslun hér á landi — annan en þann sem talinn er í 2. gr. — fyrir allt að 20 000 kr. 

að smásöluverði á innkaupsstað. Andvirði hvers hlutar má þó ekki nema hærri fjárhæð en 

10 000 kr., og andvirði matvæla (þ.m.t. sælgæti) má þó ekki nema hærri fjárhæð en 4 000 kr. 

Börn yngri en 12 ára skulu njóta að hálfu þeirra réttinda er að framan greinir. 

Skipverjar og flugliðar innlendra farartækja svo og íslenskir farmenn og flugliðar 
erlendra farartækja sem leigð eru til nota hérlendis af íslenskum aðilum mega hafa með sér 
án greiðslu aðflutningsgjalda varning slíkan er greinir í 1. og 2. málslið 1. mgr. þessarar 

greinar fyrir allt að 10 000 kr. við hverja komu til landsins hafi þeir verið skemur en 15 daga í 
ferð en 20 000 kr. fyrir lengri ferð. Andvirði hvers hlutar má þó ekki nema hærri fjárhæð en 
10 000 kr. Taki ferð skemur en einn sólarhring má fjárhæðin þó ekki vera hærri en 4 000 kr. 

Andvirði matvæla (þ.m.t. sælgæti), samkvæmt þessari málsgrein má ekki nema hærri 

fjárhæð en 4 000 kr. en magn þess má að hámarki vera 10 kg að þyngd. 
Ferðamönnum búsettum erlendis er heimilt að hafa með sér, án greiðslu aðflutnings- 

gjalda, íverufatnað, sængurföt, viðlegubúnað og annan ferðabúnað (þ.m.t. matvæli og aðrar 
vistir) til eigin nota á ferðalaginu, enda geti varningur þessi talist hæfilegur og eðlilegur 

miðað við tilgang ferðalagsins, dvalartíma viðkomandi hérlendis og hagi hans að öðru leyti 
og varningurinn verði ennfremur fluttur úr landi við brottför eigandans að svo miklu leyti 
sem hann eyðist ekki hérlendis. Andvirði matvæla (þ.m.t. sælgæti) sem hver ferðamaður 

flytur til landsins má ekki nema hærri fjárhæð en 4 000 kr. en magn þess má að hámarki vera 

10 kg að þyngd. Magn eldsneytis má að hámarki vera 200 1. Innflutningur annars eldsneytis 
en er í innbyggðum eldsneytisgeymi bifreiðar er óheimill. 

2. gr. 

Áfengir drykkir og tóbaksvörur. 

Auk varnings skv. 1. gr. er ferðamönnum og áhöfnum heimilt að hafa meðferðis án 
greiðslu aðflutningsgjalda eftirtalið magn af áfengum drykkjum og tóbaksvörum:
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Áfengi, ekki Áfengi 

yfir 47% undir 21% 

  

styrkleika styrkleika Öl Tóbak 

1. Ferðamenn ...........0.0.000 0. 1,01 1,01 Ekkert 200 stk. vindlingar 

eða 250 g af öðru 
tóbaki. 

eða 101 Ekkert 6 (erlent) 200 stk. vindlingar 
eða eða 250 g af öðru 

8 1 (innlent) tóbaki. 
eða Ekkert 1,01 6 1 (erlent) 200 stk. vindlingar 

eða eða 250 g af öðru 

8 1 (innlent) tóbaki. 
eða — Ekkert 201 Ekkert 200 stk. vindlingar 

eða 250 g af öðru 

tóbaki. 
2. Skipverjar á íslenskum skipum og er- 

lendum skipum í leigu íslenskra aðila og 
með íslenskum áhöfnum sem eru 15 daga 
eða lengur í ferð (skipstjóra, 1. stýri- 
manni, yfirvélstjóra og bryta, svo og 
matsveinum á farþega- og vöruflutninga- 
skipum er heimill jafnstór aukaskammtur 

tilrisnu um borð) .................... 1,51 3,01 Ekkert 400 stk. vindlingar 

eða 500 g af öðru 
tóbaki. 

eða 151 Ekkert 24 | (erlent) 400 stk. vindlingar 
eða eða 500 g af öðru 

32 1 (innlent) tóbaki. 
3. Skipverjar á erlendum skipum og skipum 

skv. 2. tl. þessarar greinar sem eru 
skemur en 15 daga í ferð (skipstjóra, 1. 
stýrimanni, yfirvélstjóra og bryta, svo og 
matsveinum á farþega- og vöruflutninga- 
skipum er heimill jafnstór aukaskammtur 

tilrisnu um borð) .................... 0,751 1,51 Ekkert 200 stk. vindlingar 
eða 250 g af öðru 

tóbaki. 
eða 0,751 Ekkert 12 | (erlent) 200 stk. vindlingar 

eða eða 250 g af öðru 

16 1 (innlent) tóbaki. 
4. Flugáhafnir 

(þ.m.t. aukaáhafnir) ................. 0,375 1 Ekkert 6 1 (erlent) 100 stk. vindlingar 
eða eða 125 g af öðru 
8 1 (innlent) tóbaki. 

eða 0,3751 0,751 Ekkert 100 stk. vindlingar 

eða 125 g af öðru 

tóbaki. 
eða Ekkert 0,75 1 6 1 (erlent) 100 stk. vindlingar 

eða eða 125 g af öðru 
8 1 (innlent) tóbaki. 

5. Flugáhafnir, aðrar (þ.m.t. aukaáhafnir), 
á íslenskum flugvélum sem hafa 15 daga 
samfellda útivist eða lengri ............ 1,01 0,75 1 Ekkert 200 stk. vindlingar 

eða 250 g af öðru 
tóbaki. 

eða 101 Ekkert 6 1 (erlent) 200 stk. vindlingar 
eða eða 250 g af öðru 
8 1 (innlent) tóbaki. 

eða Ekkert 0,751 6 (erlent) 200 stk. vindlingar 
eða eða 250 g af öðru 
8 1 (innlent) tóbaki.
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Í þessu sambandi reiknast hver vindill vega 5 g, hver smávindill 2,5 g og hver vindlingur 
1,25 g. Smávindlar sem eru 1,5 g og léttari reiknast sem vindlingar. 

Skipverjar á íslenskum skipum sem í fyrsta sinn er siglt til íslenskrar hafnar eða hafa 

verið erlendis til viðgerðar eða breytinga skulu tollafgreiddir skv. 3. tl. 

Ef skip í utanlandssiglingum hefur viðdvöl hér samfleytt í sjö daga er tollyfirvaldi 

heimilt að beiðni eiganda skips að veita skipverjum undan innsigli 200 stk. af vindlingum eða 

250 g af öðru tóbaki til hverra sjö daga. Skipstjóra, 1. stýrimanni, 1. vélstjóra og bryta svo 

og matsveinum á farþega- og vöruflutningaskipum er heimill jafnstór aukaskammtur til 

risnu um borð. Ekki er þó heimilt að veita undan innsigli sama dag og skip leggur úr höfn. 
Eiganda skips er skylt að greiða kostnað fyrir afgreiðslu samkvæmt þessari málsgrein. 

Lágmarksaldur til innflutnings áfengis samkvæmt reglum þessum er 20 ár og 15 ár að því 

er varðar innflutning á tóbaki. Tollgæslumaður getur krafist þess að lágmarksaldur sé 

sannaður með framvísun persónuskilríkja. 

3. gr. 

Tollívilnanir skv. 1. og 2. gr. gilda einungis um varning sem viðkomandi far- eða 

ferðamaður hefur í eigin vörslu við komu frá útlöndum og innfluttur er til persónulegra nota 

viðkomandi, fjölskyldu hans eða til smágjafa. 

Flugliðar, far- og ferðamenn njóta ekki tollívilnunar skv. 1. og 2. gr. oftar en einu sinni 

á sama sólarhring. 
Undanþága samkvæmt reglugerð þessari nær ekki til hluta af verði munar sem er í heild 

dýrari en nemur hámarki tollívilnunar hvers ferðamanns skv. 1. mgr. 1. gr. Tollívilnun 
skipverja og flugliða innlendra farartækja skv. 2. mgr. 1. gr. getur þó gilt um hluta af verði 
munar svo framarlega sem verðmæti munarins sé innan við tvöfalda þá fjárhæð sem tilgreind 

er í 2. mgr. Í. gr. 

4. gr. 

Af vörum sem eru undanþegnar tollum samkvæmt reglugerð þessari falla einnig niður 

önnur aðflutningsgjöld, söluskattur við innflutning og einkasölugjald. 

5. gr. 
Innflutningsbann og -takmarkanir. 

Ákvæði reglugerðar þessarar veita ekki undanþágu frá innflutningsbanni sem kann að 

vera á ýmsum vörutegundum auk þess sem innflutningur á vörum, sem vegna sóttvarna eða 

af öðrum Öryggisráðstöfunum eru háðar innflutningstakmörkunum, er óheimill skv. 1. gr. 

Geta því m.a. eftirtaldar vörur ekki notið tollfrelsis samkvæmt reglugerð þessari: 

1. Ávana- og fíkniefni, svo sem ópíum, heróín, morfín, kókaín, kannabis, amfetamín 

(þ.m.t. benzedrine) og LSD (lysergamide). 
Lyf umfram hæfilegt magn til persónulegra þarfa viðkomandi far- eða ferðamanns. 

Skotvopn, skotfæri og sprengiefni. 
Radíósendar, talstöðvar og viðtæki sem ekki eru ætluð til almennrar útvarpsviðtöku. 

Lifandi dýr. 
Ósoðið kjötmeti og kjötvörur ýmiss konar, t.d. þurrkað kjötmeti, ósoðin reykt 

svínslæri, beikon, svínahryggir, reyktar ósoðnar pylsur, ósoðnir fuglar og fuglainnyfli 

fersk eða fryst, innmatur, svið og blóð. 

7. Smjör, ósoðin egg, eggjaduft og sykraðar eggjarauður. 

8. Ósoðin mjólk. 
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6. gr. 

Framvísunarskylda o.fl. 

Farþegi sem kemur til landsins frá útlöndum skal við komu ótilkvaddur skýra 
tollgæslumanni frá og framvísa við hann tollskyldum varningi sem hann hefur meðferðis svo 

og þeim varningi sem háður er innflutningstakmörkunum eða innflutningsbanni. Öðrum 
varningi, sem tollgæslumaður óskar eftir að skoða, ber einnig að framvísa við hann. Af 
tollskyldum varningi sem heimilaður er innflutningur á skal greiða aðflutningsgjöld með 
venjulegum hætti. 

Þar sem tollafgreiðsla farþega fer fram er tollyfirvaldi heimilt að hafa aðskilda 

tollafgreiðslu, annars vegar fyrir þá sem hafa engan tollskyldan farangur meðferðis við 

komu til landsins og hins vegar fyrir þá sem annað hvort hafa tollskyldan farangur meðferðis 

eða farangur sem háður er innflutningstakmörkunum eða innflutningsbanni. Fyrrnefndir 
farþegar skulu ganga um hlið, merkt grænu átthyrndu skilti með áletruninni: „ENGINN 
TOLLSKYLDUR VARNINGUR“. Síðarnefndir farþegar skulu ganga um hlið, merkt 
rauðu ferhyrndu skilti með áletruninni: „TOLLSKYLDUR VARNINGUR“. Við skiltin 

skal skráð „TOLLGÆSLA“. Áletranir skulu vera á íslensku og þeim erlendu tungumálum 

sem tollyfirvaldi þykir ástæða til. Um leið og farþegi hefur gengið um hlið sem merkt er 

samkvæmt framansögðu telst hann hafa svarað því hvort hann hafi meðferðis tollskyldan 

varning eða varning sem háður er innflutningstakmörkunum eða innflutningsbanni. 
Við tollafgreiðslu aðkomufars skal sérhver farmaður gera tollgæslunni skriflega grein 

fyrir öllum varningi sem hann hefur fengið erlendis eða í ferðinni, hvort sem hann er 

tollskyldur eða ekki og eins þótt sá varningur kunni að vera háður innflutningstakmörk- 

unum eða innflutningsbanni. Einnig skal hann gera tollgæslunni skriflega grein fyrir áður 

fengnum tollskyldum varningi, en ótollafgreiddum, sem notaður er um borð í fari. Framvísa 
ber við tollgæslumann þeim varningi sem kann að vera háður innflutningstakmörkunum eða 

innflutningsbanni svo og öðrum þeim varningi sem tollgæslumaður óskar eftir að skoða. 

Óski tollgæslumaður eftir því að skoða farangur farþega eða farmanns skulu þeir veita 

til þess alla aðstoð með því að opna töskur og umbúðir, taka upp úr þeim og gefa þær 
upplýsingar um farangurinn sem um er beðið. Komi fram varningur við þessa skoðun sem 
ekki er greint frá eins og fyrir er mælt hér að framan skoðast hann ólöglega innfluttur og er 
þá heimilt að gera hann upptækan til ríkissjóðs. 

7. gr. 

Um einkasölugjald o.fl. 

Nú hefur einhver af áhöfn fars eða farþegi við komu til landsins meðferðis meira magn 

af varningi en heimilaður er tollfrjáls innflutningur á skv. 2. gr. og ríkið eða stofnanir þess 

hafa einkasölu á og er viðkomandi þá heimilt að halda til viðbótar allt að þreföldu því magni 
sem þar greinir, þó ekki öli, gegn greiðslu einkasölugjalds samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá, 

enda hafi viðkomandi gert grein fyrir og framvísað varningnum við tollgæslu eins og fyrir er 

mælt í reglugerð þessari: 

A. Afengi: 

kr./1 
1. Rauðvín, hvítvín, ljós rauðvín og freyðivín ................... 0... 590 

2. Portvín, sherry, madeira, vermút, líkjörar og aperitívar, þ.m.t. bitterar undir 

22% styrkl. ..........0..000 0000 790 
3. Aperitívar, þ.m.t. bitterar með 22% styrkleika eða meira .................. 1080 
4. Koníak, brandy, whisky, vodka, gin, genever, romm, líkjörar ót. a., svo og 

aðrar sterkar tegundir,Ót.a. ................%%. 0. lnn rr 1 860
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B. Tóbak: 
1. Reyktóbak ..............0.0 00. 1520 kr./tylft bréfa eða lb. 

2. Vindlingar .................0.0 000 nr nr 920 kr./200 stk. 
3. Smávindlar .................00 0... 0 rn 100 kr./10stk. 

Meðalstærð ...........%.00.2. 8. 430 kr./25stk. 

Vindlar,aðrir ............0.........nn nn 550 kr./25stk. 

Sé um að ræða aðrar stærðir umbúða en að ofan greinir skal greitt hlutfallslega. 

Nú er framvísað meira magni en um getur í 1. mgr. og getur viðkomandi tollyfirvald þá 

heimilað innflutning gegn greiðslu einkasölugjalds ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi en 

ella gert varninginn upptækan til ríkissjóðs. 
Þegar um er að ræða tækifæris- og gjafasendingar frá útlöndum á áfengi og tóbaki má 

hver sending ekki nema meira magni en tvöföldu því sem tilgreint er í 1. tl. 1.mgr. 2. gr., þó 

ekki öl. Greiða skal einkasölugjald af slíkum sendingum eftir gjaldskránni í 1. mgr. þessarar 

greinar. 

8. gr. 

Sérhverja afgreiðslu skv. 7. gr. skal færa í sérstaka afgreiðslubók. Þar skal fært inn 

magn og tegund varnings sem greitt er af, svo og gjöld þau sem innheimt eru, en innflytjandi 

á rétt á að fá greiðslukvittun. Ennfremur skal varningurinn auðkenndur með sérstökum 
merkimiðum sem Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins lætur tollgæslunni í té og gerðir skulu í 

samráði við tollgæslustjóra. Tollgæslustjóri getur ákveðið að framangreindur varningur 

verði auðkenndur með öðrum hætti. 

9. gr. 

Einkasölugjald sem innheimt er skv. 7. gr. skal sent viðkomandi einkasölu svo fljótt 
sem kostur er og eigi síðar en tveim mánuðum eftir að afgreiðsla fór fram. 

10. gr. 

Nú er varningur sem tollafgreiddur er samkvæmt reglugerð þessari seldur eða boðinn til 

sölu án þess að aðflutningsgjöld hafi áður verið greidd og varðar það þá refsingu samkvæmt 

XIV. kafla tollalaga nr. 55 30. mars 1987 með áorðnum breytingum. 

11. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 4. og 5. tl. 5. gr. og 20. tl. 6. gr. 

tollalaga nr. 55 30. mars 1987 með áorðnum breytinum, skal öðlast gildi þegar í stað. Með 

reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð nr. 209/1987 og reglugerð nr. 246/1988, um 

breyting á henni. 

Fjármálaráðuneytið, 20. júlí 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir.
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SAMÞYKKT 

um stjórn og fundarsköp Hofsóshrepps. 

I. KAFLI 

Um skipan hreppsnefndar og verkefni hennar. 

l. gr. 

Hreppsnefnd Hofsóshrepps 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 Hofsóshrepps skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga og 
annarra laga. 

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

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

ársreikninga hreppsins skv. VIII. kafla sveitarstjórnarlaga. Ennfremur að ráða sveitar- 
stjóra og aðra fasta starfsmenn hreppsins skv. VII. kafla fyrrnefndra laga sbr. og VI. 
kafla samþykktar þessarar. 

2. Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

3. Að stjórna fjármálum hreppsins skv. VIII. kafla sveitarstjórnarlaga sbr. og 11. kafla 
samþykktar þessarar. 

II. 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. 

Hreppsnefnd skal afgreiða fjárhagsáætlun hreppssjóðs 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 fjárhagsáætl- 

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 fjárhags- 

árinu og ekki má stofna til útgjalda eða greiða fé úr hreppssjóði nema heimild sé til þess í 

fjárhagsáætlun, útgjöld séu lögbundin, samningsbundin eða samþykkt af hreppsnefnd. 
Samþykki hreppsnefnd 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 lánsfé. 

10. gr. 
Hafi forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar breyst verulega, s.s. ef verðlagsbreytingar 

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

hagsáætlunina. Slíkar breytingar afgreiðir hreppsnefnd við eina umræðu, enda hafi breyting- 
artillögurnar verið kynntar hreppsnefndarmönnum á sannanlegan hátt í tæka tíð. 

11. gr. 

Hreppsnefnd skal hafa lokið fullnaðarafgreiðslu ársreikninga hreppssjóðs 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 hreppsnefndar á 
afgreiðslu og skilum ársreikninga. 

III. KAFLI 

Um fundarsköp hreppsnefndar. 

12. gr. 

Hreppsnefnd heldur reglulega fundi einu sinni í hverjum mánuði, síðasta mánudag 
hvers mánaðar. Beri þann dag upp á helgan dag færist fundurinn fram um viku. 

Hreppsnefndarfundir skulu að jafnaði hefjast kl.16.00. Heimilt er að fella niður fundi í 
hreppsnefnd í allt að tvo mánuði að sumarlagi. 

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

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

armanna krefst þess. 

13. gr. 

Aldursforseti nýkjörinnar hreppsnefndar kveður hreppsnefndina saman til fyrsta 

fundar að afloknum hreppsnefndarkosningum, eigi síðar en 15 dögum eftir að hún tekur við 
störfum, sbr. 2. gr. samþykktar þessarar, þó eigi síðar en 30 dögum eftir kjördag. 

Aldursforseti getur falið sveitarstjóra að boða fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar.
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14. gr. 

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. 

Sveitarstjóri semur dagskrá hreppsnefndarfunda í samráði við oddvita. 
Á dagskrá hreppsnefndarfunda skal taka: 

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

kosningar eða ráðningar sveitarstjóra og annarra starfsmanna hreppsins. 

2. Fundergerðir nefnda á vegum hreppsins, ef eða að svo miklu leyti sem hreppsnefnd þarf 

að samþykkja ályktanir sem í þeim felast, sbr. 54. gr. samþykktar þessarar. 

3. Önnur mál, sem falla undir verksvið hreppsnefndar og sveitarstjóri ákveður að taka á 
dagskrá eða einhver hreppsnefndarmanna óskar að tekin verði á dagskrá hreppsnefnd- 
arfunda skal tilkynna það sveitarstjóra skriflega með tillögu eða fyrirspurn a.m.k. 

þremur sólarhringum fyrir fund. 

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

sem sveitarstjóri telur nauðsynleg. Dagskrá skal jafnframt fylgja afrit fundargerðar síðasta 
hreppsnefndarfundar. 

16. gr. 

Tveim sólarhringum fyrir hreppsnefndarfund skulu hreppsnefndarmenn boðaðir af 
sveitarstjóra til fundarins, fundinn skal boða símleiðis og með boðsendu bréfi. 

Í því skal koma fram: Dagskrá fundar, afrit fundargerða, tillögur og önnur þau gögn 

sem nauðsynleg teljast vegna boðaðrar dagskrár. 

17. gr. 

Sveitarstjóri skal boða hreppsnefndarmenn símleiðis og með boðsendu bréfi 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 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 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 kosið skrifara og varaskrifara úr hópi hreppsnefndarmanna til 
fjögurra ára á sama fundi og oddvitakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfallskosn- 
ingu ef þörf krefur. 

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. 

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 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 eftirtalin málefni: 

Fjárhagsáætlun hreppsins. 

Ársreikninga hreppsins. 
Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

Áætlanir fyrir hreppinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 
skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Þ
æ
r
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25. gr. 

Hreppsnefndarmanni er skylt að sækja hreppsnefndarfundi nema lögmæt forföll hamli 
svo sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé hreppsnefndarmaður forfallaður um 
stundarsakir skal hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin til sveitarstjóra sem boðar 

varamann á fund skv. 2. mgr. 32. gr. eða 1. og 2. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga eftir því 
sem við á hverju sinni. 

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 hrepps- 
nefndarfundi. 

26. gr. 

Hreppsnefndarmanni ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls þegar það varðar 

hann sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætla að 

viljaafstaða hans mótist að einhverju leyti af því. Honum er þó heimilt að gera stuttlega 

grein fyrir afstöðu sinni. Hreppsnefnd sker umræðulaust úr hvort mál er svo vaxið. 
Hreppsnefndarmaður, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. 
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. 

21. 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 eða fleiri 
hreppsnefndarmenn kvatt sér hljóðs samtímis, ákveður oddviti, í hvaða röð þeir skuli tala. 

28. gr. 

Hreppsnefndarmaður skal beina máli sínu til oddvita. Þegar til umræðu er fundargerð 

nefndar, skal hreppsnefndarmaður taka fram, hvaða lið/liði fundargerðarinnar hann óskar 

að ræða. 
Hreppsnefndarmaður má tala tvisvar við hverja umræðu máls. Heimilt er þó hrepps- 

nefndarmanni 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 umræðu í 

hreppsnefnd nema með leyfi oddvita. 

29. gr. 

Beri hreppsnefndarmaður aðra menn brigslum, skal oddviti víta hann. Oddviti getur 

lagt til við hreppsnefnd, að hreppsnefndarmaður, sem víttur hefur verið tvisvar á sama 

fundi, verði sviptur málfrelsi á þeim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist 

hreppsnefndarmaður ekki úrskurði oddvita eða hreppsnefndar eða ef óregla kemur upp á 
fundi, skal oddviti gera fundarhlé, fresta fundi eða slíta fundi, ef nauðsyn krefur.
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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 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. Ef mál er svo vaxið, að oddviti telur ástæðulaust að atkvæðagreiðsla 

fari fram um það, skýrir hann frá því, að hann telji mál samþykkt eða fellt án atkvæða- 

greiðslu 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 hreppsnefndarmað- 

ur 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. dHondts reglu sbr. 16. og 17. gr. sveitar- 

stjórnarlaga ef þess er óskað. 

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. 2. mgr. 18. gr. þessarar samþykktar.
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35. gr. 

Hreppsnefnd getur ráðið sérstakan fundarritara utan hreppsnefndar til að annast ritun 
fundargerðar 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 fund- 
argerða 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. 

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 skriflega a.m.k. 
þremur sólarhringum fyrir fund. 

37. gr. 

Hreppsnefndarmanni er bæði rétt og skylt að sækja fundi hreppsnefndar nema lögmæt 
forföll hamli sbr. 25. gr. samþykktar þessarar. — Hreppsnefndarmaður er skyldur til að taka 
að sér 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.
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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. 

Hreppsnefndarmaður á aðgang að bókum og skjölum hreppsins 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. 

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. 

44. gr. 

Haga skal fundum hreppsnefndar þannig, að hreppsnefndarmaður eigi möguleika á að 
taka sér orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

45. 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. 

46. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna gilda einnig um 
varamenn, sem sitja hreppsnefndarfundi. 

V. KAFLI 

Nefndir. 

47. gr. 

Hreppsnefnd kýs fulltrúa í nefndir, samkvæmt ákvæðum laga, reglugerða og samþykkt- 

ar þessarar. Slíkar kosningar skulu vera leynilegar, sé þess óskað og bundnar hlutfallskosn- 

ingar, ef einhver hreppsnefndarmanna óskar þess. 

Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana hreppsins eru ekki kjörgengir í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá. 

48. gr. 

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

það. Á þeim fundi skal kjósa formann, hafi hreppsnefnd ekki kosið hann, eða hann til- 

nefndur samkvæmt ákvæðum laga, varaformann og ritara nefndar. 

Formaður nefndar boðar eða lætur boða fundi í nefnd með a.m.k. eins sólarhrings 
fyrirvara.
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49. gr. 

Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nema lögmæt forföll hamli. Þegar aðalmaður í 
nefnd forfallast um stundarsakir, skal varamaður hans taka sæti í nefndinni. Þegar aðal- 
maður 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. 

50. 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. 

$S1. gr. 

Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði IH. og IV. kafla samþykktar þessarar gilda 

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

52. gr. 

Um hlutverk og valdsvið nefnda á vegum hreppsins fer eftir því sem ákveðið er í lögum, 
reglugerðum eða samþykktum hreppsnefndar. Hreppsnefnd getur falið nefnd fullnaðaraf- 

greiðslu einstakra mála eða málaflokka nema slíkt vald sé að lögum sérstaklega falið 
hreppsnefnd til ákvörðunar. 

53. gr. 

Nefndir 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. 

54. gr. 
Fundargerðir nefnda hreppsins skulu að jafnaði teknar á dagskrá hreppsnefndar og skal 

það gert svo fljótt sem unnt er að afloknum nefndarfundi. 

Ályktun nefndar, sem hefur í för með sér útgjöld, skal ætíð lögð fyrir hreppsnefnd til 

endanlegrar afgreiðslu. 

55. gr. 
Hreppsnefnd kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

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

1. 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 fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum hreppsnefndarkosningum: 
1. Áfengisvarnarnefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. áfengislaga 

nr. 82/1969. 
2. Barnaverndarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga um vernd 

barna og ungmenna nr. 53/1966. 
3. Byggingarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga nr. 

54/1978.
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4. Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Félagsmálaráð fer með 

stjórn og rekstur leikvalla, dagvista og öldrunarmála. 

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

6. Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

7. Skólanefnd grunnskóla. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17. og 18. gr. 

laga nr. 63/1974 um grunnskóla. 
8. Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 36. gr. laga nr. 

60/1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

9. Stjórnarnefnd vinnumiðlunar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. laga 

nr. 18/1985 um vinnumiðlun. 

10. Einn forðagæslumaður og annar til vara skv. 53. gr. búfjárræktarlaga nr. 31/1973. 

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

12. Aðrar nefndir skv. ákvörðun hreppsnefndar hverju sinni. 

56. 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 
verkefni nefndar er lokið. 

Hreppsnefnd getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

VI. KAFLI 

Um framkvæmdastjórn og starfslið hreppsins. 

57. 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. 

58. 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 forföllum hans. 

59. 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. 

60. 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.
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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. 

61. 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 Hofsóshrepps 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 sveitarstjóra í Hofsóshreppi nr. 81/1981. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. júlí 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   
Húnbogi Þorsteinsson. 

20. júlí 1988 Nr. 365 
GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Seltjarnarness. 

I. KAFLI 

1. gr. 

Hitaveita Seltjarnarness selur hitaorku úr hitakerfum þeim, sem gerð hafa verið eða 

verða gerð á Seltjarnarnesi, og til þeirra húsa, sem fá vatn frá aðfærsluæð, eftir þeim reglum, 

sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð fyrir Hitaveitu Seltjarnarness staðfestri 

1. september 1971. 

2. gr. 

Hitaveita Seltjarnarness lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að 
dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis 

og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess er um getur í 

2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrstu tvo mánuðina, sem 
hús er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði einungis breytt 

einu sinni á ári, og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 

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

II. KAFLI 

4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
a. Fastagjald á mánuði fyrir hvern hemil ............................... kr. 155,00 

b. Vatnsgjald fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils ............ kr. 635,00 
B ól
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5. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greiðast til 

innheimtustofnunar, sem bæjarstjórn ákveður. Það eru vanskil ef gjöld eru ekki greidd 

innan 15 daga frá gjalddaga. Heimilt er að reikna dráttarvexti eins og þeir eru ákveðnir hjá 
innlánastofnunum sbr. 13. gr. laga nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum 

tíma. 

III. KAFLI 

6. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Seltjarnarness skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð: 

Fastagjald: 

Gjald á heimæð 

0—-300 m? (innifalið) ..........0.... 00 kr. 62 838,00 
300—-1000 MM 2... kr./m 75,50 

1000 Mm? Og yfir ..........0020.0 00 kr./m? 50,20 

1 aðrennslishemill á grind ...............%.2 00. 2lðnnnnr rr kr. 16 500.,00 

1. gr. 

Gjöld skv. 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. 

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. 

Hitaveita Seltjarnarness 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 

Jja daga fyrirvara. 
Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, ... kr. 875,00 

í hvert skipti. 

11. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Seltjarnarness skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum 

hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust 

fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn 
misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hitaveitustjórn og bæjarstjórn Seltjarn- 

arness staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. 

ágúst 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld 

eldri gjaldskrá sama efnis nr. 281, 19. júní 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. júlí 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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REGLUR 

um hreindýraveiðar árið 1988. 

1. gr. 

Heimilt er að veiða allt að 330 hreindýr í Norður-Þingeyjarsýslu, Múlasýslum og 

Austur-Skaftafellssýslu á tímabilinu 1. ágúst til 15. september árið 1988. Þó getur ráðuneytið 
leyft veiðar á öðrum árstíma, ef sérstakar ástæður mæla með, að höfðu samráði við hrein- 
dýraeftirlitsmenn, sem hlut eiga að máli. 

2. gr. 

Tala þeirra dýra, sem veidd verða samkvæmt 1. gr., skiptist þannig milli eftirgreindra 
hreppa og kaupstaða: 

1. Fjallahreppur .................0 00. 2 hreindýr 

2. Skeggjastaðahreppur ................0 0... 2 — 

3. Vopnafjarðarhreppur ............0... 0 1 — 
4. Fljótsdalshreppur ...............0..0 00 335 — 
5. Jökuldalshreppur...............0.0... 35 — 
6. Fellahreppur ...............0 000. 14 — 

1. Tunguhreppur ..........0000000 0. 14) — 

8. Hlíðarhreppur .................000 0000 5 — 
9. Hjaltastaðahreppur ..................0 00. 15. — 

10. Borgarfjarðarhreppur ................ 00... 20 — 
11. Seyðisfjarðarhreppur .........0%...... 2 — 
12. Seyðisfjörður ..................0. 0. 2 — 

13. Skriðdalshreppur .................. 00 IS — 

14. Vallahreppur ............0000 0. 20 — 
15. Egilsstaðabær .............0..0. 0. 8 — 
16. Eiðahreppur ..........200.00.0. 0 li — 

17. Mjóafjarðarhreppur .............0.0000. 0... 6 — 
18. Norðfjarðarhreppur ..............0 00... 200 — 
19. Eskifjörður ............0.0.0. 0. 25 — 
20. Reyðarfjarðarhreppur ................0. 0. 6 — 
21. Búðahreppur ...........%%%% 00. 2 — 
22. Fáskrúðsfjarðarhreppur ...............0.0..0... 00. 2 — 

23. Stöðvarhreppur ................... 0 2 — 
24. Breiðdalshreppur ............0......0 0. 1 — 

25. Beruneshreppur.................0. 00 1 — 

26. Búlandshreppur ..........00%%....00 6 — 
27. Geithellnahreppur.................. 11 —— 
28. Bæjarhreppur ..............% 0... 5 — 
29. Nesjahreppur ................. 000 5 — 

30. Hafnarhreppur ................. 0. 2 — 
31. Mýrahreppur ...........000 0... 12 — 
32. Borgarhafnarhreppur .................... 00... 2 — 

  

Samtals 330 hreindýr 
 



Nr. 366 854 19. júlí 1988 

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 hreindýraeftirlits- 

manns, sbr. 5. gr. 

4. gr. 

Andvirði felldra 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. 

S. 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 eftirlitsmannanna. 

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. 

Þeir einir mega annast fækkun hreindýra, sem til þess hafa næga skotfimi og kunnáttu í 
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. 

1. gr. 

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

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

sem ætlunin er að bægja þeim frá. 

8. gr. 

Hreindýraeftirlitsmenn 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.
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0. gr. 
Brot á reglum þessum, sem settar eru skv. lögum nr. 28/1940 um friðun hreindýra og 

eftirlit með þeim, sbr. og breytingu á þeim lögum nr. 72/1954, varða sektum eða varðhaldi, 
sbr. lög nr. 75/1982. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi og falla jafnframt úr gildi reglur nr. 317/1987 um hrein- 
dýraveiðar árið 1987. 

Menntamálaráðuneytið, 19. júlí 1988. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 
  

Runólfur Þórarinsson. 

12. júlí 1988 Nr. 367 

AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Siglufjarðar nr. 148 

18. mars 1982 með síðari breytingum. 

1. gr. 

Stafliðir a-g í 3. gr. orðist svo: 
a) Fyrir þvottaplön sem rekin eru til þvotta á bifreiðum, t. d. í sambandi við eldsneytis- 

sölur, skal greiða kr. 48 000,00 á ári fyrir vatnsnotkun. 

b) Vatnsnotkun í steypu til mannvirkjagerðar og iðnaðar fyrir hver 100 kg sementsnotkun 
kr. 9,80. 

c) Fyrir vatnsnotkun í sláturhúsum skal greiða kr. 3,90 fyrir hverja slátraða sauðkind. 

d) Fyrir vatnsnotkun við síldarsöltun skal greiða 11,60 á hverja uppsaltaða tunnu síldar. 

Sama gjald skal vera fyrir hverja tunnu af söltuðum hrognum. Fyrir sjósaltaða síld sem 

lögð er á land til pökkunar og pæklunar skal greiða kr. 5,80 fyrir hverja útskipaða tunnu. 

e) Fyrir vatnsnotkun til bræðslu síldar, loðnu eða annars bræðslufisks skal greiða kr. 24,00 
fyrir hvert landað tonn. 

f) Vatnsnot við fiskverkun skal greiða með kr. 19,40 á hverja smálest af innvegnum fiski. 

g) Fyrir vatn til skipa skal greiða sem hér segir: Til fiskiskipa kr. 61,50 fyrir hverja smálest 
eða hluta úr smálest og skal lágmarksgjald vera kr. 615,00. Til annarra skipa kr. 81,00 

fyrir hverja smálest og skal lámarksgjald vera kr. 810,00. 

Heimilt er að leggja á sérstakt afgreiðslugjald ef óskað er eftir að fá vatn afgreitt til 
skipa utan venjulegs dagvinnutíma. 

Vatn til skipa skal staðgreiða nema um annað hafi verið samið fyrirfram. Skip sem 
fengið hefir vatn afhent má ekki að viðlögðum sektum fara úr höfn fyrr en vatnið er greitt 
eða um greiðslu hefir verið samið. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Siglufjarðar, staðfestist hér 

með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. júlí 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Húnbogi Þorsteinsson.
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GJALDSKRA 

fyrir heilbrigðiseftirlit á Vestfjörðum. 

1. gr. 

Af eftirlitsskyldri starfsemi á svæði heilbrigðiseftirlits á Vestfjörðum, er sveitarstjórn- 

um heimilt, samkvæmt lögum nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, ásamt 

síðari breytingum, og heilbrigðisreglugerð nr. 45/1972, að innheimta gjöld svo sem greinir í 

gjaldskrá þessari. 

2. gr. 
Eftirlitsskyldum fyrirtækjum skal skipt í 6 flokka eftir gerð og umfangi þeirra í samræmi 

við fylgiskjal með gjaldskrá þessari. 

3. gr. 

Fyrir ný rekstrarleyfi samkvæmt gr. 36.1 heilbrigðisreglugerðar nr. 45/1972 skal 

innheimta leyfisgjald við afhendingu leyfisbréfs svo sem hér greinir: 
1. flokkur ............... 0... kr. 1300 

2. flokkur ............... 0... kr. 2 600 

3. flokkur ............ 022. kr. 3 250 

4. flokkur ............ 0... kr. 3 900 

S. flokkur .............2. 0. kr. 4 050 

6. flokkur ..............2 0... kr. 5 200 

Fyrir leyfi vegna breytinga á húsakynnum eða rekstri skal greiða hálft gjald. Ef 

heilbrigðisfulltrúi metur breytingar smávægilegar er honum heimilt að lækka eða fella niður 
gjaldið. 

4. gr. 

Af eftirlitsskyldri starfsemi skv. 7., 8., 12., 13., 14., 15., 16. og 17. töluliðum 2. gr. laga 

nr. 109/1984 er heimilt að innheimta eftirlitsgjöld, svo sem hér greinir: 
1. flokkur ............0.00. 000 kr. 7 800 
2. flokkur .............00000 000 kr. 15 600 
3. flokkur ................00 0000 kr. 22 100 
4. flokkur ..............0000 00 kr. 29 900 
5. flokkur .............0000 00 kr. 40 300 
6. flokkur ..............0. 0000. kr. 50 700 

5. gr. 

Heilbrigðisfulltrúar semji fyrir hönd heilbrigðisnefnda lista yfir eftirlitsskyld fyrirtæki á 

starfssvæðum sínum. Listinn skal afhentur skrifstofum þeirra sveitarfélaga, sem fara með 

fjármál heilbrigðiseftirlitsins. Þær sjái um álagningu og innheimtu gjaldanna í samráði við 

sveitarstjórnir á svæðinu. Gjöld samkv. gjaldskrá þessari renna beint til reksturs heilbrigðis- 

eftirlitsins. 

6. gr. 

Gjalddagi eftirlitsgjalda samkvæmt 4. gr. er 1. mars og eindagi 1. maí. Um innheimtu 
gjalda fer að öðru leyti samkv. lögum nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

1. gr. 

Gjald skv. 4. gr. má innheimta með lögtaki.
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8. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er af svæðisnefnd heilbrigðiseftirlits á Vestfjörðum og 

samþykkt af hlutaðeigandi sveitarfélögum, staðfestist hér með skv. 5. gr. laga nr. 109/1984 
um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit ásamt síðari breytingum, til að öðlast gildi þegar við 

birtingu. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 66/1986 með sama heiti. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Með skírskotun til sérstaks samkomulags og þar til annað verður ákveðið gildir 

gjaldskrá fyrir heilbrigðiseftirlit á Vesturlandi fyrir Austur-Barðastrandarsýslu. 

Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, 13. júlí 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

18. júlí 1988 Nr. 369 
SAMÞYKKT 

um hundahald í Breiðdalsvík, Suður-Múlasýslu. 

1. gr. 

Hundahald er bannað á Breiðdalsvík í Suður-Múlasýslu. 

2. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að veita lögráða einstaklingum, sem búa á Breiðdalsvík 

undanþágu frá 1. gr. með eftirfarandi skilyrðum. 

a) Leyfi er bundið við nafn og heimilisfang lögráða einstaklings og óheimilt er að framselja 
það. 

b) Ef sótt er um leyfi til að halda hund í sambýlishúsi, skal skriflegt samþykki sameigenda 
eða stjórnar húsfélags í húsinu fylgja umsókn, ef um leiguhúsnæði er að ræða skal fylgja 
umsókn skriflegt samþykki eiganda íbúðarinnar. 

c) Leyfisgjald vegna undanþágu skal greiða til sveitarsjóðs skv. sérstakri gjaldskrá sem 
sveitarstjórn setur árlega og heilbrigðisráðuneytið staðfestir. Skal gjaldið greitt í fyrsta 
sinn við skráningu hunds og síðan fyrirfram árlega með gjalddaga 1. mars. Hafi gjaldið 
eigi verið greitt innan mánaðar frá gjalddaga fellur leyfið úr gildi. 

d) Skylt er leyfishafa að hafa hundinn ábyrgðartryggðan og getur sveitarstjórn ákveðið að 
gera heildarsamning við tryggingafélag, eitt eða fleiri. Skal tryggingin ná til alls þess 
tjóns, sem dýrið kann að valda á mönnum, dýrum, gróðri og munum. Vottorð um 
ábyrgðartryggingu skal liggja fyrir við greiðslu leyfis og greiðslu árlegs leyfisgjalds. 

e) Hundar skulu færðir árlega til hreinsunar. Um hreinsun þeirra og gjald fyrir hana fer eftir 
reglugerð um varnir gegn sullaveiki nr. 201/1957. Framvísa skal vottorði um hreinsun við 
greiðslu árlegs leyfisgjalds. 

f) Leyfishafi skal gæta þess vel að hundur hans valdi ekki hættu, óþægindum eða óþrifnaði 
né raski ró manna. Hundar skulu ávallt vera í taumi utan húss. Leyfishafa er skylt að 
fjarlægja saur eftir hundinn á tryggilegan hátt. 

g) Eigi má hleypa hundum inn í almenningsfarartæki, leikvelli, matsölur og aðra veitinga- 
staði, skóla, kennslustaði og barnaheimili, þar með talin sumardvalarheimili og dag-
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vistarheimili, rakarastofur, hárgreiðslustofur, samkomuhús, kirkju og kirkjugarða svo 

og húsakynni þar sem framleidd eru eða seld matvæli og aðrar neysluvörur. Ef brotin eru 
skilyrði þessara greinar getur það varðað refsingu samkvæmt 7. gr. 

3. gr. 

Umsókn um leyfi til hundahalds skal senda skrifstofu Breiðdalshrepps sem gefur út leyfi 
að fengnu samþykki sveitarstjórnar. Upplýsingar um hundinn skal færa í þar til gerða bók 

hjá Breiðdalshreppi. Þar skal skrá heiti, aldur, kyn, tegund, litarhátt og önnur einkenni 
hundsins. Þar skal einnig skrá nafn og heimilisfang leyfishafa. 

Senda skal embætti sýslumanns S-Múlasýslu og heilbrigðisnefnd afrit af leyfisbréfi. 

4. gr. 

Ef leyfishafi brýtur gegn ákvæðum samþykktar þessarar eða öðrum reglum, sem um 

hundahald gilda, getur sveitarstjórn afturkallað leyfið. 
Einnig getur sveitarstjórn afturkallað öll leyfi til hundahalds telji hún þess þörf. 

5. gr. 

Heilbrigðisnefnd eða aðilar á hennar vegum annast eftirlit með hundahaldi í Breiðdals- 
vík og getur leitað aðstoðar lögregluyfirvalda, þegar þörf krefur. 

6. gr. 

Hættulega og óleyfilega hunda, sem ganga lausir utanhúss, skal handsama, við ítrekað 
brot verði hundinum lógað. Kostnaður við töku hunda skal ákveðinn af sveitarstjórn og að 

fullu greiddur af eigendum. 
Hættulegum hundum er heimilt að lóga þegar í stað. 

Aðra hunda er heimilt að afhenda, ef leyfi er framvísað enda verði áfallinn kostnaður 

greiddur. Að öðrum kosti skal hundinum lógað. 

7. gr. 

Með brot út af samþykkt þessari skal fara að hætti laga um meðferð opinberra mála og 
að öðru leyti í samræmi við VI. og VII. kafla laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og 

heilbrigðiseftirlit, með síðari breytingum. 

8. gr. 

Framangreind samþykkt sveitarstjórnar Breiðdalshrepps staðfestist hér með skv. lögum 

nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, með síðari breytingum og 1. gr. laga nr. 

7/1953, um hundahald og varnir gegn sullaveiki, til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um hundahald í Breiðdalsvík nr. 228/1972. 

Ákvæði til bráðabirðga. 
Að liðnum 3 mánuðum frá gildistöku samþykktar þessarar skal fara með alla óskráða 

hunda skv. ákvæðum 6. gr. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 18. júlí 1988. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson.
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1.1 

1.2 

2.1 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Reyðarfjarðar. 

I. GJALDSKRÁRLIÐIR. 
1. Lýsing. 

Rafveita Reyðarfjarðar selur raforku á því verði sem hér segir: 

Nr. 370 

Fast gjald ................0.00 0. F1 

Orkugjald ............... 0 kr. 9,00 á kWh 
Fast gíald ...........00.0.0000 0 FI t F2 
Orkugjald ................ 0. kr. 5,98 á kWh 

2. Notkun til heimilisþarfa. 

Fast gjald ...............00000 00 FI # F3 

Orkugjald ................0. 00. kr. 5,98 á kWh 

3. Vélanotkun. 

Fast gjald ................0000 0000 FI F2 
Orkugjald ............... 0000 kr. 5,98 á kWh 

Lágmarksgjald ................... 000 18 x Fl á ári 

Aflgjald lágmark3kW ........000.000. 0 kr. 30 141,00 á ári 

Aflgjald frá3—S5SkKW .......00..0000 0. kr. 8 183,00 á kW 
Fast gjald .............0... 00. FI t F3 

Orkugjald .............00... 0. kr. 2,04 á kWh 
Aflgjald umframSkW ............0000 0... kr. 8 603,00 kW á ári 

Fast gjald ..............00000.00 0. FI t 3 
Orkugjald ................0. 0000 kr. 1,99 á kWh 

Tilsúgþurrkunar ...............0000 000... 
Fast gjald .................000 0000 F1 
Orkugjald .................0 0000 kr. 2,95 á kWh 

4. Húshitun. 

Fastgjald .................000 00 FI * F4 

Orkugjald ................0000 00 kr. 3,97 á kWh 
Roftími allt að 1 klst. á dag. 

Taxti 1 Taxti 11 

til hitunar á öðru til hitunar á 

en íbúðarhúsnæði. íbúðarhúsnæði. 

Fastgjald ................... 1 204,00 kr/kW/ári 9 270,00 kr/ári 

Orkugjald ................... 2,41 kr/kWh 1,47 kr/kWh 

Roftími allt að 3 klst. á dag. 

Orkugjald ................... 1,61 kr/kWh 1,19 kr/kWh 
Roftími allt að 15 klst. á dag. 

5. Utanhússlýsing. 

Fast gjald ...............00 00 F1 

Orkugjald ................. 000. kr. $,98 á kWh
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Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 

Föst gjöld. 

Fl... kr.  109,00 á mán. 

F2 a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o.þ.h. ......... kr. 4,35 á m' mán. 

b) Gangar, geymsluro.þ.h. .......0000000 0... kr. 2,38 á m“ mán. 

F3 0. kr. 3 090,00 /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 mf fyrir vinnslurúm, 40 m' fyrir 

geymslurúm. 

d) Fyrir útihús vegna búrekstrar. Fyrstu 50 m* eða minna, ein gjaldeining, hverja næstu 100 

m“ ein gjaldeining. 

e) Hvert uppsettkW .........0%..00000 nr kr. 1 204,00kKW 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 vélaafl, götulínur og spennar þoli álag að dómi rafveitustjóra. 

c) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 

fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,8 skal hann gera ráðstafanir á sinn kostnað til 

þess að hækka fasviksstuðulinn upp í það gildi. Notandi greiðir hærra verð fyrir raforku með 

fasviksstuðli undir 0,8. 

II. OPNUNARGJÖLD. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu skal taka gjald fyrir enduropnun ..........02..000 0000... kr. 1 228,00 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun skal veitunni lokað og hún ekki opnuð 

aftur fyrr en notandi hefur greitt .........000..000. 0000 nun kr. 1 228,00 

á skrifstofu rafveitunnar. 

III. HEIMTAUGAGJÖLD. 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald sem hér 

segir: 

Grunngjald af hverri heimtaug ...........0..00 0000 0 rn kr. 259,00 

Auk grunngjalda skal greiða 10% af hverju þús.að .......000.0.00....... kr. 18 807,00 

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 7Oq, skal húseigandi greiða kostnað af því sem umfram er. 

Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi skal greiða allan kostnað af síðari 

heimtauginni eftir reikningi. 
Söluskattur er innifalinn í öllum gjaldskrárliðum nema raforku til húshitunar.
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Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum 

nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 534, 10. 
desember 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. júlí 1987. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

21. júlí “988 Nr. 371 

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. 

verði beiðni þ. a. Í. 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 umhemil ...............0000 0000... kr. 1 880,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

b) Vatnsgjald um vatnsmæli ..............00. 200 kr. 81,30 

fyrir hvern rúmmetra.
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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 "/4s fyrir hverja gráðu sem 

hitastigið er undir 80%C. Leiðrétting verður að ná 0,25 mínútul. til að hitaveitunni sé 
skylt að leiðrétta samanber 1. mgr. Leiðrétt verður 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 eftir: 

Stærð húss Stofngjald 

250 m? kr. 42 330,00 

251— 500 m? kr. 42 330,00  101,10 kr/m? yfir 250m* 

501—-1500 m? kr. 67 580,00  59,20 kr/m? yfir S0Öm? 

1501—-6000 m? kr. 126 780,00  38,00 kr/m? yfir 1500m? 

6000 m? kr. 297 780,00 * 29,80 kr/m? yfir 6000m 

Lágmarksstofngjald fyrir íbúð í sambýlishúsi skal vera ........... kr. 31 900,00 

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. 

7. gr. 

Af húsnæði sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun, gjaldfalla 50% 

stofngjalds þegar hafin er lagning dreifiæða 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.
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8. gr. 

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notenda vegna vanskila, skal 

gjald fyrir að opna á ný Vera ...........000 0000 kr. 1 880,00 
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. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

11. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 
121,3 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 gildi 1. ágúst 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er 

úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 310, 16. júlí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 21. júlí 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

25. júlí 1988 
Nr. 372 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Hveragerðis. 

I. RAFORKA. 
Ratveita Hveragerðis selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

1.1 Til almennrar lýsingar. 

Orkugjald ................. 00. 7,81 kr/kWh 
1.2 Til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mann- 

virkjagerð. 
Orkugjald ............0....0.. 0 9,68 kr 

1.3 Til úti- og götulýsingar samkvæmt uppsettu afli. 
Aflgjald .......0... 10 439,00 kr/kW/ár 
Viðhaldsgjald ..........0.0..0.0. 11 319,00 kr/kW/ár 
Samtals ...........0... 21 758,00 kr/kW/ár 

1.4 Til sumarnotkunar eingöngu. 

Orkugjald ...........0..0.0. 0... 5,97 kr/kW/ár
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2. Heimili o. fl. 

2.1 Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkra- 

húsum, heilsugæslustöðvum, vistheimilum, veitingahúsum, 

gistihúsum og hliðstæðum stofnunum. 

Orkugjald ...............0.0000r nn 7,08 kr/kWh 

3.1 Til vélanotkunar. 

Orkugjald ............00.00 00. 7,81 kr/kWh 

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 ..........0%... 0. 2,31 kr/kWh 

Aflgjald ..........0... 8 052,00 kr/kWh/ár 

4. Hitun. 

4.1 Til húshitunar, roftími | klst. á dag. 

Orkugjald ...........00..0. 0. 3,53 kr/kWh 

4.2 Til húshitunar, roftími 2 x 2) klst. á dag. 

Orkugjald ................ 00 1,39 kr/kWh 

4.3 Til hitunar í iðnaði, roftími 1 klst. á dag. 

Orkugjald .........0.%.2..0 0 5,10 kr/kWh 

4.4 Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hlið- 

stæðra nota, roftími 11 klst. að degi til. 

Orkugjald ...........%... 00 1,60 kr/kWh 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta ársgjald skal 

vera sem svarar 1 800 klst. notkun 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 raf- 

veitunnar. 
b. Að vélaafi, línur og spennar þoli álagið. 

c. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiði leigu af þeim, 

samkvæmt gjaldskrá. 

d. Að hitatæki, lagnir og búnaður séu samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og önnur 

hitatæki fasttengd. 

II. MÆLALEIGA. 
Rafveitan ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, og er sú 

ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir hvert tæki sem hér 
segir: 

Orkumælir einfasa .................. 0... ð nn kr.  572,00 

Orkumælir þrífasa .................0. 0000. kr. 1 343,00 

Orkumælir þrífasa með straumspennum ........0........20r rr kr. 2 299,00 

Aflmælir ................. 0000 kr. 2 189,00 
Aflmælir með straumspennum ..............00 00... kr. 3 465,00 

Klukkurofi ...........000. 2... kr.  563,00 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum, skal ársleiga 

vera sem næst 15% af verði tækjanna.
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HI. HEIMTAUGAGJALD. 
Heimtaugagjald fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur (A) Stofngjald (kr.) Jarðstrengir kr/m Loftlína kr/stólpa 

1 x 63 43 560,00 1419,00 11 627,00 

3 x 63 47 212,00 1419,00 20 141,00 

3 x 100 74 811,00 2 286,00 25 355,00 

3 x 200 148 071,00 3 595,00 

3 x 315 234 333,00 4 183,00 

3 x 400 300 289,00 Samkv. kostn. 

3 x 710 532 895,00 

3 x 1200 895 697,00 

Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheimtaug 
lengri en 30 m. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnvarkassa eða stofn- 
tengikassa húsveitu. 

Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, skal greiða fullt 
heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, 

hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá þegar breytingin fer fram. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að mestu leyti 
notuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina eða húsnæði rafveitunni að 
kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um gerð húsnæðis eða stærð 
lóðar og staðsetningu stöðvar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr, skal greitt sem hér segir: 
1xX 63A ..... kr. 9 617,00 
3x63A..... kr. 13 020,00. 
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 ............0.0..0.. 0000 kr. 1 298,00 

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. ágúst 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 254, 19. maí 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. júlí 1988. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
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 settar 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 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: 

a) Fastagjöld: 
1. Gróðurhús 100 m?ogstærri ...............02..00 00 kr. 990,00 

á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

2. Önnurhús ...............000000 rr kr. 396,00 

á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b) Vatnsgjöld: 
1. Gróðurhús .................... 0. ðe kr. 234,00 

á mánuði fyrir hvern mínútulítra. 
2. Önnurhús .............0.... 0. kr. 653,00 

á mánuði fyrir hvern mínútulítra. 

Á gjöld þessi leggst söluskattur eftir gildandi reglum á hverju tíma. 

S. 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.
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6. gr. 
Heimæðargjald (tengigjöld) eru sem hér segir fyrir hverja heimæð: 

Hús allt að 300 m? að utanmáli ........................0..020n nr kr. 63 700,00 
Hús 300—-2000 m? að utanmáli .................0.0.0.0. 0000 nn kr. 63 700,00 
fyrir 300 m? og á hvern rúmmetra þar yfir ...................... 0... kr. 59,00 
Hús stærra en 2000 m? að utanmáli .....................0..0000 000 kr. 144 900,00 

fyrir 2000 m? og á hvern rúmmetra þar yfir ...................00..0.0 00. kr. í 39,00 
Stofngjald fyrir hvern aðalrennslishemil umfram einn á samainntaki ......................... kr. 5 000,00 

7. gr. 
Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 123,5 stig. Er hitaveitu- 

nefnd 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. 
1315,00 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 hafa fengið hemil. 

13. gr. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 
til að öðlast gildi 1. ágúst 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 253, 19. maí 1988. 

Íðnaðarráðuneytið, 25. júlí 1988. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson. 
  

Guðrún Skúladóttir. 
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2.1. 

2.2. 

3.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

GJALDSKRÁ 
Rafveitu Selfoss. 

I Raforka. 

Rafveita Selfoss selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Lýsing o. fl. 

- Til almennrar lýsingar. Orkugjald ...................0000 0000 6,17 kr/kWh. 

- Til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð. 

Orkugjald ..................000000. 9,59 kr/kWh. 
- Til úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli: 

Aflgjald ...........00.00 10 299,00 kr/kW/ár 
Viðhaldsgjald ......................000.00 000 13 298,00 kr/kW/ár 
Gjald alls ..................0.0002 00 23 597,00 kr/kW/ár 
Auk afl- og viðhaldskostnaðar greiðir notandi stofnkostnað að fullu. 

2. Heimili o. fl. 

Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkrahúsum, gistihúsum og 
hliðstæðum stofnunum. 
Orkugjald ...................00000 00 6,17 kr/kWh. 
Til notkunar í sumarbústöðum og sumarbúðum. 
Orkugjald ......................0200 rr 3.49 kr/kWh. 

3. Vélar o. fl. 

Til véla og annarrar notkunar fyrirtækja eða stofnana, enda sé lásmarksafl 20 kW. 
Gjaldskylt afl er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega 
og með sem jöfnustu millibili. 
Orkugjald ...................00.0 000 2,26 kr/kWh. 
Aflgjald ..............0 2. 8 325,00 kr/kW á ári. 

4. Hitun. 

Til húshitunar, roftími 1 klst. á dag. 

Orkugjald ......................000 0000 4,05 kr/kWh. 
Til húshitunar, roftími 2 < 90 mín. á dag. 
Orkugjald ...................000000 00 1,56 kr/kWh. 
Til hitunar í iðnaði, roftími 1 klst. á dag. 
Orkugjald ..................2.00220 0 5,13 kr/kWh. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, roftími 15 klst. að degi 

til. 

Orkugjald ...............2....00.02000 0 1,49 kr/kWh. 
Tvígjaldsmæling fyrir hitun í iðnaði og til annarra hliðstæðra nota. 

Orkugjald næturtaxti9 stundir „.....................200.. 0. 1,68 kr/kWh. 

Orkugjald dagtaxti 15 stundir ...................0... 0000 00 ða 9,30 kr/kWh. 

Um framangreinda gjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta árgjald skal vera 
sem svarar 1800 klst. á hvert kw uppsetts afls hitunartækja. 

a) 

b) 
c) 

d) 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum 
rafveitunnar. 
Að vélaafl, línur og spennir þoli álagið. 

Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiðir leigu af þeim 

samkvæmt gjaldskrám. 
Að hitunartæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og 

Ö hitatæki fasttengd. önnur hita 8 Endurprentað blað. 
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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, €infasa ....................0...000 rr 2 822,00 
Orkumælir, þrífasa .................000 0. 6 209,00 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum ..................... 00. 6 942,00 
Orkumælir fyrir sumarhús ..................000.0.. 00 9 028,00 

Aflmælir .................. 6 629,00 

Aflmælar með straumspennum ..............00.0.00 7 365,00 
Tvígjaldsmælir .....................00 0000 6 661,00 

Klukka ........2.....0..0 000 580,00 

III Heimtaugargjald. 

Heimtaugargjald fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur Stofngjald Gjald af yfirlengd 
(A) (kr.) Jarðstrengur Loftlína 

(kr./m) (kr./stólpa) 

1x63 41 025,00 1 334,00 10 939,00 
3x 63 44 444.,00 1 341,00 18 895,00 
3 x 100 70 535,00 2 052,00 23 933,00 
3 x 200 139 404,00 3 384,00 
3x315 221 340,00 3 942,00 
3 x< 400 282 501,00 Samkv. kostnaði 

3 x 710 502 025,00 Samkv. kostnaði 
3 x 1200 843 906,00 Samkv. kostnaði 

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. 
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: 

1x< 63 A bráðabirgðaheimtaug ........................0 00 0r rr kr. 11 086,00 
3 x 63 A bráðabirgðaheimtaug ..................2...0.0. 00 nr kr. 14 954,00 

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. 

B 62*



Nr. 374 870 25. júlí 1988 

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. 1 296,00. 

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. 

654,00. 
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. ágúst 1988 og birtist til 

eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 

nr. 316, 21. júní 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. júlí 1988. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 375 25. júlí 1988 

GJALDSKRA 

Rafveitu Siglufjarðar. 

I. RAFORKA 

1. Lýsing. 

1.1 Orka til almennrar lýsingar ................0.. 000... kr. 6,21 á kWst. 

2. Heimilisnotkun. 

2.1 Orka til almennrar heimilisnotkunar svo og sjúkrahúsa, 

vistheimila, hótela og hliðstæðra stofnana ............. kr. 6,21 á kWst. 

3. Vélanotkun. 

3.1 Orka til véla og mannvirkjagerðar ........................ kr. 6,21 á kWst. 

3.2 Orka samkv. 15 mínútna meðalaflsmælingu, lágmark 

2OKW .........000 0000 kr. 2,04 á kWst. 
Aflgjald með lýsingu ..........0.0%%200 000 an nn kr. 9 331,00 kW/á ári 

3.3 Ef um mikla orkunotkun er að ræða, svo sem til frystihúsa og 
kaupandinn skuldbindur sig til að kaupa 20 000 kWst. á ári hið 
minnsta, má selja orkuna um kWst.-mæli þannig: 

Fyrir fyrstu 20 000 kWst. ársnotkun ...............00.0.... kr. 6,21 á kWst. 
Fyrir næstu 80 000 kWst. ársnotkun ................0...... kr. 4,69 á kWst. 

Fyrir umfr. 100 000 kWst. ársnotkun .................0.... kr. 4,30 á kWst.
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4. Hitun. 
4.1 Orka til íbúðarhúshitunar, roftími 2 x 1,5 klst. á dag ........ kr. 1,60 á kWst. 
4.2 Orka til atvinnuhúshitunar, roftími 2 < 2,5 klst. á dag ....... kr. 2,13 á kWst. 
4.3 Orka til hitunar í iðnaði, roftími 2 x 1,5 klst. ádag .......... kr. 2,66 á kWst. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til upphitunar: 

a) Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b) Að tæki, lagnir og búnaður í sambandi við rafmagnsupphitun sé samkvæmt fyrirmælum 

rafveitunnar. 

c) Að hús, sem fá leyfi fyrir rafmagnsupphitunina, fullnægi lágmarkskröfum, sem 
rafveitan setur um einangrun. 

IN. HEIMTAUGAGJÖLD 
Af hverri húsveitu, sem tengd er við veituna, skal greiða heimtaugargjald sem miðast 

við flutningsgetu raftaugar þeirrar sem að húsinu liggur, svo sem hér segir: 

Heimtaugagjöld Heimtaugagj. Yfirl.gj. kr/m 

3 Al-fasa .....00... kr. 29 700,00 1 688,00 

GJA3F-faSa ......0.. kr. 29 700,00 1 688,00 

100 A 3-fasa ............0 kr. 40 441,00 1 908,00 

125 A3-fasa .........0...0.. 0 kr. 49 450,00 2 178,00 

200 A 3-fasa ........0 kr. 65 246,00 2 953,00 

300 A 3-fasa ........0.. kr. 112 805,00 3 426,00 

Ytirlengdargjald greiðist þegar lengd heimtaugar fer fram úr 15 m. Lengd jarðstrengs 
mælist frá lóðarmörkum húss. Ef heimtaugin krefst óvenjumikils kostnaðar að dómi 
rafveitustjórnar, svo sem nýrrar spennistöðvar, nýrra aflstrengja eða annars búnaðar, verða 
gjöldin ákveðin af rafveitustjórn í hverju tilviki. Ef lögð er fleiri en ein heimtaug að húsi, 
greiðir húseigandi allan kostnað við síðari heimtaugina samkv. reikningi. Þau hús, sem áður 
hafa greitt heimtaugagjöld, greiði aðeins hálft heimtaugargjald, ef loftlínu er breytt í 
jarðstreng. 

Gjald fyrir heimtaug fellur í gjalddaga þegar uppsetningu er lokið og áður en straumur 
er settur á heimtaugina. 

ILL OPNUNARGJALD 
Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari ekki verið greitt svo að til lokunar veitu hafi komið 

skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 290,00. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við 
skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn 
hefur greitt kr. 290,00 gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

IV. SÖLUSKATTUR 
Söluskattur 25% er með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í Í. kafla gjaldskrár 

þessarar nema gjaldalið 4.1 og 4.2, sem er sala raforku til upphitunar. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum 
nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 532, 30. 
nóvember 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. júlí 1988. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Siglufjarðar. 

I KAFLI 

1. gr. 

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. 

2. gr. 

Hitaveita Siglufjarðar 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 hemilsins og sér um 

viðhald og endurnýjun hans. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu innsiglaðra tengihluta. Hita- 
veitan breytir stillingu hemils samkvæmt ósk húseiganda, fyrstu þrjá mánuðina eftir að húsið 

hefur verið tengt við hitunarkerfið, en síðan verður hemlastillingu að jafnaði breytt einu 

sinni á ári og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. september ár 
hvert. 

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

Minnsta sala gegnum hemil skal vera einn mínútulítri. 

II. KAFLI 

d. gr. 

Gjald fyrir afnot heita vatnsins er: 
Vatnsgjald á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils .... kr.  1640,00 

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 .......2....0...... kr. 86,63 

S. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt 4. gr. verða krafin mánaðarlega og skulu þau greiðast á 

bæjarskrifstofunni, Siglufirði eða á þeim greiðslustöðum sem tilgreindir eru á reikningi. 

Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil 

ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 10 daga frá gjalddaga. 

IT1. KAFLI 

6. gr. 

a. Fyrir hverja hemlagrind skal greiða ...........0.0000%. 0000 0 nan kr. 13 842,00 

b. Fyrir hvern rúmmetra húss miðað við utanmál skal greiða ............ kr. 63,00 

Gjöld samkvæmt a. lið skulu greiðast eftir eignahlutfalli, sé um sameiginlegan hemil að 

ræða.
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Gjöld samkvæmt b. lið skulu greiðast eftir eignahlutfalli. 

Gjöld samkvæmt liðum a. og b. skulu þó aldrei veralægrien ............ kr. 27 684,00 
Við ákvörðun á rúmmálsstærð húsa skal miðað við fasteignamatsskrá og fyrir hús, sem 

ekki eru skráð í fasteignamati, skal miðað við teikningar húsa. Þegar um er að ræða hús, sem 
nýtt er til íbúðar. og atvinnurekstrar, skal telja húsnæði, sem nýtt er til sérstaks 
atvinnurekstrar, sem eina íbúð. 

Ekki skal greiða rúmmálsgjald af óupphituðu húsnæði í hluta af húsi, svo sem 
vöruskemmum og öðru óupphituðu rými fram yfir stærð, sem nemur 200 m'. 

Gjaldendum skal gefinn kostur á að greiða heimæðargjaldið í þrennu lagi. 

á hl. greiðist strax við tengingu. 

3 hi. eftir eitt ár og 
7 hl. eftir tvö ár. 
Af lánsupphæðinni greiðast útlánsvextir eins og þeir eru á hverjum tíma. 

7. gr. 

Gjöld samkvæmt 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar og breytast í 

samræmi við þá vísitölu eins og hún er þegar gjöldin eru greidd. Tengigjöldin skulu vera að 

fullu greidd áður en vatni er hleypt á hitunarkerfi. 

IV. KAFLI. 

8. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annarra nota en til húshitunar og er þá hitaveitunni 

heimilt að ákveða gjald fyrir slík 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 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 
vanskilum er. 

Eftirlitsmaður hitaveitunnar skal eiga greiðan aðgang að öllum hitakerfum, sem tengd 

eru hitaveitunni. Húseiganda er skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á 
bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn 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. $37, 30. 
nóvember 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. júlí 1988. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson.   
Guðrún Skúladóttir.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 177/1985 um búnað og 

hreinlæti í fiskvinnslustöðvum. 

1. gr. 

22. gr. 2. mgr. reglugerðar nr. 177/1985 um búnað og hreinlæti í fiskvinnslustöðvum 

orðist svo: 
Lofthitastigi í saltfiskkælum skal haldið milli OC og t4C. Kælar fyrir saltfisk skulu 

vera þannig búnir að hægt sé að halda lofthitastigi milli 0'C og #4“C. 

Í geymsluhúsnæði fyrir léttverkaða síld skal lofthitastigi haldið milli —5*C og #4C. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 53, 30. maí 1984, um Ríkismat sjávarafurða, 

til að öðlast þegar gildi. Ríkismati sjávarafurða er heimilt að veita starfandi fiskvinnslustöðv- 

um undanþágu frá ákvæði 1. gr. fram til 1. september 1990, enda leggi stöðvarnar fram 

ítarlega áætlun um hvernig kælirými verður komið upp. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð 

nr. 424/1986. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 14. júlí 1988. 

. F.h.r. 

Arni Kolbeinsson. 
  

Gylfi Gautur Pétursson. 

Nr. 378 13. júlí 1988 

GJALDSKRA 

fyrir hundahald í Súðavíkurhreppi. 

1. gr. 

Gjald fyrir leyfi til þess að halda hund í lögsagnarumdæmi Súðavíkurhrepps, sbr. 7. lið 
1. gr. samþykktar um hundahald frá 7. nóvember 1987 skal vera kr. 400,00 fyrir hvern 
mánuð eða brot úr mánuði 1988. Gjaldið greiðist fyrirfram allt tímabilið. 

2. gr. 

Gjald fyrir töku á hundum sbr. 3. gr. samþykktar um hundahald í Súðavíkurhreppi skal 

vera kr. 2 500,00 í fyrsta skipti, kr. 4 000,00 í annað skipti og kr. 6 000,00 í þriðja skipti. 

3. gr. 
Ofangreind gjaldskrá sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Súðavíkurhrepps, 

staðfestist hér með skv. 22. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit 

ásamt síðari breytingum, til þess að öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 13. júlí 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson.
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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 

vatnsmægn, 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 1. janúar ár hvert. 

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

II. KAFLI 
4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

Kr. 
a) Fastagjald á mánuði ........................... 000. 567,00 

fyrir hverja byrjaða 5 mín.lítra. 
b) Vatnsgjald ..................0.. 1 134,00 

á mánuði fyrir hvern mín. lítra í hámarks stillingu hemils. 
c. Vatnsgjald um rennslismæli ...................0....... 000 60,50 

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 miðstöðvarkerfis 
og kranavatnslagnar: 

A 1,00/1,0 
Be... 0,95/1,3 
GC... 0,90/1,7 
D 0,85/2,8 

Vatnsskammtur notanda (gjaldsskammtur) er í þessu tilviki 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. 

III. KAFLI 
7. gr. 

Heimæðagjald Hitaveitu Blönduóss skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss (utanmál) Heimæðargjald 

Allt að 300 m? 71 758,00 kr. 
300— 2 000 m? 71 758,00 kr. fyrir — 300 m? og 65,80 kr/m? þar yfir 

2 000— 6 000 m? 183 854,00 kr. fyrir 2 000 m? og 52,40 kr/m? þar yfir 
6 000—10 000 m? 393 310,00 kr. fyrir 6 000 m? og 42,70 kr/m? þar yfir 

Meira en 10 000 m? 563 977,00 kr. fyrir 10 000 m? og 36,90 kr/m? þar yfir 

Stofngjald fyrir hvern aðrennslismæli umfram einn á sama inntaki er ...... kr. 7 758,00. 

8. gr. 
Gjöld skv. 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 123,5 stig. Er hita- 

veitunni 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. 

11. gr. 

Hitaveita Blönduóss 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 

minnst 5 daga fyrirvara. Lokunargjald er jafnvirði 1 mínútulítra af heitu vatni, á þeim tíma 
sem lokunartilkynning er send út,nú ............0.... 0000 00 nn kr. 1 134,00 

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. 

Eftirlitsmanni 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. ágúst 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 9, 6. janúar 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 26. júlí 1988. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

14. júlí 1988 Nr. 380 

GJALDSKRÁ 

fyrir hundahald í Kópavogi 

1. gr. 
Gjald vegna undanþágu til hundahalds, skv. 3. gr. c-lið samþykktar um hundahald í 

lögsagnarumdæmi Kópavogs nr. 257/1988 skal vera kr. 400 fyrir hvern mánuð, eða brot úr 
mánuði, fyrir tímabilið 1. janúar til 31. desember 1988. 

Gjaldið greiðist fyrirfram og óskipt fyrir tímabilið og er gjalddagi 1. mars 1988. 
Tryggingaiðgjald er innifalið í árgjaldinu, en kostnaður við árlega hreinsun hundanna 

greiða hundaeigendur sjálfir, enda skulu þeir sjá svo um að hundar séu hreinsaðir og skila 
inn vottorði til heilbrigðiseftirlits á tilsettum tíma. 

2. gr. 
Ofangreind gjaldskrá sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Kópavogs staðfestist 

hér með skv. 22. gr. laga nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, með síðari 
breytingum með ofangreindum gildistíma. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 14. júlí 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson.
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AUGLÝSING 
um staðfestingu á deiliskipulagi Austurbæjarins í Vestmannaeyjum. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 5. júlí 1988 

staðfest deiliskipulag Austurbæjarins í Vestmannaeyjum. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og hefur 

verið samþykktur af bæjarstjórn Vestmannaeyja og skipulagsstjórn ríkisins mælt með að 

hann verði staðfestur. 
Jafnframt er úr gildi felldur skipulagsuppdráttur af ofannefndu svæði sem staðfestur var 

af félagsmálaráðuneytinu 14. ágúst 1979. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. júlí 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Þórhildur Líndal. 

Nr. 382 15. júlí 1988 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 103 19. ágúst 1948 um eftirlit með 

innflutningi plantna o. fl., sbr. breytingu með rg. nr. 181 30. mars 

1988. 

1. gr. 

H-liður 2. mgr. 2. gr. rg. nr. 103/1948, sbr. rg. nr. 46/1984 og rg. nr. 181/1988 orðist svo: 

h. Að plönturnar eða plöntuhlutarnir séu lausir við ameríska blómathripsið (Frankliniella 

occidentalis). Þegar um er að ræða plöntur með rót eða plöntuhluta sem ætlunin er að 

ræta og rækta áfram skal vottorð jafnframt staðfesta að plönturnar komi frá ræktunarstað 

þar sem Frankliniella occidentalis hafi ekki fundist á undangengnum einum mánuði áður 

en plönturnar fóru af stað. 

2. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt lögum nr. 51 29. maí 1981 um varnir gegn 

sjúkdómum og meindýrum á plöntum, öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi felld rg. nr. 

181 30. mars 1988. 

Landbúnaðarráðuneytið, 15. júlí 1988. 

Jón Helgason. 
  

Jón Höskuldsson. 

  

Stjórnartíðindi B 48, nr. 361-382. Útgáfudagur 29. júlí 1988.
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REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum á Breiðdalsgrunni og Berufjarðarál. 

1. gr. 

Frá og með 6. ágúst 1988 eru allar togveiðar bannaðar fyrir Austfjörðum á svæði, sem 

afmarkast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta: 

64931'22 N — 13920'42 V 
64725'09 N — 13926'39 V 
64914'09 N — 13916'40 V 
64702'32 N — 13913'07 V 
64709744 N — 12953'50 V 
64933'35 N — 13931'22 V D

u
 
p
t
 

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 6. ágúst 1988 og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. Við gildistöku reglugerðar þessarar falla úr gildi reglugerð nr. 
298 23. júní 1988, um bann við togveiðum fyrir Austfjörðum og reglugerð nr. 350 15. júlí 

1988, um bann við togveiðum á Papa- og Breiðdalsgrunni. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 4. ágúst 1988. 

F. h.r. 

Arni Kolbeinsson.   
Jón B. Jónasson. 

B 63 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir minningarsjóð Þroskahjálpar í Vestmannaeyjum, 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 21. júlí 1988. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir minningarsjóð Þroskahjálpar í Vestmannaeyjum. 

Í. gr. 

Nafn sjóðsins er minningarsjóður Þroskahjálpar í Vestmannaeyjum. Stofnfé sjóðsins er 

kr. 200 000,00. Heimili minningarsjóðsins er í Vestmannaeyjum. 

2. gr. 

Tilgangur minningarsjóðsins er að auka menntun og hæfni starfsmanna þjónustumið- 

stöðvar Þroskahjálpar í Vestmannaeyjum með því að veita þeim styrki til náms og eða 

framhaldsnáms. Stjórn sjóðsins auglýsir eftir umsóknum um styrki og skulu þær hengdar 
upp innan stofnunarinnar. Sjóðsstjórn úthlutar árlega einum eða fleiri styrkjum úr sjóðnum 
að eigin mati, en heimilt er stjórninni að fella niður styrkveitingu einstök ár. 

3. gr. 

Höfuðstól minningarsjóðsins má aldrei skerða. Sjóðsstjórninni er heimilt að úthluta 

styrkjum skv. 2. gr. sem svarar til %4 hluta ávöxtunarfjár, en 4 hluti leggjast við höfuðstólinn. 
Breyta má þessum hlutföllum, ef meirihluti sjóðsstjórnar telur að sérstakar ástæður séu fyrir 

hendi. 
4. gr. 

Eignir minningarsjóðsins eru stofnfé hans svo og þær gjafir, framlög og aðrar tekjur 
sem honum kunna að berast frá einstaklingum og fyrirtækjum. Sjóðsstjórnin skal ávaxta 

eignir hans í lánastofnun með sem hagstæðustu kjörum, eða á annan jafntryggan hátt. 

5. gr. 

Minningarsjóðnum stjórnar 3ja manna sjóðsstjórn. Stjórnin skal skipuð formanni og 

gjaldkera Þroskahjálpar í Vestmannaeyjum og svo einum stjórnarmanni kjörnum á 

aðalfundi Þroskahjálpar í Vestmannaeyjum. Stjórn sjóðsins kemur saman þegar þörf krefur. 

Ákvarðanir sjóðsstjórnar eru bindandi fyrir minningarsjóðinn, ef meirihluti stjórnarmanna 

er sammála um þær. 

6. gr. 

Reikningsár minningarsjóðsins er almanaksárið. Gjaldkeri sjóðsins innir af hendi allar 

greiðslur af hálfu sjóðsins. Hann gengur frá reikningi hans innan tveggja mánaða frá lokum 

hvers reikningsárs og skal reikningurinn endurskoðaður af kjörnum endurskoðendum 

Þroskahjálpar í Vestmannaeyjum. 

1. gr. 

Skipulagsskrá þessari má breyta, ef það telst nauðsynlegt vegna breyttra aðstæðna, 

enda liggi fyrir einróma samþykki stjórnar og slík breyting er samþykkt á aðalfundi 

Þroskahjálpar í Vestmannaeyjum. 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

  

Stjórnartíðindi B 49, nr. 383-384. Útgáfudagur 5. ágúst 1988.
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GJALDSKRÁ 
Rafmagnsveitna ríkisins. 

I. SMÁSALA. 
GJALDSKRÁRLIÐIR. 

Rafmagnsveitur ríkisins selja raforku í smásölu á þann hátt og við því verði, sem hér 
segir: 

A. 1. Almenn notkun. 

Öll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur 
notkun ótalin annars staðar. 

Orkugjald ..............0 000 6,36 kr/kWh 

Fastagjald 1 XF1 ...........00.0.000 0. 3 090,00 kr/a 

A. 2. Vinnuljósanotkun. 
Öll skammtímanotkun og notkun til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkja- 

gerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. 
Orkugjald ...........0....00 00 9,54 kr/kWh 
Fastagjald 1 xXF1 ............000..00 0. 3 090,00 kr/a 

A. 3. Utanhússlýsing. 
Öll sérmæld utanhússlýsing. 

Orkugjald ...............0... 0. 5,53 kr/kWh 
Fastagjald 1 XF1 .........0.0.00.0..00 0. 3 090,00 kr/a 

A. 4. Sumarbústaðanotkun. 
Öll notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 

Orkugjald ................... 0. 3,03 kr/kWh 
Fastagjald FIHF3 ........0.0000 0 12 360,00 kr/a 

Heimilt er að selja raforku til þessara nota samkvæmt lið A.1 ef hagkvæmara þykir. 

A. S. Markmæling. 
Allur almennur búrekstur. 

Orkugjald af allrinotkun .................00...00... 1,77 kr/kWh 
Aflgjald, lágmarksstilling4kW ....................... 31 080,00 kr/a 
Aflgjald umfram 4 kW að hámarki 20kW............... 5 180,00 kr/kW/a 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ................ 6,36 kr/kWh 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er niðurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 
neytis. Sjá kafla um niðurgreiðslur og sérstakan afslátt. 

Heimilt er að selja raforku til búrekstrar samkvæmt öðrum liðum ef hagkvæmara þykir. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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B. 1. Aflmæling. 

Öll meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun. 
Lágmarksaflgjald 15 kW. 

Aflgjald ..........0000 0... 9 150,00 kr//kW/a 
OrkujaldkW .........000%02 0. 2,01 kr/kWh 

B. 2. Súgþurrkun. 

Til súgþurrkunar á tímabilinu 1. júní til 31. október. 

Aflgjald .........00.00 0. 2 510,00 kr/kW/a 
Orkugjald .............000000 0 1,49 kr/kWh 

B. 3. Aflmæling — hitun. 

Varmadælur og notkun til hitunar í iðnaði o.fl. 

Lágmarksaflgjald 15 kW 

Aflgjald ..........000. 2. 7 320,00 kr/kW/a 
Orkugjald ...............0....0 1,61 kr/kWh 

C. 1/D. 1 Rofin daghitun. 

Rafhitun með roftíma allt að 2x1,5 klukkustund á dag. 

Orkugjald ............0..0 20. 2,41 kr/kWh 

FastagjaldF3 .....0.......0000000 0 9 270,00 kr/a 
Orkugjald vegna rafhitunar heimila er niðurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 

neytis. Sjá kafla um niðurgreiðslur og sérstakan afslátt. 

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.... 0000. 1,62 kr/kWh 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er niðurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 
neytis. Sjá kafla um niðurgreiðslur og sérstakan afslátt. 

D. 3. Órofin hitun. 
Fyrir órofna rafhitun, varmadælur o. fl. 

Hámark uppsetts afls er 200 kW 
Orkugjald 1. maí til og með 30. september .............. 2,41 kr/kWh 

Orkugjald 1. október til og með 30. apríl ............... 3,36 kr/kWh 
Fastagjald F3 ............)..000 000 9 270,00 kr/ári 

S. 1. Sumartaxti. 
Fyrir meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun á tímabilinu 1. apríl til 31. október, samkvæmt 

sérsamningi. 
Lágmarksafl 75 kW á mánuði. 
Orkugjald ...........0..0 0. 1,07 kr/kWh 

Aflgjald ..........00.000. 482,00 kr/kW/mán 
Engin orkuafhending er heimil frá 1. nóvember til 31. mars.
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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. 

1. Utanhússlýsing. 

Rafmagnsveitur ríkisins sjá um uppsetningu utanhússlýsingarkerfa samkvæmt ósk 
notanda, sem greiðir allan stofnkostnað. 

Allt eðlilegt viðhald lýsingar annast Rafmagnsveitur ríkisins á sinn kostnað. 

2. Markmæling. 

Liður A.S. er fyrir heildarorkusölu til bændabýla samkvæmt opinberri skráningu og 

skilgreiningu þar um. Aðrir gjaldskrárliðir eru ekki veittir samhliða honum svo sem 
súgþurrkun eða húshitun. 

3. Aflgjaldsmæling. 
Liður B.1 er fyrir heildarmælingu á allri notkun og verða ekki aðrir liðir, svo sem A.1, 

veittir samhliða. Heimilt er þó að mæla rafhitun sérstaklega. 
Atlgjald sé ákveðið samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. meðalgildi afls. Gjaldskylt 

afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra hæstu mánaðargilda. Álestur fari að jafnaði fram 
í byrjun hvers mánaðar. 

Lágmarksaflgjald sé miðað við 15 kW afl. Notanda með lægra meðalgildi afls er þó 
heimilt að kaupa raforku samkvæmt lið B.1, enda greiði hann þá lágmarksaflgjaldið. 

4. Sumartaxti. 
Heimilt er að selja raforku til meiriháttar véla- og iðnaðarnota á sérstökum sumartaxta. 

Gera þarf sérstakan samning þar um í hverju tilviki. Sumartaxti gildir aðeins á tímabilinu 1. 
apríl til 31. október og er engin notkun leyfð á sama rafbúnaði eftir öðrum gjaldskrárliðum 
utan þess tímabils. Aflgjald sé samkvæmt mælingu við 15. mín. meðalgildi afls. Álestur fari 
fram að jafnaði 1. hvers mánðar. 

5. Véla- og tækjanotkun. 
1. Ef úttekið launafl hjá notanda nemur meiru en 50% af mesta útteknu raunafli á ári, 

miðað við 15 mín. meðalgildi afls, skal hann gera ráðstafanir á sinn kostnað til þess að 
færa það niður í framangreint hlutfall. Rafmagnsveiturnar geta krafið notanda um sér- 
stakt gjald fyrir launafl sé framangreint hlutfall yfir 50% (Cos Q 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 tímabund::a notkun mikils afls, geta 

Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notanda við ákveðna gjalcskrárliði eða gert sérstaka
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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 ...........00.. 000 5 764,00 kr. á árskW 
* Orkugjald fyrir fyrstu notkun allt að 2 500 klst. 

nýtingartíma á árskW ............0...000.0 0000. 183,7 aurar á kWh 
Fyrir notkun milli 2 500 og 4 000 klst. nýtingartíma 
áárskW ..............0000. 00 106,9 aurar á kWh 

Fyrir notkun umfram 4 000 klst. nýtingartíma á árskW .... 50,5 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%. 

4. 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. 

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 
lægri 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-
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greiðslurnar falla í gjalddaga fyrsta dag hvers mánaðar eftir á, og eindagi er í lok þess 
mánaðar. Lánavextir greiðast af fyrsta mánuði skuldar en vanskilavextir eftir eindaga, hvort 
tveggja samkvæmt almennum reglum Seðlabanka Íslands um hæstu leyfilega vexti á 
hverjum tíma. Rafmagnsveiturnar hafa heimild til að stöðva afhendingu orkunnar, ef 
greiðsla hefur ekki verið innt af hendi einum mánuði eftir gjalddaga, en tilkynnt skal 
kaupanda um það með minnst 3ja daga fyrirvara. Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má 
taka lögtaki á kostnað kaupanda, sbr. 76. gr. orkulaga nr. 58, 1967. 

IHI. 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. 
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 Heimtaugagjöld 
Ó3 A Einfasa ........00.0... 45 000,00 kr. 
63 A þrífasa .........0..0.. 50 000,00 kr. 

100 A Þrífasa ......0.0. 76 500,00 kr. 
200 Á Þrífasa ...........00. 184 000,00 kr. 
SA þrífasa .......00.. 0. 291 000,00 kr. 
400 Á þrífasa .........0.0.0. 400 000,00 kr. 
TIO A Þrífasa .......0.0... 0 715 000,00 kr. 

1200 A þrífasa ...............0. 0. 1 200 000,00 kr. 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð 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/stólpa 

100 A þrífasa 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 loftlínu- 
staur greiðist kr. 10 800,00. 

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. 

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. 

1.7 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.
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1.8 Sé nauðsynlegt að setja spennistöð, að mestu eða öllu leyti fyrir einn notanda, skal hann 

leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi 

rafmagnsveitnanna, með hliðsjón af tæknilegum aðstæðum hverju sinni. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafmagnsveitunum að kostnaðarlausu og hlíta ber 

skilmálum þeirra um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Húsnæðisaðstaðan skal fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru um húsnæði til þessara 

nota. Húsnæðið — uppsteypt — er lagt til rafmagnsveitunum að kostnaðarlausu, en þær 

sjá um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðisins eftir nánara samkomulagi þar 

um, hverju sinni. 

1.9 Breyting á heimtaug. 

Þegar aðalheimtaug er breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, svo og þegar 

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. 

2.0 Frávik. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum í þéttbýli. Sé um óskipulagt svæði að ræða 

eða heimtaugar stærri en 1200 A, skal greiða heimtaugagjald samkvæmt nánari 

ákvörðun rafmagnsveitnanna, með hliðsjón af þessari gjaldskrá. Gjald fyrir aðrar 

heimtaugabreytingar en um getur í þessari gjaldskrá er samkvæmt kostnaðarreikningi 

eða eftir nánari ákvörðun rafmagnsveitnanna. 

IV. HEIMTAUGARGJALD Í ÞÉTTBÝLI. 
Almennt. 

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. 
Öll gjöld sem tilgreind eru hér á eftir miðast við vísitölu byggingarkostnaðar 1. janúar 

1988, sem er 345 stig og breytast í sama hlutfalli og vísitalan til hækkunar eða lækkunar 

þannig, að vísitalan 1. janúar ár hvert er lögð til grundvallar gjöldum almanaksársins. 

1. Heimtaugargjald fyrir íbúðarhús, kirkjur, skóla, 

atvinnuhúsnæði og þ. h. 

1.1 Heimtaugargjaldið skal vera grunngjald kr. 76 500,00 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 ..............0000.00 0000 unnt kr. 76 500,00 

miðast við, að Orkusjóður greiði það sem á vantar í heildarkostnað við lagningu 80 m 

heimtaugar og 25 kVA spennistöðvar. 

1.2 Um greiðslu kostnaðar af breytingu heimtaugar eða spennistöðva fer eftir ákvæðum 

reglugerðar Rafmagnsveitna ríkisins. Verði fallist á að leggja veitu, þar sem 

heimtaugarlengd og stærð spennistöðvar fer fram úr því, sem tilgreint er í lið 1.1, skulu 

heimtaugargjöld hækka samkvæmt nánari ákvörðun rafmagnsveitustjóra, með hliðsjón 

af áætluðum umframkostnaði.
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2. Heimtaugargjöld fyrir skipulögð sumarhúsahverfi. 

Heimtaugargjaldið fyrir hvert hús er aðlágmarki ................... kr. 150 000,00 
miðað við 5 KVA afl í spennistöð. Sé um meira afl að ræða bætist við gjald samkvæmt 

kostnaði. 
Þetta heimtaugargjald gildir innan hverfisins, sé eftirfarandi skilyrðum fullnægt: 

2.1 Um sé að ræða skipulögð hverfi. Með skipulögðu hverfi er átt við afmarkað svæði, þar 
sem fyrir liggur uppdráttur af staðsetningu húsa og lóða hverfisins í mælikvarða 1:2000, 
staðfestur af skipulagi ríkisins. 

2.2 Á staðfestum uppdrætti skulu koma fram akbrautir, stígar, stærð lóða og staðsetning 
húsa á lóðum. 

2.3 Sveitarfélag, landeigandi eða félag sumarhúsaeigenda viðkomandi hverfis, eftir því sem 

við á, tryggi í samráði við Rafmagnsveitur ríkisins heimild til lagningar dreifikerfis, 
hvort heldur er háspennukerfis, uppsetningar nauðsynlegs búnaðar og allan eðlilegan 

umgengnisrétt til eftirlits, rekstrar og viðhalds kerfisins. 
2.4 Í upphafi þurfa a.m.k. 5 bústaðir að tengjast hverri spennistöð sem sett er upp. 

2.5 Meðallengd heimtauga frá stofndreifikerfi fari ekki yfir 120 m. Umframlengd greiðist 

samkvæmt kostnaði. 

2.6 Lega heimtaugar frá lágspennudreifikerfi að bústað skal ákveðin í samráði við 
Rafmagnsveitur ríkisins, en umsækjandi sér um gröft fyrir heimtaug innan sinna lóða- 

marka og annast frágang í samræmi við teikningu frá Rafmagnsveitum ríkisins nr. 

4.3207.46. 
2.7 Lengd háspennulínu sem leggja þarf að sumarhúsahverfi, má ekki fara yfir 100 metra á 

hverja lóð. 

Sé fyrirsjánlegt að mati Rafmagnsveitna ríkisins, að hverfi sem skipulagt hefur verið 
komi til með að byggjast seint upp, þá geta Rafmagnsveiturnar krafist þess, að fyrir allt að 
35% af lóðafjölda hverfisins verði greitt heimtaugargjald, áður en ráðist er í framkvæmdir. 

3. Aðrar heimtaugar. 

Heimtaugargjald fyrir annað, en að framan greinir, svo sem einstök sumarhús, 
veiðihús, o.fl., er ávallt samkvæmt kostnaði, þó aldrei lægra en lágmarks- 

gjaldið .................0. kr. 150 000,00 
Bráðabirgðaheimtaugar eru undanþegnar lágmarksgjaldinu. Fyrir þær skal ávallt greiða 

samkvæmt kostnaði. 

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.
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VI. NIÐURGREIÐSLUR OG SÉRSTAKUR AFSLÁTTUR. 
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. 

Rafmagnsveitur ríkisins veita ennfremur fyrst um sinn sérstakan afslátt til sömu aðila og 
njóta niðurgreiðslna. Um niðurgreiðslur og sérstakan afslátt gilda eftirfarandi reglur: 

Hver kílóvattstund (kWh) er niðurgreidd um fasta upphæð, upp að ákveðinni hámarks- 

notkun. Til grundvallar þessu er lögð orkunotkun að hámarki 40000 kWh á ári samkvæmt lið 

C 1 og 56000 kWh samkvæmt lið 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 og sérstakur afsláttur að auki, 

0,31 kr/kWh. 
Liður A 5 markmæling: 
Niðurgreidd 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 og sérstakur afsláttur að auki, 

0,22 kr/kWh. 
Ekki er sett hámark við niðurgreiðslur samkvæmt lið C 2 næturhitun. Niðurgreiðsla 

nemur 0,38 kr/kWh og sérstakur afsláttur að auki, 0,31 kr/kWh. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér 

með til að öðlast gildi 1. júlí 1988 með vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 325 29. júní 1988 

og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 
gjaldskrá sama efnis nr. 202, 25. apríl 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. júlí 1988. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 386 25. júlí 1988 
GJALDSKRA 

Rafveitu Borgarness. 

gr. 

RAFORKUGJÖLD. 
A. Almennur taxti 

Orkugjald ................2. 0 5,89 kr/kWh 

Fastagjald ............00.. 0000. 1 736,00 kr/ár 

B. Afltaxti 
Rafmagn til meiri háttar vélanotkunar. 
Orkugjald ..............02. 00. 1,72 kr/kWh 
Aflgjald ......0.. 7 497,00 kr/kW/ár 
Fastagjald ................0000 000. 13 207,00 kr/ár 
Mæling miðuð við 15 mínútna meðalgildi afls. Lágrnarksafl 
30 kw.
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C. Húshitunartaxtar 

C.1 Orkugjald ..............0.... 00... 4,12 kr/kWh 

Án rofs 

C.2 Orkugjald .................00 00... 2,00 kr/kWh 

Rof allt að 4 h/d 

C.3 Orkugjald ..............0..2 000. 1,07 kr/kWh 

Rof allt að 12 h/d 

Fastagjald ............0.. 00... 5 372,00 kr/ár 

Fyrir taxta Cl, C2 og C3. 

2. gr. 

TENGIGJOLD. 

Gjaldskrár- Málstraumur Tengigjald 

liður stofnvara kr. 
T1 63A 1-fasa 29 300,00 
12 63A 3-fasa 39 500,00 
13 100A — 62 500,00 
T4 200A Ea 124 700,00 
T5 HSA — 197 100,00 
16 400A -- 249 700,00 
17 630A — 392 900,00 
T8 TIOA — 444 000,00 
19 1200A 749 400,00 

Onnur ákvæði: 

a) 

b) 

Um heimtaugar: 

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. 
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.
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, 3. gr. 

YMIS AKVÆÐI. 

1. Sérákvæði um rafmagnssölu. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Rafmagn til mannvirkjagerðar. 

Fastagjald ................000 00 2 936,00 kr/a 

Orkugjald ............. 0000 8,94 kr/kWh 
Gjöld vegna götulýsingar og annarrar útilýsingar. 

Aflgjald .......... 10 539,00 kr/kW/a 

miðað við uppsett afl 
Viðhaldsgjald ..............000. 000 12 940,00 kr/kW/a 

miðað við uppsett afl 

Gjaldsamtals ...........2000000 0 23 479,00 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. 

2. Önnur ákvæði gjaldskrár, ótalin. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

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. 
Opnunargjald. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 172,00. 

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. 
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. 

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. júlí 1988, með vísan til auglýsingar 

ráðuneytisins nr. 325, 29. júní 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli.
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Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 34, 15. janúar 1988, með síðari 
breytingum. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. júlí 1988. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

25. júlí 1988 Nr. 387 
GJALDSKRÁ 
Rafveitu Eyrarbakka. 

Rafveita 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 ..........0000.. 0 6,19 kr/kWh 
Fastagjald IxXF1 ..........0..... 00 3 002,00 kr/ár 

A 2. Vinnuljósanotkun. 

Öll skammtímanotkun og notkun til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkja- 
gerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. 

Orkugjald ...........00000 00 9,29 kr/kWh 
Fastagjald 1IXF1 .........0.000 00 3 002,00 kr/ár 

A 3. Utanhússlýsing. 

Til úti- og götulýsingar, samkvæmt uppsettu afli. 

Aflgjald 22.00.0000... 10 238,00 kr/kW/ár 
Viðhaldsgjald ..............0..... 11 080,00 kr/kW/ár 

A 4. Sumarbústaðanotkun. 

Öll notkun í sumarbústöðum. 
Orkugjald ............000 00. 2,95 kr/kWh 

Fastagjald FIRF3 ..........0...0. 0 10 368,00 kr/ár 
Heimilt er að velja lið A 1. ef hagkvæmara þykir. 

B 1. Aflmæling. 

Öll meiriháttar véla- og iðnaðarnotkun lágmarksaflgjald 15 kW. 
Aflgjald ........... 8 910,00 kr/kWh/ár 

Orkugjald ...............000 0000 1,95 kr/kWh 

D 1. Rofin daghitun. 

Rafhitun með roftíma allt að 2x<1,5 klst. á dag. 
Orkugjald ................ 2 1,66 kr/kWh 
FastagjaldF3 „.......0..0.00000000 000 9 007,00 kr/ár
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D 2. Næturhitun. 

Rafhitun með roftíma allt að 15 klst. á dag á tímabilinu frá kl. 07:00 til 23:00. 

Orkugjald .................0 000. 1,57 kr/kWh 

D 3. Orofin hitun 

Orkugjald ............0000. 0... 3,95 kr/kWh 

Fastagjald .............000000 00. 9 007,00 kr/kW/ár 

Innheimta og lokun. 

Innheimtugjald: 

Gjald til greiðslu kostnaðar við vanskil, innheimtu og 
undirbúningaðlokun ..............00 000... 0. 648,00 kr. 

Lokunargjald: 
Gjald fyrir lokun og enduropnun veitu ..........0..... 1 296,00 kr. 

Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 

Götulýsing: 
Rafveita Eyrarbakka leggur til rafstreng og tengingar, en annað efni, svo sem ljósa- 

staurar og ljósker, er lagt til af Eyrarbakkahreppi ásamt uppsetningu. 

Aflgjaldsmæling: 

Liður B 1. er fyrir heildarmælingu á allri notkun og verða ekki aðrir liðir, svo sem Á 1. 

veittir samhliða. Aflgjald sé ákveðið samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. meðalgildi afls. 

Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra hæstu mánaðargilda. Álestur fari að 

jafnaði fram mánaðarlega. 

Véla- og tækjanotkun: 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinnanlegum 

truflunum um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverju sinni. 

Takmörkun á vali gjaldskrárliða: 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls, getur 

rafveitan takmarkað val notanda við ákveðna gjaldskrárliði eða gert sérstaka samninga um 

skilyrði fyrir notkun. 

Sölugjald: 

25% sölugjald er innifalið í öllum liðum nema viðhaldsgjaldi, orkugjaldi til húshitunar í 

liðum A 4.,D1.,D2., Ð 3. og fastagjaldi af F3. 

Heimtaugargjald: 

Heimtaugargjald fyrir varanlega heimtaug skal greitt samkvæmt eftirfarandi: 

kr. 
Ó3 A Einfasa ..............200000000 41 148,00 
63 A þrífasa .................2.00 0000 45 468,00 

100 Á þrífasa .................000 0. 70 092,00 
200 A þrífasa ...............000 0 168 480,00 
315 A þrífasa ..............0 000... 266 760,00 

400 A þrífasa ...... ANNARRA 367 200,00 
710 A þrífasa ..........0...000 0... 655 560,00 

1200 A þrífasa ...........%......2.lðr rr 1 101 $00,00
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Pegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda skal greiða fullt gjald 
fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja 
miðað við gildandi gjaldskrá þegar breyting fer fram. 

Framangreind heimtaugargjöld eiga við í skipulögðum hverfum öðrum en búfjár- 

hverfum. Heimtaug á óskipulagt svæði reiknast samkvæmt tilkostnaði hverju sinni. 

Gjaldskrá þessi er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að 
öðlast gildi 1. júlí 1988 með vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 325, 29. júní 1988 og birtist 

til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama 
efnis nr. 578, 14. desember 1987. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. júlí 1988. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

25. júlí 1988 . Nr. 388 
GJALDSKRA 

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. 
Oll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur 

notkun ótalin annars staðar. 

Orkugjald .............0.. 6,36 kr/kWh 

Fastagjald ...........0000000 0. 3 090,00 kr/a 

A.2 Vinnuljósanotkun. 
Öll skammtímanotkun og til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkjagerð, svo 

og við breytingar á eldri mannvirkjum. 

Orkugjald ............0.0.. 9,54 kr/kWh 

Fastagjald ...........0000.000. 00 3 090,00 kr/a 

A.3 Utanhússlýsing. 
Öll notkun og viðhald úti- og götulýsingar. 

Aflgjald .......... 11 000,00 kr/kW/a 
Viðhaldsgjald .............000 0... 13 100,00 kr/kW/a 

A.4 Sumarbústaðanotkun. 

Öll notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum. 

Orkugjald ...........0...000 0 2,61 kr/kWh 
Fastagjald ................0..0.0. 000 12 360,00 kr/a 

á hús (“4 hluti söluskattskyldur).
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A. 5 Markmæling. 

Allur almennur búrekstur. 

Aflgjald, lágmarksstilling4kW ..........000.......... 31 080,00 kr/a 
Aflgjald umfram 4 kW að hámarksaflstillingu 20kW ..... 5 180,00 kr/kW/a 
Orkugjald af allrinotkun ................0 0000... 1,77 kr/kWh 

Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ................ 6,36 kr/kWh 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er niðurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 

neytis. Sjá kafla um niðurgreiðslur og sérstakan afslátt. 
Heimilt er að selja raforku til búrekstrar samkvæmt öðrum liðum ef hagkvæmara þykir. 

. B.1 Aflmæling. 

Oll meiri háttar véla- og iðnaðarnotkun. 

LágmarksaflgjaldlSkW .........00..0 0000. 137 250,00 kr/a 

Aflgjald umfram 15 kW ......0.....00. 00 0n nn 9 150,00 kr/kW/a 

Orkugjald ..........00.00 0. 2,01 kr/kWh 

B. 11 Varmadælur. 

Til notkunar á varmadælum (sjá D.3). 
Orkugjald .............000.2 0. 1,61 kr/kWh 

Aflgjald 00.00.0000... 7 320,00 kr/kW/a 

B.2 Súgþurrkun. 

Til súgþurrkunar á tímabilinu 1. júní til 31. október. 

Aflgjald .........00 0 2 510,00 kr/kW/a 
Orkugjald ..............00.. 1,49 kr/kWh 

C.1/D.1 Hitun. 
Orkugjald ............2202.2 2,61 kr/kWh 
Fastagjald ...............2 00... nnnn 3 090,00 kr/a 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er niðurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 
neytisins. Sjá kafla um niðurgreiðslur og sérstakan afslátt. 

Roftími er allt að 3 klst./sólarhr. 

C.2/D.2 Næturhitun. 
Orkugjald .............022 0. 1,62 kr/kWh 

Orkugjald vegna rafhitunar heimila er niðurgreitt samkvæmt ákvörðun iðnaðarráðu- 

neytisins. Sjá kafla um niðurgreiðslur og sérstakan afslátt. 

Roftími er allt að 15 klst./sólarhr. 

D.3 Varmadælur. 

Til notkunar á varmadælum. 

Orkugjald ............2..2.0 ann 3,76 kr/kWh 
Fastagjald ..............0. 0000. 3 090,00 kr/a 

Innheimta og lokun. 

Innheimtugjald: 
Gjald til greiðslu kostnaðar við vanskilainnheimtu og undirbúning að lokun er kr. 

700,00. 
Lokunargjald: 

Gjald fyrir lokun og enduropnun veitu vegna vanskila er kr. 1 400,00.
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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. 

3. Aflgjaldsmæling. 

Aflgjald er 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 mestu 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. 

B 64
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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. 

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. 

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 

Aflþörf veitu Stofngjald gjald af yfirlengd 

kW kr. kr/m 

Alltað40 2... 57 400,00 1 160,00 
0 — 65 2... 85 100,00 1 390,00 
5 — 130 ...0..0..0 179 000,00 1 740,00 
130 — 200 .....0..0 0 281 000,00 2 090,00 

Aukamaligrind fyrir hitaveitur ........... 23 200,00 

2.2 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 kKW 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. 
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, 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.
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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. 
3.2 Fyrir kostnað við framkvæmd verksins og leigu á efni samkvæmt kostnaðaráætlun 

orkubúsins, sem miða skal við aðstæður hverju sinni. 

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. 

II. HEIMTAUGARGJALD Í SVEITUM. 
1.1. Hver sá, er óskar að fá heimtaug frá Orkubúi Vestfjarða í sveitum, skal hafa greitt 

heimtaugargjald til Orkubús Vestfjarða áður en lagning veitunnar er hafin. Óheimil er 

rafmagnsnotkun um heimtaug, nema framangreindu skilyrði um greiðslu 
heimtaugargjalds hafi verið fullnægt. 

1.2. Heimtaugargjald fyrir sumarhús, veiðihús og annað húsnæði þar sem ekki er föst 
búseta eða reglubundin starfsemi, svo og bráðabirgðaheimtaugar, skal vera samkvæmt 

kostnaðaráætlun Orkubús Vestfjarða fyrir heimtaugar í íbúðarhús, kirkjur, skóla og 

atvinnuhúsnæði o. þ. h. skal grunngjald vera kr. 76 500,00 á hvern notanda. 

Framangreint grunngjald, kr. 76 500,00, miðast við vísitölu byggingarkostnaðar, 
107,9 stig og að Orkusjóður greiði það sem vantar á heildarkostnað við lagningu heim- 

taugar og spennistöðvar. Grunngjald breytist í sama hlutfalli og vísitalan til hækkunar 
eða lækkunar. 

IV. 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 tekin er á viðkomandi stað. Um 
niðurgreiðslur sem inntar verða af hendi frá 1. janúar 1987 gilda eftirfarandi reglur: 

Hver kílóvattstund (kWh) er niðurgreidd um fasta upphæð, upp að ákveðinni 

hámarksnotkun. Til grundvallar þessu er lögð orkunotkun að hámarki 40 000 kWh á ári 

samkvæmt lið C1 og 56 000 kWh samkvæmt lið AS, 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 C1 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 og að auki sérstakur afsláttur, 
0,31 kr. 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 á kWh og að auki sérstakur afsláttur 
0,22 kr. á kWh. 

Ekki er sett hámark við niðurgreiðslur samkvæmt lið C2 naturhitun. Niðurgreiðsla 
nemur kr. 0,38 á kWh og að auki sérstakur afsláttur, kr. 0,31 kr. á kWh..



Nr. 388 898 25. júlí 1988 

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. júlí 1988, með 

vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 325, 29. júní 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem 

hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 522, 27. nóvember 

1987, með síðari breytingum. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. júlí 1988. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson.   
Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 389 . 25. júlí 1988 
GJALDSKRA 

Rafveitu Sauðárkróks. 

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

Í. RAFORKA. 
Taxti A—1 Orka til lýsingar og véla, í verslun, 

iðnaði og hliðstæðum atvinnugreinum ......... kr. 6,15 kWh 
Meælaleiga samkv. kafla 11. 

A—2 Orka til lýsingar þar sem mælingu verður 

ekki við komið (lágmark2kW) .............. — 18 803,00 árskW 

Taxti B—1 Orka til almennrar heimilisnotkunar, svo og 

til sjúkrahúsa, vistheimila, hótela og 

hliðstæðrastofnana ........................ — 6,15 kWh 
Leiga af mælum ekki tekin. 

Taxti C—1 Orka til mannvirkjagerðar ................... — 9,24 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla Il. 
C—2 Orka samkv. 15 mín. meðalaflsmælingu ....... — 2,05 kWh 

* aflgjald (lágmark 20 kW) ................. — 7 971,00 árskW 
Meælaleiga samkv. kafla Il. 

Ef ekki er unnt að mæla notað afl, 

miðast aflgjald við málraun véla. 

Taxti D—1 Hitun: 

Orka til húshitunar, roftími 2 X 1,5 klst. á dag, 

án söluskatts ..........00.0.00 0 — 1,75 kWh 

Mælaleiga samkv. kafla 11. 

D—2 Önnur hitanotkun, roftími 2 < 1,5 klst á dag — 2,05 kWh 

Meælaleiga samkv. kafla IL. 
D—3 Orka til næturhitunar, eða hliðstæðra nota, 

roftími allt að 13 klst. á sólarhring ............ — 1,86 kWh 
Meælaleiga samkv. kafla II. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 

Minnsta ársnotkun sé 6000 kWh.
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 
b. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til, og greiði leigu af þeim 

samkv. reglum, sem gilda um mæla. 
c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkv. fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og önnur 

hitatæki fasttengd. 

Il. MÆLALEIGA. 
Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, og er 

ákvörðun sú skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum 30 A Og Minna ............0.0.. 0000. kr. 31,00 á mán. 
2. Af þrífasa mælum 50 A og minna .......0..).......00 0. — $52,00 á mán. 
3. Af þrífasa mælum S0—100 A ..........0... 0 — 73,00 á mán. 

At 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. 

II. 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 

ÓJAl-fasa 2... 32 000,00 1 022,00 
GJA 3-fa8a 2... 37 000,00 1 022,00 

100 A 3-fas8a 2... 49 000,00 1 403,00 
125 A 3-fasa ..........00 0. 62 000,00 1 580,00 
200 A 3-fasa ......... 0. 96 000,00 2 120,00 
300 A 3-faSsa 000... 141 000,00 3 840,00 

Stærri heimtaugar svo og bráðabirgðaheimtaugar greiðast skv. kostnaði. 

At 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. 

Lengd jarðlínuheimtaugar 60—-200 A reiknast frá aðaltöflu að götugreiniskáp. 
Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. Sé 

nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja spennistöð að mestu eða öllu leyti, fyrir einn notanda, 

skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að 
dómi Rafveitu Sauðárkróks. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og 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.
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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. 439,00. 

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 skrifstofu rafveitunnar kr. 

439,00. 
Söluskattur 25% er talinn með í upphæð gjalda þeirra sem um ræðir í I. kafla gjaldskrár 

þessarar, nema í taxta D— 1. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér 

með til að öðlast gildi 1. júlí 1988 með vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 331, 30. júní 

1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 

gjaldskrá sama efnis nr. 200, 20. apríl 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. júlí 1988. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 390 25. júlí 1988 
GJALDSKRÁ 

Rafveitu Húsavíkur. 

Raforkuverð — Yfirlit 

A — Almennir taxtar. 

A.1 Verð á rafmagni til allrar almennrar notkunar, sem eigi er 
sérstaklega talin hér á eftir: 

Orkugjald ............0.. 0000 6,69 kr/kWh 

Fast gjaldlfasa ............0.0000 0. 1 638,00 kr/ár 
A.2 Verð á raforku til heimilisnotkunar 

Orkugjald ...........0%..00.. 200 5,47 kr/kWh 
Fast gjald lfasa ..............20 0000. 1 638,00 kr/ár 

A.3 Verð á raforku til mannvirkjagerðar 
Orkugjald ...............00 00. 8,88 kr/kWh 
Fast gjald1fasa ..............000. 0000 2 788,00 kr/ár 

B — Afltaxtar. 

B.1 Verð á rafmagni til meiri háttar vélanotkunar. 

Fastagjald ............00....2 000 31 384,00 kr/ár 
Orkugjald ...............0020 0 2,00 kr/kWh 

Aflgjald ........0...00.. 20 7 847,00 kr/ár/kWh



25. júlí 1988 901 Nr. 390 

Aflgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. afl, 
enda sé lágmarksafl 30 kW. Heimilt er að sammæla raforku 

til órofinnar iðnaðarhitunar með vélanotkuninni. Í vissum 

tilvikum er einnig heimilt, með sérstöku samþykki raf- 

veitunnar, að sammæla aðra notkun með vélanotkuninni. 

C — Hitun. 

C.1 Verð á raforku til órofinnar hitunar. 

Orkugjald ...........0000000 0 3,47 kr/kWh 
Fast gjald ...........0.. 000. 4 716,00 kr/ár 

C.2 Verð á raforku til rofinnar hitunar 

Orkugjald ............0...00 00 1,82 kr/kWh 

Fast gjald ............... 00 3 054,00 kr/ár 

Roftími allt að tveir tímar tvisvar á sólarhring. 

Önnur fastagjöld. 

Fast gjald fyrir þriggja fasa notkun á A og C líðum skal vera tvöfalt. 

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: 

Málstr. Heimtaugagjöld: 

2SA 1 faSa .......0.. 8 110,00 

GJA 1 fasa .......... 40 100,00 

GJA 3 faSa ............ 43 800,00 

IO0A 3 fasa ......0..0... 67 300,00 

200A 3 fasa ......... 138 000,00 
BMSA 3 fasa ........0.... 217 000,00 

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. Sé fyrirsjáanlegt vegna 
fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu heimtaugar verði meiri en 50% 
hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, skal greiða þann kostnað, sem umfram 50% er, 
samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar. Óski eigandi húsveitu eftir, að Feimtaug 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.
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Ýmis ákvæði. 

1. gr. 

Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl, 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. 

1 200,00. 
3. gr. 

Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu gjalda 

samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða kr. 1 200,00 gjald fyrir að settur sé straumur á 

að nýju. 

4. gr. 

Sala rafmagns til hitunar samkvæmt c-liðum er bundin því skilyrði, að orkuver og 
veitukerfi þoli álagið að dómi rafveitunnar. 

5. gr. 

Söluskattur 25% er innifalinn í raforkugjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema á c- 

liðum, húshitun. 

6. gr. 
Heimilt er að breyta gjaldskrá þessari til samræmis við verðbreytingar, enda miðist 

gjaldskráin ætíð við það, að tekjur rafveitunnar standi undir rekstrargjöldum hennar svo og 

aukningu veitukerfis. 

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. júlí 1988 með vísan til 
auglýsingar ráðuneytisins nr. 325, 29. júní 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 203, 26. apríl 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. júlí 1988. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 391 25. júlí 1988 
GJALDSKRÁ 

Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur. 

I. KAFLI 
1. gr. 

Orkubú Vestfjarða selur hitaorku úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið og verða 
gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 
Orkubú Vestfjarða lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar þess, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar, enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að 

dómi Orkubús Vestfjarða. Einnig lætur Orkubú Vestfjarða í té heitt vatn til hitunar 

neysluvatns.
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Il. 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 orkumali kr. 

2,16 fyrir hverja kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 19,20 fyrir hvern 

rúmmetra vatns. 

Niðurgreiðsla ákveðin af iðnaðarráðuneytinu er kr. 0,56 á kW og greiðist vegna allt að 

40 000 kWh á ári, og að auki er veittur sérstakur afsláttur vegna sömu notkunar og er hann 
0,26 kr/kWh. 

Orka og vatnsmagn H499 

Til hitunar á öðru en íbúðarhúsnæði. 
Fyrir afnot heita vatnsins vegna annars en íbúðarhúsnæðis skal greiða samkvæmt 

orkumæli kr. 2,16 fyrir hverja kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 19,20. 

Orka H498. 
Orkubúi Vestfjarða er heimilt að selja hitaorku um varmaskipti til þeirra er nota meira 

en 400 000 kWh/ári. 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt orkumæli kr. 1,40 fyrir hverja 

kílówattstund og jafnframt samkvæmt vatnsmæli kr. 12,50 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Vatnsmagn 1480. 

Orkubúi Vestfjarða er heimilt að selja hitaorku samkvæmt vatnsmæli eingöngu. Gjald 

fyrir hvern rúmmetra vatns er kr. 100,00. 

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. 1 890,00. 

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. 

4. 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 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. 
700,00.
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Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna vanskila, skal 
gjald fyrir að opna á ný vera kr. 1 400,00. 

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 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. júlí 1988 með vísan til auglýsingar 
ráðuneytisins nr. 325, 29. júní 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 525, 27. nóvember 1987, með síðari 

breytingum. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. júlí 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir. 

Nr. 392 25. júlí 1988 

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.
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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 skammta- 
breytingargjald samkvæmt gjaldskrá þessari. 

Minnsta breyting á hemilstillingu er 0,5 ltr/mín (mínútulítri). 

Lágmarksstilling hemils er einn ltr/mín. 

3. gr. 

Fyrir öll afnot af varmaorku skal greiða orkugjald samkvæmt rúmmetramæli og fast 
aflgjald samkvæmt hemilstillingu eða mælagjald. 

A. Orkugjald: 
Orkugjald fyrir hvern rúmmetra ............00.. 000 kr. 69,20 

B. Fastagjald: 
B.1 Fyrir almenna húshitun ásamt neysluvatni. 

Fast aflgjald (hemlagjald) ltr/mín/ár .................... kr. 3 954,00 
B.2 Án húshitunar. 

Mælagjald á mánuði .............0.... 0000 kr.  376,00 

4. gr. 

C. Stofngjöld skulu reiknast sem hundraðshluti af sama stofni og útreikningur byggingar- 

gjalda miðast við samkvæmt gjaldskrá byggingargjalda á Akureyri. 
C.1 Gjaldstuðull fyrir fyrstu 300 mí ...............0 0 1,1% 
C.2 Gjaldstuðull umfram 300 mé ............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 ................. 000... 0 kr. 13 124,00 

C.4 Gjald fyrir hvern lengdarmetra í heimæð umfram 30 m 

lengd frá lóðarmörkum ............0.0. 000. kr. 1 644,00 

. 5. gr. 

D. Önnur gjöld. 
D.1 Lokunargjald ................00 0. kr. 829,00 

D.2 Skammtabreytingargjald .............0... 000... kr. 490,00 
D.3 Mælaálestrargjald (aukaálestur) .................0..0..... kr. 490,00 

6. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar, 

1. júlí 1988, 121,3 stig. 

Gjaldskrá þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. júlí 1988, með vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 325, 29. 

júní 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri 
gjaldskrá sama efnis nr. 205, 27. apríl 1988. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. júlí 1988. 

F.h.r. 

Kristmundur Halldórsson.   
Guðrún Skúladóttir.



Nr. 393 906 2. ágúst 1988 

GJALDSKRÁ 
Hitaveitu Ólafsfjarðar. 

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 samanber og reglugerð Hitaveitu 

Olafsfjarðar nr. 367, 5. ágúst 1975. 

2. gr. 
Hitaveita Ólafsfjarðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu enda séu ofnar hússins nægilega stórir að 
dómi hitaveitustjóra, og hitalagnir í góðu lagi. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis 

og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. Einnig selur hitaveitan 
vatn eftir magnmæli, ef notandi þarf meira vatn í skamman tíma utan mesta álagstíma. 

Hitaveitustjóri ákveður til hvaða aðila skuli selja vatn eftir magnhemili. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur í 

2. gr. Hitaveitan breytir stillingu heimils eftir óskum húseigenda fyrsta árið, sem hús hans er 

tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni 

á ári, og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við starfsmenn hitaveitunnar fyrir 1. 
janúar ár hvert. Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt orkunotkun verði minni hluta úr 

ári. 

4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

kr. 

a. Fastagjald á mánuði fyrir hvern aðalhemil ....................... 270,00 
b. Vatnsgjald á mánuði ..................0 0000. 440,00 

fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 

S. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greiðast til 

skrifstofu Ólafsfjarðarkaupstaðar. Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um 

reikningsupphæð. Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd að fullu innan 10 daga frá 
gjalddaga. 

6. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Ólafsfjarðar skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð: 

kr. 

Fyrir hús allt að 400 mað utanmáli ..............0.00 0000... 27 700,00 

OGSÍÐAN ..........00000 54,00 

fyrir hvern m? þar yfir. 

7. gr. 

Hitaveitu Ólafsfjarðar er heimilt að hækka eða lækka hitaveitugjöld skv. 4. og 6. gr. í 

sama hlutfalli og vísitala byggingarkostnaðar breytist. Gjöld skv. 4. og 6. gr. miðast við 

byggingarvísitölu. Breyting til hækkunar skv. þessari gr. er háð samþykki iðnaðarráðu- 
neytisins.
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8. gr. 

Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá 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. 

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

10. gr. 
Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð notanda sem 

vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að húsi, sem hitaveitu- 
gjöld hafa ekki verið greidd af. 

Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með a. m. k. 5 daga fyrirvara. 
Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, er vanskilum veldur, í hvert skipti 

kr. 1 000,00. 
Fullt afnotagjald ber að greiða fyrir þann tíma, sem hitavatnsæðum er lokað vegna 

vanskila. 

11. gr. 

Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum hitakerfum 

sem tengd eru við hitaveituna. Húseiganda er skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum um 

viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

12. gr. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 

staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að 

máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 571, 18. desember 1987. 

Íðnaðarráðuneytið, 2. ágúst 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Guðrún Skúladóttir. 

27. júlí 1988 Nr. 394 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 321/1986, sbr. rg. nr. 181/1987, 

sbr. rg. nr. 12/1988 um lánveitingar Byggingarsjóðs ríkisins. 

1. gr. 

Á ettir 9.tl. 4.gr. bætist nýr töluliður, 10.tl., er hljóði svo: 

Lán til kaupa á notuðum sérhönnuðum íbúðum eða bygginga á sérhönnuðum íbúðum 
fyrir fólk 60 ára og eldra. 

2. gr. 
A ettir 41. gr. komi nýr undirkafli, með þremur nýjum greinum. Fyrirsögn kaflans 

verði: Lán til kaupa á notuðum sérhönnuðum íbúðum eða bygginga á sérhönnuðum íbúðum 
fyrir fólk, 60 ára og eldra. Töluröð annarra greina breytist samkvæmt því.



Nr. 394 908 27. júlí 1988 

Ný 42. gr. hljóði svo: 

Lán til kaupa á notuðum sérhönnuðum íbúðum eða bygginga á sérhönnuðum íbúðum 

skv. 10. tl.4. gr. reglugerðar þessarar er heimilt að veita einstaklingum, 60 ára og eldri, enda 

eigi umsækjandi rétt á láni. Með sérhönnuðum íbúðum fyrir þarfir 60 ára einstaklinga og 

eldri er hér átt við tvenns konar íbúðir: 

A: Þjónustuíbúðir þar sem er húsvarsla og afnot af sameiginlegu rými en engin önnur 

þjónusta. 

B: Verndaðar þjónustuíbúðir þar sem er húsvarsla og afnot af sameiginlegu rými. 

Íbúðirnar skulu vera með vörslu allan sólarhringinn og veitt skal sameiginleg þjónusta 

s.s. máltíðir og ræsting. 
Lán samkvæmt þessari grein geta verið með eftirtöldum hætti: 

a) Skammtímalán. Heimilt er að veita lán til allt að fimm ára til þeirra sem vegna 

íbúðaskipta þurfa á tímabundinni lánsfyrirgreiðslu að halda. 

Fjárhæð láns má nema allt að hámarksláni í samræmi við lánsrétt umsækjanda. 

og/eða 

b) Langtímalán. Heimilt er að veita lán til allt að 40 ára til þeirra sem eru að kaupa sína 

fyrstu íbúð eða kaupa íbúð sem er dýrari en fyrri eign. 

Lánstími og fjárhæð langtímaláns skal miðast við mismun á söluverði fyrri eignar að 

frádregnum áhvílandi lánum og kaupverði þeirrar sem sótt er um lán til en má þó aldrei vera 

hærra en hámarkslán miðað við lánsrétt umsækjanda. Langtímalán er bundið við það að 

mismunur kaupverðs og söluverðs fyrri eignar að frádregnum áhvílandi lánum nemi a.m.k. 

20% af hámarkslánsfjárhæð eins og um íbúðaskipti væri að ræða eða sem svarar kr. 294 000 

miðað við vísitölu byggingarkostnaðar í ársbyrjun 1986, 250 stig (desember 1982=100). 

Þegar veitt er bæði skammtímalán og langtímalán mega þau samtals aldrei nema hærri 

fjárhæð en sem nemur hámarksláni í samræmi við lánsrétt umsækjanda. 

Með umsókn um lán til kaupa á notuðum sérhönnuðum íbúðum eða bygginga á sér- 

hönnuðum íbúðum fyrir einstaklinga 60 ára og eldri skal fylgja kaupsamningur og sölu- 

samningur fyrri íbúðar auk upplýsinga um skilmála og reglur varðandi eigendaskipti á þeirri 

íbúð sem sótt er um lán til. 
Um lánskjör gilda að öðru leyti ákvæði 64. gr. reglugerðar nr. 321/1986 með síðari 

breytingum. 

3. gr. 

Ný 43. gr. hljóði svo: 

Lán til kaupa á notuðum sérhönnuðum íbúðum skv. 42. gr. reglugerðar þessarar skulu 

veitt einstaklingum til að kaupa notaðar íbúðir til eigin afnota. Lánið má aldrei vera hærra 

en sem svarar til 70% af raunverulegu kaupverði íbúðarinnar. Ennfremur má lánið, að 

viðbættum áhvílandi lánum úr Byggingarsjóði ríkisins, aldrei nema hærri fjárhæð en 10% af 

nýbyggingarláni miðað við lánsrétt umsækjanda. 

Heimilt er að afgreiða lánið 4 mánuðum eftir að kaupsamningur er gerður og má miða 

afgreiðslu lánsins við útborgun í kaupsamningi. Að jafnaði skal þó skipta láninu í tvo hluta. 

4. gr. 

Ný 44. gr. hljóði svo: 
Lán til bygginga á sérhönnuðum íbúðum fyrir 60 ára einstaklinga og eldri skv. 10. tl. 4. 

gr. reglugerðar þessarar má greiða út sem framkvæmdalán (sbr. 9. tl. 4. gr.) til sveitarfélaga 

eða félagasamtaka sem hlotið hafa staðfestingu félagsmálaráðuneytisins.
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Með umsókn um framkvæmdalán til sérhannaðra íðbúða fyrir 60 ára og eldri skulu 
fylgja eftirtalin gögn: 

1. Teikningar, samþykktar af byggingarnefnd viðkomandi sveitarfélags. 
2. Framkvæmdaáætlun og kostnaðaráætlun. 
3. Söluskilmálar og reglur um eigendaskipti á viðkomandi íbúðum. 

Húsnæðismálastjórn er heimilt að óska eftir frekari gögnum samkvæmt 62. gr. reglu- 
gerðar nr. 321/1986 með síðari breytingum eftir því sem við á hverju sinni áður en hún tekur 
afstöðu til umsóknar. 

Að lokinni athugun á umsóknum tekur húsnæðismálastjórn ákvörðun um hvort 
framkvæmdin eða íbúðarkaupin samrýmist ákvæðum laga og reglugerðar þessarar. Sé svo, 
heimilar hún hlutaðeigandi aðila að hefjast handa um framkvæmdir. 

Þegar heimild til framkvæmda hefur verið veitt, gerir Húsnæðisstofnun ríkisins 
framkvæmdalánssamning við hlutaðeigandi byggingaraðila. Miða skal við að lánið komi til 
greiðslu í samræmi við framkvæmdahraða og skal byggingaraðili senda skriflega úttekt á 
verkstöðu, staðfesta af trúnaðarmanni sem Húsnæðisstofnun ríkisins nefnir til. 

Að framkvæmdum loknum skal trúnaðarmaður frá Húsnæðisstofnun ríkisins gera 
úttekt þar sem gengið er úr skugga um að öllum byggingarskilmálum hafi verið fullnægt og 
húsnæðið sé fullgert og tilbúið til afhendingar. Húsnæðisstofnun skal staðreyna byggingar- 
kostnað og staðfesta útreikninga um hlutfall hverrar íbúðar í heildarkostnaði. Að lokinni 
úttekt skal framkvæmdaláninu breytt í skammtímalán og/eða langtímalán í samræmi við 
lánsumsókn. Áður en framkvæmdaláni er breytt í fast lán skal lánsumsókn kaupanda liggja 
fyrir ásamt kaupsamningi á viðkomandi íbúð og sölusamningi af fyrri eign umsækjanda. 
Framkvæmdalánin skulu vera vera verðtryggð miðað við lánskjaravísitölu. Heimilt er að 
krefjast bankaábyrgðar við veitingu á framkvæmdaláni. 

Um lánskjör gilda að öðru leyti ákvæði 64. gr. reglugerðar nr. 321/1986 með síðari 
breytingum. 

5. gr. 
64. gr breytist svo: 

a. 1. ml. 2. mgr. orðist svo: 

Lán skv. 2.-7. tl. og 10. tl.4. gr. eru tryggð með 1. eða 2. veðrétti í þeirri íbúð sem lánað 
er til. 

b. 4. mgr. orðist svo: 
Öll lán Byggingarsjóðs ríkisins skv. 1.-8. tl. og 10. tl. 4. gr. reglugerðar þessarar skulu 

vera að fullu verðtryggð og miðast höfuðstóll lánsins við lánskjaravísitölu eins og hún er á 
hverjum tíma, sbr. 39. gr. laga nr. 13/1979. 

c. 1. ml. 5. mgr orðist svo: 
Lán skv. 1.-7. tl. og 10. tl. 4. gr. skulu vera afborgunarlaus fyrstu tvö árin, þ.e.a.s. á 

næsta gjalddaga að tveimur árum liðnum frá undirskrift skuldabréfs, skal greiða fyrstu 
afborgun. 

6. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 83. gr. laga nr. 60/1984, sbr. 2. mgr. 11. gr., 

öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. júlí 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Ingi Valur Jóhannsson.



Nr. 395 910 28. júlí 1988 

AUGLYSING 

um staðfestingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 1984— 2004. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19, 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 27. júlí 1988 
staðfest uppdrátt af aðalskipulagi Reykjavíkur 1984—2004, þó að því er varðar skipulag í 

Fossvogsdal að mörkum lögsagnarumdæma Reykjavíkur og Kópavogs eins og þau eru 
ákveðin í 1. grein laga nr. 38, 27. maí 1975 samanber og bréf ráðuneytisins til borgarstjórnar 

Reykjavíkur dags. 28. júlí 1988. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og hefur 
verið samþykktur af borgarstjórn Reykjavíkur og skipulagsstjórn ríkisins mælt með að hann 
verði staðfestur. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. júlí 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   
Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 396 29. júlí 1988 

REGLUGERÐ 

um breytingu á fjallskilareglugerð fyrir Borgarfjarðarsýslu og 

Akraneskaupstað nr. 374 21. júlí 1986. 

1. gr. 

2. mgr. 39. gr. orðist svo: 
„Þessi mörk er leyfilegt að nota: Alheilt, andfjarðrað, biti, blaðrifað, blaðstýft, 

boðbildur, bragð, fjöður, gagnbitað, gagnfjaðrað, gagnhangfjaðrað, gagnstigað, hamrað, 

hangfjöður, hálftaf, heilhamrað, heilrifað, hófbiti, hvatt, lögg, miðhlutað, miðhlutað í stúf, 

oddfjaðrað, sneiðrifað, sneitt, stig, stúfrifað, stýft, stýfthálftaf, sýlt, tvíbitað, tvífjaðrað, 
tvíhangfjaðrað, tvírifað í heilt, tvírifað í sneitt, tvírifað í stúf, tvístigað og tvístýft.“ 

9. 
2. BT. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Borgarfjarðarsýslu hefur samið, staðfestist hér með 

samkvæmt 3. gr. laga um afréttamálefni, fjallskil o.fl., nr. 621. mars 1986, til þess að öðlast 

gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 29. júlí 1988. 

Jón Helgason.   
Jón Höskuldsson. 

  

Stjórnartíðindi B 50, nr. 385--396. Útgáfudagur 11. ágúst 1988.



STJÓRNARTÍÐINDI B 51 — 1988 
  
  

8. ágúst 1988 911 Nr. 397 

GJALDSKRÁ 
fyrir sérþjónustu í stafræna símakerfinu. 

(Söluskattur er ekki innifalinn). 

1. Stofngjald. 
Skráningargjald kr. 575 greiðist í hvert sinn, sem beðið er um þjónustu, eina eða fleiri í 
senn. Vakning, liður 2.1., er undanskilin. Gjaldið greiðist einnig í hvert sinn, sem 
þjónusta er flutt á milli símanúmera við flutning. 

2. Afnotagjald. 

Fyrir þessa þjónustu er greitt árfjórðungsgjald eða sérstakt notkunargjald þegar 
viðskiptavinur gerir viðkomandi þjónustu virka. 
2.1 

2.2 
2.3 

2.4 

2.5 
2.6 

2.7 

2.8 

2.9. 

Vakning. Sjálfvirk upphringing frá símstöð á tilteknum tíma sem notandinn sjálfur 
ákveður. Notkunargjald er 5 teljaraskref í hvert sinn. 
Skammval. Afnotagjald fyrir hver 5 númer er kr. 138 á ársfjórðungi. 
Símtalsflutningur. Afnotagjald fyrir hvern eftirtalinna kosta er kr. 138 á ársfjórð- 
ungi. 

a) Öll símtöl eru flutt. 
b) Þegar númerið er upptekið. 
c) Þegar ekki er svarað. 
Langlínulæsing. Afnotagjald fyrir hvorn eftirtalinna kosta er kr. 138 á ársfjórðungi: 
a) Föst læsing í símstöð. 
b) Læsing með lykilorði. 
Endurval. Síðast valda númerið endurvalið. Afnotagjald er kr. 138 á ársfjórðungi. 
Sjálfvirk hringing í fyrirfram ákveðið númer þegar lyft hefur verið af. Afnotagjald 
er kr. 138 á ársfjórðungi fyrir: 
a) Hringingu samstundis. 
b) Hringingu eftir 6 sekúndur. 
Þriggja manna tal. Þrír geta talast við í einu. Afnotagjald er kr. 138 á ársfjórðungi. 
Samtal bíður. Tónn gefur til kynna að viðkomandi símtal bíður. Hægt er að geyma 
fyrra símtal meðan öðru símtali er svarað. Afnotagjald er kr. 138 á ársfjórðungi. 
Símtalavíxl. Hægt er að hringja í tvö símanúmer og skipta á milli þeirra. 
Afnotagjald er kr. 138 á ársfjórðungi. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 9. gr. laga nr. 73 frá 1984 um fjarskipti, svo og 
samkvæmt 11. gr. laga nr. 36 frá 1977 um stjórn og starfrækslu póst- og símamála með 
áorðnum breytingum sbr. 8. gr. laga nr. 34 frá 1987 og tekur gildi 15. ágúst 1988. 

Samgönguráðuneytið, 8. ágúst 1988. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Halldór S. Kristjánsson. 

B 65 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 319/1981 um gatnagerðargjöld 

í Siglufirði. 

1. gr. 

10. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

B-gjald sem er gjald til að ljúka frágangi götu umfram það sem segir í 3. gr., þ.e. til að 

gera slitlag og gangstétt og skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra í 

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

Einbýlishús ............002.0000n nn 3,5% 

Tvíbýlishús, parhús og keðjuhús .........20.000. 0000... 2,7% 

Fjölbýlishús með 3—S íbúðum .........0.00 0000. n tn 2,0% 

Fjölbýlishús með 5 íbúðum eða fleiri ..................000... 1,5% 

Verslunar- og skrifstofuhúsnæði, opinberar byggingar ......... 3,5% 

Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði, vörugeymslur ............. 1,8% 

Bifreiðageymslur ........0....22.00 00. nn 3,5% 

Gripahús og önnur mannvirki ...............0 000... 0... 1,5% 

Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða í gatnagerðargjald kr. 3,00 af hverjum fermetra 

lóðar. Gjald skal miða við stærð húss og lóðar samkvæmt skráningu fasteignamats. 

Reglugerð þessi sem er samin og samþykkt af bæjarstjórn Siglufjarðar, staðfestist hér 

með samkvæmt 1. gr. laga nr. 51/1974 um gatnagerðargjöld til að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. júlí 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Húnbogi Þorsteinsson. 

  

Stjórnartíðindi B 51, nr. 397-398. Útgáfudagur 15. ágúst 1988.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Starfssjóð læknadeildar Háskóla Íslands, útgefin á 

venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 28. júlí 1988. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Starfssjóð læknadeildar Háskóla Íslands. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Starfssjóður læknadeildar Háskóla Íslands. Hann er stofnaður af Elli- 
og hjúkrunarheimilinu Grund með gjafabréfi dags. 21. apríl 1987 í tilefni af 65 ára afmæli 

heimilisins til minningar um Bjarna Bjarnason, lækni, Skúla Guðjónsson, prófessor og Þórð 

Sveinsson prófessor. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 250 000,00. Stofnféð skal ekki skerða, og fyrstu fimm árin skal 

a.m.k. helmingur vaxta og verðbóta lagður við höfuðstólinn. 

3. gr. 

Sjóðurinn tekur við framlögum, gjöfum og áheitum, og skal um slík framlög fara svo 

sem segir í 2. gr. 

4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að stuðla að hvers konar starfsemi læknadeildar Háskóla Íslands. 
Einkanlega má til nefna fyrirlestrahald og námsstefnur, heimboð erlendra gesta og greiðslur 
ferðapeninga til kennara læknadeildar og hvað eina, sem verða má að gagni fyrir 
fræðastarfsemi deildarinnar á hverjum tíma. 

5. gr. 

Í stjórn sjóðsins sitja: forseti læknadeildar, formaður vísindanefndar og formaður 

kennslunefndar deildarinnar. 

6. gr. 

Háskóli Íslands annast varðveislu fjár sjóðsins og reikningshald. Um endurskoðun og 

birtingu reikninga fer sem um aðra sjóði Háskóla Íslands á hverjum tíma. 

1. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Listamannasjóð Sigríðar Ingvarsdóttur, útgefin á 

venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 26. júlí 1988. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Listamannasjóð Sigríðar Ingvarsdóttur. 

Ég undirrituð Sigríður Ingvarsdóttir, kt. 011148-6899, til heimilis að Laufásvegi 54, 

Reykjavík, stofna hér með, í virðingarskyni við lífsstarf föður míns, Ingvars Vilhjálmssonar, 

útgerðarmanns, sjóð til styrktar listamönnum og gildir um hann eftirgreind skipulagsskrá. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Listamannasjóður Sigríðar Ingvarsdóttur. Lögheimili sjóðsins er Í 

Reykjavík. 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja listamenn á sviði bókmennta, leiklistar, myndlistar, 

tónlistar og annarra listgreina. 

3. gr. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 400 000 — fjögurhundruðþúsund —, sem ekki má skerða. 

Tekjur sjóðsins er gjafafé og annað fé, sem sjóðnum kann að áskotnast auk vaxta og skal 

þeim varið í samræmi við tilgang sjóðsins, sbr. 2. gr. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skal annast varðveislu hans og ávöxtun. Ber að ávaxta sjóðinn Í 

vísitölutryggðum ríkisskuldabréfum eða með öðrum jafntryggum hætti. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa fimm menn og skal stofnandi hans, Sigríður Ingvarsdóttir, vera í 

stjórn sjóðsins ævilangt og jafnframt hafa rétt til að endurskipa þrjá stjórnarmenn svo sem 

hún óskar. Skal einn stjórnarmaður vera tilnefndur af menntamálaráðuneytinu. 

Stjórn sjóðsins skal í upphafi skipuð eftirtöldum mönnum: Sveinn Einarsson, fv. 

þjóðleikhússtjóri, sem jafnframt er formaður stjórnarinnar, Hjálmar Ragnarsson, tónskáld, 

Matthías Jóhannessen, ritstjóri, Bera Nordal, forstöðumaður Listasafns Íslands, tilnefnd af 

menntamálaráðuneytinu og Sigríður Ingvarsdóttir. 

Skipun stjórnar gildir í fjögur ár í senn. 

Að Sigríði látinni skal menntamálaráðuneytið tilnefna stjórn sjóðsins og skal þess gætt 

að hana skipi fulltrúar hinna ýmsu listagreina. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins ákveður hvenær úthluta skuli styrkjum úr sjóðnum til listamanna 

samkvæmt nánari ákvörðun sjóðsstjórnar. 

1. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Sjóðurinn semur reikninga sjóðsins árlega og 

skulu þeir endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda.
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8. gr. 
Stofnandi sjóðsins getur breytt skipulagsskrá þessari eða ákveðið að leggja sjóðinn 

niður. Að honum látnum getur stjórnin gert það ef hún er einhuga um það. Nafni sjóðsins 
má þó aldrei breyta. 

9. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 25. júlí 1988. 

Sigríður Ingvarsdóttir. 

12. ágúst 1988 Nr. 401 

REGLUGERÐ 
um flutning og sleppingar laxfiska og varnir gegn fisksjúkdómum 

og blöndun laxastofna. 

1. gr. 

Orðaskýringar. 

Merking orða í reglugerð þessari er sem hér segir: 
Fiskrækt: Hvers konar aðgerðir, sem ætla má að skapi eða auki fiskmagn veiðivatns, 

sbr. 2. mgr. 44. gr. laga nr. 76/1970. 
Fiskeldi: Geymsla, gæsla og fóðrun laxfiska, hafbeit, klak- og seiðaeldi, hvort sem er í 

söltu eða ósöltu vatni. 
Fiskeldisstöð: Staður þar sem fram fer eldi laxfiska í sjó, vötnum, eða á landi, þar með 

taldar hafbeitarstöðvar. 
Kvíaeldi: Eldi laxfiska í netbúrum í söltu eða ósöltu vatni. 
Strandeldi: Eldi laxfiska í tönkum eða kerjum á landi. 

Hafbeitarstöð: Staður þar sem laxfiski er sleppt í hafbeit og hann veiddur í gildrur að 
sjávardvöl lokinni. 

Hafbeit: Slepping gönguseiða til sjógöngu og veiði fiska að sjávardvöl lokinni er þeir 
ganga í fiskeldisstöð eða veiðivatn. 

Laxastofn: Hópur laxa sem hrygnir á tilteknum stað og á tilteknum tíma, og hrygnir 
ekki í neinum mæli með öðrum hópum á öðrum stað eða á öðrum tíma. 

Villtur laxastofn: Hópur laxfiska sem klekst út og elst upp í veiðivatni. 
Eldisstofn: Hópur laxfiska alinn í eldisstöð undan fiski sem alið hefur allan sinn aldur í 

fiskeldisstöð. 

Hafbeitarstofn: Hópur laxfiska sem klakinn hefur verið út undan fiski úr hafbeit. 
Geldstofn: Laxfiskur sem ekki framleiðir frjóar kynfrumur. 

2. gr. 
Flutningur og sleppingar á lifandi villtum laxfiskum og frjóvguðum hrognum þeirra. 
2.1. Flutningur á lifandi villtum löxum er óheimill nema með samþykki fisksjúkdóma- 

nefndar og viðkomandi veiðifélags. Óheimill er einnig flutningur lifandi villtra laxa og 
hrogna milli ótengdra vatnasvæða til geymslu, klaks eða sleppinga í náttúruleg vatnakerfi. 
Ráðherra er heimilt að veita undanþágu til flutnings á lifandi villtum klakfiskum til 
tímabundinnar geymslu á öðrum svæðum, að fenginni umsögn fisksjúkdómanefndar. Að 
lokinni hrognatöku skal slátra öllum klaklaxi og taka sýni til rannsókna í samræmi við 
ákvörðun fisksjúkdómanefndar hverju sinni.
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2.2. Við fiskrækt í ám og vötnum skal sleppa seiðum af stofni viðkomandi veiðivatns. 

Formaður veiðifélags þess veiðivatns skal hafa forgöngu um að ekki sé lagt í slíka fiskrækt 

nema að fenginni umsögn veiðimálastjóra. Veiðimálastjóri getur heimilað flutning sótt- 

hreinsaðra hrogna og seiða úr þeim til fiskræktar í fisklítil eða fisklaus vötn og ár, enda séu 

þá notaðir stofnar úr nærliggjandi veiðivötnum með svipaða vistgerð. Við fiskrækt í 

vatnsfalli, sem rennur til sjávar á ósasvæði veiðivatns eða nærri ósi veiðivatns skal nota 

stofna úr sama eða nærliggjandi veiðivötnum. 

2.3. Veiðimálastjóri getur heimilað flutning á villtum seiðum og fiski úr veiðivatni til 

eldis í fiskeldisstöðvum, enda falli frárennsli stöðvar ekki í önnur vatnakerfi en fiskur var 

veiddur í og eigi sé um eldi á öðrum laxfiskum að ræða og fyrir liggi jákvæð umsögn fisk- 

sjúkdómanefndar. Á sama hátt getur veiðimálastjóri heimilað flutning á villtum seiðum og 

öðrum fiski í strandeldisstöð eða kvíar. 

3. gr. 

Flutningur og sleppingar á eldis- og hafbeitarfiski. 

3.1. Áður en hafin er hafbeit, skal leitað umsagnar veiðimálastjóra. Í hafbeitarstöð er 

heimilt að nota hafbeitarstofna frá öllum hafbeitarstöðvum sem hlotið hafa viðurkenningu 

skv. 66. gr. 1. nr. 76/1970. 
3.2. Í eldisstöð þar sem vatn getur borið inn tiltekna sýkla frá villtum fiskum, skal 

flutningur hrogna og alifiska úr stöðinni vera í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 403/1986. 

Að öðru leyti skal flutningur hrogna og eldisfiska vera í samræmi við ákvæði þessarar 

reglugerðar. 
3.3. Flytja má innlend sótthreinsuð hrogn og seiði úr þeim á milli fiskeldisstöðva, svo 

og klakfiska af eldisstofni, enda brjóti flutningurinn ekki í bága við reglur um varnir gegn 

smitsjúkdómum skv. rg. nr. 403/1986. 
3.4. Flutningur laxfiska af erlendum uppruna til fiskræktar og hafbeitar er óheimil. 

Landbúnaðarráðuneytið getur þó veitt undanþágu til flutnings á slíkum fiski milli fisk- 

eldisstöðva, enda liggi fyrir jákvæð umsögn veiðimálastjóra og fisksjúkdómanefndar. 

4. gr. 

Ýmis ákvæði. 
4.1. Sækja skal skriflega um leyfi samkvæmt reglugerð þessari til landbúnaðarráðu- 

neytis eða Veiðimálastofnunar eftir því sem við á. 

4.2. Í hafbeit og fiskrækt skal sleppa seiðum úr villtum klakfiski af Norður- eða 

Austurlandi þar og seiðum úr villtum klakfiski af Suður- eða Vesturlandi skal sleppt á það 

svæði. Skal í því sambandi miða við eftirtalin svæðamörk: 

4.2.1. Suður- og Vesturland. Afmarkast af Stokksnesi að sunnanverðu og Hornbjargi 

að norðanverðu. 
4.2.2. Norður- og Austurland. Afmarkast af Bjargtöngum að vestanverðu og Ingólfs- 

höfða að sunnanverðu. 
4.2.3. Veiðimálastjóri getur vikið frá ákvæðum þessarar málsgreinar vegna saman- 

burðarrannsókna á laxastofnum. 

4.3. Við leyfisveitingar fyrir hafbeitar-, strandeldis- og sjókvíastöðvar skal miða við, að 

þær séu ekki nær laxveiðiám með yfir 100 laxa meðalveiði s.1. 10 ár en 5 km. Sé um að ræða 

ár með yfir 500 laxa meðalveiði skal fjarlægðin vera 15 km nema notaðir séu stofnar af 

nærliggjandi vatnasvæði eða geldstofnar, má þá stytta fjarlægðina niður í 5 km. Vegalengd 

milli sjókvía-, strandeldis- og hafbeitarstöðva innbyrðis skal ekki vera minni en 2 km. Miðast 

framangreind fjarlægðarmörk við loftlínu, nema þegar tangar skilja á milli, en veiðimála- 

stjóri getur vikið frá þessum lágmarksfjarlægðum komi fram ósk um það frá veiðiréttar- 

eigendum eða eldisaðilum á viðkomandi svæði.
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4.4. Aðilar sem hafbeit stunda skulu láta örmerkja 10% af sleppingu vegna allt að 100 

þúsund seiða sleppingu, en að lágmarki 10 þúsund seiði við stærri sleppingar. Aðilar með 
sjókvíarekstur skulu láta merkja a.m.k. 1000 laxa með örmerkjum eða útvortis merkjum. 
Niðurstöður úr heimtum viðkomandi laxa skulu lagðar til grundvallar við endurskoðun 

þessarar reglugerðar. 

4.5. Óheimilt er að sleppa fiski í ár eða vötn til endurveiða nema notaður sé stofn af 
viðkomandi vatnasvæði. Ráðherra getur þó veitt undanþágu frá ákvæði þessu, að fengnu 

samþykki fisksjúkdómanefndar og viðkomandi veiðifélags. 

5. gr. 

Refsiákvæði og gildistaka. 

5.1. Um brot á ákvæðum reglugerðar þessarar fer samkvæmt }-lið 1. mgr. 97. gr. laga 
nr. 76/1970 um lax- og silungsveiði enda varði brotið ekki þyngri refsingu samkvæmt öðrum 

lögum. 

5.2. Með mál út af brotum gegn ákvæðum reglugerðar þessarar skal farið að hætti 
opinberra mála. 

5.3. Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild 22., 66. og 81. gr. laga nr. 76/1970 
um lax- og silungsveiði, öðlast þegar gildi og skal endurskoðuð fyrir 1. júlí 1990. 

Landbúnaðarráðuneytið, 12. júlí 1988. 

Jón Helgason.   
Jón Höskuldsson. 

2. ágúst 1988 Nr. 402 

FJALLSKILASAMÞYKKT 

fyrir Eyjafjarðarsýslu, Akureyri, Dalvík, Ólafsfjörð og Siglufjörð. 

I. KAFLI 
Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 

Hreppar Eyjafjarðarsýslu, Akureyri, Dalvík, Ólafsfjörður og Siglufjörður eru eitt 
fjallskilaumdæmi. 

Hver hreppur og kaupstaður innan fjallskilaumdæmisins, er sérstök fjallskiladeild. 
Sýslunefnd getur heimilað sameiningu tveggja eða fleiri fjallskiladeilda óski viðkomandi 

sveitarstjórnir eftir sameiningu að undangengnu fundarsamþykki meirihluta fjallskila- 

skyldra aðila í hverri eða hvorri fjallskiladeild enda hafi verið boðað til fundarins með 
dagskrá. 

2. gr. 

Sýslunefnd hefur á hendi yfirstjórn allra afrétta- og fjallskilamála í fjallskilaumdæminu 

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

3. gr. 

Að aflokum hverjum sveitarstjórnarkosningum skal sveitarstjórn kjósa mann til þess að 

hafa á hendi framkvæmd fjallskilamála fjallskiladeildarinnar undir yfirstjórn sveitarstjórnar 
og nefnist hann fjallskilastjóri.
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Þar sem fjallskiladeildir hafa verið sameinaðar, skulu sveitarstjórnirnar kjósa fjallskila- 

stjórann sameiginlega. Fái tveir eða fleiri jafnmörg atkvæði, skal hlutkesti ráða. 

Fjallskilastjóri skal sjálfur vera við aðalrétt í hvert skipti, sem þar er réttað, stjórna 

sundurdrætti og ráða þar réttarrúmi öllu. Sé hann forfallaður, skal hann tilnefna mann í sinn 
stað. 

Heimilt er sveitarstjórn að fela fjallskilastjóra bókhald allt fjallskilanna vegna og 

innheimtu á fjallskilagjöldum. 
Fjallskilastjóra ber þóknun fyrir störf sín úr hrepps- eða bæjarsjóði. 

TI. KAFLI 
Um bókhald og fjallskilasjóði. 

4. gr. 

Í hverri fjallskiladeild ber að halda fjallskilabók staðfesta af oddvita sýslunefndar. Í 

hana skal rita allt það sem máli skiptir um afrétta- og fjallskilamál í deildinni. Þar skal vera 

skrá yfir allar afréttir innan deildarinnar, lýst merkjum þeirra og tekið fram, hvaða jarðir 

eiga upprekstur á hverja afrétt svo og hverjir séu afréttaeigendur. Þá ber að skrá allar 

breytingar á afréttum og réttindum yfir þeim. 

Eftirrit af skrá þessari ber að senda til oddvita sýslunefndar. Skal hún þar færð í sérstaka 

bók, sem afréttaskrá heitir og fylgir skjölum sýslunnar. Auk þessa getur sýslunefnd krafist 

eftirrits af fjallskilabókum að öðru leyti, eftir því sem hún telur þörf á. 

5. gr. 
Hver fjallskiladeild færir sérstakt bókhald og skal fjallskilareikningur endurskoðaður á 

sama hátt og sveitarsjóðsreikningur. 

Til þess að standa straum af þeim kostnaði, er af fjallskilum leiðir, getur sveitarstjórn 

stofnað sjóð, sem fjallskilasjóður nefnist. Úr honum skal greiða kostnað við byggingu og 
viðhald aðalrétta. Um aukaréttir fer eftir ákvörðun sveitarstjórna. Kostnað við smölun og 
leitir, sem og öll önnur gjöld, sem af fjallskilum leiða og ekki hefur verið jafnað niður á 

fjáreigendur sem dagsverkum, skal greiða úr fjallskilasjóði. 

Tekjur sjóðsins eru: 

Niðurjafnað gjald á allt sauðfé og stóðhross í hreppum. 
Andvirði óskilafjár. 

Bætur fyrir gangnarof samkv. 44. gr. afréttalaga nr. 6/1986. 
Tillag úr sveitarsjóði eftir fyrirmælum sveitarstjórnar og 42. gr. laga um afréttamálefni, 

fjallskil o.fl. 

Reikningur sjóðsins skal endurskoðaður árlega ásamt sveitarsjóðsreikningum og færður 
inn í fjallskilabók. 
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III. KAFLI 
Um afréttir og notkun þeirra. 

6. gr. 

Land, sem fjallskilaframkvæmd tekur til, skiptist í afréttir og heimalönd. Þar sem 
almenningur (óbyggðir) þurfa hreinsunar við, tekur fjallskilaframkvæmd til þeirra, eftir því 

sem þörf krefur og nánar er fyrir mælt í lögum um afréttamál og samþykkt þessari. 

7. gr. 

Heimilt er sveitarstjórnum að gangast fyrir því, hverri í sinni fjallskiladeild, að gerð sé 

sveitarsamþykkt um, að nota megi heimalönd til upprekstrar enda sé það vilji eigenda. Skal í 

fjallskilabók skýrt tekið fram, hvar og hver þau lönd séu, og tala fjár þess er á þau má reka.
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Enginn má nota, né leyfa öðrum, ógirt heimaland sitt til upprekstrar nema það sé heimilað 
með gildandi sveitarsamþykkt. Þar sem heimalönd hafa verið, eða verða gerð að 
upprekstrarlandi, og samgirðing aðskilur tún, engi og bithaga frá upprekstrarlandinu, er 
ábúendum skylt að hafa girðingar fjárheldar, hverjum á sínu landi. Sé það vanrækt fer eftir 
ákvæðum girðingalaga. 

Liggi heimalönd fjallskiladeilda saman, og hagkvæmt þyki að nota þau til upprekstrar í 
sameiningu, geta hlutaðeigandi sveitarstjórnir gert samþykkt um notkun þeirra á sama hátt 
og ef ein fjallskiladeild ætti í hlut. Upprekstrarheimalönd ber að skoða sem afréttir, að því er 
snertir löggöngur að hausti, aðrar en eftirleitir. Samþykktir um upprekstrarheimalönd 
öðlast því aðeins gildi, að sýslunefnd samþykki þær. 

8. gr. 
Hve margt afréttarpenings má reka á hverja afrétt fer eftir afréttalögum nr. 6/1986, 

111. kafla. 

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

sem landafnot hafa í hreppi eða á félagssvæði. 
Um upprekstrarrétt á afréttarland, sem liggur undir einstaka jörð eða stofnun, fer eftir 

fornri venju eða samningum. 

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

IV. KAFLI 
Rekstur til afrétta. 

10. gr. 
Vorsmölun skal aðeins gerð ef almenn ósk bænda liggur fyrir og þá eftir nánari 

fyrirmælum sveitarstjórnar. 

11. gr. 
Sveitarstjórn ákveður að fengnum tillögum gróðurverndarnefndar sýslunnar, hvenær 

búfé má reka til afréttar. Frá 15. júní til 1. september eru smalanir eða annað það er ónæði 
veldur afréttarpeningi óheimilt, nema með leyfi viðkomandi sveitarstjórnar. Geti búfjár- 
eigandi ekki fengið upprekstrarleyfi ber honum að leita aðstoðar sveitarstjórnar. 

Eigendum og umráðamönnum afrétta og aðliggjandi heimalanda ber skylda til að sjá 
um að vörslugirðingum sé vel við haldið, svo að þær varni fullkomlega ágangi í tún og önnur 
nytjalönd heimafyrir. Verði sannanlegur ágangur búfjár geta þeir er fyrir honum verða 
leitað aðstoðar sveitarstjórnar. 

12. gr. 
Allt fé sem sleppt er hvort heldur er í heimaland eða afrétt skal vera markað glöggu 

eyrnamarki og litarmerkt samkvæmt ákvæðum í viðauka | við reglugerð um mörk, 
markaskrár og takmörkun á sammerkingum búfjár nr. 244, 28. apríl 1987. 

13. gr. 
Hver eigandi eða umráðamaður upprekstrarlands skal tilkynna viðkomandi sveitar- 

stjórn fyrir lok júlímánaðar ár hvert, hverjir noti það og fyrir hve margt fé og hross. 
Innansveitarmenn skulu sitja fyrir utansveitarmönnum um upprekstur og sýslubúar fyrir 
utansýslubúum. Aldrei má leyfa upprekstur á utansveitarfé, hrossum eða geldneytum í 
upprekstrarheimalandi.
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V. KAFLI 
Um fjallskil að hausti. 

14. gr. 

Eftir fyrri göngur er fjáreigendum óheimilt að sleppa fé á afrétt nema með leyfi 

sveitarstjórnar. 

Haustgöngur skulu vera tvennar. Þær fyrri skulu gerðar laugardaginn í 22. viku sumars. 

Heimilt er þó sveitarstjórn að flýta þeim, sbr. þó 11. gr., sé það vilji meirihluta 

fjárbænda í viðkomandi hreppi. Slíka breytingu skal sveitarstjórn tilkynna nágrannasveitar- 

félögum með eigi minna en viku fyrirvara. 

Seinni göngur skulu gerðar laugardag í 23. viku sumars. Þeim gangnadegi verður ekki 

breytt nema óveður eða óviðráðanlegar ástæður hamli. Skal þá ganga fyrsta færan dag. Þá 

ber landeigendum afgirtra heimalanda að smala þau lönd og gera full skil á því fé sem þar er. 

Í Öngulsstaðahreppi skulu vera sömu gangnadagar og Í aðliggjandi hreppum í Suður- 

Þingeyjarsýslu. 
Að göngum loknum ber að gera eftirleit á afréttum eftir því sem sveitarstjórn ákveður. 

15. gr. 

Eigi síðar en hálfum mánuði fyrir göngur, skal sveitarstjórn raða gangnadagsverkum og 

öðrum áætluðum fjallskilakostnaði niður á fjáreigendur í fjallskiladeildinni og aðra þá er 

nota þar upprekstrarland á því ári. Raða skal dagsverkunum niður eftir fjártölu. Leggja skal 

jafnmargar kindur í dagsverk hjá öllum fjáreigendum, hvort sem þeir eiga margt eða fátt. Sé 

um að ræða jarðir, þar sem ekki er sauðfjárhald, skal heimilt að leggja fjallskil á eigendur 

eftir landverði jarða. Þá skal og tilnefna réttarstjóra við aukaréttir, úrtíningsmenn í réttir 

innan hrepps og utan og gangnaforingja fyrir gangnasvæði fjallskiladeildarinnar. Enginn 

getur skorast undan að vera gangnaforingi nema hann sé ófær til þess sakir elli eða 

heilsuleysis. 
16. gr. 

Noti fjáreigandi upprekstur á utansveitarafrétt eða innan fjallskilaumdæmisins, ber 

honum að gera þar fjallskil eftir þeim fjárfjölda, er hann hefur í afréttina rekið og samkvæmt 

þeim reglum er þar gilda. Þó hefur sveitarstjórn þess hrepps, sem hann býr í, rétt til að 

leggja á hann dagsverk í heimasveitinni, en þó aðeins það, sem á kann að vanta, og hann hafi 

hlutfallslega jafna fjallskilaskyldu og sveitungar hans aðrir. Noti fjáreigandi afrétt utan 

fjallskilaumdæmis síns og geri þar fjallskil, má leggja á hann fjallskiladagsverk í heima- 

sveitinni eftir sömu reglu. 
17. gr. 

Hver fjáreigandi er skyldur til að gera þau fjallskil, sem sveitarstjórn leggur á hann og 

eru í samræmi við fjallskil þau, sem öðrum sveitarbúum er gert að leysa af hendi. 

Bágstöddum einyrkjum má veita undanþágu frá fjallskilum, að einhverju eða öllu leyti, 

einnig þeim, sem hafa fé sitt í eyjum eða sauðheldum girðingum sumarlangt samkv. 12. gr. 

18. gr. 

Sveitarstjórnir skipa fjallskiladeildum í gangnasvæði og ákveða hvernig göngum skuli 

hagað, og hvað gangnamenn séu margir í hverjum göngum. Skal skrá það í fjallskilabók. 

19. gr. 

Gangnaforingjar skulu vera sjálfir í göngum, nema gild forföll hindri, ber þeim þá að 

setja fullgilda menn í staðinn. Gangnaforingi sker úr um það, hverjir séu fullgildir 

gangnamenn. Ber þeim að raða mönnum í göngur eftir getu þeirra og kunnugleika, en 

forðast að óvanir gangnamenn fari á þau svæði þar sem þeim getur verið hætta búin.
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Gangnaforingjum ber skylda til að tilkynna fjallskilastjóra um gangnarof. Sá sem mætir ekki 
í göngum á þeim stað og tíma, þar sem hann hefur verið skipaður og tilkynnir gangnaforingja 
ekki forföll, svo unnt sé að fá mann í hans stað, skal greiða fyrir gangnarof sem svarar einu 
og hálfu gangnadagsverki eins og það er metið á hverjum tíma, eftir ákvörðun sveitar- 
stjórnar. 

20. gr. 

Gangnaforingjar skulu sjá um að fjallsöfn séu rekin tafarlaust til rétta. Telst það 

gangnarof ef gangnamaður yfirgefur safnið fyrr en í rétt er rekið, þó að smölun sé lokið. 
Sveitarstjórn má leyfa að fjallsöfn séu rekin í heimaréttir til sundurdráttar í seinni göngum, 
ef gangnaforingi ábyrgist úrtíning til skilaréttar. 

21. gr. 

Ef grunur leikur á, að fé sé enn á afréttum eftir að eftirleit hefur verið gerð, skal 
fjallskilastjóri sjá um, að eftir því sé leitað svo fljótt sem kostur er. Smölunarkostnaður 
greiðist úr fjallskilasjóði eða sveitarsjóði. 

22. gr. 

Nú liggja öræfi, þar sem fjárvon kann að vera, að afréttum eða öðrum sumargöngu- 
löndum, og skal þá sýslunefnd hlutast til um, að þau séu leituð að minnsta kosti einu sinni á 

hausti. Fé sem finnst í öræfaleitum, má sveitarstjórn láta lóga. 

23. gr. 

Skyldur er hver bóndi að hirða kindur, sem finnast í heimalandi hans, eftir að 

fjallskilum er lokið. Sé það innansveitarfé, ber honum að tilkynna eigendum það. Annars 
skal tilkynna sveitarstjórn. 

24. gr. 

Nú verður fjár vart í ógöngum og er þeim þá skylt, er sér, að tilkynna það oddvita 
viðkomandi sveitarfélags. Skal hann þá leitast við að fá færa menn til að bjarga fénu. Sé 
björgun óframkvæmanleg eða of hættuleg að dómi björgunarmanns eða aðstæður það 
örðugar, að tvöfalt verð fjárins hrökkvi ekki fyrir björgunarkostnaði, er skylt að skjóta féð, 
sé það unnt. Takist björgun kinda úr slíkum ógöngum, greiðir eigandi kindar hálft verð 
hennar fyrir björgun, en sveitarsjóður, þar sem eigandi er heimilisfastur, hinn hluta 
kostnaðar. 

VI. KAFLI 
Um réttir og réttahald. 

25. gr. 
Sveitarstjórn ber að sjá um, að til séu á hverjum réttarstað hæfilega stór fjárrétt og 

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

Réttir í fjallskiladeildum skulu vera: 
Í Öngulsstaðahreppi: 
Aðalrétt: Þverárrétt. Aukarétt: Munkaþverárrétt. 

Í Saurbæjarhreppi: 

Aðalrétt: Borgarrétt. Aukaréttir: Möðruvallarétt, Þormóðsstaðarétt, Vatnsendarétt, 
Jórunnarstaðarétt, Ystagerðisrétt. 

Í Hrafnagilshreppi: 

Aðalrétt: Reykárrétt. Aukarétt: Hraungerðisrétt. 
Í Glæsibæjarhreppi: 

Aðalrétt: Þórustaðarétt. Aukaréttir: Skógum, Bægisá.
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Í Öxnadalshreppi: 
Aðalrétt: Þverárrétt. Aukarétt: Gloppurétt. 

Í Skriðuhreppi: 
Aðalrétt: Melarétt. Aukaréttir: Þorvaldsdalsrétt, Saurbæjarrétt, Staðarbakkarétt. 

Í Arnarneshreppi: 
Aðalrétt: Reistarárrétt. 

Í Árskógshreppi: 
Aðalrétt: Árskógsrétt. 

Í Svarfaðardalshreppi: 
Aðalrétt: Tungurétt. Aukaréttir: Grundarrétt, Skeiðsrétt. 

Á Akureyri: 
Aðalrétt: Miðhúsarétt. Aukarétt: Glerárrétt. 

Á Dalvík: 
Aðalrétt: Dalvíkurrétt. 

Á Ólafsfirði: 
Aðalrétt: Reykjarétt. 
Á Siglufirði: 

Aðalrétt: Siglufjarðarrétt. Aukaréttir: Héðinsfjarðarrétt, Siglunesrétt, Úlfsdalarétt. 

Tilfærsla á rétt, bygging nýrrar, svo og niðurfelling réttar skal skráð í fjallskilabók. 

26. gr. 

Hver aukarétt heyrir undir aðalrétt sömu fjallskiladeildar. Réttað skal jafnan í aukarétt 

degi fyrr en sundurdráttur er að aðalrétt. Úrtíningsfé úr aukaréttum skal rekið eða flutt til 

aðalréttar af mönnum, sem sveitarstjórn hefur til þess kvatt. Þar skulu þeir starfa að 

sundurdrætti, og síðan reka eða flytja féð, sem upp hefur verið dregið, til aukaréttar, þar 

sem eigendur fjárins búa næst. Enginn má reka fé frá aðalrétt fyrr en úrtíningur hefur verið 

að fullu sundur dreginn, nema fjallskilastjóri leyfi. 

21. gr. 

Sundurdráttur að aðalrétt skal hafinn svo snemma dags, sem unnt er. Draga skal eftir 

markaskrám, eftir því, sem þörf krefur. Hreppstjóri tilnefnir tvo markskoðunarmenn, sem 

skera úr um vafamörk. Verði markskoðunarmenn ósammála sker hreppstjóri úr. Með 

ómerkinga og annan óskilapening skal farið samkvæmt VIII. kafla afréttalaga. 

VII. KAFLI 
Um markaskrá. 

28. gr. 

Markaskrá skal vera í þremur köflum. 1. kafli: Eyrnamörk í töluröð eftir stafrófi. 

Brennimörk eyrnamarkseigenda séu prentuð aftan við eyrnamarkið. Þar afturundan í sömu 

línu komi nafn markeiganda, heimili, bæjarnúmer, sýslu- eða kaupstaðartákn og hrepps- 

númer. Kaupstaðir skulu merktir með fyrsta staf í nafni. 2. kafli: Brennimörk eftir 

stafrófsröð, og nöfn markeigenda aftan við. 3. kafli: Mannanafnaskrá eftir stafrófsröð með 

heimilisfangi, hreppsnúmeri og marknúmeri hvers eins markeiganda við nafn hans. 

VII. KAFLI 
Um stóðhross. 

29. gr. 

Upprekstri stóðhrossa í afrétt, skal haga í samræmi við ákvarðanir sveitarstjórnar og 

samkvæmt ákvæðum 11. gr. þessarar samþykktar. Eigendur og umráðamenn afrétta þeirra,
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þar sem stóðhross ganga, eru skyldir til að greiða allan kostnað við fyrirstöðu vegna 
hrossana. En bóndi sá, er næstur býr afrétt, hefur bæði rétt og skyldu til þess að hafa 
fyrirstöðuna á hendi. Náist ekki samkomulag um fyrirstöðugjaldið sker sveitarstjórn úr. 

30. gr. 
Gangi hross úr afrétt í heimalönd, geta þeir, sem fyrir áganginum verða, tekið þau í 

vörslu. Jafnframt skulu þeir samdægurs tilkynna fjallskilastjóra og eiganda, sé þess kostur, 
um töku þeirra. Fjallskilastjóra ber skylda til, að sjá um að hrossin séu rekin á ný til afréttar 
og viðkomandi bónda greiddar hæfilegar bætur fyrir átroðninginn, að dómi sveitarstjórnar. 
Eigendur hrossanna skulu bótaskyldir fyrir öllum kostnaði sem af áganginum hlýst. 

31. gr. 
Á vetrum ber eigendum og umráðamönnum hrossa skylda til að sjá um, að þau gangi 

ekki á lönd annarra manna, og eru þeir ábyrgir fyrir tjóni og kostnaði, er af því kann að 
leiða, eftir mati tveggja manna, er hreppstjóri tilnefnir. 

32. gr. 
Gangi stóðhross af utansýsluafréttum á afréttir eða heimalönd sýslunnar, getur 

hreppsnefnd sú, sem hlut á að máli, kært það til oddvita sýslunefndar. Ber honum þá að leita 
samninga við nágrannasýsluna um að áganginum verði aflétt. Náist ekki samningur þar um, 
eða sé hann brotinn, má taka ágangshrossin í hald hvenær sem er og fara með þau samkvæmt 
ákvæðum 59. gr. afréttalaga nr. 6/1986. 

33. gr. 
Hreppsnefndum ber að láta smala öllum stóðhrossum af afréttum og heimalöndum til 

rétta fyrir lok októbermánaðar ár hvert. Skulu þau dregin þar í sundur. Óskilahross, sem þá 
koma fyrir, skal fara með samkvæmt ákvæðum VIII. kafla afréttalaga. 

IX. KAFLI 
Ýmis ákvæði. 

34. gr. 
Umm fjármörk og merkingar á búté fer eftir ákvæðum í reglugerð um mörk, markaskrár 

og takmörkun á sammerkingum búfjár nr. 224/1987. 

35. gr. 
Sýslunefnd sker úr öllum ágreiningi sveitarstjórna út af fjallskilamálum. Ennfremur 

geta einstakir menn komið sér saman um að leggja þess háttar mál fyrir sýslunefnd og 
úrskurð hennar. 

36. gr. 
Brot gegn ákvæðum samþykktar þessarar varða sektum og skal fara með mál út af þeim 

að hætti opinberra mála. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu hefur samið og samþykkt skv. 1. kafla 
laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl., staðfestist hér með til þess að öðlast þegar 
gildi. Jafnframt er úr gildi felld fjallskilareglugerð fyrir Eyjafjarðarsýslu nr. 310, 11. október 
1973. 

Landbúnaðarráðuneytið, 2. ágúst 1988. 

Jón Helgason. 
  

Jón Höskuldsson.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrund velli 

fyrir frystan hörpudisk á framleiðslutímabilinu 1. júní 1988 

og meðan það verð sem Verðlagsráð ákvað, á hörpuskelfiski 

til vinnslu, gildir. 

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 á framleiðslutímabilinu 1. júní 1988 og meðan það 

verð sem Verðlagsráð ákvað, á hörpuskelfiski til vinnslu, gildir: 

Laus- og blokkfrystur hörpudiskur: SDR pr. 1b. cif. 

Færri en 60 stk. ílb. .........000.00000 000 2,77 

Fleiri en 60 stk. ílb. ogóflokkað ...........00.000 000 nn 2,56 

Hálfhreinsaður ...............2.. 00. sn 1,26 

Rauður og brotinn ...........0.0.0 00 nnnnn enn 1,55 

Verðbil verður 5%. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 

viðbættu eða frádregnu verðbili. 

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

Þar sem þörf fyrir verðbætur á framleiðslu ársins 1987 er mun meiri en sem nemur 

eignum hörpuskeljadeildar Verðjöfnunarsjóðs, mun ekki koma til útgreiðslu vegna 

ofangreinds framleiðslutímabils. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 12. ágúst 1988. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Kristín Magnússon. 

Nr. 404 , 9. ágúst 1988 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

á frystri vélskelflettri rækju á framleiðslutímabilinu 

frá 1. júní 1988 og meðan það verð sem Verðlagsráð ákvað gildir. 

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

samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi 

verðgrundvöll á frystri vélskelflettri rækju á framleiðslutímabilinu frá 1. júní 1988 og meðan 

það verð sem Verðlagsráð ákvað gildir: 

Vélskelflett rækja: SDR pr. lb. cif. 

Færri en 350 stk. í lb.: 

Blokkfryst .......0.02.00.. 02. 3,55 

5x2 kg og 4X2,5 kg vatnshúðuð, sérfryst ........0..0..2.0000 0000 n nur 3,55 

5x2 kg og 4x2,5 kg óvatnshúðuð, sérfryst .........0..0.0000 0000 nn nn 3,71 

500 gr vatnshúðuð, sérfryst ............2..2.00.0nnnn nr 4,12 

200 gr vatnshúðuð, sérfryst ............0..200 000 n ann 4,33
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Fleiri en 350 stk. í Ib. og óflokkuð: SDR pr. lb. eif. 
Blokkfryst .....000.... 3,38 
5X2 kg og 4X2,5 kg vatnshúðuð ............0...00.0000. 3,38 
5x2 kg og 4X2,5 kg óvatnshúðuð, sérfryst ..........0.0000000. 3,55 
500 gr vatnshúðuð, sérfryst .........00.......0. 3,92 
200 gr vatnshúðuð, sérfryst ........0)....... 0 4,12 

Verðbil verður 5%. 
Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 

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

Sjávarútvegsráðuneytið, 9. ágúst 1988. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Kristín Magnússon. 

9. ágúst 1988 Nr. 405 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli 

fyrir skreið á Ítalíumarkað á framleiðslutímabilinu 1. júní 

1988 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 fyrir skreið á Ítalíumarkað á framleiðslutímabilinu 1. júní 1988 og þar til 
annað verður ákveðið. 

Viðmiðunarverð í SDR pr. tonn cif. 

EDDA 30/40 5 823 

40/50 6 719 

50/60 9183 

60/70 9 322 

SAGA IP. 7391 

IM. 10 004 

IG. 10 452 

ASTRA 5 599 

Verðbil verður 5%. 
Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 

teknu tilliti til verðbils. Verðið miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það er á hverj- 
um tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 9. ágúst 1988. 

F. h. r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Kristín Magnússon.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrund velli 

fyrir frystan humar á sumarvertíð 1988. 

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 1988: 

6x5 lbs. og SXS lbs. í skel, garndregninn: SDR pr. lb. cif. 

1— Ostk lb. ............ ENAAAARRRNARARARARRANRRR IR 9,68 
Q—12stk./lb. ..........% 0200 9,48 
12—1Sstk./lb. ..........0. 0... 9,27 
15—18stk./lb. ..........00.0 000 8,86 
18—24stk./lb. ..........00. 0 7,83 

6x5 lbs. og 5X6 lbs. í skel, með görn: 

T— Ostk.Ab. .........0.000 0 9,07 
Q—12stk lb. ..........%. 0000 8,87 

12—1Sstk./lb. 20.00.0000... 8,66 
15—18stk./lb. ..........%% 00. 8,24 
18—24stk./lb. .........000000 000 7,38 

5XS5 lbs. í skel með görn: 

TlSstk Ab. .........000 0 10,69 
15S—18stk./lb. ..........00.. 00 9,90 
18—24stk.ib. 2... 9,00 

5x6 lbs. í skel með görn: 

T-1Sstk Mb. .......0..0 0 6,60 
15--30stk./b. ..........0000 00 6,09 
30—4Sstk./b. 2... 5,12 
45—60stk./Ab. ..........00.000 0 3,22 

3x11 Ibs.: 

Tilskelfl. ...............2 0000. 3,22 

Verðbil verður 10%. 
Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að teknu 

tilliti til verðbils. 
Verðið miðast við viðskiptagengi (skilagengi) eins og það verður á hverjum tíma. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 9. ágúst 1988. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Kristín Magnússon. 
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REGLUGERÐ 

um skráningu sölu með sjóðvélum. 

. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 18. gr. reglugerðar nr. 486/1982, um söluskatt. með síðari 
breytingum, sbr. og 1. og 2. mgr. 22. gr. hennar. skulu þeir sem um ræðir í 2. mgr. þessarar 

greinar skrá sérhverja sölu eða afhendingu á vöru, verðmætum eða þjónustu til neytenda í 

sjóðvél jafnskjótt og salan eða afhendingin fer fram. Skiptir ekki máli í þessu sambandi 

hvort um er að ræða staðgreiðslusölu, afborgunar- eða lánsviðskipti. 

Eftirtaldar verslanir eða þjónustuaðilar skulu nota sjóðvélar: 

a. Bakarí b. Efnalaugar 
Bensínstöðvar Fjölritunar- og ljósritunarstofur 
Bóka- og ritfangaverslanir Gistihús 
Búsáhaldaverslanir Hárgreiðslu- og rakarastolur 
Byggingarvöruverslanir Kaffihús 
Eir ni Ljósmyndastofur 
rímerkjaverslanir Þvlsuvaenar 

Gjafavöruverslanir ERNA 
Hannyrðaverslanir Smurbrauðsstolur 
Heimilistækjaverslanir Snyrtistofur Sundstaðir, heilsuræktar-. 
Hljóðfæraverslanir gufubaðs- og nuddstofur 
Hljómplötuverslanir Veitingahús - 
Húsgagnaverslanir - 
Leiktangaverslanir c. Dún- og fiðurhreinsun 
Ljósmyndavöruverslanir Glerslípun. ásamt gler- og speglasölu 
Lyfjaverslanir Hjólbarðaviðgerðir og hjólbarðasala 
Matvöruverslanir Leirsmíði og postulínssala 
Minjagripaverslanir Skóviðserðir 
Mjólkurvörubúðir Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum 
Raftækjaverslanir i 
Skóverslanir d. Aðrir aðilar sem stunda hliðstæða eða sambærilega 
Torgverslanir, sem slíka starfsemi stunda starfsemi og getið er um í a til c-lið hér að framan. 

að staðaldri 

Tóbaks- og sælgætisverslanir 

Úra- og skartgripaverslanir 

Vefnaðarvöruverslanir 

Véla- og varahlutaverslanir 

B 66 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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2. gr. 

Sjóðvél skal koma fyrir þar sem viðskiptamaður getur óhindrað fylgst með skráningu á 

hana og gengið úr skugga um að viðskiptin séu rétt skráð. Viðskiptamanni skal fá í hendur 

kassakvittun við hverja afgreiðslu. 
Sjóðvélar skulu að lágmarki vera með eftirfarandi búnaði: 

a. Ytri strimli, þ.e. kassakvittun viðskiptamanns. Strimillinn skal sýna sundurgreiningu 

viðskiptanna og dagsetningu. 

b. Innri strimli sem á lesanlegan hátt sýni hverja innstimplun. 

c. Sérstökum dagsöluteljara sem sýni sölu hvers dags ásamt dagsetningu og hve oft hann 

hefur verið endurstilltur. 

d. Sérstökum uppsöfnunarteljara sem sýni þá heildarfjárhæð sem skráð hefur verið í vélina 

(grand total). 

Óheimilt er að endurstilla uppsöfnunarteljara, sbr. d-lið 2. mgr., nema skráningarrými 

hans hafi verið nýtt að fullu eða vegna viðgerðar og viðhalds á vélinni. Við endurstillingu 

skal skrá stöðu teljarans ásamt dagsetningu. Upplýsingar þessar skulu staðfestar af 

verslunarstjóra eða öðrum ábyrgðarmanni og geymast eins og önnur bókhaldsgögn. 

Séu sjóðvélar samtengdar eða tengdar tölvum sem liður í víðtækara skráningar- eða 

bókhaldskerfi skal ætíð liggja fyrir nákvæm lýsing á skipulagi kerfisins. Slíkt skráningarkerfi 

verður að veita þær upplýsingar um sölu hvers dags og heildarsölu er um ræðir í 2. mgr. 

þessarar greinar. 

Notkun sjóðvéla. sem hægt er að nota sjálfstætt sem reiknivélar, án þess að skráning 

eigi sér stað um leið, er óheimil. 

3. gr. 

Sjóðtalningu og samanburð við sjóðreikning skal gera daglega. 

Til sönnunar á færslu á daglegri sölu í sjóðbók skal nota dagsetta áritaða strimla úr 

sjóðvél, sbr. c-lið 2. mgr. 2. gr. 

Innri strimil úr sjóðvél, sbr. b-lið 2. mgr. 2. gr., ber að varðveita sérstaklega á sama hátt 

og önnur bókhaldsgögn. 

Fylgiskjöl fyrir sölu hvers dags skulu árituð af verslunarstjóra eða öðrum ábyrgum 

starfsmanni og geymd eins og önnur bókhaldsgögn. 

4. gr. 

Þeir sem fást við sölu sjóðvéla skulu mánaðarlega tilkynna ríkisskattstjóra um þær vélar 

sem seldar hafa verið í mánuðinum. Í tilkynningu skulu koma fram nöfn kaupenda, 

kennitölur og heimilisföng, auk upplýsinga um tegund og verksmiðjunúmer seldra sjóðvéla. 

Innfluttar sjóðvélar til eigin nota eða eigendaskipti að notaðri sjóðvél skal innflytjandi 

eða seljandi þegar í stað tilkynna ríkisskattstjóra eða skattstjóra. Í tilkynningunni skulu 

koma fram sömu upplýsingar og um ræðir í 1. mgr. 

Sé sjóðvél tekin úr notkun vegna þess að hún er ónýt skal tilkynna slíkt til 

ríkisskattstjóra eða skattstjóra. 

J. gr. 

Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi getur ríkisskattstjóri heimilað þeim sem um ræðir í 

|. gr. að nota annað og jafnöruggt söluskráningarkerfi en reglugerð þessi kveður á um. Slíkt 

skráningarkerfi verður ætíð að fullnægja skilyrðum þeim sem sett eru í 16—21. gr. 

reglugerðar nr. 486/1982, um söluskatt, með síðari breytingum.
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6. gr. 

Að öðru leyti en því sem sérstaklega er kveðið á um í reglugerð þessari skulu ákvæði 
reglugerðar nr. 486/1982, um söluskatt, með síðari breytingum, gilda um skráningu á sölu 
þeirra sem reglugerð þessi tekur til svo og um aðra framkvæmd, þar á meðal um heimild til 
að áætla aðila söluskatt, séu fyrirmæli um söluskráningu ekki virt. 

7. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari 

breytingum, og öðlast þegar gildi. 1. gr. kemur þó ekki til framkvæmda fyrr en 1. október 

1988. Frá þeim tíma verða allir þeir sem um ræðir í 2. mgr. 1. gr. að skrá sölu sína í sjóðvélar, 

sem fullnægja skilyrðum 2. gr. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
I 

Þrátt fyrir ákvæði 7. gr. er heimilt að nota sjóðvélar, sem teknar hafa verið í notkun 

fyrir gildistöku reglugerðar þessarar, þótt þær uppfylli ekki að öllu leyti skilyrði 2. gr. enda 

verði gerðar á þeim nauðsynlegar breytingar í því skyni að umrædd skilyrði verði uppfyllt 
fyrir 1. desember 1988. 

Il 
Þeir sem um ræðir í 1. gr. skulu fyrir 1. nóvember 1988 senda skattstjóra tilkynningu um 

þær sjóðvélar sem þeir eru með í notkun og skulu í tilkynningunni koma fram sömu 

upplýsingar og um ræðir í 4. gr. 

Fjármálaráðuneytið, 19. ágúst 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson.   
Lárus Ögmundsson. 
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1.1. 

tÞ
 

REGLUGERÐ 

um merkingu neytendaumbúða fyrir matvæli og aðrar neysluvörur. 

I. KAFLI. 

Almenn ákvæði. - 

1. gr. 

Ákvæði reglugerðar þessarar taka til neytendaumbúða fyrir hvers konar matvæli og 

aðrar neysluvörur sem auglýstar eru, kynntar, boðnar til sölu, eða boðnar til neyslu á 

annan hátt, og ná jafnt yfir innlenda framleiðslu sem innfluttar vörur. Ákvæði 

reglugerðarinnar ná einnig til auglýsinga fyrir neysluvörur, sbr. ákvæði 6. greinar og 

til sölu óinnpakkaðra vörutegunda í smásölu, sbr. ákvæði XI. kafla. 

2. gr. 

. Þegar ákvæði eru um merkingu í sérreglugerðum um ákveðin matvæli eða mat- 
vælaflokka, skal merking umbúða vera í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar og 

þau ákvæði sem sett eru í sérreglugerðum. 

II. KAFLI. 

Skilgreiningar. 

3. gr. 

. Matvæli og aðrar neysluvörur eru samkvæmt reglugerð þessari, hvers konar vörur sem 

ætlaðar eru mönnum til neyslu sem matur eða drykkur, þar með talið neysluvatn. 

2. Hráefni eru öll efni, önnur en bætiefni og aukefni, sem notuð eru við tilbúning 
matvæla og annarra neysluvara (s.s. hveiti, salt, sykur og krydd). 

. Bætiefni eru vítamín, steinefni og nauðsynlegar fitu- og amínosýrur. 

. Aukefni eru efni sem notuð eru við framleiðslu matvæla eða annarra neysluvara sem 
tæknileg hjálparefni eða til að hafa áhrif á geymsluþol, lit, lykt, bragð eða aðra 

eiginleika vörunnar. Þegar varan er boðin til sölu eru aukefnin að einhverju eða öllu 

leyti til staðar í vörunni í breyttu eða óbreyttu formi. Til aukefna telst ekki matarsalt, 

sykur, etýlalkóhól, krydd, gelatín (matarlím), borðedik, mjöl (t.d. kartöflumjöl) og 

efni sem berast í matvæli við reykingu með trjáviði eða á annan hátt án notkunar 

reyksýru eða annarra hjálparefna. Ákveðin bætiefni eru notuð sem aukefni (s.s. litar- 

og þráavarnarefni), en bætiefni sem notuð eru til að hafa áhrif á næringargildi 

matvæla og annarra neysluvara teljast ekki til aukefna. Prótein s.s. vatnsrofin prótein 

og sojaprótein teljast til hráefna, en í vissum tilvikum eru prótein skilgreind sem 

aukefni (s.s. sætuefni). 

Umbreytt sterkjusambönd með númer frá 1400 til 1403 teljast hráefni, þ.e.a.s. 

dextríneruð sterkja (1400), sterkja meðhöndluð með sýru (1401), með basa (1402) og 

bleikt sterkja (1403). 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



15. júlí 1988 931 Nr. 408 

3.5. 

3.6. 

4.1. 

$.1. 

5.2. 

5.3. 

6.1. 

71. 

Skammtur er tilgreint magn fæðunnar, t.d. innihald í einum pakka eða áætlað magn 
sem ætla má að neytt sé í einni máltíð. 

Neikvæðar merkingar eru umbúðamerkingar, þar sem tilgreint er, að ákveðin efni séu 
ekki í vörunni, eða hafi ekki verið notuð við framleiðslu hennar. Hugtök sem gefa til 
kynna skerðingu, s.s. „sykurskert“ eða „fituminna“, teljast ekki neikvæðar merk- 

ingar. 

4. gr. 

Neytendaumbúðir eru allar umbúðir sem umlykja vöruna að einhverju eða öllu leyti, 
þegar hún er boðin til sölu eða neyslu. 

5. gr. 

Pökkunardagur er sá dagur, þegar vörunni er pakkað í þær neytendaumbúðir sem hún 
er seld í. 

Síðasti söludagur, merkir að ekki er heimilt að selja vöruna eftir dagsetningu síðasta 
söludags. Varan skal þó hafa hæfilegt geymsluþol hjá þeim aðila sem kaupir vöruna á 
síðasta söludegi. 

Best fyrir, gefur til kynna lágmarksgeymsluþol vörunnar við þau geymsluskilyrði sem 

við eiga, en varan getur haldið sínum eiginleikum og verið neysluhæf eftir tilgreint 
lágmarksgeymsluþol. 

Vörutegundir sem merktar eru „BEST FYRIR “er heimilt að selja í verslunum til loka 

þess mánaðar eða þess árs (þar sem það á við) sem tilgreint er á umbúðum. 

Ill. KAFLI. 

Almennar umbúðamerkingar. 

6. gr. 
Umbúðamerkingar skulu vera greinilegar, vel læsilegar og þannig að þær séu ekki á 
nokkurn hátt blekkjandi fyrir kaupanda eða móttakanda varðandi uppruna, tegund, 
samsetningu, þyngd. eðli eða áhrif vörunnar. Ákvæði þetta á einnig við um 
myndskreytingar á umbúðum. Í auglýsingum fyrir neysluvörur og í meðfylgjandi 
leiðbeiningum, skal þess jafnframt gætt að þar komi ekki fram upplýsingar sem gætu 
verið blekkjandi, sbr. ofangreint ákvæði. 

7. gr. 
Merkja skal umbúðir á íslensku, ensku eða Norðurlandamáli, öðru en finnsku. og 
skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram á umbúðunum sjálfum eða merkimiða sem 
er tryggilega festur á umbúðir: 

1. Heiti vörunnar, sbr. ákvæði 8. pr. 
2. Nafn og heimilisfang framleiðanda, pökkunaraðila, dreifingaraðila, innflytjanda 

eða umboðsaðila, sbr. ákvæði 9. gr. 

3. Nettóþyngd /lagarmál vörunnar, sbr. ákvæði 10. gr. 

Geymsluskilyrði, sbr. ákvæði 11. gr. 
Geymsluþol, sbr. ákvæði 12. og 22. gr. 
Inníhaldslýsing, sbr. ákvæði 13. gr. ð

a
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9.1. 

10.2. 

8. gr. 

. Heiti vörunnar skal lýsa sem nákvæmast innihaldi hennar og eiginleikum. Sérstaklega 

skal þess gætt að heiti vörunnar sé ekki á nokkurn hátt blekkjandi sbr. ákvæði 6. 

greinar. 
2. Ef heiti vörunnar gefur ekki nákvæma hugmynd um samsetningu hennar, skal nánari 

skýring gefin með undirheiti eða á annan sambærilegan hátt, ef nauðsynlegt er til að 

neytendur fái réttan skilning af samsetningu vörunnar. 

9. gr. 

Nafn og heimilisfang framleiðanda, pökkunaraðila, dreifingaraðila, innflytjanda eða 

umboðsaðila skal koma fram á umbúðum. Heimilisfang skal gefið upp sem bær, borg 

eða hérað, en auk þess er heimilt að skrá götuheiti, húsnúmer og/eða símanúmer á 

umbúðir. 

. Framleiðsluland skal koma fram á umbúðum, ef nauðsynlegt er til að gefa rétta 

hugmynd um uppruna vörunnar. 

10. gr. 

. Nettóþyngd eða lagarmál skal tilgreint sem meðaltalsvigt samkvæmt einingum 

metrakerfis (kg. g. 1, ml). Ef varan er í vökva, olíu, sósu eða öðru þess háttar, skal auk 

heildarþyngdar innihalds, tilgreina nettóþyngd vörunnar sjálfrar. Fyrir sælgætisvörur 

sem vega minna en 50 g og aðrar neysluvörur sem vega minna en 25 g, er ekki 

nauðsynlegt að gefa upp nettóþyngd. 

Þyngd vörunnar má ekki vera minni en 95% af uppgefinni nettóþyngd fyrir vöru- 

tegundir sem vega allt að 500 g (ml) og ekki minni en 98% fyrir vörutegundir sem 

vega 500 g (mi) eða meira. 

11. gr. 

. Geymsluskilyrði fyrir matvæli og aðrar neysluvörur skulu merkt á eftirfarandi hátt: 

1. Kælivörur skal geyma við #4*C eða kaldara og merkja sem „KÆLIVARA“. Ef 

hitastig er tilgreint skal það vera 0-4*C (t.d. „KÆLIVARA, 0-49C“). 

2. Frystivörur á að geyma við —18%C eða kaldara og merkja, „FRYSTIVARA“. Ef 

hitastig er tilgreint skal það vera 18C (t.d. „FRYSTIVARA, —18*C“). 

Hollustuvernd ríkisins getur gert kröfu um að á umbúðum komi fram ráðleggingar 

um hvernig afþíða skuli vöruna og með hana farið, þ.m.t. geymsluþol og 

geymsluskilyrði fyrir afþídda vöru. Slíkar kröfur skulu birtar með auglýsingu í 

Lögbirtingablaðinu. 

3. Ekki er skylt að gefa upp geymsluskilyrði fyrir vörur sem geymdar eru við stofuhita 

(200C) 

12.gr. 

. Geymsluþol skal gefa upp á eftirfarandi hátt: 

I. Fyrir kælivörur sem hafa minna en 3 mánaða geymsluþol, skal merkja umbúðir 

með „PÖKKUNARDAGUR“ og „SÍÐASTI SÖLUDAGUR“. Pökkunardag og 

síðasta söludag skal gefa upp sem dag og mánuð. 

. Aðrar vörur sem hafa minna en 3 mánaða geymsluþol, skal merkja með. SÍÐASTI 

SÖLUDAGUR“ og skal þá tilgreina dag og mánuð. 

3. Fyrir vörutegundir sem hafa frá 3 tl 18 mánaða geymsluþol, skal merkja umbúðir 

með „BEST FYRIR“ og skal þá tilgreina mánuð og ár. 

NS
)
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4. Fyrir vörur sem hafa meira en 18 mánaða geymsluþol gildir eftirfarandi: 
4.1. Frystivörur skal merkja með „BEST FYRIR“ þannig að fram komi mánuður 

og ár. 
4.2. Vörur sem geyma má við stofuhita er ekki skylt að geymsluþolsmerkja. en sé 

það gert, skal merkja með „BEST FYRIR“ þannig að fram komi mánuður og 

ár. Sé geymsluþol vörunnar meira en 3 ár, nægir að tilgreina ár. 

5. Eftirfarandi vörutegundir/vöruflokkar eru undanþegnir skyldu til geymslu- 

þolsmerkingar: 
5.1. Ferskir garðávextir (grænmeti, ávextir, ber) sem ekki hafa verið skornir, 

flysjaðir eða meðhöndlaðir á annan sambærilegan hátt. 
5.2. Matbrauð og einnig kökur og aðrar bökunarvörur sem venjulega er neytt 

innan 24 tíma frá pökkun. Rotvarðar vörur skulu þó geymsluþolsmerktar. 
5.3. Tyggigúmmí og sykraðar sælgætisvörur aðrar en súkkulaði 
5.4. Ósýrt smjör (skal merkja með dulmerki/kóda). 
5.5. Brennd vín, óbrennd vín svo og aðrir drykkir sem innihalda meira en 10% 

alkóhól. 
5.6. Edik. 
5.7. Salt. 
5.8. Sykur. 

6. Geymsluþolsmerking skal gefin upp með tölustöfum (t.d. 11. 12.88) eða þannig að 

mánuður er gefinn upp með skrifstöfum (t.d. 11.des.88). Þar sem því verður við 

komið skal dagsetning vera í beinu framhaldi af texta (t.d. „Síðasti söludagur 
1l.des.88“), en að öðrum kosti skal vísað til þess. hvar á umbúðum dagsetningu er 
að finna eða hvað hún merkir (t.d. „SÍÐASTI SÖLUÐAGUR — sjá lok á 

umbúðum“ eða „Dagsetning fernunnar merkir BEST FYRIR“). 

7. Framleiðandi vörunnar skal ákvarða og bera ábyrgð á geymsluþolsmerkingu henn- 

ar. Við ákvörðun geymsluþols skal tekið tillit til eðlis vörunnar, flutnings-. 

dreifingar- og geymsluskilyrða. Leiði athuganir í ljós að gæði vörunnar eru ekki í 

samræmi við merkt geymsluþol. getur viðkomandi heilbrigðisnefnd ákvarðað það 
geymsluþol sem skal gilda fyrir vöruna. Skulu slíkar ákvarðanir tilkynntar 

Hollustuvernd ríkisins. 
Ef ekki er bætt úr, getur hlutaðeigandi heilbrigðisnefnd stöðvað vinnslu og sölu á 

vörunni. 
8. Hollustuvernd ríkisins er heimilt að gefa út reglur um geymsluþol fyrir ákveðnar 

tegundir eða flokka matvæla. Skulu slíkar reglur birtar með auglýsingu í Lögbirt- 
ingablaðinu. Ef um verulega breyttar forsendur er að ræða varðandi geymsluþol 

vegna meðhöndlunar vörunnar (t.d. opnun umbúða). getur stofnunin gert kröfu 
um að þess sé getið á umbúðum. 

13. gr. 

13.1. Innihaldslýsing skal veita greinargóðar upplýsingar um samsetningu vörunnar. Skal 

hún aðgreind frá öðrum upplýsingum á umbúðum með orðinu „INNIHALD“ eða 
„INNIHALDSLÝSING“. en að öðru leyti gilda eftirfarandi ákvæði: 

1. Hráefni og aukefni skulu skráð eftir minnkandi magni. 
2. Efnisþætti í samsettum hráefnum skal tilgreina, ef hráefnið er 25% eða meira af 

nettóþyngd vörunnar, eða ef nauðsynlegt er til að neytandinn fái rétta hugmynd 

um samsetningu hennar. sbr. og ákvæði 8. tl. varðandi merkingu aukefna. 

3. Ef á umbúðum eru fullyrðingar um að varan innihaldi mikið eða lítið af tilteknum 
hráefnum, skal magn þeirra koma fram.
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14.1. 

15.1. 

4. Þegar vatn er notað við framleiðslu vörunnar, skal þess getið í innihaldslýsingu eftir 

magni, ef viðbætt vatn er meira en 5% af nettóþyngd tilbúinnar vöru. 

. Aukefni skulu skráð með flokksheiti auk númers og/eða viðurkennds heitis. Skal 

nota þau flokksheiti, númer og viðurkennd heiti sem fram koma í þeim 

aukefnalista sem í gildi er hverju sinni. Flokksheiti skal ætíð nota með númerum, 

en sé viðurkennt heiti notað, er heimilt að sleppa flokksheiti fyrir eftirtalda flokka 

aukefna: 

Froðueyða 

Kekk avarnarefni 

Lyftiefni 

Sýrur, basa og sölt 

Yfirborðsefni 
Hjálparefni 

Bragðefni er heimilt að auðkenna með flokksheiti eða viðurkenndu heiti efnanna. 

Aukefni sem ekki tilheyra ákveðnum aukefnaflokki, skulu tilgreind með viður- 

kenndu heiti. 

6. Ekki er heimilt að geta um vöruheiti aukefna í innihaldslýsingu. 

7. Þegar notuð eru fleiri en eitt aukefni sama aukefnaflokks, er ekki skylt að skrá þau 

í magnröð, heldur er heimilt að skrá þau samhliða (t.d. rotvarnarefni E 202, 211). 

Samanlagt magn efnanna ræður hvar í innihaldslýsingu þau eru skráð. 

8. Aukefni sem berast úr hráefni í tilbúin samsett matvæli en hafa engin tæknileg eða 

önnur áhrif í hinni tilbúnu vöru, eru undanþegin ákvæðum um merkingar, nema 

annað sé tekið fram í reglugerð um aukefni í matvælum og öðrum neysluvörum. 

9. Þegar vítamínum eða steinefnum er bætt í matvæli eða aðrar neysluvörur til að hafa 

áhrif á næringargildi þeirra, skal efnafræðilegt eða viðurkennt heiti efnanna koma 

fram í innihaldslýsingu. Heimilt er að geta vítamína og steinefna síðast í innihalds- 

lýsingu (óháð magnröð). 

ÍS
 

IV. KAFLI. 

Næringargildi 

14. gr. 

Næringargildi er aðeins skylt að merkja á umbúðir, þegar þess er krafist í 

sérreglugerðum, og þegar matvæli eða aðrar neysluvörur eru auglýstar eða kynntar 

vegna tiltekirna næringarfræðilegra eiginleika. Þegar næringargildi er merkt á 

umbúðir, skal það gert samkvæmt eftirfarandi ákvæðum. 

15. gr. 

Næringargildi skal gefið upp miðað við 100 g/100 ml eða tiltekinn skammt af vörunni. 

Merkingin skal aðgreind frá öðrum upplýsingum á umbúðum með orðinu „NÆR- 

INGARGILDI“, eða á annan sambærilegan hátt. Þegar blanda á vöruna, t.d. með 

vatni eða mjólk, er einnig heimilt að tilgreina næringargildi vörunnar tilbúinnar til 

neyslu. Í slíkum tilvikum skal taka skýrt fram að svo sé, og skal blöndunarhlutfall þá 

jafnframt koma fram á umbúðum. Þegar næringargildi er gefið upp í einum skammti, 

skal skammtastærð tilgreind í einingum metrakerfis og fjöldi skammta skal einnig 

koma fram, ef umbúðir innihalda meira en einn skammt.
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16.1. 

16.2. 

17.1. 

17.2. 

18.1. 

19.1. 

16. gr. 

Þegar orkugildi og orkuefni eru merkt á umbúðum, skal magn próteina, fitu og 
kolvetna koma fram auk orkugildis. Tilgreina skal magn orkuefna í g og orkugildi í kJ/ 

kcal. Þá skal tilgreina magn natríum í mg. Þegar getið er um magn trefja og sykurs 

(ein- og tvísykrur) og magn fitusýra, skal það gert á eftirfarandi hátt: 

NÆRINGARGILDI: 
Orka kJ, kcal 
Prótein g 
Fita g 
þar af: 

fjölómettaðar fitusýrur g 

mettaðar fitusýrur 
Kolvetni g 

þar af: 

sykur g 
trefjar g 

Natríum mg 

Heimilt er að aðgreina viðbættan sykur (t.d. súkrósa, glúkósa) frá öðrum sykri (t.d. 

frúktósa, laktósa). Nánari útskýringar varðandi orkugildi, orkuefni, trefjar og 

natríum koma fram í fylgiskjali 1. 

17. gr. 

Fyrir vörutegundir sem eru merktar eða auglýstar sérstaklega vegna innihalds trefja, 

tiltekinna orkuefna eða bætiefna, skal merkja næringargildi vörunnar samkvæmt 
ákvæðum 16. og 18. greinar. 
Ef magn kólesteróls í vörunni kemur fram sem hluti af upplýsingum um næringargildi, 

skal merkja næringargildi samkvæmt ákvæðum 16. gr. og þannig að magn mettaðrar 

og fjölómettaðrar fitu komi fram. 

i8. gr. 

Þegar umbúðir eru merktar með innihaldi vítamína eða steinefna, skal magn natríum, 
orkuefna og orkugildi jafnframt koma fram samkvæmt ákvæðum 16. greinar. Magn 
vítamína og steinefna skal tilgreint í einingum metrakerfis (mg, ug) eða sem % af RDS 

(ráðlagður dagskammtur, samkvæmt ráðleggingum Manneldisráðs Íslands). 

19. gr. 

Á umbúðum neysluvara skal einungis tilgreina vítamín og steinefni sem í vörunni eru í 

magni sem telst þýðingarmikið út frá næringarfræðilegu sjónarmiði. Þó er heimilt að 

merkja vöru ítarlegar, ef eftirfarandi reglum er fylgt: 
I. Þegar magn bætiefna í 100 g eða tilteknum skammti er aðeins 2-5% af ráðlögðum 

dagskammti, skal magn gefið upp sem % RDS. 
2. Þegar magn bætiefna í 100 g eða tilteknum skammti er undir tveimur prósentum af 

ráðlögðum dagskammti, skal það kom fram á greinilegan hátt, án þess að mangið 
sé tilgreint nánar.
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20.1. 

20.2. 

21.1. 

22.1. 

23.1. 

20. gr. 

Þegar umbúðir vöru eru merktar með innihaldi vítamína eða steinefna, sem ekki hefur 

verið gefið RDS-gildi, skal þess getið. Eftirfarandi vítamín og steinefni hafa fengið 

RDS-gildi, og skal miðað við þau gildi sem fram koma við hvert efni, ef magn er gefið 

upp á umbúðum sem % RDS: 

Vítamín Ráðlagður dagskammtur (RÐS) 

A-vítamín 1000  „g 

D-vítamín 10 

E-vítamín 10 mg 

Askorbínsýra 60 mg 

Þíamín (B,) 1.4 mg 

Ríbóflavín (B.) 1.6 mg 
Níasín I8 mg 

Pyridoxín (Ba) 2 mg 

Fólasín 400 ng 

Cyanókóbalamín (B,>) 3 vg 

Steinefni 

Kalk 1000. mg 

Fosfór 1000 mg 
Járn 14 mg 

Magníum 350 mg 
Zink 15 mg 

Joð 150 ug 

Fyrir innfluttar vörutegundir er heimilt að miða við RDS-gildi annarra þjóða eða 

alþjóðleg viðmiðunargildi, ef þau eru ekki verulega frábrugðin framangreindum 

RDS-gildum. Nánari skilgreiningar varðandi uppgefnar einingar fyrir vítamín koma 

fram í fylgiskjali 1. 

21. gr. 

Þegar ekki liggja fyrir áreiðanlegar upplýsingar um næringargildi vörunnar, eða þau 

hráefni sem hún er unnin úr, skal ákvarða næringargildi vörunnar með efnarannsókn- 

um. 

22. gr. 

Fyrir vörur sem hafa 3 mánaða geymsluþol eða meira, gildir eftirfarandi ef umbúðir 

eru merktar með innihaldi bætiefna: Ef næringargildi vörunnar verður minna við 

geymslu, skal með „BEST FYRIR“ merkingu, gefa til kynna hve lengi varan 

inniheldur það magn bætiefna sem merkt er á umbúðum. Geymsluþolsmerking 
vörunnar skal vera í samræmi við ákvæði 12. greinar. 

23. gr. 

Þegar bætiefni eru notuð sem aukefni, samkvæmt ákvæðum reglugerðar um aukefni í 

matvælum og öðrum neysluvörum, er ekki heimilt að geta um þau sem næringarefni á 

umbúðum, í auglýsingum eða á annan hátt (s.s. notkun askorbinsýru sem þráavarna- 

refni og Beta-karótín sem litarefni). 

V. KAFLI. 

Notkunarleiðbeiningar. 

24. gr. 

. Notkunarleiðbeiningar skulu koma fram á umbúðum teljist það nauðsynlegt fyrir 

rétta meðhöndlun vörunnar.
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25.1. 

26.1. 

27.1. 

VI. KAFLI. 

Neikvæðar merkingar. 

25. gr. 

Neikvæðar merkingar varðandi hráefni má einungis nota sé gerð um það krafa, eða 

slíkt hafi verið heimilað með reglugerð þessari, eða af Hollustuvernd ríkisins. Ákvæði 
þetta á þó ekki við um merkingu umbúða fyrir sérfæði s.s. glúteinfríar vörur. Sem 

dæmi um neikvæðar merkingar má nefna „sykurlaust“, „engin gerviefni“, „fitu- 

snautt“, „kaffeinfrítt“ og „engu salti bætt í“. 

26. gr. 

Þegar veitt er heimild til neikvæðra merkinga varðandi hráefni, skal þess gætt að 

eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt: 
1. Merkingin skal ekki á neinn hátt vera blekkjandi sbr. ákvæði 6. gr. 

2. Notkun hráefnisins sé heimil í viðkomandi vörutegund og jafnframt að ekki sé gerð 

krafa í sérreglugerðum um að varan skuli innihalda hráefnið. 

3. Aðrar samskonar og/eða sambærilegar vörur innihaldi hráefnið. 
4. Merkingin skal hafa gildi fyrir neytendur og taka mið af hagsmunum þeirra. 

27. gr. 

Eftirfarandi neikvæðar merkingar eru heimilar fyrir hráefni: 
1. „Engu salti bætt í“, „Ósaltað“, „Án viðbætts salts“, „Ekkert salt“ sbr. 32. gr. 

2. „Sykurlaus“ sbr. 33. gr. 

3. „Kaffeinfrítt“ eða „kaffeinlaust“ sbr. 37. gr. 

28. gr. 

. Neikvæðar merkingar fyrir aukefni má einungis nota sé eftirfarandi skilyrðum 
fullnægt: 

1. Notkun þeirra aukefna sem um er að ræða, skal vera heimil í viðkomandi 
vörutegund, samkvæmt ákvæðum reglugerðar um aukefni í matvælum og öðrum 

neysluvöru, ásamt aukefnalista. 

2. Aðrar samskonar eða sambærilegar vörur innihaldi aukefnið. 

3. Aukefnið skal ekki finnast í vörunni. Skal þess sérstaklega gætt að hráefni eða 

aukefnablöndur sem varan er unnin úr, innihaldi ekki viðkomandi aukefni. 

4. Neikvæðar merkingar fyrir aukefni skulu einungis koma fram í tengslum við 
innihaldslýsingu vörunnar. 

5. Óheimilt er að auglýsa vöruna sérstaklega með tilliti til þess að hún innihaldi ekki 
tiltekin aukefni. 

VII. KAFLI. 

Sérákvæði vegna hráefna. 

29. gr. 

„ Hugtök sem gefa til kynna skerðingu hráefna í matvælum og öðrum neysluvörum má 
aðeins nota við umbúðamerkingar, sé gerð um það krafa, eða slíkt hafi verið heimilað 
með reglugerð þessari eða af Hollustuvernd ríkisins. Ákvæði þetta á við hugtök eins 

og „sykurskert“, „fituminna“ og einnig merkingu eins og „lítið salt“. 

Undantekning frá ákvæði þessu, er þegar heiti og samsetning neysluvöru er skilgreind 
í sérreglugerðum, sbr. 1. tl. í fylgiskjali 2.
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30.1. 

31.1. 

31.2. 

32.1. 

32.2. 

33.2. 

30. gr. 

Umbúðamerkingar samkvæmt 29. gr. skal aðeins leyfa í þeim tilvikum, þegar 

skilyrðum sem fram koma í 26. gr. er fullnægt. 

31. gr. 

Heimilt er að nota hugtakið „fituminna“ við merkingu á unnum kjötvörum og öðrum 
neysluvörum sé eftirfarandi skilyrðum fullnægt, auk þeirra sem greinir í 26. gr.: 

1. Fituinnihald skal vera innan við 50% af magni fitu í samskonar eða sambærilegri 

vöru. 

2. Umbúðamerkingar skulu vera í samræmi við ákvæði 17. gr. 

Sérmerkingar eins og „aðeins x g fita“ eða „minna en x g fita“ eru óheimilar (x í 

dæmum hér að framan merkir tilgreint magn fitu), en fituminni vörur er einnig heimilt 
að merkja með orðunum „létt“ eða „diet“, samanber 2. tl. í fylgiskjali 2. 

32. gr. 

Fyrir vörutegundir sem innihalda viðbætt salt (NaCl) eða sem venjulega innihalda 

viðbætt salt, er heimilt að sérmerkja umbúðir. Þegar umbúðir eru merktar með tilliti 

til þessa, skal það gert á eftirfarandi hátt: 

1. Magn salts skal gefið upp sem mg natríum í 100 g eða tilteknum skammti. Skal það 

koma fram sem hluti af upplýsingum um næringargildi, sbr. ákvæði 16. greinar. 

2. Heimilt er að merkja umbúðir „án viðbætts salts“, „ósaltað“ eða á annan 

sambærilegan hátt, ef skilyrðum samkvæmt 26. gr. er fullnægt. 

3. Heimilt er að merkja umbúðir „minna salt“, „saltskert“, ef innihald natríum er 

innan við 50% af magni þess í samskonar eða sambærilegri vöru. Skilyrðum 

samkvæmt 26. gr. skal vera fullnægt. 

Þá gildir fyrir matvæli og aðrar neysluvörur, án tillits til þess hvort þær innihalda 

viðbætt salt eða ekki, að heimilt er að merkja umbúðir á eftirfarandi hátt: 

1. Merkinguna „ekkert salt“, má nota fyrir vörutegundir sem innihalda innan við 5 
mg natríum /100 g. 

2. Merkinguna „lítið salt“ má nota fyrir vörutegundir sem innihalda innan við 140 mg 

natríum /100 g. 

VHI. KAFLI. 

Sérákvæði vegna aukefna. 

33. gr. 

. Matvæli og aðrar neysluvörur sem innihalda sætuefni, skulu auðkennd á umbúðum 

með eftirfarandi hugtökum: 

1. „Sykurlaus“, þegar hlutfall sykurs í vörunni er innan við 0.5% (minna en 2 kcal/100 

g úr sykri). 
2. „Sykurskert“, þegar hlutfall sykurs í vörunni er innan við 50% af venjulegu 

sykurmagni í samskonar eða sambærilegri vöru. 

Ofangreindar vörutegundir er jafnframt heimilt að merkja með orðunum „diet“ 

eða „létt“, samanber 2. tl. í fylgiskjali 2. 

Umbúðir vörutegunda sem merktar eru „sykurlaus“ eða „sykurskert“, skulu jafn- 

framt merktar samkvæmt ákvæði 17. greinar, en Hollustuvernd ríkisins getur veitt 

undanþágu frá ákvæði þessu ef um orkusnauða vöru er að ræða. Ákvæði þessarar 
greinar ná ekki til borðsætuefna (sætuefnatöflur, strásæta) sem merkja á samkvæmt 

ákvæðum 35. greinar.
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34.1. 

35.1. 

|)
 

A
 

to
 

36.1. 

38.1. 

39.1. 

34. gr. 

Vörutegundir sem innihalda sykuralkóhóla, s.s. sorbitól, skal sérmerkja á eftirfarandi 
hátt, ef ætla má að dagleg neysla efnanna geti farið umfram 20 g við eðlilega notkun 
vörunnar: „Varan inniheldur sykuralkóhól (x g/100 g) sem getur haft hægðalosandi 
áhrif“. Í svigann skal skrá magn efnisins (g) í 100 g af vörunni. Hollustuvernd ríkisins 

skal að höfðu samráði við Manneldisráð Íslands meta hver dagleg neysla slíkra 
vörutegunda getur verið. 

38. gr. 

Aukefni sem boðin eru til sölu í verslunum (s.s. sætuefnatöflur, matarlitir, sýrur) og 
sem ætluð eru til heimilisnota, skulu merkt á íslensku með eftirfarandi upplýsingum: 
1. Nafn og heimilisfang framleiðanda og innflytjanda ef um innflutta vöru er að ræða. 

2. Notkunarleiðbeiningar, s.s. leiðbeiningar um skammtastærðir og blöndun. Auk 
þess skulu vera nauðsynlegar skýringar s.s. „TIL MATARGERÐAR“, „TAK- 

MÖRKUÐ NOTKUN“ og litarefni skulu auðkennd „MATARLITUR“. 

3. Magn aukefna í vörunni. Ef varan inniheldur fleiri en eitt aukefni skulu þau skráð 
eftir minnkandi magni. 

4. Aukefni skulu auðkennd samkvæmt ákvæðum 13. gr. 

5. Sætuefni, hvort sem þau eru seld sem töflur, strásæta eða lausn, skulu merkt með 

upplýsingum um sætustyrk samanborið við sykur, t.d. „1 tafla = 1 teskeið sykurs 

eða 1 teskeið strásætu = 1 teskeið sykurs“. Sætuefni sem innihalda sykuralkóhóla 

eða önnur efni sem gefa orku, skulu auk þess merkt þannig að fram komi orkugildi 

sem kcal og kJ í 100 g eða tilteknum skammti vörunnar. 
. Ekki er heimilt að bjóða til sölu aukefni til heimilisnota, nema Hollustuvernd ríkisins 

hafi samþykkt umbúðamerkingar vörunnar. 

36. gr. 

Þegar vörutegundir innihalda brennisteinssýrling eða sölt (súlfít, bísúlfít og tvísúlfít), 

getur Hollustuvernd ríkisins krafist sérmerkingar umbúða, þannig að þetta komi fram 
á greinilegan hátt. 

IX. KAFLI. 

Sérákvæði fyrir drykkjarvörur. 

37. gr. 

. Heimilt er að merkja og auglýsa kaffi sem „kaffeintrítt“ eða „kaffeinlaust“, ef varan 

inniheldur innan við 100 mg kaffein í 100 g. 

38. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 28. gr. varðandi neikvæðar merkingar fyrir aukefni, er heimilt að 

merkja gosdrykki sérstaklega og auglýsa þá með tilliti til þess að þeir innihaldi ekki 

kaffein. Ákvæði þetta á þó einungis við um þær tegundir gosdrykkja sem tíðkanlega 

innihalda kaffein. 

39. gr. 

Brennd vín og óbrennd vín eru undanskilin ákvæðum um merkingar samkvæmt gr. 

1., 12. og 13. í Hl. kafla og 36. gr. VIII. kafla. Sama gildir um aðrar drykkjarvörur
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40.1. 

41.1. 

42.1. 

sem innihalda meira en 10% alkóhól. Hins vegar skal í verðlista Áfengis- og 
tóbaksverslunarinnar skrá eftirfarandi: 
1. Hvaða vörutegundir innihalda litarefni og skal koma fram bæði viðurkennt heiti 

og E-númer efnanna. 

2. Hvaða vörutegundir innihalda brennisteinssýrling eða sölt (súlfít, bísúlfít og 
tvísúlfít). 
Ekki er gerð krafa um merkingu á íslensku, ensku eða Norðurlandamáli (öðru en 

finnsku) fyrir ofangreindar vörutegundir, sbr. ákvæði 7. greinar. 

40. gr. 

Fyrir gosdrykki, svaladrykki, saftir og safa gildir eftirfarandi: 
1. Ekki er heimilt að nefna vöruna „ávaxtadrykkur/berjadrykkur“ (s.s. appelsínu- 

drykkir) eða „ávaxtaþykkni/berjaþykkni“, nema hlutfall af hreinum safa í tilbúnum 

drykk sé 10% eða meira. 
Í fylgiskjali 2 (3. tl.) koma fram vöruheiti fyrir gosdrykki sem þrátt fyrir ofangreint 

ákvæði verða samþykkt við gildistöku reglugerðarinnar. 

2. Ekki er heimilt að myndskreyta umbúðir með ávöxtum eða berjum nema hlutfall 

af hreinum safa í tilbúnum drykk sé 10% eða meira. 

3. Á umbúðum fyrir aldinsaftir (yfir 35% aldinsafa í tilbúnum drykk) og aldinsaft- 

drykki (10 til 35% aldinsafi í tilbúnum drykk), skal koma fram % hlutfall af 
hreinum safa í vörunni. Ef blanda á vöruna fyrir neyslu, skal gefa upp hlutfall af 
hreinum safa í tilbúnum drykk. Sama ákvæði gildir um gosdrykki og aðra 
svaladrykki sem innihalda allt að 10% aldinsafa í tilbúnum drykk. 

4. Við auglýsingar á drykkjum sem innihalda aldinsafa, skal þess gætt að neytendur 
fái ekki rangar hugmyndir um samsetningu vörunnar, sbr. ákvæði þessarar greinar 

og ákvæði 6. gr. III. kafla. 

X. KAFLI. 
Geislun matvæla. 

41. gr. 

Umbúðir fyrir matvæli og aðrar neysluvörur, sem meðhöndlaðar hafa verið með 
röntgengeislum, gammageislum eða á annan hliðstæðan hátt, í þeim tilgangi að hafa 

áhrif á örverur og geymsluþol, skulu merktar á eftirfarandi hátt: 
1. Þegar fæðutegund er meðhöndluð með jónandi geislun, skal það koma fram á 

umbúðum í tengslum við heiti vörunnar. 

2. Þegar vara er aðeins unnin úr einu hráefni, skal þess getið á umbúðum ef hráefnið 

hefur verið meðhöndlað með geislun. 

XI. KAFLI. 

Smásala. 

42. gr. 

Seljandi sem selur óinnpakkaðar vörur í smásölu, skal geta veitt kaupanda upplýsing- 
ar um samsetningu vörunnar. Þær umbúðir sem vörunni er dreift í frá framleiðanda, 

innflytjanda eða öðrum aðila, skulu því vera merktar með innihaldslýsingu í samræmi 
við ákvæði þessarar reglugerðar.
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43.1. 

44.1. 

45.1. 

46.1. 

47.1. 

48.1. 

49.1. 

43. gr. 
Seljanda sem selur vörur í smásölu, er ekki heimilt að rjúfa neytendaumbúðir fyrir 
neysluvörur og selja vöruna óinnpakkaða. 

Ákvæði þetta á þó ekki við hafi framleiðandi, innflytjandi, umboðsaðili eða 
pökkunaraðili, heimilað seljanda að rjúfa neytendaumbúðir. Þegar slíkt er gert, er 
það á ábyrgð framleiðanda, innflytjanda, umboðsaðila eða pökkunaraðila, að 
óinnpökkuð vara haldi sínum eiginleikum og sé af sömu gæðum og sú vara sem seld er 
í neytendaumbúðum. 

44. gr. 
Óheimilt er að gera breytingu á merkingu geymsluskilyrða og geymsluþols á 
umbúðum vöru sem pökkuð er í neytendaumbúðir. Einnig er óheimilt að umpakka 
neysluvöru og breyta þannig merkingu geymsluþols og geymsluskilyrða, s.s. að 
merkja kælivöru sem frystivöru eftir dagsetningu síðasta söludags. 

XI1. KAFLI. 

Eftirlit og rannsóknir. 

45. gr. 
Heilbrigðisnefndir hafa undir yfirumsjón Hollustuverndar ríkisins hver á sínum stað, 
eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt. 

46. gr. 
Hollustuvernd ríkisins skal annast rannsóknir vegna opinbers eftirlits varðandi 
samsetningu matvæla og annarra neysluvara með tilliti til umbúðamerkinga. 

47. gr. 

Et neysluvörur eru merktar með neikvæðum merkingum, eða á einhvern hátt þannig 
að gefin er til kynna skerðing á tilteknum efnum, getur heilbrigðisnefnd krafist þess 
að framleiðandi eða innflytjandi sýni niðurstöður rannsókna til staðfestingar á 

réttmæti umbúðamerkinga. Ef framleiðandi eða innflytjandi leggur ekki fram slíkar 
niðurstöður, getur Hollustuvernd ríkisins krafist þess, að hann greiði kostnað vegna 
rannsókna á vörunni. 

48. gr. 

Leiði athuganir eða rannsóknir í ljós að matvæli eða aðrar neysluvörur uppfylla ekki 
ákvæði þessarar reglugerðar, skal viðkomandi heilbrigðisnefnd, að höfðu samráði við 
Hollustuvernd ríkisins, krefjast þess að sá er sekur gerist um brot greiði allan kostnað 

sem leitt hefur af útvegun sýna og rannsókna á þeim. 

XIlI. KAFLI. 

Undanþágur. 

49. gr. 
Þegar stærsti flötur á umbúðum er undir 10 cm', getur Hollustuvernd ríkisins veitt 
undanþágu frá ákvæðum um umbúðamerkingar samkvæmt II1. kafla, hvað varðar 
geymsluþol, geymsluskilyrði og innihaldslýsingu.
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50.1 

53.1. 

54.1. 

50. gr. 

. Heilbrigðiseftirlit á hverju eftirlitssvæði getur í vissum tilvikum veitt framleiðendum 

undanþágu frá merkingu innihalds á umbúðum fyrir neysluvörur, þegar unnið er að 

vöruþróun og markaðskönnunum á hlutaðeigandi svæði. Slíkar undanþágur skulu 

aðeins veittar tímabundið í allt að tvo mánuði og með því skilyrði, að veittar séu 

upplýsingar um innihald vörunnar. 

XIV. KAFLI. 

Ýmis ákvæði og gildistaka. 

Sl. gr. 
. Innlendur framleiðandi og innflytjandi eða umboðsaðili ef um innflutta vöru er að 

ræða, er ábyrgur fyrir því að vörutegundir sem hér eru á markaði séu í samræmi við 

ákvæði þessarar reglugerðar. Jafnframt er söluaðila óheimilt að selja vörur sem ekki 
uppfylla ákvæði þessarar reglugerðar. 

52. gr. 

. Með brot gegn reglugerð þessari skal farið samkvæmt lögum nr. 109/1984 um 

hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit með síðari breytingum, sbr. einnig lög nr. 24/1936 

um eftirlit með matvælum og öðrum neyslu- og nauðsynjavörum, nema þyngri refsing 

liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

53. gr. 

Með mál sem rísa út af brotum gegn reglugerð þessari, skal farið að hætti opinberra 

mála. 

54. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í lögum nr. 24/1936 um eftirlit með matvælum 
og öðrum neyslu- og nauðsynjavörum og lögum nr.109/1984 um hollustuhætti 

og heilbrigðiseftirlit, með síðari breytingum,öðlast þegar gildi. Með reglugerð 

þessari falla úr gildi ákvæði um merkingu umbúða samkvæmt 9. gr. reglugerðar 

nr. 250/1976 (ásamt síðari breytingum) um tilbúning og dreifingu matvæla og 

annarra neyslu- og nauðsynjavara, svo og ákvæði eldri reglugerða sem settar 

eru með stoð í lögum nr. 24/1936 og sem kunna að brjóta í bága við reglugerð 

þessa. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
1. Fyrir vörutegundir sem eru hér á markaði við gildistöku þessarar reglugerðar, og sem 

ekki eru í samræmi við ákvæði hennar, er veittur frestur til 1. janúar 1989 til að koma á 

nauðsynlegum breytingum. Hafi breytingar til samræmis við ákvæði reglugerðarinnar 

ekki verið gerðar að þeim tíma liðnum, er sala vörunnar óheimil. 
2. Þrátt fyrir ákvæði í 10. og 15. gr. varðandi merkingu skammtastærðar og nettóþyngdar/ 

lagarmáls í einingum metrakerfis, er heimilt til 1. janúar 1990 að merkja umbúðir með 

öðrum einingum (t.d. oZ) ef slíkt er venja í framleiðslulandinu. 

3. Veittur er frestur til 1. janúar 1990 varðandi merkingu natríum samkvæmt ákvæðum 16. 

greinar.
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4. Þrátt fyrir ákvæði í 18.gr. varðandi merkingu vítamína í einingum metrakerfis, er heimilt 
til 1. janúar 1990 að merkja magn A- og D-vítamíns í alþjóðlegum einingum. 

5. Til loka árs 1989, er Hollustuvernd ríkisins heimilt að veita aðilum frest til að uppfylla 
tiltekin ákvæði þessarar reglugerðar. Slíka fresti skal einungis veita að fenginni 
rökstuddri umsókn og að fenginni umsögn viðkomandi heilbrigðisnefndar. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. júlí 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

Fylgiskjal 1. 

Skilgreiningar varðandi orkugildi, orkuefni, trefjar, natríum og vítamín. 

1. Orka. 

Orku skal reikna sem samanlagt gildi: 

Kolvetnaí gg x 17 kJ/g 

og próteina í g x 17 kJ/g 
og fitu í g x 38 kJ/g 

— Þegar varan inniheldur alkóhól, skal magnið gefið upp í g á eftir kolvetnum 

(trefjaefnum) í merkingu næringargildis, samkvæmt 16. grein. 

— Orkugildi fyrir alkóhól skal reikna sem g x 30 kJ/g 

— Þegar orkugildi í kJ og kcal eru umreiknuð, skal nota eftirfarandi hlutföll: 

1kJ = 0.239 keal 
1 kcal = 4.184 kJ 

— Þegar orkuefni eru ekki til staðar í vörunni skal magn tilgreint sem 0 g (á ekki við um 
alkóhól, sbr. 16.gr.). 

— Eftirfarandi frávik eru leyfileg fyrir uppgefið innihald orkuefna: 

Magn í g/100 g Mesta leyfilega frávik 

Minnaen10g  #/- 15g 

10 til 20 g t/- 15% 

Meira en 20 g t— 3g 

2. Prótein. 

Prótein skal reikna sem innihald köfnunarefnis (N) margfaldað með stuðlinum 6.25 
3. Fita. 

Með fitu er átt við samanlagt magn lípíða í vörunni. 
4. Kolvetni. 

Innihald kolvetna reiknast á eftirfarandi hátt: 

Kolvetni = þurrefni — prótein — fita — aska 
5. Sykur. 

Með sykri er átt við innihald af ein- og tvísykrum, s.s. súkrósa (strásykur), glúkósa 

(þrúgusykur), frúktósa (ávaxtasykur) og laktósa (mjólkursykur). 

B 67
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Trefjar. 

Með trefjum er átt við ómeltanleg kolvetni, þ.e. fjölsykrur aðrar en sterkju. 

Alkóhól. 
Með alkóhól er átt við innihald etanóls. 

Natríum. 

Við merkingu natríum, samkvæmt 16. gr., skal magn gefið upp sem Ú mg ef varan 

inniheldur innan við 5 mg/100 g. Gefa skal upp bæði náttúrulegt innihald og viðbætt 

magn. Við umreikning natríum (Na) og matarsalts (NaCl) skal nota eftirfarandi hluttöll: 

1gNa = 2,542 g NaCl 

1 g NaCl = 0,393 g Na 

. Vítamín. 

Eftirfarandi einingar og skilgreiningar gilda fyrir magn tiltekinna vítamína í 20 gr: 

— A-vítamín er gefið upp sem pg retinól eða retinól jafngildi (RJ). 

1 RJ = 1 ug retinól eða 6 ug B-karótín. 

— D-vítamín er gefið upp sem kólekalsiferól. 

10 ug kólekalsiferól = 400 alþjóða einingar (AE). 

— E-vítamín er gefið upp sem a-tókóferól jafngildi (TJ) 
1 a-TJ = 1 mg d-a-tókóferól. 

— Níasín er gefið upp sem níasín jafngildi (NJ). 

1 mg NJ = 1 mg níasín eða 60 mg tryptofan. 

— Fólasín miðast við heildarmagn efnisins í fæðunni, þar sem fólasín er mælt með 

Lactobacillus casei eftir meðhöndlun með hvata (konjugasa). 

Fylgiskjal 2. 

Vöruheiti og sérmerkingar sem heimilt er að nota við merkingu umbúða. 

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 35/1986, um mjólk og mjólkurvörur, er heimilt að 

nota tiltekin vöruheiti sem gefa til kynna skerðingu (s.s. léttmjólk og léttjógúrt). 

Sem dæmi um notkun orðanna „diet“ og „létt“ við umbúðamerkingar (sbr. ákvæði 31. 

og 33. gr.), má nefna sykurlausa drykki eins og „diet“ pepsi og coca cola „light“, auk 

fituminni vörutegunda s.s. léttmajones. 

Eftirfarandi vöruheiti er heimilt að nota fyrir gosdrykki, sbr. 1. tl. 40. greinar: 

— Appelsín / Appelsín límonaði 
— Grape / Grape fruit
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REGLUGERÐ 

um aukefni í matvælum og öðrum neysluvörum. 

Efnisyfirlit: 

1. Reglugerð um aukefni í matvælum og öðrum neysluvörum. 

I. Kafli: Almenn ákvæði 
Il. Kafli: Skilgreiningar 

Ill. Kafli: Aukefnalisti 
IV. Kafli: Notkun og varðveisla aukefna 

V. Kafli: Umsóknir um heimild til notkunar aukefna 
VI. Kafli: Aukefnanefnd 
VII. Kafli: Innflutningur, framleiðsla og dreifing aukefna 
VIII. Kafli: Merking umbúða 
IX. Kafli: Sérákvæði varðandi notkun aukefna 
X. Kafli: Eftirlit og rannsóknir 
XI. Kafli: Ýmis ákvæði og gildistaka 

Ákvæði til bráðabirgða 

2. Fylgiskjal. 

Listi yfir aukefni sem heimilt er að nota í matvælum og öðrum neysluvörum 
(aukefnalisti). 

I. KAFLI. 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
1.1. Ákvæði reglugerðar þessarar taka til innflutnings, framleiðslu, sölu, dreifingar og 

notkunar aukefna í matvælum og öðrum neysluvörum. Ennfremur ná ákvæði 
reglugerðarinnar til auglýsinga um notkun aukefna sbr. grein 14.3. og merkingar 
aukefna sbr. 13. grein. 

Il. Kafli. 

Skilgreiningar. 

2. gr. 
2.1. Aukefni eru efni sem notuð eru við framleiðslu matvæla eða annarra neysluvara, sem 

tæknileg hjálparefni eða til að hafa áhrif á geymsluþol, lit, lykt, bragð eða aðra 
eiginleika vörunnar. Þegar varan er boðin til sölu eru aukefnin að einhverju eða öllu 
leyti til staðar í henni, í breyttu eða óbreyttu formi. 

2.2. Til aukefna telst ekki matarsalt, sykur, etýlalkóhól, krydd, gelatín (matarlím), 
borðedik, mjöl (t.d. kartöflumjöl) og efni sem berast í matvæli við reykingu með 
trjáviði eða á annan hátt, án notkunar reyksýru eða annarra hjálparefna. Það sama 
gildir um vítamín og steinefni sem notuð eru í þeim tilgangi að hafa áhrif á
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2.3. 

3.1. 

3.2. 

>
 

=
 

5.1. 

6.1. 

6.2. 

næringargildi matvæla og annarra neysluvara. Prótein s.s. vatnsrofin prótein og 

sojaprótein teljast til hráefna, en í vissum tilvikum eru prótein skilgreind sem aukefni 

(s.s. sætuefni). 

Umbreytt sterkjusambönd með númer frá 1400 til 1403 teljast hráefni, þ.e. 

dextríneruð sterkja (1400), sterkja meðhöndluð með sýru (1401), með basa (1402) og 

bleikt sterkja (1403). 
Aukefni sem berast úr hráefni í tilbúin samsett matvæli, en hafa engin tæknileg eða 

önnur áhrif í hinni tilbúnu vöru, eru undanþegin ákvæðum reglugerðar þessarar, 

nema annað sé tekið fram. Ákvæði þetta er þó háð því skilyrði að hráefnið innihaldi 

ekki önnur aukefni en þau sem leyfð eru við framleiðslu þess og jafnframt að magn 

aukefna sé ekki yfir leyfilegu hámarki í hráefninu. 

3. gr. 

Matvæli og aðrar neysluvörur eru samkvæmt reglugerð þessari hvers konar vörur sem 

ætlaðar eru mönnum til neyslu sem matur eða drykkur, þar með talið neysluvatn. 

Um næringarefni og önnur efni sem teljast lyf, gilda ákvæði lyfjalaga nr. 108/1984 og 

reglugerða settum samkvæmt þeim. 

4. gr. 

. Umbúðir fyrir matvæli, aðrar neysluvörur og aukefni, eru allar umbúðir sem umlykja 

vöruna að einhverju eða öllu leyti, og gilda ákvæði reglugerðarinnar jafnt um ytri sem 

innri umbúðir. 

III. KAFLI. 

Aukefnalisti. 

5. gr. 

Annað hvert ár, skal heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið gefa út endurskoðaðan 

lista, samkvæmt tillögum Hollustuverndar ríkisins, yfir aukefni sem heimilt er að nota 

við framleiðslu matvæla og annarra neysluvara. Í aukefnalista skal koma fram hvaða 

aukefni heimilt er að nota í tiltekna matvælaflokka eða tiltekin matvæli, ásamt 

ákvæðum um hámarksmagn aukefna, þegar þess er talin þörf. Þá skulu í listanum 

koma fram númer aukefna og einnig skulu aukefni flokkuð í aukefnaflokka, eftir því í 

hvaða tilgangi efnin eru notuð við framleiðslu. 

Aukefnalista skal birta með auglýsingu í Stjórnartíðindum og skal það gert eigi síðar 

en 31. janúar það ár, sem nýr listi tekur gildi. Skulu matvælaframleiðendur, 

dreifingaraðilar og innflytjendur, hafa sex mánaða aðlögunartíma frá birtingu listans, 

til að gera breytingar á sínum vörum til samræmis við þær breytingar sem hverju sinni 

eru gerðar á honum. 

6. gr. 

Meðan aukefnalisti er í gildi, getur Hollustuvernd ríkisins veitt bráðabirgðaleyfi til 

notkunar aukefna, hafi slík leyfi verið samþykkt af aukefnanefnd, sbr. ákvæði 11. 

greinar. Endanleg afstaða til bráðabirgðaleyfa, skal tekin þegar gefinn er út 

endurskoðaður aukefnalisti, sbr. ákvæði í gr. $.1. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, getur á gildistíma aukefnalista, fellt úr gildi 

leyfi til notkunar aukefna eða gert breytingar varðandi hámarksmagn eða Önnur 

sérákvæði, sem sett hafa verið um notkun þeirra. Skal í slíkum tilvikum leitað álits 

aukefnanefndar.
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7.1. 

7.2. 

1.3. 

74. 

8.1. 

8.2. 

9.1. 

9.2. 

IV. KAFLI. 

Notkun og varðveisla aukefna. 

7. gr. 
Við framleiðslu matvæla og annarra neysluvara, er einungis heimilt að nota þau 
aukefni, sem tilgreind eru við hvern matvælaflokk eða hverja tegund matvæla eða 
annarra neysluvara í aukefnalista, sbr. grein 5.1.. Ákvæði þetta gildir einnig um 
innfluttar neysluvörur. 

Í þeim tilvikum þar sem Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) og Matvæla- og 
landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (FAO) hafa skilgreint eiginleika og 
hreinleika aukefna, skulu aukefni sem notuð eru, vera í samræmi við þær skilgreining- 
ar. Hati slíkar skilgreiningar ekki verið gerðar af FAO/WHO, getur Hollustuvernd 
ríkisins farið fram á, að aukefni séu í samræmi við skilgreiningar Evrópubandalagsins 
(EB) eða annarra sambærilegra aðila. 
Þegar engin hámarksákvæði eru sett í aukefnalista, varðandi notkun aukefna, skal 
gæta góðra framleiðsluhátta við notkun þeirra. Með góðum framleiðsluháttum, er átt 
við að aukefni séu ekki notuð í meira magni en nauðsynlegt er, til að fá fram tilætluð 
áhrif í vörunni. Þar sem hámarksákvæði eru sett, gilda þau um það magn efnisins sem 
er í vörunni, þegar hún er boðin til sölu eða neyslu, nema annað sé tekið fram í 
aukefnalista. 

Í tilbúnum samsettum matvælum, þar sem hin einstöku hráefni eru sýnileg, eða þar 
sem hægt er að skilja þau að, getur hvert hráefni innihaldið þau aukefni og í því magni 
sem í það eru leyfð samkvæmt aukefnalista. Samanlagt magn hvers aukefnis í 
samsettum matvælum má þó ekki vera meira en tilgreint hámarksmagn efnisins í 
matvælaflokki þeim, sem hin tilbúna vara tilheyrir í aukefnalista. 

8. gr. 
Aukefni skulu á framleiðslustað varðveitt í upprunalegum ílátum (umbúðum) 
framleiðanda eða innflytjanda og skulu þau vera vel lukt og greinilega merkt, sbr. 
grein 13.1. 
Framleiðendum er óheimilt, að varðveita á framleiðslustað aukefni sem ekki eru leyfð 
til notkunar í þær neysluvörur sem þar eru unnar. Undantekning frá ákvæði þessu, er 
þegar framleiðandi hefur tilkynnt hlutaðeigandi heilbrigðiseftirliti, að tiltekin aukefni 
séu notuð við vöruþróun, eða framleiðslu vörutegunda sem ætlaðar eru til útflutnings. 

V. KAFLI. 

Umsóknir um heimild til notkunar aukefna. 

9. gr. 
Umsóknir um heimild til notkunar aukefna í matvælum og öðrum neysluvörum, skal 
senda Hollustuvernd ríkisins á þar til gerðum eyðublöðum, sem stofnunin lætur í té. 
Umsækjandi skal vera sá sem hyggst framleiða eða flytja inn vöruna. Með umsókn 
skal farið sem trúnaðarmál. 

Þegar sótt er um heimild til notkunar á aukefni sem áður hefur verið leyft til notkunar 
í aðrar neysluvörur, skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram í umsókninni: 

1. Nafn, heimilisfang og símanúmer umsækjanda. 
2. Nafn, heimilisfang og símanúmer framleiðanda, ef um innflutta vöru er að ræða. 
3. Heiti þess aukefnis sem sótt er um heimild fyrir. Einnig skal númer koma fram, 

hafi efninu verið gefið E-númer eða annað sambærilegt númer. 
4. Nafn og heimilisfang þeirra aðila sem framleiða og flytja inn aukefnið.
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9.3. 

10.1. 

11.1. 

11.2. 

11.5. 

Mm
 Í hvaða vörutegund nota á efnið og í hvaða magni. 

6. Lýsing á aðferð til efnagreiningar á aukefninu í þeirri vörutegund sem sótt er um 

heimild fyrir. 

7. Hver tilgangurinn með notkun efnisins er og Jafnframt hvaða ástæður gera það að 

verkum að umsóknaraðili telur notkun efnisins nauðsynlega vegna framleiðslu 

eða meðhöndlunar vörunnar. 

8. Mat umsækjanda á því hversu mikil neysla aukefnisins gæti orðið miðað við 

eðlilega notkun vörunnar. 

9. Sé umsækjanda kunnugt um niðurstöður rannsókna sem benda til þess að neysla 

aukefnisins geti hugsanlega skaðað heilbrigði, er honum skylt að geta þess. 

10. Aðrar upplýsingar. 

Þegar sótt er um heimild til notkunar aukefna, sem ekki eru leyfð til notkunar í 

neysluvörum hér á landi, skulu auk þeirra upplýsinga sem getið er um í gr. 9.2., fylgja 

upplýsingar um eftirfarandi atriði: 

1. Upplýsingar um eiginleika og hreinleika efnisins. 

2. Niðurstöður rannsókna varðandi eiginleika og hreinleika annarra efna, t.d. ef um 

aukefnablöndu er að ræða eða ef aukefni er blandað burðarefnum, 

bindiefnum, leysiefnum eða öðrum efnum. 

3. Athuganir sem sýna að notkun efnisins hafi tilætluð áhrif. 

4. Upplýsingar um önnur lönd sem leyft hafa notkun aukefnisins og jafnframt hvaða 

hámarksákvæði eða önnur ákvæði sett hafa verið varðandi notkun. 

5. Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið í þeim tilgangi að kanna bráð og 

síðkomin eiturhrif efnanna. 

10. gr. 

Þeir aðilar sem sækja um heimild til notkunar aukefna, skulu greiða gjöld til 

Hollustuverndar ríkisins, samkvæmt gjaldskrá sem heilbrigðis- og tryggingamálaráð- 

herra setur. Umsóknargjald er óafturkræft, þótt umsókn um heimild til notkunar 

aukefna sé synjað. 
VI. KAFLI. 

Aukefnanefnd. 

11.gr. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, skal skipa aukefnanefnd til að fjalla um 

umsóknir um notkun aukefna. Í nefndinni skulu eiga sæti einn fulltrúi tilnefndur af 

eiturefnanefnd, annar af Manneldisráði Íslands, sá þriðji af Hollustuvernd ríkisins, sá 

fjórði af Félagi íslenskra iðnrekenda og sá fimmti af Félagi íslenskra stórkaupmanna. 

Skal fulltrúi Hollustuverndar vera formaður nefndarinnar. Varamenn skulu tilnefndir 

á sama hátt. Skal nefndin skipuð til fjögurra ára. 

Starfsemi aukefnanefndar heyrir undir Hollustuvernd ríkisins og skal nefndinni 

sköpuð starfsaðstaða innan stofnunarinnar. Skal nefndin koma saman eigi sjaldnar en 

á þriggja mánaða fresti til að fjalla um umsóknir um notkun aukefna og taka 

ákvarðanir um bráðabirgðaleyfi til notkunar þeirra. Einnig skal nefndin gera tillögur 

um breytingar á aukefnalista, sbr. einnig gr. 6.1. og 6.2., og annast eftirlit með 

auglýsingum um aukefni, sbr. ákvæði í gr. 15.1. 

. Verði ágreiningur í aukefnanefnd um veitingu bráðabirgðaleyfa eða tillögur að 

breytingum á aukefnalista, skal einfaldur meirihluti athvæða ráða afgreiðslu mála. 

.„ Aukefnanefnd skal ekki afgreiða umsóknir um notkun aukefna, nema gögn þau sem 

getið er um í gr. 9.2. og 9.3. hafi verið lögð fram af hálfu umsækjanda. Formaður 

nefndarinnar skal sjá um endanlega afgreiðslu ákvarðana hennar, fyrir hönd 

Hollustuverndar ríkisins. 
Aukefnanefnd setur sér starfsreglur sem ráðherra skal staðfesta.
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12.1. 

12.5. 

12.6. 

13.1. 

VII. KAFLI. 

Innflutningur, framleiðsla og dreifing aukefna. 

12. gr. 
Aðilar sem flytja inn eða framleiða aukefni eða aukefnablöndur, skulu tilkynna það 

Hollustuvernd ríkisins og skulu stofnuninni veittar eftirfarandi upplýsingar: 

1. Nafn, heimilisfang og símanúmer framleiðanda og innflytjanda, ef um innflutt efni 
er að ræða. 

2. Viðurkennt heiti, efnafræðilegt heiti, númer og byggingarformúlu aukefna. 
3. Upplýsingar um eiginleika og hreinleika aukefna. 

Niðurstöður rannsókna varðandi eiginleika annarra efna sem varan gæti innihaldið 
(sbr. 2. lið gr. 9.3.). 

5. Lýsing á viðurkenndri efnagreiningaraðferð fyrir viðkomandi efni. 

6. Sýnishorn af merkingum fyrir þær umbúðir sem varan er seld í, sbr. gr. 13.1. 
7 
8 

> 

„ Upplýsingar um vörugeymslu sem efnið er varðveitt í. 
. Fyrir 31. janúar hvers árs, skal stofnunin fá upplýsingar um innflutning og 
heildarsölu vörunnar á síðastliðnu ári. 

. Ákvæði í gr. 12.1. eiga einnig við um innflutning á hráefnum, s.s. kryddi til 

matvælavinnslu, þegar þau innihalda aukefni, sem ætlað er að hafa áhrif í hinni 
tilbúnu framleiðsluvöru. 

- Hollustuvernd ríkisins getur krafist þess, að framleiðandi, innflytjandi, umboðsaðili 

eða dreifingaraðili, veiti nánari upplýsingar, en gerð er krafa um í gr. 12.1. 
- Framleiðandi, innflytjandi, umboðs- eða dreifingaraðili, sem hyggst hefja kynningu á 

aukefnum, sem ekki eru heimil til notkunar samkvæmt aukefnalista, ber að tilkynna 
Hollustuvernd ríkisins um fyrirhugaða kynningu vörunnar. Jafnframt ber áðurnefnd- 

um aðilum að tilkynna matvælaframleiðendum, að notkun efnanna hafi ekki verið 
heimiluð. 
Þeir einir, sem greinir í 4. og 5. gr. laga nr. 52/1988 um eiturefni og hættuleg efni, 

mega framleiða eða flytja inn nítrítsalt, enda hafi þeir tilkynnt það til Hollustuverndar 

ríkisins, sbr. gr. 12.1. Sömu lagaákvæði gilda um þá sem selja nítrítsalt og saltið má 

aðeins afgreiða til þeirra sem hafa eiturbeiðni (sbr. reglugerð nr. 39/1984 um útgáfu 
og afgreiðslu eiturbeiðna og annarra tilsvarandi leyfa). 
Framleiðendur og innflytjendur vörutegunda sem falla undir ákvæði 12. gr., skulu 
greiða skráningargjöld og árgjöld til Hollustuverndar ríkisins, samkvæmt gjaldskrá 

sem heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra setur. 

VIII. KAFLI. 

Merking umbúða. 

13. gr. 

Ílát (umbúðir) fyrir aukefni, aukefnablöndur eða hráefni sem innihalda aukefni (sbr. 

gr. 12.2.), skulu merkt á íslensku. Á ílátunum skulu vera eftirfarandi upplýsingar: 

1. Nafn og heimilisfang framleiðanda og/eða innflytjanda, ef um innflutta vöru er að 
ræða. 

2. Magn aukefna í vörunni. Ef varan inniheldur fleiri en eitt aukefni, skulu þau skráð 

eftir minnkandi magni. 
3. Vörunúmer, svo rekja megi uppruna vörunnar og framleiðsludag. 

4. Efnafræðilegt heiti, viðurkennt heiti og númer (þegar það á við) aukefna sem 
varan inniheldur.
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13.2. 

14.1. 

14.2. 

14.3. 

14.4. 

15.1. 

15.2. 

15.3. 

15.4. 

5. Eftirfarandi áletranir skulu einnig koma fram á greinilegan hátt: „AUKEFNI TIL 

NOTKUNAR Í MATVÆLAIÐNAÐI“ og „EINUNGIS HEIMILT TIL NOTK- 

UNAR SAMKVÆMT ÁKVÆÐUM AUKEFNALISTA“. 

Um merkingu aukefna á umbúðum fyrir matvæli og aðrar neysluvörur, skal farið 

samkvæmt ákvæðum reglugerðar um merkingu neytendaumbúða fyrir matvæli og 

aðrar neysluvörur, frá júlí 1988. Ákvæði framangreindrar reglugerðar gilda jafnframt 

um merkingu neytendaumbúða fyrir aukefni, sem boðin eru til sölu í verslunum (s.s. 

sætuefni, matarlit, rotvarnarefni og lyftiefni). 

. Hollustuvernd ríkisins hefur heimild til að veita undanþágu frá ákvæðum í gr. 13.1, 

varðandi merkingu umbúða fyrir hráefni sem innihalda aukefni. 

IX. KAFLI. 

Sérákvæði varðandi notkun aukefna. 

14. gr. 

Litarefni og önnur aukefni, má ekki nota á þann hátt, að þau leyni því að varan sé 

skemmd, geti verið heilsuspillandi eða líti út fyrir að vera af betri gæðaflokki, en hún 
er Í raun Og veru. 

Skilyrði fyrir notkun sætuefna í matvælum samkvæmt ákvæðum aukefnalista, er að um 

sykurlausa vöru sé að ræða, eða að skerðing sykurs í vörunni sé meiri en 50% , miðað 

við hlutfall sykurs í samskonar eða sambærilegri vöru. 
Auglýsingar um aukefni og notkun þeirra í matvælum, eru óheimilar, nema 

aukefnanefnd hafi veitt sérstaka heimild til slíkra auglýsinga. 
Brennisteinssýrling og sölt (súlfít, bísúlfít og tvísúlfít) er einungis heimilt að nota 
samkvæmt ákvæðum aukefnalista í vörur sem seldar eru í neytendaumbúðum. Þannig 
er óheimilt að nota súlfít í vörur, sem boðnar eru til neyslu á veitingastöðum eða í 

mötuneytum. 

X. KAFLI. 

Eftirlit og rannsóknir. 

18. gr. 

Heilbrigðisnefndir hafa undir yfirumsjón Hollustuverndar ríkisins, hver á sínum stað, 
eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt. Aukefnanefnd skal 

jafnframt fylgjast með því, að ákvæði í gr. 14.3. sé framfylgt. 
Hollustuvernd ríkisins, skal vegna opinbers eftirlits, annast rannsóknir varðandi 

eiginleika og hreinleika aukefna og innihald þeirra í matvælum og öðrum neyslu- 
vörum. Stofnunin getur þó í vissum tilvikum falið öðrum rannsóknarstofum að annast 

slíkar rannsóknir og skal þess þá gætt, að með niðurstöður rannsókna sé farið sem 

trúnaðarmál. 
Leiði athuganir eða rannsóknir í ljós, að matvæli eða aðrar neysluvörur uppfylla ekki 

ákvæði þessarar reglugerðar varðandi innihald aukefna, skal Hollustuvernd ríkisins 
að höfðu samráði við viðkomandi heilbrigðisnefnd, krefjast þess að sá sem sekur 

gerist um brot greiði allan kostnað, sem leitt hefur af útvegun sýna og rannsókna á 

þeim. Sama málsmeðferð skal viðhöfð við athuganir og rannsóknir á aukefnum, 

aukefnablöndum og hráefnum til matvælavinnslu sem innihalda aukefni. 
Verði ágreiningur á milli eftirlitsaðila og framleiðanda eða innflytjanda, um flokkun 

vörutegunda í matvælaflokka samkvæmt aukefnalista, skal skjóta málinu til úrskurðar 

aukefnanefndar.
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16.1. 

17.1. 
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XI. KAFLI. 

Ýmis ákvæði og gildistaka. 
16. gr. 

Innlendur framleiðandi og innflytjandi eða umboðsaðili, ef um innflutta vöru er að 
ræða, eru ábyrgir fyrir því að vörutegundir sem hér eru á markaði séu í samræmi við 

ákvæði þessarar reglugerðar. Jafnframt er söluaðila óheimilt, að selja vörur sem ekki 

uppfylla ákvæði þessarar reglugerðar. 

17. gr. 

Með brot gegn reglugerð þessari skal farið samkvæmt lögum nr. 109/1984 um 

hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit með síðari breytingum, sbr. og lög nr. 24/1936 um 

eftirlit með matvælum og öðrum neyslu- og nauðsynjavörum og lög nr. 52/1988 um 

eiturefni og hættuleg efni, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

17.2. Með mál sem rísa út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra 

18.1. 

mála. 

18. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í lögum nr. 24/1936 um eftirlit með matvælum 
og öðrum neyslu- og nauðsynjavörum og lögum nr. 52/1988 um eiturefni og hættuleg 

efni og lögum nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, með síðari 

breytingum, öðlast þegar gildi. 
18.2. Með reglugerð þessari falla úr gildi ákvæði um notkun aukefna samkvæmt reglugerð 

nr.250/1976 (ásamt síðari breytingum) um tilbúning og dreifingu matvæla og annarra 
neyslu- og nauðsynjavara, ákvæði reglugerðar nr. 243/1974 um íblöndun nítríta og 
nítrata í kjöt, kjötvörur og aðrar sláturafurðir, svo og ákvæði annarra reglugerða sem 

kunna að brjóta í bága við reglugerð þessa. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

. Fyrir vörutegundir, sem eru hér á markaði við gildistöku þessarar reglugerðar, og sem 

ekki eru í samræmi við aukefnalista, er heimilt að veita tímabundinn frest til að koma á 

nauðsynlegum breytingum, enda berist umsókn þar að lútandi til Hollustuverndar 

ríkisins fyrir 1. janúar 1989. Hafi breytingar til samræmis við ákvæði reglugerðarinnar 
ekki verið gerðar að þeim tíma liðnum, er sala vörunnar óheimil. 

Innan eins árs frá gildistöku þessarar reglugerðar, skulu settar reglugerðir um eftirtalda 

málaflokka: 
a) Notkun bætiefna (vítamín/steinefni) í þeim tilgangi að hafa áhrif á næringargildi 

matvæla og annarra neysluvara. 

b) Bragðefni sem óheimilt er að nota í matvæli og aðrar neysluvörur og reyksýrur og 

önnur efni sem heimilt er að nota við reykingu á kjötvörum og fiskafurðum. 
Þar til reglugerðir um ofangreinda málaflokka taka gildi, skal um notkun bætiefna og 
jafnframt bragðefna sem óheimil eru til notkunar í matvælum og öðrum neysluvörum, 
farið samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 250/1976, ásamt síðari breytingum. 

Til loka árs 1989, er Hollustuvernd ríkisins heimilt að veita aðilum frest til að uppfylla 
tiltekin ákvæði þessarar reglugerðar. Slíka fresti skal einungis veita að fenginni 

rökstuddri umsókn og að fenginni umsögn viðkomandi heilbrigðisnefndar. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 19. júlí 1988. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson.
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Fylgiskjal. 

AUKEFNALISTI 

Efnisyfirlit: 

A-hluti, MATVÆLAFLOKKAR:  Aukefni sem leyfð eru í matvælaflokkum eða til- 

teknum matvælum 

B-hluti, AUKEFNAFLOKKAR: Aukefni flokkuð í aukefnaflokka 

C-hluti, NÚMER: Aukefni flokkuð eftir númerum 

D-hluti, YFIRLIT YFIR Aukefni flokkuð í stafrófsröð og með tilvísun í 

NOTKUN AUKEFNA: matvælaflokka þar sem notkun er leyfð 

E-hluti, YFIRLIT YFIR Fæðutegundir flokkaðar í stafrófsröð og með tilvís- 
FÆÐUTEGUNDIR: un í matvælaflokka sem þær tilheyra 

Til skýringar: Aukefnalistinn er svokallaður „jákvæður listi. Í því felst, að matvæli og aðrar 

neysluvörur, mega einungis innihalda þau aukefni, sem tilgreind eru fyrir viðkomandi 

vörutegundir í A-hluta listans. 

A-hluti, MATVÆLAFLOKKAR. 

Efnisyfirlit: 

Matvælaflokkur 1: Mjólk og flestar mjólkurvörur 

Matvælaflokkur 2: Ostar og mysuostar 
Matvælaflokkur 3: Matarís, ísvörur og íssósur 

Matvælaflokkur 4: Feitmeti 
Matvælaflokkur 5: Kjöt og kjötvörur 
Matvælaflokkur 6: Fiskur og skeldýr 

Matvælaflokkur 7: Egg og eggjavörur 

Matvælaflokkur 8: Korn, kornvörur og ger 

Matvælaflokkur 9: Garðávextir og skyldar vörur 

Matvælaflokkur 10: Súpur, grautar, sósur og sultur 

Matvælaflokkur 11: Drykkjarvörur 
Matvælaflokkur 12: Sykur, hunang, kakó og sælgæti 

Matvælaflokkur 13: Matarsalt, edik, krydd og kraftur 

Matvælaflokkur 14: Sérfæða 

Matvælaflokkur 15: Bætiefni og náttúruvörur 

Matvælaflokkur 16: Matvæli og aðrar neysluvörur sem ekki er að finna í 
flokkum 1 til 15 

Matvælaflokkur 17: Aukefni til heimilisnota sem bjóða má til sölu í verslunum 

Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði 

Viðauki 1: 

Viðauki 2: 

Viðauki 3: 

Tafla til að umreikna fosföt 

Tafla til að umreikna brennisteinssambönd 

Dæmi um notkun 100%-reglu fyrir rotvarnarefni, þráavarnarefni 

og bragðaukandi efni
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01. MJÓLK OG FLESTAR MJÓLKURVÖRUR. 

Efnisyfirlit: 

01.1. - Nýmjólk, léttmjólk, undanrenna, rjómi, súrmjólk, ýmir, kefir, mysa, sýrð undan- 

renna, sýrð léttmjólk, sýrður rjómi, sýrðar áfir, leifturhituð mjólk. 

01.2.  Súrmjólkurréttir, jógúrt, jógúrtréttir, jógúrtdrykkir, leifturhitaður rjómi, sýrðir 

rjómaréttir, mysudrykkir, mjólkurvörur með kakóbragði og aðrir bragðbættir 
mjólkurdrykkir. 

01.3. Skyr og skyrréttir, kvarg og kvargréttir. 

01.4.  Þurrkaðar mjólkurvörur, mjólkurduft og undanrennuduft. 

Q1.5. Niðursoðin og niðurseydd mjólk. 
01.6. Mjólkur- og rjómaeftirréttir, s.s. búðingar, þeytirjómi og mjólkurgrautar. 

  

Ákvæði um hámark 
Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 
  

01.1. Nýmjólk, léttmjólk, undanrenna, rjómi, súrmjólk, ýmir, kefir, mysa, sýrð undanrenna, 

sýrð léttmjólk, sýrður rjómi, sýrðar áfir, leifturhituð mjólk. 

Bindiefni ............... E 440 Pektín Aðeins í sýrðan rjóma 

Önnurefni ............. Pepsín (hleypir) 
. } Aðeins í sýrðar vörur 

(hvatar) Rennín (hleypir) 

  

01.2. Súrmjólkurréttir, jógúrt, jógúrtréttir, jógúrtdrykkir, leifturhitaður rjómi, sýrðir rjómaréttir, mysudrykkir, 

mjólkurvörur með kakóbragði og aðrir bragðbættir mjólkurdrykkir, 

(búðingar — sjá 01.6). 

  

Bindiefni ............... E 406 Agar 5 g/kg 

E 400-405 Algínsýra og sölt 1 g/kg 
E 471 Ein- og tvíglýseríð 
E 412 Gúargúmmí 
E 410 Karóbgúmmií 5 g/kg 

E 407 Karragenan 1 g/kg Samtals 10 g/kg 

E 466 Natríumkarboxí- 
metýlsellulósa 

E 440 Pektín 
1422 Tvísterkjuadipat 
1411,1412 Tvísterkjufosfat 

E 415 Kantangúmmí 5 g/kg 

Bragðefni .............. Bragðefni 

Etýlvanillín 

Vanillín 

Sýrur, basar ogsölt ...... 500 Natríumbíkarbónat 1 g/kg 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

Sætuefni ............... Aspartam 0,35 g/kg Aðeins í 

léttjógúrt 

  

01.3. Skyr og skyrréttir, kvarg og kvargréttir, (búðingar — sjá 01.6). 

Sýrur, basar og sölt ...... E 270,325-327 Mjólkursýra og sölt 

Önnurefni ............. Pepsín (hleypir) 

(hvatar) Rennín (hleypir)
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Ákvæði um hámark 

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 
  

01.4. Þurrkaðar mjólkurvörur, mjólkurduft og undanrennuduft. 

Bindiefni ............... E 32 Lesitín Aðeins í skyndimjólkurduft 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 339,340,450 — Fosföt (kalíum- og 2,5 g/kgr.s. P,O; 

natríumfosföt) 

500 Natríumbíkarbónat 2 g/kg 

Þráavarnarefni .......... E 300 Askorbínsýra 

E 304 Askorbýlpalmitat Samtals 0,5 g/kg 
E 301 Natríumaskorbat 

  

01.5. Niðursoðin og niðurseydd mjólk 

Bindiefni ............... E 339,340,450 — Fosföt (kalíum- og 2 g/kg r.s. PO; 
natríumfosföt) 

  

01.6. Mjólkur- og rjómaeftirréttir, s.s. búðingar, þeytirjómi og mjólkurgrautar, (matarís, fromage og hristingur — 

sjá matvælaflokk 03.1.). 

Bindiefni ............... E 472 a-e Ein- og tvíglýseríðesterar 
Sjá auk þess 01.2. Samanlagt hámark bindiefna 

er 25 g/kg 

Bragðefni .............. Sjá 01.2. 

Litarefni ............... E 160b Annattólausnir 10 mg/kg, r.s. bixín 

E 163 Antósýanlausnir 50 mg/kg 

E 160 e Beta-apó-karótenal 35 mg/kg 

E 160 f Beta-apó-karótensýru- 

etýlester 35 mg/kg 
E 160 a Beta-karótín 35 mg/kg 

E 132 Indigótín 50 mg/kg 

E 161g Kantaxantín 20 mg/kg 

E 150 Karamellubrúnt 8 g/kg 
E 150 Karamellubrúnt 

ammóníerað 4 g/kg 

E 140 Klórófyll 
E 141 Klórófyllín-koparkomplex Samtals 25 mg/kg 

(kalíum- og natríumsalt) 
E 100 Kúrkúmín 20 mg/kg 
E 162 Rauðrófulitur 50 mg/kg, r.s. betanín 

E 101 Ríbóflavín 20 mg/kg 

Rotvarnarefni* ......... E 210-213 Bensósýra og sölt 1 g/kg pas 
E 200-203 Sorbínsýra og sölt 1 g/kg J Aðeins í búðinga 

Sýrur, basar ogsölt ...... 509 Kalsíumklóríð 

500 Natríumbíkarbónat 1 g/kg 
E 339 a Natríumeinfosfat 
E 450 a Tetrakalíumtvífosfat Samtals  g/kg r.s. P2Os 
E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

  

* 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“og „Viðauka 3“
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02. OSTAR OG MYSUOSTAR. 

Efnisyfirlit: 
02.1. Ferskir ostar, t.d. kotasæla og rjómaostar. 

02.2.  Gerjaðir ostar og mysuostar. 

02.3.  Bræddir ostar. 

Nr. 409 

  

Aukefnaflokkur Númer Aukefni 

Ákvæði um hámark 

og athugasemdir 
  

02.1. Ferskir ostar t.d. kotasæla og rjómaostar. 

Bindiefni ............... E 412 Gúargúmmí 

E 440 Pektín 

Bragðefni .............. Bragðefni 

Rotvarnarefni** ........ E 210-213 Bensósýra og sölt 
E 200-203 Sorbínsýra og sölt 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 338 Fosfórsýra 

E 339-341,450 Fosföt 
575 Glúkónó-delta-laktón 
509 Kalsíumklóríð 

E 270 Mjólkursýra 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

Önnur efni ............. Pepsín (hleypir) 
(hvatar) Rennín (hleypir) 

5 g/kg 

2 g/kg 

1 g/kg 

10 g/kg ostamjólkur T.S. 

0,2 g/kg ostamjólkur P,0, 

10 g/kg ostamjólkur 

0,2 g/kg ostamjólkur 
3 g/kg 

  

02.2. Gerjaðir ostar og mysuostar. 

Litarefni“ .............. E 160 Annattólausnir 
E 160a Beta-karótín 

E 150 Karamellubrúnt 

E 140 Klórófyll 

E 141 Klórófyllín-koparkomplex 

(kalíum og natríumsalt) 

E 100 Kúrkúmín 
E 160 c Papríkuóðleóresín 
E 101 Ríbóflavín 

Rotvarnarefni** ........ E 210-213 Bensósýra og sölt 
E 252 Kalíumnítrat 
E 251 Natríumnítrat 

235 Natamýsín 

E 200-203 Sorbínsýra og sölt 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 339-341 Einfosföt 

509 Kalsíumklóríð 

E 270 Mjólkursýra 

Önnur efni ............. Pepsín (hleypir) 
(hvatar) Rennín (hleypir) 

0 mg/kg r.s. bixín 
mg/kg 

4 g/kg, aðeins í mysing og 

mysuosta 

| Samtals 0.1 g/kg 

10 mg/kg 

20 mg/kg 

2 g/kg 
Samtals 0,15 g/kg ostamjólkur, 

r.s. KNO; 

2 g/kg í lausn til yfirborðs- 

meðhöndlunar 

l g/kg 

0,2 g/kg ostamjólkur r.s. P,Os 

0,2 g/kg ostamjólkur 

3 g/kg 

  

sk 
Öll litarefni í aukefnaflokk B 7 eru leyfð í ostavax. 

** 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3“
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Ákvæði um hámark 

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 
  

02.3. Bræddir ostar. 

Bindiefni ............... E 400-405 Algínsýra og sölt 5 g/kg 

Litarefni ............... Sjá 02.2. 

Rotvarnarefni* ......... E 210-213 Bensósýra og sölt 3 g/kg 
E 200-203 Sorbínsýra og sölt 1 g/kg 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 338 Fosfórsýra } Samtals 20 g/kg, 

E 339-341,450 — Fosföt r.s. P,Os 

E 170 Kalsíumkarbónat 
E 270,325-327 Mjólkursýra og sölt 

500 Natríumbíkarbónat 
E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

Önnurefni ............. Pepsín (hleypir) 
(hvatar) Rennín (hleypir) 

  

03. MATARÍS, ÍSVÖRUR OG ÍSSÓSUR. 
Efnisyfirlit: 

03.1.  Rjómaís, mjólkurís, jurtaís, vatnsís, mjólkurhristingur, sherbet, ísblöndur, ísbúð- 
ingar (fromage, triffle) og íssósur. 

  

Ákvæði um hámark 

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 
  

03.1. Rjómaís, mjólkurís, jurtaís, vatnsís, mjólkurhristingur, sherbet, ísblöndur, ísbúðingar (fromage, triffle) og 

  

íssósur. 

Bindiefni ............... E 471 Ein- og tvíglýseríð 
E 472 a-d Ein- og tvíglýseríðesterar 

E 475 Fjölglýserólesterar 2 g/kg Samtals 5 g/kg 

432-436 Fjölsorböt 

E 322 Lesitín 

E 406 Agar 5 g/kg 

E 401-404 Algínöt 5 g/kg 
E 412 Gúargúmmí 
E 410 Karóbgúmmí 5 g/kg 

E 407 Karragenan 4 g/kg Samtals 10 g/kg 

E 440 Pektín 
E 405 Própýlenglýkólalginat 3 g/kg 
E 460 Sellulósa 
E 461,464-466  Sellulósueterar 5 g/kg 

Polýdextrósa 150 g/kg, notist aðeins 
með aspartam 

E 422 Glýseról } Samtals 30 p/kg 
E 420 Sorbitól 

E 413 Tragant 

E 415 Xantangúmmí 

Bragðefni .............. Bragðefni 
Etýlvanillín 

Vanillín 
  

* 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3“
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Ákvæði um hámark 
Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

Litarefni ............... E 160b Annattólausnir 10 mg/kg, r.s. bixín 

E 163 Antósýanlausnir 50 mg/kg 

E 160 e Beta-apó-karótenal 35 mg/kg 
E 160f Beta-apó-karótensýru- 

etýlester 35 mg/kg 
E 160 a Beta-karótín 35 mg/kg 

(Heimild fyrir E 127 E 127 Erýtrósín 30 mg/kg, aðeins í íssósur 

er í endurskoðun) E 132 Indigótín 50 mg/kg 
E 161g Kantaxantín 20 mg/kg 

E 150 Karamellubrúnt 8 g/kg 

E 150 Karamellubrúnt, 

ammóníerað 4 g/kg 

E 104 Kínólíngult 30 mg/kg 
E 140 Klórófyll 

E 140 Klórófyllín-koparkomplex Samtals 25 mg/kg 
(kalíum- og natríumsalt) 

E 100 Kúrkúmín 20 mg/kg 
E 162 Rauðrófulitur 50 mg/kg, r.s. betanín 

E 101 Ríbóflavín 20 mg/kg 

Rotvarnarefni* ......... E 210-213 Bensósýra og sölt 1 g/kg Aðeins í vatnsís 
E 200-203 Sorbínsýra og sölt 1 g/kg } og íssósur 

Sýrur, basar ogsölt ...... 296 Eplasýra 

E 270, 325-327  Mjólkursýra og sölt | Samtals 5 g/kg, nema 
E 330-333 Sítrónusýra og sölt 1 g/kg í ísbúðinga 

Sætuefni Aspartam 

Sakkarín og sölt 

0,8 g/kg, aðeins í vatnsís (saftís). 
Magn tvíketópíperasíns má 

ekki fara yfir 0,2 g/kg 

0,2 g/kg 

  

04. FEITMETI 

  

  

  

Efnisyfirlit: 

04.1. Hrein fita. 

04.2. Smjör og smjörvi. 

04.3. Smjörlíki, mínarín, önnur fita til bökunar og steikingar og olíuúði. 

04.4. . Majones og olíusósur með minnst 80% fitu. 
04.5. - Majones, kryddaðar olíusósur og salatsósur með minna en 80% fitu. 

Ákvæði um hámark 
Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

04.1. Hrein fita. 

Froðueyðar ............. 900 Tvímetýlfjölsíloxan 10 mg/kg 

Þráavarnarefni* .......... E 300 Askorbínsýra 0,2 g/kg 
E 301 Natríumaskorbat 0,2 g/kg 
E 304 Askorbýlpalmitat 0,2 g/kg 
E 320,321 BHA, BHT Samtals 0,1 g/kg 

E 310-312 Gallöt 50 mg/kg 

E 306,307 Tókóferólar 0,5 g/kg 

* 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni og þráavarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og 
„Viðauka 3“. 

Endurprentað blað. 
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Ákvæði um hámark 

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

04.2. Smjör og smjörvi. 

Litarefni ............... E 160b Annattólausnir 20 mg/kg, r.s. bixín 
E 160 a Beta-karótín 30 mg/kg 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 339-341 Einfosföt 2 g/kg, r.s. P.Os 

500 Natríumkarbónöt 2 g/kg 

04.3. Smjörlíki, mínarín, önnur fita til bökunar og steikingar og olíuúði. 

Bindiefni ............... E 339-341 Einfosföt 2 g/kg, r.s. P,O; 
E 471 Ein- og tvíglýseríð 
E 472 ad Ein- og tvíglýseríð- 

esterar 5 g/kg 

E 475 Fjölglýserólesterar 2 g/kg 

E 322 Lesitín 

Bragðefni ............... Bragðefni 

Tvíasetýl 

Litarefni ................ E 160b Annattólausnir 20 mg/kg, r.s. bixín 
E 160a Beta-karótín 30 mg/kg 
E 100 Kúrkúmín 10 mg/kg 

Rotvarnarefni* ......... E 210,211 Bensósýra og sölt 1 g/kg, aðeins í mínarín, 

þ.e. fituminna smjörlíki 

E 200-203 Sorbínsýra og sölt 1 g/kg 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 270,327 Mjólkursýra og kalsíumlaktat 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 
E 334-337 Vínsýra og sölt 

Þráavarnarefni ........... Sjá 04.1. 

04.4 Majones og olíusósur með minnst 80% fitu. 

Bindiefni ............... E 406 Agar 
E 400-404 Algínsýra og sölt 
E 412 Gúargúmmí 3 g/kg 

E 410 Karóbgúmmií 

E 407 Karragenan 4 gíkg SG 
E 440 Pektín Samtals 5 g/kg 

E 405 Própýlenglýkólalgínat 3 g/kg 

E 460 Sellulósa 
E 461,464-466  Sellulósueterar 

1404-1442 Sterkjusambönd 

E 471 Ein- og tvíglýseríð 
E 472 a-e Ein- og tvíglýseríðesterar 
E 475 Fjölglýserólesterar 2 g/kg 

432-436 Fjölsorböt Samtals 3 g/kg 

E 322 Lesitín 

E 477 Própýlenglýkólesterar | 

491-495 Sorbitanesterar | 

E 481-482 Steróýllaktýlöt 2 g/kg | 

Bragðaukandi efni ....... 620,621 Glútamínsýra og sölt 5 g/kg 

  

  

* 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3“.
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Ákvæði um hámark 

  

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

Bragðefni .............. Sjá 04.3. 

Litarefni ............... E 160b Annattólausnir 10 mg/kg, r.s. bixín 

E 160 e Beta-apó-karótenal 

E 160 f Beta-apó-karótensýru- Samtals 50 mg/kg 
etýlester 

E 160 a Beta-karótín 
E 132 Indigótín 10 mg/kg 
E 161g Kantaxantín 15 mg/kg 

E 150 Karamellubrúnt 6 g/kg 

E 150 Karamellubrúnt, 3 g/kg 

ammóníerað 
E 140 Klórófyll 
E 141 Klórófyllín-koparkomplex | Samtals 15 mg/kg 

(kalíum- og natríumsalt) 

E 100 Kúrkúmín 10 mg/kg 

E 160 c Papríkuóleóresín 

E 101 Ríbóflavín 20 mg/kg 

Rotvarnarefni* ......... E 210-213 Bensósýra og sölt l g/kg 
E 280-283 Própíónsýra og sölt 2 g/kg 

E 200-203 Sorbínsýra og sölt 2 g/kg 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 260-263 Ediksýra og sölt 

E 339-341 Einfosföt } Samtals 0.5 g/kg r.s. PO. 

E 338 Fosfórsýra 

296,350-352  Eplasýra og sölt 

501 Kalíumkarbónat } Samtals 2 g/kg 
500 Natríumkarbónöt “ 

E 270, 325-327  Mjólkursýra og sölt 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

Þráavarnarefni .......... Sjá 04.1. 

  

04.5. Majones, kryddaðar olíusósur og salatsósur með minna en 80% fitu.** 

  

Bindiefni ................ E 406 Agar 5 g/kg 
E 400-404 Algínsýra og sölt 5 g/kg 

E 414 Arabískt gúmmí 5 g/kg 

E 412 Gúargúmmií 
E 410 Karóbgúmmí 20 g/kg 

E 407 Karragenan 4 g/kg 
E 440 Pektín Samtals 30 g/kg 

E 405 Própýlenglýkólalgínat 3 g/kg 

E 460 Sellulósa 

E 461,464-466  Sellulósueterar 5 g/kg 

1404-1442 Sterkjusambönd 

E 415 Xantangúmmií 10 g/kg 

  

* 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „„Viðauka 3* 

** Aðrar kryddsósur og salatsósur. sjá 10.4 og 13.5 

B 68
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Ákvæði um hámark 

  

  

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

E 471 Ein- og tvíglýseríð 
E 472 a-d Ein- og tvíglýseríð- 

esterar 5 g/kg 

E 475 Fjölglýserólesterar 2 g/kg 
432-436 Fjölsorböt 5 g/kg 

E 322 Lesitín Samtals 15g/kg 
E 477 Própýlenglýkól- 

esterar 5 g/kg 
491-495 Sorbitanesterar 5 g/kg 

E 481-482 Steróýllaktýlöt 2 g/kg 

Bragðaukandi efni ....... Sjá 04.4. 

Bragðefni .............. Sjá 04.3. 

Litarefni ............... Sjá 04.4. 

Rotvarnarefni .......... Sjá 04.4. 

Sýrur, basar ogsölt ...... Sjá 04.4. 

Þráavarnarefni .......... Sjá 04.1. 

Önnurefni ............. 385 Kalsíumtvínatríum-EDTA 0,1 g/kg 
  

05. KJÖT OG KJÖTVÖRUR. 
Efnisyfirlit: 

05.1. Ferskt og ferskfryst kjöt, þar með talið svið, tungur, innmatur (s.s. hjörtu, lifur, 

nýru, blóðmör, lifrarpylsa), hakkað kjöt, alifuglakjöt, hvalkjöt, hreindýrakjöt, 

kanínukjöt og sultur. 

05.2. Ferskt og fryst blóð. 

05.3. Sýrðar vörur. 

05.4. — Saltað og reykt kjöt (hangikjöt, Londonlamb, saltkjöt, grafið kjöt, svínasíða, 

skinka, nautatunga o.fl.). 

05.5. — Tilbúnir réttir (kjöt í sósu, s.s. gúllas og saxbautar). 

05.6. Heilar og niðurskornar áleggspylsur, kæfur og paté. 

05.7. — Búðingar, matarpylsur, bjúgu, kjötfars og farsvörur. 

05.8 Niðurlagðar og niðursoðnar vörur unnar úr kjötfarsi. 

05.9. — Kryddlegið kjöt. 

05.10. Pylsuskæni úr görnum og gerviefnum. 

Kjötsúpur og -sósur, sjá matvælaflokk 10.5. 

  

Ákvæði um hámark 

Aukaefnaflokkur Númer Aukaefni og athugasemdir 
  

05.1. Ferskt og ferskfryst kjöt, þar með talið svið, tungur, innmatur, (S.S. hjörtu, lifur, nýru, blóðmör, lifrarpylsa), 

hakkað kjöt, alifuglakjöt, hvalkjöt, hreindýrakjöt, kanínukjöt og sultur. 

  

05.2. Ferskt og fryst blóð. 

Sýrur, basar og sölt....... E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

  

Endurprentað blað. 
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Ákvæði um hámark 

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 
  

05.3. Sýrðar vörur. 

Sýrur, basar og sölt ...... E 260-263 Ediksýra og sölt 
E 270, 325-327  Mjólkursýra og sölt 

  

05.4. Saltað og reykt kjöt (hangikjöt, Londonlamb, saltkjöt, grafið kjöt, svínasíða, skinka, nautatunga o.fl.). 

Bindiefni ............... E 339-341,450 Fosföt 5 g/kg, r.s. P.Os, ekki í 

hangikjöt og saltkjöt 

Rotvarnarefni .......... E 250 Natríumnítrít* 120 mg/kg í hangikjöt, salt- 
kjöt, hráskinku og grafið 
kjöt, 60 mg/kg í aðrar 

vörur, r.s. NANO, 

Þráavarnarefni .......... E 300 Askorbínsýra } Samtals 0,2 g/kg 

E 301 Natríumaskorbat 
E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

  

05.5. Tilbúnir réttir** (kjöt í sósu, s.s. gúllas og saxbautar). 

Bindiefni ............... E 406 Agar 5 g/kg 
E 400-405 Algínsýra og sölt S g/kg 

E 414 Arabískt púmmí 

E 339-341,450 — Fosföt 5 g/kg. r.s. P.Os 
E 440 Pektín 

1404-1442 Sterkjusambönd 

Bragðaukandi efni*** .... 620,621 Glútamínsýra og sölt 3 g/kg 
627 Tvínatríumgúanýlat 50 mg/kg 

631 Tvínatríumínósínat 50 mg/kg 

Þráavarnarefni .......... Sjá 05.4. 

  

05.6. Heilar og niðurskornar áleggspylsur, kæfur og paté (Niðurskorið álegg úr heilum kjötvöðvum — sjá 05.1. og 

05.4.). 

Bindiefni ............... E 339-341,450 — Fosföt 5 g/kg. reiknað sem PO; 
1404-1442 Sterkjusambönd 

Bragðaukandi efni ....... Sjá 05.5. 

Rotvarnarefni .......... E 200-203 Sorbínsýra og sölt 1 g/kg, aðeins í lifrarkæfu, 
2 g/kg í lausn til yfirborðsmeð- 

höndlunar fyrir hrápylsur. 

E 250 Natríumnítrít“ 120 mg/kg í hrápylsur, 

60 mg/kg í aðrar vörur, þó ekki 

í kæfur og paté, r.s. NaNO, 

  

* Eingöngu sem nítrítsalt, þ.e. matarsalt (NaCl) með 0.4 til 0.6% af natríumnítríti. Með natríumnítríti er æskilegt 
að nota askorbínsýru eða natríumaskorbat. 

**  Kjötsúpur og -sósur, sjá matvælaflokk 10.5. 

*** 100%-regla gildir fyrir bragðaukandi efni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3
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Ákvæði um hámark 

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

Sýrur, basar og sölt ...... E 270,325-327 Mjólkursýra og sölt 
575 Glúkónó-delta-laktón 8 g/kg í hrápylsur, 

1 g/kg í soðnar pylsur. 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

Þráavarnarefni* ........ E 300 Askorbínsýra } Samtals 0,2 g/kg 
E 301 Natríumaskorbat 
E 310-312 Gallöt 50 mg/kg 

E 270,325-327 Mjólkursýra og sölt 

  

05.7. Búðingar, matarpylsur, bjúgu, kjötfars og farsvörur (aðrar en 05.5 og 05.8). 

Bindiefni ............... E 339-341,450 

Bragðaukandi efni ....... 

Rotvarnarefni .......... E 250 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 270,325-327 

E 330-333 

Þráavarnarefni .......... E 300 

E 301 

Fosföt 5 g/kg, r.s.P,O5s 

Sjá 05.5. 

Natríumnítrít** 120 mg/kg í ósoðin bjúgu, 
60 mg/kg í aðrar vörur, 
r.s. NANO, 

Mjólkursýra og sölt 

Sítrónusýra og sölt 

Askorbínsýra 
Natríumaskorbat } Samtals 0,2 gkg 

  

339-341,450 
412 
410 
440 
460 
461,464-466 
1404-1442 
415 

l
u
k
u
 

nm
 

Bragðaukandi efni ....... 

Rotvarnarefni .......... E 250 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 260-263 

575 

300 
301 
320,321 
270,325-327 

Þráavarnarefni* ......... 

m
t
 

Agar 5 

Algínsýra og sölt 5 

Arabískt gúmmí 
Ein- og tvíglýseríð 

Ein- og tvíglýseríðesterar 

Ein- og tvíglýseríð 5 g/kg 
tvíasetýlvínsýru 

Fosföt 5 g/kg, r.s.P,Os 
Gúargúmmí 

Karóbgúmmií 20 g/kg 

Pektín 
Sellulósa 
Sellulósueterar S g/kg 
Sterkjusambönd 

Xantangúmmí 

Sjá 05.5. 

Natríumnítrít** 60 mg/kg, r.s. NaNOs 

Ediksýra og sölt 

Glúkónó-delta-laktón 5 g/kg 

Askorbínsýra }s tals 0,2 g/ 
Natríumaskorbat amtals 0,7 gg 
BHA, BHT Samtals 50 mg/kg 
Mjólkursýra og sölt 

  

* 100%-regla gildir fyrir þráavarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3“ 

** Eingöngu sem nítrítsalt, þ.e. matarsalt (NaCl) með 0.4 til 0.6% af natríumnítríti. Með natríumnítríti er æskilegt 
að nota askorbínsýru eða natríumaskorbat. 

Endurprentað blað. 
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Aukefnaflokkur Númer Aukefni 
Ákvæði um hámark 

og athugasemdir 
  

05.9. Kryddlegið kjöt. 

Bindiefni ............... Sjá 05.7. 

Bragðaukandi efni ....... Sjá 05.5. 

Sýrur, basar og sölt ...... E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

Aðeins í alifuglakjöt 

  

05.10. Pylsuskæni úr görnum og gerviefnum.* 

Bindiefni ............... E 422 Glýseról 

E 466 Natríumkarboxímetýl- 

sellulósa 

E 420 Sorbitól 

Litarefni ............... E 150 Karamellubrúnt 

Rotvarnarefni .......... E 210-213 Bensósýra og sölt 
E 200-203 Sorbínsýra og sölt 

Þráavarnarefni .......... E 270,325-327 Mijólkursýra og sölt 
E 330-333 Sítrónusýra og sölt 
E 260-263 Ediksýra og sölt 

200 g/kg 

10 g/kg 
200 g/kg 

10 g/kg 

} Aðeins við forverkun skænis, 

samtals 1 g/kg 

0,15 g/kg 

  

06. FISKUR OG SKELDÝR. 
Efnisyfirlit: 

06.1. Ferskur og ferskfrystur fiskur, hrogn, lifur og slóg. 

06.2. Þurrkaður og hertur fiskur. 

06.3. Saltfiskur. 

06.4. Hakk og unnar vörur úr hakki. 

06.5. Ferskt og ferskfryst fiskfars og farsvörur. 

06.6. Reyktur, siginn, kæstur og grafinn fiskur og fiskafurðir. 

06.7. - Niðurlagður fiskur, fiskafurðir og skeldýr. 

06.8. Fersk og ferskfryst skeldýr. 
06.9. Fryst soðin skeldýr. 
06.10. Niðursoðinn fiskur, fiskafurðir og skeldýr. 

Fisksúpur og -sósur, sjá matvælaflokk 10.5. 

  

Aukefnaflokkur Númer Aukefni 
Ákvæði um hámark 

og athugasemdir 
  

06.1. Ferskur og ferskfrystur fiskur, hrogn, lifur og slóg. 

Bindiefni ............... E 339-341,450 Fosföt 5 g/kg, aðeins í fryst fiskflök 

og sneiðar, r.s. PO. 

  

06.2. Þurrkaður og hertur fiskur. 

  

* Aukefni sem notuð eru í pylsuskæni, þarf ekki að merkja á umbúðir vörunnar.
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Ákvæði um hámark 

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 
  

06.3. Saltfiskur. 

Rotvarnarefni .......... E 200-203 Sorbínsýra og sölt 1 g/kg í lausn til yfirborðs- 
meðferðar. 

  

06.4. Hakk og unnar vörur úr hakki. 

Bragðaukandi efni“ ...... 620,621 Glútamínsýra og sölt 2 g/kg Si 

627 Tvínatríumgúanýlat 50 mg/kg | Aðeins Í 
631 Tvínatríumínósínat 50 mg/kg unnar vörur 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 330-333 Sítrónusýra og sölt 1 g/kg 

Þráavarnarefni .......... E 300 Askorbínsýra 

E 301 Natríumaskorbat } Samtals U,2 g/kg 

  

06.5. Ferskt og ferskfryst fiskfars og farsvörur. 

  

Bindiefni ............... E 406 Agar 

E 400-405 Algínsýra og sölt 

E 471 Ein- og tvíglýseríð 

E 472 a-d Ein- og tvíglýseríðesterar 

E 412 Gúargúmmí 
E 410 Karóbgúmmí Samtals 5 g/kg 

E 440 Pektín 

E 460 Sellulósa 

E 461,464-466  Sellulósueterar 

1404-1442 Sterkjusambönd 

E 413 Tragant 

E 415 Xantangúmmí 

. = BR Aðeins í frystar vörur, 
E 339-341,450 — Fosföt 3 g/kg, r.s. PAOs 

Bragðaukandi efni ....... Sjá 06.4. 

Þráavarnarefni .......... E 300 Askorbínsýra } Samtals 0,2 g/kg 

E 301 Natríumaskorbat 

  

06.6. Reyktur, siginn, kæstur og grafinn fiskur og fiskafurðir. 

Rotvarnarefni“ ......... E 210-213 Bensósýra og sölt 1 g/kg 

E 200-203 Sorbínsýra og sölt 1 g/kg 

Þráavarnarefni“ ......... E 300 Askorbínsýra N 
E 301 Natríumaskorbat } Samtals 0.2 g/kg 
E 320,321 BHA, BHT Samtals 50 mg/kg 

  

06.7. Niðurlagður fiskur, fiskafurðir og skeldýr. 

Bindiefni ............... Sjá 06.5. Samtals 2 g/kg í kavíar 

Auk þess: 

E 407 Karragenan 1 g/kg 

Bragðaukandi efni ....... Sjá 06.4. 

  

* 100%-regla gildir fyrir bragðaukandi efni, rotvarnarefni og þráavarnarefni. „Sjá skilgreiningar varðandi 

hámarksákvæði“ og „Viðauka 3“
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Ákvæði um hámark 
Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

Litarefni ............... E 160b Annattólausnir 10 mg/kg, r.s. bixín 

E 160 e Beta-apó-karótenal 

E 160 f Beta-apó-karótensýru- Samtals 50 mg/kg 

etýlester 

E 160 a Beta-karótín 

E 1S1 Briljant svart PN 0.1 g/kg 
(Heimild fyrir E 127 E 127 Erýtrósín 10 mg/kg 

er í endurskoðun) E 132 Indigótín 0,2 g/kg 

E 161 g Kantaxantín 30 mg/kg Aðeins í 

E 150 Karamellubrúnt 8 g/kg kavíar, 
E 150 Karamellubrúnt, hrogn og 

ammóníerað Samtals 4 g/kg sjólax 
E 150 Karamellubrúnt, ammón- 

íerað og súlfíterað 
E 104 Kínólíngult 30 mg/kg 
E 100 Kúrkúmín 5 mg/kg 
E 160c Papríkuóleóresín 

E-101 Ríbóflavín 20 mg/kg 
E 153 Viðarkolsvart 

Rotvarnarefni* ......... E 210-213 Bensósýra og sölt 3 g/kg 

E 214-219 Parahydroxíbensó- 
sýruesterar og sölt 0,3 g/kg 

E 200-203 Sorbínsýra og sölt 2 g/kg 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 260-263 Ediksýra og sölt 
296 Eplasýra 

575 Glúkónó-delta-laktón 
E 270,325-327 Mjólkursýra og sölt 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

Þráavarnarefni .......... Sjá 06.6. 

06.8. Fersk og ferskfryst skeldýr. 

Þráavarnarefni .......... E 300 Askorbínsýra } S. . ; 
- als 0,2 g/k 

E 301 Natríumaskorbat amtas ske 

06.9. Fryst soðin skeldýr. 

Bindiefni ............... E 450 Fjölfosföt 50 g/kg í lausn, 

5 g/kg fiskþunga. 
r.s. PO 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

Þráavarnarefni .......... Sjá 06.8. 
  

  

* 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni. „Sjá skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3“
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Ákvæði um hámark 

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

06.10. Niðursoðinn fiskur, fiskafurðir og skeldýr. 

Bindiefni ............... Sjá 06.5. 

Bragðaukandi efni ....... Sjá 06.4. 

Litarefni ............... E 160 e Beta-apó-karótenal 
E 160 f Beta-apó-karótensýru- Samtals 

etýlester 50 mg/kg 

E 160 a Beta-karótín Aðeins Í 
skeldýr 

(Heimild fyrir E 127 E 127 Erýtrósín 30 mg/kg 

er í endurskoðun) E 161 g Kantaxantín 30 mg/kg 

E 100 Kúrkúmín 5 mg/kg 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 260-263 Ediksýra og sölt 

296 Eplasýra 

E 339-341,450 — Fosföt Aðeins í pækil fyrir skeldýr, 
5 g/kg fiskþunga, r.s. PO; 

E 270,325-327 Mjólkursýra og sölt 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

Þráavarnarefni .......... Sjá 06.6. 
  

07. EGG OG EGGJAVÖRUR. 

Efnisyfirlit: 

07.1. Heil egg, fersk og kæld. 

  

  

  

  

07.2. Frystar eggjavörur. 

07.3. Fljótandi eggjavörur. 

07.4. — Þurrkaðar eggjavörur. 

Ákvæði um hámark 

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

07.1. Heil egg, fersk og kæld. 

07.2. Frystar eggjavörur. 

07.3. Fljótandi eggjavörur. 

Bindiefni ............... E 339-341 Einfosföt 10 g/kgr.s. P05 Aðeins í 
E 412 Gúargúmmí S g/kg eggjahvítu 

Rotvarnarefni .......... E 210-213 Bensósýra og sölt } þaðsins í Samtal k 
E 200-203 Sorbínsýra og sölt amtals 5 g/kg eggjarauðu 

  

07.4. Þurrkaðar eggjavörur. 

Litarefni ............... E 

E 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 

Þráavarnarefni .......... E 

160 e 

160 a 

339-341 

310-312 

Beta-apó-karótenal 

Beta-karótín 

Einfosföt 

Gallöt 

} Samtals 40 mg/kg 

5 g/kg r.s. PO; 

50 mg/kg
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08. KORN, KORNVÖRUR OG GER. 

Efnisyfirlit: 
08.1. - Ómalað og heilmalað korn. 
08.2. Mjöl. 
08.3. Grjón (hrísgrjón, hafragrjón o.fl.) og pastur (spagetti o.fl.). 
08.4. 0 Kryddblönduð grjón og blandaðar vörur úr grjónum (grjón, grænmeti o.fl. í 

blöndu). 
08.5. Brauð og annar gerbakstur, brauðdeig, kringlur, pizzubotnar, pítubrauð, tvíbökur, 

brauðmylsna (rasp) o.fl. 
08.6. — Kökur, kökuduft, kökudeig, kex, vínarbrauð og önnur smjördeigsbrauð, krem, 

gervirjómi og aðrar fyllingar. 

08.7. - Hrökkbrauð. 
08.8. — Morgunkorn (kornflögur, hringir, kúlur o.fl.). 
08.9.  Samkvæmissnarl úr korni (saltstengur o.fl.). 

08.10.  Niðursoðið korn. 
08.11. Pressuger. 

08.12. Þurrger. 

  

Ákvæði um hámark 
Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 
  

08.1. Ómalað og heilmalað korn. 

  

08.2. Mjöl. 

Önnur efni „............ E 300 Askorbínsýra 0,1 g/kg, aðeins í hveiti 
Amýlasi } Eingöngu í mjöl 

Papain til kexgerðar 

  

08.3. Grjón (hrísgrjón, hafragrjón o.fl.) og pastur (spaghetti o.fl.). 

Bindiefni ............... E 471 Ein- og tvíglýseríð 
E 472 a-d Ein- og tvíglýseríð- 5 g/kg 

esterar 
E 412 Gúargúmmí 

Litarefni ............... E 160 a Beta-karótín 30 mg/kg, aðeins í pastur 

  

08.4. Kryddblönduð grjón og blandaðar vörur úr grjónum (grjón, grænmeti o.fl. í blöndu). 

Bindiefni ............... Sjá 08.3. 

Bragðaukandi efni* ...... 620,621 Glútamínsýra og sölt 3 gkg 
627 Tvínatríumgúanýlat 50 mg/kg 

631 Tvínatríumínósínat 50 mg/kg 

Kekkjavarnarefni ....... 551 Kísiltvíoxíð 
554 Natríumálsilikat 

Litarefni ............... E 160 b Annattólausnir 10 mg/kg, r.s. bixín 
E 160 e Beta-apó-karótenal 

E 160 f Beta-apó-karótensýru- Samtals 50 mg/kg 

etýlester 

E 160 a Beta-karótín 
E 161g Kantaxantín 30 mg/kg 

E 150 Karamellubrúnt } 
E 150 Karamellubrúnt, ammóníerað Samtals 4 g/kg 
  

* 100%-regla gildir fyrir bragðaukandi efni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3". 

Endurprentað blað. 
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Ákvæði um hámark 

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

E 140 Klórófyll 
E 141 Klórófyllín-koparkomplex Samtals 60 mg/kg 

(kalíum og natríumsalt) 
E 100 Kúrkúmín 20 mg/kg 
E 101 Ríbóflavín 20 mg/kg 

Rotvarnarefni .......... E 220-227 Brennisteinssýrlingur 0,2 g/kg, r.s. SO>, 

og sölt (súlfít, bí- aðeins úr íblönduðu grænmeti 

súlfít og tvísúlfít) 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 330-333 Sítrónusýra og sölt 
E 450 a Tvífosföt 

Þráavarnarefni* ......... E 300 Askorbínsýra } Samtals 0,2 g/kg 
E 301 Natríumaskorbat 
E 320,321 BHA, BHT Samtals 50 mg/kg 

E 310-312 Gallöt 50 mg/kg 

Önnurefni ............. Própýlenglýkól 

  

08.5. Brauð og annar gerbakstur, brauðdeig, kringlur, pizzubotnar, pítubrauð, tvíbökur, brauðmylsna (rasp) o.fl. 

Bindiefni ............... E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Bragðaukandi efni ....... 

Kekkjavarnarefni ....... 

Litarefni ............... E 

E 

E 

E 

Rotvarnarefni* ......... E 

E 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 

E 

E 

E 

E 

E 

Þráavarnarefni .......... E 

Önnurefni ............. 

E 

471 

472 a-e 

475 
412 
410 
322 
481-482 

620,621 

572 

160 b 

150 

100 
160 c 

280-283 
200-203 

260-263 
296 
339-341 
450 a 
170 
516 
270,325-327 
500 
330-333 

320,321 

300 

Ein- og tvíglýseríð 

Ein- og tvíglýseríð- 
esterar 

Fjölglýserólesterar 
Gúargúmmí 
Karóbgúmmií 

Lesitín 
Steróýllaktýlöt 

Glútamínsýra og sölt 

Magnesíumsterat 

Annattólausnir 

Karamellubrúnt 

Kúrkúmín 

Papríkuóleóresín 

Própíónsýra og sölt 
Sorbínsýra og sölt 

Ediksýra og sölt 

Eplasýra 

Einfosföt 

Tvífosföt 

Kalsíumkarbónat 

Kalsíumsúlfat 

Mjólkursýra og sölt 
Natríumbíkarbónat 

Sítrónusýra og sölt 

BHA, BHT 

Amýlasi 
Askorbínsýra 

Glúkósuoxídasi 

Papain 

5 g/kg 

2 g/kg 

10 g/kg 

3 g/kg 

Aðeins í brauðmylsnu 

10 mg/kg, 
r.s. bixín 

4 g/kg 

20 mg/kg 

Aðeins í 
brauðmylsnu 

3 g/kg 
1 g/kg 

} Samtals 1 g/kg r.s. PO; 

3 g/kg 

Samtais 50 mg/kg, 

aðeins í brauðmylsnu. 

0,1 g/kg 

  

* 100%-regla gildir fyrir þráavarnarefni og rotvarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og 

„Viðauka 3“
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Aukefnaflokkur Númer Aukefni 

Ákvæði um hámark 

og athugasemdir 
  

08.6. Kökur, kökuduft, kökudeig, kex, vínarbrauð og önnur smjördeigsbrauð, krem, gervirjómi og aðrar fyllingar. 

Bindiefni ............... 

Bragðefni .............. 

Kekkjavarnarefni 

Litarefni ............... 

(Heimild fyrir E 127 
er í endurskoðun) 

tt
 
M
m
 

i
ð
 
n
i
t
 

(el
 

ti
 
t
m
 

M
i
m
i
 
M
i
n
n
i
 

m
m
 

M
i
 
m
n
ö
i
m
D
m
o
n
 

406 

400-405 

471 

472 a,b,c,e 

470 

475 

412 
410 
407 
322 
440 
477 

460 
461-466 
1404-1442 
481,482 
413 
422 
420 

160 b 

163 

160 e 

160 f 

160 a 

127 

132 

172 

161 g 

150 

150 

150 

120 
140 
141 
141 

100 

160 c 

162 
101 

173 

175 
174 

171 

Agar 

Algínsýra og sölt 

Ein- og tvíglýseríð 
Ein- og tvíglýseríð- 

esterar 
Fitusýrur, kalíum og 

natríumsölt 
Fjölglýseról- 

esterar 
Gúargúmmí 
Karóbgúmmií 
Karragenan 

Lesitín 
Pektín 

Própýlenglýkól- 

esterar 
Sellulósa 
Sellulósueterar 
Sterkjusambönd 

Steróýllaktýlöt 
Tragant 

Glýseról 

Sorbitól 

Bragðefni 
Tvíasetýl 

Etýlvanillín 

Vanillín 

Sjá lyftiefni 

Annattólausnir 

Antósýanlausnir 
Beta-apó-karótenal 

Beta-apó-karótensýru- 
etýlester 

Beta-karótín 
Erýtrósín 

Indigótín 
Járnoxíð og-hydroxíð 
Kantaxantín 

Karamellubrúnt 

Karamellubrúnt,„ammóníerað 

Karamellubrúnt ammóníerað 

og súlfíterað 

Karmín 

Klórófyll 

Klórófyll-koparkomplex 

Klórófyllín-koparkomplex 

(kalíum og natríumsalt) 

Kúrkúmín 

Papríkuóðleóresín 

Rauðrófulitur 

Ríbóflavín 

Ál 
Gull 

Silfur 
Títantvíoxíð 

5 g/kg 
5 g/kg 

Samtals 10 g/kg 

10 g/kg 

4 g/kg, 
10 g/kg í kökubotna 
20 g/kg 
20 g/kg 

1 g/kg 

1 g/kg, 15 g/kg í 
kökubotna og formkökur 

2 g/kg 

Aðeins í krem og fyllingar 
3 g/kg 

} Samtals 25 g/kg 

5 mg/kg, r.s. bixín 

Samtals 25 mg/kg 

30 mg/kg 
50 mg/kg 

0,1 g/kg 
10 mg/kg 

Samtals 4 g/kg 

0,1 g/kg, r.s. karmínsýra 

Samtals 0,1 g/kg 

20 mg/kg 

20 mg/kg, r.s. betanín 
20 mg/kg 

0,1 g/kg 
Aðeins til 
skreytingar 

0,2 g/kg
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Ákvæði um hámark 

  
Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

Lyftiefni ............... 503 Ammóníumkarbónat 
503 Ammóníumbíkarbónat 

E 339-341 Einfosföt Samtals 8 g/kg, 
E 450 a Natríumtvífosföt r.s. PO 

575 Glúkónó-delta-laktón 10 g/kg 
501 Kalíumbíkarbónat 

501 Kalíumkarbónat 

E 263 Kalsíumasetat 

E 170 Kalsíumkarbónat 

E 327 Kalsíumlaktat 

504 Magnesíumkarbónat 

541 Natríumálfosfat 6 g/kg 
500 Natríumbíkarbónat 

500 Natríumkarbónat 

E 334-337,354 Vínsýra og sölt 1 g/kg 

Rotvarnarefni* ......... E 210-211 Bensósýra og sölt 1 g/kg 
E 214-219 Parahydroxíbensósýru- 

esterar 1 g/kg 
E 280-283 Própíónsýra og sölt 3 g/kg 
E 200-202 Sorbínsýra og sölt 1 g/kg 

Sýrur, basar ogsölt ...... 296,350-352 Eplasýra og sölt 

526 Kalsíumhydroxíð 2 g/kg, aðeins í þeyttan rjóma 

516 Kalsíumsúlfat 3 g/kg 

E 270,325-327 Mjólkursýra og sölt 

E 222 Natríumbísulfít Samtals 0,1 g/kg r.s. SO>, 

E 223 Natríumtvísulfít aðeins í kex 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

Þráavarnarefni* ......... E 310 Própýlgallat 50 mg/kg 
E 320,321 BHA, BHT Samtals 50 mg/kg 
E 306,307 Tókóferólar 0,1 g/kg 

Önnurefni ............. Sjá 08.5. 

  

08.7. Hrökkbrauð. 

  

08.8. Morgunkorn (kornflögur, hringir, kúlur o.fl.). 

Bragðefni .............. Bragðefni 

637 Etýlmaltól 0,1 g/kg 

Litarefni ............... E 160 b Annattólausnir 10 mg/kg, r.s. bixín 
E 160 a Beta-karótín 30 mg/kg 
E 150 Karamellubrúnt 4 g/kg 
E 162 Rauðrófulitur 20 mg/kg, r.s. betanín 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 339-341 Einfosföt } Samtals 3 g/kg, 
E 450 Tvífosföt r.s. P,Os 

E 170 Kalsíumkarbónat 10 g/kg 
500 Natríumbíkarbónat 10 g/kg 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

Þráavarnarefni .......... E 300 Askorbínsýra } 

E 301 Natríumaskorbat Samtals 0,2 g/kg 

  

* 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni og þráavarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og 

„Viðauka 3“
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Aukefnaflokkur Númer Aukefni 

Ákvæði um hámark 

og athugasemdir 
  

08.9. Samkvæmissnarl úr korni (saltstengur, poppkorn o.fl.) 

Bindiefni ...... 

Bragðefni ..... 

Litarefni ...... 

Sýrur, basar ogsölt ...... 

Yfirborðsefni .. 

Þráavarnarefni . 

526 
524 

Ein- og tvíglýseríð 
Lesitín 

Bragðefni 

Sjá 08.4. 

Sjá 08.8. 

Kalsíumhydroxíð 
Natríumhydroxíð 

Sjá 08.4. 

20 g/kg 
10 g/kg 

) Aðeins fyrir saltstengur 
o.þ.h. vörur 

  

08.10. Niðursoðið korn. Sjá matvælaflokk 09.12. (niðursoðnir garðávextir) 

  

08.11. Pressuger 

  

  

Bindiefni ............... E 471 Ein- og tvíglýseríð 

E 472 a-c Ein- og tvíglýseríð- 5 g/kg 

esterar 
E 475 Fjölglýserólesterar 2 g/kg 

432-436 Fjölsorböt S g/kg Samtals 20 g/kg 

E 32 Lesitín 
E 405 Própýlenglýkólalgínat 3 g/kg 

E 477 Própýlenglýkól- 

esterar 
491-495 Sorbitanesterar 10 g/kg 

8.12. Þurrger 

Bindiefni ............... E 471 Ein- og tvíglýseríð 

E 472 a-c Ein- og tvíglýseríð- 

esterar 5 g/kg 

E 475 Fjölglýserólesterar 2 g/kg 
432-436 Fjölsorböt 20 g/kg 

E 322 Lesitín Samtals 50 g/kg 
E 405 Própýlenglýkólalgínat 3 g/kg 
E 477 Própýlenglýkól- 

esterar 20 g/kg 
E 460 Sellulósa 
E 461-466 Sellulósueterar 20 g/kg 

491-495 Sorbitanesterar 

Sýrur, basar ogsölt ...... 39- i Ö 
á g sölt E þet 341 Fosfossýta } Samtals 0,1 g/kg, r.s. P,O; 

E 270,325-327 — Mjólkursýra og sölt 
E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

Þráavarnarefni* ......... E 300 Askorbínsýra } - 
E 301 Natríumaskorbat Samtals 0,2 g/kg 
E 304 Askorbýlpalmitat 80 mg/kg 
E 320,321 BHA, BHT Samtals 0,2 g/kg 
E 310-312 Gallöt 0,1 g/kg 
E 306,307 Tókóferólar 1 g/kg 

  

* 100%-regla gildir fyrir þráavarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3“
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09. GARÐÁVEXTIR OG SKYLDAR VÖRUR. 

Efnisyfirlit: 
09.1. — Ferskar vörur. 
09.2.  Ferskfrystar heilar vörur. 

15. júlí 1988 

09.3. — Hráar eða hálfsoðnar, flysjaðar, skornar eða saxaðar vörur. 

09.4. —Þurrkaðir ávextir og þurrkuð ber. 

09.5. — Þurrkaðar kartöflur og þurrkað grænmeti. 

09.6. —Steiktar vörur (kartöflur, grænmeti, ávextir). 

09.7.  Ristaðar og saltaðar hnetur og möndlur. 

09.8. — Hýðislausar hnetur og möndlur. 

09.9. — Hnetusmjör. 

09.10. Tómatmauk og annað grænmetismauk. 

09.11. Niðurlagðar og súrsaðar vörur. 

09.12. Niðursoðnir garðávextir. 

  

Aukefnaflokkur Númer Aukefni 

Ákvæði um hámark 
og athugasemdir 

  

09.1. Ferskar vörur 

  

09.2. Ferskfrystar heilar vörur. 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 260-263 

296,350-352 
E 270,325-327 
E 330-333 

Þráavarnarefni .......... E 300 

E 301 

Ediksýra og sölt 

Eplasýra og sölt 
Mjólkursýra og sölt 

Sítrónusýra og sölt 

Askorbínsýra 

Natríumaskorbat 
} Samtals 0,2 g/kg 

  

09.3. Hráar eða hálfsoðnar, flysjaðar, skornar eða saxaðar vörur. 

  

Sýrur, basar og sölt ...... E 260-263 Ediksýra og sölt 

296,350-352  Eplasýra og sölt . 

E 270.325-327 —Mjólkursýra og sölt Samtals 2 g/kg 
E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

Þráavarnarefni .......... E 300 Askorbínsýra } S . tals 0,2 g/k 
E 301 Natríumaskorbat amtals 0,2 gikg 

09.4. Þurrkaðir ávextir og þurrkuð ber. 

Kekkjavarnarefni ....... E 470 Kalíumsterat 

Rotvarnarefni* ......... E 200-203 Sorbínsýra og sölt 1 g/kg 

E 220-227 Brennisteinssýrlingur 1 g/kg, r.s. SO; 

og sölt (súlfít, bí- 
súlfít og tvísúlfít) 

Þráavarnarefni* ......... E 300 Askorbínsýra , 

E 301 Natríumaskorbat } Samtals 0,2 gkg 

E 306,307 Tókóferólar 25 mg/kg 

  

* 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni og þráavarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og 

„Viðauka 3“
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Aukefnaflokkur Númer Aukefni 

Ákvæði um hámark 
og athugasemdir 

  

09.5. Þurrkaðar kartöflur og þurrkað grænmeti. 

Bindiefni ............... 471 

339-341,450 m
t
 

E 412 

E 410 

E 481,482 

Rotvarnarefni .......... E 220-227 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 330-333 

300 
301 
304 
320,321 

Þráavarnarefni* ......... 

g
s
o
!
 

Ein- og tvíglýseríð 
Fosföt 

Gúargúmmí 

Karóbgúmmí 

Steróýllaktýlöt 

Brennisteinssýrlingur 
og sölt (súlfít, bí- 
súlfít.og tvísúlfít) 

Sítrónusýra og sölt 

Askorbínsýra 

Natríumaskorbat 
Askorbýlpalmitat 
BHA, BHT 

3 g/kg, r.s. P,Os, aðeins 
í kartöfluvörur 

2 g/kg 

1 g/kg, 0,1 g/kg 
í kartöfluvörur 

r.s. SOs 

Aðeins í kartöfluvörur 

0,2 g/kg 

0,2 g/kg 

0,2 g/kg 
Samtals 0,1 g/kg, aðeins í 

kartöfluvörur. 

  

09.6. Steiktar vörur (kartöflur, grænmeti, ávextir) 

Bindiefni ............... E 471 
E 339-341,450 
1404-1442 

E 481,482 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 330-333 

E 300 
E 301 
E 310-312 
E 320,321 

Þráavarnarefni* ......... 

Ein- og tvíglýseríð 
Fosföt 

Sterkjusambönd 

Steróýllaktýlöt 

Sítrónusýra og sölt 

Askorbínsýra 

Natríumaskorbat 

Gallöt 
BHA, BHT 

3 g/kg,r.s. P,Os Aðeins í 
kartöflu- 

2 g/kg vörur 

} Samtals 0,2 g/kg 

50 mg/kg 

Samtals 50 mg/kg 

  

09.7. Ristaðar og saltaðar hnetur og möndlur. 

Bindiefni ............... E 414 

Bragðaukandi efni ....... 620,621 

Þráavarnarefni .......... 

Arabískt gúmmí 

Glútamínsýra og sölt 

Sjá 09.6. 

20 g/kg 

4 g/kg 

  

09.8. Hýðislausar hnetur og möndlur. 

Þráavarnarefni .......... E 320,321 BHA, BHT Samtals 0,1 g/kg 

  

  

* 100%-regla gildir fyrir þráavarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3“



  

  

  

  

Nr. 409 974 15. júlí 1988 

Ákvæði um hámark 

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

09.9. Hnetusmjör. 

Bindiefni ............ E 471 Ein- og tvíglýseríð 

432-436 Fjölsorböt 

E 322 Lesitín 
E 415 Xantangúmmí 

Bragðefni ........... Bragðefni 

Þráavarnarefni* ...... E 320,321 BHA, BHT Samtals 50 mg/kg 

E 310-312 Gallöt 50 mg/kg 

09.10. Tómatmauk og annað grænmetismauk. 

Rotvarnarefni* ...... E 210-213 Bensósýra og sölt 1 g/kg 

E 214-219 Parahydroxíbensósýru- 

esterar og sölt 0,3 g/kg 

E 280-283 Própíónsýra og sölt 1 g/kg 

E 200-203 Sorbínsýra og sölt 1 g/kg 

Sýrur, basar og sölt E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

Þráavarnarefni ....... E 300 Askorbínsýra Samtals 0,2 g/kg 

E 301 Natríumaskorbat 

09.11. Niðurlagðar og súrsaðar vörur. 

Bindiefni ............ E 406 Agar 5 g/kg 

E 400-405 Algínsýra og sölt 5 g/kg 
E 412 Gúargúmmí 

E 410 Karóbgúmmí 20 g/kg 

E 407 Karragenan 4 g/kg 

E 440 Pektín 
E 460 Sellulósa 
E 461-466 Sellulósueterar 5 g/kg 
1400-1442 Sterkjusambönd 

E 413 Tragant 20 g/kg 

E 415 Kantangúmmí S g/kg 

Bragðefni ........... Bragðefni Aðeins í sykraða 

ávexti og kokkteilber 

Litarefni ............ E 163 Antósýanlausnir 

E 160 e Beta-apó-karótenal 

E 160 f Beta-apó-karðtensýru- Samtals 50 mg/kg 

etýlester 

E 160 a Beta-karótín 

  

* 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni og þráavarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og 

„Viðauka 3“
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Ákvæði um hámark 

  

    

  

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

(Heimild fyrir E 127 E 127 Erýtrósín Aðeins í kirsuber 0,1 g/kg 3 ? = 
er Í endurskoðun) E 161 g Kantaxantín 30 mg/kg 

E 140 Klórófyll 

E 141 Klórófyllín-koparkomplex Samtals 0,1 mg/kg 

(natríum- og kalíumsalt) 
E 162 Rauðrófulitur 20 mg/kg, r.s. betanín 
E 101 Ríbóflavín 20 mg/kg 

133 Briljant blátt FCF 0,2 g/kg 
E 142 Grænt S 50 mg/kg í ber 

0,1 g/kg í lauka RIÐIÐ , 
E 104 Kínólíngult 0,2 gkg í ber — | ððeinsí kokk. 

A teilber og 
0,4 g/kg í lauka lauk 

E 124 Ponceau 4 R 0,2 g/kg "auka 
E 110 Sunset Yellow FCF 0,1 g/kg 
E 102 Tartrasín 0,15 g/kg 

Rotvarnarefni* ......... E 210-213 Bensósýra og sölt 1 g/kg 
E 214-219 Parahydroxíbensósýru- 0,3 g/kg 

esterar og sölt 

E 200-203 Sorbínsýra og sölt 1 g/kg 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 260-263 Ediksýra og sölt 
296,350-352 Eplasýra og sölt 

509 Kalsíumklóríð 1 g/kg 

E 270,325-327 Mjólkursýra og sölt 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

Þráavarnarefni .......... E 300 Askorbínsýra . 
E 301 Natríumaskorbat } Samtals 0,2 g/kg 

Önnur efni ............. Koparsúlfat 0,15 g/kg, aðeins í agúrkur 

09.12. Niðursoðnir garðávextir. 

Bindiefni ............... Sjá 09.11. 

Froðueyðar ............. 900 Tvímetýlfjölsíloxan 10 mg/kg 
E 471 Ein- og tvíglýseríð 2 g/kg 

Litarefni ............... Sjá 09.11. Ekki litarefni sem einungis eru 
leyfð í kokkteilber og -lauka 

Sýrur, basar ogsölt ....... Sjá 09.11. 

Þráavarnarefni .......... Sjá 09.11. 

  

10. SÚPUR, GRAUTAR, SÓSUR OG SULTUR. 
Efnisyfirlit: 

10.1. — Þurrkaðar, frystar og niðursoðnar vörur. 

10.2. Niðurlagðir grautar og niðurlagðar súpur. 

10.3. — Sultur, marmelaði, mauk og hlaup. 
10.4. — Ávaxta- og grænmetissósur (tómatsósa, sinnep o.fl.). 
10.5. Kjöt- og fisksúpur og -sósur. 

  

* 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3 “ 
B 69 

Endurprentað blað. 
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Ákvæði um hámark 

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

  

10.1. Þurrkaðar, frystar og niðursoðnar vörur.* 

Bindiefni ............... 

Bragðaukandi efni** ..... 

Bragðefni .............. 

Froðueyðar ............. 

Kekkjavarnarefni ....... 

Litarefni ............... 

i
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n
 

n
i
t
 
n
t
 

m 

400-405 

414 

471 

472 c 

339-341,450 

412 
410 
407 
322 
440 
460 
461-466 
413 
415 

1404-1442 

620,621 
627 
631 

900 

160 b 
163 
160 e 

160 f 

160 a 

161 g 

150 

150 

100 
160 c 

162 

Agar 

Algínsýra og sölt 

Arabískt gúmmí 

Ein- og tvíglýseríð 

Ein- og tvíglýseríð- 
sítrónusýru 

Fosföt 

Gúargúmmí 
Karóbgúmmí 
Karragenan 

Lesitín 

Pektín 

Sellulósa 
Sellulósueterar 
Tragant 

Xantangúmmí 

Sterkjusambönd 

Glútamínsýra og sölt 
Tvínatríumgúanýlat 

Tvínatríumínósínat 

Bragðefni 
Tvíasetýl 

Tvímetýlfjölsíloxan 

Öll leyfð kekkja- 
varnarefni, 

sjá aukefnaflokk B 6 

Annattólausnir 

Antósýanlausnir 

Beta-apó-karótenal 
Beta-apó-karótensýru- 

etýlester 

Beta-karótín 

Kantaxantín 

Karamellubrúnt 

Karamellubrúnt, 

ammóníerað 

Kúrkúmín 

Papríkuóleóresín 

Rauðrófulitur 

5 g/kg 
5 g/kg 

2 g/kg r.s. P.Os 
Samtals 

20 g/kg 

4 g/kg 

10 g/kg 

5 g/kg   
3 g/kg 
50 mg/kg 
50 mg/kg 

10 mg/kg 

Samtals 10 g/kg, 

aðeins í þurrkaðar vörur 

10 mg/kg, r.s. bixín 

50 mg/kg 

Samtals 50 mg/kg 

30 mg/kg 
4 g/kg 

3 g/kg 

20 mg/kg 

20 mg/kg, r.s. betanín 

  

* Hámarksákvæði um notkun aukefna í þurrkaðar vörur, gilda fyrir tilbúna vöru, sem matreidd er samkvæmt 

leiðbeiningum framleiðanda (að undanskildum kekkjavarnarefnum). 

** 100%-regla gildir fyrir bragðaukandi efni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3 “
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Rotvarnarefni .......... E 220-227 Brennisteinssýrlingur Aðeins úr hráefni sbr. 

og sölt (súlfít, bí- 09.4 og 09.5, 

súlfít og tvísúlfít) samtals 50 mg/kg af til- 
búinni vöru, r.s. SO, 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 260-263 Ediksýra og sölt 

296,350-352 Eplasýra og sölt 

E 270,325-327 — Mjólkursýra og sölt 
E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

Þráavarnarefni* ......... E 300 Askorbínsýra NN . 
E 301 Natríumaskorbat } Samtals 0,2 g/kg 

E 306,307 Tókóferólar 0,1 g/kg 

10.2. Niðurlagðir grautar og niðurlagðar súpur. 

Bindiefni ............... Sjá 10.1. 

Bragðefni .............. Bragðefni 

Froðueyðar ............. Sjá 10.1. 

Litarefni ............... Sjá 10.1. 

Rotvarnarefni* ......... E 210-213 Bensósýra og sölt 1 g/kg 

E 220-227 Brennisteinssýrlingur Aðeins úr hráefni sbr. 

og sölt (súlfít, bí- 09.4 og 09.5. 

súlfít og tvísúlfít) samtals 50 mg/kg af til- 

búinni vöru, r.s. SO, 

E 214-219 Parahydroxíbensó- 

sýruesterar og sölt 0,3 g/kg 

E 200-203 Sorbínsýra og sölt 1 g/kg 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 260-263 Ediksýra og sölt 
296,350-352 Eplasýra og sölt 

E 270,325-327  Mjólkursýra og sölt 
E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

E 334-337,354  Vínsýra og sölt 0,5 g/kg, aðeins í 
ávaxtagrauta 

Sætuefni ............... Aspartam 0,8 g/kg, aðeins í ávaxta- 

grauta. Magn tvíketópípera- 

síns sem myndast við niður- 
brot aspartams, má ekki vera 

yfir 0,2 g/kg 
Sakkarín og sölt 0,2 g/kg 

Þráavarnarefni .......... Sjá 10.1. 

  

10.3. Sultur, marmelaði, mauk og hlaup. 

Bindiefni ............... 

Bragðefni .............. 

Froðueyðar ............. 

Litarefni ............... 

Sjá 10.1. 

Bragðefni 

Sjá 10.1. 

Sjá 10.1. 

Sjá 10.2. 

  

* 100%-regla gildir fyrir þráavarnarefni og rotvarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og 
„Viðauka 3“.
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Ákvæði um hámark 

  

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 260-263 Ediksýra og sölt 

296,350-352 Eplasýra og sölt 
509 Kalsíumklóríð 0,5 g/kg 

E 270,325-327 Mjólkursýra og sölt 

E 450 a Natríumtvífosfat 0,5 g/kg, r.s. PO; 
E 330-333 Sítrónusýra og sölt 
E 334-337,354  Vínsýra og sölt 5 g/kg 

Sætuefni ............... Sakkarín og sölt 0,2 g/kg 

Þráavarnarefni .......... E 300 Askorbínsýra . 
E 301 Natríumaskorbat } Samtals 0,2 g/kg 

  

10.4. Ávaxta- og grænmetissósur (tómatsósa, sinnep, o.fl.).* 

Bindiefni ............... Sjá 10.1. 

Bragðaukandi efni ....... Sjá 10.1. 

Bragðefni .............. Sjá 10.1. 

Litarefni ............... E 160 b Annattólausnir 10 mg/kg r.s. bixín 
E 163 Antósýanlausnir 50 mg/kg 
E 160 e Beta-apó-karótenal 

E 160f Beta-apó-karótensýru- s 
etýlester amtals 50 mg/kg 

E 160 a Beta-karótín 
E 161 g Kantaxantín 30 mg/kg 
E 140 Klórófyll 50 mg/kg 
E 100 Kúrkúmín 20 mg/kg 

E 101 Ríbóflavín 20 mg/kg 
E 150 Karamellubrúnt 4 g/kg 
E 150 Karamellubrúnt, 

ammóníerað 3 g/kg 

Rotvarnarefni** ........ E 210-213 Bensósýra og sölt 1 g/kg 

E 214-219 Parahydroxíbensó- 

sýruesterar og sölt 0,3 g/kg 

E 200-203 Sorbínsýra og sölt 2 g/kg 

Sýrur, basar ogsölt ...... Sjá 10.3. 

Sætuefni ............ Sjá 10.3. 

Þráavarnarefni** ........ E 300 Askorbínsýra } Samtals 0,2 g/kg 

E 301 Natríumaskorbat ' 

E 320,321 BHA, BHT Samtals 50 mg/kg, 
E 306,307 Tókóferólar 0,1 g/kg 
  

10.5. Kjöt- og fisksúpur og -sósur.*** 

Bindiefni ............... Sjá 10.1. 

Bragðaukandi efni** ..... 620 Glútamínsýra og sölt 3 g/kg 
627 Tvínatríumgúanýlat 

631 Tvínatríumínósínat } Samtals 0,1 g/kg 

Bragðefni .............. Sjá 10.1. 
  

Kryddsósur, kryddaðar olíusósur og salatsósur, sjá einnig 04.5. og 13.5. 

100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni, þráavarnarefni og bragðaukandi efni. Sjá Skilgreiningar varðandi 

hámarksákvæði“ og „Viðauka 3“. 

*** Þurrkaðar vörur, sjá 10.1.
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Froðueyðar............. Sjá 10.1. 

Kekkjavarnarefni ....... Sjá 10.1. 

Litarefni ............... Sjá 10.1. 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 260-263 Ediksýra og sölt 

E 339-341 Einfosföt 2 g/kgr.s. P.O., 

aðeins í fisksósur og -súpur 
296,350-352 - Eplasýra og sölt 

E 270,325-327 Mjólkursýra og sölt 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

E 334-337,354  Vínsýra og sölt 5 g/kg 

Þráavarnarefni* ......... E 300 Askorbínsýra } 

E 301 Natríumaskorbat Samtals 0,2 g/kg 
E 310-312 Gallöt 50 mg/kg, aðeins í kjötsósur 

E 306,307 Tókóferólar 0,1 g/kg 

  

11. DRYKKJARVÖRUR. 
Efnisyfirlit: 

11.1. Ferskir og ferskfrystir aldinsafar og þykkni. 

11.2.  Aldinsaftir (yfir 35% aldinsafi). 
11.3. Aldinsaftdrykkir (20-35% aldinsafi). 

11.4. — Gosdrykkir og svaladrykkir (allt að 20% aldinsafi). 
11.5. Maltdrykkir og öl. 
11,6.  Óbrennd vín. 

11.7. Brennd vín. 

11.8. Óáfeng vín og kokkteilblöndur. 
11.9. Kaffi og kaffiduft. 

  

11.10. Te og tedutt. 

Kakódrykkir, sjá matvælaflokk 12.6. (aðrir en bragðbættir mjólkurdrykkir, sbr. 

matvælaflokk 01.2.). 

Ákvæði um hámark 
Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 
  

11.1. Ferskir og ferskfrystir aldinsafar og þykkni. 

Rotvarnarefni* ........ E 210-211 

E 220-227 

E 200-203 

Þráavarnarefni .......... E 300 

E 301 

Önnur efni ............. E 290 

Bensósýra og sölt 

Brennisteinssýrlíngur 
og sölt (súlfít, bí- 

súlfít og tvísúlfít) 
Sorbínsýra og sölt 

Askorbínsýra 

Natríumaskorbat 

Koltvíoxíð 

Pektínasi 

05 g/1 
Samtals Aðeins í 

0,3 g/1, sítrónusafa 
r.s. SO„ 

0,5 g/l 

} Samtals 0,2 g/1 

  

* 

„Viðauka 3 “ 

100%-regla gildir fyrir þráavarnarefni og rotvarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og
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Ákvæði um hámark 

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 
  

11.2. Aldinsaftir (yfir 35% aldinsafi í tilbúnum drykk) 

Froðueyðar ............. E 

Sýrur, basar ogsölt ...... 
E 

E 

Þráavarnarefni .......... 

Önnurefni ............. E 

296,350-352 
270,325-327 
330-333 

Ein- og tvíglýseríð 

Tvímetýlfjölsíloxan 

Eplasýra og sölt 
Mjólkursýra og sölt 

Sítrónusýra og sölt 

Sjá 11.1. 

Koltvíoxíð 

21 

10 mg/l 

  

11.3. Aldinsaftdrykkir (20 til 35% aldinsafi í tilbúnum drykk).* 

  

  

Bindiefni ............... E 400-405 Algínsýra og sölt 

E 412 Gúargúmmí 
E 466 Sullulósueterar 
E 410 Karóbgúmmií 
E 440 Pektín 

Froðueyðar ............. Sjá 11.2. 

Litarefni ............... E 160 a Beta-karótín 35 mg/l, aðeins í 

saftdrykki úr 

sítrusaldinum 

Rotvarnarefni** ........ E 210-211 Bensósýra og sölt 0,5 g/l 

E 220-227 Brennisteinssýrlingur Samtals 50 mg/l, r.s. SOz, 

og sölt (súlfít,bísúl- aðeins í saft sítrusaldina 

fít og tvísúlfít) 
E 200-203 Sorbínsýra og sölt 0,5 g/l 

Önnur efni ............. Sjá 11.1. 

Sýrur, basar ogsölt ...... Sjá 11.2. 

Þráavarnarefni .......... Sjá 11.1. 

11.4. Gosdrykkir og svaladrykkir (með allt að 20% aldinsafa í tilbúnum drykk).* 

Bindiefni ............... E 400-405 Algínsýra og sölt 0,5 g/l 
E 414 Arabískt gúmmí 

432-436 Fjölsorböt 20 mg/l 

E 339-341,450  Fosföt 50 mg/l,r.s. P.Os 
Glýserýl abíetat 0,15 g/l 

E 412 Gúargúmmí 

E 410 Karóbgúmmí 

E 407 Karragenan 1 g/kg Samtals 

E 440 Pektín 10 g/1 

Sakkarósutvíasctat- 

hexaísóbútýrat (SAIB) 0,4 g/1 

E 460 Sellulósa 
E 461-466 Sellulósueterar 0,5 g/1 

491 Sorbitaneinsterat 20 mg/l 

E 413 Tragant 
E 415 Xantangúmmí 0,3 g/1   
  

* Ákvæði um hámarksmagn aukefna miðast við tilbúinn drykk. 

*r 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3 *
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Bragðefni .............. Bragðefni 

Etýlvanillín 

Vanillín 

Froðueyðar ............. Sjá 11.2. 

Kekkjavarnarefni ....... 559 Álsilikat 
552 Kalsíumsilikat 
551 Kísiltvíoxíð 
530 Magnesíumoxíð 10 g/kg, aðeins í duft 

553 a Magnesíumsilikat 

554 Natríumálsilikat 
550 Natríumsilikat 

Litarefni ............... E 160b Annattólausnir 10 mg/l,r.s. bixín 

E 163 Antósýanlausnir 
E 160 e Beta-apó-karótenal 

E 160 f Beta-apó-karótensýru- Samtals 40 mg/l 

etýlester 

E 160 a Beta-karótín 
E 132 Indigótín 10 mg/l 

E 150 Karamellubrúnt 6g/l 

E 150 Karamellubrúnt, 

ammóníerað Samtals 4 g/l 
E 150 Karamellubrúnt, 

ammóníerað og súlfíterað 

E 104 Kínólíngult 20 mg/l 
E 140 Klórófyll 
E 141 Klórófyllín-koparkomplex Samtals 50 mg/l 

(kalíum- og natríumsalt) 
E 100 Kúrkúmín 10 mg/l 
E 162 Rauðrófulitur 30 mg/l, r.s. betanín 

101 a Ríbóflavín-S-fosfat 20 mg/l 

Rotvarnarefni* ......... E 210-211 Bensósýra og sölt 0,5 g/1 

E 220-227 Brennisteinssýrlíngur 
og sölt (súlfít,bí- 20 mg/l, r.s. SO. 

súlfít og tvísúlfít) 

aðeins úr hráefni 
E 214-219 Parahydroxíbensósýru- 

esterar og sölt 0.3 g/1 

E 200-202 Sorbínsýra og sölt 1 gl 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 260-263 Ediksýra og sölt 
296,350-352 - Eplasýra og sölt 

E 338 Fosfórsýra 0,6 g/1 

501 Kalíumbíkarbónat 
508,509,511 — Klóríð Samtals 5 g/l 

E 270,325-327 Mijólkursýra og sölt 

500 Natríumkarbónöt 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 
514-516,518  Súlföt 

E 334-337,354 — Vínsýra og sölt 0,5 g/1   
  

* 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“og „Viðauka 3“
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Sætuefni* .............. Asesúlfam-K 0,5 g/1 

Aspartam 0,5 g/1 Magn tvíketópíer- 
Sakkarín og sölt 50 mg/l ansíns sem mynd 

Sýklamat og sölt 0,4 g/1 ast við niður- 

brot aspartams, 

má ekki vera 

meira en 0,2 g/1 

Þráavarnarefni .......... Sjá 11.1. 

Önnurefni ............. 297 Fúmarsýra 3g/1 
Kaffein 135 mg/l 

Kínín og sölt 80 mg/l, r.s. kínín 
E 290 Koltvíoxíð 

11.5. Maltdrykkir og öl. 

Bindiefni .............. E 414 Arabískt gúmmí 
E 407 Karragenan 0,2 g/l 

E 405 Própýlenglýkólalgínat 0,1 g/1 
E 461-466 Sellulósueterar 0,2 g/l 

Froðueyðar ............ 900 Tvímetýlfjölsíloxan 10 mg/l 

Litarefni .............. E 150 Karamellubrúnt 8 gl 

E 150 Karamellubrúnt, 
ammóníerað 3 gl 

Sýrur, basar ogsölt ..... 513-516 Brennisteinssýra og sölt 

E 338-341 Fosfórsýra og einfosföt 0,6 g/1, r.s. PO; 
526 Kalsíumhydroxíð 
529 Kalsíumoxíð 

E 270,325-327 - Mjólkursýra og sölt 
507-510 Saltsýra og sölt 

Þráavarnarefni .......... E 300 Áskorbínsýra } Samtals 0,1 g/l 

E 301 Natríumaskorbat 
E 220-227 Brennisteinssýrlingur 

og sölt (súlfít,bí- Samtals 20 mg/l, r.s. SO. 
súlfít og tvísúlfít) 

Önnurefni ............. E 290 Koltvíoxíð 

11.6. Óbrennd vín. 

Bindiefni ............... E 414 Arabískt gúmmí 

E 466 Karboxímetýlsellulósa 1 g/l 

E 404 Própýlenglýkólalgínat 0,1 g/1 

E 461-466 Sellulósueterar 0,2 g/1 
E 415 Kantangúmmí 0,5 g/l 

Bragðefni ............. Bragðefni 

Litarefni ............... E 123 Amarant 10 mg/l 

E 160b Annattólausnir 20 mg/l, r.s. bixín 

E 163 Antósýanlausnir 50 mg/l 

E 160 e Beta-apó-karótenal 

E 160 f Beta-apó-karótensýru- Samtals 50 mg/l 
etýlester 

E 160 a Beta-karótín 
133 Briljant blátt FCF 40 mg/l 

E 142 Grænt S 20 mg/l 
E 132 Indigótín 50 mg/l 

  

* Ekki er heimilt að blanda saman sætuefnunum sýklamat og sakkarín.
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E 150 Karamellubrúnt 8 gl 

E 150 Karamellubrúnt, 

ammóníerað 
E 150 Karamellubrúnt, Samtals 3 g/l 

ammóníerað og súlfíterað 
E 120 Karmín 0,15 g/1, r.s. karmínsýra 
E 104 Kínólíngult 25 mg/l 
E 100 Kúrkúmín 20 mg/l 
E 124 Ponceau 4 R 20 mg/l 
E 162 Rauðrófulitur 50 mg/l, r.s. betanín 
E 110 Sunset Yellow FCF 0,15 g/1 
E 102 Tartrasín 0,2 g/1 

Rotvarnarefni* ......... E 210-213 Bensósýra og sölt 0,5 g/1 
E 220-227 Brennisteinssýrlingur 

og sölt (súlfít, bí- Samtals 0,3 g/1, r.s. SO 
súlfít og tvísúlfít) 

E 200-203 Sorbínsýra og sölt 0,5 g/1 

Sýrur, basar og sölt ...... E 170 Kalsíumkarbónat 

E 300-333 Sítrónusýra og sölt 

Þráavarnarefni .......... Sjá 11.1. 

Önnurefni ............. E 290 Koltvíoxíð 

Tannín 

11.7. Brennd vín. 

Bindiefni ............... E 406 Agar 

E 414 Arabískt gúmmí 

E 422 Glýseról 
E 440 Pektín 

Bragðefni .............. Bragðefni 
Tvíasetýl 

Vanillín 

Litarefni ............... Sjá 11.6. 

Auk þess: 

E 175 Gull } í 
A E 174 Silfur eins í líkjör 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 260-263 Ediksýra og sölt 

E 270,325-327 — Mjólkursýra og sölt 

500 Natríumbíkarbónat 

500 Natríumkarbónat 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

  

11.8. Óáfeng vín og kokkteilblöndur (þ.m.t. síróp). 

Bindiefni............... 

E 42 

Bragðaukandi efni ....... 620,621 

Bragðefni .............. 

Sjá 11.4. 
Auk þess: 

Glýseról 

Glútamínsýra og sölt 

Bragðefni 

0,1 gl 

  

* 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3“
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Litarefni ............... Sjá 11.6. 

Rotvarnarefni .......... Sjá 11.6. 

Sýrur, basar og sölt ...... 536 Kalíumferrósýaníð Til útfellinga 

E 170 Kalsíumkarbónat 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

E 334-337,354 — Vínsýra og sölt 0,5 g/l 

Þráavarnarefni .......... Sjá 11.1. 

Önnurefni ............. E 290 Koltvíoxíð 
Pektínasi 

Tannín 

  

11.9. Kaffi og kaffiduft. 

  

Kekkjavarnarefni ....... E lc Þríkalsíumeinfosfat 

Sýrur, basar og sölt ...... E 300 Askorbínsýra 5 g/kg 

E 260 Ediksýra 10 g/kg 
296 Eplasýra 10 g/kg 

525 Kalíumhydroxíð 10 g/kg Aðeins í 

501 Kalíumkarbónat 10 g/kg kaffiduft 

524 Natríumhydroxíð 10 g/kg 

500 Natríumkarbónat 10 g/kg 
E 330 Sítrónusýra 10 g/kg 
E 334 Vínsýra 10 g/kg 

11.10. Te og teduft. 

Bragðefni .............. Bragðefni Aðeins í jurta- 

og kryddte Aðeins 

Kekkjavarnarefni ....... Sjá 11.9. í pokate 

og teduft 

Sýrur, basar og sölt ...... Sjá 11.9. 

  

12. SYKUR, HUNANG, KAKÓ OG SÆLGÆTI. 
Efnisyfirlit: 

12.1. 
12.2. 

12.3. 
12.4. 
12.5. 
12.6. 
12.7. 
12.8. 

Sykur (molasykur, strásykur, flórsykur, púðursykur og annar hrásykur). 

Aðrar súkrósuvörur, gervihunang, kandís, aðrar ein- og tvísykrur, t.d. frúktósa, 

galaktósa, glúkósa, laktósa og maltósa. 
Invert sykur. 

Hunang. 

Möndlumassi og marsipan. 
Kakó og kakóvörur. 

Súkkulaði. 
Konfekt og súkkulaðifyllingar, sykurfyllingar, brjóstsykur, lakkrísvu, "r, sælgætist- 

öflur, tyggigúmmí, karamellur, súkkulíki o.fl. þess háttar.
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Ákvæði um hámark 
Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 
  

12.1. Sykur (molasykur, strásykur, flórsykur, púðursykur og annar hrásykur). 

Kekkjavarnarefni ....... E 341 a-c Kalsíumeinfosföt 7 g/kg, r.s., PO, 

aðeins í flórsykur 
552 Kalsíumsilikat 
553 a Magnesíumsilikat | Samtals 1,5 g/kg. 
550 Natríumsilikat aðeins í flórsykur 

Litarefni ............... E 150 Karamellubrúnt, 10 g/kg, aðeins í 
ammóníerað púðursykur 

  

12.2. Aðrar súkrósuvörur, síróp, gervihunang, kandís, aðrar ein- og tvísykrur, t.d. frúktósa, galatósa, glukósa, 

laktósa og maltósa. 

Bragðefni .............. Bragðefni Aðeins í gervihunang 
Etýlvanillín 
Vanillín 

Kekkjavarnarefni ....... Sjá 12.1. 

Litarefni ............... E 150 Karamellubrúnt, 
ammóníerað 10 g/kg 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 330-333 Sítrónusýra og sölt 20 g/kg 

  

12.3. Invert sykur. 

Önnur efni (hvatar) ...... Invertasi 

  

12.4. Hunang. 

  

12.5. Möndlumassi og marsipan. 

Bindiefni ............... E 422 Glýseról 

E 420 Sorbitól } Samtals 50 g/kg 

Bragðefni .............. Bragðefni 

Litarefni ............... Sjá 12.8. 

Rotvarnarefni* ......... E 210,211 Bensósýra og sölt 1 g/kg 
E 214-219 Parahydroxíbensó- 

sýruesterar 1 g/kg 

E 200-202 Sorbínsýra og sölt 1 g/kg 

Þráavarnarefni .......... E 320,321 BHA, BHT Samtals 20 mg/kg 
E 306,307 Tókóferólar 0,2 g/kg 

Önnur efni (hvatar) ...... Invertasi 

  

12.6. Kakó og kakóvörur. 

Bindiefni ............... E 414 Arabískt gúmmí 

E 471 Ein- og tvíglýseríð 
E 407 Karragenan Aðeins í kakóduft, 1 g/1 

í tilbúnum drykk 

E 322 Lesitín 
E 466 Natríumkarboxímetýl- 

sellulósa 
  

* 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3“.
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Bragðefni .............. Bragðefni 
Etýlvanillín 

Vanillín 

Kekkjavarnarefni ....... E 31 a-c Kalsíumeinfosföt Samtals 10 g/kg, aðeins í 

554 Natríumálsilikat súkkulaði- og kakóduft 
(r.s. P,Os fyrir einfosföt) 

Sýrur, basar ogsölt ...... 503 Ammóníumbíkarbónat 
527 Ammóníumhydroxíð 
503 Ammóníumkarbónat 
501 Kalíumbíkarbónat 
525 Kalíumhydroxíð 
501 Kalíumkarbónat 
504 Magnesíumbíkarbónat Samtals 50 g/kg 

528 Magnesíumhydroxíð 
504 Magnesíumkarbónat 

530 Magnesíumoxíð 

500 Natríumbíkarbónat 
524 Natríumhydroxíð 

500 Natríumkarbónat 

E 330 Sítrónusýra 
E 334 Vínsýra } Samtals 5 g/kg 

Sætuefni ............... Aspartam Aðeins í kakóduft, 0,4 g/1 
í tilbúnum drykk 

12.7. Súkkulaði. 

Bindiefni ............... 442 Ammóníumfosfatíð 7 g/kg 
E 471 Ein- og tvíglýseríð 15 g/kg 

E 475 Fjölglýserólesterar Samtals 
476 Fjölglýserólesterar Samtals 7 g/kg 20 g/kg 

interesteraðrar ríkínólsýru 

E 322 Lesitín S g/kg 

491-492 Sorbitanesterar 5 g/kg, til yfirborðsmeðferðar 

Bragðefni .............. Bragðefni 
Etýlvanillín 
Vanillín 

Sýrur, basar og sölt. Sjá 12.6. 

  

12.8. Konfekt og súkkulaðifyllingar, sykurfyllingar, brjóstsykur, lakkrísvörur, sælgætistöflur, *tyggigúmmí, 

karamellur, súkkulíki o.fl. þess háttar. 

Bindiefni ............... 400-405 
414 
475 

422 
412 

322 
450 c 

450 b 

440 ol
lu

 
e
o
s
 
u
s
!
 Algínsýra og sölt 

Arabískt gúmmí 

Fjölglýserólesterar 

Glýseról 
Gúargúmmí 

Lesitín 
Natríumfjölfosfat 
Natríumþrífosfat 

Pektín 

5 g/kg 

5 g/kg 
30 g/kg 

} Samtals 1 g/kg, r.s. P,Os 

  

* Hráefni (gúmmí) til framleiðslu á tyggigúmmíi verður að uppfylla þau skilyrði sem sett eru í gildandi FDA-reglum 
í Bandaríkjunum (Code of Federal Regulations, paragraf 172.615, „Chewing gum base“).
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E 460 Sellulósa 
491-495 Sorbitanesterar 5 g/kg 

1404-1442 Sterkjusambönd 

E 406 Agar 

E 471 Ein- og tvíglýseríð 
E 472 ad Ein- og tvíglýseríðesterar 
E 472 e Ein- og tvíglýseríðesterar 

tvíasetýlvínsýru 5 g/kg 

E 410 Karóbgúmmií Samtals 20 g/kg 

E 407 Karragenan 4 g/kg 

E 461,464-466  Sellulósueterar 10 g/kg 
E 413 Tragant 

E 415 Xantangúmmí 5 g/kg 

Bragðefni .............. Bragðefni 

Etýlvanillín 
Vanillín 

Froðueyðar ............. 900 Tvímetýlfjölsíloxan 10 mg/kg 

Kekkjavarnarefni ....... 551 Kísiltvíoxíð 2 g/kg 

Litarefni ............... E 160b Annattólausnir 5 mg/kg, r.s. bixín 
E 163 Antósýanlausnir 

E 160 e Beta-apó-karótenal 

E 160f Beta-apó-karótensýru- Samtals 0,1 g/kg 

etýlester 

E 160 a Beta-karótín 
(Heimild fyrir E 127 E 127 Erýtrósín 30 mg/kg 

er í endurskoðun E 132 Indigótín 60 mg/kg 
E 172 Járnoxíð og-hydroxíð 0,1 g/kg 

E 170 Kalsíumkarbónat 
E 161 g Kantaxantín 60 mg/kg, 0,1 g/kg í tyggigúmmí 

E 150 Karamellubrúnt 6 g/kg 
E 150 Karamellubrúnt, 9 g/kg 

ammóníerað 
E 150 Karamellubrúnt,„ammón- 12 g/kg 

íerað og súlfíterað 

E 120 Karmín 0,1 g/kg, r.s. karmínsýra 

E 104 Kínólíngult 30 mg/kg 
E 140 Klórófyll 
E 141 Klórófyll-koparkomplex Samtals 0,1 g/kg 

E 141 Klórófyllín-koparkomplex 

(kalíum- og natríumsalt) 

E 100 Kúrkúmín 20 mg/kg 
E 160c Papríkuóleóresín 

E 162 Rauðrófulitur 20 mg/kg, r.s. betanín 
E 101 Ríbóflavín 20 mg/kg 

E 171 Títantvíoxíð 5 g/kg 

E 153 Viðarkolsvart 

Rotvarnarefni* ......... E 210-213 Bensósýra og sölt 1 g/kg 

E 220-227 Brennisteinssýrlingur 0,1 g/kg, r.s. SO., 
og sölt (súlfít, bí- 

súlfít og tvísúlfít) 

aðeins úr glúkósusírópi 

  

* 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3“ 

Endurprentað blað. 
 



Nr. 409 988 15. júlí 1988 
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Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

E 214-219 Parahydroxíbensósýru- 

esterar og sölt 0,3 g/kg 

E 280-283 Própíónsýra og sölt Aðeins í lakkrís, 1 g/kg 

E 200-203 Sorbínsýra og sölt 2 g/kg 

Sýrur, basar ogsölt ...... Ammóníumeinfosföt 
503 Ammóníumbíkarbónat 

527 Ammóníumhydroxíð 

503 Ammóníumkarbónat 

510 Ammóníumklóríð 70 g/kg 

E 260-263 Ediksýra og sölt 

296,350-352 Eplasýra og sölt 

E 339-341 Einfosföt } Samtals Í g/kg, r.s. PO; 
E 338 Fosfórsýra 

501 Kalíumbíkarbónat 

501 Kalíumkarbónat 

508 Kalíumklóríð 

509 Kalsíumklóríð 
504 Magnesíumkarbónat 

S11 Magnesíumklóríð 
E 270,325-327 — Mjólkursýra og sölt 

576 Natríumglúkónat 

500 Natríumbíkarbónat 

500 Natríumkarbónat 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

E 334-337,354  Vínsýra og sölt 5 g/kg 

Sætuefni“ ............... Asesúlfam-K 0,7 g/kg, aðeins í sælgætistöflur 

Aspartam 2 g/kg, aðeins í tyggigúmmí 

Maltitól og malti- 
tólsíróp Samtals 100 g/kg, nema í tyggi- 

E 421 Mannitól gúmmí og sælgætistöflur, þar 

E 420 Sorbitól sem engin hámarksákvæði 
Xylitól eru sett. 

Sakkarín og sölt Aðeins í tyggigúmmí (,3 g/kg og 

sælgætistöflur 0,5 g/kg 

Yfirborðsefni ........... 901 Bívax 

905 Parafínolía 
905 Parafínvax Samtals 5 g/kg 

904 Shellakk 
E 470,570,572 Sterínsýra og sölt 

903 Karnabauvax 

553 a Magnesíumsilikat | Samtals 20 g/kg 
554 Natríumálsilikat 

Þráavarnarefni** ........ E 300 Askorbínsýra } Samtals 0,2 g/kg 

E 301 Natríumaskorbat 
E 321 BHT Aðeins í tyggigúmmí 0,4 g/kg 

E 310 Própýlgallat 20 mg/kg 
E 306,307 Tókóferólar 0,2 g/kg 

Önnur efni (hvatar) ...... Invertasi 

  

* Vörur sem innihalda sykuralkóhóla, skulu merktar samkvæmt ákvæðum 34. greinar reglugerðar um merkingu 

neytendaumbúða fyrir matvæli og aðrar neysluvörur, frá júlí 1988. 

** 100%-regla gildir fyrir þráavarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3“.
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13. MATARSALT, EDIK, KRYDD OG KRAFTUR. 
Efnisyfirlit: 
13.1.  Matarsalt. 
13.2. Ediksýra, edik, kryddedik. 
13.3.  Jurtakrydd, söxuð og möluð, hrein jurtakrydd og blöndur þeirra. 
13.4. Aðrar kryddblöndur. 

13.5. Kryddsósur og kryddúrdráttur (kryddextrat), s.s. sojasósa og worchestersósa. 
13.6. Súpu- og sósukraftur. 

  

Ákvæði um hámark 
Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 
  

13.1. Matarsalt. 

Kekkjavarnarefni ....... 559 Álsilikat 

501 Kalíumkarbónat 

E 170 Kalsíumkarbónat 

552 Kalsíumsilikat 

551 Kísiltvíoxíð 

504 Magnesíumkarbónat Samtals 10 g/kg, r.s. P.Os 

530 Magnesíumoxíð | fyrir fostat 

553 a Magnesíumsilikat 
554 Natríumálsilikat 

550 Natríumsilikat 

E 341c Þríkalsíumeinfosfat 

536 Kalíumferrósýaníð V Samtals 20 mg/kg 
535 Natríumferrósýaníð J 

  

13.2. Ediksýra, edik og kryddedik. 

Bragðefni .............. Bragðefni 

Litarefni ............... E 150 Karamellubrúnt 4 g/kg 
E 150 Karamellubrúnt, 3 gkg 

ammóníerað 

Rotvarnarefni .......... E 200-203 Sorbínsýra og sölt 0,4 g/kg 

  

13.3. Jurtakrydd, söxuð og möluð, hrein jurtakrydd og blöndur þeirra. 

Kekkjavarnarefni ....... Sjá 13.1. 

  

13.4. Aðrar kryddblöndur. 

Bindiefni ............... E 414 Arabískt gúmmí 

E 470 Kalsíumsterat 

572 Magnesíumsterat Samtals 30 g/kg 
491 Sorbitaneinsterat 

1404-1442 Sterkjusambönd 

Bragðaukandi efni ....... 620,621 Glútamínsýra og sölt 

627 Tvínatríumgúanýlat 
631 Tvínatríumínósínat 

Bragðefni .............. Bragðefni 

Kekkjavarnarefni ....... Sjá 13.1. 

Litarefni ............... Sjá 13.2.
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Sýrur, basar og sölt ...... E 330-333 Sítrónusýra og sölt 
E 334-337,354 — Vínsýra og sölt 5 g/kg 

Þráavarnarefni .......... E 300 Askorbínsýra } 

E 301 Natríumaskorbat Samtals 0,2 g/kg 

  

13.5. Kryddsósur og kryddúrdráttur (kryddextrat), s.s. sojasósa og Worchestersósa.* 

  

Bindiefni ............. E 339-341 Einfosföt 3 g/kg, r.s. PO; 

Bragðaukandi efni ..... Sjá 13.4. 

Bragðefni ............ Bragðefni 

Litarefni ............. Sjá 13.2. 

Rotvarnarefni** ...... E 210-213 Bensósýra og sölt 2 g/kg 
E 200-203 Sorbínsýra og sölt 2 g/kg 

Þráavarnarefni“* ...... E 304 Askorbýlpalmitat 0,3 g/kg 
E 320,321 BHA, BHT Samtals 0,1 g/kg 

E 310-312 Gallöt 0,1 g/kg 
E 306,307 Tókóferólar 0,5 g/kg 

13.6. Súpu- og sósukraftur. 

Bindiefni ............. 1404-1442 Sterkjusambönd 

Bragðaukandi efni** 620,621 Glútamínsýra og sölt 2 g/kg 

627 Tvínatríumgúanýlat 50 mg/kg 
631 Tvínatríumínósínat 50 mg/kg 

Bragðefni ............ Bragðefni 

Kekkjavarnarefni ..... E la Einkalsíumeinfosfat } Samtals 10 g/kg í duft, 
551 Kísiltvíoxíð r.s. P,Os fyrir einfosfat 

Litarefni ............. Sjá 13.2. 

Rotvarnarefni ........ Sjá 13.5. 

Sýrur, basar og sölt 500 Natríumbíkarbónat 4 g/kg 
E 330 Sítrónusýra 4 g/kg 
E 334 Vínsýra 4 g/kg 

Þráavarnarefni ........ Sjá 13.5. 

  

14. SÉRFÆÐA. 
Efnisyfirlit: 
14.1. — Þurrmjólkurblöndur og eftirlíkingar fyrir ungbörn. 

14.2. — Þurrefni í ungbarnagrauta og önnur ungbarnafæða unnin úr kornvörum. 
14.3. Niðursoðin og niðurlögð ungbarnafæða. 

14.4. Safi og saft fyrir ungbörn. 

14.5. Fæði fyrir sykursjúka og megrunarfæða. 

  

* Kryddaðar olíusósur og salatsósur, grænmetis- og ávaxtasósur, sjá 04.5, 10.4. 

** 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni, þráavarnarefni og braðaukandi efni. Sjá „Skilgreiningar varðandi 
hámarksákvæði“ og „Viðauka 3 “
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Aukefnaflokkur Númer Aukefni 
Ákvæði um hámark 

og athugasemdir 
  

14.1. Þurrmjólkurblöndur og eftirlíkingar fyrir ungbörn.* 

  

Bindiefni ............... E 471 Ein- og tvíglýseríð 0,6 g/kg 

E 322 Lesitín 1 g/kg 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 331 Natríumsítrat Samtals 2 g/kg 
E 330 Sítrónusýra 

Þráavarnarefni** ........ E 304 Askorbýlpalmitat 20 mg/kg 
E 306,307 Tókóferólar 20 mg/kg 

14.2. Þurrefni í ungbarnagrauta og önnur ungbarnafæða unnin úr kornvörum.* 

Bindiefni ............... Sjá 14.1. 

Bragðefni .............. Vanillín 0,5 g/kg 

Sýrur, basar ogsölt ...... Sjá 14.1. 

Þráavarnarefni .......... Sjá 14.1. 

  

14.3. Niðursoðin og niðurlögð ungbarnafæða (safi og saft sjá 14.4.). 

Bindiefni ............... 1414 Asetýlerað tví- 

sterkjufosfat Samtals 10 g/kg 

1411,1412 Tvísterkjufosfat 

E 471 Ein- og tvíglýseríð 10 g/kg 
E 410 Karóbgúmmí 10 g/kg 

E 440 Pektín 10 g/kg 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 260-263 Ediksýra 0,25 g/kg 

296,350-352 Eplasýra 1 g/kg 
E 333 Kalsíumsítrat } Samtals 2 g/kg 
E 330 Sítrónusýra 

Þráavarnarefni .......... E 300 Askorbínsýra } Samtals 0,2 g/kg 

E 301 Natríumaskorbat 

  

14.4. Safi og saft fyrir ungbörn (unnið úr berjum, ávöxtum eða grænmeti).* 

Bindiefni ............... E 440 Pektín 10 g/1 

Sýrur, basar ogsölt ...... E 330 Sítrónusýra 291 

Þráavarnarefni ........... Sjá 14.3. 

  

14.5. Fæði fyrir sykursjúka og megrunarfæða.*** 

Sætuefni ............... Asesúlfam-K Vörur í flokkum 11.4. 12.8. 
15.1, 17.8 

Aspartam Vörur í flokkum 01.2.03.1. 
11.4,12.6, 12.8. 15.1.17.8 

Maltitól og maltitól- 
síróp Vörur í flokkum 12.8, 15.1 

  

* Ákvæði um hámark miðast við vöru tilbúna til neyslu. 
100%-regla gildir fyrir þráavarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3" 

*** Aukaefni eru leyfð samkvæmt ákvæðum í flokkum | til 17. 

kk 

B 70
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E 421 Mannitól Vörur í flokkum 12.8, 15.1 

Sakkarín og sölt 

E 420 Sorbitól 

Sýklamat og sölt 

Xylitól 

Vörur í flokkum 03.1, 10.2, 

10.3, 10.4,11.4,12.8, 15.1, 

16, 17.8 

Vörur í flokkum 12.8, 15.1, 

16, 17.8 

Vörur í flokkum 11.4, 17.8 

Vörur í flokkum 12.8, 15.1 

  

15. BÆTIEFNI OG NÁTTÚRUVÖRUR. 
Efnisyfirlit: 
15.1. — Vítamíntöflur og -drykkir, steinefnatöflur, bætiefnablöndur, ginseng, próteinduft 

o.þ.h. vörur. 

  

Ákvæði um hámark“ 

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 
  

15.1. Vítamíntöflur og -drykkir, steinefnatöflur, bætiefnablöndur, ginseng, próteinduft o.þ.h. vörur .** 

Bindiefni ............... E 406 Agar 
E 400-405 Algínsýra og sölt 
E 414 Arabískt gúmmí 
E 471 Ein- og tvíglýseríð 

432-436 Fjölsorböt 
E 422 Glýseról 0,5 g/daglegan skammt 

E 412 Gúargúmmí 
E 410 Karóbgúmmií 
E 322 Lesitín 
E 440 Pektín 
E 460 Sellulósa 

E 461,464-466  Sellulósueterar 

E 413 Tragant 
E 415 Xantangúmmí 

Bragðefni .............. Bragðefni 
Etýlvanillín 

Vanillín 

Froðueyðar ............. 900 Tvímetýlfjölsíloxan 

Hjálparefni ............. 553 b Talkúm, asbestfrítt 

Kekkjavarnarefni ....... 559 Álsilikat 
552 Kalsíumsilikat 
551 Kísiltvíoxíð 
530 Magnesíumoxíð 

553 a Magnesíumsilikat 

550 Natríumsilikat 
  

Hollustuvernd ríkisins ákvarðar í hverju tilviki leyfilegt hámarksmagn aukefna, sem ekki er gefið hámarksgildi 

(t.d. fyrir litarefni og sætuefni). 

** Við merkingu umbúða, fyrir vörur sem seldar eru sem töflur eða hylki, er heimilt að telja bindiefni, froðueyða, 

kekkjavarnarefni, yfirborðsefni, sýrur, basa og sölt til hjálparefna.
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Litarefni ............... E 160 e Beta-apó-karótenal 

E 160a Beta-karótín 
E 172 Járnoxíð og -hydroxíð 
E 170 Kalsíumkarbónat 
E 161 g Kantaxantín 
E 140 Klórófyll 
E 141 Klórófyllín-koparkomplex 

(kalíum- og natríumsalt) 
E 101 Ríbóflavín 
E 171 Títantvíoxíð 
E 153 Viðarkolsvart 

Rotvarnarefni* ......... E 210-213 Bensósýra og sölt 1 g/kg 
E 214-219 Parahydroxíbensósýru- 0,3 g/kg 

esterar og sölt 

E 200-203 Sorbínsýra og sölt 1 g/kg 

Sýrur, basar og sölt ...... E 339-341,450  Fosföt 
501 Kalíumbíkarbónat 
501 Kalíumkarbónat 
515 Kalíumsúlfat 

E 170 Kalsíumkarbónat 
516 Kalsíumsúlfat 
504 Magnesíumkarbónat 
518 Magnesíumsúlfat 
500 Natríumbíkarbónat 
500 Natríumkarbónat 
514 Natríumsúlfat 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 

E 334-337,354  Vínsýra og sölt 5 g/kg 

Sætuefni ............... 

Yfirborðsefni ........... 

E 421 
E 420 

901 
905 
905 
904 

E 470,570,572 
903 
553 a 
554 

Asesúlfam-K 

Aspartam 

Sakkarín og sölt 

Maltitól 

Mannitól 

Sorbitól 

Xylitól 

Bívax 

Parafínolía 

Parafínvax 

Shellakk 

Sterínsýra og sölt 

Karnabauvax 

Magnesíumsilikat 
Natríumálsilikat 

Aðeins samkvæmt leyfi 
Hollustuverndar ríkisins 

Samtals | g/daglegan skammt 

Samtals 5 g/kg 

Samtals 20 g/kg 

  

* 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3“
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16. MATVÆLI OG AÐRAR NEYSLUVÖRUR SEM EKKI ER AÐ FINNA Í 

FLOKKUM 1 TIL 15. 

Efnisyfirlit: 

Til skýringar: Matvæli og aðrar neysluvörur, sem ekki er hægt að flokka samkvæmt 

matvælaflokkum 1 til 15, skal telja til 16. flokks. 

Sem dæmi má nefna eftirtaldar vörur/vöruflokka: 
— Kökuskreytingar og aðrar þ.h. vörur. 
— Búðingar, aðrir en mjólkurbúðingar. 

— Blandaðar vörur, s.s. salöt (samsettar úr hráefnum sem teljast til mismunandi 

matvælaflokka). 

  

Ákvæði um hámark 

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 
  

16. MATVÆLI OG AÐRAR NEYSLUVÖRUR SEM EKKI ER AÐ FINNA Í FLOKKUM 1 TIL 15. 

Bindiefni ............... E 406 Agar 5 g/kg 

E 401-404 Algínsýra og sölt 5 g/kg 

E 414 Arabískt gúmmí 
E 471 Ein- og tvíglýseríð 
E 472 a-e Ein- og tvíglýseríð- 5 g/kg 

esterar 
E 475 Fjölglýserólesterar 2 g/kg 

E 339-341,450 Fosföt 2 g/kg, r.s. P,Os 
E 412 Gúargúmmí 

E 410 Karóbgúmmí 20 g/kg 

E 407 Karragenan 4 g/kg 

E 322 Lesitín 
E 440 Pektín 
E 460 Sellulósa 
E 461,464-466 Sellulósueterar 5 g/kg 

491-495 Sorbitanesterar 5 g/kg 
1404-1442 Sterkjusambönd 

E 413 Tragant 20 g/kg 
E 415 Xantangúmmí S gkg 
E 422 Glýseról | 
E 421 Mannitól Samtals 50 g/kg 

E 420 Sorbitól 

Bragðaukandi efni* ...... 620,621 Glútamínsýra og sölt 3 g/kg 

627 Tvínatríumgúanýlat } Samtals 0,1 g/kg 
631 Tvínatríumínósínat 

Bragðefni .............. Bragðefni 
637 Etýlmaltól 

Etýlvanillín 

Tvíasetýl 
Vanillín 

Froðueyðar ............. 900 Tvímetýlfjölsíloxan 10 mg/kg 

Kekkjavarnarefni ....... Öll leyfð kekkjavarnar- Samtals 10 g/kg, 
efni, sjá aukefnaflokk B 6 aðeins í duft 

  

* 100%-regla gildir fyrir bragðaukandi efni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ og „Viðauka 3“
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Ákvæði um hámark 
AuKefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

Litarefni ............... E 160 b Annattólausnir 10 mg/kg, r.s. bixín 
E 163 Antósýanlausnir 50 mg/kg 
E 160 e Beta-apó-karótenal 

E 160 f Beta-apó-karótensýru- 
etýlester Samtals 50 mg/kg 

E 160 a Beta-karótín 

(Heimild fyrir E 127 E 127 Erýtrósín 30 mg/kg, aðeins í búðinga 
er Í endurskoðun) og kökuskraut 

E 172 Járnoxíð og -hydroxíð 0,1 g/kg 
E 132 Indigótín 50 mg/kg 

E 161 g Kantaxantín 20 mg/kg 
E 150 Karamellubrúnt 
E 150 Karamellubrúnt, Samtals 4 g/kg 

ammóníerað 
E 104 Kínólíngult 30 mg/kg 
E 140 Klórófyll 
E 141 Klórófyllín-koparkomplex Samtals 20 mg/kg 

(kalíum- og natríumsalt) 
E 100 Kúrkúmín 20 mg/kg 
E 162 Rauðrófulitur 50 mg/kg, r.s. betanín 

E 101 Ríbóflavín 20 mg/kg 
E 171 Títantvíoxíð 3 g/kg 

E 153 Viðarkolsvart 2 g/kg 

Rotvarnarefni* ......... E 210-213 Bensósýra og sölt 1 g/kg 
E 214-219 Parahydroxíbensósýru- 

esterar og sölt 0,3 g/kg 
E 280-283 Própíónsýra og sölt 1 g/kg 

E 200-203 Sorbínsýra og sölt 1 g/kg 

Sýrur, basar ogsölt ...... 503 Ammóníumkarbónat 

E 260-263 Ediksýra og sölt 
E 339-341 Einfosföt 

296,350-352 Eplasýra og sölt 
501 Kalíumbíkarbónat 
501 Kalíumkarbónat 
508 Kalíumklóríð 

E 170 Kalsíumkarbónat 
509 Kalsíumklóríð 

E 270,325-327 — Mijólkursýra og sölt 

500 Natríumbíkarbónat 
500 Natríumkarbónat 

E 330-333 Sítrónusýra og sölt 
E 334-337,354 — Vínsýra og sölt 5 g/kg 

Sætuefni ............... Sakkarín og sölt 0,2 g/kg 

E 420 Sorbitól 100 g/kg 

Þráavarnarefni* ......... E 300 Askorbínsýra , 

E 301 Natríumaskorbat Samtals 0,2 g/kg 
E 304 Askorbýlpalmitat 0,2 g/kg 

E 320,321 BHA, BHT Samtals 50 mg/kg 

E 310-312 Gallöt 50 mg/kg 
E 306,307 Tókóferólar 0,2 g/kg 

  

* 100%-regla gildir fyrir rotvarnarefni og þráavarnarefni. Sjá „Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði“ 
„ Viðauka 3 

og
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17. AUKEFNI TIL HEIMILISNOTA SEM BJÓÐA MÁ TIL SÖLU Í VERSLUNUM.* 

  

  

  

  

  

Efnisyfirlit: 

17.1. — Bindiefni. 

17.2. Bragðaukandi efni. 

17.3. Kekkjavarnarefni. 

17.4. Litarefni. 

17.5. — Lyftiefni (duft). 
17.6. Rotvarnarefni. 

17.7. Sýrur, basar og sölt. 

17.8. Sætuefni. 

17.9. — Onnur efni. 

Ákvæði um hámark 

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

17.1. 

Bindiefni ............... E 406 Agar 
E 471 Ein- og tvíglýseríð 

E 422 Glýseról 100 g/kg IN 
E 470 Kalsíumsterat Aðeins Í . 
E 420 Sorbitól 20 g/kg sætueim 
E 440 Pektín 

E 460 Sellulósa Aðeins í sætuefnatöflur 

og strásætu 

17.2. 

Bragðaukandi efni ....... 621 Einnatríumglútamat 

17.3. 

Kekkjavarnarefni ....... 552 Kalsíumsilikat, 10 g/kg í aukefni, 
asbestfrítt aukefnablöndu eða matvæli 

E 341b Tvíkalsíumeinfosfat 

E %1c Þríkalsíumeinfosfat 

17.4. 

Litarefni ............... E 132 Indigótín Aðeins sem vatnslausn, 

hámark | g/1 eða 0.1% 
E 150 Karamellubrúnt, 

ammóníerað 

E 150 Karamellubrúnt, ammóní- 

erað og súlfíterað 

E 120 Karmín Aðeins sem vatnslausn, 

hámark | g/1 eða 0.1% 
E 141 Klórófyllín-koparkomplex Aðeins sem vatnslausn, 

(kalíum- og natríumsalt) hámark 3 g/1 eða 0.3%. 

E 100 Kúrkúmín Aðeins sem vatnslausn, 

hámark 0,1 g/1 eða 0,01% 

E 162 Rauðrófulitur Aðeins sem vatnslausn, 

hámark | g/1 eða 0.1%. 
  

* Umbúðamerkingar, fyrir aukefni til heimilisnota, skulu samþykktar af Hollustuvernd ríkisins.
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Ákvæði um hámark 

  

  

  

  

Aukefnaflokkur Númer Aukefni og athugasemdir 

17.5. 

Lyftiefni (duft) .......... Sjá 17.7. 

17.6. 

Rotvarnarefni .......... E 210 Bensósýra 

E 252 Kalíumnítrat 
E 202 Kalíumsorbat 
E 224 Kalíumtvísúlfít 
E 211 Natríumbensóat 

E 251 Natríumnítrat 

E 214-219 Parahydroxíbensósýru- 1 g/1, aðeins í lausnir 
esterar og sölt sætuefna 

E 200 Sorbínsýra 

17.7. 

Sýrur, basar ogsölt ...... 503 Ammóníumbíkarbónat 

503 Ammóníumkarbónat 
E 300 Askorbínsýra 

E 339-341,450 a Ein- og tvífosföt 
296 Eplasýra 
501 Kalíumkarbónat 

E 170 Kalsíumkarbónat 

509 Kalsíumklóríð 
E 327 Kalsíumlaktat 
E 270 Mjólkursýra 

500 Natríumbíkarbónat 

E 331 Natríumsítrat 

E 330 Sítrónusýra 
E 334 Vínsýra 

17.8. 

Sætuefni* .............. Asesúlfam-K 

Aspartam 

Sakkarín og sölt 
E 420 Sorbitól 

Sýklamat og sölt 

  

17.9. 

Önnur efni ............. E 290 Koltvíoxíð 

  

* Á umbúðum fyrir sætuefni, skulu koma fram upplýsingar um skammtastærðir og sætustyrk efnanna í hlutfalli við 

sykur. Þá er heimilt við merkingu umbúða fyrir sætuefni, að telja bindiefni kekkjavarnarefni, sýrur, basa og sölt 
til hjálparefna.
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Skilgreiningar varðandi hámarksákvæði. 

Um leyfilegt hámarksmagn aukefna, gilda ákvæði í gr. 7.3., í reglugerð um aukefni í 
matvælum og öðrum neysluvörum frá júlí 1988. Þá gilda eftirfarandi reglur um hámarks- 
magn aukefna, sem tilgreint er í aukefnalista: 
A. 

B. 

Hámarksákvæði fyrir fosföt eru gefin upp reiknuð sem (r.s.) fosfórpentoxíð (P,O;). Í 
viðauka 1, er sýnd tafla til að umreikna magn fosfatsambanda yfir í fosfórpentoxíð. 
Hámarksákvæði fyrir brennisteinssýrling og sölt (súlfít, bísúlfít og tvísúlfít), eru gefin upp 
reiknuð sem brennisteinstvíoxíð ($0,). Í viðauka 2, er sýnd tafla til að umreikna magn 
brennisteinssambanda yfir í brennisteinstvíoxíð. 
Hámarksákvæði fyrir aukefni og sölt þeirra, t.d. sorbínsýru og sölt eða sakkarín og sölt, 
eiga við sýruform þess aukefnis sem tilgreint er, þ.e. sorbinsýru og sakkarínsýru í 
dæminu hér að framan. Sölt efnanna verður því að umreikna. 

- Hornklofi utan um tvö eða fleiri aukefni, merkir að samanlagt magn þeirra aukefna sem 
hornklofinn nær yfir, má ekki vera meira en hámarksákvæðið gefur til kynna. Í vissum 
tilvikum, eru einnig sett hámarksákvæði við einstök efni innan hornklofans, og er þá 
ekki heimilt að nota þau efni í meira magni en hámarksákvæðið segir til um. 
Hámarksmagn annattólausna er reiknað sem bixín og fyrir rauðrófulit sem betanín (sjá 
Specifications for identity and purity. FAO food and nutrition paper nr. 25. Food and 
Agricultural Organization of the United Nations, Rome 1982). 
Fyrir rotvarnarefni, þráavarnarefni og bragðaukandi efni gildir 100%-regla. Í því felst, 
að þegar notuð eru tvö eða fleiri efni úr sama aukefnaflokki, skal magn hvers 
efnisreiknað sem prósentuhlutfall af leyfilegu hámarksmagni og skal samanlagt 
prósentuhlutfall þeirra efna sem notuð eru ekki vera meira en 100%. 
Dæmi um notkun 100%-reglunnar er sýnt í viðauka 3.
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VIÐAUKI 1 

Tafla til að umreikna fosföt. 

Nr. 409 

  

  

  

  

  

Efnafræðilegt Byggingar- Mól lgefni IgP,0s 
E-númer samband formúla þyngd  =gP,O. = g efni 

E 338 Fosfórsýra H,PO, 98,00 0,724 1,38 
Ammóníumeinfosfat NH,H,PO, 115,03 0,617 1,62 
Tvíammóníumeinfosfat (NH,)„HPO, 132,06 0,537 1,86 

E 339 a Einnatríumeinfosfat NaH,PO, 119,98 0,592 1,69 
NaH,PO,H,O 138,00 0,514 1,94 
NaH,PO,2H,O 156,01 0,455 2,20 

E 339 b Tvínatríumeinfosfat Na, HPO, 141,96 0,500 2,00 

Na, HPO,2H,O 177,99 0,399 2,50 
Na, HPO,7H,O 268,06 0,265 3,78 
Na, HPO,12H,O 358,14 0,198 5,05 

E 339 c Þrínatríumeinfosfat Na,PO, 163,94 0,433 2,31 
Na,PO,H,O 181,96 0,390 2,56 
Na,PO,12H,O 380,12 0,187 5,36 

E 340 a Einkalíumeinfosfat KH,PO, 136,09 0,522 1,92 
E 340 b Tvíkalíumeinfosfat K,HPO, 174,18 0,407 2,45 
E 340 c Þríkalíumeinfosfat K.PO, 212,28 0,334 2,99 

E 341 a Einkalsíumeinfosfat Ca(H,PO.), 234,05 0,606 1,65 
E 341 b Tvíkalsíumeinfosfat CaHPO,2H,O 172,09 0,412 2,43 
E 341 c Þríkalsíumeinfosfat 10Ca0,3P,Q; 1004,67 0,424 2,36 

-H,O 
Ca,(PO,), 310,20 0,228 4,39 

E 450 Tvínatríumtvífosfat Na,H,P,O;, 221,94 0,640 1,56 
E 450 Tetrakalíumtvífosfat K,P,0, 330,34 0,430 2,33 

KP,O0,3H,O 384,39 0,369 2,71 
E 450 a Tetranatríumtvífosfat Na,P,O, 265,90 0,534 1,87 

Na,P,O,10H,O 446,05 0,318 3,14 
E 450 Natríumþrífosfat NasP.O,, 367,86 0,579 1,73 

E 450 c Kalíumfjölfosfat (KPO;),(n>3) 118,08n 0,601 1,66 
E 450 c Natríumfjölfosfat (NaPOs),(n>3) 101,97n 0,670 1,49 

VIÐAUKI 2 

Tafla til að umreikna brennisteinssambönd. 

Efnafræðilegt Byggingar- Mól-  lgefni  1gS0, 
E númer samband formúla þyngd =g8SO, = g efni 

E 220 Brennisteinstvíoxíð SO, 64,06 1 1 

Brennisteinssýrlingur H,SO; 82,08 0,781 1,28 
E 221 Natríumsúlfít Na,SOs 126,06 0,510 1,96 

Na,SO,7H,O 252,18 0,254 3,94 
E 222 Natríumbísúlfít NaHSO, 104,07 0,617 1,62 
E 223 Natríumtvísúlfít Na,S,Os 190,13 0,676 1,48 
E 224 Kalíumtvísúlfít K,S,Os 222,33 0,575 1,74 
E 225 Kalsíumtvísúlfít CaS,O; 184,21 0,694 1,44 
E 226 Kalsíumsúlfít CaSO, 120,15 0,532 1,88 
E 227 Kalsíumbísúlfít Ca(HSO;), 202,23 0,637 1,57 
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VIÐAUKI 3 

Dæmi um notkun 100%-reglu fyrir rotvarnarefni þráavarnarefni og bragðaukandi efni, 

Aukefnaflokkur Aukefni Hámarksákvæði 

Rotvarnarefni E 210-213 Bensósýra og sölt 1 g/kg 

E 280-283 Própíónsýra og sölt 1 g/kg 
E 200-203 Sorbínsýra og sölt 2 g/kg 

Þegar nota á sorbínsýru og própíónsýru í sömu vörutegund og ákveðið er að nota 0,75 g/ 
kg af sorbinsýru, þá má reikna út hvað leyfilegt magn própíónsýru verður: 

Notkun 0,75 g/kg x 100 = 37,5% 

Hámarksmagn 2 g/kg 
% hlutfall sorbínsýru:   

Samanlagt prósentuhlutfall rotvarnarefna má ekki vera meira en 100 og því verður % 
hlutfall própíónsýru: 100-37,5 = 62,5 

Leyfilegt magn própíónsýru: 

62,5 (% hlutfall) x 1 g/kg (hámarksmagn) 

100 
  = 0,63 g/kg 

Þegar notuð eru 0,75 g/kg af sorbínsýru (37,5%) og 0,63 g/kg af própíónsýru (62,5%), 
er ekki leyfilegt að nota bensósýru í sömu vörutegund,
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B-hluti, AUKEFNAFLOKKAR 

EFNISYFIRLIT: 

B,  Bindiefni (límefni, þykkingarefni og ýruefni) 

B.  Bragðaukandi efni 
B,  Bragðefni 
B, Froðueyðar 
B; Hjálparefni 
Bs  Kekkjavarnarefni 

B; Litarefni 

Bg Lyftiefni 

Bo  Rotvarnarefni 

B,, Sýrur, basar og sölt 

B,, Sætuefni 

Bi,  Yfirborðsefni 

B,3 Þráavarnarefni 

B,4 Önnur efni 

Til skýringar: Vegna eiginleika sinna, geta sum aukefni talist til fleiri en eins aukefnaflokks. 
Sem dæmi má nefna, að sorbitól er notað bæði sem sætuefni og bindiefni. Í slíkum tilvikum, 
skal við merkingu umbúða nota það flokksheiti, sem tilgreint er fyrir viðkomandi aukefni, í 
matvælaflokki þeim sem varan tilheyrir í A-hluta aukefnalistans. 

B, Bindiefni. 

Agar 2... E 406 Ein- og tvíglýseríð, ein-og 
Algínsýra ........0.. E 400 tvíasetýlvínsýru. ............... E 472e 
Algínöt (sölt algínsýra): Ein- og tvíglýseríð vínsýru ......... E 472d 

Ammóníumalgínat ............... E 403 Fitusýrur, kalíum- og natríumsölt ....... E 470 
Kalíumalgínat ................... E 402 Fjölfosföt: 
Kalsíumalgínat................... E 404 Kalíumfjölfosfat ................. E 450c 
Natríumalgínat .................. E 401 Natríumfjölfosfat ................ E 450c 
Própýlenglýkólalgínat ............. E 405 Natríumþrífosfat ................. E 450b 

Ammóníumfosfatíð ................... 442 Tetrakalíumtvífosfat .............. E 4S0a 
Arabískt gúmmí ...................... E 414 Tetranatríumtvífosfat ............. E 45S0a 
Asetýlerað tvísterkjufosfat, sjá sterkjusambönd Tvínatríumtvífosfat ............... E 450a 
Einfosföt: Fjölglýseról fitusýruesterar ............ E 475 

Einkalíumeinfosfat ............... E 340a Fjölglýserólesterar interesteraðrar 
Einkalsíumeinfosfat .............. E 3la ríkínólsýru ....................... 476 
Einnatríumeinfosfat .............. E 339a Fjölsorböt (20): 
Tvíkalíumeinfosfat ............... E 340b Fjöloxíetýlen (20) sorbitaneinlaurat . 432 
Tvíkalsíumeinfosfat .............. E 341b Fjöloxíetýlen (20) sorbitaneinóleat .. 433 
Tvínatríumeinfosfat .............. E 339b Fjöloxíetýlen (20) sorbitanein- 
Þríkalíumeinfosfat ................ E 340c Palmitat ................ 434 
Þríkalsíumeinfosfat ............... E 341c Fjöloxíetýlen (20) sorbitaneinsterat . 435 
Þrínatríumfosfat ................. E 339c Fjöloxíetýlen (20) sorbitanþrísterat . 436 

Ein- og tvíglýseríð fitusýra ............. E 471 Fosföt, sjá einfosföt og fjölfosföt 
Ein- og tvíglýseríðesterar: Glýseról ..........0.. E 422 

Ein- og tvíglýseríð ediksýru ........ E 472a Glýserýl abietat 
Ein- og tvíglýseríð mjólkursýru ..... E 472b Gúargúmmí .............0... E 412 
Ein- og tvíglýseríð sítrónusýru ...... E 4720 Kalsíumsterat .....,.................. E 470
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Karboxímetýlsellulósa, sjá sellulósuetera 
Karóbgúmmí ........................ E 410 

Karragenan ............... E 407 
Lesitín .......000000 0 E 322 

Magnesíumsterat ..................... 572 

Mannitól .......000000 0. E 421 

Natríumkarboxímetýlsellulósa, sjá sellulósueterar 

Pektín ........0.00 0 E 440 
Pólýdextrósa 

Própýlenglýkólfitusýruesterar .......... E 477 

Sakkarósutvíasetathexaísóbútýrat (SAIB) 
Sellulósa, fínkristölluð ................ E 460 

Sellulósueterar, vatnsleysnir (sellulósusambönd): 

Hydroxíprópýlmetýlsellulósa ...... E 464 
Karboxímetýlsellulósa ............ E 466 
Metýletýlsellulósa ................ E 465 
Metýlsellulósa ................... E 461 

Natríumkarboxímetýlsellulósa ......... E 466 
Sorbitanfitusýruesterar: 

Sorbitaneinlaurat ................ 493 
Sorbitaneinóleat ................. 494 
Sorbitaneinpalmitat .............. 495 

Sorbitaneinsterat ................. 491 
Sorbitanþrísterat ................. 492 

SOrbitÓl .......0.... 0 E 420 
*Sterkjusambönd: 

Asetýlerað tvísterkjuadipat ........ 1422 
Asetýlerað tvísterkjufosfat ........ 1414 
Asetýlerað tvísterkjuglýseról ....... 1423 
Einsterkjufosfat .................. 1410 

Fosfaterað tvísterkjufosfat ......... 1413 
Hydroxíprópýlsterkja ............. 1440 
Hydroxíprópýltvísterkjufosfat ...... 1442 
Sterkja, Oxuð ................ 1404 

Sterkjuasetat .................... 1420,1421 

Tvísterkjufosfat .................. 1411,1412 
Steróýllaktýlöt: 

Kalsíumsteróýllaktýlat ............ E 482 
Natríumsteróýllaktýlat ............ E 481 

Tragant ............ E 413 

Tvísterkjuadipat (asetýlerað), sjá sterkjusambönd 
Tvísterkjufosfat, sjá sterkjusambönd 
Xantangúmmí ............000 0000... E 415 

B, Bragðaukandi efni. 

Einnatríumglútamat (MSG) ........... 621 

Glútamínsýra ...........0. 0000. 620 

Tvínatríumgúanýlat .................. 627 

Tvínatríumínósínat ................... 631 

B, Bragðefni. 

Bragðefni 

Etýlmaltól ........0.0..0 0... 637 

Etýlvanillín 

Tvíasetýl 

Vanillín 

1002 15. júlí 1988 

B, Froðueyðar. 

Ein- og tvíglýseríð .................... E 471 

Tvímetýlfjölsíloxan ................... 900 

Bs Hjálparefni. 

Talkúm, asbestfrítt ................... 553b 

Fyrir vörur í matvælaflokki 15, sem seldar eru sem 
töflur eða hylki, er heimilt að telja aukefni í eftirtöldum 
aukefnaflokkum til hjálparefna (sjá matvælaflokk 15): 
— Bindiefni 
— Froðueyðar 

— Kekkjavarnarefni 

— Sýrur, basar og sölt 
— Yfirborðsefni 

Það sama gildir um sætuefni í matvælaflokki 17.8, fyrir 

eftirtalda aukefnaflokka: 

— Bindiefni 

— Kekkjavarnarefni 

— Sýrur, basar og sölt 

Bs Kekkjavarnarefni. 

Álsilikat „0... 559 
Kalíumferrósýaníð ................... 536 
Kalíumkarbónat ..................... 501 

Kalíumsterat ...........000... 0... E 470 

Kalsíumeinfosföt: 

Einkalsíumeinfosfat .............. E la 

Tvíkalsíumeinfosfat .............. E 341b 

Þríkalsíumeinfosfat ............... E 341c 

Kalsíumkarbónat ..................... E 170 

Kalsíumsilikat ....................... 552 

Kísiltvíoxíð .........00000 551 

Magnesíumkarbónat .................. 504 
Magnesíumoxíð ..............0....... 530 

Magnesíumsilikat .................... 5S3a 

Magnesíumsterat ..................... 572 

Natríumálsilikat ...................... 554 

Natríumferrósýaníð .................. 535 

Natríumsilíkat ....................... 550 

B, Litarefni. 

Amarant „2... E 123 

Annattólausmir ........0.0.. E 160b 

Antósýanlausnir ........000000..... E 163 

Ál E 173 
Beta-apó-karótenal ................... E 160e 

Beta-apó-karótensýruetýlester ......... E 160f 

Beta-karótín ......0....0000 00. E 160a 

Briljant blátt FCF ........0..0..0...... 133 

BriljantsvartPN .......000.00 00... E 1$1 

Erýtrósín ...........000 000... E 127 

GræntS ........00 0 E 142 

Gull... E 175 

Indigótín .........0.0.00. 00... E 132 

Járnoxíð og járnhydroxíð .............. E 172 
E 170 Kalsíumkarbónat ...........%.. 0000. 

  

* Sterkjusambönd nr. 1400 til 1403 teljast hráefni.
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Karamellubrúnt, ammóníerað .......... 

Karamellubrúnt, ammóníerað, súlfíterað . 

Karmín 

Kínólíngult ...................0..... 

Klórófyll ..........0... 0 
Klórófyll-koparkomplex 

Klórófyllín-koparkomplex (kalíum-og 
natríumsalt ........................ 

Kúrkúmín ............00 0. 
Papríkuðleóresín ..................... 

Ponceau 4R 
Rauðrófulitur .................0....... 

Ríbóflavín 

Silfur ........... 0 

B, Lyftiefni. 

Einfosföt: 

Einkalíumeinfosfat 

Einkalsíumeinfosfat 

Einnatríumeinfosfat 

Tvíkalíumeinfosfat 

Tvíkalsíumeinfosfat 

Tvínatríumeinfosfat 

Þríkalíumeinfosfat ................ 

Þríkalsíumeinfosfat ............... 

Þrínatríumeinfosfat ............... 

Glúkónó-delta-laktón ................. 

Kalíumbíkarbónat .................... 

Kalíumkarbónat 

Kalsíumasetat 

Kalsíumlaktat 

Magnesíumkarbónat .................. 
Natríumálfosfat 

Natríumtvífosföt: 

Tetranatríumtvífosfat 

Tvínatríumtvífosfat ............... 

Tartröt (sölt vínsýru): 

Kalíumtartrat .................... 
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B, Rotvarnarefni. 

Bensósýra ........00.0.000 0. 

Bensóöt (sölt bensósýru): 
Kalíumbensóat 
Kalsíumbensóat .................. 

Natríumbensóat .................. 

Brennisteinssýrlingur og sölt 

Kalíumtvísúlfít ................... 

Natríumbísúlfít 

Natríumsúlfít 

Natamýsín .........00000. 00. 

Natríumnítrat ........................ 
Natríumnítrít 

Parahydroxíbensósýruesterar og sölt: 

Etýl-p-hydroxíbensóat 
Metýl-p-hydroxíbensóat ........... 
Natríumetýl-p-hydroxíbensóat 
Natríummetýl-p-hydroxíbensóat .... 
Natríumprópýl-p-hydroxíbensóat ... 
Própýl-p-hydroxíbensóat 

Própíónsýra 

Própíónöt (sölt própíónsýru): 
Kalíumprópíónat ................. 

Kalsíumprópíónat ................ 
Natríumprópíónat ................ 

Sorbínsýra 

Sorböt (sölt sorbínsýru): 

Kalíumsorbat .................... 

Kalsíumsorbat 
Natríumsorbat 

B, 

Ammóníumbíkarbónat ................ 

Ammóníumeinfosföt, sjá einfosföt 
Ammóníumhydroxíð 

Ammóníumkarbónat 

Ammóníumklóríð, sjá klóríð 

Asetöt (sölt ediksýru): 
Kalíumasetat 

Kalsíumasetat 

Natríumasetöt 

Askorbínsýra 
Brennisteinssýra (sölt, sjá súlföt) 

Ediksýra (sölt, sjá asetöt) .............. 
Einfosföt: 

Ammóníumeinfosfat 

Einkalíumeinfosfat 

Einkalsíumeinfosfat 

Einnatríumeinfosfat 

Sýrur, basar og sölt. 
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Tvíammóníumeinfosfat Sítröt (sölt sítrónusýru): 
Tvíkalíumeinfosfat ............... E 340b Kalíumsítrat ..................... E 332 

Tvíkalsíumeinfosfat .............. E 341b Kalsíumsítrat .................... E 333 

Tvínatríumeinfosfat .............. E 339b Natríumsítrat .................... E 331 

Þríkalíumeinfosfat ................ E 340c Súlföt (sölt brennisteinssýru): 
Þríkalsíumeinfosfat ............... E %1c Kalíumsúlfat .................... 515 
Þrínatríumeinfosfat ............... E 339c Kalsíumsúlfat .................... 516 

Eplasýra (sölt, sjá malöt) .............. 296 Magnesíumsúlfat ................. 518 
Fjölfosföt: Natríumsúlfat.................... 514 

Kalíumfjölfosfat ................. E 450c Tartröt (sölt vínsýru): 

Natríumfjölfosfat ................ E 450c Kalíumtartrat .................... E 336 
Natríumþrífosfat ................. E 450b Kalsíumtartrat ................... E 354 
Tetrakalíumtvífosfat .............. E 4S0a Natríumkalíumtartrat ............ E 337 
Tetranatríumtvífosfat ............. E 450a Natríumtartrat ................... E 335 
Tvínatríumtvífosfat ............... E 450a Tetrakalíumtvífosfat, sjá fjölfosföt 

Fosfórsýra ...........000.0.. E 338 Tvífosföt, sjá fjölfosföt 
Fosföt, sjá einfosföt og fjölfosföt Vínsýra (sölt, sjátartröt) .............. E 334 
Glúkónó-delta-laktón ................. 575 

Kalíumbíkarbónat .................... 501 B,, Sætuefni. 

Kalíumferrósýaníð ................... 536 , 
Kalíumhydroxíð 2... 525 Asesúlfam-K 
Kalíumkarbónat .......0.0..0.... 501 Aspartam 
Kalíumklóríð, sjá klóríð Maltitól = 
Kalsíumhydroxíð ........0.. 526 Maltitólsíróp 
Kalsíumkarbónat 0... E 170 Mannitól FIRIR E 421 

Kalsíumklóríð, sjá klóríð Sakkarín . 
Kalsíumlaktat, sjá laktöt Sakkarínöt (sölt sakkaríns): 

Kalsíumoxíð ...................... 529 Kalsíumsakkarínat 
Kalsíumsítrat, sjá sítröt Natríumsakkarínat 
Kalsíumsúlfat, sjá súlföt Sorbitól HR SRRÐERÐRRÐARARAARARRRRR E 420 

Klóríð (sölt saltsýru): Sýklamat I 

Ammóníumklóríð ................ 510 Sýklamöt (sölt sýklamats): 

Kalíumklóríð .................... 508 Kalsíumsýklamat 
Kalsíumklóríð ................... 509 Natríumsýklamat 
Magnesíumklóríð ................ 511 Xylitól 

Laktöt (sölt mjólkursýru): . 
Kalíumlaktat ......0....... E 326 Biz Yfirborðsefni. 
Kalsíumlaktat ..........0......... E 327 Bívar „0... 901 
Natríumlaktat ................... E 325 Kalsíumhydroxíð ........0............. 526 

Magnesíumbíkarbónat ................ 504 Karnabauvax .........0..0.....0... 903 
Magnesíumhydroxíð .................. 528 Magnesíumsilikat .................... 5S3a 

Magnesíumkarbónat .................. 504 Natríumálsilikat ...................... 554 
Magnesíumklóríð, sjá klóríð Natríumhydroxíð .........0...0......... 524 
Magnesíumoxíð .......0..0........ 530 Parafínolía ........0.0.0..0.. 905 
Malöt (sölt eplasýru): Parafínvax .................0.... 905 

Kalíummalat .................... 351 Shellakk ..........0.0 904 
Kalsíummalat .................... 352 Sterínsýra .......0.... 570 
Natríummalat ................... 350 Steröt (sölt sterínsýru): 

Mjólkursýra (sölt, sjá laktöt) ........... E 270 Kalíumsterat .............0....... E 470 
Natríumbíkarbónat ................... 500 Kalsíumsterat .......0.0.0..... E 470 

Natríumbísúlfít ...................... E 222 Magnesíumsterat FR 572 

Natríumeinfosfat, sjá einfosföt Natríumsterat ................... E 470 
Natríumglúkónat ..................... 576 

Natríumhydroxíð ..................... 524 B,. Þrá arefni 
Natríumkarbónat .................... 500 3 Sráavarnar€ini. 
Natríumsítrat, sjá sítröt Asetöt (sölt ediksýru): 

Natríumtvífosfat, sjá fjölfosföt Kalíumasetat .................... E 261 

Natríumtvísúlfít ...................... E 223 Kalsíumasetat ................... E 263 

Saltsýra (sölt, sjá klóríð) .............. 507 Natríumasetöt ................... E 262 

Sítrónusýra (sölt, sjá sítröt) ............ E 330 Askorbínsýra .............0000 E 300
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Askorbýlpalmitat .................... E 304 Tókóferólar: 
BHA (Bútýlhydroxíanisól) ............ E 320 Tókóferól (náttúrulegt) ........... E 306 
BHT (Bútýlhydroxítólúen) ............ E 321 a-Tókóferól (gerviefni) ........... E 307 
Brennisteinssýrlingur og sölt: 

Kalíumtvísúlfít ................... E 224 a . 
Kalsíumbísúlfít .................. E 227 Bia Önnur efni. 
Kalsíumsúlfít .................... E 226 Amýlasi 
Kalsíumtvísúlfít .................. E 225 Askorbínsýra ...........0......... E 300 
Natríumbísúlfít .................. E 222 Fúmarsýra ....................... 297 
Natríumsúlfít .................... E 221 Glúkósuoxídasi 
Natríumtvísúlfít .................. E 223 Invertasi 

Ediksýra (sölt, sjá asetöt) .............. E 260 Kaffein 
Gallöt: Kalsíumtvínatríum-EDTA ............. 385 

Dódesýlgallat .................... E 312 Kínín 
Oktýlgallat ...................... E 311 Kínínklóríð 
Própýlgallat ..................... E 310 Kínínsúlfat 

Laktöt (sölt mjólkursýru): Koltvíoxíð ............... E 290 
Kalíumlaktat .................... E 326 Koparsúlfat 
Kalsíumlaktat ................... E 327 Papain 
Natríumlaktat ................... E 325 Pektínasi 

Mjólkursýra (sölt, sjá laktöt) ........... E 270 Pepsín (hleypir) 
Natríumaskorbat ..................... E 301 Própýlenglýkól 
Prórýlgallat, sjá gallöt Rennín (hleypir) 
Sítrónusýra (sölt, sjá sítröt) ............ E 330 Tannín 
Sítröt (sölt sítrónusýru): 

Kalíumsítrat ..................... E 332 
Kalsíumsítrat .................... E 333 
Natríumsítrat .................... E 331 

C-hluti, NÚMER. 

EFNISYFIRLIT: 
C, E 100— 199 (Litarefni) 
C, E 200 299 (Rotvarnarefni, sýrur og sölt) 
C; E 300 — 399 (Þráavarnarefni, sýrur og sölt) 
C, E 400 — 499 (Bindiefni) 
Cs 500 — 599 (Aukefni sem tilheyra ýmsum aukefnaflokkum) 

C 600 — 699 (Bragðaukandi efno og bragðefni) 

C 900 — 999 (Froðueyðar og yfirborðsefni) 
Ci4 1400 — 1499 (Bindiefni) 

Til skýringar: 

1. Sumum aukefnum hefur ekki verið gefið númer og koma því ekki fram í C-hluta 
aukefnalistans. 

2. Aukefnum í flokkum Cs, Cs, Co og Cj4, hefur verið gefið númer, án bókstafsins E fyrir 
framan númerið. 

3. Sterkjusambönd nr. 1400-1403 teljast hráefni. 

C, E 100-199 (Litarefni). E 104 Kínólíngult 
E 110 Sunset Yellow FCF 

E 100 Kúrkúmín E 120 Karmín 
E 101 Ríbóflavín E 123 Amarant 

10la  Ríbóflavín-S-fosfat E 124 Ponceau 4R 
E 102 Tartrasín E 127 Erýtrósín
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E 200-299 (Rotvarnarefni, sýrur og sölt). 

Indigótín 

Briljant blátt FCF 
Klórófyll 

Klórófyll-koparkomplex 
Klórófyllín-koparkomplex 
(kalíum- og natríumsalt) 
Grænt S 
Karamellubrúnt 

Karamellubrúnt, ammóníerað 

Karamellubrúnt, ammóníerað, súlfíterað 

Briljant svart PN 

Viðarkolsvart 
Beta-karótín 

Annattólausnir 

Papríkuóleóresín 

Beta-apó-karótenal 
Beta-apó-karótensýruetýlester 
Kantaxantín 

Ruðrófulitur 
Antósýanlausnir 

Kalsíumkarbónat 

Títantvíoxíð 

Járnoxíð og járnhydroxíð 

Ál 
Silfur 
Gull 

Sorbínsýra 
Natríumsorbat 

Kalíumsorbat 

Kalsíumsorbat 

Bensósýra 

Natríumbensóat 

Kalíumbensóat 

Kalsíumbensóat 

Etýl-p-hydroxíbensóat 
Natríumetýl-p-hydroxíbensóat 

Própýl-p-hydroxíbensóat 
Natríumprópýl-p-hydroxíbensóat 
Metýl-p-hydroxíbensóat 
Natríummetýl-p-hydroxíbensóat 

Brennisteinssýrlingur 
Natríumsúlfít 

Natríumbísúlfít 

Natríumtvísúlfít 

Kalíumtvísúlfít 

Kalsíumtvísúlfít 

Kalsíumsúlfít 

Kalsíumbísúlfít 

Natríumnítrít 

Natríumnítrat 

Kalíumnítrat 

Ediksýra 
Kalíumasetat 

Natríumasetat 

Natríumtvíasetat 

Kalsíumasetat 
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Mjólkursýra 
Própíónsýra 

Natríumprópíónat 

Kalsíumprópíónat 
Kalíumprópíónat 
Koltvíoxíð 
Eplasýra 
Fúmarsýra 

C;, E 300-399 (Þráavarnarefni, sýrur og sölt). 
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Askorbínsýra 

Natríumaskorbat 

Askorbýlpalmitat 
Tókóferól (náttúrulegt) 
a-Tókóferól (gerviefni) 

Própýlgallat 
Oktýlgallat 
Dódesýlgallat 
BHA (Bútýlhydroxíanisól) 
BHT (Bútýlhydroxítólúen) 
Lesitín 

Natríumlaktat 

Kalíumlaktat 

Kalsíumlaktat 

Sítrónusýra 
Natríumsítrat 

Kalíumsítrat 

Kalsíumsítrat 

Vínsýra 

Natríumtartrat 

Kalíumtartrat 

Natríumkalíumtartrat 

Fosfórsýra 
Einnatríumeinfosfat 

Tvínatríumeinfosfat 

Þrínatríumeinfosfat 

Einkalíumeinfosfat 

Tvíkalíumeinfosfat 

Þríkalíumeinfosfat 

Einkalsíumeinfosfat 

Tvíkalsíumeinfosfat 

Þríkalsíumeinfosfat 

Natríummalat 

Kalíummalat 

Kalsíummalat 

Kalsíumtartrat 

Kalsíumtvínatríum-EDTA 

400-499 (Bindiefni). 

Algínsýra 

Natríumalgínat 
Kalíumalgínat 
Ammóníumalgínat 

Kalsíumalgínat 
Própýlenglýkólalgínat 
Agar
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407 

410 

412 

413 

414 

415 

420 

421 

422 

432 

433 

434 

435 

436 

440 

442 

450a 

450a 

45S0a 

450b 

450c 

450c 

460 

461 

464 

465 

466 

466 

470 

471 

472a 

472b 

472c 

472d 

472e 

475 
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Karragenan 

Karóbgúmmií 
Gúargúmmí 

Tragant 

Arabískt gúmmí 

Kantangúmmí 

Sorbitól 
Mannitól 

Glýseról 

Fjöloxíetýlen (20) sorbitaneinlaurat 

Fjöloxíetýlen (20) sorbitaneinóleat 

Fjöloxíetýlen (20) sorbitaneinpalmitat 

Fjöloxíetýlen (20) sorbitaneinsterat 

Fjöloxíetýlen (20) sorbitanþrísterat 
Pektín 

Ammóníumfosfatíð 

Tetrakalíumtvífosfat 

Tetranatríumtvífosfat 

Tvínatríumtvífosfat 
Natríumþrífosfat 

Kalíumfjölfosfat 
Natríumfjölfosfat 

Sellulósa, fínkristölluð 
Metýlsellulósa 

Hydroxíprópýlmetýlsellulósa 
Metýlctýlsellulósa 
Karboxímetýlsellulósa 

Natríumkarboxímetýlsellulósa 

Fitusýrur, kalíum-, kalsíum- og natríumsölt 

Ein- og tvíglýseríð fitusýra 

Ein- og tvíglýseríð ediksýru 
Ein- og tvíglýseríð mjólkursýru 
Ein- og tvíglýseríð sítrónusýru 

Ein- og tvíglýseríð vínsýru 

Ein- og tvíglýseríð, ein- og tvíasetýlvínsýru 
Fjölglýseról fitusýruesterar 
Fjölglýserólesterar interesteraðrar ríkínólsýru 

Própýlenglýkólfitusýruesterar 

Natríumsteróýllaktýlat 

Kalsíumsteróýllaktýlat 
Sorbitaneinsterat 
Sorbitanþrísterat 

Sorbitaneinlaurat 
Sorbitaneinóleat 

Sorbitaneinpalmitat 

C; 500-599 (Aukefni sem tilheyra ýmsum 

aukefnaflokkum). 

500 Natríumbíkarbónat 

500 Natríumkarbónat 

501 Kalíumbíkarbónat 

501 Kalíumkarbónat 

503 Ammóníumbíkarbónat 

503 Ammóníumkarbónat 

504 Magnesíumbíkarbónat 

504 Magnesíumkarbónat 

507 Saltsýra 

Nr. 

508 Kalíumklóríð 
509 Kalsíumklóríð 
510 Ammóníumklóríð 

Sl Magnesíumklóríð 
513 Brennisteinssýra 
514 Natríumsúlfat 
515 Kalíumsúlfat 
516 Kalsíumsúlfat 
518 Magnesíumsúlfat 

524 Natríumhydroxíð 

525 Kalíumhydroxíð 
526 Kalsíumhydroxíð 
527 Ammóníumhydroxíð 

528 Magnesíumhydroxíð 
529 Kalsíumoxíð 
530 Magnesíumoxíð 

535 Natríumferrósýaníð 

536 Kalíumferrósýaníð 
541 Natríumálfosfat 

550 Natríumsilikat 

551 Kísiltvíoxíð 

552 Kalsíumsilikat 

553a — Magnesíumsilikat 
553b — Talkúm, asbestfrítt 

554 Natríumálsilikat 

559 — Álsilikat 
570 Sterínsýra 

572 Magnesíumsterat 

575 Glúkónó-delta-laktón 

576 Natríumglúkónat 

Cs 600-699 (Bragðaukandi efni og bragðefni) 

620 Glútamínsýra 
621 Einnatríumglútamat (MSG) 

627 Tvínatríumgúanýlat 

631 Tvínatríumínósínat 

637 Etýlmaltól 

C, 900-999 (Froðueyðar og yfirborðsefni). 

900 Tvímetýlfjölsíloxan 

901 Bívax 

903 Karnabauvax 

904 Shellakk 

905 Parafínolía 

905 Parafínvax 

Cia 1400-1499 (Bindiefni). 

1404 Sterkja, oxuð 

1410 Einsterkjufosfat 

1411,1412 Tvísterkjufosfat 

1413 Fostaterað tvísterkjufosfat 

1414 Asetýlerað tvísterkjufosfat 

1420,1421 Sterkjuasetat 

1422 Asetýlerað tvísterkjuadipat 

1423 Asetýlerað tvísterkjuglýseról 

1440 Hydroxíprópýlsterkja 

1442 Hydroxíprópýltvísterkjufosfat 

409 
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D-hluti, YFIRLIT YFIR NOTKUN AUKEFNA 

Aukefni flokkuð eftir stafrófsröð og með tilvísun í þá matvælaflokka þar sem notkun er 
leyfð. Einnig kemur fram númer og aukefnaflokkur efnanna. 
  

  

Aukefna- Leyfð notkun í 

Aukefni Númer flokkur matvælaflokkum 

Agar E 406 B, 01.2, 01.6, 03.1, 04.4, 04.5, 05.5, 05.8, 06.5, 06.10. 
08.6, 09.11, 09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.4, 
11.7, 12.8, 15.1, 16, 17.1 

Algínsýra og sölt E 400-405 B, 01.2, 01.6, 02.3, 03.1, 04.4, 04.5, 05.5, 05.8, 06.5, 
06.10, 08.6, 09.11, 09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 
11.3, 11.4, 11.8, 12.8, 15.1, 16, sjá einnig própýlen- 
glýkól algínat 

Amarant E 123 B; 11.6, 11.7, 11.8 

Ammóníumalgínat E 403 B, Sjá algínsýru og sölt 

Ammóníumbíkarbónat 503 Ba, Big 08.6, 12.6, 12.8, 12.7, 17.5, 17.7 

Ammóníumeinfosfat Bio 12.8, sjá einnig tvíammóníumeinfosfat 

Ammóníumfosfatíð 442 B, 12.7 

Ammóníumhydroxíð 527 Bio 12.6, 12.7, 12.8 

Ammóníumkarbónat 503 Bú, Bio 08.6, 12.6, 12.7, 12.8, 16, 17.5, 17.7 

Ammóníumklóríð 510 Bio 12.8, sjá einnig klóríð 

Amýlasi Bj 08.5, 08.6 

Annattólausnir E 160b B, 01.6, 02.2, 02.3, 03.1, 04.2, 04.3, 04.4, 04.5, 06.7, 
08.4, 08.5, 08.6, 08.8, 08.9, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 
10.5, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 12.5, 12.8 

Antósýanlausnir E 163 B, 01.6, 03.1, 08.6, 09.11, 09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. 
10.5, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 12.5, 12.8, 16 

Arabískt gúmmí E 414 B, 04.5, 05.5, 05.8, 09.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 
11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 12.6, 12.8, 13.4, 15.1, 16 

Asetýlerað tvísterkju- 1422 B, Sjá sterkjusambönd og tvísterkjuadipat 

adipat 

Asetýlerað tvísterkjufos- 1414 B, 14.3, sjá einnig sterkjusambönd 

fat 

Asetýlerað tvísterkjuglýs- 1423 B, Sjá sterkjusambönd 

eról 

Asesúlfam-K B,, 11.4, 12.8, 14.5, 15.1, 17.8 

Askorbínsýra E 300 Bio, Bjs, Bja 01.4, 04.1, 04.3, 04.4, 04.5, 05.4, 05.5, 05.6, 05.7, 
05.8, 06.4, 06.5, 06.6, 06.7, 06.8, 06.9, 06.10, 08.2, 
08.4, 08.5, 08.6, 08.8, 08.9, 08.12, 09.2, 09.3, 09.4. 
09.5, 09.6, 09.7, 09.10, 09.11,09.12, 10.1, 10.2, 10.3. 
10.4, 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, 
11.9, 11.10, 12.8, 14.3, 14.4, 16, 17.7 

Askorbýlpalmitat E 304 Bi 01.4, 04.1, 04.3, 04.4, 04.5, 08.12, 09.5, 13.5, 13.6. 
14.1, 14.2, 16 

Aspartam B, 01.2, 03.1, 10.2, 11.4, 12.6, 12.8, 14.5, 15.1, 17.8 

Ál E 173 B;, 08.6 

Álsilikat 559 B4 10.1, 10.5, 11.4, 13.1, 13.3, 13.4, 15.1, 16
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Aukefna- Leyfð notkun í 

Aukefni Númer flokkur matvælaflokkum 

BHA (bútýlhydroxí- E 320 Bs 04.1, 04.3, 04.4, 04.5, 05.8, 06.6, 06.7, 06.10, 08.4, 

anisól) 08.5, 08.6, 08.9, 08.12, 09.5, 09.6, 09.7, 09.8, 09.0., 

10.4, 12.5, 13.5. 13.6, 16 

BHT (bútýlhydroxí- E 321 Bs 04.1, 04.3, 04.4, 04.5, 05.8. 06.6, 06.7, 06.10, 08.4. 

tólúen) 08.5, 08.6, 08.9, 08.12. 09.5, 09.6, 09.7, 09.8, 09.9, 

10.4, 12.5, 12.8. 13.5, 13.6, 16 

Bensósýra og sölt E 210-213 B, 01.6., 02.1, 02.2, 02.3. 03.1, 04.3, 04.4, 04.5, 05.10, 

06.6, 06.7, 07.3, 08.6, 09.10, 09.11, 10.2, 10.3. 10.4. 
11.1, 11.3, 11.4, 11.6, 11.8, 12.5, 12.8, 13.5, 13.6. 
15.1, 16, 17.6, sjá einnig natríumbensóat 

Beta-apó-karótenal E 160 e B; 01.6, 03.1, 04.4, 04.5, 06.7, 06.10, 07.4, 08.4, 08.6. 

08.9, 09.11, 09.12. 10.1, 10.2, 10.3. 10.4. 10.5, 11.4. 

11.6, 11.7, 11.8, 12.5, 12.8, 15.1, 16 

Beta-apó-karótensýru-  E 160 f B, 01.6, 03.1, 04.4, 04.5. 06.7, 06.10. 08.4, 08.6, 08.9, 
etýlester 09.11,09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.4. 11.6. 

11.7, 11.8, 12.5, 12.8, 16 

Beta-karótín E 160 a B, 01.6, 02.2, 02.3. 03.1. 04.2, 04.3, 04.4, 04.5, 06.7. 

06.10., 07.4,08.3,08.4.08.6, 08.8, 08.9, 09.11,09.12. 

10.1, 10.2. 10.3. 10.4. 10.5, 11.3, 11.4, 11.6. 11.7. 
11.8, 12.5, 12.8. 15.1. 16 

Bívax 901 B, 12.8. 15.1 

Bragðefni B, 01.2, 01.6, 02.1. 03.1, 04.3. 04.4. 04.5. 08.6, 08.8. 
08.9, 09.9, 09.11. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.4, 

11.6, 11.7, 11.8, 11.10. 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 

13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 15.1, 16 

Brennisteinssýra og sölt 513-516 Bi 11.5, sjá einnig súlföt og kalíum-, kalsíum-. magnesí- 
um- og natríumsúlfat 

Brennisteinssýrlingur og E 220-227 Bo, Ba 08.4, 09.4, 09.5., 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.3, 11.4. 
sölt 11.5, 11.6, 11.8, 12.8, sjá einnig natríumbísúlfít og 

kalíum-, natríumtvísúlfít 

Briljant blátt FCF 133 B; 09.11, 11.6, 11.7. 11.8, 

Briljant svart PN E 1$1 B, 06.7 

Bútýlhydroxíansól E 320 B. Sjá BHA 

Bútýlhydroxítólúen E 321 Bi Sjá BHT 

Dódesýlgallat E 312 Bi Sjá gallöt 

Ediksýra og sölt E 260-263 Bio, Bja 04.4, 04.5, 05.3, 05.6, 05.8, 05.10, 06.7, 06.10.,08.5, 

09.2,09.3, 09.11,09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 
11.4, 11.7, 11.9, 11.10, 12.8, 14.3. 16. sjá einnig 
kalsíumasetat 

Ein- og tvíglýseríð E 471 B,,B, 01.2, 01.6, 03.1, 04.3, 04.4, 04.5, 05.8, 06.5, 06.7, 
06.10, 08.3, 08.4, 08.5, 08.6, 08.9, 08.11, 08.12, 
09.5, 09.6, 09.9, 09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 
11.2, 11.3, 11.4, 12.6, 12.7, 12.8, 14.1, 14.2, 14.3, 
15.1, 16, 17.1 

Ein- og tvíglýseríð- E 472 a B, Sjá ein- og tvíglýseríðesterar 

ediksýru 

Ein- og tvíglýseríð- E 472b B, Sjá ein- og tvíglýseríðesterar 

mjólkursýru
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Aukefna- Leyfð notkun í 

Aukefni Númer flokkur matvælaflokkum 

Ein- og tvíglýseríðsítr-  E 472 c B, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, sjá einnig ein- og 

ónusýru tvíglýseríðesterar 

Ein- og tvíglýseríð, ein- E 472 e B, 05.8, 12.8, sjá einnig ein- og tvíglýseríðesterar 

og tvíasetýlvínsýru 
Ein- og tvíglýseríð E 472 d B, Sjá ein- og tvíglýseríðesterar 

vínsýru 
Ein- og tvíglýseríð- E 472 a-d B, 01.6, 03.1, 04.3, 04.4, 04.5, 05.8, 06.5, 06.7, 06.10, 

esterar 08.3,08.4, 08.5, 08.6, 08.11,08.12, 10.1, 10.2,10.3, 

10.4, 10.5, 12.8, 16 

Einfosföt E 339-341 B,, Ba, Bio 02.2, 04.2, 04.3, 04.4, 04.5, 07.3, 07.4, 08.5, 08.6, 
08.8, 08.9, 08.12, 10.5, 11.5, 12.8, 13.5, 16, 17.5, 
17.7, sjá einnig fosföt og kalsíumeinfosföt 

Einkalíumeinfosfat E 340 a B,, Be, Bio Sjá einfosföt 

Einkalsíumeinfosfat E la B4 13.6, sjá einnig kalsíumeinfosföt 

Einnatríumeinfosfat E 339 a Bio 01.6, sjá einnig einfosföt 

Einnatríumglútamat 621 B, 17.2, sjá einnig glútamínsýru og sölt 

Einsterkjufosfat 1410 B, Sjá sterkjusambönd 

Eplasýra og sölt 296, 350-352 Bo 03.1, 04.4, 04.5, 06.7, 06.10, 08.5, 08.6, 09.2, 09.3, 
09.11,09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.2,11.3, 
11.4, 11.9, 11.10, 12.8, 14.3, 16, 17.7 

Erýtrósín E 127 B, 03.1, 06.7, 06.10, 08.6, 09.11, 09.12, 12.5, 12.8, 16 

Etýl-p-hydroxíbensóat E 214 Bo Sjá parahydroxíbensósýruesterar og sölt 

Etýlmaltól 637 B, 08.8, 16 

Etýlvanillín B. 01.2, 03.1, 08.6, 11.4, 12.2, 12.6, 12.7, 12.8, 15.1, 

16 

Fitusýrur, kalíum- E 470 B, 08.6, sjá einnig sterínsýru og sölt 

og natríumsölt 

Fjölfosföt E 450 B, 06.9, sjá einnig fosföt, tvífosföt, natríumfjölfosfat 

og natríumþrífosfat 

Fjölglýseról fitusýru- E 475 B, 03.1,04.3, 04.4, 04.5, 08.5, 08.6, 08.11, 08.12, 12.7, 

esterar 12.8, 16 

Fjölglýserólesterar int- 476 B, 12.7 

eresteraðrar ríkinólsýru 

Fjöloxíetýlen (20) sor- 432 B, Sjá fjölsorböt 

bitaneinlaurat 
Fjöloxíetýlen (20) sor- 433 B, Sjá fjölsorböt 

bitaneinóleat 

Fjöloxíetýlen (20) sor- 434 B, Sjá fjölsorböt 

bitaneinplamitat 
Fjöloxíetýlen (20) sor- 435 B, Sjá fjölsorböt 

bitaneinsterat 

Fjöloxíetýlen (20) sor- 436 B, Sjá fjölsorböt 

bitanþrísterat 

Fjölsorböt (20) 432-436 B, 03.1, 04.4, 04.5, 08.11, 08.12, 09.9, 11.4, 11.8, 15.1 

Fosfaterað tvísterkju- 1413 B, Sjá sterkjusambönd 

fosfat 

Fosfórsýra E 338 Bi 02.1, 02.3, 04.4, 04.5, 08.12, 11.4, 11.5, 12.8
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Aukefna- Leyfð notkun í 
Aukefni Númer flokkur matvælaflokkum 

Fosföt E 339-341, 450 B), Bio 01.4, 01.5, 02.1, 02.3, 05.4, 05.5, 05.6, 05.7, 05.8, 
05.9, 06.1, 06.5, 06.7, 06.10, 09.5, 09.6, 10.1, 10.2, 
10.3, 10.4, 10.5, 11.4, 11.8, 15.1, 16, sjá einnig 
einfosföt og fjölfosföt 

Fúmarsýra 297 Bj 11.4 

Gallöt E 310-312 B13 04.1, 04.3, 04.4, 04.5, 05.6, 07.4, 08.4, 08.6, 08.9, 
08.12, 09.6, 09.7, 09.9, 10.5, 13.5, 13.6, 16, sjá 
einnig própýlgallat 

Glúkónó-delta-laktón 575 Bs, Bio 02.1, 05.6, 05.8, 06.7, 08.6 

Glúkósuoxídasi Bj 08.5, 08.6 

Glútamínsýra og sölt 620, 621 B. 04.4, 04.5, 05.5, 05.6, 05.7, 05.8, 05.9, 06.4, 06.5, 
06.7, 06.10, 08.4, 08.5, 09.7, 10.1, 10.4, 10.5, 11.8, 
13.4, 13.5, 13.6, 16 

Glýseról E 422 B, 03.1, 05.10, 08.6, 11.7, 11.8, 12.5, 12.8, 15.1, 16, 
17.1 

Glýserýlabíetat B, 11.4, 11.8 

Grænt S E 142 B, 09.11, 11.6, 11.7, 11.8 

Gull E 175 B, 08.6, 11.7 

Gúargúmmí E 412 B, 01.2, 01.6, 02.1, 03.1, 04.4, 04.5, 05.8, 06.5, 06.7, 
06.10, 07.3, 08.3, 08.4, 08.5, 08.6, 09.5, 09.11, 
09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.3, 11.4, 11.8, 
12.8, 15.1, 16 

Hydroxíprópýlmetýl- E 464 B, Sjá sellulósueterar 
sellulósa 

Hydroxípróplýsterkja 1440 B, Sjá sterkjusambönd 

Hydroxíprópýltví- 1442 B, Sjá sterkjusambönd 
sterkjufosfat 

Indigótín E 132 B, 01.6, 03.1, 04.4, 04.5, 06.7, 08.6, 11.4, 11.6, 11.7, 
11.8, 12.5, 12.8, 16, 17.4 

Invertasi Bj 12.3, 12.5, 12.8 

Járnoxíð og -hydroxíð  E 172 B, 08.6, 12.5, 12.8, 15.1, 16 

Kaffein Bj 11.4 

Kalíumalgínat E 402 B, Sjá algínsýru og sölt 

Kalíumasetat E 261 Bio, Bja Sjá ediksýru og sölt 

Kalíumbensóat E 212 B, Sjá bensósýru og sölt 

Kalíumbíkarbónat 501 Be, Bio 08.6, 11.4, 12.6, 12.7, 12.8, 15.1, 16 

Kalíumferrósýaníð 536 Bs, Bio 10.1, 10.5, 11.8, 13.1, 13.3, 13.4, 16 

Kalíumfjölfosfat E 450c B,, Bio Sjá fjölfosföt 

Kalíumhydroxíð 525 Bi 11.9, 11.10, 12.6, 12.7 

Kalíumkarbónat 501 Bs, Bæ, Big 04.4, 04.5, 08.6, 10.1, 10.5, 11.9, 11.10, 12.6. 12.7, 
12.8, 13.1, 13.3, 13.4, 15.1, 16, 17.5, 17.7 

Kalíumklóríð 508 Bio 12.8, 16, sjá einnig klóríð 

Kalíumlaktat E 326 Bio. Bias Sjá mjólkursýru og sölt 

Kalíummalat 351 Bi Sjá eplasýru og sölt 

Kalíumnítrat E 252 B, 02.2, 17.6
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Aukefna- Leyfð notkun í 

Aukefni Númer flokkur matvælaflokkum 

Kalíumprópíónat E 283 B, Sjá própíónsýru og sölt 

Kalíumsítrat E 332 Bio. Bia Sjá sítrónusýru og sölt 

Kalíumsorbat E 202 B, 17.6, sjá einnig sorbínsýru og sölt 

Kalíumsterat E 470 B4 09.4, 10.1, 10.5, 16, sjá einnig fitusýrur og sterín- 
sýru 

Kalíumsúlfat 515 Bi 15.1, sjá einnig brennisteinssýru og sölt og súlföt 

Kalíumtartrat E 336 Ba, Bio Sjá vínsýru og sölt 

Kalíumtvísúlfít E 224 B. 17.6, sjá einnig brennisteinssýrling og sölt 

Kalsíumalgínat E 404 B, Sjá algínsýru og sölt 

Kalsíumasetat E 263 Bu 08.6, sjá einnig ediksýru og sölt 

Kalsíumbensóat E 213 B, Sjá bensósýru og sölt 

Kalsíumbísúlfít E 227 Bo, Bja Sjá brennisteinssýrling og sölt 

Kalsíumeinfosföt E 341 a-c B4 10.1, 10.5, 12.1, 12.2, 12.6, sjá einnig einfosföt og 

ein-, tví-, og þríkalsíumfosfat 

Kalsíumhydroxíð 526 Bio. Bio 08.6, 08.9, 11.5, 

Kalsíumkarbónat E 170 Bs. Bz, Bæ, Big  02.3, 08.5, 08.6, 08.8, 08.9, 10.1, 10.5, 11.6, 11.8, 
12.5, 12.8, 13.1, 13.3, 13.4, 15.1. 16, 17.5, 17.7 

Kalsíumklóríð 509 Bio 01.6, 02.1, 02.2, 09.11, 09.12, 10.3. 10.4, 12.8. 16, 
17.5, 17.7, sjá einnig klóríð 

Kalsíumlaktat E 327 Bx, Bia 08.6, 17.5, 17.7, sjá einnig mjólkursýru og sölt 

Kalsíummalat 352 Bi Sjá eplasýru og sölt 

Kalsíumoxíð 529 Bio 11.5 

Kalsíumprópíónat E 282 B, Sjá própíónsýru og sölt 

Kalsíumsakkarín Bi, Sjá sakkarín og sölt 

Kalsíumsilikat 552 Bó 10.1, 10.5, 11.4, 12.1, 12.2, 13.1, 13.3, 13.4, 15.1, 
16, 17.3 

Kalsíumsítrat E 333 Bi 14.3, sjá einnig sítrónusýru og sölt 

Kalsíumsorbat E 203 B, Sjá sorbínsýru og sölt 

Kalsíumsterat E 470 B, 13.4, 17.1, sjá einnig sterínsýru og sölt 

Kalsíumsteróýllaktýlat  E 482 B1 Sjá steróýllaktýlöt 

Kalsíumsúlfat 516 Bi 08.5, 08.6, 15.1, sjá einnig brennisteinssýru og sölt 
og súlföt 

Kalsíumsúlfít E 226 Bo, Bj3 Sjá brennisteinssýrling og sölt 

Kalsíumsýklamat B,, Sjá sýklamat og sölt 

Kalsíumtartrat 354 Bx, Bj Sjá vínsýru og sölt 

Kalsíumtvínatríum- 385 Bi 04,5 

EDTA 
Kalsíumtvísúlfít E 225 Bo, Bja Sjá brennisteinssýrling og sölt 

Kantaxantín E 161 g B; 01.6, 03.1, 04.4, 04.5, 06.7, 06.10. 08.4. 08.6, 08.9, 
09.11, 09.12, 10.1, 10.2, 10.3. 10.4, 10.5, 12.5, 12.8, 
15.1, 16
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Aukefna- Leyfð notkun í 

Aukefni Númer flokkur matvælaflokkum 

Karamellubrúnt E 150 B; 01.6, 02.2, 02.3, 03.1, 04.4, 04.5, 05.10, 06.7, 08.4. 
08.5, 08.6, 08.8, 08.9, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 
11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 12.5, 12.8, 13.2, 13.4, 
13.5, 13.6, 16, 17.4 

Karamellubrúnt, E 150 B;, 01.6, 03.1, 04.4, 04.5, 06.7, 08.4, 08.6, 08.9, 10.1. 
ammóníerað 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 

12.1, 12.2. 12.5, 12.8, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 16. 
17.4 

Karamellubrúnt amm-  E 150 B, 06.7, 08.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 12.5, 12.8, 17.4 
óníerað og súlfíterað 

Karboxímetýlsellulósa  E 466 B, 11.6, sjá einnig sellulósuetera 

Karmín E 120 B, 08.6, 11.6, 11.7, 11.8, 12.5, 12.8, 17.4 

Karnabauvax Bi 12.8, 15.1 

Karóbgúmmí E 410 B, 01.2, 01.6, 03.1, 04.4, 04.5, 05.8, 06.5, 06.7, 06.10, 
08.5, 08.6, 09.5, 09.11, 09.12, 10.1, 10.2, 10.3. 10.4, 
10.5, 11.3, 11.4, 11.8, 12.8, 14.3, 15.1, 16 

Karragenan E 407 B, 01.2,01.6, 03.1,04.4, 04.5, 06.7, 08.6, 09.11, 09.12, 
10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.4, 11.5, 11.8, 12.6, 
12.8, 16 

Kínín og sölt Bs 11.4 

Kínínklóríð Bi Sjá kínín og sölt 

Kínínsúlfat Bia Sjá kínín og sölt 

Kínólíngult E 104 B, 03.1, 06.7, 09.11, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 12.5, 12.8, 
16 

Kísíltvíoxíð 551 Bó 08.4, 10.1, 10.5, 11.4, 12.8, 13.1, 13.3, 13.4, 13.6, 
15.1, 16 

Klóríð 508, 509, 511 Bo 1l.4, sjá einnig saltsýru og sölt, ammóníum-, ka- 

líum-, kalsíum- og magnesíumklóríð 

Klórófyll E 140 B, 01.6, 02.2, 02.3, 03.1, 04.4, 04.5, 08.4, 08.6, 08.9, 
09.11, 09.12, 10.4, 11.4, 12.5, 12.8. 15.1, 16 

Klórófyllkoparkomplex E 141 B, 08.6, 12.8 

Kórófyllínkoparkom- E 141 B, 01.6, 02.2, 02.3, 03.1, 04.4, 04.5. 08.4, 08.6, 08.9. 
plex 09.11, 09.12. 11.4, 12.5, 12.8, 15.1, 16, 17.4 

Koltvíoxíð E 290 Bia 11.1, 11.2.11.3. 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, 17.9 

Koparsúlfat Bj 09.11 

Kúrkúmín E 100 B, 01.6, 02.2, 02.3, 03.1, 04.3, 04.4, 04.5, 06.7, 06.10, 
08.4, 08.5, 08.6, 08.9, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 
11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 12.5, 12.8, 16, 17.4 

Lesitín E 322 B, 01.4, 03.1, 04.3, 04.4. 04.5, 08.5, 08.6. 08.9, 08.11, 
08.12., 09.9, 10.1, 10.2, 10.3. 10.4, 10.5, 12.6, 12.7, 
12.8, 14.1, 14.2. 15.1, 16 

Magnesíumbíkarbónat 504 Bio 12.6, 12.7 

Magnesíumhydroxíð 528 Big 12.6, 12.7 

Magnesíumkarbónat 504 Bó, Bæ, Big 08.6, 10.1, 10.5, 12.6, 12.7, 12.8, 13.1, 13.3, 13.4, 
1S.1, 16 

Magnesíumklóríð Sll Bi 12.8, sjá einnig klóríð
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Aukefna- Leyfð notkun í 

Aukefni Númer flokkur matvælaflokkum 

Magnesíumoxíð 530 Ba, Big 10.1, 10.5, 11.4, 12.6, 12.7, 13.1, 13.3, 13.4, 15.1, 
16 

Magnesíumsilikat 553 a Bó, Bj2 10.1, 10.5, 11.4, 12.1, 12.2, 12.8, 13.1, 13.3, 13.4, 
15.1, 16 

Magnesíumsterat 572 B,, Bá 08.5, 10.1, 10.5, 13.4, 16, sjá einnig sterínsýru og 

sölt 

Magnesíumsúlfat 518 Bio 15.1, sjá einnig súlföt 

Maltitól og maltitólsíróp B,, 12.8, 14.5, 15.1 

Mannitól E 421 B,, Bi, 12.8, 14.5, 15.1, 16 

Metýl-p-hydroxíbensóat E 218 B, Sjá parahydroxíbensósýruestera og sölt 

Metýletýlsellulósa E 465 B, Sjá sellulósuetera 

Metýlsellulósa E 461 B, Sjá sellulósuetera 

Mjólkursýra og sölt E 270, 325-327 Big 01.3, 02.1, 02.2, 02.3, 03.1, 04.3, 04.4, 04.5, 05.3, 
05.6, 05.7, 05.8, 05.10, 06.7, 06.10, 08.5, 08.6, 
08.12, 09.2, 09.3, 09.11, 09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 
10.4, 10.5, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 12.8, 16, 
17.7, sjá einnig kalsíumlaktat 

Natamýsín 235 B, 02.2 

Natríumalgínat E 401 B, Sjá algínsýru og sölt 

Natríumasetöt E 262 Bi Sjá ediksýru og sölt 

Natríumaskorbat E 301 Bi 01.4, 04.1, 04.3, 04.4, 04.5, 05.4, 05.5, 05.6, 05.7, 
05.8, 06.4, 06.5, 06.6, 06.7, 06.8, 06.9, 06.10, 08.4, 
08.8, 08.9, 08.12, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5, 09.6, 09.7, 

09.10, 09.11, 09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 
11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, 12.8, 13.4. 
14.3, 14.4, 16 

Natríumálfosfat 541 Bx 08.6 

Natríumálsilikat 554 Bó,Bi6 08.4, 10.1, 10.5, 11.4, 12.6, 12.8, 13.1, 13.3, 13.4, 
15.1, 16 

Natríumbensóat E 211 B, 17.6, sjá einnig bensósýru og sölt 

Natríumbíkarbónat 500 BL. Big 01.2, 01.4, 01.6, 02.3, 04.4, 

04.5, 08.5, 08.6, 08.8, 08.9, 
11.4, 11.7, 12.6, 12.7, 12.8, 
13.6, 15.1, 16, 17.5, 17.7 

Natríumbísúlfit E 222 Bi 08.6, sjá einnig brennisteinssýrling og sölt 

Natríumeinfosfat E 339 a Bio Sjá einnatríumeinfosfat 

Natríumetýl-p- E 215 Bo Sjá parahydroxíbensósýruestera og sölt 

hydroxíbensóat 

Natríumferrósýaníð 535 B4 10.1, 10.5, 13.1, 13.3, 13.4, 16 

Natríumfjölfosfat E 450 c B, 12.8, sjá einnig fjölfosföt 

Natríumglúkónat 576 Bi 12.8 

Natríumhydroxíð 524 Bio, Bio 08.9, 11.9, 11.10, 12.6, 12.7 

Natríumkarboxí- E 466 B, 01.2, 01.6. 05.10. 12.6, sjá einnig sellulósuetera 
metýlsellulósi
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Aukefna- Leyfð notkun í 

Aukefni Númer flokkur matvælaflokkum 

Natríumkarbónat 500 Be, Bio 04.2, 04.4, 04.5, 08.6, 11.4, 11.7, 11.9, 11.10, 12.6, 
12.7, 12.8, 15.1, 16 

Natríumkarbónöt 500 Be, Bjg Sjá natríumkarbónat og natríumbíkarbónat 

Natríumkalíumtartrat E 337 Be, Bio Sjá vínsýru og sölt 

Natríumlaktat E 325 Bo Sjá mjólkursýru og sölt 

Natríummalat 350 Bio Sjá eplasýru og sölt 

Natríummetýl-p- E 219 Bo Sjá parahydroxíbensósýruestera og sölt 
hydroxíbensóat 

Natríumnítrat E 251 Ba 02.2, 17.6 

Natríumnítrít E 250 B, 05.4, 05.6, 05.7, 05.8 

Natríumprópíónat E 281 B, Sjá própíónsýru og sölt 

Natríumprópýl-p- E 217 Bo, Sjá parahydroxíbensósýruestera og sölt 
hydroxíbensóat 

Natríumsakkarínat Bu Sjá sakkarín og sölt 

Natríumsilikat 550 B4 10.1, 10.5, 11.4, 12.1, 12.2, 13.1, 13.3, 13.4, 15.1, 
16 

Natríumsítrat E 331 Bio 14.1, 14.2, 17.7, sjá einnig sítrónusýru og sölt 

Natríumsorbat E 201 Bo Sjá sorbínsýru og sölt 

Natríumsterat E 470 Bo Sjá sterínsýru og sölt 

Natríumsteróýllaktýlat  E 481 B, Sjá steróýllaktýlöt 

Natríumsúlfat 514 Bi 15.1, sjá einnig súlföt 

Natríumsúlfít E 21 Bo, Bjs Sjá brennisteinssýrling og sölt 

Natríumsýklamat Bi, Sjá sýklamat og sölt 

Natríumtartrat E 335 B2, Bio Sjá vínsýru og sölt 

Natríumtvífosföt E 450 a Ba, Bio 08.6, 10.3, 10.4, sjá einnig tvífosföt 

Natríumtvísúlfít E 223 Bio 08.6, sjá einnig brennisteinssýrling og sölt 

Natríumþrífosfat E 450b B, 12.8,sjá einnig fjölfosföt 

Oktýlgallat E 311 Bi Sjá gallöt 

Papain Bi 08.2, 08.5, 08.6 

Papríkuóleóresín E 160 c B;, 02.2, 02.3, 04.4, 04.5, 06.7, 08.5, 08.6, 10.1, 10.2, 
10.3, 10.5, 12.5, 12.8 

Parafínolía 905 Bi 12.8, 15.1 

Parafínvax 905 Bi 12.8, 15.1 

Parahydroxíbensó- E 214-219 Bo 06.7, 08.6, 09.10, 09.11, 10.2, 10.3, 10.4,11.4,12.5, 
sýruesterar og sölt 12.8, 15.1, 16, 17.6 

Pektín E 440 B, 01.1, 01.2, 01.6, 02.1, 03.1, 04.4, 04.5, 05.5, 05.8, 

06.5, 06.7, 06.10, 08.6, 09.11, 09.12, 10.1, 10.2, 
10.3, 10.4, 10.5, 11.3, 11.4, 11.7, 11.8, 12.8, 14.3, 
14.4, 15.1, 16, 17.1 

Pektínasi Bi 11.1, 11.3, 11.8 

Pepsín Bia 01.1, 01.3, 02.1, 02.2, 02.3, 

Pólýdextrósa B, 03.1 

Ponceau 4 R E 124 B, 09.11, 11.6, 11.7, 11.8
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Aukefni Númer flokkur matvælaflokkum 

Própýl-p- hydroxí- E 216 Bo Sjá parahydroxíbensósýruestera og sölt 

bensóat 
Própýlenglýkól Ba 08.4 

Própýlenglýkólalgínat  E 405 B, 03.1, 04.4, 04.5, 08.11, 08.12, 11.5, 11.6, sjá einnig 

algínsýru og sölt 

Própýlenglýkólesterar  E 477 B, 04.4, 04.5, 08.6, 08.11, 08.12 

Própýlgallat E 310 Bs 08.6, 12.8,sjá einnig gallöt 

Própíónsýra og sölt E 280-283 B„ 04.4, 04.5, 08.5, 08.6, 09.10, 12.8, 16 

Rauðrófulitur E 162 B, 01.6, 03.1,08.6, 08.8, 09.11, 09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 
10.5, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 12.5, 12.8, 16, 17.4 

Rennín Bj 01.1, 01.3, 02.1, 02.2, 02.3, 

Ríbóflavín E 101 B, 01.6, 02.2, 02.3, 03.1, 04.4, 04.5, 06.7, 08.4, 08.6, 
08.9, 09.11, 09.12, 10.4, 12.8, 15.1, 16 

Ríbóflavín-S- fosfat 101 a B, 11.4 

Sakkarín og sölt B, 03.1, 10.2, 10.3, 11.4, 12.8, 14.5, 15.1, 16, 17.8 

Sakkarósutvíasetat- B, 11.4, 11.8 

hexaísóbútýrat (SAIB) 

Saltsýra og sölt 507-510 Bo 11.5, sjá einnig klóríð 

Sellulósa E 460 B, 03.1, 04.4, 04.5, 05.8, 06.5, 06.7, 06.10, 08.6, 08.12, 
09.11,09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5,11.4,11.8, 
12.8, 15.1, 16, 17.1 

Sellulósueterar E 461, 464-466 B, 03.1,04.4, 04.5, 05.8, 06.5, 06.7, 06.10, 08.6, 08.12, 
09.11,09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.3, 11.4, 
11.5, 11.6, 11.8, 12.8, 15.1, 16, sjá einnig karboxí- 

metýl- og natríumkarboxímetýlsellulósu 

Shellakk 904 Bi 12.8, 15.1 

Silfur E 174 B, 08.6, 11.7 

Sítrónusýra og sölt E 330-333 Bi0,Bi3 01.2, 01.6, 02.1, 02.3, 03.1, 04.3. 04.4, 04.5, 05.2, 
05.4, 05.5, 05.6, 05.7, 05.9, 05.10, 06.4, 06.7, 06.9, 
06.10, 08.4, 08.5, 08.6, 08.8, 08.9, 08.12, 09.2, 09.3, 
09.5, 09.6, 09.10, 09.11, 09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 
10.4, 10.5, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 
11.10, 12.2, 12.6, 12.7, 12.8, 13.4, 13.6, 14.1, 14.2, 
14.3, 14.4, 15.1, 16, 17.7, sjá einnig kalsíum- og 

natríumsítrat 

Sorbitaneinlaurat 493 B, Sjá sorbitanestera 

Sorbitaneinóleat 494 B, Sjá sorbitanestera 

Sorbitaneinpalmitat 495 B, Sjá sorbitanestera 

Sorbitaneinsterat 491 B, 11.4, 11.8, 13.4, sjá einnig sorbitanestera 

Sorbitanesterar 4491-495 B, 04.4, 04.5, 08.11, 08.12, 12.7, 12.8, 16 

Sorbitanþrísterat 492 B, Sjá sorbitanestera 

Sorbitól E 420 B,,Bi, 03.1, 05.10, 08.6, 12.5, 12.8 

Sorbínsýra og sölt E 200-203 B, 01.6, 02.1, 02.2, 02.3, 03.1, 04.3, 04.4, 04.5, 05.6, 
05.10, 06.3, 06.6, 06.7, 07.3,08.5, 08.6, 09.4, 09.10, 

09.11, 10.2, 10.3, 10.4, 11.1, 11.3, 11.4, 11.6,11.8, 

12.5,12.8,13.2,13.5, 13.6, 15.1, 16, 17.6, sjá einnig 

kalíumsorbat
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Sterkja, oxuð 1404 B, Sjá sterkjusambönd 

Sterkjuasetat 1420-1421 B, Sjá sterkjusambönd 

Sterkjusambönd 1404-1442 B, 01.2, 01.6, 04.4, 04.5, 05.5, 05.6, 05.8, 06.5, 06.7, 
06.10, 08.6, 09.6, 09.11, 09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 
10.4, 10.5, 12.8, 13.4, 13.6, 14.3, 16, sjá einnig 
asetýlerað tvísterkjufosfat, tvísterkjufosfat og tví- 
sterkjuadipat 

Sterínsýra og sölt E 470, 570, 572 Bo 12.8, 15.1, sjá einnig kalíum-, kalsíum- og magnesí- 

umsterat 

Steróýllaktýlöt E 481-482 B, 04.4, 04.5, 08.5, 08.6, 09.5, 09.6 

Sunset Yellow FCF E 110 B, 09.11, 11.6, 11.7, 11.8 

Súlföt 514-516, 518 Bi 11.4, sjá einnig brennisteinssýru og sölt, kalíum-, 

kalsíum-, magnesíum- og natríumsúlfat 

Sýklamat og sölt B, 11.4, 14.5, 17.8 

Talkúm 553 b Bx 15.1 

Tannín Bia 11.6, 11.8 

Tartrasín E 102 B, 09.11, 11.6, 11.7, 11.8 

Tetrakalíumtvífosfat E 450 a Bio 01.6, sjá einnig tvífosföt 

Tetranatríumtvífosfat E 450 a B,, Be, Bio Sjá tvífosföt og natríumtvífosföt 

Títantvíoxíð E 171 B, 08.6, 12.5, 12.8, 15.1, 16 

Tókóferólar E 306, 307 Bi 04.1, 04.3, 04.4, 04.5, 08.6, 08.12, 09.4, 10.1, 10.2, 
10.4, 10.5, 12.5, 12.8, 13.5. 13.6, 14.1, 14.2, 16, 

Tragant E 413 B, 03.1, 06.5, 06.7, 06.10, 08.6, 09.11, 09.12, 10.1, 
10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.4, 11.8, 12.8, 15.1, 16.1 

Tvíammóníumeinfosfat Bio 12.8, sjá einnig ammóníumeinfosfat 

Tvíasetýl B. 04.3, 04.4, 04.5, 08.6, 10.1, 10.4, 10.5, 11.7, 16 

Tvífosföt E 450 Bz, Big 08.4, 08.5, 08.8, 08.9, 17.5, 17.7, sjá einnig fjöl- 
fosföt og natríumtvífosföt 

Tvíkalíumeinfosfat E 340b B,, Be, Bio Sjá einfosföt 

Tvíkalsíumeinfosfat E 31b Bó 17.3, sjá einnig kalsíumeinfosföt 

Tvímetýlfjölsíloxan 900 B, 04.1, 09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 11.2, 11.3, 11.4, 
11.5, 12.8, 15.1, 16 

Tvínatríumeinfosfat E 339b Bi. Bæ, Bio Sjá einfosföt 

Tvínatríumgúanýlat 627 B, 05.5, 05.6, 05.7, 05.8, 05.9, 06.4, 06.5, 06.7, 06.10, 
08.4, 10.1, 10.4, 10.5, 13.4, 13.5, 13.6, 16 

Tvínatríumínósínat 631 B, 05.5, 05.6, 05.7, 05.8, 05.9, 06.4, 06.5, 06.7, 06.10, 
08.4, 10.1, 10.4, 10.5, 13.4, 13.5, 13.6, 16 

Tvínatríumtvífosfat E 450 a Bi. Be, Big Sjá tvífosföt og natríumtvífosföt 

Tvísterkjuadipat 1422 B, 01.2, 01.6, sjá einnig sterkjusambönd 

Tvísterkjufosfat 1411, 1412 B, 01.2, 01.6, 14.3, sjá einnig sterkjusambönd 

Vanillín B; 01.2, 03.1, 08.6, 11.4, 11.7, 12.2, 12.6, 12.7, 12.8, 
14.2, 15.1. 16 

Viðarkolsvart E 153 B;, 06.7, 12.5, 12.8, 15.1, 16
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Vínsýra og sölt E 334-337,354 Be, Bio 04.3, 08.6, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.4, 11.8, 11.9, 

11.10, 12.6, 12.7, 12.8, 13.4, 13.6, 15.1, 16, 17.5, 

17.7 

Xantangúmmí E 415 B, 01.2, 01.6, 03.1, 04.5, 05.8, 06.5, 06.7, 06.10, 09.9, 

09.11,09.12, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.4, 11.6, 
11.8, 12.8, 15.1, 16 

Xylitól B, 12.8, 15.1 

Þríkalíumeinfosfat E 340.c B,, Be, Bio Sjá einfosföt 

Þríkalsíumeinfosfat E31c B4 11.9, 11.10, 13.1, 13.3, 13.4, 17.3, sjá einnig kalsí- 

umeinfosföt 

Þrínatríumeinfosfat E 339 c B,, Be, Big Sjá einfosföt 

E-hluti, YFIRLIT YFIR FÆÐUTEGUNDIR. 

Fæðutegundir flokkaðar í stafrófsröð og með tilvísun í matvælaflokka sem þær tilheyra. 

Matvæla- Matvæla- 

Fæðutegund flokkur. Fæðutegund flokkur. 

A Aldinsafar ............. EÐ F Feitmeti 2... 04 
Aldinsaftdrykkir ................. 11.3 Fersk skeldýr .................... 06.8 
Aldinsaftir ................. 11.2 Ferskfrystkjöt ................... 05.1 

Aldinþykkni .....0.0. 11.1 Ferskfryst skeldýr ................ 06.8 
Alifuglakjöt .................. 05.1 Ferskfrystir garðávextir ........... 09.2 
Aukefni til heimilisnota ........... 17 Ferskfrystur fiskur ................ 06.1 
Á vaxtasósur NANNA 10.4 Ferskir garðávextir ............... 09.1 
Ávextir 0. 09 Ferskir ostar ............. 02.1 

B Barnamatur ..................... 14 Ferskt blóð Í 05.2 
B Ferskt kjöt 22.00.0000... 05.1 

ET 09 . 
Bió Ferskur fiskur ................... 06.1 

JÓF 00. 11.5 . . 
Að Fiskafurðir ........0........ 06 

Bjúgu .....00. 05.7 . Á 
Á Fiskfars og farsvörur .............. 06.5 

Blandaðar vörur ................. 16 IA 
ÁR Fiskflök ......0...0.. 00. 06.1 

Blóðmör ........0000 0 05.1 . 
; Fiskhakk 00.00.0000... 06.4 

Borðsætuefni .................... 17.8 Fisksó 105 
Bragðbættir mjólkurdrykkir ....... 01.2 ISKSÓSUT „rr ran rr ' 

Fisksúpur ........00. 00. 10.5 
Brauð „0... 08.5 . 

; Fiskur .........0.. 0 06 
Brauðdeig ....................... 08.5 4 . FA 

. . Fljótandi eggjavörur .............. 07.3 
Brauðmylsna (raspur) ............. 08.5 Ð 

. Flórsykur ........000 00. 12.1 
Brennd vín .......00%0.... 11.7 Á 
Brió . Formkökur ............. 8.6 
rjÓstsykur „00.01.0000... 12.8 

BI Fromage ............. 03.1 
Bræddir ostar .................... 12.3 I 
ÞAU Frystblóð ......0..0.%...0 0. 05.2 

Búðingar .........0..0.00.0. 01.6,16 Fryst soðin skeldý 06.9 

Bætiefnablöndur ................. 15.1 Iyst soðin $ SE rr , 
Bætiefni 151 Frystar eggjavörur ................ 07.2 
0 MN Frúktósi ........0 12.2 

D Drykkjarvörur ................... 11 Fyllingar fyrir vínarbrauð, kökur 

E Eðik 13.2 o.þ.h. VÖFUF Lo... 08.6 

Ediksýra .......000 0 13.2 G Galaktósi .......0.. 12.2 

Egg, heil ........... 07.1 Garðávextir 20.00.0000... 09 

Eggjavörur ..........0............ 07 Garnir 05.10
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Fæðutegund flokkur. Fæðutegund flokkur. 

Ger 0. 08 Kavíar .....000 06.7 

Gerbakstur ................. 08.5 Kefir 20... 01.1 

Gerjaðirostar ................... 02.2 Kex 08.6 

Gervihunang .................... 12.2 Kjúklingar ..................... 05.1 
Gervirjómi ............... 08.6 Kjöt 0... 05 
Ginseng .......00.. 0... 15.1 Kjötísósu ................. 05.5 
Gosdrykkir .......0.... 11.4 Kjötálegg .................0.... 05.6 

Grafið kjöt .................. 05.4 Kjötbúðingar .................... 05.7 

Grafinn fiskur ................... 06.6 Kjötfars 2... 05.7 

Grautar ........... 10.1,10.2 Kjöthakk ................. 05.1 

Grjón .......00. 08.3,08.4 Kjötsósur .................... 10.5 
Grænmeti .......... 09 Kjötsúpur ................... 10.5 

Grænmetismauk ................. 09.10 Kjötvörur ....................... 05 
GrænmetisSÓSUr „0... 10.4 Kokkteilber ..................... 09.11 

Gúllas ll 05.5 Kokkteilblöndur ................. 11.8 

H Hafragrjón ...........0.. 08.3 þor kreilaukar 0 FA 

Hangikjöt... 05.4 KOFN 08. 
Hangikjötsálegg 7 05.4 Kornflögur, -hringir og -kúlur ...... 08.8 
Heilmalað korn .................. 08.1 Kornvörur 2... 08 

Hertur fiskur .. 000... 06.2 Kotasæla ................ 02.1 
Hjörtu .....000. 05.1 Krem 08.6 

Hlaup ...0000.0.00 0 10.3 Kfinglur 08.5 
Hnetur SSNNONÐNNNNOÐÐNNRO NR 09.7 Kryddaðar olíusósur með minna 

Hnetusmjör „00.00.0000... 09.) en 80% fitu 04.5 
Hrápylsur „0000... 05.6 Kryddblöndur .........)....... 13.4 
Hráskinka .................. 05.4 Kryddblönduð srió 08.4 j y GRJÓN ......... . 
Hrásykur ......0..0..0.00.00.0... 12. Kryddedik 2... 13.2 
Hrein fita .........0..0..0.000... 04.1 Kryddlegið kjöt 2... 05.9 
Hreindýrakjöt ................... 05.1 KryddsÓsur „2... 04.5,13.5 
Hrísgrjón 20.00.0000... 08.3 Kryddúrdráttur .................. 13.5 
Hrogn... 06.1 Kvarg 013 

Hrökkbrauð ............0....... 08.7 K BANN ii 
Vargréttir .................. 01.3 

Hunang .........0. 0. 12.4 Kæfur 056 

Hvalkjöt 20... 05.1 K HSS ÞAÐ 
Hveiti 08.2 æstur fiskur... 06.6 

Kökubotnar .................... 08.6 

I Innmátur .................... 05.1 Kökudeig ....................... 08.6 

Invertsykur .........0...... 12.3 Kökuduft ................ 08.6 
Ísblöndur ......0.000.. 03.1 Kökur „2... 08.6 
Ísbúðingar ......0..0.0... 0... 03.1 Kökuskraut ..................... 16 
ÍSSÓSur .......... 0. 03.1 

Ísvörur 00... 03 L Lakkrísvörur „................... 12.8 

B Laktósi 2... 12.2 
J Jósúrt FERÐ að Leifturhitaður rjómi .............. 01.2 
Pl , Leifturhituð mjólk ............... 01.1 

Jógúrtréttir ...................... 01.2 FR : 

Júftakrydd 13.3 Léttjógúrt - Lera 02 
JURLAÍS Lo 03.1 Léttmjólk Í OL 

Lifrarkæfa ................. 05.6 

K Kaffi, kaffiduft................... 11.9 Lifrarpylsa .......0..... 05.1 
Kakó „0... 12.6 Lifur 05.1,06.1 
Kakóduft .........0.... 12.6 Londonlamb .......0... 05.4 
Kakómalt ...........0........ 12.6 Lyftiduft .....00... 17.5 
Kakómjólk ........000.. 0 01.2 
Kakóvörur ............... 12.6 M Majones með minna en 80% fitu .... 04.5 

Kandís .......0.... 12.2 Majones með minnst 80% fitu ...... 04.4 

Kanínukjöt ........0....... 05.1 Malakoff .........0 05.6 
Karamellur .................. 12.8 Maltdrykkir ................ 11.5 

Kartöflur ................ 09 Maltósi ............ 12.2
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Marmelaði ..........0..0 00... 10.3 

Marsipan .......00000 00. 12.5 

Matarís .......00000. 03 
Matarlitir .........0.... 17.4 
Matarpylsur .........00.00000... 05.7 
Matarsalt .........0..... 00... 13.1 
Mauk „0... 09.10,10.3 
Megrunarfæði ............0...... 14.5 
Mínarín .........000.0. 04.3 
Mjólk 20.00.0000. 01 
Mjólkurbúðingar ..........00..... 01.6 
Mjólkurduft .......0.0..00000... 01.4 

Mjólkureftirréttir ................ 01.6 
Mjólkurgrautar .......0.0..000.... 01.6 
Mjólkurhristingur ...............- 03.1 
Mjólkurís ........0.000 0... 03.1 

Mjólkurvörur ..........0.0000.... 01 

Mjöl 2... 08.2 
Molasykur 22.00.0000... 12.1 
Morgunkorn .........0.00 0... 08.8 
Mysa 0000... 01.1 

Mysingur ......00..0 00... 02.2 
Mysudrykkir .......0000..0...... 01.2 
Mysuostar ......00..0 0. 02.2 
Möndlumassi ................ 12.5 
Möndlur ......0.%%.. 0. 09.7,09,8 

Náttúruvörur ...........000000.. 15.1 

Niðurlagðar kjötfarsvörur ......... 05.8 

Niðurlagðar súpur ................ 10.2 
Niðurlagðir garðávextir ........... 09.11 
Niðurlagðir grautar ............... 10.2 
Niðurlagður fiskur, fiskafurðir og 

skeldýr ........00..0 0... 06.7 
Niðurlögð ungbarnafæða .......... 14.3 
Niðurseydd mjólk ................ 01.5 
Niðursoðið korn ............... 08.10,09.12 

Niðursoðin Mjólk ................ 01.5 

Niðursoðin ungbarnafæða ......... 14.3 
Niðursoðnar kjötfarsvörur ......... 05.8 

Niðursoðnir garðávextir ........... 09.12 
NýÝMjÓlk .......00.00 00. 01.1 
NÝfU 2000. 05.1 

Olíusósur með minnst 80% fitu ..... 04.4 
OlíuÚði .....00... 04.3 

Ostar „0... 02 

Óáfeng vín ........00.0. 11.8 

Óbrennd vín .......0....0 11.6 

Ómalað korn ............. 08.1 

Pastur ......0.00 00 08.3 
Paté 0... 05.6 
Pizzubotnar ............... 08.5 
Pítubrauð .................0.. 08.5 
Pressuger .......0.0..0. 0... 08.11 

Próteinduft .............0.. 0... 15.1 

Púðursykur ...........000.... 12.1 

Pylsur .......000.0 00 05.7 

Pylsuskæni .......00.0.0.0.. 0. 05.10 
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Saltfískur ............. 06.3 

Saltkjöt 22... 05.4 
Saltstengur ............0...0....... 08.9 
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SKY 000... 01.3 
Skyrréttir ................... 01.3 
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Sósukraftur ..................... 13.6 

SÓSUr .......0 03.1,04.5,10.1, 

10.4,10.5,13.5 
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Spægipylsa ........0. 05.6 
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Steinefnatöflur ................... 15.1 
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Sultur, kjötafurðir ................ 10.3 
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Súkkulaðiduft .........00.0....... 12.6 
Súkkulaðifyllingar ................ 12.8 
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Súpukraftur .........0....... 13.6 

SÚPUr 20... 10.1,10.2,10.5 
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Súrmjólkurréttir ................. 01.2 

Súrsaðir garðávextir .............. 09.11 
Svaladrykkir .............0.... 11.4 

SViðÐ lo... 05.1 
Svínasíða .......0..000 0 05.4 

Sykur „00... 12.1 

Sykurfyllingar ................... 12.8 

Sykursýkisfæði ................... 14.5 
Sýrð léttmjólk ................ 01.1



15. júlí 1988 1021 Nr. 409 

Matvæla- Matvæla- 
Fæðutegund flokkur. Fæðutegund flokkur. 

Sýrð undanrenna ................. 01.1 V VatnSÍS Ll... 03.1 

Sýrðaráfir ...................... 01.1 Vín 11.6,11.7,11.8 
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T Te,teduft ....................... 11.10 Þ Þeytirjómi .................... 01.6 

Tilbúnir kjötréttir ................ 05.5 Þurrger 2... 08.12 

Tómatmauk ............. 09.10 Þurrkaðar eggjavörur ............. 07.4 

Tómatsósur .......0..... 0. 10.4 Þurrkaðar kartöflur ............... 09.5 

Triffle 0... 03.1 Þurrkaðar mjólkurvörur ........... 01.4 

Tungur 2... 05.1 Þurrkaðir ávextir ................. 09.4 
Tvíbökur .......0.. 08.5 Þurrkaður fiskur ................. 06.2 
Tyggigúmmí ..................... 12.8 Þurrkuðber ..................... 09.4 

U Undanrenna 000 OL. , Þurrkuð ber 09.5 

Undanrennuduft ................. 01.4 O Öl... 11.5 
Ungbarnagrautar ................. 14.2 
Ungbarnasafi og ungbarnasaft ...... 14.4 

Ungbarnaþurrmjólk .............. 14.1 

16. ágúst 1988 Nr. 410 

REGLUGERÐ 

fyrir talnagetraunir Íslenskrar Getspár. 

l. gr. 

Íslensk Getspá er félag í eigu Íþróttasambands Íslands (ÍSÍ), Ungmennafélags Íslands 
(UMFÍ) og Öryrkjabandalags Íslands (ÖBÍ), sem stofnað er til að starfrækja talnagetraunir 
og/eða bókstafagetraunir í þeim tilgangi að afla fjár til eflingar íþróttum á vegum 

áhugamanna um íþróttir í landinu í félögum innan ÍSÍ og UMFÍ og til að greiða stofnkostnað 

við íbúðarhúsnæði fyrir öryrkja á vegum ÖBÍ eða til að standa undir annarri starfsemi þess í 
þágu öryrkja. 

Heimili félagsins, aðalskrifstofa og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 

Íslensk Getspá starfrækir talnagetraunir (lottó) undir heitinu „Lottó 5/38“. Um þá 
starfsemi gilda eftirfarandi reglur: 

Leikspjöld, útfylling þeirra og greiðsla. 

1. Íslensk Getspá gefur út og dreifir leikspjöldum til þátttöku í talnagetrauninni. Á hverju 

leikspjaldi eru 10 leikir (raðir), sem merktir eru bókstöfunum A,B,C,D,E,F,G,H,1 

og J, og er hver leikur með tölunum 1-—38. Getur hver þátttakandi tekið þátt í einum til 

tíu leikjum á hverju leikspjaldi. Á leikspjaldi skulu Vera leiðbeiningar um þátttöku í 
talnagetrauninni. Þar skal og vera hvatning til þátttakanda að rita nafn sitt á 
þátttökukvittun í öryggisskyni. 

2. Leikir í talnagetrauninni fara að jafnaði fram einu sinni í viku samkvæmt nánari 

ákvörðun stjórnar Íslenskrar Getspár.
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3. 

10. 

ll. 

Leikurinn felst í því að þátttakandi strikar lóðrétt með blýanti eða dökkum penna (ekki 

rauðum lit) í reiti fimm mismunandi talna, sem hann velur af þeim tölum, sem 

tilgreindar eru í hverri röð og skal byrjað á röð A. Geri þátttakandi villu skal hann 

ógilda þá röð með því að strika lóðrétt yfir þar til gerðan ógildingarreit viðkomandi 
raðar, og gildir þá ekki sú röð. 
Að loknu vali á tölum samkvæmt 3. tölulið er leikspjaldið afhent söluaðila, sem rennir 

því í sölukassa sem tengdur er tölvukerfi Íslenskrar Getspár. Þátttakandi getur einnig 

tilkynnt þátttöku sína með því að skýra söluaðila munnlega frá vali sínu á tölum og sér 

þá söluaðili um skráningu þeirra talna í tölvukerfi Íslenskrar Getspár. Þá getur 

þátttakandi óskað eftir að tölur hans verði valdar af handahófi í sölukassa. 

. Söluaðili skal síðan afhenda þátttakanda þátttökukvittun ásamt viðkomandi leikspjaldi 

gegn greiðslu. Á kvittun skal koma fram bókstafur þeirrar eða þeirra raða, sem þátttaka 

er bundin við og þær tölur, er þátttakandi hefur valið í hverri röð. Þá skal koma fram 

heildartala þeirrar fjárhæðar, sem greidd hefur verið, dagsetning útdráttar eða 

gildistími, ef tekið er þátt í fleiri en einni leikviku, og Öryggisnúmer, sem auðkennir 

viðkomandi afgreiðslu. Þátttakandi skal ganga úr skugga um að samræmi sé milli 

kvittunar og merkja á leikspjaldi, eða að hún sé í samræmi við munnleg fyrirmæli hans, 

hafi hann gefið tölur sínar upp munnlega. Þá ber þátttakanda að ganga úr skugga um að 

þátttökukvittun greini útdráttardag(a) eða gildistíma, sem þátttaka er bundin við. 

Leikspjald gildir aldrei sem kvittun, en þátttakandi getur notað það aftur eða látið það 

gilda í 2, 5 eða 10 leikvikur, að eigin vali, ef hann óskar eftir óbreyttu talnavali, með því 

að strika lóðrétt yfir viðkomandi reit á leikspjaldi um fjölda leikvikna. 

Þátttaka í talnagetrauninni fer fram í samræmi við það er þátttökukvittun greinir. Telji 

þátttakandi að þátttökukvittun sé ekki í samræmi við leikspjald eða þær munnlegu 

upplýsingar, er hann gaf, skal hann bera fram kvörtun sína þegar í stað. Að öðrum kosti 

verður litið svo á að hann hafi með móttöku þátttökukvittunar samþykkt þátttöku í 
samræmi við þær tölur, er kvittunin greinir. Þátttakandi ber einn ábyrgð á þátttöku- 

kvittun sinni og á enga kröfu til vinnings nema gegn framvísun hennar. Íslensk Getspá 

ber ekki ábyrgð á villu í prentun kvittunar og ábyrgð félagsins á rangri kvittun er 

takmörkuð við ógildingarverðmæti hennar samkvæmt 8. tölulið. Félagið ber ekki 

ábyrgð á stolnum eða glötuðum kvittunum. 

Þátttökukvittun má ógilda með því að skila henni aftur til söluaðila. enda sé það gert 

samdægurs og sala fór fram og það tímanlega að unnt sé að ljúka ógildingu á innfærslu 
hennar í tölvukerfi Íslenskrar Getspár, áður en útdráttur fer fram. Sé þátttökukvittun 
ógilt á greiðandi rétt á endurgreiðslu á sömu fjárhæð og hann greiddi. 

Verð fyrir hvern leik (röð) er kr. 30 og er aðeins unnt að gerast þátttakandi hjá 
söluaðilum Íslenskrar Getspár. 
Öll vinnsla í tölvukerfi Íslenskrar Getspár skal falla niður frá því 15 mínútum áður en 
útdráttur á að fara fram og þar til útdrætti er að fullu lokið. 

Kerfisleikspjöld. 

Heimilt er að gera sérstök leikspjöld fyrir þá, sem óska að nota kerfi við talnagetraunir. 

Skulu leikspjöld þessi vera fyrir 6, 7, 8, 9 eða 10 talnamöguleika og samsvara tölur 

þessar, 6, 21, 56, 126 eða 252 mismunandi fimm stafa talnaröðum þeirra talna sem 

valdar eru. Kerfisleikspjald skal þátttakandi fylla út á þann veg að hann strikar lóðrétt í 

reiti þeirra talna, er hann velur úr tölunum 1—-38 og staðfestir fjölda þeirra (6, 7, 8, 9 

eða 10) með því að merkja aftan við viðkomandi tölur á spjaldinu. Verð fyrir þátttöku 
samkvæmt kerfi er kr. 180 fyrir 6 tölur, kr. 630 fyrir 7 tölur, kr. 1680 fyrir 8 tölur. kr. 

3780 fyrir 9 tölur og kr. 7560 fyrir 10 tölur. Að öðru leyti gilda um útfyllingu 

kerfisleikspjalds og afgreiðslu þess reglur 1.— 10. töluliðar.
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Útdráttur vinninga. 

12. Útdráttur vinninga fer fram opinberlega á laugardegi samkvæmt nánari ákvörðun 

stjórnar Íslenskrar Getspár að viðstöddum fulltrúa hennar og undir eftirliti fulltrúa 

dómsmálaráðuneytisins. 

Útdráttur fer þannig fram að í þar til gerðum stokki eru valdar fimm vinningstölur, 

aðaltölur, af tölunum 1—38. Því næst er valin aukatala, „bónustala“, af þeim tölum sem þá 
eru eftir. 

Niðurstöður útdráttar og aðrar upplýsingar um framkvæmd hans skal færa í sérstaka 

gerðabók og undirrita af fulltrúum stjórnarinnar og dómsmálaráðunevtisins. Vinningstölur 
skulu birtar í fjölmiðlum. 

13. Þeir sem hafa þátttökukvittun með tölum þeim, sem valdar hafa verið, annað hvort allar 

eða hluta þeirra í sama leik (röð), án tillits til röðunar þeirra, fá vinning í samræmi við 
ákvæði 14. og 15. töluliðar. 

14. Til vinninga skal verja 40% af heildarsöluverði hverrar leikviku og skiptist vinningsfjár- 
hæðin þannig: 

a) 46% skiptast jafnt á milli þeirra sem hafa allar 5 aðaltölur réttar. 

b) 8% skiptast jafnt á milli þeirra sem hafa 4 aðaltölur réttar og auk þess rétta aukatölu, 
„bónustölu“. 

c) 13,8% skiptast jafnt á milli þeirra sem hafa 4 aðaltölur réttar. 

d) 32,2% skiptast jafnt á milli þeirra sem hafa 3 aðaltölur réttar. 

Þátttakendur hljóta eingöngu vinning í samræmi við hæsta fjölda talna í hverri röð, þ.e. 

sá sem hlýtur vinning samkvæmt a-lið hlýtur ekki vinning samkvæmt öðrum liðum, o.s.frv. 

Vinningar skulu færðir niður í næstu heila krónu. Mismunur sem myndast með því skal 
yfirfærður til fyrsta vinningsflokks (fimm réttar tölur) næstu leikviku. 

15. Komi í ljós við útdrátt, að enginn hafi allar fimm aðaltölur réttar, skal vinningsfjárhæð 
þess flokks yfirfærast til næstu leikviku og koma í hlut þeirra er fá allar fimm aðaltölur 

réttar í þeirri leikviku. Verði heldur ekki neinn þátttakandi með allar aðaltölur réttar í 
þeirri leikviku flyst vinningsfjárhæðin áfram til þarnæstu viku o.s.frv. Hafi enginn 4 
aðaltölur réttar auk aukatölu skal vinningsfjárhæð þess flokks yfirfærast til næstu 

lerkviku og koma í hlut þeirra er fá 4 aðaltölur réttar auk aukatölu í þeirri leikviku. 

Verði heldur ekki neinn þátttakandi með 4 aðaltölur réttar auk aukatölu í þeirri 

leikviku flyst vinningsupphæðin áfram til þarnæstu viku o.s.frv. Ef enginn þátttakandi 

fær 4 aðaltölur réttar yfirfærist vinningur þess flokks til þeirra er fá vinning fyrir þrjár 

aðaltölur réttar. 

Vinningslíkur. 

16. Tölfræðilegar vinningslíkur í talnagetrauninni „Lottó 5/38“ er sem hér segir: 

Fimm aðaltölur 1:501942 

Fjórar aðaltölur og aukatala 1:100388 

Fjórar aðaltölur 1:3042 

Þrjár aðaltölur 1:95 

Greiðsla vinninga. 

17. Þátttökukvittunum með þremur eða fleiri vinningstölum ber að framvísa til söluaðila. 

Þar til nafnritun á sér stað aftan á þátttökukvittun er litið á handhafa hennar sem 

eiganda. Þegar nafnritun hefur átt sér stað skal litið á þann er ritað hefur nafn sitt sem 

réttan eiganda og rétthafa til vinnings. Hafi fleiri en einn skráð nafn sitt sem eigandi á 

bakhlið þátttökukvittunar, þurfa þeir að kvitta fyrir vinningi eða gefa umboð til 

móttöku hans. B72
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18. 

19. 

Vinningar, sem ekki nema kr. 12000 skulu greiddir hjá söluaðila frá fyrsta virkum degi 
eftir útdrátt. 
Vinningar, sem nema kr. 12000 eða meira, skulu greiddir frá aðalskrifstofu Íslenskrar 

Getspár innan tveggja vikna frá því þátttökukvittun er framvísað til söluaðila eða 

aðalskrifstofu. Heimilt er að draga greiðslu vinninga, sem nema kr. 50000 eða meira, til 

þess tíma að kærufrestur samkvæmt 21. tölulið er liðinn eða kærur hafa verið 

úrskurðaðar, hafi kæra borist. Þegar um vinning að fjárhæð kr. 12000 eða meira er að 

ræða, skal vinningshafi framvísa þátttökukvittun sinni ásamt útfylltu útborgunareyðu- 
blaði, sem söluaðili lætur honum í té, til einhvers söluaðila eða aðalskrifstofu. Skal hann 
fá í hendur kvittað eintak útborgunareyðublaðsins til staðfestingar á afhendingu 

þátttökukvittunarinnar. Sér aðalskrifstofa síðan um greiðslu vinningsins um leið og 

gengið hefur verið úr skugga um að leikreglum hafi verið fylgt. Vextir reiknast ekki á 

vinninga. 
Vinnings skal vitja innan eins árs frá útdráttardegi, ella fellur niður réttur vinningshafa 

til hans. 

Form þátttökukvittunar. 

20. Þátttökukvittun er því aðeins gild, að notað sé þar til gert eyðublað, sem gefið er út af 

21. 

Íslenskri Getspá, og að hún hafi verið gefin út af söluaðila viðurkenndum af stjórn 

félagsins með áritun úr sölukassa tengdum tölvukerfi þess. Þátttökukvittun má ekki 

vera árituð á framhlið, brotin eða skemmd með einhverjum hætti, þannig að hætta sé á 

að hún verði ekki læsileg fyrir tölvukerfi félagsins, eða fullnægi ekki kröfum þess á 

annan hátt. Þegar þannig er ástatt getur félagið hafnað þátttökukvittuninni. 

Kærur. 

Rísi ágreiningur varðandi framkvæmd talnagetraunar þessarar, skal viðkomandi senda 
skriflega kæru, sem skal hafa borist aðalskrifstofu Íslenskrar Getspár fyrir kl. 17 á 

mánudegi að fjórum vikum liðnum frá útdrætti eða næsta virkum degi ef mánudag ber 

upp á helgidag eða almennan frídag. Eftirlitsmaður dómsmálaráðuneytisins úrskurðar 
um kæruna innan 15 daga frá því kærufrestur rann út. 

3. gr. 
Dómsmálaráðuneytið skipar eftirlitsmann með framkvæmd talnagetrauna Íslenskrar 

Getspár til eins árs í senn og skal hann gæta hagsmuna þátttakenda. Þá skipar ráðuneytið 

varamann eftirlitsmanns. Kostnaður við eftirlit þetta og eftirlit með útdrætti vinninga 

greiðist af Íslenskri Getspá samkvæmt ákvörðun dómsmálaráðuneytisins. 

4. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum um talnagetraunir, nr. 26 2. maí 

1986, öðlast gildi 5. september 1988. Jafnframt fellur þá úr gildi reglugerð nr. 466 18. 

nóvember 1986 ásamt síðari breytingum. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 16. ágúst 1968. 

Jón Sigurðsson. 
Jón Thors.
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REGLUGERÐ 

fyrir Tónlistarskólann á Akureyri 

1. gr. 

Skólinn heitir Tónlistarskólinn á Akureyri. Skólinn er eign Akureyrarbæjar og fer 

bæjarstjórn Akureyrar með yfirstjórn hans. 

2. gr. 

Skólinn starfar eftir ákvæðum gildandi laga og reglugerða. 

3. gr. 

Markmið skólans er að veita almenna tónlistarfræðslu og vinna að eflingu tónlistarlífs á 
Akureyri. 

Þessum markmiðum hyggst skólinn ná meðal annars með því: 
— að annast kennslu í hljóðfæraleik og söng ásamt kennslu í öðrum tónlistargreinum sem 

gert er ráð fyrir í námsskrám tónlistarskólanna. 

— að búa nemendum fjölbreytt skilyrði til að þroska tónlistarhæfileika sína og sköpunar- 

gáfu. 

— að leggja áherslu á félagslegt gildi tónlistariðkunar með þátttöku nemenda í samleik, 

kór- og hljómsveitarstarfi. 

— að búa nemendur undir áframhaldandi nám í tónlist. 

— að gera fullorðnum kleift að auðga tómstundir sínar með tónlistariðkun. 

4. gr. 

Bæjarstjórn kýs 5 manna stjórn skólans og jafnmarga til vara til fjögurra ára í senn að 

loknum hverjum reglulegum sveitarstjórnarkosningum. 

5. gr. 

Skólastjórn fer með yfirstjórn skólans í umboði bæjarstjórnar eins og tilgreint er í 

„samþykkt um stjórn Akureyrarbæjar“. 

Formaður stjórnar boðar til funda með dagskrá svo oft sem þurfa þykir og er skylt að 
boða til fundar ef tveir stjórnarmenn, skólastjóri eða kennarafundur æskir þess. 

Skólastjóri eða staðgengill hans situr stjórnarfundi. Heimilt er kennarafundi að tilnefna 

1 fulltrúa úr hópi fastra kennara til að sitja stjórnarfundi, með málfrelsi og tillögurétt og skal 
hann bundinn sömu trúnaðarskyldu og stjórnarmenn. 

6. gr. 

Bæjarstjórn ræður skólastjóra, yfirkennara og aðra fasta starfsmenn að fengnum 

tillögum stjórnar skólans. Stundakennara og aðra starfsmenn sem ráðnir eru til skemmri 

tíma, ræður skólastjóri í samráði við stjórn skólans. 

1. gr. 

Skólastjóri fer með daglega stjórnun í samráði við stjórn og kennara skólans. Hann ber 
ábyrgð á að skólastarfið sé í samræmi við reglugerð þessa. Hann skal framfylgja 

samþykktum stjórnar. Skólastjóri ráðstafar húsnæði og hefur yfirumsjón með eigum 

skólans. 

Skólastjóri kemur fram fyrir hönd skólans gagnvart starfsmönnum, nemendum og 
foreldrum þeirra svo og aðilum utan skólans. 

Skólastjóri skal skila vinnuskýrslum starfsmanna til launadeildar og árita reikninga til 

greiðslu. Skólastjóri stendur skil á innheimtu skólagjalda.
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8. gr. 

Yfirkennari er skólastjóra til aðstoðar og starfar að stjórn skólans í umboði hans. Hann 

skal vera staðgengill skólastjóra í fjarveru hans. 

Yfirkennari annast m. a. skipulagningu nemendatónleika, umsjón kennslugagna og 

framkvæmd prófa. 

9. gr. 

Kennarafundur er skólastjóra til ráðuneytis um starf skólans. Almennan kennarafund 

skal halda í upphafi skólaárs þar sem drög að starfsáætlun eru kynnt. 

Skólastjóri eða staðgengill hans boðar til kennarafunda með dagskrá og stjórnar þeim 

eða skipar fundarstjóra. Haldin skal gjörðabók kennarafunda. 

Skylt er öllum föstum kennurum skólans að sækja kennarafundi þá mánuði sem skóli 

starfar. Skylt er stundakennurum að sækja kennarafund ef skólastjóri æskir þess, enda sé 

boðað til fundarins með a. m. k. þriggja daga fyrirvara. 

Skylt er að halda kennarafund ef minnst "4 hluti fastra kennara æskir þess. 

Heimilt er kennurum skólans að kjósa á almennum kennarafundi þriggja manna 

kennararáð úr hópi fastra kennara er fari með umboð kennarafundar. 

10. gr. 

Heimilt er að stofna til foreldraráðs (ráða) og skulu starfsreglur þess hljóta samþykki 

stjórnar skólans að fenginni umsögn kennarafundar. 
Með sama hætti er heimilt að stofna til nemendaráðs (ráða) að fengnu samþykki 

stjórnar skólans og umsögn kennarafundar. 
Heimilt er kennarafundi að kveðja til fulltrúa foreldra og/eða nemenda við umfjöllun 

um innri málefni skólans. 

11. gr. 

Rekstur skólans skal kosta með fjárveitingum á fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, 

skólagjöldum nemenda og úr ríkissjóði eftir því sem fé er veitt til á fjárlögum. 

Skrifstofa Akureyrarbæjar annast greiðslu launa og rekstrarreikninga svo og bókhald 

Tónlistarskólans á Akureyri. 

12. gr. 

Skólafulltrúi Akureyrarbæjar og skólastjóri semja drög að fjárhagsáætlun næsta árs og 

leggja fyrir stjórn skólans. 
Stjórn tónlistarskólans leggur tillögur að fjárhagsáætlun fyrir bæjarstjórn til endan- 

legrar afgreiðslu. 

13. gr. 

Skólastjóri skal fyrir 1. maí ár hvert gera kennsluáætlun næsta skólaárs í samráði við 

skólafulltrúa Akureyrarbæjar. Skal áætlun þessi lögð fyrir stjórn skólans og send 

menntamálaráðuneytinu í samræmi við gildandi lög. 

14. gr. 

Rétt til skólavistar hefur hver sá er áhuga hefur á tónlistarnámi því sem skólinn býður 

upp á. 

Áætlun um kennsluskipan og námsframboð skal liggja fyrir í upphafi skólaárs og skal 

auglýsa það við innritun. 

Þurfi að takmarka fjölda nemenda í einstökum námssviðum er skólanum m. a. heimilt 

að beita tímabundnum hæfnisprófum og breyta auglýstu kennslufyrirkomulagi.
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Heimilt er skólastjóra að vísa nemanda frá námi ef hann hefur ekki sinnt því um lengri 
tíma eða hefur gerst brotlegur við reglur skólans og ekki látið skipast við áminningu. 

Rísi ágreiningur um skólavist nemanda skal stjórn skólans úrskurða í málinu. 

18. gr. 

Starfstími skólans er 9 mánuðir árlega og skulu leyfisdagar fara eftir skóladagatali fyrir 
grunnskóla. 

Viðverutími kennara og vinnuskylda fer eftir gildandi kjarasamningi, en heimilt er 

skólastjóra að skipuleggja vinnu kennara utan starfstíma skólans að fengnu samþykki þeirra. 

16. gr. 

Stjórn tónlistarskólans boðar árlega til samráðsfundar með fulltrúum starfandi tónlist- 

arfélaga á Akureyri. 

17. gr. 

Reglugerð þessi er samþykkt af bæjarstjórn Akureyrar hinn 1. desember 1987 og 

staðfestist hér með sbr. heimild í lögum nr. 75/1985. 

Menntamálaráðuneytið, 13. júlí 1988. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 

22. júlí 1988 Nr. 412 

REGLUR 

um breytingu á reglum um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra 

skipa nr. 325/1985, sbr. nr. 171/1987 og nr. 80/1988. 

1. gr. 

Við 11. gr. bætist ný málsgrein, 11.7 sem orðist svo: 

Í öllum skipum 24 m að lengd eða lengri og öllum tvíþilja fiskiskipum skal vera 
kaðalstigi af viðurkenndri gerð. 

2. gr. 
Við reglurnar bætist ný grein, sem verði 19. gr. jafnframt því sem núverandi 19. gr. 

verði 20. gr.: 

Öryggislitur á stýrishúsum fiskiskipa. 
Öll skip allt að 15 m að lengd skulu máluð Öryggislit á stýrishúsi, sem hér segir: 
Við þakbrún stýrishúss skal vera rönd með öryggislit. Röndin skal ná í kringum 

stýrishúsið og vera að minnsta kosti 15 cm breið. Öryggisliturinn skal uppfylla eftirfarandi 
gildi skv. sænska staðlinum SS 019102: 

Litartónn YGUR — YTOR 
Litarstyrkur C > 90 

Sverta S = 00-05 

3. gr. 

Reglur þessar sem settar eru samkvæmt lögum nr. 51, 30. mars 1987 um eftirlit með 
skipum, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. Gömul fiskiskip skulu fullnægja ákvæðum 2. gr. reglna þessara 1. janúar 
1990. 

Samgönguráðuneytið, 22. júlí 1988. 

  

Matthías A. Mathiesen. Ragnhildur Hjaltadóttir.
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REGLUR 

um vinnuðryggi á fiskiskipum stærri en 15 m að lengd. 

1. gr. 

Öryggi á opnu þilfari. 
Gangar, stigar, landgangar og handrið. 

1.1.1. Gangar utan vistarvera skulu vera hæfilega breiðir fyrir þá notkun, sem þeim er 

ætluð. Þeir skulu búnir handriðum, þar sem þess er talin þörf. Gólf í göngum skulu 

vera þannig, að hreingerning þeirra sé auðveld og að ekki gæti hálku í bleytu. 

1.1.2. Stigar og stigaþrep skulu gerð úr óbrennanlegu efni, og þrepin þannig, að ekki verði 

hált í bleytu t.d. úr upplyftu stáli eða áli. 

1.1.3. Tvíþilja fiskiskip skulu hafa uppi þegar þau eru í höfn landgang eða annan viður- 

kenndan búnað, sem auðveldar mönnum að komast slysalaust um borð og frá borði. 

Öryggisnet skal setja undir landgang við erfiðar aðstæður. Bjarghring með líflínu 

skal staðsetja við landgang. 

1.1.4. Stigar og landgangar skulu hafa örugga festingu, svo umferð sé örugg. 

1.5. Þar, sem efri endi landgangs eða stiga endar við borðstokk, verður að hafa tröppur 

með handriði frá borðstokk að þilfari. 

1.1.6. Gangar, stigar og landgangar skulu vera hreinir og í góðu ásigkomulagi, svo að öll 

notkun sé Örugg. 
1.1.7. Gera skal ráðstafanir til þess að draga úr hálku á þilfari t.d. með stállistum eða á 

annan viðurkenndan hátt að mati Siglingamálastofnunar ríkisins. 

=
 

=
 

=
 
=
 

1.2.0 Skuttogarar. 

1.2.1. Á skuttogurum skal vera eftirgreindur búnaður og skal hann notaður undir 

yfirumsjón skipstjórnarmanna. 

1.2.2. Skuttogarar skulu búnir grandaravindum eða öðrum búnaði jafngildum. 

1.2.3. Í seilingarhæð beggja vegna skutrennu skal strekktur vír, sem líflína öryggisbelta 

leikur auðveldlega á. 
1.2.4. Að minnsta kosti 5 öryggisbelti ásamt líflínu af viðurkenndri gerð skulu vera um 

borð í skuttogurum til notkunar við vinnu á opnu þilfari. Líflínur séu hæfilega 

langar, þannig að þær torveldi ekki vinnu við og í skutrennu. 

1.2.5. Líflínur skulu þannig gerðar, að slaki dragist sjálfkrafa af þeim og þær séu búnar 

öryggiskrókum í báða enda, sem auðvelt er að krækja í festingar, svo sem Öryggisvír 

og öryggisbelti. 

1.2.6. Öryggishjálmar af viðurkenndri gerð með áföstum kraga. Hver maður, sem vinnur á 

opnu þilfari, skal hafa sinn hjálm. 

1.2.7. Tveir bjarghringir, vel aðgengilegir, skulu staðsettir sitt hvoru megin við skutrennu, 

búnir ljósi. 

1.2.8. Skuttogarar skulu búnir vökva eða rafknúnum skutrennuloka. Hann skal vera 

stálþil, sem fellur í stokk neðan þilfars, eða annar búnaður jafngildur að mati 

Siglingamálastofnunar, enda skal fyrirkomulag vera háð samþykki hennar hverju 

sinni. 
1.2.9. Eigi má sami maður samtímis stjórna skipi og þilfarsvindum. 

1.2.10. Allar vindur skal vera hægt að stöðva úr brú með einu handtaki (neyðarstöðvun). 

Hjálparvindur á þilfari skal einnig vera hægt að stöðva beggja megin á afturþilfari. 

1.2.11. Kallkerfi úr brú skal vera það sterkt að fyrirskipanir heyrist örugglega á vinnustöð- 

um, hvort sem er á opu þilfari eða milli þilfari og vera þannig útbúið að hægt sé að 

svara frá þeim stað sem kallað er á.
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1.3.0. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.3. 

1.3.4. 

1.3.5. 

1.4.0. 
1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

3.1.1. 

Skip er stunda hringnótaveiðar. 

Þeir, sem vinna á þilfari, þegar nótin er dregin, skulu hafa hlífðarhjálm á höfði. 
Vörn skal vera til að hindra að menn geti runnið fyrir borð úr nótakassa eða gryfju. 

Tryggja skal eftir því sem mögulegt er, að nótin geti runnið eðlilega út, þegar henni 
er kastað. 
Þegar poki nótarinnar með afla í er bundinn upp, þarf frágangur að vera þannig að 

sleppa megi öllu lausu, ef nauðsyn krefur. 

Æskilegt er að góður og beittur hnífur sé hafður til taks á nótapalli. 

Skip er stunda línu og netaveiðar. 

Á fiskiskipum sem búin eru línuvindu til netaveiða, skal vera sérstakur öryggisbún- 
aður, þannig gerður, að vinda stöðvist samstundis, ef maður dregst inn að vindunni 
með veiðarfærunum. 
Skipstjóra þessara skipa ber skylda til að sjá um, að þessi búnaður sé ávallt um borð 

og virkur, þegar skipið er á netaveiðum. 
Búnaður þessi skal háður viðurkenningu Siglingamálastofnunar ríkisins á hverju 

einstöku skipi. 

2. gr. 

Öryggi á milliþilfari og í lestum. 

Allar styttur skulu traustar og tryggilega festar. Einnig skulu öll lestarborð í góðu 
lagi og þola þann þunga, sem þeim er ætlað að bera. 

Göngum, stigum og handriðum skal haldið eins öruggum til umferðar eins og 

framast er unnt. Stigar og handrið skulu traust og tryggilega fest og vel við haldið. 

Hafa skal hlífar við eða á vélum og færiböndum, til þess að tryggja Öryggi við vinnu, 

eftir því sem aðstæður krefjast hverju sinni. 
Ekki má nota vélar né færibönd, ef hlíf er fjarlægð vegna viðgerðar á vél. 

Koma skal fyrir öryggisbúnaði við vélar og færibönd, sem tryggi, að þessi tæki verði 

ekki ræst af vangá. 

Við færibönd skal vera hæfilegur fjöldi neyðarrofa, svo stöðva megi þau með 

skjótum hætti. 

3. gr. 

Skip sem vinna afla um borð. 

Tækjabúnaður. 

Tækjum og búnaði í vinnslurými skipa sem vinna afla um borð skal þannig fyrir 

komið að greiðfært sé um rýmið að öllum útgönguleiðum, þ.m.t. neyðarútgöngum. 

Gönguleiðir. 

Aðalgönguleiðir í fiskivinnslurými skulu vera tvær, ein í hvorri síðu skips. Verði því 

ekki við komið er heimilt að hafa eina aðalútgönguleið eftir miðju þilfarinu. 

Lágmarksbreidd aðalgönguleiða skal eigi vera minni en 500 mm, en breidd 
gönguleiða að aðalgönguleiðum skal eigi vera minni en 450 mm. 

Þar sem gönguleiðir eru yfir færibönd og skal hæðin ekki vera meiri en 1000 mm yfir 

þilfari. Loftklæðning yfir upphækkun skal vera slétt og án hvassra brúna. Tröppur 

skulu vera beggja vegna við upphækkun og hlíf yfir færibandi þar sem yfir það er 
gengið. Þar sem gönguleiðir liggja undir færibönd skal hæð eigi vera minni en 1500 

mm. 
Hlífar skulu vera neðan á færiböndum, þar sem undir þau er gengið. Við gönguleiðir 

skal setja hlífar á alla hreyfanlega hluti véla og færibanda.
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3.1.2. Neyðarstöðvun. 

Neyðarstöðvun á færiböndum skal vera á þeim stöðum við færibönd, þar sem vel 

sést yfir. Skal hver neyðarrofi stöðva öll færibönd í vinnslurýminu. Neyðarstöðvun 

skal vera á hausunarvélum, flökunarvélum, roðflettivélum o.s.frv. 

3.1.3. Neyðarlýsing. 

Neyðarlýsing í fiskvinnslurými skal vera það mikil að hvar sem menn eru við störf, 

þá sé ratljóst að öllum útgönguleiðum svo og neyðarútgöngum. Lýsing skal vera 

nægjanleg til að sjá á snerla o.þ.h. við útganga. 

Neyðarlýsing skal vera í frystilestum við útgönguleiðir. 

3.1.4. Hávaði. 

Hávaði í fiskvinnslurými skal ekki vera meiri en 80 dB (A) sbr. reglur um 

hávaðamörk í skipum. Skal framkvæma mælingar á hávaða þegar vinnsla er í fullum 

gangi. Reynist hávaði ofar þeim mörkum skal gera sérstakar ráðstafanir til þess að 

draga úr hávaða svo þessum mörkum verði náð. 
Sé það ekki unnt, skal fyrirskipa að menn noti eyrnahlífar. 

3.1.5. Loftræsting. 

Fullnægjandi loftræsting skal vera úr fiskvinnslurými. Lágmarksloftþörf er 56 

loftskipti/klst. 

3.1.6. Lyftur. 

Þar sem vörulyftur eru í fiskvinnslurýmum skulu þær vera í lokuðum rýmum, með 

lokunarbúnaði þannig að ekki verði komist í lyftuna nema frá því þilfari, þar sem 

lyftan er stödd hverju sinni. Ekki skal vera hægt að setja lyftu á hreyfingu nema 

lyftan sé lokuð. 
Karmhæð skal eigi vera minni en 380 mm á þilfari vinnslurýmis. 

Stjórnrofar á lyftum skulu vera utan við lyftuopið, bæði á vinnsluþilfari og í lest. Þar 

verði einnig fyrirkomið neyðarstöðvun og bjöllum. Sé lyfta einnig notuð til fólks- 

flutninga, skal vera inni í lyftunni samskonar stjórnbúnaður og er utan á lyftuhúsinu. 

Siglingamálastofnun ríkisins er heimilt að samþykkja í sérstökum tilvikum að lyftur 

séu ekki í lokuðu rými. Sé lyftugólfið lokað á þilfari skal það vera einangrað og 

pakkningar með hitaþræði. Þá skal karmhæð ekki vera minni en 380 mm. Handrið 

verði milli þilfara þannig fyrirkomið að ekki verði komist inn á lyftusvæðið nema 

lyftan sé uppi. Samsvarandi búnaður skal og vera í lest. 

3.1.7. Teikningar. 
Senda skal inn til samþykktar teikningar af fyrirhuguðu fiskvinnslurými. Teikningar 

skulu sýna á greinilegan hátt hvaða tækjabúnaði skal koma þar fyrir. Sýna skal 

fyrirkomulag tækja, með þilfarsplönum, langskipsskurðum og þverskurðum þannig 

að auðvelt sé að meta vinnuaðstöðu svo og gönguleiðir. Ennfremur ber að sýna 

rörakerfi háþrýstilagna að færiböndum og þ.h. Þar verði einnig sýndar fyrirhugaðar 

staðsetningar á stjórnrofum og neyðarstöðvun. 
Stjórn á þvottakerfi fyrir vinnsluna, frárennsli fyrir borð og austurkerti, staðsetning 

á austurbrunnum og stærð dæla skal sýna á teikningu. Teikningar skulu sýna 

staðsetningu og stærð ljósa ásamt neyðarlýsingu, einnig staðsetningu á loftræsti- 

opinu bæði fyrir loft inn í rýmið og út úr því, svo og loftmagn.
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3.1.8. 

4.1. 

4.2. 

71. 

Leiðbeiningar. 

Leiðbeiningar verði á íslensku um notkun á vélum og tækjum, stjórnun, neyðar- 

stöðvun og annað það sem varast ber (t.d. hausskurðarvélar, flökunarvélar, 

flatningsvélar, roðflettivélar, marningsvélar o.s.frv.) 

4. gr. 

Vinnuljós. 

Lýsing skal vera nægileg í göngum og á þeim stöðum, þar sem áhöfn þarf að vinna 
eða fara um. 

Í stigagöngum skal lýsing vera 150 lux og á vinnustöðum 300 lux miðað við eins 
metra hæð. 

5. gr. 

Öryggi í vélarrúmi. 

Gólf í vélarrúmi skal gert úr traustu óbrennanlegu efni og þannig, að ekki sé hált. 

Varnarhlífar, á eða við vélbúnað, má ekki fjarlægja meðan vélin er í notkun. Sé hlíf 

fjarlægð, má ekki gangsetja án þess að koma hlífinni á sinn stað. 

Þegar vél er í viðgerð, skal þess gætt, að ekki sé unnt að ræsa hana óvart eða hreyfa 
af vangá. Gera skal ræsibúnað óvirkan, þegar ástæða er til. 
Þegar unnið er við lok eða loka, sem er undir þrýstingi, skal þess gætt að fella 

þrýstinginn áður en verk er hafið. Aldrei má fjarlægja festibolta fyrr en lokið er 
laust. 

Gæta skal þess, að allir þungir vélarhlutir séu vel festir og lausir hlutir geti ekki 

skaðað menn við vinnu í vélarrúmi. 
Vélargólfi, stigaþrepum og handriðum í vélarrúmi skal haldið vel hreinum. 

6. gr. . 

Þilfarsvindur, lyfti- og losunarbúnaður. 

Allar vindur skulu þannig útbúnar að hlaupari sé fastur á tromlu. Skal við 
meðhöndlun veiðarfæra ekki dregið að með öðrum hætti. 

Allur vindu-, lyfti- og losunarbúnaður skal búinn hemli sem stöðvar samstundis við 

aflrof, það er við straumrof eða ef vökvaþrýstingur fellur. Á sama hátt skal búnaður 

bómu og gálga þannig gerður að þau falli ekki niður við aflrof. 

Búnaður við lúgur, þ.e. fiski- og veiðafæralúgur, skal þannig gerður, að lúgan falli 
ekki við aflrof. 

Verja skal með hlíf, eins og við verður komið, alla hreyfanlega hluti vindu. Sama 

skal gilda um allar rúllur. 

Skrá skal greinilega og varanlega leyfilegan hámarksþunga á bómur og krana. 

Stjórnlokar skulu þannig gerðir að stjórnarmur falli í miðstöðu og vinda eða lyfti- og 

losunarbúnaður stöðvist samstundis sé stjórnarmi sleppt. Þó er heimilt, þegar um er 
að ræða vindur sem að jafnaði eru í notkun í lengri tíma í einu, t.d. línu- og netaspil, 

að nota stjórnventla sem unnt er að festa í ákveðinni stöðu, að því tilskildu að við 
búnaðinn sé viðurkenndur búnaður til neyðarstöðvunar, sbr. gr. 1.4.1. 

7. gr. 

Kælivélar. 

Ekki má hafa opinn eld eða heita hluti í klefum, þar sem kælivélakerfið er. Gæta 

skal fyllstu varúðar með allan kælimiðil.
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8. gr. 
Hylki fyrir þjappaðar lofttegundir. 

8.1. Hylki, er geyma þjappaðar lofttegundir, skulu uppfylla viðurkennd öryggisákvæði, 

svo og geymslustaðir. 

8.2. Vel skal verja lagnir, þrýstijafnara og ventla. 

8.3. Þegar hylkin eru ekki í notkun, skal þess gætt, að þau séu örugglega lokuð. 

8.4. — Við leit að leka á hættulegum lofttegundum, skal ætíð nota viðeigandi tæki. 

9. gr. 
Gildistaka o.fl. 

Reglur þessar sem settar eru samkvæmt lögum nr. 51, 30. mars 1987 um eftirlit með 

skipum, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi að öðru leyti en að neðan greinir, og 

birtast til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Ákvæði 3. gr. skulu þó öðlast gildi 1. júlí 1989 fyrir skip sem þegar hafa verið útbúin til að 

vinna afla um borð. Ákvæði 6.1. gr. skulu öðlast strax gildi fyrir ný fiskiskip, 1. júlí 1989 fyrir 

aðra skuttogara og 1. júlí 1990 fyrir önnur fiskiskip. 

Siglingamálastofnun ríkisins getur veitt undanþágu frá gr. 3.1.1. hvað varðar gönguleiðir í 

skipum sem þegar hafa verið útbúin til að vinna afla um borð. 

Jafnframt falla úr gildi reglur nr. 154/1980 sbr. nr. 326/1985. 

Samgöngumálaráðueytið, 26. júlí 1988. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir. 

Nr. 414 26. júlí 1988 

REGLUR 

um breytingu á reglum um smíði og búnað íslenskra skipa 

nr. 553/1975 sbr. nr. 124/1988. 

Hluti H. 

Um stöðugleika og öryggi fiskiskipa. 

1. gr. 

Við 1. málsgrein 11. gr., 1101, bætist nýr stafliður, g, sem orðist svo: 

g) Fyrir skip er stunda nótaveiðar, ástand við skip með veiðarfæri, 30% eftir af olíu, 

vatni, birgðum og vistum og með ísingu skv. 12. grein. 

2. gr. 

Við 18. gr. bætist ný málsgrein 1821 sem orðist svo: 

1821. Í skipum sem frysta afla um borð skulu lestarhólf ekki vera breiðari en 4,0 m, lengd 

milli þverskilrúma ekki meiri en 9,0 m og uppstilling skal ná upp í loft. 

Við útreikning á lestarborðum og stoðum telst eðlisþyngd farms y vera jafnt og 0,5 t/ 

m?. Sé eðlisþyngd meiri skal taka tillit til þess. Lestarborð úr furu eða greni skulu vera 

án bresta, órifin og kvistalítil.
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Við ákvörðun á útsveigju er E = 10'N/mm og öryggisstuðull N = 2. Þá skal gert ráð 

fyrir einföldum undirstuðningi á bjálka og að bjálkinn sé með jafndeildum þunga. 
Fyrir langskipsskilrúm skal reikna álagið við 907 halla skipsins og fyrir þverskilrúm við 
25? stafnhalla. 

Lestarstoðir skulu reiknaðar fyrir það álag sem þær geta orðið fyrir þ.e. hliðarálag og 

langskipsálag. 
Dýptir spora skulu eigi vera minni en 80 mm og breidd spora mest 10 mm breiðari en 

plankaþykktin. 

Álag á eitt langskipsborð ákvarðast samkvæmt eftirfarandi líkingu: 

QO =9.81 xX 10xXBxIxbx (N) 

  

M=Ox1 (Nm) 

8 

f=5 1 (m) 

48 xX 10 <M x EXJ 

o=M 

Ww (N/mm) 

Skilgreiningar: 

L = Lengd hólfs (m) 
B = Breidd hólfs (m) 
Y = Eðlisþyngd farms í lestarrúmi, 0,5 t/m 

Q = Álag á lestarborð (N) 
M = Vægi á lestarborð (Nm) 

Lestarborð: 
| = lengd borðs (m) 

b = breidd borðs (m) 
E = brotþol lestarborðs áætlað 10 (N/mm) 
J = tregðuvægi (cm) 

W = mótstöðuvægi (cm) 
o = leyfileg hámarksspenna (22 N/mm) 

fm = 1/90, leyfileg hámarksbeygja (m) 

3. gr. 

Reglur þessar sem settar eru samkvæmt lögum nr. 51/1987 um eftirlit með skipum 
staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 

eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 26. júlí 1988. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.
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REGLUGERÐ 

um styrktarsjóð til öflunar atvinnuréttinda á skipum. 

1. gr. 

Nafn sjóðsins. 

Sjóðurinn heitir styrktarsjóður til öflunar atvinnuréttinda á skipum. 
Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 

Stofnun sjóðsins. 

Sjóðurinn er stofnaður með tilvísun til 21. gr. laga nr. 112/1984 um atvinnuréttindi 

skipstjórnarmanna og 8. gr. laga nr. 113/1984 um atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og 

vélavarða. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins. 

Tilgangur sjóðsins er að veita þeim mönnum fjárstyrk sem stunda nám til öflunar 

atvinnuréttinda. 
Rétt til styrks skv. 1. mgr. eiga þeir einir, sem stunda nám 1. stigs skipstjórnar eða Í. 

eða 2. stigs vélstjórnar. 

4. gr. 

Tekjur sjóðsins. 

Tekjur sjóðsins eru: 
a. Undanþágugjöld er viðkomandi undanþáguhafar greiða til sjóðsins. 

b. Vaxtatekjur og verðbætur. 

c. Aðrar tekjur eða framlög er sjóðnum kunna að áskotnast. 

5. gr. 

Innheimta undanþágugjalds. 

Fyrir hverja veitta undanþágu skal undanþáguhafi greiða ákveðið gjald, nú kr. 2 000,00 

fyrir hvern byrjaðan mánuð þess tíma sem undanþágan gildir. Þann Í. janúar 1989 skal 

gjaldið hækka í kr. 3 000,00. 

Greiðsla undanþágugjalds skal fylgja umsókn um undanþágu. Synji undanþágunefnd 
umsókn um undanþágu eða veiti undanþágu til styttri tíma en umsóknin gerir ráð fyrir, skal 
greiðslan öll eða sá hluti hennar sem umfram er endursendur. 

Þeir nemendur stýrimannaskóla og vélskóla sem starfa á undanþágu milli námsára eiga 

rétt á endurgreiðslu undanþágugjalds haldi þeir áfram námi á næsta námsári gegn framvísun 

vottorðs frá viðkomandi skóla þar um. 

Eigi skal innheimta undanþágugjald af þeim er lokið hafa fyllsta skólanámi til 
viðkomandi starfs, sé þeim veitt undanþága til starfs. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins. 

Undanþágunefnd, eins og hún er á hverjum tíma skal skipa stjórn sjóðsins, sbr. 21. gr. 

laganna um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna og 8. gr. laganna um atvinnuréttindi 

vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða. 

Stjórnin skal annast úthlutun styrkja úr sjóðnum, svo og vörslu hans og ávöxtun. Skal 

stjórnin á hverjum tíma kappkosta að ávaxta fé hans á sem hagkvæmastan hátt.
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7. gr. 

Umsóknir um styrki. 

Allar umsóknir skulu ritaðar á þar til gerð eyðublöð, sem sjóðstjórn lætur í té og skal 

þeim fylgja staðfesting viðkomandi skólayfirvalda um að umsækjandi sé við nám. 

8. gr. 

Úthlutunarreglur. 

Fjárhæðir styrkja skulu hverju sinni ákveðnar af stjórn sjóðsins í samræmi við tekjur 

hans og eignir og miðast við námslengd og búsetu umsækjenda. 

9. gr. 

Afgreiðsla styrkja. 

Afgreiðsla styrkja fer fram samkvæmt ákvörðun stjórnar á hverjum tíma. 

Við móttöku styrkja úr sjóðnum skal styrkhafi sýna fram á framvindu náms með 

vottorði frá viðkomandi skóla. 

Afgreiðsla sjóðsins skal vera hjá Siglingamálastofnun ríkisins, en heimilt er stjórn 

sjóðsins að fela viðurkenndri bankastofnun vörslu hans. 

10. gr. 

Reikningsskil. 

Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af tveimur mönnum, sem skipaðir eru af 

ráðherra til tveggja ára í senn, skv. tilnefningu Landssambands íslenskra útvegsmanna og 
Farmanna- og fiskimannasambands Íslands. 

Skal stjórnin leggja endurskoðaða reikninga fyrra almanaksárs fyrir samgönguráðherra 

eigi síðar en 15. apríl árið eftir. 

11. gr. 

Gildistaka. 

Reglugerð þessi er sett skv. lögum nr. 112/1984 um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna 
og lögum nr. 113/1984 um atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða, og öðlast gildi 

þann 1. september 1988. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 496/1984 um styrktar- og 
lánasjóð til öflunar atvinnuréttinda á skipum. 

Samgönguráðuneytið, 26. júlí 1988. 

Matthías Á. Mathiesen.   
Ragnhildur Hjaltadóttir. 

15. ágúst 1988 Nr. 416 

AUGLYSING 

um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Hólmavíkur 1985—2005. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19, 21. maí 1964, hefur ráðuneytið hinn 12. ágúst 1988 

staðfest breytingu á staðfestum aðalskipulagsuppdrætti Hólmavíkur 1985—2005. 

Breyting þessi er í því fólgin að umferðarkerfi breytist þannig að ný tengigata kemur 

meðfram strandlínunni við höfnina. Nýtt land við höfnina, vestan og norðan umrædds vegar, 

sem fékkst með uppdælingu úr höfninni, verður notað til iðnaðarstarfsemi.
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Breytingin hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 mæla fyrir um. Hreppsnefnd 

Hólmavíkurhrepps hefur samþykkt hana og skipulagsstjórn ríkisins mælt með að hún verði 

staðfest. 
Aðalskipulagsuppdráttur Hólmavíkur er staðfestur var af ráðuneytinu hinn 19. 

nóvember 1986 breytist því í samræmi við ofangreint. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. ágúst 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Þórhildur Líndal. 

Nr. 417 23. ágúst 1988 

REGLUGERÐ 

um sérstök togveiðisvæði samkvæmt lögum nr. 3, 8. janúar 1988. 

1. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði B., F. og G. liðar 3. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands, er öllum skipum heimilt að stunda veiðar með botnvörpu á 

eftirgreindum svæðum og tímum: 
A. Í Héraðsflóa, frá og með 1. september 1988 til og með 31. desember 1988, frá línu 

réttvísandi austnorðaustur af Bjarneyjarvita að línu réttvísandi austnorðaustur af Ósfles 

(6537'8 N, 13955'3 V), utan línu, sem dregin er í einnar sjómílu fjarlægð frá fjörumarki 

meginlandsins. 

B. Utan Breiðafjarðar frá og með 1. október 1988 til og með 31. desember 1988, norðan 65" 

og utan fjögurra sjómíla frá línu, sem dregin er úr Öndverðarnesvita í Bjargtanga 

(65930'2 N, 24932'1 V). Að norðan markast svæðið af línu dreginni réttvísandi í vestur frá 

Bjargtöngum. 
C. Fyrir Vestfjörðum, frá og með 1. október 1988 til og með 31. desember 1988, 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 3179 réttvísandi frá 

Óshólavita í Ísafjarðardjúpi. Norðan línu, sem dregin er 317“ frá Óshólavita norður um 

að 2240 V, eru togveiðar með botnvörpu heimilaðar utan fjögurra sjómílna frá 

viðmiðunarlínu. 

2. gr, 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 19. gr. laga nr. 3, 8. janúar 1988 um stjórn 

fiskveiða 1988—-1990 til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 23. ágúst 1988. 

F.h.r. 

Árni Kolbeinsson.   

Jón B. Jónasson.
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AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar 

nr. 371, 21. júlí 1988. 

A og b liðir 4. gr. orðist svo: 
a) Vatnsgjald um hemil ..................00 000. kr. 1 910,00 

fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 

b) Vatnsgjald um vatnsmæli ................0... 0. kr. 82,70 

fyrir hvern rúmmetra. 

A liður 6. gr. orðist svo: 
a) Af öllu húsnæði öðru en um getur í liðum b og c hér á ettir: 

Stærð húss Stofngjald 

250 m? kr. 43 100,00 

251— 500 m kr. 43 100,00 t 102,90 kr/m? yfir 250m“ 

501—-1500 m? kr. 67 580,00  60,30 kr/m? yfir 500m? 

1501—-6000 m? kr. 126 780,00 t 38,70 kr/m yfir 1500m 

6000 m* kr. 297 780,00 t 30,30 kr/m? yfir 6000m 

Lágmarksstofngjald fyrir íbúð í sambýlishúsi skal vera ........... kr. 32 480,00 

Sama gildir um annað húsnæði í slíkum byggingum. 

1. mgr. 8. gr. orðist svo: 
Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notenda vegna vanskila, skal 

gjald fyrir að opna á ný vera ..........0.0...000nr rr kr. 1910,00 

1. mgr. 11. gr. orðist svo: 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 
123,5 stig. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 
til að öðlast gildi 1. september 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Íðnaðarráðuneytið, 19. ágúst 1988. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Guðrún Skúladóttir.
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AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu borgarráðs 

hefur verið ákveðið: 
1. Biðskylda verði, þegar ekið er frá Verbúðarbryggjum inn á Grandagarð. 

2. Biðskylda verði á Grandagarði, þegar ekið er til vesturs inn á tengingu milli 

Grandagarðs og Fiskislóðar. 
Ákvörðun þessi tekur gildi 1. september 1988. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 17. ágúst 1968. 

Böðvar Bragason. 

Nr. 420 24. ágúst 1988 

REGLUGERÐ 

um viðauka við reglugerð fyrir Íslenskar Getraunir, nr. 472 

13. apríl 1981, með síðari breytingum. 

1. gr. 

Íslenskum Getraunum er heimilt að efna til getrauna um úrslit kappleikja í handknatt- 

leikskeppni Ólympíuleikanna í Seoul 26. og 29. september 1988. 

2. gr. 

Um getraunina fer samkvæmt ákvæðum reglugerðar fyrir Íslenskar Getraunir með 

þessum breytingum: 
Frestur til að skila uppgjöri. sbr. 5. mgr. 10. gr., og til að skila getraunaseðlum., sbr. 6. 

mgr. 10. gr., skal vera til kl. 17:00 laugardaginn 24. september 1988. 

Ákvæði 2. málsl. 9. mgr. 11. gr. á ekki við. og eru seðlar sem berast eftir lok skilafrests 

ógildir. 

Ákvæði 1. mgr. 12. gr. um hlutkesti. sbr. 2. mgr. 12. gr., gildir ekki um leik sem vera á 

26. september 1988 og færður er til þannig að hann hefjist síðar, þó ekki síðar en 29. 

september 1988. 
Ákvæði 1. - 3. málsl. 3. mgr. 13. gr. á ekki við. 

3. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum um getraunir, nr. 59 22. maí 

1972, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 24. ágúst 1988. 

Jón Sigurðsson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

  

Stjórnartíðindi B 54, nr. 408-420. Útgáfudagur 31. ágúst 1988.
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REGLUGERÐ 

um gerð lyfseðla og ávísun lyfja, afgreiðslu þeirra og merkingu. 

Efnisyfirlit: 
A. HLUTI: Gerð lyfseðla og ávísun lyfja. 

B. HLUTI: Afgreiðsla lyfja. 
C. HLUTI: Merking lyfja. 

D. HLUTI: Viðurlög og gildistaka. 

Viðauki 1: Form lyfseðils. 
Viðauki 2: Form símalyfseðils. 
Viðauki 3: Listi yfir lyfseðilsskyld lyf og efni; nær ennfremur til salta og estra og hvers konar 

annarra efnasambanda þeirra. 

Viðauki 4: Listi yfir undanþágur frá lyfseðilsskyldu nokkurra lyfja. 

Viðauki 5: Leiðbeiningar um merkingu lyfja, sbr. C. hluta þessarar reglugerðar. 
Viðauki 6: Íslensk heiti lyfjaforma og skilgreining þeirra. 
Viðauki 7: Skrá yfir lyfjaefni og skráð sérlyf (pr. 1. október 1987), sem geta skert hæfni 

manna til aksturs bifreiða og/eða stjórnunar annarra véla, og skulu því merkt 

varúðarþríhyrningi, sbr. C hluta þessarar reglugerðar 57. gr. h-staflið; sbr. 

einnig viðauka 5 (Um XVII. kafla, (57. gr.) h-staflið). 

A. HLUTI: GERÐ LYFSEÐLA OG ÁVÍSUN LYFJA. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði um ávísun lyfja. 

1. gr. 
Lyfseðill er lyfjaávísun gefin út af lækni, tannlækni eða dýralækni, er hefur leyfi til að 

stunda lækningar hér á landi (tannlækningar, dýralækningar). Dýralæknum er einum og 
einungis heimilt að ávísa lyfjum til dýralækninga samkvæmt ákvæðum V. kafla. 
Tannlæknum er einungis heimilt að ávísa nánar tilgreindum lyfjum vegna starfa sinna 
samkvæmt ákvæðum VI. kafla. 

Lyfjaávísanir lækna, sem hafa lækningaleyfi í Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð, 
eru gildar hér á landi samkvæmt nánar tilteknum reglum, sem gefnar eru út af heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytinu. 

Svipta má lækni rétti til þess að ávísa tilgreindum ávana- og fíknilyfjum (sbr. 20. gr. 
læknalaga nr. 53 19. maí 1988). 

B 73 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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2. gr. 

Lækni er heimilt að ávísa sjálfum sér með lyfseðli lyfjum til nota í starfi, sbr. ákvæði 11. 

gr. Á sama hátt er lækni, er starfar á sjúkrahúsi, heilsugæslustöð eða annarri hliðstæðri 

stofnun, heimilt að ávísa slíkum stofnunum lyfjum. Heimilt er lækni ennfremur að ávísa 

skipstjóra eða flugstjóra lyfjum í lyfjakistur skipa og loftfara. 

3. gr. 

Nú er læknanema eða dýralæknanema veitt tímabundið lækningaleyfi til þess að gegna 

ákveðnu starfi samkvæmt 4. gr. læknalaga nr. $3/1988 og 15. gr. laga um dýralækna nr. 77/ 

1981 og hefur hann þá, meðan lækningaleyfi hans gildir, fullan rétt til að ávísa lyfjum með 

lyfseðli. Sá sem hlýtur slíkt leyfi skal tilkynna apótekum í viðkomandi heilsugæsluumdæmi 

tafarlaust um gildistíma slíks leyfis. Heilbrigðisráðuneytið sendir viðkomandi apótekum 

staðfestingu á veitingu slíkra leyfa til læknanema og yfirdýralæknir til dýralæknanema. 

Heilbrigðisráðuneytið tilkynnir apótekum reglulega um veitingu nýrra lækningaleyfa, 

svo og um sviptingu eða takmarkanir á lækningaleyfum og yfirdýralæknir skal gera slíkt hið 

sama varðandi dýralækna. 

4. gr. 

Ef læknakandídat starfar á spítaladeild, heilsugæslustöð eða hliðstæðri stofnun, er 

honum heimilt að ávísa slíkri stofnun eða sjúklingum, sem þar eru til lækninga, lyfjum með 

lyfseðli, sem auðkenndur er stofnuninni með prentuðu máli eða stimpli, enda skal hann 

ávallt rita orðin cand.med. við eiginhandaráritun. Þó er læknakandídat í slíkum tilvikum 

ekki heimilt að ávísa lyfjum í síma, né heldur eftirritunarskyldum lyfjum. 

Ákvæði þessarar greinar ná ennfremur til læknanema, er gegnir stöðu læknakandídats 

tímabundið, og skal hann rita orðin stud. med. í stöðu cand. med. við eiginhandaráritun. 

5. gr. 

Um afhendingu eiturefna fer samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum um eiturefni og 

hættuleg efni. 
Óheimilt er að ávísa með lyfseðli eiturefnum nema því aðeins, að hlutaðeigandi efni séu 

einnig skráð í lyfjastöðlum eða viðurkenndum lyfjaforskriftabókum og látin úti í þeim 

formum, sem þar greinir, eða þau séu í skráðum sérlyfjum. 

6. gr. 

Öll almenn ákvæði um ávísun lækna á lyf eiga jafnframt við um ávísanir dýralækna og 

tannlækna með þeim takmörkunum, sem fram koma í V. og VI. kafla. 

II. KAFLI 

Gerð lyfseðla. 

1. gr. 

Lyfseðill skal ritaður með bleki eða vélritaður á staðlað eyðublað í því formi, sem greint 

er í viðauka 1 með reglugerð þessari. Lyfseðill skal vera greinilega ritaður og án tvímæla og 

engar skammstafanir viðhafðar, er geta valdið misskilningi. Útgefandi lyfseðils skal, auk 

staðfestingar með undirskrift og dagsetningar, rita kódanúmer sitt samkvæmt gildandi 

læknaskrá. Á lyfseðil skal prenta, stimpla eða skrifa með prentstöfum nafn, stöðuheiti, 

aðsetur og símanúmer útgefanda. Útgefandi má aðeins rita annars vegar á lyfseðilseyðublað. 

Geta skal þess ætíð á lyfseðli, hverjum lyfið er ætlað og miða magn lyfja, sem ávísað er, 

við þarfir. Jafnframt nafni sjúklings skal geta heimilisfangs og kennitölu hans eða 

heimilisfangs eiganda dýrs, ef um dýr er að ræða. Sé sjúklingur ellilífeyrisþegi eða 75% 

öryrki eða meira, skal það greint á lyfseðli.
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8. gr. 

Sérlyfjum skal ávísað með þeim heitum og í þeim pakkningastærðum, sem skráðar eru í 
Sérlyfjaskrá. 

Lyfjafræðingi (þar sem getið er lyfjafræðings í reglugerð þessari er einnig átt við 
aðstoðarlyfjafræðing, nema annað sé tekið fram) er heimilt að breyta ávísuðu magni lyfs í 
pakkningastærð eða pakkningastærðir, sem eru næstar ávísuðu magni. Ef um eftirritunar- 
skylt lyf (sbr. 15. gr.) er að ræða, er þó einungis heimilt að breyta í pakkningastærð, sem er 
minni en ávísað magn. 

Óski útgefandi lyfseðils að ávísa lyfi í öðru magni en skráðum pakkningastærðum, skal 
hann auðkenna það með því að skrifa tölugildi magns í bókstöfum. 

Óski útgefandi lyfseðils að ávísuð lyf séu afhent í skammtaöskju (dagsskammtur, 

vikuskammtur), er lyfjafræðingi heimilt að rjúfa skráðar pakkningar í því skyni, og telst 
skammtaaskjan þá sem umbúðir. 

Um önnur lyf en sérlyf gildir, að heiti lyfs (virks efnis), lyfjaforms og hjálparefna skal 

að jafnaði rita samkvæmt lyfjaskrá eða lyfjastöðlum ásamt fyrirmælum um það, á hvern hátt 

lyfið óskast gert, ef um forskriftarlyf læknis (ordinatio magistralis) er að ræða. Óskist lyf gert 
eftir ákveðinni forskriftabók, skal þess greinilega getið á lyfseðli. 

Þyngd skal tilgreina í grömmum, milligrömmum eða míkrógrömmum og er heimilt að 

nota skammstafanirnar g, mg og míkróg. Ef þyngd er tilgreind með tugabroti, er óheimilt að 
rita núll næst á eftir kommu. 

9. gr. 

Útgefandi lyfseðils skal tilgreina á lyfseðli, hvernig nota á ávísað lyf. Skal það greint á 
þann hátt, að auðskilið sé fyrir notanda lyfsins, hvernig og hvenær nota á lyfið, og skal þá, sé 
það unnt, greina bæði einstakan skammt og dagsskammt. Auk þess skal getið við hverju 

lyfið er gefið, en víkja má frá því, ef læknir telur það þjóna hagsmunum sjúklings. 

Ef þörf er á, að lyf sé afgreitt án tafar, skrifar útgefandi orðið Cito eða annað orð sömu 
merkingar á lyfseðilinn. 

10. gr. 

Óski útgefandi lyfseðils að gefinn sé stærri skammtur eða minni af lyfi en nemur 

venjulegum einstökum skammti eða dagsskammti samkvæmt Sérlyfjaskrá og/eða öðrum 
viðurkenndum handbókum, skal geta þess sérstaklega á lyfseðli með því að greina 
skammtastærðir bæði með tölum og bókstöfum. 

11. gr. 

Hljóði lyfseðill á lyf, sem útgefandi hyggst nota í starfi, skal árita lyfseðil orðunum til 

nota í starfi eða ad usum practici. 

Hljóði lyfseðill á lyf, sem útgefandi hyggst nota handa sjálfum sér, skal hann árita hann 
orðunum til eigin nota, ad usum proprium eða mihi. 

III. KAFLI 

Á vísun lyfja í síma. 

12. gr. 

Við ávísun lyfja í síma skal gæta fyrirmæla 1. og I1. kafla að svo miklu leyti, sem þau eiga 
við. Sérákvæði gilda um ávísanir ávana- og fíknilyfja í síma, sbr. 17. gr. 

Einungis lækni (tannlækni, dýralækni) er heimilt að lesa lyfseðil í síma. Á sama hátt er 
lyfjafræðingi einum heimilt að rita lyfseðil, sem lesinn er í síma. Viðtakandi símalyfseðils 

skal, ef þörf gerist, biðja útgefanda um upplýsingar, er nægja til þess að sanna, að útgefandi 

segi rétt til sín. Þessa skal sérstaklega gætt við ávísun á ávana- og fíknilyfjum í síma og skal 

útgefandi þá lesa viðtakanda fæðingardag og ár og kennitölu þess, sem lyfseðill er stílaður á. 

Lyfjaávísanir í síma skal takmarka svo sem frekast er unnt.
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13. gr. 

Útgefandi skal lesa lyfseðilinn fyrir þannig, að viðtakanda gefist tími til þess að eftirrita 

hann þegar í stað á þar til gert símalyfseðilseyðublað og lesa lyfseðilinn fyrir útgefanda. 

Viðtakandi skal rita á símalyfseðilseyðublaðið nafn útgefanda og kódanúmer. Auk þess skal 

hann rita nafn sjúklings, heimilisfang og kennitölu, heiti lyfs, ávísað magn og fyrirmæli um 

notkun, dagsetningu og nafn sitt eða kódanúmer. Sé sjúklingur ellilífeyrisþegi eða 75% 

öryrki eða meira, skal það greint á lyfseðli. 

14. gr. 

Á símalyfseðilseyðublað skal vera prentað orðið SÍMALYFSEÐILL og númer eyðu- 

blaðsins í töluröð. Skal eyðublaðið vera í samræmi við sýnishorn í viðauka 2 með reglugerð 

þessari. 

Símalyfseðill skal vera í tvíriti. Skal frumritið notað við afgreiðslu lyfsins en afriti haldið 

eftir. Afritið skal geyma í 6 mánuði frá ritun þess, en síðan eyðileggja á tryggilegan hátt. 

IV. KAFLI 

Um ávísun ávana- og fíknilyfja. 

15. gr. 

a. Eftirtalin ávana- og fíknilyf eru eftirritunarskyld og ávísanir á þau bannaðar nema að 

fenginni sérstakri heimild, sbr. auglýsingu nr. 84/1986 um takmarkanir á ávísunum 

lækna á amfetamín og nokkur fleiri lyf: 

Amfetaminum INN 

Dexamfetaminum INN 
Methylphenidatum INN (t.d. Ritalin). 
Pemolinum INN (t.d. Hyton Asa). 

b. Eftirtalin ávana- og fíknilyf eru eftirritunarskyld: 
Aethylmorphinum, ef magn fer fram úr Í g. 
Amobarbitalum INN (Pentymalum NFN) 

Aprobarbitalum INN (Allypropymalum NFN); sbr. einnig 16. gr. 

Buprenorphinum INN (t.d. Temgesic). 
Carisoprodolum INN (t.d. Somadril, Somadril comp.); sbr. einnig 16. gr. 

Cocaini hydrochloridum (sbr. auglýsingu nr. 314/1981 (aðeins heimilað í augndropum 

20 mg/ml (2%) og upplausn 40 mg/ml (4%)). 
Codeinum, ef magn fer fram úr Í g. 

Dextropropoxyphenum INN (t.d. Abalgin). 
Diphenoxylatum INN, nema lyf í samsetningum, sem innihalda 2,5 mg af dífenoxýlati í 

hverjum skammti og atrópínsúlfat í magni, sem samsvarar eigi minna en einum 

hundraðshluta af innihaldi dífenoxýlats (t.d. Retardin). 

Etorphinum INN 

Fentanylum INN (t.d. Leptanal). 
Glutethimidum INN; sbr. einnig 16. gr. 
Hydrocodonum INN (Hydroconum) 
Meprobamatum INN, nema í samsetningum, sem innihalda 100 mg af mepróbamati eða 

minna í hverjum skammti (t.d. Anervan); sbr. einnig 16. gr. 

Methadonum INN 
Methaqualonum INN; sbr. einnig 16. gr. 

Morphinum 

Opium, ef magn er umfram Í g. Óblandaðir ópíumdropar, ópíumendaþarmsstílar og 

ópíumtöflur eru þó ávallt eftirritunarskyld.
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Oxycodonum INN (Oxiconum) 
Pentazocinum INN (t.d. Fortral). 
Pentobarbitalum INN (Mebumalum NFN); sbr. einnig 16. gr. 
Pethidinum INN 
Phenterminum INN 
Pholcodinum INN 
Secobarbitalum INN (Meballymalum NFN); sbr. einnig 16. gr. 
Tetraponum 

Thebaconum INN 

16. gr. 

Eigi má ávísa einstaklingi í einu þeim ávana- og fíknilyfjum, er nú verða talin, söltum 

þeirra eða estrum í meira magni eða stærri einstökum skömmtum en hér greinir, nema 
annað sé tekið fram sérstaklega: 

  

  

  

  

  

Efni Hámarksmagn, Dæmi og undantekningar (merktar *) 
sem ávísa má með 
lyfseðli 

Aethallymalum INN 3g 

Allobarbitalum INN 3g 
(Diallymalum NFN) 

Alprazolamum INN 25g Tafil, töflur 0,25 mg: 100 stk. 

Tafil, töflur 0,5 mg: 50 stk. 

Amobarbitalum INN 3g 
(Pentymalum NFN) 

Aprobarbitalum INN 3g 
(Allopropymalum NFN); 

sbr. einnig 1S. gr. 
  

  

  

  

  

Apronalum INN 5g 

Barbitalum INN 
(Diemalum NFN) 5g 

Bromazepamum INN 300 mg Lexotan, töflur 1,5 mg: 200 stk. 

Lexotan, töflur 3 mg: 100 stk. 

Lexotan, töflur 6 mg: 50 stk. 

Carisoprodolum INN; 218 Somadril, töflur: 60 stk. 

sbr. einnig 1S. gr. Somadril comp., töflur: 100 stk. 

' Chlordiazepoxidum INN 500 mg Klórdíazepoxíð, töflur 5 mg: 100 stk. 

Klórdíazepoxíð, töflur 10 mg: 50 stk. 

Librium, töflur 5 mg: 100 stk. 

Librium, töflur 10 mg: 50 stk. 

*Librium, töflur 25 mg: 25 stk.
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Dæmi og undantekningar (merktar *) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cyclobarbitalum INN 3g 

(Hexemalum NFN) 

Diazepamum INN 250 mg *Díazepam, töflur 2 mg: 130 stk. 

Sérstök ákvæði: Díazepam, töflur 5 mg: 50 stk. 

Óheimilt er að ávísa hylkjum, töflum Stesolid, endaþarmsstílar 5 mg: 50 stk. 

eða skömmtum í stærri einstökum Stesolid, endaþarmsstílar 10 mg: 25 stk. 

skömmtum en 5 mg. Stesolid, innhellislyf 2 mg/ml: túpa 2,5 ml x 50. 

Stesolid, innhellislyf 4 mg/ml: túpa 2,5 ml x 25. 

Stesolid, stungulyf 5 mg/ml: amp. 2 ml x 25. 
*Stesolid, töflur 2 mg: 130 stk. 
Stesolid, töflur 5 mg: 50 stk. 
Stesolid Novum, stungulyf 5 mg/ml: amp. 2 ml x 

20. 
Valium, stungulyf 5 mg/ml: amp. 2 ml x 25. 

*Valium, töflur 2 mg: 130 stk. 

Valium, töflur 5 mg: 50 stk. 

Flunitrazepamum INN 30 mg Rohypnol, töflur 1 mg: 30 stk. 

Flurazepamum INN 1,5g Dalmadorm, hylki 15 mg: 100 stk. 

*Dalmadorm, hylki 30 mg: 60 stk. 

Glutethimidum INN; Sg 
sbr. einnig 15. gr. 

Heptabarbum INN 3g 
(Heptamalum NFN) 

Hexobarbitalum INN 5g 

(Enhexymalum NFN) 

Medazepamum INN 300 mg 

Meprobamatum INN, 20 g Anervan, töflur: 200 stk. 

sbr. einnig 15. gr. 

Methaqualonum INN; 3,75 g 
sbr. einnig 15. gr. 

Methocarbamolum INN 25g Tresortil, töflur 250 mg: 100 stk. 
Tresortil, töflur 500 mg: 50 stk. 

Midazolamum INN 75 mg Dormicum, stungulyf 5 mg/ml: amp. 3 ml x S. 

Nitrazepamum INN 250 mg Dumolid, töflur 5 mg: 50 stk. 

Mogadon, töflur 5 mg: 50 stk. 
Pacisyn, töflur 2,5 mg: 100 stk. 

Pacisyn, töflur 5 mg: 50 stk. 

Oxazepamum INN 1,5g Serepax, töflur 15 mg: 100 stk. 

Sobril, töflur 10 mg: 150 stk. 

Sobril, töflur 15 mg: 100 stk. 

*Sobril, töflur 25 mg: 50 stk.
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Dæmi og undantekningar (merktar *) 

  

  

  

  

  

Pentobarbitalum INN 3g 
(Mebumalum NFN); 
sbr. einnig 15. gr. 

Phenprobamatum INN 40 g Gamaquil, töflur 400 mg: 100 stk. 

Secbutabarbitalum INN 5g 

(Secumalum NFN) 

Secobarbitalum INN 3g 

(Meballymalum NFN); 

sbr. einnig 15. gr. 

Triazolamum INN 7,5 mg Asepín, töflur 0,125 mg: 60 stk. 

Asepín, töflur 0,25 mg: 30 stk. 

Halcion, töflur 0,125 mg: 60 stk. 

Halcion, töflur 0,25 mg: 30 stk. 

Tríon, töflur 0,125 mg: 60 stk. 

Tríon, töflur 0,25 mg: 30 stk. 
  

17. gr. 

Um ávísanir eftirritunarskyldra lyfja (sbr. 15. gr.) í síma gilda eftirfarandi ákvæði: 

a. Amfetaminum INN, Dexamfetaminum INN, Methylphenidatum INN (t.d. Ritalin) og 

Pemolinum INN (t.d. Hyton Asa) er óheimilt að ávísa í síma. 
b. Öðrum eftirritunarskyldum lyfjum má einungis ávísa í síma í lyfjaformunum endaþarms- 

stílum, hylkjum, skömmtum eða töflum og mest í 5 einingum handa einstaklingi hverju 
sinni. 

c. Undanþágur frá ákvæðum b-stafliðs: 
1. Aethylmorphinum: 

Í skömmtuðu lyfjaformi eða fljótandi lyfjaformi til inntöku, ef heildarmagn er 1 g eða 

minna, nema önnur eftirritunarskyld efni séu í lyfjaforminu. 

2. Codeinum: 

Í skömmtuðu lyfjaformi eða fljótandi lyfjaformi til inntöku, ef heildarmagn er 1 g eða 

minna, nema önnur eftirritunarskyld efni séu í lyfjaforminu. 
3. Pholcodinum INN: 

Í fljótandi lyfjaformi til inntöku, ef heildarmagn er 300 mg eða minna, nema önnur 

eftirritunarskyld efni séu í lyfjaforminu. 

4. Opium: 

Í fljótandi lyfjaformi til inntöku, ef heildarmagn er 1 g eða minna, nema önnur 

eftirritunarskyld efni séu í lyfjaforminu. 

18. gr. 

Útgefandi skal rita lyfseðla á eftirritunarskyld lyf með eigin hendi og jafnframt rita 

ávallt nafn og kennitölu (vegabréfs- eða persónunúmer útlendings) sjúklings á slíka lyfseðla. 

Útgefandi skal rita magn eða einingafjölda eftirritunarskylds lyfs bæði með tölustöfum 
og bókstöfum. 

Viðtakandi eftirritunarskylds lyfs skal staðfesta móttöku þess með eiginhandaráritun á 

bakhlið lyfseðils og rita Jafnframt kennitölu sína.
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19. gr. 

Ef lyfseðli, sem hljóðar á eftirritunarskyld lyf, er í einhverju ábótavant, samkvæmt 
almennum ákvæðum eða sérákvæðum þessarar reglugerðar, telst hann ógildur, uns hann 

hefur verið borinn undir útgefanda og leiðréttur, sbr. þó 20. gr. 

20. gr. 

Ef lyfjum þeim, sem talin eru í 16. gr., er ávísað í afmældum lyfjaformum og 

einingafjöldi er meiri en svarar til þess hámarksmagns, sem þar er greint, er lyfjafræðingi 

skylt að leiðrétta lyfseðilinn með tilliti til þessa og er honum heimilt að gera það án samráðs 
við útgefanda. Breytingar á lyfseðlum, gerðar samkvæmt ofansögðu, skal lyfjafræðingur 
auðkenna dagsetningu og fangamarki sínu. 

21. gr. 

Ef ávísað er með sama lyfseðli eftirritunarskyldu ávana- og fíknilyfi og öðrum lyfjum og 
þau síðarnefndu hafa verið strikuð út af lyfseðlinum, er óheimilt að afgreiða hann. 

V. KAFLI 

Lyf til dýralækninga. 

22. gr. 

Dýralæknum er einum og einungis heimilt að ávísa með lyfseðli lyfjum til dýralækninga. 

Lyfseðil skal stíla á dýrategund þá, sem lyfið er ætlað, eiganda dýrsins og heimilisfang hans. 

Menn, sem starfa samkvæmt 16. gr. laga nr. 77 1. október 1981 um dýralækna, eiga rétt 
til þess að afla sér lyfja hjá héraðsdýralækni eða samkvæmt ávísun hans. 

23. gr. 
Lyf, sem innihalda eftirtalin efni, má eingöngu ávísa handa dýrum að fengnu skriflegu 

eða munnlegu samþykki yfirdýralæknis hverju sinni: Arsenik, klófenótan (sjá þó viðauka 
4), klóramfeníkól, samtengd efnasambönd með verkan kynhormóna (sjá þó ákvæði f-liðs 
24. gr.) og skjaldkirtilslyf. 

24. gr. 

Eftirtalin lyf má eingöngu nota handa dýrum, þegar dýralæknir gefur þau sjálfur og má 

því einungis afgreiða þau til dýralækna: 

Verkjastillandi lyf til inndælingar. 

Svæfingalyf til inndælingar. 

Sefandi lyf til inndælingar. 

Róandi lyf til inndælingar. 

Ávana- og fíknilyf. 

Eftirtalin hormónalyf eða lyf með samsvarandi verkun: 

Andrógen efni, gestagen efni, gónadótróp hormón, estrógenir sterar, barksterar, 

prostaglandín efni. Ákvæði þetta tekur þó ekki til skeiðarsvampa, sem innihalda 
medroxíprógesterón og sölt þess eða estra og notaðir eru til að samstilla gangmál hjá 

ám, enda sé notkun lyfsins eingöngu í höndum dýralæknis eða frjótæknis starfandi við 

sæðingastöð, en sæðingastöð má afla sér lyfsins, að fengnu skriflegu samþykki 

héraðsdýralæknis. 
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25. gr. 

Afurðir af dýrum, sem gefið hefur verið hormónalyf, róandi lyf, verkjastillandi lyf, 

sýklalyf eða sníklalyf, eru óhæfar til manneldis meðan á lyfjameðferð stendur og fyrstu 3 

sólarhringana eftir lok lyfjameðferðar hið skemmsta, nema heilbrigðisyfirvöld gefi fyrirmæli 
um annað. Lyfjum þessum skulu fylgja skriflegar leiðbeiningar og ber dýralækni hverju sinni 

að gera eiganda dýrs sérstaka grein fyrir því, hve lengi afurðir eru óhæfar til manneldis.
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26. gr. 
Ákvæði 24. og 25. gr. taka þó ekki til taflna, sem innihalda medroxíprógesterón og sölt 

þess eða estra og ætlaðar eru hundum og köttum. 

27. gr. 
Sermi og bóluefni handa dýrum eru lyfseðilsskyld (sbr. þó undanþágu í XI. kafla 

þessarar reglugerðar, 50. gr.). Erlend ónæmisefni handa dýrum, s.s. gegn kattafári, 

hundapest, hundaæði, til notkunar handa fiskum eða fuglum o.s.frv., má einungis flytja inn 

og nota að fengnu skriflegu eða munnlegu samþykki yfirdýralæknis hverju sinni. (Sbr. lög 

um ónæmisaðgerðir nr. 38 11. maí 1978 og lög um breyting á sömu lögum nr. 28 16. maí 
1984). 

Samkvæmt ákvæðum 38. gr. laga um lyfjadreifingu nr. 76 21. maí 1982, er einungis 
Lyfjaverslun ríkisins heimilt að flytja inn bóluefni og ónæmisefni. 

28. gr. 

Óheimilt er að nota sýkla- eða sníklalyf handa eldisfiski nema í samráði við viðkomandi 
héraðsdýralækni. Skal hann láta af hendi skriflegar leiðbeiningar um notkun lyfja eða 
lyfjafóðurs, ef um það er að ræða. Tekið skal fram hvenær nýta megi afurðir eftir að 
lyfjameðferð er lokið; þ.e. 40 dögum eftir lyfjameðferð, ef vatnshiti hefur verið yfir 9%C, en 

80 dögum eftir lyfjameðferð, ef vatnshiti hefur verið undir 9%C. 

VI. KAFLI 

Lyf, sem tannlæknar mega ávísa. 

29. gr. 

Tannlæknum er heimilt að ávísa sjúklingum sínum eftirfarandi lyfjum: 
a. Lyfjum til staðbundinnar verkunar á eða í tönnum eða aðliggjandi vef eða munnslím- 

himnum. 

b. Lyfjum til fyrirbyggjandi notkunar gegn tannátu. 

c. Lyfjum í eftirtöldum lyfjaflokkum, sbr. skrá flokka samkvæmt ATC-kerfi (Anatomical 
Therapeutical-Classification) í gildandi Sérlyfjaskrá: 

A 03 Krampalosandi lyf og andkólínerg lyf. 

A 04 Lyf við uppköstum og lyf við klígju. 
B 02 Blæðingalyf. 
D 04 Kláða-, ofnæmis- og staðdeyfilyf. 

J01 Sýklalyf. 
J 03 Sýklalyf. 

M 01 A Bólgueyðandi lyf, nema blöndur með barksterum. 

M 03 Vöðvaslakandi lyf, nema eftirritunarskyld lyf, sbr. 30. gr. 
N 02 Verkjalyf í afmældum skömmtum til inntöku eða í endaþarm, 

nema eftirritunarskyld lyf, sbr. 30. gr. 
N 05 B Róandi lyf í afmældum skömmtum, í minnstu skráðri pakkningastærð í senn, 

nema eftirritunarskyld lyf, sbr. 30. gr. 

N 05 C Svefnlyf í afmældum skömmtum, í minnstu skráðri pakkningastærð í senn, 
nema eftirritunarskyld lyf, sbr. 30. gr. 

R 01 Neflyf. 

R 02 Hálslyf. 
RS Hósta- og kveflyf. 

R 06 Ofnæmislyf, nema til útvortis notkunar.
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30. gr. 
Af eftirritunarskyldum lyfjum mega tannlæknar eingöngu ávísa Carisoprodolum (M 03 

B A 02), Methadonum (N 02 A C 02), Morphinum (N 02 A A 01) og Pethidinum (NQ2 A B 
02) í formi taflna. Hér um gilda ákvæði 15. og 16. gr. þessarar reglugerðar. 

Tannlækni er einungis heimilt að ávísa sama einstaklingi 10 töflum af þessum lyfjum í 

einu nema af Carisoprodolum 30 töflum. 

31. gr. 

Tannlæknum er heimilt að ávísa sjálfum sér til notkunar við störf sín lyfjum þeim, sem 

greind eru í 29. gr., með þeim takmörkunum, sem þar greinir, auk staðdeyfilyfja (N 01 B). 
Ennfremur þeim lyfjum, sem greind eru í 30. gr. í formi stungulyfja og taflna. 

32. gr. 

Ráðherra getur í ákveðnum tilvikum veitt tannlækni með sérfræðingsréttindi undan- 

þágu frá ákvæðum þessa kafla að fenginni umsögn landlæknis og lyfjanefndar. 

B. HLUTI: AFGREIÐSLA LYFJA. 

VH. KAFLI 

Almenn ákvæði um afgreiðslu lyfja. 

33. gr. 
Lyf má einungis afhenda úr apótekum og undirstofnunum þeirra, lyfjasölu lækna 

(dýralækna) og frá öðrum þeim, er leyfi hafa til lyfjasölu, sbr. ákvæði 4. gr. reglugerðar nr. 
21/1983 um staðsetningu lyfjabúða og útibúa. 

34. gr. 

Lyfjafræðingur ber ábyrgð á afgreiðslu lyfseðils og hefur eftirlit með því, að rétt sé 

afgreitt samkvæmt honum. 
Á afskekktum stöðum getur ráðherra þó veitt lyfjatækni, hjúkrunarfræðingi eða 

ljósmóður, takmarkaða og staðbundna heimild til að afgreiða lyf úr lyfjaforða, enda sé 
einungis um staðlaðar pakkningar að ræða samkvæmt skrá, sem staðfest er af ráðuneytinu, 

að fenginni tillögu heilsugæslulæknis og lyfsala og þessir aðilar hlíta öllum reglum um 

afgreiðslu lyfja svo sem kveðið er á um í reglugerð þessari; sbr. einnig ákvæði 24. gr. og 31. 

gr. laga um lyfjadreifingu nr. 76 21. maí 1982. 

35. gr. 
Lyfjafræðingur skal hafa vakandi auga á misritun og öðrum villum, er fyrir kunna að 

koma á lyfseðli og að lyfseðillinn sé að öðru leyti ritaður í samræmi við gildandi fyrirmæli. 

Þegar lyfið er tilbúið til afhendingar, skal lyfjafræðingur gæta þess sérstaklega, að rétt 
sé afgreitt og að lyf sé rétt áritað með því að bera áritun saman við lyfseðil. Skal hann árita 
merkimiða lyfs og lyfseðilinn fangamarki sínu til staðfestingar, en sá, sem afhendir sjúklingi 

lyfið, áritar bakhlið lyfseðilsins fangamarki sínu. 

Viðtakandi eftirritunarskylds lyfs skal staðfesta móttöku þess með eiginhandaráritun og 

kennitölu aftan á lyfseðil og sýna persónuskilríki, sé þess krafist.
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36. gr. 
Sé lyfjaávísun eða frágangi lyfseðils ábótavant svo að orki tvímælis, skal gera útgefanda 

viðvart og ekki afhenda lyf samkvæmt honum fyrr en hann hefur verið borinn undir 
útgefanda til staðfestingar. 

Fyrirspurnir um vafaatriði skulu gerðar af lyfjafræðingi. Allar breytingar eða leiðrétt- 
ingar, sem gerðar eru á lyfseðli í samráði við útgefanda, skulu ritaðar greinilega á 
lyfseðilinn. Í slíkum tilvikum skal sá, er fyrirspurn gerir, merkja breytinguna á lyfseðlinum 

dagsetningu og fangamarki sínu. 

Sé knýjandi nauðsyn að afhenda lyf, áður en næst í útgefanda, er lyfjafræðingi þó 
heimilt að leiðrétta lyfseðil, sé villan að hans mati augljós, e.t.v. í samráði við sjúkling, enda 

leiti lyfjafræðingur staðfestingar á afgreiðslunni strax og næst í lækninn. 

31. gr. 
Ef nauðsyn krefur, er lyfjafræðingi heimilt að gefa sjúklingi afrit af lyfseðli eða hluta af 

lyfseðli. Þó er óheimilt að afrita lyfseðla, er hljóða á eftirritunarskyld lyf. 
Afrit af lyfseðli skal rita á símalyfseðilseyðublað, sem á er ritað/stimplað orðið 

LYFSEÐILSAFRIT og staðfesta afritið með stimpli apóteks, dagsetningu og nafni þess 
lyfjafræðings, sem afritað hefur lyfseðilinn. 

38. gr. 

Apótekarar og aðrir, sem hafa leyfi til lyfjasölu (læknar, héraðsdýralæknar), skulu 
halda eftir þeim lyfseðlum, sem ekki eru sendir til innheimtu í sjúkrasamlagi. Skulu þeir 

geymdir í allt að 6 mánuði og afhentir Lyfjaeftirliti ríkisins, ef óskað er. 

VIII. KAFLI 

Afgreiðslutilhögun lyfja og ógilding lyfseðla. 

39. gr. 

Afgreiðslutilhögun sérlyfja skal getið í Sérlyfjaskrá og lyfjaverðskrá II. Afgreiðslutil- 
högun annarra lyfja og efna skal getið í lyfjaverðskrá 1. 

40. gr. 

Lyf og efni, svo og sölt þeirra, estrar og hvers konar samsetningar þeirra, sem ekki 

verða heimfærð undir skrá í viðauka 3, má afhenda án lyfseðils, ef ekki fer í bága við ákvæði 

annarra fyrirmæla. Stungulyf og innrennslislyf (parenteralia) eru lyfseðilsskyld, nema annað 
sé tekið fram. 

41. gr. 

Nú inniheldur lyf tvö eða fleiri efni, og fer þá um afgreiðslutilhögun lyfsins eftir því efni, 

sem ströngustu fyrirmælum er háð. 

42. gr. 

Lyfseðill gildir fyrir eina afgreiðslu og er ógildur þremur mánuðum eftir útgáfudag. 

Þegar lyf er afhent samkvæmt lyfseðli, skal hann auðkenndur stimpli apóteks, verð 
hvers einstaks lyfs ritað á hann og dagsetningar afgreiðslu getið.
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IX. KAFLI 

Um ávana- og fíknilyf. 

43. gr. 

Apótekarar og aðrir, sem hafa leyfi til lyfjasölu (læknar, héraðsdýralæknar), skulu 
halda eftir lyfseðlum, er hljóða á eftirritunarskyld lyf, sbr. 15. gr. 

Lyfseðlar þessir skulu sendir Lyfjaeftirliti ríkisins í ábyrgðarpósti fyrir 10. næsta 

mánaðar eftir að lyfið var afgreitt. Ef greiðslu þarf að innheimta í sjúkrasamlagi, skal ljósrit 

af lyfseðlinum sent sjúkrasamlagi. 

X. KAFLI 

Um áritun lyfja gegn lyfseðli. 

44. gr. 

Eftirfarandi atriði skulu koma fram í áritun á umbúðir lyfja, sem afhent eru gegn 

lyfseðli: 

Heiti lyfs eða samsetning, styrkleiki, þar sem við á, og magn. 
Nafn sjúklings eða hvaða dýri (tegund) lyfið er ætlað, og eiganda þess. 
Fyrirsögn læknis um notkun lyfs. 
Upphafsstafir nafns eða kódanúmer þess læknis, er ritað hefur lyfseðilinn. 
Dagsetning, er gefur til kynna, hvenær lyfið er afgreitt. 

Nafn apóteks (læknis, dýralæknis). 
Eiginhandaráritun (fangamark) þess lyfjafræðings, er annast eftirlitið. 

Áritun samkvæmt stafliðum b—g hér að ofan, skal vera á hvítum merkimiða og á 

honum skal greint um notkun og/eða íkomustað lyfs, sbr. staflið c hér að framan; sbr. þó 

ákvæði 1. málsgr. 9. gr. 
Nú er lyf afhent í tveimur eða fleiri pakkningum, og skal þá áletra allar pakkningar svo 

sem að framan greinir, og skal þess jafnframt getið á öllum pakkningum sama lyfs, hversu 

margar pakkningar þess eru afhentar. 
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4S. gr. 

Ekki má letra á umbúðir lyfs annað heiti, aðra samsetningu, annan styrkleika né annan 

þunga en nákvæmlega svarar til þess, sem úti er látið. Gildir þetta engu að síður, þótt 

útgefandi kunni að hafa óskað annars. 

46. gr. 

Ekki má áletra umbúðir lyfs heiti sérlyfs, nema um slíkt sérlyf sé að ræða. Sérlyf, sem 
skráð er undir sérheiti, má ekki afhenda í stað annars samsvarandi sérlyfs, sem einnig er 
skráð undir sérheiti, nema útgefandi lyfseðils heimili slíkt. Ef lyfi, sem ekki er fáanlegt nema 

sem sérlyf, er ávísað undir samheiti eða heiti lyfjaskrár (lyfseðlasafns), skal lyfjafræðingur 

afhenda það sérlyf, sem ódýrast er, hvort sem það er skráð undir samheiti eða sérheiti, nema 

útgefandi lyfseðils greini nafn framleiðanda á lyfseðli. 

41. gr. 

Við áritun sérlyfs skal þess gætt, að áritunarmiði apóteks sé ekki límdur yfir merkimiða 
sérlyfs né á ytri pappaumbúðir, sé þess nokkur kostur. Þess skal ennfremur gætt, að 
áritunarmiði sé ekki límdur yfir mikilvægar upplýsingar, svo sem notkunarleiðbeiningar og 
fyrningardagsetningu.
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XI. KAFLI 

Um áritun lyfja í lausasölu. 

48. gr. 

Umbúðir lausasölulyfja skulu auðkenndar apóteki (lækni, dýralækni) og skýrt og 

greinilega getið heitis lyfs, styrkleika, þar sem við á, svo og magns. Ennfremur skal 
eftirfarandi atriða gætt við áletrun lausasölulyfja: 

a. Lyf og efni, þar með taldar jurtir og jurtahlutar, skal rita íslensku heiti ef til er, annars 

latnesku heiti samkvæmt heimildarriti. 
b. Ef um samsett lyf er að ræða, skal árita samsetninguna á íslensku eða latínu. Nú er hið 

samsetta lyf gert eftir þekktu forskriftasafni, og má þá nota heiti lyfsins þar, að viðbættu 
heiti forskriftasafnsins, t.d. með skammstöfun. 

c. Ekki má árita önnur notkunarfyrirmæli á lausasölulyf en þau, er greinir í reglugerð 
þessari eða öðrum fyrirmælum ráðuneytisins eða með samþykki ráðuneytis. 

d. Á merkimiða lausasölulyfs, sem búið er til hverju sinni, sem um það er beðið, skal 

lyfjafræðingur sá, er framleiðir lyfið, rita fangamark sitt og geta dagsetningar. 

XII. KAFLI 

Undanþágur frá lyfseðilsskyldu. 

49. gr. 
Heimilt er að selja án lyfseðils þau lyf, sem greind eru í viðauka 4 með reglugerð 

þessari. 

50. gr. 

Eftirtalin dýralyf er heimilt að afhenda án lyfseðils; enda fylgi þeim ítarlegar 

leiðbeiningar: 
1. Garnaveikibóluefni, sem fer eftir reglugerð um bólusetningu sauðfjár til varnar 

garnaveiki nr. 414/1976. 

2. Bráðapestarbóluefni. 
3. Bóluefni gegn lambablóðsótt. 

4. Bóluefni gegn lungnapest. 
5. Bóluefni gegn garnaeitrun. 

6. Sermi gegn lambablóðsótt. 
1. Bórkalk, vet.; sbr. viðauka 4. 

XIII. KAFLI 

Lyf í lyfjakistur báta eða skipa. 

$S1. gr. 

Undanþegin ákvæðum reglugerðar þessarar um lyfseðilsskyldu eru lyf, sem ætluð eru í 
lyfjakistur báta eða skipa, sbr. reglugerð um smíði og búnað íslenskra skipa nr. 469 25. júní 

1982 (Hluti J 13 Lyf og læknisáhöld í íslenskum skipum). Er lyfjafræðingi þá heimilt að láta 

af hendi umpgetin lyf gegn skriflegri beiðni skipstjóra eða útgerðarmanns. Beiðnina skal 
geyma í apóteki í tvö ár. 

XIV. KAFLI 

Áfengi til lækninga. 
52. gr. 

Um hvers konar áfengisútlát lyfjabúða og lækna fer eftir reglugerð nr. 116 13. maí 1952 
um sölu áfengis til lækninga eða öðrum reglum, sem settar kunna að verða samkvæmt 
áfengislögum.
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XV. KAFLI 

Sérákvæði um lyfjasölu læknis, dýralæknis og sveitarstjórnar. 

53. gr. 
Nú hefur læknir (dýralæknir) lyfjasölu, af því að ekkert apótek er í umdæminu og komið 

er til hans með lyfseðil frá öðrum lækni (dýralækni) og skal hann þá haga sér að öllu leyti 
eftir þeim fyrirmælum, sem í reglugerð þessari eru sett. Læknir, sem sjálfur afhendir lyf til 

sjúklinga sinna, eða dýralæknir, sem sjálfur afhendir lyf til eiganda dýrs, skal um áritun 

lyfjanna og annað haga sér nákvæmlega eftir þessari reglugerð. 

Við afgreiðslu lyfja frá lyfjasölu sveitarstjórnar skv. ákvæðum 4. gr. reglugerðar nr. 
271/1983 um staðsetningu lyfjabúða og undirstofnana þeirra, skal í öllu fylgja ákvæðum 

þessarar reglugerðar. Aðeins aðila, sem fengið hefur takmarkaðan og staðbundinn 
afgreiðslurétt, sbr. ákvæði 34. gr. þessarar reglugerðar, er heimilt að afgreiða lyfseðilsskyld 

lyf frá þessum lyfjasölum. 

C. HLUTI: MERKING LYFJA. 

Sjá ennfremur viðauka 5: Leiðbeiningar um merkingu lyfja. 

XVI. KAFLI 

Almenn ákvæði um merkingu lyfja. 

54. gr. 

Með merkingu lyfs er átt við allar áletranir á innri og ytri umbúðir lyfs, tilhögun 

áletrunar svo og um áletranir á fylgiseðli með umbúðum, ef um er að ræða. 

Eftirtalin atriði skulu koma fram í merkingu lyfs: 
— Heiti lyfs, þ.e. nafn, lyfjaform og styrkleiki. 
— Pakkningastærð. 
— Innihaldsefni. 
— Nafn framleiðanda. 

— Númer framleiðslulotu. 

— Fyrningardagsetning. 
— Nauðsynlegar leiðbeiningar um geymslu. 

— Nauðsynleg varnaðarorð. 

— Aðrar upplýsingar, er máli skipta um rétta meðferð lyfsins. 

Lyf samkvæmt lyfjaskrám, lyfjastöðlum og lyfjaforskriftabókum skal áletra hinu 

latneska heiti, sem þar er greint. Lyf samkvæmt öðrum heimildarritum skal áletra með því 
heiti, er þar greinir, og tilfæra heiti heimildarrits eða skammstöfun þess á eftir. Lyf, sem 
ekki hefur verið birt í heimildarritum, áritast með samsetningunni. 

59. gr. 
Norrænt vörunúmer skal vera á ytri umbúðum sérlyfs. Séu slíkar umbúðir ekki fyrir 

hendi, skal norrænt vörunúmer vera á merkimiða. Lyfjanefnd sækir um norrænt vörunúmer 

að fengnum upplýsingum um pakkningastærðir og gerð umbúða hvers sérlyfs. 

56. gr. 

Þær upplýsingar, sem mestu máli skipta um rétta afgreiðslu og notkun lyfs, skal prenta 
með greinilegu og áberandi letri á merkimiða lyfsins. Á þetta einkum við um heiti lyfsins,
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lyfjaform og styrkleika, upplýsingar um notkun þess, leiðbeiningar um geymslu, varnaðar- 

orð og pakkningastærð. Aðrar upplýsingar, t.d. um innihaldsefni lyfsins og nafn fram- 
leiðanda, má prenta með smærra letri. Leitast skal við að hafa umbúðir þannig, að 

nægjanlegt rými sé fyrir merkimiða apóteks. 

XVII. KAFLI 

Sérstök ákvæði um merkingu lyfja. 

57. gr. 

a. Lyfjaform. 

Nota skal viðurkennt íslenskt heiti á lyfjaformi, sé það til. Þó skal nota bæði viðurkennt 

íslenskt og latneskt heiti á þeim lyfjaformum, sem að jafnaði eru nær eingöngu notuð á 
sjúkrahúsum (t.d. Blóðskilunarþykkni/Haemodialytica concentrata; Kviðskilunar- 

vökvi/ Dialytica peritonealia; Dreypilyf/Innrennslislyf/ Infundibilia). Sjá viðauka 6 við 

þessa reglugerð. 

b. Styrkleiki. 

Þegar lyf inniheldur aðeins eitt virkt efni, skal styrkleiki þess vera hluti af heiti lyfsins. 
Þegar um er að ræða lyfjaform í afmældum skömmtum (t.d. töflur, hylki o.fl.), skal 

greina magn virks efnis í hverjum skammti. Á þetta einnig við um úðalyf (innúðalyf), 
sem gefa afmældan skammt við hverja úðun. Þegar um er að ræða lyfjaform, sem ekki 
er í afmældum skömmtum, skal greina magn virks efnis á eftirfarandi hátt: 

1) fljótandi lyfjaform (t.d. stungulyf og mixtúrur) sem magn í ml; 

2) hálfföst eða föst lyfjaform (t.d. hlaup, smyrsli o.fl.) sem magn í g eða sem 

hundraðshluta af þunga (w/w% ). 
3) um innrennslislyf (infundibilia) gildir, að í áritun skal greina styrkleika þeirra í 

grömmum í lítra (g/l eða mmól/1000 ml). 
4) um innrennslisþykkni (adfundibilia) gildir, að í áritun skal greina styrkleika þeirra í 

milligrömmum (eða grömmum) í millilítra (mg/ml (eða g/ml)) og ennfremur í 
millimólum í millilítra (mmól/ml). Þau skal auk þess árita: „Einungis til þynningar“ 

eða „Þynnist fyrir notkun“. 

5) styrkleika skolvökva skal greina í grömmum (eða milligrömmum) í lítra (g/1 (eða mg/ 
1)) og hver pakkning skal greinilega merkt „Skolvökvi“. 

6) um kviðskilunarvökva og blóðskilunarþykkni (dialytica peritonealia og hæmodialyt- 
ica concentrata) gildir, að í áletrun skal greina styrkleika í grömmum (eða 

milligrömmum) í lítra (g/l (eða mg/1)) og ennfremur í millimólum í lítra (mmól/l). 
Magn innihaldsefnis skal að jafnaði greint í mg. Ef magn er eitt gramm eða meira, skal 
það greint í g. Ef magn er minna en 0,1 mg, skal það greint í míkróg. Nota má aðrar 
alþjóðlegar magneiningar, t.d a.e. (alþjóðlegar einingar) og mmól/rúmmálseiningu. 

c. Pakkningastærð: sjá ennfremur 63. gr. 

Stærð pakkningar, t.d. fjölda taflna, skal greind á merkimiða. Yfirmagn í lykjum 

(ampullae) og hettuglösum skal ekki greint í áletrun. Þegar lyf er undir þrýstingi í 
umbúðum, skal greina bæði nettó- og brúttóþyngd umbúða. Einnig skal greina fjölda 

einstakra eininga þeirra úðalyfja (innúðalyfja), sem gefa afmælda einingu við hverja 

úðun. Magn hálffastra eða fastra lyfjaforma, t.d. smyrsla, skal greina í g. 

d. Innihaldsefni. 

1. Virk innihaldsefni. 

Ávallt skal greina nafn virkra innihaldsefna og magn þeirra. 

Á innri umbúðir lyfsins á að prenta nafn hins virka efnis með a.m.k. hálfri leturstærð 

miðað við fulla leturstærð á heiti lyfsins, þegar lyfið inniheldur aðeins eitt virkt efni
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og heiti lyfsins er annað en nafn hins virka efnis. Skal nafn hins virka efnis prentað 
undir heiti lyfsins eða þar sem skilgreining er á lyfjaforminu sjálfu og þá á sömu hlið 

umbúðanna og heiti lyfsins. 
Á lyf, sem ætluð eru til inntöku og eru skömmtuð í dropatali, skal einnig áletra magn 
virks efnis í dropa eða dropafjölda í ml. 

Á lyf í föstu formi, sem ætluð eru til inntöku (t.d. kyrni, duft til inntöku) og eru 

skömmtuð með mæliskeið eða annars konar lyfjamáli, skal einnig áletra magn virks 

efnis í mæliskeið (lyfjamáli) eða heildarmagn lyfsins í mæliskeið (lyfjamáli). 
. Óvirk innihaldsefni (hjálparefni). 

Greina skal nöfn og magn allra innihaldsefna í kviðskilunarvökvum, blóðskilunar- 
þykknum, innrennslislyfjum, stungulyfjum, skolvökvum og vefjatöflum. 
Greina skal nöfn allra innihaldsefna í lyfjum, sem ætluð eru til útvortis notkunar (lyf, 
sem borin eru á húð). 

Greina skal nafn og magn rotvarnarefnis (-efna) í augn-, eyrna- og neflyfjum. 
Magn etanóls skal greint, ef styrkleiki þess er meiri en 1% (miðað við 99,5% v/v 

etanól). Nöfn og magn sykurtegunda og sykuralkóhóla skulu greind, séu þessi efni 

notuð í tuggutöflur, munnsogtöflur, skammta, skammtakyrni, freyðitöflur og 

fljótandi lyfjaform til inntöku. Séu önnur sætiefni notuð í þessi lyfjaform, skulu nöfn 
þeirra greind. Óheimilt er að greina á merkimiðum þessara lyfjaforma að þau séu 

sykurlaus, ef þau innihalda sykuralkóhóla. 

. Nafngiftir og upplýsingar um magn. 

Nöfn á innihaldsefnum lyfja skal greina sem INN- nöfn! eða Ph.Eur.-nöfn“. Séu slík 
nöfn ekki til, má nota aðrar nafngiftareglur: 1) BAN-nöfn'; 2) USAN-nöfn“ 3) 
efnafræðilegt nafn samkvæmt IUPAC-nafngiftareglum“. 

Sé ekki hægt að nota þær nafngiftir, sem að framan greinir, má nota íslenskt 

verslunarheiti efnisins. Þegar notuð eru BAN- eða USAN-nöfn, skal nafngiftar- 
heimildar getið. 

Magn innihaldsefna skal greina á sama hátt og styrkleika, sjá staflið b. hér að 

framan. 

e. Nafn framleiðanda. 

Nafn framleiðanda skal greint bæði á ytri og innri umbúðum lyfsins. Sé nægjanlegt rými 

á merkimiða, má greina nafn umboðsmanns framleiðanda. 
f. Númer framleiðslulotu og fyrning. 

Greina skal númer framleiðslulotu og fyrningardagsetningar lyfs bæði á ytri og innri 

umbúðum. Fyrningardagsetning skal greind, t.d. samkvæmt ISO-staðli“ (Notist fyrir 

g. Geymsluákvæði. 

Þýðingarmiklar leiðbeiningar fyrir neytanda um geymslu lyfs skulu greindar á umbúð- 

um, t.d „Geymið á köldum stað.“ 

1 INN 

2 Ph.Eur. 

3 BAN 

4 USAN 

5 TUPAC 
6 ISO 

International Non-Proprietary Name. (Nafn samþykkt af Alþjóða heilbrigðismálastofnun- 
inni (WHO)). 

European Pharmacopoeia (Evrópska lyfjaskráin). 

British Approved Name. (nafn samþykkt af brezku lyfjaskrárnefndinni). 

United States Adopted Name. (Nafn samþykkt af nafnanefnd bandarísku lyfjaskrárnefndar- 
innar, lyfjafræðingafélagsins (APHA) og læknafélagsins (AMA)). 

International Union of Pure and Applied Chemistry. 
International Organization for Standardization (Alþjóðleg staðlanefnd).
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h. Varnaðarorð. 

Hugsanleg varnaðarorð, sem miða að því að koma í veg fyrir slys af völdum lyfs, skulu 

greind í merkingu lyfsins. Allar umbúðir um lyf skulu merktar áletruninni: „Varúð — 

Geymið, þar sem börn ná ekki til“. Undanþegnar þessu ákvæði eru sjúkra- 
hússpakkningar. 

Lyf, sem skert geta hæfni manna til að aka bifreið eða stjórna hvers konar vélum, skulu 
merkt varúðarþríhyrningi, sbr. viðauka 7. 

i. Tæknilegar leiðbeiningar. 

Lyf skulu áletruð nauðsynlegum, tæknilegum leiðbeiningum. Er hér t.d. átt við 
leiðbeiningar um lokastig framleiðslu lyfjaforms. 

;- Notkunarleiðbeiningar. 
Nauðsynlegar leiðbeiningar um notkun lyfs skulu greindar í merkingu, t.d. um notkun 
úðaíláta, um notkun taflna (leysið töfluna upp fyrir inntöku, gleypið töfluna í heilu 
lagi), upplýsingar um að hrista mixtúrur og dreifur eða um að þynna lyf fyrir notkun svo 
sem innrennslisþykkni og stungulyfsþykkni. Í merkingu stungulyfs skal koma fram, á 
hvern hátt það skal notað. Til þessa má nota alþjóðlegar skammstafanir, t.d. iv 

(intravenalis (í bláæð)), im (intramuscularis (í vöðva)), sc (subcutanae (undir húð)). 
k. Lausasölulyf. 

Á lausasölulyfjum skal greina helstu ábendingar lyfs, venjulegar skammtastærðir svo og 

aðrar upplýsingar, sem heilbrigðisyfirvöld telja nauðsynlegar. Sérstök ákvæði um 
áletranir gilda um lyf, sem heimilt er að selja með undanþágu frá lyfseðilsskyldu, sbr. 
viðauka 4. 

I. Dýralyf. 

Lyf, sem einungis eru ætluð dýrum, skulu merkt: „Dýralyf“. Ákvæði um, hvenær nýta 
megi afurðir dýrs eftir notkun lyfsins, skulu greind á merkimiða, þegar slíkt á við. 

m. Lyf handa sjúkrahúsum og öðrum stofnunum. 

Við áritun lyfja og efna, sem ætluð eru sjúkrahúsum, heilsugæslustöðvum og öðrum 

slíkum stofnunum eða læknum til nota við störf sín, skal auk venjulegrar áritunar, 
eftirfarandi atriða gætt: 

1. Lyf, sem notuð eru í dropatali, skal auðkenna sérstökum miða, sem á er letrað: 

„„Notið í dropatali“. 

2. Lyf, er varðveitt skulu í eiturskáp (sbr. ákvæði reglugerðar nr. 24/1983 um búnað og 
rekstur lyfjabúða og undirstofnana þeirra) og ætluð eru til útvortis notkunar eða til 
að bera á slímhimnur, tennur o.s.frv. svo og ætiefni og önnur álíka hættuleg efni, 
skal auðkenna sérstökum miða, sem á er letrað með ljósum stöfum á dökkum 
grunni: „Varúð — Hættulegt“. 

3. Lyf og sótthreinsunarefni, sem í apóteki skulu auðkennd eiturmerki og þynnt fyrir 

notkun á sjúkrahúsum, skal auðkenna sérstökum miða, sem á er letrað með ljósum 
stöfum á dökkan grunn: „Einungis til þynningar“. 

4. Ávallt skal geta framleiðslunúmers og fyrningartíma. 

XVIII. KAFLI 

Önnur ákvæði um merkingu lyfja. 

58. gr. 

Lyfjaframleiðendum ber skylda til að uppfylla merkingarákvæði þessarar reglugerðar, 

bæði almennt og hvað varðar sérákvæði um merkingu einstakra lyfja. Sömu skyldur eru 
lagðar á herðar umboðsmanna erlendra lyfjaframleiðenda, ef umbjóðendur þeirra uppfylla 
ekki kröfur um merkingu lyfja. 

B 74
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59. gr. 

Þegar umbúðir um lyf eru það litlar, að ógerlegt er að merkja þær fullnægjandi 

merkingu, skulu þær a.m.k. bera nafn lyfsins, styrkleika, númer framleiðslulotu og 

innihaldsmagn. 

60. gr. 

Á umbúðir skammtaðra lyfjaforma, þar sem hverri einingu er pakkað sér (t.d. í 

þynnupakkningar), skal greina nafn lyfs, styrkleika og númer framleiðslulotu. Skal nafn 

lyfsins prentað á þann hátt, að það sé ávallt tengt hverri einingu, sem hægt er að skilja frá 

öðrum einingum. 

ól. gr. 

Umbúðir, sem innihalda lyf undir þrýstingi (aerosol) og eru stærri en 50 ml, skulu 

áletraðar aðvörun um, að innihald þeirra sé undir þrýstingi og ekki megi geyma þær í 

sólarhita né við hærra hitastig en 50C. 

XIX. KAFLI 

Fylgiseðlar. 

62. gr. 

Fylgiseðlar skulu vera með lyfjaumbúðum, þegar nauðsynlegar upplýsingar um 

meðferð og notkun lyfs rúmast ekki á sjálfum umbúðunum. Skal þá greint á umbúðunum 

sjálfum, að slíkur seðill fylgi þeim. 
Ráðuneytið getur, að fenginni umsögn lyfjanefndar, heimilað, að upplýsingar á íslensku 

um lyf fylgi lyfjaumbúðum. 

XX. KAFLI 

Pakkningastærðir. 

63. gr. 

Pakkningar skulu vera hæfilega stórar með tilliti til notkunar og geymsluþols lyfs. 

Lyfjum, sem ætluð eru til afgreiðslu á sjúkrahús, skal pakkað í fjölpakkningar, t.d. 5 x 100 

töflur, en ekki 1 x 500 töflur. 

XXI1. KAFLI 

Undanþágur. 

64. gr. 

Ráðuneytið getur, ef knýjandi ástæður eru fyrir hendi, veitt undanþágur frá ákvæðum 

C. hluta þessarar reglugerðar, enda mæli lyfjanefnd með slíkri undanþágu. 

D. HLUTI: VIÐURLÖG OG GILDISTAKA. 

XXII. KAFLI 

Viðurlög. 

65. gr. 

Um brot gegn ákvæðum þeim, sem sett eru með reglugerð þessari fer eftir fyrirmælum 

XII. kafla lyfjalaga nr. 108 14. nóvember 1984, læknalaga og annarra laga eftir því sem við 

á.
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XXIII. KAFLI 

Gildistaka. 

66. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 16. og 17. gr. lyfjalaga nr. 108 16. maí 

1984, öðlast gildi 1. nóvember 1988, og falla þá jafnframt úr gildi reglugerð um gerð lyfseðla 
og afgreiðslu lyfja nr. 291/1979 með áorðnum breytingum, reglugerð um merkingu sérlyfja 
nr. 568/1982, svo og önnur fyrirmæli, er fara í bága við ákvæði þessarar reglugerðar. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Lyfjafræðingi er heimilt að afhenda minnstu pakkningastærð lyfseðilsskylds, staðlaðs 
lyfs án lyfseðils í undantekningartilvikum, þegar ekki næst til læknis, enda telji lyfjafræðing- 

ur brýna ástæðu til að verða við slíkri beiðni. Viðtakandi verður að greiða lyfið að fullu og 
staðfesta móttöku þess með undirritun (nafn og kennitala). Lyfjafræðingur sendir landlækni 

útfyllt símalyfseðilseyðublað (sbr. viðauka 2 við þessa reglugerð), sem á er ritað/stimplað 

orðið lyfseðilsafrit (sbr. 37. gr.) til staðfestingar á slíkri afgreiðslu. 
Ákvæði þetta nær ekki til ávana- og fíknilyfja, sbr. TV. kafla þessarar reglugerðar. 

Bráðabirgðaákvæðið gildir í 2 ár frá gildistöku þessarar reglugerðar og verður þá tekið 

til endurskoðunar að fenginni reynslu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. júní 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingolf J. Petersen.
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VIÐAUKI 1: Form lyfseðils. 

Kennitala Lyfjakort Ellilífeyrisþegi Öryrki 

Nafn 

Heimili 

(Dags.) (Nafn útgefanda ritað eigin hendi) 

Nafn Stöðuheiti 

Aðsetur Sími Kódanúmer 

Inn- Styrk- Hluti Hluti 
Flokkur | Tegund | jong Form | jeiki Magn Verð sjúklings samlags 
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VIÐAUKI 2: Form símalyfseðils. 

SÍMALYFSEÐILL N r. 

Læknir Kódanúmer 

Nafn sjúklings Kennitala 

Heimilisfang 

Lyfjakort Ellilífeyrisþegi Öryrki 

Stimpill apóteks Dags. 

Nafn lyfjafræðings 

Teg- | Inn- Styrk- Hluti Hluti 
Flokkur und lent Form leiki Magn Verð sjúklings samlags 

| 

l 

ll 

Símagjald 

Læknisgjald 
  

Samtals kr.         
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VIÐAUKI 3: 

Listi yfir lyfseðilsskyld lyf og efni; nær ennfremur til salta og estra og hvers konar 
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annarra efnasambanda þeirra; sjá þó viðauka 4: 

Acecarbromalum INN 

Acediasulfonum natricum INN 

Acephenazinum NFN, sjá Acetophenazinum 
Acetanilidum 

Acetarsolum INN 

Acetazolamidum INN 

Acetcarbromalum NFN, sjá 

Acecarbromalum INN 

Acetophenazinum INN 

Acetphenolisatinum NFN 

Acetyleysteinum INN 

Acetyldigitoxinum INN 
Acetyldigoxinum 
Acetyl-sulfafurazolum NFN 

Aciclovirum INN 

Acidum acetylsalicylicum 
Acidum amidotrizoicum NFN 

Acidum aminocaproicum INN 
Acidum boricum 

Acidum dichloraceticum 

Acidum dipropylbarbituricum 

Acidum etacrynicum INN 

Acidum flufenamicum INN 

Acidum folicum INN 

Acidum fusidicum INN 

Acidum ioglycamicum INN 
Acidum iopanoicum INN 
Acidum iotroxicum INN 

Acidum joglycamicum NFN, sjá 

Acidum ioglycamicum 
Acidum jopanoicum NFN, sjá 

Acidum iopanoicum INN 
Acidum jopodicum NFN (sbr. 

Natrii iopodas INN) 

Acidum mefenamicum INN 

Acidum mersalylicum NFN 

Acidum metrizoicum NFN 

Acidum nalidixicum INN 

Acidum nicotinicum INN 

Acidum oxolinicum INN 

Acidum tranexamicum INN 

Acidum trichloraceticum 

Acidum valproicum INN 
Aclarubicinum INN 

Adipheninum INN 
Adipiodonum INN 
Adrenalinum NFN (Adrenalinii tartras Ph. Eur.) 

(Epinephrinum INN) 
Adrenonum NFN 

Aethallymalum NFN 

Aether ad narcosin, sjá 

Aether anaestheticus 

Aether anaestheticus 

Aethylendiamini hydras 
Aethyli biscumacetas NFN, sjá 

Ethylis biscoumacetas INN 

Aethyli chloridum 
Aethylmorphinum 
Agaricinum 
Ajmalinum 
Alcuronii chloridum INN 

Aldosteronum INN 
Alfacalcidolum INN 

Alfadolonum INN 

Alfaxalonum INN 

Alimemazinum INN 

Alisobumalum NFN, sjá 

Butalbitalum INN 

Allergenar 

Allobarbitalum INN 

Allopurinolum INN 
Allypropymalum NFN, sjá 

Aprobarbitalum INN 
Alprazolamum INN 

Alprenololum INN 

Alseroxylon NND 
Altretaminum INN 

Alverinum INN 

Amantadinum INN 

Amfepramonum INN 

Amfetaminum INN 

Amfomycinum INN 
Amikacinum INN 

Amiloridum INN 

Aminochinuridum NFN, sjá 

Aminoquinuriðum INN 
Aminonitrothiazolum NFN 
Aminophenazonum INN 

Aminophyllinum INN (Theophyllinum et 

ethylendiaminum Ph. Eur.) 
Aminopterinum natricum INN 

Aminoquinuridum INN 
Aminosalylum NFN 
Amiodaronum INN 

Amisometradinum INN 

Amitriptylinum INN 
Ammonii fluoridum 

Amobarbitalum INN 

Amoxapinum INN 

Amoxicillinum INN 

Amphetaminum, sjá 
Amfetaminum INN 

Amphotericinum NFN, sjá 
Amphotericinum B INN 

Amphotericinum B INN 

Ampicillinum INN 
Amyleni hydras 

Amylii nitris 
Androstanolonum INN 

Antrakínónglýkósíðar 
Antazolinum INN 

Apomorphinum 
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Aprobarbitalum INN 

Apronalum NFN 

Aprotininum INN 

Arecolinum 

Arsen og arsensambönd, ót.a. 

Articainum INN 

Astemizolum INN 

Atenololum INN 

Atropinum (INN) 

Azacylconolum INN 

Azapetine BAN 

Azathioprinum INN 

Aztreonamum INN 

Bacampicillinum INN 

Bacitracinum INN 

Baclofenum INN 

Bamethanum INN 

Bamipinum INN 

Barbitalum INN 

Barbitúrsýrusambönd, ót.a. 

Beclometasonum INN 

Belladonnae (folium; herba) 

Benactyzinum INN 
Bendroflumethiazidum INN 

Benethaminum penicillinum INN 
Benproperinum INN 

Benserazidum INN 

Benzathini benzylpenicillinum INN 
(Benzylpenicillinum benzathinum Ph. Eur.) 

Benzatropinum INN 
Benzbromaronum INN 

Benzhexolum NFN, sjá 

Trihexyphenidylum INN 

Benzilonii bromidum INN 

Benzocainum INN 

Benzódíazepínsambönd, ótalin annars staðar 

Benzpyrinii bromidum INN 
Benztropinum NFN, sjá 

Benzatropinum INN 

Benzydaminum INN 

Benzylpenicillinum INN 

Benzylpenicillinum benzathinum Ph. Eur. 
(Benzathini benzylpenicillinum INN) 

Betahistinum INN 

Betamethasonum INN 

Betanidinum INN 

Betaxololum INN 

Betazolum INN 

Biperidenum INN 
Bisacodylum INN 

Bleomycinum INN 

Bromazepamum INN 
Bromhexinum INN 

Bromisovalum INN 

Bromoeriptinum INN 

Brompheniraminum INN 

Bromum og ólífræn sölt þess 
Broxaldinum INN 

Broxichinolinum NFN, sjá 

Broxyquinolinum INN 
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Broxyquinolinum INN 
Bulbus scillae 

Bumetanidum INN 

Bunamidinum INN 

Bupheninum INN 
Bupivacainum INN 

Buprenorphinum INN 

Buserelinum INN 

Busulfanum INN 

Butalbitalum INN 

Butobarbitalum 

Butriptylinum INN 
Butylscopolaminum NFN 
Calciferolum NFN, sjá 

Ergocalciferolum INN 
Calcii carbimidum INN 

Calcii folinas INN 

Calcii iopodas INN 
Calcii Jopodas NFN, sjá 

Calcii topodas 
Calcii metrizoas NFN 

Calcitoninum INN 

Calcitriolum INN 

Calciumcarbimidum NFN, sjá 
Calcii carbimidum INN 

Calomel 

Cambendazolum INN 

Cantharis 

Captoprilum INN 
Caramiphenum INN 
Carbacholinum NFN, sjá 

Carbacholum INN 

Carbacholum INN 

Carbamazepinum INN 
Carbarsonum INN 

Carbenicillinum INN 

Carbidopum INN 
Carbimazolum INN 

Carbomycinum INN 
Carbonei sulfidum í límhylkjum til inntöku 
Carboplatinum INN 
Carbromalum INN 

Carbutamidum INN 

Carindacillinum INN 

Carisoprodolum INN 

Carticainum, sjá 

Articainum INN 

Cefacetrilum INN 

Cefalexinum INN 

Cefalonium INN 

Cefaloridinum INN 

Cefamandolum INN 

Cefapirinum INN 

Cefazolinum INN 

Cefotaximum INN 

Cefoxazolum INN 

Cefradinum INN 

Ceftazidimum INN 

Ceftriaxonum INN 

Cefuroximum INN 
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Cetobemidonum INN 

Chinethazonum NFN, sjá 
Quinethazonum INN 

Chinidinum (Ph. Eur.) 

(Quinidinum) 
Chininum (Ph. Eur.) 

(Quininum) 

Chiniofonum INN 

Chlorali hydras 

Chloralodolum INN 

Chlorambucilum INN 

Chloramphenicolum INN 
Chlorbutolum NFN, sjá 

Chlorobutanolum INN 

Chlorchinaldolum NFN, sjá 

Chlorquinaldolum INN 

Chlorcyclizinum INN 

Chlordiazepoxidum INN 
Chlorisondamini chloridum INN 

Chlorisondamoni chloridum NFN, sjá 
Chlorisondamini chloridum INN 

Chlormadinonum INN 

Chlormethinum INN 

Chlormezanonum INN 

Chlorobutanolum INN 

Chlorochinum NFN, sjá 
Chloroquinum INN 

Chloroformium 

Chloropyraminum INN 

Chloroquinum INN 
Chlorothiazidum INN 

Chlorphenaminum INN 

Chlorphenoxaminum INN 
Chlorpromazinum INN 

Chlorpropamidum INN 

Chlorprothixenum INN 
Chlorquinaldolum INN 
Chlortalidonum INN 

Chlortetracyclinum INN 

Chlorthiazidum NFN, sjá 

Chlorothiazidum INN 

Chlorzoxazonum INN 

Cholecalciferolum Eur. 

(Colecalciferolum INN) 

Cholini theophyllinas INN 

Choriongonadotropinum NFN, sjá 

Gonadotrophinum chorionicum INN 
Chromi trioxidum 

Chymotrypsinum INN 

Ciclosporinum INN 
Cilastatinum INN 

Cimetidinum INN 

Cincainum NFN, sjá 

Cinchocainum INN 

Cinchocainum INN 

Cinchophenum INN 

Cinnarizinum INN 

Cisplatinum INN 
Clemastinum INN 

Clemizolum INN 

1062 

Clidinii bromidum INN 
Clindamyeinum INN 

Cliochinolum NFN, sjá 
Clioquinolum INN 

Clioquinolum INN 
Clobetasolum INN 

Clobetasonum INN 

Clobutinolum INN 

Clodantocidum NFN, sjá 

Clodantoinum INN 

Clodantoinum INN 

Clofenotanum INN 

Clofibratum INN 

Clomethiazolum INN 

Clomifenum INN 

Clomipraminum INN 
Clonazepamum INN 
Clonidinum INN 

Clopamidum INN 

Clopenthixolum INN 
Clotrimazolum INN 

Cloxacillinum INN 

Clozapinum INN 
Cobaltosi chloridum 

Cocainum 

Codeinum 

Co-dergocrine Mesylate BP 
Coffeinum 

Colchicinum 

Colecalciferolum INN 

(Cholecalciferolum Ph. Eur.) 

Colestipolum INN 

Colestyraminum INN 

Colistinum INN 

Corbadrinum INN 

Corticotrophinum INN 
(Cortiocotropinum Ph. Eur.) 

Corticotropinum Eur. 
(Corticotrophinum INN) 

Cortisonum INN 

Cropropamidum INN 
Crotetamidum INN 

Cyacetacidum INN 

Cyanocobalaminum INN 

Cyclizinum INN 

Cyclobarbitalum INN 

Cyclofenilum INN 
Cyclopenthiazidum INN 

Cyclopentolatum INN 
Cyclophosphamidum INN 

Cyclopropanum INN 
Cycloserinum INN 
Cyclothiazidum INN 

Cyproheptadinum INN 
Cytarabinum INN 

Dactinomycinum INN 

Danazolum INN 

Dantrolenum INN 

Dapsonum INN 

Daunorubicinum INN 
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Decamethonii bromidum INN 
Deferoxaminum INN 
Demeclocyclinum INN 

Demethylchlortetracyclinum NFN, sjá 

Demeclocycdlinum 
Demoxytocinum INN 

Desipraminum INN 

Deslanosidum INN 
Desmopressinum INN 

Desogestrelum INN 

Desoxicortonum NFN, sjá 

Desoxycortonum INN 

Desoximetasonum INN 
Desoxycortonum INN 

Dexamethasonum INN 
Dexamfetaminum INN 
Dexamphetaminum INN, sjá 
Dexamfetaminum INN 

Dexchlorpheniraminum INN 
Dextromethorphanum INN 

Dextromoramidum INN 
Dextropropoxiphenum NFN, sjá 
Dextropropoxyphenum INN 

Dextropropoxyphenum INN 

Dextrothyroxinum natricum INN 
Diacetylmorphinum 

Diaethylcarbamazinum NFN, sjá 
Diethylcarbamazinum INN 

Diaetylstilboestrolum Ph. Eur. 

(Diethylstibestrolum INN) 
Diallymalum NFN, sjá 

Allobarbitalum 
Diazepamum INN 
Diazoxidum INN 

Dibenzepinum INN 

Dichlorophenarsinum INN 
Dichlorphenarsinum NFN, sjá 

Dichlorophenarsinum INN 
Dichlorvosum INN 
Diclofenacum INN 
Diclofenamidum INN 

Dicloxacillinum INN 
Dicoumarolum INN 
Dicumarolum NFN, sjá 
Dicoumarolum INN 

Diemalum NFN, sjá 

Barbitalum INN 

Dienestrolum INN 
(Dienoestrolum Ph. Eur.) 

Dienoestrolum Ph. Eur. 
(Dienestrolum INN) 

Diethazinum INN 
Diethylcarbamazinum INN 

Diethylstilbestrolum INN 

(Diaethylstilboestrolum Ph. Eur.) 
Diflucortolonum INN 
Diflunisalum INN 
Digitalis purpureae folium 

Digitoxinum INN 

Digoxinum INN 
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Dihydralazinum INN 
Dihydroergocorninum, mesílat, sjá 

Co-dergocrine Mesylate BP 
Dihydroergoeristinum, mesílat, sjá 

Co-dergocrine Mesylate BP 
Dihydroergokryptinum, mesílat, sjá 

Co-dergocrine Mesylate BP 
Dihydroergotaminum INN 
Dihydrostreptomycinum INN 

Dihydrotachysterolum INN 
Diiodohydroxyquinolinum INN 
Dijodoxichinolinum NFN, sjá 

Diiodohydroxyquinolinum INN 
Dijodtyrosinum NFN 
Diltiazemum INN 
Dimenhydrinatum INN 

Dimercaprolum INN 
Dimethyli sulfoxidum INN 

Dinoprostum INN 

Diodonum INN 

Diphenanum INN 

Diphenhydraminum INN 

Diphenoxylatum INN 
Diphenylaminum 

Diphenylpyralinum INN 

Diprophyllinum INN 
Dipropimazine DCF 

Dipyridamolum INN 

Disopyramidum INN 

Disulfiramum INN 
Dobutaminum INN 
Dopaminum INN 

Doxepinum INN 
Doxorubicinum INN 
Doxyeyclinum INN 

Doxylaminum INN 

Droperidolum INN 

Econazolum INN 
Emepronii bromidum INN 
Emetinum 
Emylcamatum INN 

Enalaprilum INN 

Enallynymalum NFN, sjá 
Methohexitalum INN 

Enallypropymalum NFN 

Enfluranum INN 
Enhexymalum NFN, sjá 

Hexobarbitalum INN 
Enibomalum NFN 
Enphenemalum NFN, sjá 

Methylphenobarbitalum INN 

Ephedrinum 

Epicillinum INN 

Epinephrinum INN (Adrenalini tartras Ph. Eur.) 

Epirubicinum INN 
Ergocalciferolum INN 

Ergometrinum INN 

Ergotaminum INN 
Eritrityli tetranitras INN 
Erythromycinum INN 
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Erythyli nitras, sjá 

Eritrityli tetranitras INN 

Eserinum (Eserini salicylas Ph. Eur.) 
(Physostigminum) 

Estomycinum NFN, sjá 
Paromomycinum INN 

Estradiolum INN 

Estramustinum INN 

Estriolum INN 

Estronum INN 

(Oestronum Ph. Eur.) 
Ethadionum NFN 

Ethambutolum INN 

Ethinylestradiolum INN 
Ethisteronum INN 

Ethosuximidum INN 

Ethylis bicoumacetas INN 
Etilefrinum INN 

Etisazolum INN 

Etofyllinum INN 
Etoglucidum INN 

Etorphinum INN 

Etretinatum INN 

Etynodiolum INN 

Etyprenalinum NFN, sjá 

Ísoetarinum INN 

Euphorbium 

Famotidinum INN 

Felypressinum INN 

Fenbendazolum INN 

Fenfluraminum INN 

Fenoterolum INN 

Fenpipramidum INN 
Fenpipranum INN 
Fentanylum INN 

Flavoxatum INN 

Flecainidum INN 

Flucloroloni acetonidum INN 

Flucloxacillinum INN 

Flueytosinum INN 

Fludrocortisonum INN 

Flumedroxonum INN 

Flumetasonum INN 

Flunisolidum INN 

Flunitrazepamum INN 
Fluocinoloni acetonidum INN 

Fluocinonidum INN 

Fluocortinum INN 

Fluocortolonum INN 

Fluorhydrocortisonum NFN, sjá 

Fludrocortisonum INN 

Fluorometholonum INN 

Fluorouracilium INN 

Fluostigminum NFN 

Fluoxetinum INN 

Flupenthixolum NFN, sjá 
Flupentixolum INN 

Flupentixolum INN 

Fluphenazinum INN 

Fluprednidenum INN 
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 Fluracilum NFN, sjá 
Fluorouracilum INN 

Flurazepamum INN 

Fluspirilenum INN 

Flutamidum INN 

Folium belladonnae, sjá 
Belladonnae (folium; herba) 

Folium digitalis, sjá 
Digitalis purpureae folium 

Folium hyoscyami, sjá 

Hyoseyami (folium; herba) 
Folium jaborandi 

Folium stramonii, sjá 

Stramonii (folium; herba) 
Fosfestrolum INN 

Framycetinum INN 

Fructus colocynthidis 

Furaltadonum INN 

Furazolidonum INN 

Furosemidum INN 

Gallamini triethiodidum INN 

Gammaglobulinum 
Geislavirk efni (lyf) 

Gemeprostum INN 
Gemfibrozilum INN 

Gentamicinum INN 

Gentamycinum NFN, sjá 

Gentamicinum INN 
Gestonoroni caproas INN 

Glibenclamidum INN 

Glibornuridum INN 

Glucagonum INN 
Glutethimidum INN 

Glycarsamidum NFN 

Glyceryli nitras 
Glycopyrronii bromidum INN 

Glymidinum natricum INN 

Glyphyllinum NFN, sjá 
Diprophyllinum INN 

Gonadotrophinum chorionicum INN 

Gonadotrophinum sericum INN 

Gramicidinum INN 

Griseofulvinum INN 

Growth Hormone BAN 

Guanethidinum INN 

Guanoclorum INN 

Halcinonidum INN 

Haloperidolum INN 

Halothanum INN 

Halquinol BAN 
Heparinum, sjá 

Heparinum natricum INN 

Heparinum natricum INN 

Heptabarbum INN 

Heptamalum NFN, sjá 
Heptabarbum INN 

Herba hyoscyami mutici 

Herba lobeliae 

Hexachloraethanum í stautum 

til lækninga 
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Hexamethonii bromidum INN 
Hexarginum NFN 
Hexemalum NFN, sjá 

Cyclobarbitalum INN 
Hexestrolum INN 
Hexicidum NFN, sjá 
Lindanum INN 

Hexobarbitalum INN 
Hexoestrolum NFN, sjá 

Hexestrolum INN 

Hexylresorcinolum INN 

Histaminum 
Homatropini methylbromidum INN 
Homatropinum 
Human Faktor VIII 
Hyaluronidasum INN 

Hydralazinum INN 

Hydrargyri amidochloridum 
Hydrargyri chloridum corrosivum, sjá 

Hydrargyri perchloridum 
Hydrargyri iodidum 
Hydrargyri jodidum, sjá 

Hydrargyri iodidum 
Hydrargyri oxicyanidum 

(Hydrargyri Oxycyanidum Ph.Int.) 
Hydrargyri oxidum 
Hydrargyri perchloridum 
Hydrastinum 

Hydrochlorothiazidum INN 
Hydrochlorthiazidum NFN, sjá 

Hydrochlorothiazidum INN 

Hydrocodonum INN 

Hydroconum NFN, sjá 
Hydrocodonum INN 

Hydrocortisonum INN 
Hydroflumethiazidum INN 
Hydromorphonum INN 
Hydroxicarbamidum NFN, sjá 
Hydroxycarbamidum INN 

Hydroxizinum NFN, sjá 

Hydroxyzinum INN 
Hydroxocobalaminum INN 

Hydroxyamfetaminum INN 
Hydroxyamphetaminum, sjá 
Hydroxyamfetaminum INN 

Hydroxycarbamidum INN 
Hydroxychloroquinum INN 

Hydroxyprogesteronum INN 

Hydroxyzinum INN 
Hyoscinum 

(Scopolaminum) 
Hyoscyami (folium; herba) 
Hvyoscyaminum 

Ibomalum NFN 
Ibuprofenum INN 

Idoxuridinum INN 
Imipenemum INN 

Imipraminoxidum INN 

Imipraminum INN 
Immunoglobulina 
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Immunosera 

Indometacinum INN 

Inositoli nicotinas INN 

Insulinum 

Iodamidum INN 

Iodophthaleinum natricum INN 
Iodothiouracilum INN 

Iodum 

Iohexolum INN 

Topromidum INN 

Ipecacuanhae radix 

Ipratropii bromidum INN 

Iproniazidum INN 

Isocarboxazidum INN 

Isoconazolum INN 

Isoetarinum INN 

Isofluranum INN 

Isomethadonum INN 

Isoniazidum INN 

Isoprenalinum INN 

Isopyrin 
Isosorbidi dinitras INN 

Isotretinoinum INN 

Isoxsuprinum INN 
Ivermectinum INN 

Jodamidum NFN, sjá 
Iodamidum INN 

Jodoformium 

Jodthiouracilum NFN, sjá 

Todothiouracilum 

Jodum, sjá 

Iodum 

Kalii canrenoas INN 

Kalii fluoridum 

Kalii iodidum 

Kalii stibyli tartras 

Kanamycinum INN 

Ketaminum INN 

Ketobemidonum NFN, sjá 

Cetobemidonum INN 

Ketoconazolum INN 

Ketoprofenum INN 
Khellinum INN 

Kreosotum 

Labetalolum INN 

Lanatosidum C INN 

Leucovorinum NFN, sjá 
Calcii folinas INN 

Leuprorelinum INN 

Levarterenolum, áður INN, sjá 

Norepinephrinum INN 

Levodopum INN 

Levomepromazinum INN 

Levonorgestrelum INN 

Levorphanolum INN 
Levothyroxinum natricum INN 

Lidocainum INN 

Lincomycinum INN 
Lindanum INN 

Liothyroninum INN 
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Lithii carbonas 

Lithii citras 

Lobelinum INN 

Lomustinum INN 

Loperamidum INN 
Loxapinum INN 

Lynestrenolum INN 

Lypressinum INN 
Mafenidum INN 

Magnesii metrizoas NFN 

Malathion 
Maprotilinum INN 

Meballymalum NFN, sjá 

Secobarbitalum 

Mebendazolum INN 

Mebeverinum INN 

Mebumalum NFN, sjá 
Pentobarbitalum INN 

Mecamylaminum INN 
Mecillinamum INN 

Meclozinum INN 

Medazepamum INN 

Medroxiprogesteronum NFN, sjá 
Medroxyprogesteronum INN 

Medroxyprogesteronum INN 
Medrylaminum INN 
Mefrusidum INN 
Megestrolum INN 

Meglumini amidotrizoas NFN 

Meglumini metrizoas NFN 
Megluminum INN 

Meladrazinum INN 
Melperonum INN 

Melphalanum INN 

Menbutonum INN 
Menotrophine 

Mepacrinum INN 

Mephenesinum INN 
Mephenetoinum NFN, sjá 

Mephenytoinum 

Mephenterminum INN 
Mephenytoinum INN 

Mepivacainum INN 

Meprobamatum INN 

Mepyraminum INN 
Meralluridum INN 
Mercaptomerinum INN 
Mercaptopurinum INN 
Mesterolonum INN 

Mestranolum INN 
Metacycdlinum INN 

Metamizolnatrium NFN, sjá 

Metamizolum natricum INN 
Metamizolum natricum INN 

Metandienonum INN 

Metaoxedrinum NFN, sjá 

Phenylephrinum INN 

Metaraminolum INN 

Metenolonum INN 
Metforminum INN 
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" Methacholini chloridum INN 

Methadonum INN 

Methallenestrilum INN 
Methallenoestrolum NFN, sjá 

Methallenestrilum INN 
Methamfetaminum INN 

Methamphetaminum, sjá 
Methamfetaminum INN 

Methandriolum INN 
Methanthelinii bromidum INN 

Methaphenilenum INN 
Methaqualonum INN 
Methestrolum INN 

Methiodalum natricum INN 

Methocarbamolum INN 

Methoestrolum NFN, sjá 

Methestrolum INN 

Methohexitalum INN 
Methotrexatum INN 

Methoxaminum INN 

Methylatropinum 

Methyldopum INN 
Methylergometrinum INN 
Methylhomatropinum NFN, sjá 

Homatropini methylbromidum INN 

Methylhyoscinum 

(Methylscopolaminum) 
Methy'phenidatum INN 
Methylphenobarbitalum INN 
Methylprednisolonum INN 
Methylscopolaminum 

(Methylhyoscinum) 
Methyltestosteronum INN 

Methylthiouracilum INN 
Methysergidum INN 

Meticillinum INN 

Metindizatum INN 
Metixenum INN 

Metoclopramidum INN 
Metopimazinum INN 
Metoponum INN 
Metoprololum INN 

Metrifonatum INN 

Metrizamidum INN 

Metronidazolum INN 

Metylperonum NFN, sjá 

Melperonum INN 
Mexiletinum INN 

Mianserinum INN 

Miconazolum INN 
Midazolamum INN 

Minocyclinum INN 

Minoxidilum INN 

Mitoxantronum INN 

Mofebutazonum INN 

Morphinum 

Moxisylytum INN 

Nadololum INN 

Nafcillinum INN 

Nalorphinum INN 
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Naloxonum INN 

Nandrolonum INN 

Naphazolinum INN 

Naproxenum INN 

Natamycinum INN 

Natrii amidotrizoas INN 
Natrii arsenas 

Natrii auri chloridum 

Natrii aurothiomalas INN 

Natrii calcii edetas INN 

Natrii cromoglicas (INN) 
Natrii edetas (INN) 
Natrii fluoridum 
Natrii fusidas NFN 

Natrii iodidum 

Natrii iopanoas (INN) 

Natrii iopodas INN 

Natrii jopanoas NFN, sjá 

Natrii iopanoas 

Natrii jopodas NFN, sjá 

Natrii iopodas INN 

Natrii metrizoas INN 
Natrii monofluorophosphas 

Natrii monomethylarsinas 
Natrii nitris 

Natrii nitroprussidum 
Natrii paraminohippuras 
Natrii valproas (INN) 

Neoarsphenaminum INN 

Neocinchophenum INN 

Neomycinum INN 

Neostigmini bromidum INN 
Netilmicinum INN 
Nialamidum INN 
Niceritrolum INN 

Nicethamidum INN 

Niclosamidum INN 

Nicomorphinum INN 
Nicotinum venale 
Nicotinyl Alcohol BAN 

Nifedepinum INN 
Nifuratelum INN 

Nifurazolidonum NFN, sjá 

Furazolidonum INN 

Nitrazepamum INN 
Nitrofuralum INN 

Nitrofurantoinum INN 

Nitrofurazonum NFN, sjá 

Nitrofuralum INN 

Nitrofurmethonum NFN, sjá 

Furaltadonum INN 

Nitroscanatum INN 

Nitrostigminum NFN 

Nitrosulfathiazolum INN 

Nomifensinum INN 

Noradrenalinum (Noradrenalini tartras Ph. Eur.) 

(Norepinephrinum INN) 
Noramidopyrini methanosulfonas natricum áður INN, 

sjá Metamizolum natricum INN 
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Norepinephrinum INN 

(Noradrenalinum (Ph. Eur.)) 

Norethisteronum INN 

Noretynodrelum INN 

Norgestrelum INN 

Normethadonum INN 
Nortriptylinum INN 
Noscapinum INN 
Novobiocinum INN 
Noxiptilinum INN 

Nylidrinum NFN, sjá 
Bupheninum INN 

Nystatinum INN 

Oestradiolum NFN, sjá 

Estradiolum 
Oestriolum NFN, sjá 

Estriolum INN 
Oestronum Ph. Eur. 

(Estronum INN) 
Ofnæmisvakar (allergenar) 
Oleum crotonis 
Opipramolum INN 
Opium 
Orciprenalinum INN 
Orphenadinum NFN, sjá 

Orphenadrinum INN 
Orphenadrinum INN 
Quabainum 
Oxamphetaminum NFN, sjá 

Hydroxyamfetaminum INN 

Oxandrolonum INN 
Oxazepamum INN 

Oxedrinum NFN 
Oxibuprocainum NFN, sjá 
Oxybuprocainum INN 

Oxichlorochinum NFN, sjá 

Hydroxychloroquinum INN 

Oxiclozanidum NFN, sjá 
Oxyclozanidum INN 

Oxiconum NFN, sjá 
Oxycodonum INN 

Oxifedrinum NFN, sjá 

Oxyfedrinum INN 

Oximetazolinum NFN, sjá 

Oxymetazolinum INN 

Oximetholonum NFN, sjá 
Oxymetholonum INN 

Oxipertinum NFN, sjá 

Oxypertinum INN 
Oxiphenbutazonum NFN, sjá 
Oxyphenbutazonum INN 

Oxiphencycliminum NFN, sjá 

Oxypheneydliminum INN 
Oxiphenoni bromidum NFN, sjá 

Oxyphenonii bromidum INN 
Okxiprogesteronum NFN, sjá 
Hydroxyprogesteronum INN 

Oxitetracyclinum, sjá 
Oxytetracyclinum INN 
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Oxitropii bromidum INN 
Oxophenarsinum INN 
Oxprenololum INN 
Oxybuprocainum INN 
Oxybutyninum INN 
Oxyclozanidum INN 

Oxycodonum INN 
Oxyfedrinum INN 
Oxymetazolinum INN 

Oxymetholonum INN 
Oxypertinum INN 
Oxyphenbutazonum INN 

Oxyphencycliminum INN 

Oxyphenonii bromidum INN 

Oxytetracyclinum INN 
Oxytocinum ÍNN 

Pancreatinum 
Pancuronii bromidum INN 
Papaverinum 
Paracetamolum INN 
Paraldehydum 
Paramethadionum INN 
Paromomycinum INN 
Pecilocinum INN 
Pemolinum INN 
Penethamate hydriodide BAN 
Penicillaminum INN 
Penicillinbenethaminum NFN, sjá 
Benethaminum penicillinum INN 

Penicillinbenzatinum NFN, sjá 
Benzathini benzylpenicillinum INN 

Pentaerithrityli tetranitras INN 

Pentagastrinum INN 

Pentamethonii bromidum INN 
Pentanitrolum NFN, sjá 

Pentaerithrityli tetranitras INN 
Pentazocinum INN 
Pentetrazolum INN 
Pentobarbitalum INN 
Pentolonii tartras INN 
Pentoxiverinum NFN, sjá 

Pentoxyverinum INN 
Pentoxyverinum INN 

Pentymalum NFN, sjá 

Amobarbitalum INN 
Periciazinum INN 
Perphenazinum INN 

Pethidinum INN 
Phanchinonum NFN, sjá 

Phanquinonum INN 
Phanquinonum INN 

Phenacemidum INN 
Phenacetinum INN 
Phenadoxonum INN 
Phenazonum INN 
Phenazopyridinum INN 
Phenbenzaminum NFN 
Phenemalum NFN, sjá 

Phenobarbitalum INN 
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Phenethicillinum NFN, sjá 

Pheneticillinum 
Pheneticillinum INN 
Phenetidini lactas 
Phenforminum INN 
Phenglutarimidum INN 
Phenindaminum INN 
Phenindionum NFN 
Pheniodolum natricum INN 
Phenobarbitalum INN 
Phenolphthaleinum INN 
Phenolsulfophthaleinum 
Phenothiazinum INN 
Phenoximethylpenicillinum NFN, sjá 

Phenoxymethylpenicillinum INN 
Phenoxymethylpenicillinum INN 
Phenprobamatum INN 

Phensuximidum INN 
Phenterminum INN 
Phenthiazinum NFN, sjá 

Phenothiazinum INN 
Phenylbutazonum INN 
Phenylephrinum INN 
Phenylpropanolamine BAN 
Phenytoinum INN 

Pholcodinum INN 
Pholedrinum INN 
Phosphorus 

Phthalylsulfathiazolum INN 
Physostigminum 

(Eserinum) 
Picrotoxinum 
Pilocarpinum 

Pimozidum INN 
Pindololum INN 
Piperacillinum INN 

Piperazinum 
Piperylonum INN 
Pipotiazinum INN 
Pirenzepinum INN 

Piroxicamum INN 
Pituitarium posterius NFN 
Pivampicillinum INN 
Pivmecillinamum INN 
Pizotifenum INN 
Podophyllinum 
Podophyllotoxinum 
Poldini metilsulfas INN 
Poldini methylsulfas NFN, sjá 

Poldini metilsulfas INN 
Polyestradioli phosphas INN 

Polymyxinum NFN, sjá 
Polymyxinum B 

Polymyxinum B INN 
Polythiazidum INN 

Practololum INN 
Pralidoximi iodidum INN 
Pramocainum INN 

„Praziquantelum INN 
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Prazosinum INN 

Prednisolonum INN 

Prednisonum INN 

Prenylaminum INN 

Prilocainum INN 

Primachinum NFN, sjá 

Primaquinum INN 

Primaquinum INN 

Primidonum INN 

Probenecidum INN 

Procainamidum INN 
Procainum INN 

Procarbazinum INN 

Prochlorperazinum INN 
Profenaminum INN 

Progesteronum INN 

Promazinum INN 

Promethazinum INN 

Propanididum INN 

Propanthelini bromidum INN 
Prophenaminum NFN, sjá 

Profenaminum INN 

Propofolum INN 

Propranololum INN 

Propyliodonum INN 

Propylthiouracilum INN 
Propyphenazonum INN 

Proquazonum INN 

Protamini sulfas INN 

Protirelinum INN 

Protoveratrines Á et B NND 

Protriptylinum INN 

Proximetacainum NFN, sjá 

Proxymetacainum INN 

Proxiphyllinum NFN, sjá 

Proxyphyllinum INN 

Proxymetacainum INN 
Proxyphyllinum INN 

Pyrantelum INN 

Pyrazinamidum INN 

Pyridostigmini bromidum INN 
Pyrimethaminum INN 

Pyrithyldionum INN 

Pyrvinii chloridum INN 
Quinestrolum INN 

Quinethazonum INN 

Quinidinum 

(Chinidinum (Ph. Eur.)) 
Quininum 

(Chininum (Ph. Eur.)) 

Radiopharmaceutica 

(Geislavirk lyf (efni)) 
Radix ipecacuanhae, sjá 

Ipecacuanhae radix 

Ranitidinum INN 

Rescinnaminum INN 

Reserpinum INN 

Retinolum INN 

Rhizoma filicis 

Rhizoma veratri 
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Rifampicinum INN 
Rifamycinum INN 
Rimiterolum INN 

Ritodrinum INN 

Rolitetracyclinum INN 

Rotenonum NFN 

Salacetamidum INN 

Salazosulfapyridinum, sjá 
Sulfasalazinum INN 

Salazosulfathiazolum INN 

Salbutamolum INN 

Salicylamidum INN 

Salicylanilide NF 70 
Santoninum 

Scopolaminum 
(Hyoscinum) 

Secale cornutum 

Secbutabarbitalum INN 

Secobarbitalum INN 

Sekalealkalóíðar, ótaldir annars staðar 

Selensambönd, ólífræn, önnur en 

selensúlfíð 

Semen colchici 
Semen hyoscyami 
Semen stychni 

Sennaglýkósíðar, sjá 

Antrakínónglýkósíðar 

Sera therapeutica, sjá 

Immunosera 

Serumgonadatropinum NFN, sjá 

Gonadotrophinum sericum INN 

Sorbidi nitras NFN, sjá 

Isosorbidi dinitras INN 

Sotalolum INN 

Sparteinum INN 

Spectinomycinum INN 
Spironolactonum INN 

Stannosi fluoridum 

Stibophenum NFN 

Strammonii (folium; herba) 

Streptodornasum INN 
Streptoduocinum NFN 
Streptokinasum INN 

Streptomycinum INN 

Streptovarycinum INN 

g-Strophantinum, sjá 

Quabainum 

Strychninum 

Succinylsulfathiazolum INN 

Sucralfatum INN 

Sulfabenzamidum INN 

Sulfabenzpyrazinum NFN, sjá 

Sulfaquinoxalinum INN 

Sulfacetamidum INN 

Sulfachlorpyridazinum INN 

Sulfaclozinum INN 

Sulfadiazinum INN 

Sulfadicramidum INN 

Sulfadimethoxinum INN 

„Sulfadimidinum INN 
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Sulfadoxinum INN 

Sulfaethidolum INN 

Sulfafurazolum INN 

Sulfaguanidinum INN 
Sulfaisodimidinum NFN, sjá 

Sulfisomidinum INN 

Sulfamerazinum INN 

Sulfamethizolum INN 

Sulfamethoxazolum INN 

Sulfamethoxipyridazinum NFN, sjá 

Sulfamethoxypyridazinum INN 

Sulfamethoxypyridazinum INN 
Sulfamethoxydiazinum INN 

Sulfamoxolum INN 

Sulfanilamidum INN 

Sulfaproxylinum INN 
Sulfapyrazinum NFN 

Sulfapyrazolum INN 
Sulfapyridinum INN 
Sulfaquinoxalinum INN 
Sulfasalazinum INN 

Sulfarsphenaminum INN 

Sulfathiazolum INN 

Sulfatolamidum INN 

Sulfisomidinum INN 

Sulfonalum NFN 
Sulindacum INN 
Sultiamum INN 

Suxamethonii chloridum INN 

Tamoxifenum INN 

Tenoxicamum INN 
Terazosinum INN 
Terbutalinum INN 

Terfenadinum INN 

Terodilinum INN 
Testosteronum INN 

Tetracainum INN 

Tetrachloraethylenum, sjá 

Tetrachloroethylenum 

Tetrachlormethanum 

Tetrachloroethanum 
Tetrachloroethylenum 
Tetracosactidum INN 

Tetracyclinum INN 
Tetrahydrozolinum NFN, sjá 

Tetryzolinum INN 

Tetramisolum INN 

Tetraponum 

Tetrylammonii bromidum INN 
Tetryzolinum INN 

Thebaconum INN 

Thenalidinum INN 
Theophyllaminum NFN, sjá 

Aminophyllinum INN 

Theophyllinum 
Theophyllinum et ethylenediaminum Ph. Eur. 

(Aminophyllinum INN) 
Thiamazolum INN 
Thiethylperazinum INN 
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"Thiomebumalnatrium NFN, sjá 
Thiopentalum natricum INN 

Thiopentalum natricum INN 
Thiopropazatum INN 
Thioridazinum INN 
Thiostrepton 

Thiotepum INN 

Thonzylaminum INN 
Thurfyl Nicotinate BAN 
Thyroidea Ph.Int. 
Thyrotrophinum INN 
Thyrotropinum NFN, sjá 

Thyrotrophinum INN 

Tiabendazolum INN 
Tiamulinum INN 
Timololum INN 

Tinidazolum INN 
Tioguaninum INN 
Tiotixenum INN 
Tobramycinum INN 

Tocainidum INN 
Tocamphylum INN 

Tolazamidum INN 

Tolazolinum INN 
Tolbutamidum INN 
Toldimfosum INN 
Tolonii chloridum INN 
Tranylcyprominum INN 

Treosulfanum INN 

Tretaminum INN 
Tretinoinum INN 
Triamcinolonum INN 
Triamterenum INN 
Triazolamum INN 

Tribenosidðum INN 
Tribromaethanolum 
Trichlorethylenum Ph. Eur. 

(Trichloroethylenum INN) 
Trichloroethylenum INN 

(Trichlorethylenum Ph. Eur. 
Trifluoperazinum INN 

Trifluperidolum INN 
Trihexyphenidylum INN 
Trimetaphani camsilas INN 
Trimethadionum INN 
Trimethaphani camsylas NFN, sjá 

Trimetaphani camsilas INN 

Trimethoprimum INN 

Trimipraminum INN 
Tripelenaminum NFN, sjá 

Tripelennaminum INN 

Tripelennaminum INN 
Trolnitratum INN 
Trometamolum INN 

Tropenzilini bromidum INN 

Tropenziloni bromidum NFN, sjá 

Tropenzilini bromidum INN 
Tropicamidum INN 
Tuber Jalapae 
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Tubocurarini chloridum INN 

Tylosinum INN 

Tyrothricinum INN 

Urofollitrophine 
Vaccina 

Vancomycinum INN 

Vasopessinum INN 

Vecuronii bromidum INN 

Verapamilum INN 

Vinblastinum INN 

Vincristinum INN 

VIÐAUKI 4: 
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Vindesinum INN 

Vinylaether NFN 

Viomycinum INN 

Warfarinum INN 

Kylazinum INN 

Xylometazolinum INN 

Yohimbinum NFN 

Zidovudinum INN 

Zoxaxolaminum INN 

Zuclopenthixolum INN 

Listi yfir undanþágur frá lyfseðilsskyldu nokkurra lyfja, sbr. ákvæði 49. gr. þessarar 
reglugerðar. 

  

Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- 

takmarkanir form, er selja má án 

lyfseðils 

Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 

seðli. sem afhenda skal með lyfinu. 

  

Acidum acetyl- Lyf í afmældum 
salicylicum skömmtum; 

einstakur skammtur 

mest Í g. 

Forðatöflur 

Freyðitöflur 

ACETARD, forðatöflur 

(500 mg). 

ALBYL-SELTERS, 
freyðitöflur 

(320 mg). 

Lyfið er verkjastillandi og bólgueyðandi. 

og er ætlað til notkunar við gigtsjúkdómum. Gefið ekki 
börnum yngri en 12 ára. Mesti skammtur handa börnum 

2 ára er Í forðatafla á sólarhring. Venjulegur skammtur 

handa fullorðnum er 1—2 forðatöflur í senn, mest þrisvar 

á dag. Lyfið má hræra út í vatni. 

Varúð: Notist ekki samtímis blóðþynningarlyfjum. — 

Astmi getur versnað við notkun lyfsins. Sjúklingar með 
maga- og/eða skeifugarnarsár eiga ekki að taka lyfið. 

Lyfið má ekki gefa börnum með hita án samráðs við 
lækni. 
Verkjastillandi við höfuðverk, tíðaverk og tannverk. 

Hitalækkandi. Eyðir magasýru. 

Skammtar: 1—2 freyðitöflur 1—2 sinnum á dag. Leysið 

freyðitöfluna í '% glasi af vatni. Lyfið er ekki ætlað 

börnum. 

Varúð: Vegna mikils natríuminnihalds lyfsins (19,4 mmól 
Na 1.1 g NaCl) hentar það ekki þeim. sem hafa háan 

blóðþrýsting, hjartabilun eða skerta nýrnastarfsemi. 

Lyfið er hvorki ætlað til langtímanotkunar né sjúklingum 

með maga- eða skeifugarnarsár, — Astmi getur versnað 

við notkun lyfsins. Notist ekki samtímis blóðþynningar- 

lyfjum. 
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- 

takmarkanir form, er selja má án 

lyfseðils 

Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 

seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 

  

Acidum acetyl- 
salicylicum frh. 

Sýruhjúptöflur 

Töflur 

NOVID, 
freyðitöflur 
(330 mg). 

ASETÝLSALISÝLSÝRA, 
sýruhjúptöflur 

(500 mg). 

GLOBENTYL, töflur. 

MAGNÝL, töflur. 

Verkjastillandi við höfuðverk, tíðaverk og tannverk. 

Hitalækkandi. Eyðir magasýru. 

Skammtar handa fullorðnum: 1--3 freyðitöflur allt að 4 
sinnum á dag. Leysið freyðitöfluna í '% glasi af 

vatni. 

Skammtar handa börnum: 10-—15 kg: '% freyðitafla allt að 

4 sinnum á dag. 

15—25 kg: /—1 freyðitafla allt að 3 sinnum á dag. 
25—-40 kg: 1 freyðitafla allt að 4 sinnum á dag. 
Gefið ekki börnum yngri en 1 árs án samráðs við lækni. 

Varúð: Vegna mikils natríuminnihalds lyfsins (1,2 g 
NaCl) hentar það ekki þeim, sem hafa háan blóðþrýst- 

ing, hjartabilun eða skerta nýrnastarfsemi. 

Lyfið er hvorki ætlað til langtímanotkunar né sjúklingum 

með maga- og/eða skeifugarnarsár. — Astmi getur 
versnað við notkun lyfsins. Notist ekki samtímis blóð- 
þynningarlyfjum. 

Lyfið má ekki gefa börnum með hita án samráðs við 

lækni. 
Lyfið er verkjastillandi og bólgueyðandi og er ætlað til 

notkunar við gigtsjúkdómum. Gefið ekki börnum yngri 
en 8 ára. Mesti skammtur handa börnum 8—12 ára er Í 
sýruhjúptafla á sólarhring. Venjulegur skammtur handa 
fullorðnum er 1—2 sýruhjúptöflur í senn, mest þrisvar á 

dag. 

Gleypist. 

Varúð: Notist ekki samtímis blóðþynningarlyfjum. — 

Astmi getur versnað við notkun lyfsins. Sjúklingar með 
maga- og/eða skeifugarnarsár eiga ekki að taka lyfið. 
Lyfið má ekki gefa börnum með hita án samráðs við 

lækni. 
Töflur 500 mg: 

Verkjastillandi við gigtarverk, höfuðverk, tannverk og 

tíðaverk; lækkar sótthita. Gefið ekki börnum yngri en 8 

ára. Mesti skammtur handa börnum $—12 ára er Í tafla á 
sólarhring. Venjulegur skammtur handa fullorðnum er 

1—2 töflur í senn, mest þrisvar á dag. 

Varúð: Notist ekki samtímis blóðþynningarlyfjum. — 

Astmi getur versnað við notkun lyfsins. Sjúklingar með 

maga- og/eða skeifugarnarsár eiga ekki að taka lyfið. 
Lyfið má ekki gefa börnum með hita án samráðs við 
lækni. 
Töflur 150 mg: 
Verkjalyf. 
Mesti skammtur á sólarhring handa börnum: 
0—1 árs: Ekki gefa lyfið. 
1—1)% árs: % tafla. 

1%—-2M árs: 1 tafla. 

2/%--4 ára: 1) tafla. 
4-8 ára: 2 töflur. 
Þessa skammta má ekki gefa lengur en 2 sólarhringa í 

senn, nema eftir læknisráði. 

Varúð: Astmi getur versnað við notkun lyfsins. — Lyfið 
má ekki gefa börnum með hita án samráðs við lækni.
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- 
takmarkanir form, er selja má án 

lyfseðils 

Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 
seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 

  

Acidum acetyl- 
salicylicum frh. 

MAGNYL 100 mg, 
töflur. 

Töflur 100 mg: 

Verkjalyf. 

Mesti skammtur á sólarhring handa börnum: 
(—I árs: Ekki gefa lyfið. 

12 ára: % tafla. 
2—3 ára: 1% tafla. 

4-—S ára: 2 töflur. 
6—8 ára: 3 töflur. 
9—12 ára: 4 töflur. 
Þessa skammta má ekki gefa lengur en 2 sólarhringa í 
senn, nema eftir læknisráði. 

Varúð: Astmi getur versnað við notkun lyfsins. — Lyfið 
má ekki gefa börnum með hita án samráðs við lækni. 

  

  

  

  

Acidum Í stungulyfjum BÓRKALK, VET. DÝRALYF. 
boricum til dýralækninga. stungulyf. Við doða, einkum í sambandi við burð hjá kúm, ám og 

hryssum. 

Skammtastærðir: 

Hross: 300—600 ml. 

Nautgripir: 300—-900 ml. 

Sauðfé, svín: 30—100 ml. 
Hundar, kettir. S—25 ml. 
Varúð: Lyfið skal gefa undir húð. Við inndælingu skal 

lyfið vera sem næst líkamshita. 

Acidum Lyf í afmældum Sjá reglugerð 

folicum skömmtum; einstakur nr. 579/1980. 

skammtur mest Í mg. 

Acidum Lyf í afmældum DOLCIVIT, Samkvæmt ákvörðun ráðuneytis við skráningu lyfsins. 

nicotinicum skömmtum; töflur. 
einstakur skammtur 
mest 15 mg. 

Acidum tri- Lyfjaform til Vörtueitur. 
chloraceticum útvortis notkunar; Berist á vörtur með glerstaf einu sinni á dag. Bera má 

ekki yfir 500 mg/ml 

(50%). 

áður fitu (t.d. vaselín) í kringum vörtuna til að verja 
húðina. Má alls ekki nota á brúnar vörtur og fæðinga- 

bletti. 

Ætandi efni, sem má ekki bera á húð, slímhúðir og má 
ekki berast í augu, nef eða munn. Gerist slíkt, skal skola 
efnið þegar í stað af í rennandi vatni. 

Merkingar skv. ákvæðum reglugerðar nr. 479/1977 og 

viðauka 1 við þá reglugerð: 

Gulur merkimiði 

Varnaðarmerki B 
Varnaðarmerki D 
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- 

takmarkanir form, er selja má án 

lyfseðils 

Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 

seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 

  

Aethyli 

chloridum 

Lyfjaform til 

útvortis notkunar. 

Aethyli chloridum 
í úðabrúsa. 

Til útvortis staðdeyfingar. 
Notkun: Haldið úðabrúsanum í 15—25 cm fjarlægð og 
úðið á svæðið, sem deyfa á. Venjulega næst deyfing 

innan 30 sekúndna og varir í u.þ.b. 2 mínútur. Húðin 
verður oftast hvít, þegar deyfingu er náð. Má ekki nota í 

opin sár. 

Varúð: Varast ber að anda lyfinu að sér. Gerist slíkt, skal 

viðkomandi fara strax út undir bert loft. Missi viðkom- 
andi meðvitund og öndun stöðvast, skal veita öndunarað- 
stoð með blástursaðferð þegar í stað og leita læknishjálp- 

ar sem fyrst. 

Athugið: Lyfið er mjög eldfimt. Forðist eld, og óbyrgt 

ljós. Reykið ekki. 

Geymist á svölum stað (undir 20C), og þar sem góð 

loftræsting er. 
  

A-vítamín 

(sjá 
Retinolum) 

Samsettar lausnir, 

er innihalda ekki 

meira en 3.600 

míkróg (12.000 a.e.) 

af retínóli (A-víta- 
míni) í grammi. 

Lyf í afmældum 

skömmtum; 

einstakur skammtur 

mest 3.600 míkróg 

(12.000 a.e.) af 
retínóli (A-víta- 
míni). 

Lyf í afmældum 

skömmtum í blöndu 
með D vítamíni (sjá 

Ergocalciferolum); 

ACD-VÍTAMÍN, 
dropar. 

AD-VÍTAMÍN, 
dropar. 

Hylki eða töflur, 

sem innihalda 

A-vítamín. 

Hylki eða töflur, 

sem innihalda 

A-vítamín og 

D-vítamín. 

einstakur skammtur mest 

3.600 míkróg (12.000 

a.e.) af retínóli (A- 

vítamíni) og mest 25 
míkróg (1.000 a.e.) af 

ergókalsíferóli (D, 

vítamíni). 

Til að koma í veg fyrir A-, C- og D-vítamínskort hjá 
börnum. 
Mesti skammtur handa börnum er 10 dropar á dag. 
Notist ekki ef lýsi er gefið. 
Hver dropi inniheldur 36 míkróg (120 a.e.) A-vítamín, $ 
mg C-vítamín og 1,5 míkróg (60 a.e.) D-vítamín. 
Til að koma í veg fyrir A- og D- vítamínskort hjá börnum. 

Mesti skammtur handa börnum er 4 dropar á dag. — 
Notist ekki, ef lýsi er gefið. 
Hver dropi inniheldur 90 míkróg (300 a.e.) A-vítamín og 

3,8 míkróg (150 a.e.) D-vítamín. 
Til að koma í veg fyrir A-vítamínskort. Notist ekki, ef lýsi 

er tekið. Ráðlagður dagsskammtur (RDS 1986): 

Karlar, 11 ára og eldri: 1.000 míkróg. 
Konur, 11 ára og eldri: 800 míkróg. 
Konur á meðgöngutíma: 1.000 míkróg. 
Konur með barn á brjósti: 1.200 míkróg. 

Börn: 

0 mánaða: 420 míkróg. 

6 mánaða — 3 ára: 400 míkróg. 
4—% ára: 500 míkróg. 

1—10 ára: 700 míkróg. 

Til að koma í veg fyrir A- og D-vítamínskort. — Notist 

ekki, ef lýsi er tekið. 

Ráðlagðir dagsskammtar (RDS 1986): 

A-vítamín: 

Karlar, 11 ára og eldri: 1.000 míkróg. 

Konur, 11 ára og eldri: 800 míkróg. 
Konur á meðgöngutíma: 1.000 míkróg. 

Konur með barn á brjósti: 1.200 míkróg. 

Börn: 

0-6 mánaða: 420 míkróg. 
6 mánaða - 3 ára: 400 míkróg. 

4-6 ára: 500 míkróg. 
7-10 ára: 700 míkróg. 

D-vítamín: 

Karlar, konur og börn á öllum aldri: 
10 míkróg. 
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 
takmarkanir form, er selja má án seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 

lyfseðils 

Benzocainum KANK-A, Kank-a er ætlað við verkjum í munni, sem stafa af fleiðri 

lausn til eða sári undan gervitönnum. Lyfið deyfir sársauka, 
munnpenslunar. verndar slímhúðir og eyðir sýklum. 

Notkun: Þerrið fleiðrið eða sárið. Berið Kank-a á með 
meðfylgjandi pensli, sem er áfastur við lok ílátsins. Látið 
þorna stutta stund. Endurtakið allt að 4 sinnum á dag. 

Lokið glasinu vel eftir notkun. 

Varúð: Berið ekki á sár eftir nýútdregnar tennur. Kank-a 
skal ekki nota lengur en 7 daga í senn. Hættið notkun 
lyfsins og hafið samband við tannlækni eða lækni ef sár 
grær ekki, bólga eða gröftur myndast eða ef sótthiti eða 
almenn vanlíðan gera vart við sig. 
Lyfið á alls ekki að nota handa börnum. 

Suppositoria Við gyllinæð og endaþarmsfleiðri. 
benzocaini Notkun: 1 stíll í endaþarm kvölds og morguns. 

composita Lyfið er ekki ætlað börnum. 

NORD 63. Athugið: Endaþarmssvæðið skal þvo með volgu vatni án 

sápu og þerrað vandlega áður en lyfið er notað. Notið 
ekki grófan pappír. Getur valdið ofnæmi og skal þá hætta 
notkun lyfsins. 

Unguentum Við gylliniæð og kláða í og við endaþarmsop. 

chlorbutoli Notkun: 1—2 cm af smyrslinu er borið á og við enda- 
benzocaini DD 63. þarmsop tvisvar til þrisvar sinnum á dag. Lyfið er ekki 

ætlað börnum. 
Athugið: Endaþarmssvæðið skal þvo með volgu vatni án 

sápu og þerrað vandlega áður en lyfið er notað. Notið 

ekki grófan pappír. Getur valdið ofnæmi og skal þá hætta 
notkun lyfsins. 

Bisacodylum  Endaþarmsstílar DULCOLAX, Við hægðatregðu. 
10 mg; mest 10 stk.  endaþarmsstílar. Notkun: Einn stíll djúpt í endaþarm einu sinni á dag. 
handa einstaklingi. Lyfið er ekki ætlað börnum. 

Varúð: Notið ekki hægðalyf, þegar kviðverkir, ógleði eða 
uppköst eru til staðar, nema að læknisráði. 
Athugið: Lyfið getur truflað eðlilega þarmastarfsemi og á 

því ekki að nota það að staðaldri nema samkvæmt 

læknisráði. 
Innhellislyf DULCOLAX, Losun hægða fyrir röntgenskoðun eða ristilspeglun. 

2 mg/ml; innhellislyf. Verkar venjulega á 5—15 mínútum. 

mest 10 túpur á TOILAX, Notkun: Innihaldi einnar túpu er þrýst í endaþarm. 
5 ml handa innhellislyf. Handa börnum: '“%—I1 túpa eftir atvikum. 
einstaklingi. Ef lyfið er notað handa börnum yngri en 3 ára, skal eigi 

færa sprota túpunnar nema að hálfu inn í endaþarminn. 
Innhellislyf TOILAX, Losun hægða fyrir röntgenrannsóknir og/eða skurðað- 
2 mg/ml og innhellislyf og gerðir. 
sýruhjúptöflur sýruhjúptöflur Skammtar handa fullorðnum og börnum 12 ára og eldri: 

5 mg (samsett pakkning). Um hádegisbil daginn fyrir rannsókn eða skurðaðgerð 
(samsett pakkning; 
1 túpa * 4 töflur); 
mest ein pakkning 
handa einstaklingi. 

eru teknar 2 töflur, og aðrar 2 töflur að kvöldi sama dags. 

Næsta morgun er innihaldi túpunnar þrýst í endaþarm. 

Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára.
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 

takmarkanir form, er selja má án seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 

lyfseðils 

Bisacodylum  Sýruhjúptöflur TOILAX, Við hægðatregðu. 

frh. 5 mg; sýruhjúptöflur. Notkun: Venjulegur skammtur er 1—2 sýruhjúptöflur, 
mest 25 stk. mest 3—4 töflur á dag. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri 
handa einstaklingi. en 3 ára. Eldri börn mest 1 sýruhjúptafla á dag. 

Varúð: Notið ekki hægðalyf, þegar kviðverkir, ógleði eða 

uppköst eru til staðar, nema að læknisráði. 
Athugið: Lyfið getur truflað eðlilega þarmastarfsemi og á 

því ekki að nota það að staðaldri, nema samkvæmt 
læknisráði. 

Chininum Lyf í afmældum KÍNÍN, Við sinadrætti. (Fyrirbyggjandi við sinadrætti). 

skömmtum; ein- töflur. Þungaðar konur mega ekki taka lyfið. 

stakur skammtur Skammtar: Mest 2—3 töflur að kvöldi. 
mest 100 mg. Varist langvarandi notkun lyfsins. 

Mest 20 stk. Lyfið er ekki ætlað börnum. 

handa einstaklingi. 

Chlor- Lyf í afmældum TRIHISTAN, Gegn ofnæmi. 
eyclizinum skömmtum; ein- töflur. Skammtar: 2—4 töflur einu sinni til tvisvar á sólarhring 

stakur skammtur handa fullorðnum. 
mest 25 mg. Börn 28 ára: “—1 tafla einu sinni til tvisvar á 

handa einstaklingi. sólarhring. Börn eldri en 8 ára: 1—2 töflur á sólarhring. 

Lyfið getur valdið munnþurrki og getur dregið úr hæfni 

manna til að aka bifreið eða stjórna öðrum vélum og er 

því merkt rauðum þríhyrningi. Má ekki nota samtímis 
áfengi og róandi lyfjum. 

Chloro- Lyfjaform til Unguentum Við gylliniæð og kláða í og við endaþarmsop. 

butanolum útvortis notkunar. chlorbutoli Notkun: 1—2 cm af smyrslinu er borið á og við enda- 
DD 63. þarmsop tvisvar til þrisvar sinnum á dag. 

Athugið: Endaþarmssvæðið skal þvo með volgu vatni án 
sápu og þerrað vandlega áður en lyfið er notað. Notið 

ekki grófan pappír. Getur valdið ofnæmi og skal þá hætta 

notkun lyfsins. 

Chlorquin- Lyfjaform til STEROSAN, pasta. Lyfið er notað við sýkingum í húð, hrúðurgeit, hrúður- 
aldolum útvortis notkunar; geitarexemi, skeggrótarbólum, bólgum eða þrota í hár- 

ekki yfir 50 mg/g 

(5%). 

STEROSAN, smyrsli. 

belg eða fitukirtli og sveppasýkingum, t.d. milli fingra og 
á fótum. 

Notkun: Berið lyfið á sýkt húðsvæði í þunnu lagi tvisvar 

sinnum á dag og látið þorna. Sé um sveppasýkingar á 

fótum að ræða, skal þvo fætur úr mildu sápuvatni, áður 
en lyfið er borið á. Leggja má umbúðir svo sem sáralín 
yfir svæði, sem lyfið er borið á. 

Varúð: Lyfið má ekki koma í augu eða á slímhúð í nefi og 

munni, þar eð það getur valdið ertingu. Lyfið getur litað 

fatnað og sængurklæði. 
Lyfið er notað við sýkingum í húð, kossageit, hrúður- 

geitarexemi, afrifum, bólgum eða þrota í hárbelg eða 

fitukirtli, kalsárum og sveppasýkingum, t.d. milli fingra 

og á fótum. 

Notkun: Berið lyfið á sýkt húðsvæði í þunnu lagi og 

leggið umbúðir yfir, t.d. sáralín. 

Varúð: Lyfið má ekki koma í augu eða á slímhúð í nefi og 

munni, þar eð það getur valdið ertingu. Lyfið getur litað 
fatnað og sængurklæði. 
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 
takmarkanir form, er selja má án seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 

lyfseðils 

Cinchocainum Lyfjaform til Unguentum ecincaini Staðdeyfilyf á húð og slímhúðir, t.d. á húðfleiður, 
(Cincainum) útvortis notkunar; NORD 63. skordýrabit og sem verkjastillandi á endaþarm vegna 

ekki yfir 10 mg/g gylliniæðar. 

(1%). Notkun: Berist á þrisvar til fjórum sinnum á dag. 
Varúð: Má ekki nota á opin sár og geirvörtur kvenna 

með börn á brjósti. Lyfið getur valdið ofnæmi. 
Í lyfjaformum PROCTOSEDYL, sjá Hydrocortisonum. 

við gylliniæð endaþarmssmyrsli. 
í blöndu með PROCTOSEDYL, 
Hydrocortisonum. — endaþarmsstílar. 

Clofenotanum Lyfjaform til Conspergens DÝRALYF: 

útvortis notkunar; — clofenotani Gegn óþrifum á hestum og hundum svo sem kláðamaur- 
ekki yfir 100 mg/g — NORD 63. um, lúsum og flóm. Má ekki nota gegn óþrifum á 
eða 100 mg/ml köttum, svínum, alifuglum og mjólkandi dýrum. 
(10%). Notkun: Duftinu er stráð og núið á þá staði, þar sem 

óþrifa verður vart, einkum í fax- og taglrót á hestum. 
Duftið vinnur ekki á eggjunum (nitinni) og er því 
nauðsynlegt að endurtaka meðferðina að fimm til sex 
dögum liðnum. Þvoið dýrið ekki á milli. 

Varúð: Varist að lyfið berist í augu. 

Lyf ætluð mönnum: 
Gegn óþrifum svo sem kláðamaur og lús (flatlús). 
Má ekki nota gegn óþrifum á köttum, svínum, alifuglum 
eða mjólkandi dýrum. 
Notkun: Duftinu er stráð og núið á þá staði, þar sem 

óþrifa verður vart. Strá skal duftinu á nærklæðnað beggja 
vegna og innan á ytri klæði. Duftið vinnur ekki á 

eggjunum (nitinni), og er því nauðsynlegt að endurtaka 

meðferðina að fimm til sex dögum liðnum. Ekki skal fara 
í bað á milli. 
Varúð: Varist að lyfið berist í augu. 

Spiritus DÝRALYF: 

clofenotani Gegn óþrifum á hestum og hundum svo sem kláðamaur- 
NORD 63. um, lúsum og flóm. 

Má ekki nota gegn óþrifum á köttum, svínum, alifuglum 

og mjólkandi dýrum. 

Notkun: Vætið þá staði, sem óþrifa verður vart með 

sprittlausninni og nuddið vel í rótina, einkum í fax- og 

taglrót á hestum. Lausnin vinnur ekki á eggjunum 

(nitinni), og er því nauðsynlegt að endurtaka meðferðina 

að fimm til sex dögum liðnum. Þvoið dýrið ekki á milli. 
Varúð: Varist að lyfið berist í augu. 

Lyf ætluð mönnum: 

Gegn óþrifum svo sem kláðamaur og lús (höfuðlús og 

flatlús). 

Má ekki nota gegn óþrifum á köttum, svínum, alifuglum 
eða mjólkandi dýrum. 

Notkun: Kembið hárið með greiðu eða kambi, sem 
vættur er í sprittinu. Núið síðan sprittinu vel í hárið og 

hársvörðinn. Sprittið vinnur ekki á eggjunum (nitinni), 
og er því nauðsynlegt að endurtaka meðferðina að fimm 
til sex dögum liðnum. 
Varúð: Varist að lyfið berist í augu. 
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- 

takmarkanir form, er selja má án 

lyfseðils 

Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 

seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 

  

Clotrimaz- 

olum 

Lyfjaform til 

útvortis notkunar. 

Ekki yfir 10 mg/g 

eða 10 mg/ml 

(1%). 

CANESTEN, krem. Notist við sveppasýkingar í húð, svo sem á fótsveppi. 

Notkun: Berist á sýkt húðsvæði tvisvar sinnum á dag. 
Varúð: Varist að lyfið berist í augu eða í slímhúðir. — 

Getur valdið staðbundinni ertingu. 

  

Codeini 

phosphas 

Lyfjaform í 

afmældum 

skömmtum. 

Einstakur 

skammtur 

mest 10 mg. 
Mest 10 stk. 

handa 

einstaklingi. 

KÓDIMAGNÝL, 
töflur. 

KÓDÍPAR, 
töflur. 

PARKÓDÍN, 
töflur. 

Sterkar verkjatöflur, einkum við höfuðverk, gigtarverk, 
tíðaverk og tannpínu. Venjulegur skammtur handa full- 
orðnum er 1—2 töflur í senn, mest þrisvar sinnum á dag. 

Lyfið er ekki ætlað börnum. 
Varúð: Notist ekki samtímis blóðþynningarlyfjum. — 

Astmi getur versnað við notkun lyfsins. Sjúklingar með 

maga- og/eða skeifugarnarsár eiga ekki að taka lyfið. 

Sterkar verkjatöflur, einkum við höfuðverk, gigtarverk, 

tíðaverk og tannpínu. Venjulegur skammtur handa full- 

orðnum er 1—2 töflur í senn, mest þrisvar sinnum á dag. 
Lyfið er ekki ætlað börnum. 

Varúð: Notist ekki samtímis blóðþynningarlyfjum. — 

Astmi getur versnað við notkun lyfsins. 

Lyfið má ekki nota, ef um lifrarsjúkdóma er að ræða. 
Sterkar verkjatöflur, einkum við höfuðverk, gigtarverk, 
tíðaverk og tannpínu. Venjulegur skammtur handa full- 
orðnum er 1—2 töflur í senn, mest þrisvar sinnum á dag. 
Lyfið er ekki ætlað börnum. 

Varúð: Lyfið má ekki nota, ef um lifrarsjúkdóma er að 

ræða. 
  

Coffeinum Lyf í afmældum 

skömmtum; ein- 

stakur skammtur 

mest 100 mg. 

Tablettae coffeini 

100 mg NORD 63. 

Tablettae 

coffeotyli 

DD 63. 

KOFFAZÓN, töflur. 

Við höfuðverk einkum af völdum þreytu og svefnleysis. 

Notkun: 1—2 töflur í senn þrisvar til fjórum sinnum á 

sólarhring. 

Lyfið er ekki ætlað börnum. 
Sjúklingar með maga- og/eða skeifugarnarsár eiga ekki 

að taka lyfið. 
Verkjastillandi, einkum við höfuðverk; lækkar sótthita. 

Gefið ekki börnum yngri en 8 ára. 

Mesti skammtur handa börnum $— 12 ára er 1 tafla á 

sólarhring. 
Venjulegur skammtur handa fullorðnum er 1—2 töflur í 

senn, mest þrisvar á dag. 

Varúð: Notist ekki samtímis blóðþynningarlyfjum. — 

Astmi getur versnað við notkun lyfsins. 
Má ekki gefa börnum með hita án samráðs við lækni. 

Sjúklingar með maga- og/eða skeifugarnarsár eiga ekki 
að taka lyfið. 

Lyf við verkjum, t.d. höfuðverk, tannpínu og tíðaverkj- 

um. Hæfilegir skammtar handa fullorðnum eru 1—2 

töflur í senn, allt að þrisvar sinnum á dag. 

Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára. 
Sjúklingar með maga- og/eða skeifugarnarsár og barns- 
hafandi konur eiga ekki að taka lyfið. 

  

Cyano- 

cobalaminum 

Lyf í afmældum 

skömmtum; ein- 

stakur skammtur 

mest 15 míkróg. 
Aðeins leyft í 

samsetningum með 
öðrum vítamínum og/ 

eða steinefnum. 

Sjá reglugerð 

nr. 579/1980. 
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf eg lyfja- Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 

takmarkanir form, er selja má án seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 
lyfseðils 

Dextrometh- Mixtúrur; DEXOMET, Lyf við ertandi hósta án uppgangs. 
orphanum mest 3 mg/ml mixtúra. Skammtastærðir: 

(0,3%); mest Fullorðnir: 10 ml 3-4 sinnum á dag. 

200 ml handa Börn 12—14 ára: 7,5 ml 3-A sinnum á dag. 
einstaklingi. Börn 6—11 ára: S ml 3—-4 sinnum á dag. 

Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. 
Varúð: Lyfið skal ekki notað lengur en eina viku í senn. 
Konur með börn á brjósti mega ekki taka lyfið. 

Lyfið veldur stöku sinnum þreytu, ógleði og uppköstum, 

einnig svima og ofskynjunum og skal töku lyfsins þá hætt. 
Leitið læknis ef einkenni eru svæsin. 

Difluni- Lyf í afmældum DIFLONID, Lyfið er verkjastillandi og bólgueyðandi; einkum notað 

salum skömmtum, ein- töflur. við höfuðverk, tannpínu, gigtsjúkdómum og tíðaverk. 
stakur skammtur DONOBID, Venjulegur skammtur handa fullorðnum er 1—2 töflur á 

mest 250 mg. töflur. 12 klst. fresti. Við tíðaverkjum 2—4 töflur í upphafi, 
Mest 20 stk. handa síðan 2 töflur á 12 klst. fresti. 
einstaklingi. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára. 

Varúð: Lyfið á ekki að nota við verkjum eftir tanndrátt. 
Notist ekki samtímis blóðþynningarlyfjum. — Astmi 
getur versnað við notkun lyfsins. 
Barnshafandi konur, konur með börn á brjósti og 
sjúklingar með maga- og/eða skeifugarnarsár eiga ekki 

að taka lyfið. 

Dimenhydri- Lyf í afmældum 
natum skömmtum. 

Einstakur skammtur 
mest 100 mg. 
Mest 10 stk. 
handa einstaklingi. 

Endaþarmsstílar Supp. dimenhydrinatum 

25 mg. 

Supp. dimenhydrinatum 

100 mg. 

Töflur Tablettae anautini 
100 mg DD 63. 

Til varnar sjóveiki, bílveiki og flugveiki. 
Skammtar handa börnum: 
Börn 5—12 ára: 2 stílar í endaþarm 1 klst. áður en ferð er 

hafin; mest 4 stílar á sólarhring. 

Börn 3—5 ára: 1 stíll í endaþarm 1 klst. áður en ferð er 
hafin; mest 2 stílar á sólarhring. 

Lyfið er ekmi ætlað börnum yngri en 3 ára. 
Varúð: Varasamt er fyrir stjórnendur ökutækja að nota 

lyfið og það því merkt rauðum aðvörunarþríhyrningi. — 

Lyfið má hvorki nota samtímis áfengi og/eða róandi 

lyfjum, né að staðaldri. 

Til varnar sjóveiki, bílveiki og flugveiki. 1 stíll í endaþarm 

klst. áður en ferð er hafin. Mest 2 endaþarmsstílar á 
sólarhring handa fullorðnum. Lyfið er ekki ætlað börnum 

yngri en 12 ára. 

Varúð: Varasamt er fyrir stjórnendur ökutækja að nota 

lyfið og það því merkt rauðum aðvörunarþríhyrningi. — 
Lyfið má hvorki nota samtímis áfengi og/eða róandi 

lyfjum, né að staðaldri. 

Til varnar sjóveiki, bílveiki og flugveiki. 1 tafla 1 klst. 
áður en ferð er hafin. Mest 2 töflur á sólarhring handa 
fullorðnum. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára. 

Varúð: Varasamt er fyrir stjórnendur ökutækja að nota 
lyfið og það því merkt rauðum aðvörunarþríhyrningi. — 
Lyfið má hvorki nota samtímis áfengi og/eða róandi 

lyfjum, né að staðaldri. 
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 

takmarkanir form, er selja má án seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 
lyfseðils 

Diphenhydr- Lyf í afmældum KOFFÍNÁTÍN, töflur. Til varnar sjóveiki, bílveiki og flugveiki. 
aminum skömmtum; ein- Tablettae diphenhydr- Skammtar: Fullorðnir: Í tafla “%— I klst. fyrir brottför, 

stakur skammtur amini 50 mg NORD 63. síðan 1 tafla á 4—6 klst. fresti, ef þörf krefur. 
mest 50 mg. Börn 8—12 ára: 1 tafla /%—1 klst. fyrir brottför, síðan Í 
Mest 10 stk. tafla á 6—8 klst. fresti, ef þörf krefur. 

handa einstaklingi. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en á ára. 
Varúð: Varasamt er fyrir stjórnendur ökutækja að nota 

lyfið og það því merkt rauðum aðvörunarþríhyrningi. 

Lyfið má hvorki nota samtímis áfengi og/eða róandi 

lyfjum, né að staðaldri. 
Mixtúrur ekki yfir — BENYLIN EXPECTORANT, Hóstastillandi og slímlosandi mixtúra. 12 teskeiðar 
3 mg/ml (0,3%). mixtúra. (5—10 ml) í senn, mest 5 sinnum á sólarhring handa 
Mest 150 ml Elixir diphenhydr- fullorðnum. 1 teskeið (5 ml) í senn, mest 4 sinnum á 
handa einstaklingi. — amini USP XIX. sólarhring handa börnum 6—12 ára. %% teskeið (2,5 ml) í 

PEKTÓLÍN, mixtúra. senn, mest Á sinnum á sólarhring handa börnum 1—5 

ára. 
Varúð: Varasamt er fyrir stjórnendur ökutækja að nota 
lyfið og það því merkt rauðum aðvörunarþríhyrningi. 

Lyfið má hvorki nota samtímis áfengi og/eða róandi 

lyfjum, né að staðaldri. 

DL-Lýsín Lyf í afmældum ASPÉGIC, Skammtar 500 mg: 
acetýl- skömmtum; skammtar. Verkjastillandi við gigtarverk, höfuðverk, tannverk og 

salicýlat einstakur tíðaverk; lækkar sótthita. Gefið ekki börnum yngri en 8 

skammtur mest 

samsvarandi Í g 

af Acidum acetyl- 

salicylicum. 

ára. 
Mesti skammtur handa börnum $—12 ára er 1 skammtur 
á sólarhring. Venjulegur skammtur handa fullorðnum er 
1—2 skammtar í senn, mest þrisvar sinnum á sólarhring. 
Leysið hvern skammt upp í ““— glasi af vatni og drekkið 
síðan. 

Varúð: Notist ekki samtímis blóðþynningarlyfjum. — 
Astmi getur versnað við notkun lyfsins. Sjúklingar með 

maga- og/eða skeifugarnarsár eiga ekki að taka lyfið. 
Lyfið má ekki gefa börnum með hita án samráðs við 
lækni. 

Skammtar Í g: 

Verkjastillandi við gigtarverk, höfuðverk, tannverk og 

tíðaverk; lækkar sótthita. Gefið ekki börnum yngri en 12 
ára. Venjulegur skammtur handa börnum eldri en 12 ára 

er 1 skammtur í senn, mest þrisvar sinnum á sólarhring. 
Leysið hvern skammt upp í /%—1 glasi af vatni og drekkið 

síðan. 
Varúð: Notist ekki samtímis blóðþynningarlyfjum. — 

Astmi getur vernað við notkun lyfsins. Sjúklingar með 
maga- og/eða skeifugarnarsár eiga ekki að taka lyfið. 
Lyfið má ekki gefa börnum með hita án samráðs við 

lækni. 
  

D-vítamín, 

sjá Ergocalciferolum 
  

Econazolum Lyfjaform til 

útvortis notkunar. 

Ekki yfir 10 mg/g 
(1%). 

PEVARYL, krem. 

PEVARYL, úðadutt. 

Notist við sveppasýkingar í húð, svo sem á fótsveppi. 

Notkun: Berist á sýkt húðsvæði tvisvar sinnum á dag. 
Varúð: Varist að lyfið berist í augu eða á slímhúðir. — 
Getur valdið staðbundinni ertingu. 

Notist við sveppasýkingar í húð, svo sem á fótsveppi. 
Notkun: Úðist á sýkt húðsvæði tvisvar sinnum á dag. 

Varúð: Varist að lyfið berist í augu eða á slímhúðir. — 
Getur valdið staðbundinni ertingu. 
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 

takmarkanir form, er selja má án seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 

lyfseðils 

Ephedrini Mixtúrur, PARADRYL MED Hóstastillandi mixtúra við þurrum hósta án slímmynd- 

chloridum mest 2 mg/ml EFEDRIN, mixtúra. unar. 

(0,2%). Skammtar: Fullorðnir: 1—2 teskeiðar (5-—10 ml) þrisvar 

Mest 300 ml handa sinnum á dag. 
einstaklingi. Börn 2 ára og eldri: “—1 teskeið (2,5—5 ml) þrisvar 

sinnum á dag. 

Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 2 ára. 

Varúð: Varasamt er fyrir stjórnendur ökutækja að nota 
lyfið og það því merkt rauðum aðvörunarþríhyrningi. 

Ergo- Samsettar lausnir, ACD-VÍTAMÍN, dropar. Til að koma í veg fyrir A-, C- og D-vítamínskort hjá 

calciferolum er innihalda ekki börnum. 
(D-vítamín) meira en 175 míkróg 

(7.000 a.e.) af ergó- 

kalsíferóli (D,-víta- 
míni) í grammi. 

AD-VÍTAMÍN, dropar. 

Lyf í afmældum Hylki eða töflur, 
skömmtum, er inni- sem innihalda 

halda ekki meira D-vítamín. 

en 25 míkróg (1.000 

a.e.) af ergókalsí- 
feróli (D,-vítamíni) 
í skammti. 

Lyf í afmældum Hylki eða töflur, 
skömmtum í blöndu sem innihalda 
með A-vítamíni D-vítamín og 

(sjá A-vítamín); A-vítamín. 
einstakur skammtur 
mest 25 míkróg (1.000 
a.e.) af ergókalsífer- 
óli (D,-vítamíni) og 

mest 3.600 míkróg 

(12.000 a.e.) af 
retínóli (A-vítamíni). 

Mesti skammtur handa börnum er 10 dropar á dag. 
Notist ekki, ef lýsi er tekið. 

Hver dropi inniheldur 36 míkróg (120 a.e.) A-vítamín, 5 

mg C-vítamín og 1,5 míkróg (60 a.e.) D-vítamín. 
Til að koma í veg fyrir A- og D-vítamínskort hjá börnum. 

Mesti skammtur handa börnum er 4 dropar á dag. 

Notist ekki, ef lýsi er gefið. 

Hver dropi inniheldur 90 míkróg (300 a.e.) A-vítamín og 
3,8 míkróg (150 a.e.) D-vítamín. 

Til að koma í veg fyrir D-vítamínskort. 

Notist ekki, ef lýsi er tekið. 
Ráðlagður dagsskammtur (RDS 1986): 
Karlar, konur og börn á öllum aldri: 

10 míkróg. 

Til að koma í veg fyrir A- og D-vítamínskort. 
Notist ekki, ef lýsi er tekið. 

Ráðlagðir dagsskammtar (RDS 1986): 
A-vítamín: 

Karlar, 11 ára og eldri: 1.000 míkróg. 

Konur, 11 ára og eldri: 800 míkróg. 

Konur á meðgöngutíma: 1.000 míkróg. 
Konur með barn á brjósti: 1.200 míkróg. 
Börn: 
0—6 mánaða: 420 míkróg. 
6 mánaða — 3 ára: 400 míkróg. 
4—% ára: 500 míkróg. 

1—10 ára: 700 míkróg. 

D-vítamín: 

Karlar, konur og börn á öllum aldri: 

10 míkróg. 
  
Fenbendazolum Dýralyf PANACUR, VET .. 

mixtúra 100 mg/ml, 

pasta 187,5 mpg/g. 

DÝRALYF. 
Ormalyf fyrir búfé. 
Varúð: Mjólk úr skepnum, sem fengið hafa lyfið, má 

ekki nýta fyrr en 4 sólarhringum eftir lyfjagjöf. Kjöt og 

sláturafurðir má ekki nýta fyrr en 30 sólarhringum eftir 
lyfjagjöf. — Ennfremur skulu hverri pakkningu lyfsins 

fylgja seðlar með nákvæmum leiðbeiningum um notkun 

lyfsins, skömmtun þess og geymslu, skv. ákvörðun ráðu- 
neytis við skráningu lyfsins. 
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 

takmarkanir form, er selja má án seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 

lyfseðils 

Framycetinum Í lyfjaformum PROCTOSEDYL, sjá Hydrocortisonum. 

við gylliniæð í endaþarmssmyrsli. 
blöndu með PROCTOSEDYL, 
Hydrocortisonum. — endaþarmsstílar. 
Einstakur skammtur 
mest 10 mg eða 
10 mg/g. 

Glyceryli Tungurótartöflur. NITROMEX, Við hjartaöng. 

nitras Einstakur skammtur tungurótartöflur 1 tafla í senn undir tungu. Mest 20 töflur á sólarhring. 
mest 0,5 mg. 0,25 mg. Takmarkað geymsluþol. 

Mest 100 tungu- Óráðlegt er að skipta um umbúðir eða setja aðskotahlut 

rótartöflur handa í ílátið. 
einstaklingi. Lyfið er ekki ætlað börnum. 

NITROMEK, Við hjartaðng. 

tungurótartöflur 1 tafla í senn undir tungu. Mest 10 töflur á sólarhring. 
0,5 mg. Takmarkað geymsluþol. 

Óráðlegt er að skipta um umbúðir eða setja aðskotahluti 
í ílátið. 
Lyfið er ekki ætlað börnum. 

Hepari- Lyfjaform HIRUDOID, Við æðabólgu. 
noidum til útvortis hlaup, smyrsli. Notkun: 

notkunar. Við æðabólgu á litlu svæði eru 3-5 cm kreistir úr 

túpunni og nuddað varlega á viðkomandi svæði einu sinni 

til tvisvar á dag. 
Við æðabólgu á stóru svæði eru 10—25 cm kreistir úr 

túpunni og nuddað varlega á viðkomandi svæði einu sinni 

til tvisvar á dag í 3—4 daga. Skammtar eru síðan 
minnkaðir. 
Lyfið má einnig bera í sáralín, sem síðan er lagt yfir 
viðkomandi svæði. 

Hexicidum 
sjá Lindanum 
  

  

Hydrargyri Lyfjaform til DÝRALYF 
oxidum útvortis notkunar; Berist á hrúður og skurfur einu sinni á dag, mest í 34 

ætluð dýrum. daga Í senn. 

Mest 20 mg/g (2%). Varúð: Lyfið má ekki bera í augu. 

Hydro- Lyfjaform til út- HÝDRÓKORTISÓN, Við ofnæmisútbrotum, kláða eða ertingu vegna gróðurs, 
cortisonum vortis notkunar; krem, smyrsli. skordýrabits, snyrtivara eða skartgripa. 

(gildir mest 10 mg/g eða HÝDRÓKORTISÓN Notkun: Berist á í þunnu lagi tvisvar sinnum á dag, mest 
eingöngu 10 mg/ml (1%). AKVÓSUM, krem. þrisvar sinnum á dag. 
fyrir Mest 20 g handa UNIDERM, áburður Notið ekki á börn nema samkvæmt læknisráði. 
alkóhólinn) einstaklingi. krem, smyrsli. Varúð: Langtímanotkun veldur þynningu húðar. Leitið 

því læknis, ef einkenni batna ekki innan viku. 

Lyfið má ekki bera í augu. 

Endaþarmssmyrsli PROCTOSEDYL, Við gylliniæð, rifum og kláða í emdaþarmi. 
5 mg/g. endaþarmssmyrsli. Notkun: Eftir hægðir á að þvo endaþarmssvæðið með 
Mest 30 g handa vatni án sápu og þerra vandlega. 

einstaklingi. Notið ekki grófan pappír. Berið smyrslið á tvisvar sinnum 
á dag. 

Lyfið er ekki ætlað börnum. 
Varúð: Gylliniæð stafar oft af hægðatregðu og getur verið 

fyrsta einkenni um sjúkdóma í kviðarholi. Forðist því 

langtímanotkun lyfsins án samráðs við lækni.
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 
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lyfseðils 

Hydro- Endaþarmsstílar. PROCTOSEDYL, Við gylliniæð, rifum og kláða í endaþarmi. 

cortisonum  Einstakur skammtur endaþarmsstílar. Notkun: Eftir hægðir á að þvo endaþarmssvæðið með 
(gildir mest 5 mg. vatni án sápu og þerra vandlega. Notið ekki grófan 
eingöngu Mest 12 stk. handa pappír. 

fyrir einstaklingi. Notið 1—2 endaþarmsstíla á dag. 

alkóhólinn) Lyfið er ekki ætlað börnum. 
frh. Varúð: Gyllinæð stafar oft af hægðatregðu og getur verið 

fyrsta einkenni um sjúkdóma í kviðarholi. Forðist því 

langtímanotkun lyfsins án samráðs við lækni. 

Ibuprofenum Lyf í afmældum BRUFEN, Lyfið er verkjastillandi, bólgueyðandi og lækkar sótthita. 

skömmtum. töflur. Einkum ætlað til notkunar við gigtsjúkdómum. 

Einstakur IBUMETIN, Venjulegur skammtur handa fullorðnum er 1—2 töflur í 

skammtur töflur. senn, mest þrisvar sinnum á dag. 

mest 200 mg. ÍBÚFEN, Gefið ekki börnum yngri en 12 ára. 

Mest 20 stk. töflur. Varúð: Má ekki nota lengur en 3 daga við hita og Í viku 
handa einstaklingi. við verkjum án samráðs við lækni. Leita skal læknis, ef 

bólga og roði fylgir verk, þar sem slíkt getur verið ein- 

kenni sýkingar. — Notist ekki samtímis öðrum verkja- 

lyfjum. Barnshafandi konur og sjúklingar með maga- og/ 

eða skeifugarnarsár eiga ekki að taka lyfið. Astmi getur 
versnað við notkun lyfsins. 

Iodum Lyfjaform til IODOSORB, Samkvæmt ákvörðun ráðuneytis við skráningu lyfsins 

útvortis notkunar. stráduft. (notkunarleiðbeiningar). 
Spritus jodi 2% Joðáburður. 

NORD 63. Til að þvo og sótthreinsa sár. 

Varúð: Getur valdið ofnæmi. 
Athugið: Hellist lyfið í fatnað eða á gólf, skal þvo það 

strax með vatni og fixersalti (natríumtíósúlfati). Litar 
gúmmí og plast brúnt. 

Kreosotum Mixtúrur, Syrupus Slímlosandi hóstamixtúra. 

mest 3 mg/ml lactokreosoti. Skammtar: 
(0,3%). Fullorðnir: 1 matskeið (15 ml) tvisvar til þrisvar sinnum á 

dag. 

Börn 6 ára og eldri: Í teskeið (5 ml) tvisvar til þrisvar 
sinnum á dag. 

Gefið ekki börnum yngri en 6 ára. 

Levamisolum Dýralyf LEVAMISOLE, VET., DÝRALYF. 

mixtúra 32 mg/ml. Ormalyf fyrir sauðfé. 

Varúð: Eigi má nýta sláturafurðir fyrr en 5 sólarhringum 

eftir síðustu lyfjagjöf. — Ennfremur skal hver pakkning 

lyfsins merkt sérstaklega með upplýsingum um notkun 

lyfsins og varnaðarorð, skv. ákvörðun ráðuneytis við 

skráningu lyfsins. 

Lidocainum Í endaþarms- LÍDÓKOMP, Við gylliniæð, endaþarmsfleiðri, kláða og bólgum í 

stílum, enda- endaþarmsstílar. endaþarmi. 

þarmssmyrslum 

og lyfjaformum 

til útvortis 

notkunar. 

Notkun: 1—3 endaþarmsstílar á dag. Stingist í endaþarm. 
Lyfið er ekki ætlað börnum. 

Leita ber læknis, ef ekki dregur úr einkennum innan 2—3 

daga. 

Athugið: Endaþarmssvæðið skal þvo með volgu vatni án 
sápu og þerrað vandlega áður en lyfið er notað. Notið 

ekki grófan pappír. Mikilvægt er að stuðla að reglu- 

bundnum hægðum og hreinlæti til að koma í veg fyrir út- 
breiðslu sýkinga og bólgur. Getur valdið ofnæmi og skal 
þá hætta notkun lyfsins.
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Lidocainum SULGAN 99, Við gylliniæð, endaþarmsexemi, endaþarmsfleiðri, sári, 

frh. endaþarmssmyrsli. bólgu og kláða við og í endaþarmsopinu. 

SULGAN 99, 
endaþarmsstílar. 

Unguentum 

lidocaini 
DAK 63. 

Notkun: 12 cm af endaþarmssmyrslinu er borið á sýkt 

svæði og fleiður tvisvar til þrisvar sinnum á dag. Lyfið er 
ekki ætlað börnum. 
Athugið: Endaþarmssvæðið skal þvo með volgu vatni án 

sápu og þerrað vandlega áður en lyfið er notað. Notið 

ekki grófan pappír. Mikilvægt er að stuðla að reglu- 
bundnum hægðum og hreinlæti til að koma í veg fyrir út- 
breiðslu sýkinga og bólgur. Getur valdið ofnæmi og skal 

þá hætta notkun lyfsins. 
Við gylliniæð, endaþarmsfleiðri og bólgu í endaþarmi. 
Notkun: 1 stíll í endaþarm að kvöldi. Rúmliggjandi 
sjúklingar geta sett 1 stíl í endaþarm tvisvar til þrisvar 

sinnum á dag. 
Lyfið er ekki ætlað börnum. 

Athugið: Endaþarmssvæðið skal þvo með volgu vatni án 
sápu og þerrað vandlega áður en lyfið er notað. Notið 

ekki grófan pappír. 
Mikilvægt er að stuðla að reglubundnum hægðum og 
hreinlæti til að koma í veg fyrir útbreiðslu sýkinga og 
bólgur. Getur valdið ofnæmi og skal þá hætta notkun 

lyfsins. 

Til staðdeyfingar á húð og slímhúð, t.d. á húðfleiður, 
skordýrabit og sem verkjastillandi á endaþarm vegna 

gylliniæðar. 

Notkun: Berist á þrisvar til fjórum sinnum á dag. 

Varúð: Lyfið getur valdið ofnæmi. Má ekki berast í augu. 
  

Lindanum Lyfjaform til QUELLADA, hársápa. 

(Hexicidum) útvortis 

notkunar; mest 

10 mg/g eða 
10 mg/ml (1%). 

QUELLADA, áburður. 

Lyf ætluð mönnum: 
Gegn lús í höfuðhári. 

Má ekki nota gegn óþrifum á svínum, alifuglum eða 
mjólkandi dýrum. 
Notkun: 

Gegnvætið hárið með volgu vatni. 
Hellið 2 matskeiðum af hársápu í hárið og látið freyða. 

Nuddið allan hársvörðinn vel í a.m.k. 4 mínútur. Skolið 
vandlega og þurrkið með þurru handklæði. Kembið hárið 

vandlega til þess að fjarlægja nit. Endurtakið meðferðina 

eftir sólarhring, ef nauðsyn krefur. 

Varúð: Gætið þess, að lyfið komist ekki í augu, nei, 

munn eða aðra viðkvæma slímhúð. Ef það kemst í augu, 

skal skola þau strax með vatni. Notið lyfið ekki oftar en 
tvisvar við hverja smitun og aðeins tvisvar Í sömu viku. 
Notið ekki lyfið til venjulegra hárþvotta, né heldur, ef sár 
eru á hársverði. 

Lyf ætluð mönnum: 
Gegn kláðamaur. 

Má ekki nota gegn óþrifum á svínum, alifuglum eða 

mjólkandi dýrum. 

Notkun: Þvoið yður og þurrkið vandlega. 

Berið þunnt lag af áburði (kremi) á allan líkamann, nema 

andlit og hársvörð. Gætið þess vandlega að þekja alla 

húðina. Látið áburðinn (kremið) vera á í sólarhring, en 
þvoið yður þá vel. Endurtakið eftir viku, ef nauðsyn 

krefur.
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 

takmarkanir form, er selja má án seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 
lyfseðils 

Lindanum Varúð: Gætið þess, að lyfið komist ekki í augu, nef, 
(Hexicidum) munn eða á aðra viðkvæma slímhúð. Ef það kemst í 
frh. 

QUELLADA, VET., 

augu, skal skola þau strax með vatni. 

DÝRALYF 

  

  

  

  

lyfjasápa. Lyfjasápa, ætluð til notkunar gegn grafmaurum, kláða- 
maurum, lúsum og flóm. 

Athugið: Lyfið er ekki ætlað til venjulegra þvotta. Má 

ekki nota gegn óþrifum á svínum, alifuglum eða mjólk- 

andi dýrum. 

Varúð: Varast ber, að lyfið komist í augu, sár eða á 

slímhúðir. Ef svo tekst til, skal skola rækilega með vatni. 

— Lyfinu má ekki hella í vötn eða læki. 

Notkun: Gegnvæta skal feld dýrsins með volgu vatni, svo 

dýrið verði bjórvott. Nuddið lyfjasápunni síðan inn í 

votan feldinn og látið bíða í 5 mínútur. Skolið alla sápu 
burtu, uns skolvatnið er orðið tært. Sérstaklega þarf að 

gæta þessa, þegar lyfið er notað á ketti. 

Dýralyf til útvortis notkunar. 

Loperamidum Lyfjaform í af- IMODIUM., Við bráðum niðurgangi; skammtímameðferð. 
mældum skömmtum. hylki. Skammtar: 
Einstakur skammtur Fullorðnir: 1-—6 hylki á dag. 

mest 2 mg. Börn 8 ára og eldri: 13 hylki á dag. 
Mest 10 stk. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 8 ára. 

handa einstaklingi. Varúð: Við háan hita eða ef blóð er í hægðum, má ekki 
nota lyfið. Kallið í lækni. 

Malathion Lyfjaform til PRIODERM, Samkvæmt ákvörðun ráðuneytis við skráningu lyfsins. 

útvortis notkunar; áburður, 
mest 10 mg/g (1%). hársápa. 

Mebendazolum Dýralyf OVITELMIN, VET., DÝRALYF. 
mixtúra Ormalyf fyrir sauðfé. 

50 mg/ml. Varúð: Eigi má nýta sláturafurðir fyrr en 7 sólarhringum 
eftir síðustu lyfjagjöf. — Ennfremur skal hver pakkning 

lyfsins merkt sérstaklega með upplýsingum um notkun 

lyfsins og skammtastærðir, skv. ákvörðun ráðuneytis við 
skráningu lyfsins. 

TELMIN, VET., DÝRALYF. 
pasta Ormalyf fyrir hross. 

200 mg/g. Varúð: Eigi má nýta sláturafurðir fyrr en 7 sólarhringum 

ettir lyfjagjöf. — Ennfremur skal hver pakkning lyfsins 

merkt sérstaklega með upplýsingum um notkun lyfsins og 

skammtastærðir, skv. ákvörðun ráðuneytis við skráningu 

lyfsins. 

Meclozini Lyf í afmældum NEVÓMÍN, Lyf við bílveiki, sjóveiki og flugveiki. 
chloridum skömmtum. endaþarmsstílar Skammtastærðir: . 

Einstakur skammtur 25 mg. Börn 1—5 ára: Einn endaþarmsstíll 1—2 klst. fyrir 

mest 25 mg; mest 

einstaklingi. 

Einstakur skammtur 

mest 50 mg; mest 

6 stk. handa 
einstaklingi. 

brottför og síðan einn endaþarmsstíll á 12 klst. fresti, ef 

þörf krefur. 

Börn 6—12 ára: 1—2 endaþarmsstílar 1—2 klst. fyrir 

brottför og síðan 1—2 endaþarmsstílar á 12 klst. fresti, ef 

þörf krefur. 

Varúð: Getur valdið syfju og munnþurrki. 

Varasamt er fyrir stjórnendur ökutækja að nota lyfið og 

það því merkt rauðum aðvörunarþríhyrningi.
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Meclozini NEVÓMÍN, Lyf við bílveiki, sjóveiki og flugveiki. 
chloridum endaþarmsstílar Skammtastærðir: 

frh. 50 mg. Fullorðnir og börn 6—12 ára: Einn endaþarmsstíll 1—2 

POSTAFEN, klst. fyrir brottför og síðan á 12 klst. fresti, ef þörf krefur. 

endaþarmsstílar Varúð: Getur valdið syfju og munnþurrki. 
50 mg. Varasamt er fyrir stjórnendur ökutækja að nota lyfið og 

það því merkt rauðum aðvörunarþríhyrningi. 

NEVÓMÍN, Lyf við bílveiki, sjóveiki og flugveiki. 
töflur 25 mg. Skammtastærðir: 

POSTAFEN, Fullorðnir: Ein tafla 1—2 klst. fyrir brottför og síðan ein 

töflur 25 mg. tafla á 12 klst. fresti, ef þörf krefur. 
Börn 15 ára: tafla 1—2 klst. fyrir brottför og síðan '% 
tafla á 12 klst. fresti, ef þörf krefur. 
Börn 6—12 ára: % — 1 tafla 1-—2 klst. fyrir brottför og 
síðan '% — 1 tafla á 12 klst. fresti, ef þörf krefur. 
Varúð: Getur valdið syfju og munnþurrki. 

Varasamt er fyrir stjórnendur ökutækja að nota lyfið og 

það því merkt rauðum aðvörunarþríhyrningi. 
  

Mepyraminum Lyfjaform til Cremor mepyramini 
útvortis DD 63. 
notkunar. 

Notist á kláða, sólbruna og skordýrabit. 

Berist á í þunnu lagi tvisvar til þrisvar sinnum á dag. 
Getur valdið ofnæmi og skal þá hætta notkun lyfsins. 

  

Miconazolum DAKTAR, krem. 

DERMONISTAT, krem. 

Lyfjaform til 

útvortis notkunar. 

Ekki yfir 10 mg/g 

(1%). 

DAKTAR, stráduft. 

DAKTAR, 

úðaáburður. 

Notist við sveppasýkingar í húð, svo sem á fótsveppi. 
Notkun: Berist á sýkt húðsvæði tvisvar sinnum á dag. 
Varúð: Varist að lyfið berist í augu eða á slímhúðir. 
Getur valdið staðbundinni ertingu. 

Notist við sveppasýkingar í húð, svo sem á fótsveppi. 
Notkun: Stráist á sýkt húðsvæði tvisvar sinnum á dag. 

Varúð: Varist að lyfið berist í augu eða á slímhúðir. — 

Getur valdið staðbundinni ertingu. 

Notist við sveppasýkingar í húð, svo sem á fótsveppi. 

Notkun: Úðist á sýkt húðsvæði tvisvar sinnum á dag. 
Varúð: Varist að lyfið berist í augu eða á slímhúðir. — 

Getur valdið staðbundinni ertingu. 
  

Natrii 

fluoridum 

FLÚOR, 
lausn til munn- 

skolunar 

0,5 mg/ml. 

Lausn til 

munnskolunar, 

mest 0,5 mg/ml 

(=0,23 mg flúor/ml). 

FLÚOR, 
töflur 0,55 mg. 

Lyf í afmældum 
skömmtum. 

Einstakur skammtur 

mest 0,55 mg 

(#0,25 mg flúor). 

Til varnar tannskemmdum. 

Notkun: Tvær teskeiðar (10 ml) til munnskolunar aðeins 

einu sinni daglega, helst að kvöldi eftir rækilega tann- 
burstun. Velkja skal lausninni um tennur í 1—2 mínútur 

og spýta síðan. 

Hvorki má borða né drekka í '% klst. eftir skolunina. 

Lausnina má nota jafnframt flúortannkremi. 

Varúð: Má ekki kyngja. 
Notist aðeins handa börnum eldri en 6 ára. 

Við ofskömmtun: Drekkið mjólk og kallið í lækni. 

Til varnar tannskemmdum. 

Hámarksdagsskammtur: 

Börn 0—3 ára: 1 tafla. 

Börn 3—6 ára: 2 töflur. 

Börn 6—12 ára: 3 töflur. 

Mælt er með því að tyggja eða sjúga töflurnar. 

Töflurnar má nota jafnframt flúortannkremi. 

Lyfið er ekki ætlað fullorðnum. 

Við ofskömmtun: Drekkið mjólk og kallið í lækni.
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 
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lyfseðils 

Natrii FLÚORTABS, Til varnar tannskemmdum. 
fluoridum munnsog-/tuggutöflur Hámarksdagsskammtur: 
frh. 0,55 mg. Börn 0—3 ára: Í tafla. 

Börn 3-% ára: 2 töflur. 
Börn 6—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. 

Noscapinum — Mixtúrur; Syrupus Hóstastillandi mixtúra við þurrum hósta. 
mest Í mg/ml noscapini Skammtar: 

(0,1%); mest DAK 63. Fullorðnir og börn eldri en 10 ára: 
200 ml handa 1—2 matskeiðar (15—30 ml) þrisvar sinnum á dag. 
einstaklingi. Börn 6—10 ára: Í barnaskeið — 1 matskeið (10—15 ml) 

tvisvar til þrisvar sinnum á dag. 

Gefið ekki börnum yngri en 6 ára án samráðs við lækni. 
Varúð: Lyfið skal ekki notað lengur en eina viku í senn 
án samráðs við lækni. 

Oximetazol-  Nefdropar í af- NEZERIL, Samkvæmt ákvörðun ráðuneytisins við skráningu lyfsins. 
inum, klóríð mældum skömmtum. 

Einstakur skammtur 

mest 45 míkróg. 

Mest 20 skammtar 

handa einstaklingi. 

nefdropar (,1 mg/ml: 

nefdropar (0,25 mg/ml; 

nefdropar 0.5 mg/ml. 

  

Paraceta- 

molum 

Lyf í afmældum 
skömmtum; ein- 

stakur skammtur 

mest 500 mg. 

Endaþarmsstílar: 

Mest 20 stk. 

handa einstaklingi. 

PANODIL, 
endaþarmsstílar. 

PARASETAMÓL. 
endaþarmsstílar. 

Endaþarmsstílar 60 mg: 

Verkjastillandi og hitalækkandi lyf. 

Lyfið má ekki gefa börnum lengur en 2 daga í senn án 

samráðs við lækni. 

Endaþarmsstílar eru hentugir handa börnum með upp- 

köst eða ef þau eiga erfitt með að gleypa töflur. 

Skammtastærðir handa börnum, hafi læknir ekki ráðlagt 
annað: 

(—1 árs: 1 endaþarmsstíll mest í tvö skipti. 
I--4 ára: 2 endaþarmsstílar mest þrisvar sinnum á 

sólarhring. Frekari lyfjagjöf aðeins í samráði við lækni. 

Lyfið má ekki nota, ef um lifrarsjúkdóma er að ræða. 

Endaþarmsstílar 125 mg: 

Verkjastillandi og hitalækkandi lyf. 

Lyfið má ekki gefa börnum lengur en 2 daga í senn án 

samráðs við lækni. 
Endaþarmsstílar eru hentugir handa börnum með upp- 

köst eða ef þau eiga erfitt með að gleypa töflur. 

Skammtastærðir handa börnum hafi læknir ekki ráðlagt 

annað: Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en | árs. 

14 ára: 1 endaþarmsstíll mest þrisvar sinnum á sólar- 

hring. 

B 76
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Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 
seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 

  

Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- 
takmarkanir form, er selja má án 

lyfseðils 

Paraceta- 

molum frh. 

Freyðitöflur PANODIL. 
Mest 20 stk. freyðitöflur. 
handa 
einstaklingi. 

Töflur: PANODIL, töflur. 
Mest 20 stk. PARASETAMÓL, töflur. 
handa 
einstaklingi. 

4—8 ára: 1—2 endaþarmsstílar mest þrisvar sinnum á 

sólarhring. 

$—12 ára: 2 endaþarmsstílar mest þrisvar sinnum á 

sólarhring. 

Lyfið má ekki nota, ef um lifrarsjúkdóma er að ræða. 

Endaþarmsstílar 250 mg: 
Verkjastillandi og hitalækkandi lyf. 

Lyfið má ekki gefa börnum lengur en 2 daga í senn án 

samráðs við lækni. 
Endaþarmsstílar eru hentugir handa börnum með upp- 

köst eða ef þau eiga erfitt með að gleypa töflur. 
Skammtastærðir handa börnum hafi læknir ekki ráðlagt 

annað: 

Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 8 ára. 

8—12 ára: 1 endaþarmsstíll mest þrisvar sinnum á 

sólarhring. 

12—16 ára: 1—2 endaþarmsstílar mest þrisvar sinnum á 
sólarhring. 

Lyfið má ekki nota, ef um lifrarsjúkdóma er að ræða. 

Endaþarmsstílar 500 mg: 
Verkjastillandi og hitalækkandi lyf. 

Lyfið er ekki ætlað til langvarandi notkunar án samráðs 

við lækni. 

Skammtastærðir, hafi læknir ekki ráðlagt annað: 
Fullorðnir: 12 endaþarmsstílar þrisvar sinnum á sólar- 

hring. 

Börn 12—16 ára: 1 endaþarmsstíll mest þrisvar sinnum á 
sólarhring. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára. 
Lyfið má ekki nota, ef um lifrarsjúkdóma er að ræða. 

Freyðitöflur. 

Venjulegur skammtur er 1—2 freyðitöflur í senn, mest 6 

freyðitöflur á sólarhring handa fullorðnum við höfuð- 
verk, tannverk, tíðaverk og sótthita af völdum inflúensu 
eða kvefs. Freyðitöflurnar eru leystar upp í hálfu glasi af 
vatni. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 8 ára nema í 

samráði við lækni. 
Börn $—12 ára: % freyðitafla mest þrisvar sinnum á 

sólarhring. 

Börn 12—16 ára: 1 freyðitafla mest þrisvar sinnum á 

sólarhring. 

Lyfið má ekki nota, ef um lifrarsjúkdóma er að ræða. 

Lyfið inniheldur natríum og er því ekki ætlað fólki. sem 

er á saltsnauðu fæði. 
Töflur. 

Venjulegur skammtur er 1—2 töflur í senn, mest 6 töflur 

á sólarhring handa fullorðnum við höfuðverk, tannverk, 

tíðaverk og sótthita af völdum inflúensu eða kvefs. Lyfið 
er ekki ætlað börnum yngri en 8 ára nema í samráði við 

lækni. 

Börn $—12 ára: % tafla mest þrisvar sinnum á sólarhring. 

Börn 12—16 ára: 1 tafla mest þrisvar sinnum á sólar- 

hring. 
Lyfið má ekki nota, ef um lifrarsjúkdóma er að ræða.
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takmarkanir form, er selja má án seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 

lyfseðils 

Paraceta- Lyf í fljótandi PANODIL, mixtúra. Mixtúra 24 mg/ml. 

molum frh. formi til inn- PARASEAMÓL., mixtúra. Verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Lyfið má ekki gefa 
töku, ekki yfir börnum lengur en ? daga í senn án samráðs við lækni. 

24 mg/ml (2,4%). Skammtastærðir handa börnum, hafi læknir ekki ráðlagt 

Mest 60 ml annað: 

handa (}—1 árs: 2.5 ml mest í tvö skipti. Frekari lyfjagjöf aðeins 

einstaklingi. í samráði við lækni. 
I ára: 2,5S--5 ml mest þrisvar sinnum á sólarhring. 

4—S ára: 5—10 ml mest þrisvar sinnum á sólarhring. 

8—12 ára: 10 ml mest þrisvar sinnum á sólarhring. 

Lyfið má ekki nota, ef um lifrarsjúkdóma er að ræða. 

Phenazoni Lyf í afmældum Tablettae coffisali Verkjastillandi, einkum við höfuðverk. 

salicylas skömmtum; ein- DAK $0. Hitalækkandi. 

stakur skammtur Tablettae phenazoni 12 töflur í senn mest þrisvar sinnum á dag. 

mest Í g. salicylatis 500 mg Gefið ekki börnum yngri en 12 ára. 
DD 63. Getur valdið ofnæmi og skal þá hætta notkun lyfsins. 

Varúð: Notist ekki samtímis blóðþynningarlyfjum. — 

Astmi getur versnað við notkun lyfsins. Sjúklingar með 

maga- og/eða skeifugarnarsár eiga ekki að nota lyfið. 

Phenazonum Lyf í afmældum Dosipulveres Verkjastillandi og hitalækkandi lyf. 
skömmtum. phenazoni Í g 1 skammtur í senn mest þrisvar sinnum á dag. 
Einstakur DD 63. Gefið ekki börnum yngri en 12 ára. 

skammtur mest Getur valdið ofnæmi og skal þá hætta notkun lyfsins. 
lg. 

KOFFAZÓN, töflur. Lyf við verkjum. t.d. höfuðverk, tannpínu og tíðaverkj- 

um. Hæfilegir skammtar handa fullorðnum eru 1—2 

töflur í senn, allt að þrisvar sinnum á dag. 

Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára. 

Barnshafandi konur og sjúklingar með maga- og/eða 

skeifugarnarsár eiga ekki að taka lyfið. 
Mixtúrur, 

mest 66 mg/ml 

(6,6%) 
(=1 g/15 ml). 

Lyfjaform til 

útvortis 

notkunar. 

Promethazinum Lyf í afmældum PHENERGAN. Við svefnleysi. 
skömmtum. töflur. Notkun: 1 tafla að kvöldi fyrir svefn. 

Einstakur skammtur 

mest 10 mg. 

Mest 10 stk. 

handa einstaklingi. 

Lyfið er ekki ætlað börnum. 

Varúð: Varasamt er fyrir stjórnendur ökutækja að nota 

lyfið og það því merkt rauðum aðvörunarþríhyrningi. — 

Lyfið má hvorki nota samtímis áfengi og/eða róandi 

lyfjum. né að staðaldri. 
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 

takmarkanir form, er selja má án seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 
lyfseðils 

Pyrvinium Mixtúrur; VANQUIN, Lyf gegn njálg. 

mest 10 mg/ml mixtúra. Notkun: Lyfið skal tekið inn í einum skammti. Með- 
(1%). höndla skal alla fjölskyldumeðlimi. Nauðsynlegt er að 

Lyf í afmældum VANQUIN, 

endurtaka meðferð eftir 14 daga, þar sem lyfið drepur 
ekki egg njálgsins. 
Venjulegur skammtur er 1 mæliskeið (= 5 ml = 50 mg) á 

hver 10 kg líkamsþyngdar; sjá eftirfarandi skammtatöflu 
fyrir lyfið: 

Aldur Líkamsþyngd Fjöldi 

í kg mæliskeiða 

3 mán. 5 M 
lár 10 1 
6 ár 20 2 

10 ár 30 3 
13 ár 40 4 
Eldri börn 
og fullorðnir: 50 5 

60 6 
70 7 
80 8 

Hámarksskammtur fyrir fullorðna eru 8 mæliskeiðar (= 

4) ml af mixtúru). 

Athugið: Lyfið litar saur og fatnað rauðan. 
Lyf gegn njálg. 

  

  

  

skömmtum; töflur. Notkun: Lyfið skal tekið inn í einum skammti. 

einstakur skammtur Meðhöndla skal alla fjölskyldumeðlimi. 

mest 50 mg. Nauðsynlegt er að endurtaka meðferð eftir 14 daga, þar 

sem lyfið drepur ekki egg njálgsins. 
Venjulegur skammtur er 1 tafla (= 50 mg) á hver 10 kg 

líkamsþyngdar; sjá eftirfarandi skammtatöflu fyrir lyfið: 

Aldur Líkamsþyngd Fjöldi 
í kg taflna 

3 mán. N) M 
lár 10 1 
6 ár 20 2 
10 ár 30 3 
13 ár 40 4 
Eldri börn 

og fullorðnir: 50 $ 
60 6 
70 7 
80 8 

Hámarksskammtur fyrir fullorðna eru 8 töflur. 

Athugið: Lyfið litar saur og fatnað rauðan. 

Retinolum 

(sjá A-vítamín) 

Rotenonum Lyfjaform ætluð Acetonum rotenoni DÝRALYF. 

dýrum til út- 5%, vet. Gegn lús, flóm og annari óværu á húsdýrum. 

vortis notkunar. NORD 63. Notkun: 10 ml er blandað í 1 lítra af vatni og hrært vel í. 
Kettir og hundar: Berið lausnina þannig á dýrið að það 

verði bjórvott. Ketti skal skola vandlega með voglu vatni 

eftir u.þ.b. 20 mínútur. Hunda á ekki að skola. 

Hestar: Gegnvætið tagl og fax með lausninni. 
Varúð: Lyfið má ekki nota á kettlinga og hvolpa (hunda 

og minka). — Varast ber að lyfið berist í augu og vit 

dýrsins. 
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi um lyf og lyfja- Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 
takmarkanir form, er selja má án seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 

lyfseðils 

Súlfónamíðar Lyfjaform ætluð SOCATYL, VET., DÝRALYF. 
dýrum til út- pasta Við afrifum og smásárum á húð. 
vortis notkunar. (inniheldur Berist á í þunnu lagi einu sinni til tvisvar á dag. 

sulfathiazoli 

formaldehydatum 

500 mg/g). 

Tetracainum Lyfjaform til Solutio Til staðdeyfingar t.d. á húðfleiður, skordýrabit og sem 
(Tetracainii útvortis tetracaini 2% verkjastillandi á endaþarm vegna gylliniæðar. 

chloridum notkunar. NORD 63. Notkun: Berist á þrisvar til fjórum sinnum á dag. 
Ph. Eur.) Varúð: Lyfið getur valdið ofnæmi. Má ekki berast í augu. 

Tetramisolum Dýralyf ORMASÓL, VET., DÝRALYF. 

töflur 300 mg. Ormalyf fyrir sauðfé. 

Varúð: Eigi má nýta mjólk til manneldis fyrr en 2 

sólarhringum eftir síðustu lyfjagjöf. Eigi má nýta slátur- 

afurðir fyrr en 7 sólarhringum eftir síðustu lyfjagjöf. 
— Ennfremur skal hver pakkning lyfsins merkt sérstak- 
lega með upplýsingum um notkun lyfsins og varnaðar- 

orð, skv. ákvörðun ráðuneytis við skráningu lyfsins. 

Tiabendazolum Dýralyf THIBENZOLE, VET., DÝRALYF. 

kökur (boli) 2 g, 
mixtúra 134 mg/ml. 

Ormalyf fyrir búfé. 

Varúð: Eigi má nýta mjólk til manneldis fyrr en 3 
sólarhringum eftir síðustu lyfjagjöf. Eigi má nýta slátur- 

afurðir fyrr en 15 sólarhringum eftir síðustu lyfjagjöf. — 

Ennfremur skal hver pakkning lyfsins merkt sérstaklega 
með upplýsingum um notkun lyfsins og skammtastærðir, 
skv. ákvörðun ráðuneytis við skráningu lyfsins. 

  

  

Tripelen- Lyfjaform til Notist á kláða, sólbruna og skordýrabit. 
aminum útvortis notkunar. Berist á í þunnu lagi tvisvar til þrisvar sinnum á dag. 

Getur valdið ofnæmi og skal þá hætta notkun lyfsins. 

Xylometaz- Nefúðalyf OTRIVIN, Samkvæmt ákvörðun ráðuneytis við skráningu lyfsins. 
olinum, í afmældum nefúðalyf með 
klóríð úðaskammti. skammtaúðara 

Einstakur skammtur | mg/ml. 
mest 140 míkróg. 

Mest 10 ml 
handa einstaklingi. 
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VIÐAUKI 5: 

Leiðbeiningar um merkingu lyfja; sbr. C. hluta þessarar reglugerðar. 

Um XVI. kafla (54.— 56. gr.) 

Almenn ákvæði. 

Aðalmarkmið Aðalmarkmið merkingar lyfs eru: 

merkingar | | Sannkenni lyfsins 
Í Rétt notkun lyfsins 

Við merkingu lyfs er mikilvægt að huga að þessum atriðum og gera þau sem 

greinilegust og mest áberandi. Æskilegt er, að textar viðkomandi þessum 

tveimur atriðum séu hvor fyrir sig aðgreindir, bæði á innri og ytri umbúðum 

lyfsins. 

Sannkenni Með sannkenni lyfsins er átt við: 

E| Heiti lyfsins 
{1 Lyfjaform 
El Styrkleika 
El Pakkningastærð 

Þessi atriði skulu áletruð þannig, að þau sjáist öll í einu. Heiti lyfs og 

styrkleiki skulu að öllu jöfnu prentuð með sömu leturgerð og stærð. 

Auk framantalinna atriða er norrænt vörunúmer notað til sannkennis lyfsins. 

Sérstakar leiðbeiningar gilda um staðsetningu norræns vörunúmers á merki- 

miða. 

Hætta á Leitast skal við að merkja lyf þannig, að ekki sé hætta á, að þau verði 

rangri afgreidd rangt. Er hér m.a. átt við umbúðir um lyf, sem bera svipuð nöfn, 

afhendingu svipuð lyfjaform (t.d. krem og smyrsli) og mismunandi styrkleika sama lyfs. 

Ennfremur mismunandi lyf frá sama framleiðanda, þegar umbúðir og merki- 
miðar eru með svipuðu útliti. Vekja má athygli á framangreindum atriðum 

með því að nota mismunandi leturstærð á merkimiða, liti, útlit umbúða eða 

annað þess háttar. 

Leturgerð Velja skal leturgerð þannig, að áletrun á merkimiða sé eins skýr og unnt er. 

Forðast skal að setja letur þétt og nota svera stafagerð. Auðveldara er að lesa 

texta, ef autt svæði er í kringum hann. Skal því leitast við að aðgreina 

mismunandi textaeiningar, sem eiga að vera á merkimiðanum. Þá skal lita- 
munur á texta og grunni merkimiða vera sem skýrastur. 

Rétt notkun Merkja þarf lyf ákveðnum upplýsingum til að tryggja rétta notkun þeirra. 

Neytendaupplýsingar ná til: 
{| notkunarleiðbeininga 
LE tæknilegra upplýsinga 
{| varnaðarorða 
E! fyrningardagsetningar og notkunartíma.
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Notkunarleiðbeiningar skulu vera auðlesnar og eins skýrar og unnt er. 

Æskilegt er, að mikilvægustu leiðbeiningarnar séu sérstaklega áberandi, t.d. 
með því að prenta þær með breyttri eða stærri leturgerð en annan texta. 

Neytendaupplýsingar skulu allar vera á einum stað á merkimiðanum, og skal 

leitast við að láta þær snúa eins og aðrar áletranir. 
Fyrningardagsetningu lyfs getur af tæknilegum ástæðum þó þurft að prenta á 

merkimiða á öðrum stað en aðrar neytendaupplýsingar. 

Annað {1 Skilgreining á lyfjaformi: Nota má smátt letur. 

L | Framleiðandi: Nafn og/eða merki framleiðanda má ekki taka rými frá 

öðrum mikilvægari merkingum. Á hið sama við um nafn umboðsmanns, 

ef um slíkt er að ræða. 

{| Myndir, sem notaðar eru sem hluti af leiðbeiningum, mega ekki vera 
þannig, að verra sé að lesa texta á merkimiða en ella. 

Merkimiði Gera verður ráð fyrir nægu rými fyrir merkimiða apóteks á innri umbúðum 

apóteks lyfs. Minnsta rými er áætlað 14x34 mm, en skal að öllu jöfnu vera stærra. 

Staðsetning Merking á bæði að vera á innri umbúðum og þeim ytri umbúðum, sem ekki 

merkingar eru gegnsæjar (á þó ekki við um svo nefndar flutningaumbúðir). Þegar rými 

er ekki nægjanlegt, má þó takmarka texta á innri eða ytri umbúðum þannig, 
að merking sé læsileg. Heildarmerking skal þó vera á umbúðum (innri * ytri 

umbúðum). Nauðsynleg merking, til að tryggja rétta notkun lyfs, skal vera á 

innri umbúðum. Að öðru leyti vísast til XVIII. kafla um önnur ákvæði um 

merkingu lyfja og XIX. kafla um fylgiseðla og athugasemda við þessar 
greinar. 

Um XVII. kafla (57. gr.) 

Sérstök ákvæði. 

a. Lyfjaform. 

Í viðauka 6 við þessa reglugerð er skilgreining á viðurkenndum íslenskum heitum 
lyfjaforma. 

Bóluefni skulu merkt: „Bóluefni gegn ...“. 

b. Styrkleiki. 

Þegar lyf inniheldur tvö virk efni og nöfn beggja efnanna eru í heiti lyfsins, má styrkleiki 

beggja hinna virku efna vera hluti af lyfjaheiti (t.d. Tíamín 20 mg Pýridoxín 20 mg, 

töflur). Á lykjum (ampullae) og einnota dælum skal styrkleiki gefinn upp sem magn/ml. 
Þá má að auki greina heildarmagn virks efnis/lykju eða/einnota dælu. Sömu ákvæði 

gilda um styrkleika fullbúinna stungulyfja, sem framleidd eru úr stungulyfsþykkni og 

-stofni með ákveðnu rúmmáli leysis. Leyft er að greina styrkleika í hundraðshlutum í 

þeim augn-, eyrna- og nefdropum, sem þegar eru skráðir sem slíkir, svo og í 

samsvarandi nýjum lyfjum í þessum lyfjaformum (t.d. Atrópín 1%). Mismunandi 

styrkleiki sama lyfs skal helst greindur með sömu einingu, t.d. töflur 250 mg, 500 mg, 

1000 mg (eða 0,25 g, 0,5 g, 1 g). Einnig skal leitast við að greina styrkleika hvers lyfs í 
einu efnasambandi, enda þótt t.d. mismunandi sölt séu notuð í mismunandi lyfjaform 
(t.d. ampicillínnatríum, samsvarandi ampicillinum — ampicillíntríhýdrat, samsvarandi 
ampicillinum).
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c. Pakkningastærð. 

d. 

f. 

Greina skal stærð pakkningar nálægt heiti lyfsins. 

Innihaldsefni. 

Þær kröfur, sem fram koma í leiðbeiningunum, eru lágmarkskröfur um merkingu. Hins 

vegar má skilgreining á innihaldsefnum vera nákvæmari, ef rými á merkimiða leyfir eða 

sérstök þörf er á. 

Skilgreiningu á innihaldsefnum í lyfjaformi má byrja t.d. á eftirfarandi hátt: 1 tafla:, 1 

ml:, 1 g eða enda t.d.: ad 1 ml, ad Í g. Venjulega þarf ekki sérstaka skýringu með 

skilgreiningu á skömmtuðu lyfjaformi, sem inniheldur aðeins eitt virkt efni, nema 

ákvæði í reglugerðinni kveði svo á. 

1. Virkt innihaldsefni. 

Latneskt nafn má nota yfir nafn virkra innihaldsefna og þá jafnvel stytt. Tilgreina 

skal það efnasamband, sem styrkleikinn á við. 

Nafn hins virka efnis skal greint á merkimiða þar, sem það veldur ekki ruglingi á 

sannkenni lyfsins, þ.e. það má ekki standa á milli heitis lyfsins og styrkleika. Á 

stungulyfjum í lykjum (ampullae) eða í litlum hettuglösum skal nafn hins virka efnis 

vera a.m.k. á ytri umbúðum. 

2. Óvirk innihaldsefni (hjálparefni). 

Séu litarefni og rotvarnarefni tilgreind, má nota E-númer þeirra (Evrópukóda- 

númer). 

Hjálparefni má tilgreina undir einu heiti t.d. sem constit. 

Vatn, sem notað er í stungulyf — innrennslislyf, skal greint Aqua ad iniectabilia (sæft 

vatn, vatn í stungulyf). 

Vatn, sem notað er í önnur sæfð lyf, skal greint Aqua sterilisata (sæft vatn). 

Vatn í önnur lyf (ekki sæfð) skal greint Aqua purificata (hreinsað vatn). 

3. Nafngiftir og upplýsingar um magn. 

Skilgreining á innihaldi innrennslislyfja er oftast per 1000 ml eða per 1 lítra, en í 

mixtúrum per ml. 

Í skilgreiningu á innrennslislyfjum, innrennslisþykknum og innrennslisstofnum skal 

bætt við upplýsingum um innihald elektrólýta í mmól/l. 

Styrkleiki bóluefna (vaccina) er venjulega skilgreindur sem magn í hverjum 

skammti. 

. Framleiðandi: 

Með framleiðanda er átt við þann aðila, sem er ábyrgur fyrir lyfinu (skráningaraðili). 

Númer framleiðslulotu og fyrning. 

Fyrningardagsetning skal greind t.d. samkvæmt ISO-staðli (International-Standardizat- 

ion Organization), „Notist fyrir: 05-93“. Mánuður skal ekki greindur með rómverskum 

tölustöfum. Ætíð skal greina mánuð á undan ártali. Hámarks notkunartími lyfs hjá 

sjúklingi skal greindur á umbúðum, þegar það á við. Er hér átt við breytingu á 

geymsluþoli lyfja, t.d. lyf, sem hafa minna geymsluþol eftir að þau eru fullbúin til 

notkunar (t.d. mixtúrur framleiddar úr þurrefni) og lyf, sem hafa minna geymsluþol 

eftir að umbúðir eru rofnar (t.d. augndropar og nefdropar). Þessar upplýsingar má t.d. 

greina á eftirfarandi hátt: „Notist fyrir 05-93, þó eigi síðar en xx dögum/vikum/ 

mánuðum eftir blöndun lyfsins/eftir að umbúðir hafa verið rofnar/eftir afhendingu 

lyfsins úr apóteki“. Fyrningardagsetningu og hámarks notkunartíma lyfsins má þó
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greina sitt í hvoru lagi. Vegna hættu á mengun (kontamination) skal hámarksnotkunar- 

tími augndropa takmarkast við 4 vikur, sé annað ekki tekið fram. Notkunartíma má 
greina t.d. á eftirfarandi hátt: „Notist fyrir 05—93, þó eigi síðar en 1 viku/1 mánuði eftir 

að umbúðir hafa verið rofnar“. Fyrningardagsetningu og notkunartíma má greina sitt í 
hvoru lagi, t.d. má greina notkunartíma svo: „Notist eigi síðar en 4 vikum eftir að 

umbúðir hafa verið rofnar“. 

g. Geymsluákvæði. 

Mælt er með notkun eftirtalinna fyrirmæla: 

Geymist á köldum stað (#2 — #8C). 
Geymist á köldum stað (#2 — #8*C). Lyfið má ekki frjósa. 

Geymist við stofuhita. 

Geymist við lægra hitastig en #15C. 
Geymist við lægra hitastig en t15*C. Lyfið má ekki frjósa (t.d. dýralyf). 
Lokið ílátinu vandlega. 
Ljósnæmt — geymið í öskjunni./Geymist varið ljósi. 

Fæstir neytendur (sjúklingar) hafa aðstæður til að geyma lyf á svölum stað (#8 — 
t15*C) og skulu þau fyrirmæli um geymslu lyfja því aðeins notuð í undantekningartil- 

vikum. Ætla má, að aðstæður til að geyma stórar pakkningar ýmist á köldum eða 
svölum stað, séu ávallt fyrir hendi, og er hér einkum átt við dýralyf og sjúkra- 
hússpakkningar lyfja. Fyrir slíkar pakkningar henta merkingarfyrirmælin „Geymist við 

lægra hitastig en #15*C“ eða „Geymist við lægra hitastig en 15"C, en má ekki frjósa“. 

Fyrirmæli um geymslu lyfs skulu byggð á niðurstöðum geymsluþolsathugana lyfsins, 

sem geymt hefur verið við þau skilyrði. 

h. Varnaðarorð. 

El Börn Sjúkrahússpakkningar lyfja eru undanþegnar ákvæðum um áletrunina 

„Varúð — Geymið þar, sem börn ná ekki til“. Framleiðandi skal, þegar 
hann sendir tillögur að merkimiða lyfs, taka fram, að framangreindri 
áletrun sé sleppt vegna þess að pakkningastærðin sé einungis ætluð til 
afgreiðslu til sjúkrahúsa. 

{J Varúðar- Öll lyf, sem talin eru á skrá yfir lyf, sem skert geta hæfni manna til 

þríhyrn- aksturs bifreiða og/eða stjórnunar annarra véla, skulu merkt varúðarþrí- 

ingur hyrningi. Þríhyrningurinn skal vera jafnhliða, rauður rammi, venjulega á 
hvítum grunni, og skulu hliðar eigi vera styttri en 10 mm á lengd og 2 mm 

á breidd. Varúðarþríhyrningurinn skal vera á áberandi stað á merki- 

miða. — Sjá viðauka 7. 

{| Önnur Nokkur dæmi um önnur varnaðarorð: 

varnaðarorð 

Eldfimt. Lyf, sem eru eldfim. 
Forðist eld og óbyrgt ljós. 

Cytostaticum. Frumudrepandi lyf (cytostatica) í formi stungulyfs 
eða innrennslislyfs.
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Einungis til þynningar / Þynnist 

fyrir notkun. 

Má ekki gleypa. 

Takið ekki stærri skammt af lyfinu 
en læknir hefur ráðlagt. 
Varasamt er að neyta áfengis með- 

an lyfið er notað. 

Vegna mikils natríuminnihalds lyfs- 
ins hentar það ekki þeim, sem hafa 

háan blóðþrýsting, hjartabilun eða 

skerta nýrnastarfsemi. 

Við hægðatregðu. 
Lyfið örvar þarmahreyfingar og er 
varasamt að nota það að staðaldri, 

þar sem það getur hindrað eðlilega 

þarmastarfsemi. Notið hvorki lyfið 

lengur en eina viku í senn, né gefið 

það börnum yngri en 12 ára, án 

samráðs við lækni. 

Varúð. Ekki má nota stærri 
skammta af lyfinu en læknir hefur 

sagt fyrir um. Of stór skammtur 
lyfsins eykur ekki verkun þess, en 

getur verið skaðlegur. 

Sömu reglur um merkingu og gilda 

um eiturefni og hættuleg efni og til 

útrýmingar meindýra. 

Lyfið má ekki snerta slímhúðir í 

augum eða munni. Ef það gerist, 

verður að skola vel af með vatni. 

Föt geta upplitast af lyfinu. Meðan 
lyfið er notað skal varast háfjallasól 

og sólböð. 

Forðist alla aðra meðferð á húðinni 

og varist sólböð og „háfjallasól“. 

Þetta gildir einkum fyrstu vikurnar 
meðan lyfið er notað daglega. Var- 

ist að lyfið berist í augu, nasir og á 
varir. Lyfið er mjög ertandi fyrir 
slímhúðir. 
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Þykkni, svo sem innrennslisþykkni og stungulyfs- 
þykkni. 

Duft í hylkjum til innöndunar. 

Lyf, sem innihalda detróprópoxýfen. 

Lausasölulyf, sem innihalda meira en 1,2 g Na' í 
dagsskammti. 

Hægðalyf, sem auka þarmahreyfingar. 

Innúðalyf, sem innihalda sýmpatómímetískar 

amínur. 

Dýralyf, sem innihalda útrýmingarefni og önnur 

eitur- og hættuleg efni. 

Lyf, sem innihalda benzólýlperoxíð. 

Lyf, sem innihalda tretínóín.



16. júní 1988 

Varist að lyfið berist í augu. 

Varúð — Hættulegt. 

Ekki til innspýtingar. 
Notist eingöngu í innúðatæki eða í 

öndunarvél. 

Eigi má nýta mjólk til manneldis 
meðan á lyfjameðferð stendur og 

eigi fyrr en þremur sólarhringum 
eftir síðustu lyfjagjöf. (Bláir bók- 
stafir á hvítum grunni). 

Gætið þess að lyfið berist ekki um 
vit. Skolið vandlega af með vatni 

eftir notkun. 

Verkun lyfsins minnkar, ef sjúkl- 
ingur drekkur mjólk eða súrmjólk 

eða tekur járn-, kalk-, eða sýru- 

bindandi lyf, þremur klukkustund- 
um fyrir eða eftir töku lyfsins. 

Verkun lyfsins minnkar, ef sjúkl- 
ingur tekur járn- eða sýrubindandi 

lyf þremur klukkustundum fyrir 
eða eftir töku lyfsins. 

Má aðeins nota í 4 vikur eftir að 

umbúðir hafa verið rofnar. 

Lyfið má ekki nota samtímis mjúk- 
um augnlinsum. 

Lyf við kláðamaur: 

Eftir sápubað er áburðurinn borinn 
á allan líkamann nema andlit, þrisv- 

ar sinnum með 10 mínútna millibili. 

Þvoið áburðinn af eftir einn sólar- 

hring. 

Mest 20 dropar í glas af volgu vatni 

til háls skolunar. 

i. Tæknilegar leiðbeiningar. 
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Lyf, sem innihalda barkstera og afbrigði þeirra, 

og ætluð eru til útvortis notkunar. 

Lyf, sem innihalda flúor. 

Innúðalyf, sem eru í glerumbúðum líkum lykjum 
(ampúllum). 

Sýklalyf til notkunar í júgur á kúm og ám, þegar 
heilbrigðisyfirvöld fyrirskipa ekki aðra áletrun. 

Lyf í fljótandi formi, er innihalda hexaklórófen, 

ef magn fer fram úr Í mg/ml (0,1%). 

Hvers konar tetracýklínsambönd, sem ætluð eru 
til inntöku, nema doxýcýklín. 

Lyf sem innihalda doxýcýklín og eru ætluð til 

inntöku. 

Augndropar, augnskolvötn, augnsmyrsli og 
eyrnadropar, nema annað sé tekið fram. 

Augnlyf, sem innihalda benzalkónklóríð sem 
rotvarnarefni. 

Benzýlbenzóat áburður (Linimentum benzyli 

benzoatis Nord. 63). 

Formalínsspritt með mentóli (Solutio formalde- 
hydi spirituosa cum mentholo (FNCH 22). 

Sem dæmi um tæknilegar leiðbeiningar má nefna leiðbeiningar um lokastig framleiðslu 
lyfjaforms, svo sem úr mixtúrudufti, stungulyfs- og innrennslisstofni, stungulyfs- og 
innrennslisþykkni, þ.m.t. eytostatica. Slíkar leiðbeiningar fara eftir gerð og notkun 

viðkomandi lyfjaforms.
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j- Notkunarleiðbeiningar. 

Eftirfarandi dæmi má nefna um notkunarleiðbeiningar: 

EI Hristist 

{| Leysist í ... 
glasi af 

vatni/vökva 

L | Tyggið 
vandlega 

| Tyggið eða 
gleypið 

LE Gleypist / 
Gleypist með --- 
(t.d. og drekk- 
ið vatn með) 

LE! Látið töfluna 
leysast í munni 

Li Gleypist 

EI Látið töfluna 
leysast undir 
tungu 

El Stingist í 
endaþarm 

El Stingist í fæð- 
ingarveg 

{1 Fleygið af- 
gangslausn 

LI Takist með 
mat. 

Takist milli 

máltíða 

Lyf, sem botnfalla, eða skilja sig við geymslu. 

Freyðikyrni og -töflur, svo og önnur lyfjaform, sem leysa skal 

upp fyrir inntöku. 

Lyfjaform, sem á að tyggja, t.d. tuggutöflur. 

Lyfjaform, sem bæði má tyggja og gleypa. 

Lyfjaform, sem á að gleypa, t.d. lyfjaform með sýruheldri húð 
(sundrast ekki í maga), forðahylki, forðatöflur; einnig lyfjaform, 
sem skal gleypa vegna óþægilegs bragðs eða af öðrum orsökum. 
Bæta má við texta eftir því, sem við á og þörf krefur. 

Munnsogtöflur. 

Hylki. 

Tungurótartöflur. 

Lyfjaform ætluð til að stinga í endaþarm, t.d. endaþarmsstílar. 

Lyfjaform ætluð til að stinga í skeið (fæðingarveg; vagina), t.d. 

skeiðarstílar. Oft þarf nákvæmari notkunarleiðbeiningar með 
þessum lyfjaformum. 

Þessi áletrun á t.d. við ákveðin stungulyf, sem eru í hettuglösum, 
og innihalda ekki rotvarnarefni (t.d. lyf til mænudeyfingar, 
röntgenskuggaefni). 

Þessi áletrun á við, þegar slíkt skiptir verulegu máli vegna 

verkunar/aukaverkana lyfs, og þá jafnvel einnig tilgreindar mín./ 
klst., ef nauðsynlegt er. 

Sem dæmi um aðrar upplýsingar, sem einnig geta þurft að fylgja um notkun lyfs, eru 

t.d. „Skolið munninn eftir hverja úðun.“; „Getur litað húð, hár og fatnað.“; „Getur valdið 

staðbundinni ertingu, sviða um tíma eða hitatilfinningu.“; „Getur litað þvag/hægðir.“.
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k. Lausasölulyf. 
Í merkingu lausasölulyfja skal auk almennra ákvæða um merkingu greina helstu 
viðurkenndar ábendingar lyfs og venjulegar skammtastærðir, þegar heilbrigðisyfirvöld 

krefjast þess. Lausasölulyf, sem ekki er ætlað börnum, skal áletra: „Lyfið er ekki ætlað 

börnum“. 

1. Dýralyf. 
Dýralyf, sem afhent eru eiganda eða umsjónarmanni dýrs, skulu merkt notkunar- 

leiðbeiningum, þ.m.t. ábendingum og skammtastærðum. 

Um XVIII. kafla (58. — 61. gr.) 

Ýmis ákvæði. 

Þegar innri umbúðir lyfs eru svo litlar, að viðunandi áletrun kemst ekki fyrir á 

merkimiða þess, er heimilt að veita undanþágu frá ákvæðum um áletrun innri umbúða 

lyfsins með því skilyrði, að á ytri umbúðum lyfsins sé fullnægt ákvæðum um merkingu 

þess. Er hér átt við t.d. 
Innúðastauka 
Lykjur (ampullae) 
Hettuglös < 20 ml 

Túpur < 15 g. 

Um XIX. kafla (62. gr.) 

Fylgiseðlar. 

Tilvísun til fylgiseðils skal koma fram bæði á ytri og innri umbúðum lyfs, t.d. „Lesið 

meðfylgjandi leiðarvísi/...“. 

VIÐAUKI 6: 

Íslensk heiti lyfjaforma og skilgreining þeirra. 

Efnisyfirlit: 

Augndropaduft, sjá Augndropar 
Augndropar 

Augndropaduft 
Augnflögur 
Augnskolvatn 

Augnsmyrsli 

Áburður 

Úðaáburður 
Blóðskilunarþykkni 

Bóluefni 

Dreypilyf 

Sjá einnig: Dreypilyfsstofn, Dreypilyfsþykkni, Innrennslislyf, Innrennslisstofn, 

Innrennslisþykkni
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Dreypilyfsstofn 

Sjá einnig: Dreypilyf, Innrennslislyf 

Dreypilyfsþykkni 
Sjá einnig: Dreypilyf, Innrennslislyf 

Dropar 

Duft 
Sjá einnig: Lausnarduft, Skammtar, Stráduft 

Endaþarmssmyrsli, sjá Smyrsli 
Endaþarmsstílar 

Endaþarmssvampar, sjá Svampar 
Eyrnadropar 
Eyrnasmyrsli, sjá Smyrsli 

Forðahylki 
Sjá einnig: Hylki 

Forðakyrni 

Sjá einnig: Kyrni 

Forðaplástur 
Forðatöflur 

Sjá einnig: Töflur 
Freyðikyrni 

Sjá einnig: Kyrni 
Freyðitöflur 

Sjá einnig: Töflur 
Froða, sjá Krem 

Hársápa 
Sjá einnig: Lyfjasápa 

Hlaup 
Skeiðarhlaup 

Sjá einnig: Smyrsli 

Hylki 
Pillur 

Sjá einnig: Forðahylki, Sýruhjúphylki, Tungurótarhylki. 

Innhellislyf 

Innrennslislyf 

Sjá einnig: Innrennslisstofn, Innrennslisþykkni, Dreypilyf, Dreypilyfsstofn, Dreypilyfs- 

þykkni. 

Innrennslisstofn 

Sjá einnig: Innrennslislyf, Dreypilyf 
Innrennslisþykkni 

Sjá einnig: Innrennslislyf, Dreypilyf 
Innúðaduft 

Innúðalyf 

Innöndunarlyf 

Krem 

Froða, Skeiðarfroða, Skeiðarkrem 

Sjá einnig: Smyrsli 

Kviðskilunarvökvi 

Kyrni 

Skammtakyrni 
Sjá einnig: Forðakyrni, Freyðikyrni, Sýruhjúpkyrni
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Kökur 

Lausn 

Sjá einnig: Þynningarlausn 

Lausnarduft 

Sjá einnig: Duft 

Lausnartöflur 

Legstílar 

Lyfjasápa 

Sjá einnig: Hársápa 

Mixtúra 

Mixtúruduft, Mixtúrkyrni 

Mixtúruduft, sjá Mixtúra 

Mixtúrukyrni, sjá Mixtúra 

Munnsmyrsli, sjá Smyrsli 

Munnsogtöflur 

Sjá einnig: Töflur 

Nefdropar 
Nefúðalyf 

Nefsmyrsli, sjá Smyrsli 
Nefstifti, sjá Stifti 

Nefúðalyf, sjá Nefdropar 
Ónæmissermi 

Pasta 

Sjá einnig: Smyrsli 

Pillur, sjá Hylki og Töflur 

Sáralím 

Sáralín 

Skammtakyrni, sjá Kyrni 

Skammtar 

Sjá einnig: Duft 
Skeiðarfroða, sjá Krem 

Skeiðarhlaup, sjá Hlaup 

Skeiðarkrem, sjá Krem 

Skeiðarsmyrsli, sjá Smyrsli 
Skeiðarstílar 

Skeiðarsvampar, sjá Svampar 
Skolvökvi 

Smyrsli 

Endaþarmssmyrsli, Eyrnasmyrsli, Munnsmyrsli, Nefsmyrsli, Skeiðarsmyrsli. 

Sjá einnig: Hlaup, Krem, Pasta 

Spenalyf 

Stifti 
Nefstifti, Tannstifti 

Stráduft 
Úðadutt 
Sjá einnig: Duft 

Stungulyf 

Sjá einnig: Stungulyfsstofn, Stungulyfsþykkni 

Stungulyfsstofn 

Sjá einnig: Stungulyf 

Nr. 421
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Stungulyfsþykkni 

Sjá einnig: Stungulyf 

Svampar 
Endaþarmssvampar, Skeiðarsvampar 

Sýruhjúphylki 
Sjá einnig: Hylki 

Sýruhjúpkyrni 

Sjá einnig: Kyrni 
Sýruhjúptöflur 

Sjá einnig: Töflur 

Tannstifti, sjá Stifti 
Töflur 

Pillur 
Sjá einnig: Forðatöflur, Freyðitöflur, Munnsogtöflur, Sýruhjúptöflur, Tuggutöflur, 

Tungurótartöflur 

Tuggutöflur 

Sjá einnig: Töflur 
Tungurótarhylki 

Sjá einnig: Hylki 
Tungurótartöflur 

Sjá einnig: Töflur 
Úðaáburður, sjá Áburður 
Úðaduft, sjá Stráduft 
Vefjatöflur 

Þynningarlausn 

Sjá einnig: Lausn 

Íslensk heiti lyfjaforma og skilgreining þeirra 

(í svigum eru greind norræn heiti lyfjaformanna). 

Augndropaduft, sjá Augndropar. 

Augndropar (Ögondroppar/Öjendráber/Silmátippoja) 
Augndropar eru fljótandi lyfjaform, ætlað til að dreypa í auga. 

Setja skal rotvarnarefni í augndropa, sem eru vatnslausnir eða vatnsdreifur, ef lyfið hefur 

ekki nægilega sýklaheftandi verkun, og er látið í ílát, sem inniheldur fleiri en einn skammt. 

Ekki má setja rotvarnarefni í augndropa, sem notaðir eru við skurðaðgerðir á augum, og 

skulu slíkir augndropar vera í einnota ílátum. 

Duft, ætlað til framleiðslu á augndropum, nefnist augndropaduft (pulver till ögondroppar/ 
pulver til öjendráber/jauhe silmátippoja varten). 
Ath. Ílát undir augndropaduft skulu merkt þannig, að heitið augndropar standa á þeim við 

afhendingu lyfsins úr lyfjabúð. 

Augnflögur (Ögonlameller/Öjenlameller/Silmálamellia) 
Augnflögur eru fast, skammtað lyfjaform. Lyfi er ætlað að losna hægt úr augnflögunum eftir 
að þær hafa verið settar undir augnlok. Augnflögur geta verið skífu- eða staflaga. 

Augnskolvatn (Öjenbadevand/Öyebadevann/Ögonvatten/Silmávesi) 
Augnskolvatn er fljótandi lyfjaform, ætlað til að skola augu.
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Augnskolvatn skal, ef unnt er, vera ísótónískt tárum. 

Setja skal rotvarnarefni í augnskolvatn, ef lyfið hefur ekki nægilega sýklaheftandi verkun. 

Sleppa má því að setja rotvarnarefni í augndropa, ef sérstakar ástæður mæla með því. 

Augnsmyrsli (Ögonsalva/Silmácvoide) 
Augnsmyrsli er smyrsliskennt lyfjaform, ætlað til að bera í augu eða á hvarma. 

Áburður (Liniment/Linimentti) 
Áburður er fljótandi lyfjaform til útvortis notkunar. Áburður er Ýmist lausn (solutio), fleyti 
(emulsio) eða dreifa (suspensio). 
Áburður, sem borinn er á úr íláti undir þrýstingi, nefnist úðaáburður (aerosolliniment/ 
aerosolinimentti). 
Setja skal rotvarnarefni í áburði, sem mikil hætta er á, að örverugróður þrífist í. 

Blóðskilunarþykkni (Hámodialyskoncentrat/Hemodialyysikonsentraatti) 

Latneskt heiti: Haemodialytica concentrata; sjá C-hluta reglugerðar þessarar. 
Blóðskilunarþykkni er fljótandi samsetning, ætluð til framleiðslu á vökva, sem nota skal við 
blóðskilun (hemodialýsu). 
Ekki má setja rotvarnarefni í blóðskilunarþykkni. 

Bóluefni (Vaccinum) 
Bóluefni er lyfjaform, sem hefur að geyma mótefnavaka. Það er gefið til þess að koma af 
stað eða efla ónæmi gegn þeim smitefnum eða öðrum mótefnavökum, sem bóluefni hefur að 
geyma. 
Bóluefni er framleitt úr lifandi eða deyddum örverum, einfrumungum eða sníkjudýrum og/ 
eða efnum, sem lífverur þessar mynda. 

Dreypilyf/Innrennslislyf (Infusionsvátska/Infuusioneste) 
Latneskt heiti: Infundibilia; sjá C-hluta reglugerðar þessarar. 

Dreypilyf/innrennslislyf er fljótandi lyfjaform, ætlað til innrennslis í líkamann í tiltölulega 
miklu magni. 

Ekki má setja rotvarnarefni í dreypilyf/innrennslislyf. 

Sjá Dreypilyfsstofn, Dreypilyfsþykkni, Innrennslisstofn, Innrennslisþykkni. 

Dreypilyfsstofn/Innrennslisstofn (Infusionssubstans/Infuusiokuiva-aine) 

Latnestk heiti: Ad infundibilia; sjá C-hluta reglugerðar þessarar. 
Dreypilyfsstofn/Innrennslisstofn er lyf í föstu formi, sem ætlað er til framleiðslu á dreypilyfi/ 
innrennslislyfi. 

Ekki má setja rotvarnarefni í dreypilyfsstofn/ innrennslisstofn. 

Sjá Dreypilyf, Innrennslislyf. 

Dreypilyfsþykkni/Innrennslisþykkni (Infusionskoncentrat/Infuusiokonsentraatti) 

Latneskt heiti: Adfundibilia; sjá C-hluta reglugerðar þessarar. 
Dreypilyfsþykkni/Innrennslisþykkni er lyf í fljótandi formi, sem ætlað er til framleiðslu 
dreypilyfs/innrennslislyfs eða til íblöndunar í dreypilyf/innrennslislyf. 
Dreypilyfsþykkni/innrennslisþykkni, sem eru lausnir, eiga að vera tær og agnalaus. 
Dreypilyfsþykkni/innrennslisþykkni, sem eru fleyti (emulsionir), mega ekki skilja sig í lög 
(fasa) og skulu vera einslaga (homogen) eftir að þau hafa verið hrist. Þvermál dropa í 

B 77
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fleytinu (dreifða fasanum) má ekki vera meira en 5 míkróm. Ílát undir dreypilyfsþykkni/ 
innrennslisþykkni skulu vera úr þannig efni, að hægt sé að sjá, hvort lausn er tær og fleyti 

einslaga. 

Ekki má setja rotvarnarefni í dreypilyfsþykkni/innrennslisþykkni. 

Sjá Dreypilyf, Innrennslislyf. 

Dropar (Droppar/Dráber/Tippoja) 
Dropar eru fljótandi lyfjaform til inntöku, venjulega skammtað í dropatali, eða í litlu 

rúmmáli, mældu með mælipípettu. 
Dropateljari eða mælipípetta skal fylgja íláti undir dropa. 

Duft (Pulver/Jauhe) 
Duft er fíngert, fast efni. Duft, sem ætlað er til inntöku, er venjulega skammtað eftir 

rúmmáli, og skal hæfilegur skammtamælir (t.d. mæliskeið, mælistaup) fylgja hverri 
pakkningu þess. 

Ath. Heitið duft skal einungis nota um lyfjaform, ef annað heiti hæfir ekki. Á íláti skulu 

fylgja upplýsingar um notkun duftsins. 
Sjá Lausnarduft, Skammtar, Stráduft. 

Endaþarmssmyrsli, sjá Smyrsli. 

Endaþarmsstílar (Suppositoria/Perápuikkoa) 
Endaþarmsstíll er skammtað lyfjaform, sem ætlað er til að stinga í endaþarm. Endaþarmss- 

tíll er t.d. framleiddur með pressun eða steypun eða sem hylki. 

Endaþarmssvampar, sjá Svampar. 

Eyrnadropar (Öredráber/Örondroppar/Korvatippoja) 
Eyrnadropar eru fljótandi lyfjaform, ætlað til að dreypa í eyra. 
Setja skal rotvarnarefni í eyrnadropa, sem eru vatnslausnir eða vatnsdreifur, ef lyfið hefur 
ekki nægilega sýklaheftandi verkun. Sleppa má því að setja rotvarnarefni í eyrnadropa, ef 

sérstakar ástæður mæla með því. 
Hæfilegur dropamælir skal fylgja íláti um eyrnadropa. 

Eyrnasmyrsli, sjá Smyrsli. 

Forðahylki (Depotkapsler/Depotkapselia) 

Forðahylki er skammtað lyfjaform til inntöku, þar sem lyfinu eða hluta þess er ætlað að 

losna hægt og frásogast frá maga og/eða þörmum, eða hafa staðbundna verkun í maga eða 

þörmum. 

Sjá Hylki. 

Forðakyrni (Depotgranulat/Depotrakeita) 
Forðakyrni er fast lyfjaform til inntöku, þar sem lyfinu eða hluta þess er ætlað að losna hægt 

og frásogast frá maga og/eða þörmum, eða hafa staðbundna verkun í maga eða þörmum. 

Hætfilegur skammtamælir (t.d. mæliskeið, mælistaup) skal fylgja hverri pakkningu forðak- 

yrnis. 
Sjá Kyrni.
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Forðaplástur (Depotplaster/Depotpláster/Depotlaastari) 
Forðaplástur er skammtað lyfjaform, sem ætlað er til að líma á húð og búið hefur verið um í 
hæfu efni, sem seinkar losun virks innihaldsefnis (lyfs). Lyfinu er ætlað að verka staðbundið 
eða almennt í líkamanum eftir frásog í gegnum húð. 

Forðatöflur (Depottabletter/Depottablettia) 
Forðatafla er skammtað, fast lyfjaform til inntöku, þar sem lyfinu eða hluta þess er ætlað að 
losna hægt og frásogast frá maga og/eða þörmum, eða hafa staðbundna verkun í maga eða 
þörmum. 

Sjá Töflur. 

Freyðikyrni (Brusegranulat/Porerakeita) 
Freyðikyrni er fast lyfjaform, sem skal leysa eða dreifa í vatni fyrir inntöku. Það inniheldur 
venjulega sýru og karbónat eða tvíkarbónat, sem hvarfast hratt í vatni og mynda koltvíoxíð. 
Freyðikyrni er oftast pakkað í afmælda skammta í umbúðir úr hæfu efni. 
Sjá Kyrni. 

Freyðitöflur (Brusetabletter/Poretablettia) 
Freyðitafla er skammtað, fast lyfjaform, sem skal leysa eða dreifa í vatni fyrir inntöku. Hún 
inniheldur venjulega sýru og karbónat eða tvíkarbónat, sem hvarfast hratt í vatni og mynda 
koltvíoxíð. 
Athugið: Töflur, sem innihalda mjög lítið magn af karbónati eða tvíkarbónati, og leysast því 
hægt með vægri loftmyndun, falla ekki undir skilgreiningu á freyðitöflum. 
Sjá Töflur. 

Froða, sjá Krem. 

Hársápa (Shampoo/Sjampo/Schampo) 
Hársápa er venjulega fljótandi lyfjaform, sem freyðir, og er ætlað til að núa í hársvörð og 
skola síðan í burtu. 

Hlaup (Gel/Geeli) 
Hlaup er lyfjaform, sem er hálffast, framleitt með því að leysa fjölefnunga (polymere) í 
hæfum leysi og venjulega til útvortis notkunar. 
Setja skal rotvarnarefni í hlaup, sem mikil hætta er á, að örverugróður þrífist í. 
Sjá Smyrsli. 

Hylki (Kapsler/Kapselia) 
Hylki er skammtað lyfjaform til inntöku, sem búið hefur verið um í hæfu efni (t.d. 
matarlími). Lyfi er ætlað að frásogast frá maga og/eða þörmum strax og hylki hefur sundrast 
og/eða hafa staðbundna verkun í maga eða þörmum. Séu hylki hnöttótt, má nefna þau Pillur 
(piller/pilleriá). 
Sjá Forðahylki, Sýruhjúphylki, Tungurótarhylki. 

Innhellislyf (Klysma/Peráruiske) 
Innhellislyf er fljótandi lyfjaform, ætlað til innhellingar eða inndælingar í endaþarm.
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Innrennslislyf/Dreypilyf (Infusionsvátska/Infuusioneste) 
Latneskt heiti: Infundibilia; sjá C. hluta reglugerðar þessarar. 

Innrennslislyf/Dreypilyf er fljótandi lyfjaform, ætlað til innrennslis í líkamann, í tiltölulega 

miklu magni. 
Ekki má setja rotvarnarefni í innrennslislyf/dreypilyf. 

Sjá Innrennslisstofn, Innrennslisþykkni, Dreypilyfsstofn, Dreypilyfsþykkni. 

Innrennslisstofn/Dreypilyfsstofn (Infusionssubstans/Infuusiokuiva-aine) 

Latneskt heiti: Ad infundibilia; sjá C-hluta reglugerðar þessarar. 

Innrennslisstofn/Dreypilyfsstofn er lyf í föstu formi, sem ætlað er til framleiðslu á 

innrennslislyfi/dreypilyfi. 
Ekki má setja rotvarnarefni í innrennslisstofn/ dreypilyfsstofn. 

Sjá Innrennslislyf, Dreypilyf. 

Innrennslisþykkni/Dreypilyfsþykkni 
(Infusionskoncentrat/Infuusiokonsentraatti) 

Latneskt heiti: Adfundibilia; sjá C. hluta reglugerðar þessarar. 

Innrennslisþykkni/Dreypilyfsþykkni er lyf í fljótandi formi, sem ætlað er til framleiðslu 

innrennslislyfs/dreypilyfs eða til íblöndunar í innrennslislyf/dreypilyf. 

Innrennslisþykkni/dreypilyfsþykkni, sem eru lausnir, eiga að vera tær og agnalaus. 

Innrennslisþykkni/dreypilyfsþykkni, sem eru fleyti (emulsionir), mega ekki skilja sig í lög 

(fasa) og skulu vera einslaga (homogen) eftir að þau hafa verið hrist. Þvermál dropa í 

fleytinu (dreifða fasanum) má ekki vera meira en 5 míkróm. Ílát undir innrennslisþykkni/ 

dreypilyfsþykkni skulu vera úr þannig efni, að hægt sé að sjá, hvort lausn er tær og fleyti 

einslaga. 
Ekki má setja rotvarnarefni í innrennslisþykkni/dreypilyfs-þykkni. 

Sjá Innrennslislyf, Dreypilyf. 

Innúðaduft (Inhalationspulver/Inhalaatiojauhe) 

Innúðaduft er skammtað lyfjaform, ætlað til úðunar á slímhúð neðri öndunarfæra úr 

sérstöku úðunartæki. 

Innúðalyf (Inhalationsvátska/Inhalaationeste) 
Innúðalyf er fljótandi lyfjaform, ætlað til úðunar á slímhúð neðri öndunarfæra úr sérstöku 

úðunartæki. 

Innúðalyf eru venjulega í íláti undir þrýstingi (inhalationsaerosol/inhalaationaerosoli) eða 

íláti, sem gefur ákveðinn skammt við hverja úðun (inhalationsspray/inhalaationsumute). 

Innöndunarlyf 

Innöndunarlyf er fljótandi eða loftkennt lyfjaform, sem ætlað er til svæfingar við innöndun 

lyfsins í formi gufu eða lofttegundar. 

Krem (Creme/Emulsiovoide). 
Krem er mjúkt smyrsli, ætlað til útvortis notkunar. Það er venjulega fleytismyrsli (emulsio). 

Krem, ætlað til notkunar í skeið, nefnist skeiðarkrem (vaginalcreme/emátinvoide). 

Krem, sem bera skal á í formi froðu, t.d. úr úðabrúsa, nefnist froða (skum); sé það ætlað til 

notkunar í skeið, skeiðarfroða (vaginalskum/emtinvaahto). 

Setja skal rotvarnarefni í krem, sem mikil hætta er á, að örverugróður þrífist í. 

Sjá Smyrsli.



16. júní 1988 1107 Nr. 421 

Kviðskilunarvökvi (Peritonealdialysvátska/Peritoneaalidialyysineste) 
Latneskt heiti: Dialytica peritonealia; sjá C. hluta reglugerðar þessarar. 
Kviðskilunarvökvi er fljótandi lyfjaform, sem ætlað er til blóðskilunar í kviðarholi 
(peritonealdialýsu). 
Ekki má setja rotvarnarefni í kviðskilunarvökva. 

Kyrni (Granulat/Rakeita) 
Kyrni er fast lyfjaform, sem samanstendur, að svo miklu leyti og unnt er, af jafnstórum 
kornum. Kyrni er venjulega ætlað tilinntöku, hugsanlega eftir að það hefur verið leyst í eða 
blandað öðru efni. Lyfi er ætlað að frásogast frá maga og/eða þörmum strax eða hafa 
staðbundna verkun í maga eða þörmum. Kyrni er framleitt með kyrningu duftkennds efnis. 
Það er venjulega skasnmtað eftir rúmmáli. Hæfilegur skammtamalir (t.d. mæliskeið, 
mælistaup) skal fylgja hverri pakkningu kyrnis. 
Kyrni í afmældum skömmtum, pakkað í umbúðir úr hæfu efni, nefnist skammtakyrni. 
Vegna sérhæfðrar notkunar eða eiginleika nokkurra kyrna, eru þau skilgreind sérstaklega 
og nefnast eftirfarandi heitum, eftir því sem við á hverju sinni, sjá Forðakyrni, Freyðikyrni, 
Sýruhjúpkyrni. 

Kökur (Boli) 
Kaka (bolus) er fast, skammtað lyfjaform, ætlað dýrum tilinntöku. Kaka er framleidd með 
útrúllun, steypun eða pressun í kúlu-, egg- eða sívalningsform. 
Ath. Skilgreiningin nær einnig yfir stafi (baculi). 

Lausn (Opplösning/Lösning/Liuos) 
Lausn er fljótandi lyfjaform, sem inniheldur eitt eða fleiri efni leyst í hæfum leysi. 
Ath. Heitið lausn skal einungis nota um lyfjaform, ef annað heiti hæfir ekki. Á íláti skulu 
fylgja upplýsingar um notkun lausnarinnar. 

Sjá Þynningarlausn. 

Lausnarduft 

Lausnarduft er fíngert, fast efni, sem ætlað er til inntöku eða útvortis notkunar, eftir að hafa 
verið leyst eða blandað vatni. 
Ath. Heitið lausnarduft skal einungis nota um lyfjaform, ef annað heiti hæfir ekki. Á íláti 
skulu fylgja upplýsingar um notkun lausnarduftsins. 
Sjá Duft. 

Lausnartöflur (Solubletter/Solublettia) 
Lausnartafla er skammtað lyfjaform, ætlað til framleiðslu á lausn til útvortis notkunar eða til 
að skola líkamshol. Lausnartöflur eru venjulega framleiddar með pressun á sama hátt og 
töflur. 

Legstílar (Uteritorier/Kohtupuikkoa) 
Legstíll er skammtað lyfjaform, sem ætlað er til að setja í leg. Legstíll er framleiddur með 
viðeigandi lögun með pressun eða steypun. 

Lyfjasápa 
Lyfjasápa er fast eða fljótandi lyfjaform, sem hefur sápu eða önnur yfirborðsvirk efni sem 
burðarefni og ætlað er til útvortis notkunar. 
Lyfjasápa, sem ætluð er til hárþvotta, nefnist hársápa.
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Mixtúra (Mixtur/Mikstuura) 
Mixtúra er fljótandi lyfjaform, sem ætlað er til inntöku og venjulega skammtað eftir 

rúmmáli. Mixtúra getur verið lausn af einu eða fleiri efnum í hæfum leysi, fleyti (emulsio), 
dreifa (suspensio) eða lausn efna úr jurtahlutum. 
Fast efni, ætlað til framleiðslu á mixtúru, nefnist mixtúruduft (pulver till mixtur/jauhe 

mikstuuraa varten) eða mixtúrukyrni (granulat till mixtur/rakeita mikstuuraa varten), eftir 

því sem við á hverju sinni. 

Setja skal rotvarnarefni í mixtúrur, sem innihalda lausnir efna úr jurtahlutum, og aðrar þær 

mixtúrur, sem mikil hætta er á, að örverugróður þrífist í. 
Ath. Ílát undir mixtúruduft og mixtúrukyrni skulu merkt þannig, að heitið mixtúra standi á 

þeim við afhendingu lyfsins úr lyfjabúð. 

Mixtúruduft, sjá Mixtúra. 

Mixtúrukyrni, sjá Mixtúra. 

Munnsmyrsli, sjá Smyrsli. 

Munnsogtöflur (Sugtabletter/Imeskeltáváá tablettia) 
Munnsogtafla er skammtað, fast lyfjaform, sem ætlað er að leysast hægt í munni og hafa 
staðbundna verkun í munni og koki. 
Sjá Töflur. 

Nefdropar (Násdroppar/Næsedráber/Nenátippoja) 

Nefdropar er fljótandi lyfjaform, ætlað til að dreypa í nös eða úða í nefslímhúð. 
Nefdropar í ílátum undir þrýstingi eða annars konar úðunartækjum nefnast nefúðalyf 

(næseaerosol/nenáaerosoli og/eða næsespray/nenásumate). 

Setja skal rotvarnarefni í nefdropa, sem eru vatnslausnir eða vatnsdreifur, ef lyfið hefur ekki 
nægilega sýklaheftandi verkun og er í íláti, sem inniheldur fleiri en einn skammt. 

Nefsmyrsli, sjá Smyrsli. 

Nefstifti, sjá Stifti. 

Nefúðalyf, sjá Nefdropar. 

Ónæmissermi (Serum) 
Ónæmissermi er lyfjaform, framleitt úr blóði manna eða dýra og inniheldur sérhæfð 

mótefni. 

Mótefni þessi geta lamað eða gert óvirkar á annan hátt þær tegundir Örvera og eiturefna, 

sem valdar voru að myndun mótefna í serminu. 

Ónæmissermi er gefið til að koma í veg fyrir eða draga úr óæskilegum áhrifum slíkra 
mótefnavaka. 

Pasta (Pasta) 
Pasta er smyrsli, sem er mjög stíft og ætlað til útvortis notkunar eða til inntöku handa 

dýrum. Pasta inniheldur oftast mikið magn fastra, óleystra efna. 

Setja skal rotvarnarefni í pasta, sem mikil hætta er á, að Öörverugróður þrífist í. 
Sjá Smyrsli.
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Pillur, sjá Hylki og Töflur. 

Sáralím (Sárlim) 
Sáralím er einefnungur (monomer), sem hvarfast í fjölefnung (polymer). Það er borið á í 
mjög þunnri himnu, sem kemur í stað saums til þess að loka sárum og skurðsárum. 

Sáralín 

Sáralín er lyfjaform, ætlað til þess að þekja sár. Það er sæft lín eða annað hæft efni, sem lyfi 
hefur verið bætt í. 

Skammtakyrni, sjá Kyrni. 

Skammtar (Dospulver/Annosjauhetta) 

Skammtur er duft í skömmtuðu magni, sem búið hefur verið um í pappír eða öðru hæfu efni. 
Skammtur er ætlaður til inntöku, hugsanlega eftir að hafa verið leystur í eða blandaður öðru 
efni. 

Ef magn virks innihaldsefnis í skammti er lítið, er laktósa eða annað hætt fylliefni notað við 
framleiðslu á lyfjaforminu. 
Sjá Duft. 

Skeiðarfroða, sjá Krem. 

Skeiðarhlaup, sjá Hlaup. 

Skeiðarkrem, sjá Krem. 

Skeiðarstílar (Vagitorier/Emátinpuikkoa) 
Skeiðarstíll er skammtað lyfjaform, ætlað til að stinga í skeið (fæðingarveg; vagina). 
Skeiðarstíll er framleiddur með viðeigandi lögun með pressun eða steypun. 

Skeiðarsvampar, sjá Svampar. 

Skolvökvi (Skyllevæske/Spolvátska/Huuhteluneste) 
Latneskt heiti: Irrigabilia; sjá C. hluta reglugerðar þessarar. 
Skolvökvi er fljótandi lyfjaform, ætlað til að skola m.a. sár, þvaggöng, skurðarhol eða 
líkamshol, t.d. kviðar- og brjósthol. 

Smyrsli (Salva/Voide) 
Smyrsli er lyfjaform, ætlað til útvortis notkunar. Það er mjúkt og hálffast við stofuhita. 
Setja skal rotvarnarefni í smyrsli, sem mikil hætta er á, að örverugróður þrífist í. 
Smyrsli, ætluð til að bera í eyru, nef, munn, endaþarm eða skeið, nefnast eyrnasmyrsli 

(öresalve/öronsalva/korvavoide), nefsmyrsli (næsesalva/nenávoide), munnsmyrsli (mund- 
salve/munnsalva/suuvoide), endaþarmssmyrsli (rektalsalva/rektaalivoide), skeiðarsmyrsli 
(vaginalsalve/emátinvoide). 
Sjá Hlaup, Krem, Pasta. 

Spenalyf (Intramammarier/Intramammaaria) 
Spenalyf er venjulega skammtað lyfjaform, ætlað dýrum, til þess að setja í mjólkurkirtil í 
gegnum spenagang. 
Spenalyf skulu vera í umbúðum með viðeigandi spenanálum (kanyler).
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Stifti (Stift/Puik,.oa) 
Stifti er fast lyfjaform, staf- eða keilulaga, ætlað til að bera á tiltekinn líkamsstað og hafa þar 
staðbundna verkun. $tifti, ætluð til að bera í nef eða á tennur, nefnast nefstifti (næsestift/ 

nenápukkoa), tannstifti (dentalstift'/hamaspuikkoa). 
Ath. Skilgreining nær einnig yfir bacilli, styli. 

Stráduft (Pudder/Puder/Puuteri) 
Stráduft er fast lyfjaform, ætlað til að strá á húð, slímhúð eða sár. 

Stráduft í íláti undir þrýstingi nefnist úðaduft (aerosolpudder/aerosolpuder/aerosolipuuteri). 
Sjá Duft. 

Stungulyf (Injektionsvátska/Tnjektioneste) 
Stungulyf er fljótandi lyfjaform, ætlað til inndælingar í líkamann í gegnum húð, slímhimnu 

eða vessahimnu. 

Setja skal rotvarnarefni í stunguiyf, sem er vantslausn eða vatnsdreifa, ef lyfið hefur ekki 

nægilega sýklaheftandi verkun og er í íláti, sem inniheldur fleiri en einn skammt. 
Sjá Stungulyfsstofn, Stungulyfsþykkni. 

Stungulyfsstofn (Injektionssubstans/Injektiokuiva-aine) 

Stungulyfsstofn er lyf í föstu formi, ætlað til framleiðslu á stungulyfi. 

Ath. Séu umbúðir mjög smáar, má í stað orðsins stungulyfsstofn merkja umbúðirnar t.d. ad 

inj. 

Sjá Stungulyf. 

Stungulyfsþykkni (Injektionskoncentrat/Injektiokonsentraatti) 

Stungulyfsþykkni er lyf í fljótandi formi, sem ætlað er til framleiðslu á stungulyfi. 
Stungulyfsþykkni, sem eru lausnir, eiga að vera tær og agnalaus. Stungulyfsþykkni, sem eru 

fleyti (emulsionir), mega ekki skilja sig í lög (fasa) og skulu vera einslaga (homogen) eftir að 
þau hafa verið hrist. Ílát undir stungulyfsþykkni skulu vera úr þannig efni, að hægt sé að sjá, 

hvort lausn er tær og fleyti einslaga. 

Setja skal rotvarnarefni í stungulyfsþykkni, sem eru vatnslausnir eða vatnsdreifur, ef lyfið 

hefur ekki nægilega sýklaheftandi verkun og er í íláti, sem inniheldur fleiri en einn skammt. 
Sjá Stungulyf. 

Svampar (Tamponger/Tamponer/Tamponia) 

Svampur er fast, skammtað lyfjaform, ætlað til að stinga í ýmis líkamshol. Svampar eru 
framleiddir á þann hátt, að gegndreypa svamp úr hæfu efni (gerfiefni) með lausn af lyfinu, 

og láta leysi síðan gufa upp. 
Svampar, ætlaðir til að stinga í skeið (fæðingarveg, vagina), nefnast skeiðarsvampar 
(vaginaltampong/emátintamponi). 
Svampar, ætlaðir til að stinga í endaþarm, nefnast endaþarmssvampar (rektaltampong/ 

rektaliitamponi). 

Sýruhjúphylki (Enterokapsler/Enterokapslia) 
Sýruhjúphylki er skammtað lyfjaform til inntöku, þar sem lyfinu er ætlað að frásogast frá 

þörmum. Sýruhjúphylki er framleitt með himnu, sem hindrar losun lyfs í maga. 

Sjá Hylki.



16. júní 1988 1111 Nr. 421 

Sýruhjúpkyrni (Enterogranulat/Enterorakeita) 

Sýruhjúpkyrni er fast lyfjaform til inntöku, þar sem lyfinu er ætlað að frásogast frá þörmum. 
Sýruhjúpkyrni er framleitt með himnu, sem hindrar losun lyfs í maga. 

Hæfilegur skammtamælir (t.d. mæliskeið, mælistaup) skal fylgja hverri pakkningu sýruhjúp- 
kyrnis. 
Sjá Kyrni. 

Sýruhjúptöflur (Enterotabletter/Enterotablettia) 
Sýruhjúptöflur er skammtað, fast lyfjaform til inntöku, þar sem lyfinu er ætlað að frásogast 
frá þörmum. Sýruhjúptafla er framleidd með himnu, sem hindrar losun lyfs í maga. Sjá 

Töflur. 

Tannstifti, sjá Stifti. 

Töflur (Tabletter/Tablettia 
Tafla er skammtað, fast lyfjaform, ætlað til inntöku. Lyfi er ætlað að frásogast frá maga og/ 

eða þörmum strax og tafla hefur sundrast og/eða hafa staðbundna verkun í maga eða 
þörmum. Töflur eru venjulega framleiddar með pressun og geta verið húðaðar. 

Töflur, sem eru hnöttóttar, má nefna pillur (piller/ pilleriá). 
Sjá Forðatöflur, Freyðitöflur, Munnsogtöflur, Sýruhjúptöflur, Tuggutöflur, Tungurótar- 
töflur. 

Tuggutöflur (Tuggtabletter/Tyggetabletter/Purutablettia) 
Tuggutafla er skammtað, fast lyfjaform, sem skal tyggja áður en því er kyngt. 

Sjá Töflur. 

Tungurótarhylki 
Tungurótarhylki er skammtað, fast lyfjaform, sem venjulega er sett undir tungu. Lyfi er 
ætlað að frásogast frá munnholi. 
Sjá Hylki. 

Tungurótartöflur (Resoribletter/Resoriblettia) 
Tungurótartafla er skammtað, fast lyfjaform, sem venjulega er sett undir tungu. Lyfi er 

ætlað að frásogast frá munnholi. 
Sjá Töflur. 

Úðaáburður, sjá Áburður. 

Úðadutt, sjá Strádutt. 

Vefjatöflur (Implantabletter/Implantablettia) 
Vefjatafla er skammtað, fast lyfjaform. Vefjatafla er ætluð til íkomu í vef. 

Þynningarlausn 

Þynningarlausn er fljótandi lyfjaform, sem inniheldur eitt eða fleiri efni leyst í hæfum leysi, 

og ætlað er til þynningar fyrir notkun. Þynningarlausn er oftast ætluð til útvortis notkunar. 
Ath. Heitið þynningarlausn skal einungis nota um lyfjaform, ef annað heiti hæfir ekki. Á 

íláti skulu fylgja upplýsingar um notkun þynningarlausnarinnar. 

Sjá Lausn.
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Skrá yfir lyfjaefni og skráð sérlyf (pr. 1. júlí 1988), sem geta skert hæfni manna til aksturs 

bifreiða og/eða stjórnunar annarra véla, og skulu því merkt varúðarþríhyrningi, sbr. C.hluta 

þessarar reglugerðar 57. gr. h-staflið; sbr. einnig viðauka 5 (um XVII. kafla (57. gr. h- 
staflið)). 
Skránni, sem ekki er tæmandi, er skipt í 4 hluta: 

a: ATC-flokkar (Anatomical-Therapeutical-Chemical-Classification); sbr. flokkun lyfja í 
Sérlyfjaskrá. 

b: Listi yfir skráð sérlyf í stafrófsröð og lyfjaform þeirra (1. júlí 1988). 
c: Virk lyfjaefni í stafrófsröð, bæði með íslenskum og latneskum rithætti (INN-nöfn). 
d: Listi yfir algeng lyf, sem innihalda meira en 10% etanól (w/v). 

Lyf, sem flutt eru inn skv. ákvæðum 8. gr. lyfjalaga nr. 108/1984 og afgreidd eru í 

apótekum, skulu merkt varúðarþríhyrningi með hliðsjón af öðrum lyfjum og lyfjaefnum í 

sömu ATC-flokkum. Sama máli gegnir um forskriftarlyf lækna (ordinatio magistralis). 

ATC-flokkar; sbr. flokkun lyfja í Sérlyfjaskrá. 

Krampalosandi lyf og andkólínerg lyf (spasmolytica og anticholinergica) 

Blöndur med geðlyfjum (psycoleptica) 
Samtengd lyf, þ.á m. papaverín, blandað geðlyfi 

02 Klídín og geðlyf LIBRA, „Roche“, töflur (inniheldur klórdíazepoxíð). 

Belladonna og afbrigði þess, blandað geðlyfi" 

Lyf við uppköstum (antiemetica) og lyf við klígju (antinausea) 

Lyf við uppköstum og lyf við klígju 

Ýmis lyf við uppköstum 
01 Skópólamín SCOPODERM, „Ciba-Geigy“, forðaplástur. 

Stoppandi lyf (antidiarrhoica), lyf gegn þarmasýkingum og þarmabólgum 

Lyf, sem draga úr þarmahreyfingum 

Lyf, sem draga úr þarmahreyfingum 

02 Ópíum' 
52 Morfín í blöndu með öðrum efnum“ 

Lyf við offitu, önnur en lystarhemjandi lyf (anorexica)' 

Lyf við offitu, önnur en lystarhemjandi lyf“ 

Lyf við offitu, sem verka á miðtaugakerfið" 
01 Fentermín' 

Vöðvaslakandi lyf 

Lyf, sem hafa miðlæg áhrif
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M 03 B X 

N 02 

N O2A 

NO AA 

NOZAB 

NO AC 

NO2AD 

NO AE 

NOR AG 
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Karbamínsýruestrar af ein- eða fleirgildum alkóhólum 
01 Fenpróbamat 
02 Karísópródól 
03 Metókarbamól 
51 Fenpróbamat í blöndum, þó ekki 

með geðlyfjum' 
52 Karísópródól í 

blöndum, þó ekki með 
geðlyfjum 

53 Metókarbamól í blöndum, þó ekki 

með geðlyfjum' 

Oxazól-,tíazín-, tríazínafbrigði 

02 Klórmezanón 
03 Klórzoxazón' 

52 Klórmezanón í blöndum, 
þó ekki með geðlyfjum 

53 Klórzoxazón í blöndum, þó ekki með 

geðlyfjum' 

GAMAQUIL, „Pharmacia“, töflur. 
SOMADRIL, „Dumex“, töflur. 
TRESORTIL, „Gea“, töflur. 

SOMADRIL COMP., „Dumex“, 
töflur (inniheldur paracetamól 
og koffein). 

TRANCOPAL, „Winthrop“, töflur. 

LOBAC, „Winthrop“, töflur 
(inniheldur paracetamól). 

Etrar, efnafræðilega skyldir andhistamínum 
01 Orfenadrín 
51 Blönduð orfenadrínlyf 

Önnur lyf 
01 Baklófen 

Verkjalyf (analgetica) 

Sterk verkjalyf (narcotica) 

Morfín og morfínafbrigði 

01 Morfín 

02 Ópíum' 
03 Hýdrómorfón' 
04 Níkómorfín' 
05 Oxýkódón' 

Fenýlpíperídínafbrigði 

01 Ketóbemídón' 

02 Petidín 

Dífenýlprópýlamínafbrigði 
01 Dextrómóramíð' 

02 Metadón 

04 Dextróprópoxyfen 

Benzómorfanafbrigði 

01 Pentazócín 

Órípavínafbrigði 

01 Búprenorfín 

NORFLEX, „Riker“, forðatöflur. 
NORGESIC, „Riker“, töflur (inniheldur 

paracetamól). 

LIORESAL, „Ciba-Geigy“, töflur. 

CONTALGIN, „Pharmacia“, forðatöflur. 

MORFÍNKLÓRÍÐ, „Lyfjaverslun ríkisins“, stungulyf. 
MORFÍNKLÓRÍÐ EPÍDÚRAL, „Lyfjaverslun 

ríkisins“, stungulyf. 

PETIDÍNKLÓRÍÐ, „Lyfjaverslun ríkisins“, stungulyf. 

METADÓNKLÓRÍÐ, „Lyfjaverslun ríkisins“, 

stungulyf. 
ABALGIN, „AB“, hylki 

FORTRAL, „Winthrop“, endaþarmsstílar, stungulyf, 
töflur. 

TEMEGISIC, „Reckitt é Colman“, stungulyf. 

Ópíöt og opíumsalkafóíðar; einnig í blöndum með krampalosandi lyfjum (spasmolytica)*
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Önnur verkjalyf og hitalækkandi lyf (antipyretica) 

Salicýlsýruafbrigði ein og blönduð 

71 Acetýlsalicýlsýra í 
í blöndum með geðlyfjum 

(psycholeptica) 

Anilíðar, einnig í blöndum 

71 Paracetamól í blöndum 
með geðlyfjum 

Mígrenilyf 

Sekalealkalóíðar 

52 Blönduð ergótamínlyf 

Flogaveikilyf (antiepileptica) 

Flogaveikilyf 

Barbitúrsýrusambönd 
01 Metýlfenóbarbítal 

(Enphenemalum)' 
02 Fenóbarbítal 

(fenemal) 

Hýdantóínafbrigði 

02 Fenýtóín 

Súxínímíðafbrigði 
01 Etósúxímíð 

Benzódíazepínafbrigði 

01 Klónazepam 

Ýmis lyf 

01 Karbamazepín 
02 Prímídón 
03 Súltíam 
04 Natríumvalpróat 

Geðlyf (psycholeptica) 

Róandi lyf (tranquilizers) 

DOLYL, „Lyfjaverslun ríkisins“, 
endaþarmsstílar, töflur 
(inniheldur fenóbarbítal, kodeín og koffein). 

KÓDÍMAL, „Tóró“. töflur (inniheldur fenóbarbítal, 

koffein, kódeín og *raxíð). 

DOLVIPAR, „Delta“, endaþarms- 
stílar, töflur (inniheldur fenóbarbital, koffein og 

kódeín). 

ANERVAN, „KabiVitrum“, töflur (inniheldur 

klórcýklízín, koffein og mepróbamat). 
GYNERGEN COMP., „Sandoz“, endaþarmsstílar 

(inniheldur bellafólín, koffein og bútalbítal 

(alísóbúmal)). 

FENEMAL, „Delta“, töflur. 

EPANUTIN, „Parke-Davis“, stungulyfsstofn. 

FENÝTÓÍN, „Lyfjaverslun ríkisins“, töflur. 

ZARONDAN, „Parke-Davis“, hylki. 

RIVOTRIL, „Roche“, stungulyfsþykkni, töflur. 

TEGRETOL, „Ciba-Geigy“, töflur. 
TEGRETOL RETARD, „Ciba-Geigy“, forðatöflur 

MYSOLINE, „ICI“, töflur. 
OSPOLOT, „Bayer“, töflur. 

DEPAKINE, „Labaz“, mixtúra, sýruhjúptöflur. 

ORFIRIL, „Rhone-Poulenc“, mixtúra, sýruhjúptöflur.
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N0O5BB 

N 05 BC 

N0OSCB 
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Benzódíazepínafbrigði 
01 Díazepam 

02 Klórdíazepoxíð 

03 Medazepam' 
04 Oxazepam 

08 Brómazepam 
12 Alprazólam 

Dífenýlmetanafbrigði' 
01 Hýdroxýzín' 

Glýkólafbrigði" 
01 Mepróbamat' 
02 Emýlkamat' 

Svefnlyf (hypnotica og sedativa) 

Barbitúrsýrusambönd 

01 Pentóbarbitalum 
(Mebumalum) 

02 Amóbarbítal 
(Pentymalum)' 

03 Bútóbarbítal' 
04 Barbítal (Diemalum)' 
05 Apróbarbítal 

(Allypropymalum)' 
06 Sekóbarbítal 

(Meballymalum)' 

10 Cýklóbarbítal 
(Hexemalum)' 

11 Heptabarbítal 

(Heptamalum)' 
16 Hexóbarbítal 

(Enhexymalum)' 
19 Tíópental 

(Thiomebumalum)' 

20 Etallobarbitalum (Aethallymalum)' 
21 Allóbarbítal 

(Diallymalum)“ 

Barbitúrsýrusambönd í blöndum 
01 Blöndur barbitúrsýrusambanda' 

02 Barbitúrsýrusambönd í 
blöndum með öðrum 
efnum 

Nr. 421 

DÍAZEPAM, „Delta“, töflur. 
DÍAZEPAM, „Lyfjaverslun ríkisins“, töflur. 

DÍAZEPAM, „Tóró“, töflur. 
STESOLID, „Dumex“, endaþarmsstílar, innhellislyf, 

stungulyf, töflur. 
STESOLID NOVUM, „Dumex“, stungulyf. 
VALIUM, „Roche“, stungulyf, töflur. 
KLÓRDÍAZEPOKXÍÐ, „Delta“, töflur. 
KLÓRDÍAZEPOKÍÐ, „Lyfjaverslun ríkisins“, töflur. 

LIBRIUM, „Roche“, stungulyfsstofn, töflur. 

SEREFPAX, „Ferrosan“, töflur. 

SOBRIL, „KabiVitrum“, töflur. 
LEXOTAN, „Roche“, töflur. 
TAFIL, „Upjohn“, töflur. 

MEBÚMALNATRÍUM, „Delta“, töflur. 

BELLERGAL, „Sandoz“, töflur 
(inniheldur fenóbarbital 
(fenemal), bellafólín og ergótamíntartrat). 

BELLERGAL RETARD, „Sandoz“, forðatöflur 

(inniheldur fenóbarbital (fenemal), bellafólín og 
ergótamíntartrat).
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N OS CC Aldehýð og afbrigði 
01 Klóralhýdrat' 
02 Klóralódól MECHLORAL, „Dumex“, töflur. 
03 Acetýlglýcínamíð- ANSOPAL, „AB Ferrosan“, töflur. 

klóralhýdrat 

N 0S CD Benzódíazepínafbrigði 
01 Flúrazepam DALMADORM, „Roche“, hylki. 
02 Nítrazepam DUMOLID, „Dumex“, töflur. 

MOGADON, „Roche“, töflur. 

PACISYN, „Syntetic“, töflur. 
03 Flúnítrazepam ROHYPNOL, „Roche“, töflur. 

05 Tríazólam ASEPIN, „Tóró“, töflur. 

HALCION, „Upjohn“, töflur. 

08 Mídazólam TRÍON, „Delta“, töflur. 
DORMICUM, „Roche“, stungulyf. 

N OS CM Ýmis lyf 

01 Metakvalón' 

02 Klómetíazól' 

03 Brómísóval' 

04 Karbrómal' 

05 Skópólamín' 

N 06 Geðlyf (psychoanaleptica) 

N 06 B Örvandi lyf (psychostimulantia) 

N 06 BA Fenprómínhópurinn (amfetamín) 
01 Amfetamín 

N 06BB Tvíhringlaga sambönd (bicýklísk) 
01 Metýlfenídat RITALIN, „Ciba-Geigy“, töflur. 
02 Pemólín HYTON ASA, „Pharmacia“, töflur. 

R 05 Hósta- og kveflyf 

R 05 C Slímlosandi lyf (expectorantia), nema blöndur með hóstastillandi lyfjum (antitussiva) 

R0OSCA Slímlosandi lyf, nema slímþynnir (mucolytica) 

10 Blöndur BENYLIN EXPECTORANT, „Parke-Davis“, mixtúra 

(inniheldur dífenhýdramín, ammóníumklóríð og 

mentól). 

PEKTÓLÍN, „Delta“, mixtúra (inniheldur 
dífenhýdramín og ammóníumklóríð). 

R 05 D Hóstastillandi lyf (antitussiva), nema blöndur með slímlosandi lyfjum (expectorantia) 

R 05 DA Ópíumalkalóíðar og afbrigði 
01 Etýlmorfín' 

03 Hýdrókódón 
(Hydroconum)' 

04 Kódeín KÓDEÍN, „Delta“, töflur. 
05 Ópíumalkalóíðar 

með morfíni“ 
08 Folkódín' 
10 Tebakón' 

R0OSDB Hóstastillandi lyf (antitussiva), efnafræðilega skyld staðdeyfilyfjum (local anaestetica) ogleða 

krampalosandi lyfjum (spasmolytica) 

02 Benpróperín PIREXYL, „Pharmacia“, mixtúra, töflur. 
20 Blöndur PARADRYL MED EFEDRIN, „Ferrosan“, mixtúra 

(inniheldur 2-(dífenýlmetoxý-N,N,N- 
trímetýletýlammóníumbrómíð, efedrín og 

ammóníumklóríð).
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RO1 Neflyf (rhinologica) 

RO1B Neflyf tilinntöku 

ROIBA Adrenerg lyf 
01 Fenýlprópanólamín RINEXIN, „Mekos“, mixtúra, forðatöflur. 
51 Fenýlprópanólamín í LUNERIN, „Draco“, forðatöflur, 

blöndum mixtúra (inniheldur brómfeníramín). 

R 0SF Hóstastillandi (antitussiva) og slímlosandi lyf (expectorantia) í blöndum 

R 05 FA Ópíumafbrigði og slímlosandi lyf 

R 06 Ofnæmislyf (antihistaminica) 

R 06 A Ofnæmislyf, nema útvortis lyf 

R 06 A A Amínóalkýletrar 
02 Dífenhýdramín' 
04 Klemastín MASTERÍN, „Tóró“, töflur. 

TAVEGYL, „Sandoz“, stungulyf, töflur. 
52 Dífenhýdramín í KOFFÍNÁTÍN, „Tóró“, töflur 

blöndum (inniheldur koffein). 

R 06 A B Alkýlamín, súbstítúeraðar 
02 Dexklórfeníramín POLARAMIN, „Essex“, forðatöflur, töflur. 

RO6 AC Etýlen- og própýlenafbrigði" 
01 Mepýramín' 

R 0Ö6 AD Fentíazínafbrigði 
01 Alímemarzín VALLERGAN, „Rhone-Poulenc“, töflur. 
02 Prómetazín PHENERGAN, „Rhone-Poulenc“, mixtúra, stungulyf, 

töflur. 
03 Tíetýlperazín TORECAN, „Sandoz“, endaþarmsstílar, stungulyf, 

töflur. 

R 06 A E Píperazínafbrigði . 
04 Klórcýklízín TRIHISTAN, „Gea“, töflur. 

05 Meklózín NEVÓMÍN, „Delta“, endaþarmsstílar, töflur. 
POSTAFEN, „UCB“, endaþarmsstílar, töflur. 

R 06 A K Blöndur ofnæmislyfa“ 

R 06 AX Ýmis lyf 

02 Cýpróheptadín PERIACTIN, „MSD“, mixtúra, töflur. 

b. Listi yfir skráð sérlyf og lyfjaform (1. júlí 1988): 

ABALGIN, hylki DÍAZEPAM, töflur (Tóró) 
ANERVAN, töflur DOLVIPAR, endaþarmsstílar, töflur 
ANSOPAL, töflur DOLYL, endaþarmsstílar, töflur 

ASEPÍN, töflur DORMICUM, stungulyf 
BELLERGAL, töflur DUMOLID, töflur 
BELLERGAL RETARD, forðatöflur EPANUTIN, stungulyfsstofn 

BENYLIN EXPECTORANT, mixtúra FENEMAL, töflur 
CONTALGIN, forðatöflur FENÝTÓÍN, töflur 
DALMADORM, hylki FORTRAL, endaþarmsstílar, stungulyf, töflur 
DÉPAKINE, mixtúra, sýruhjúptöflur GAMAQUIL, töflur 

DÍAZEPAM, töflur (Delta) GYNERGEN COMP., endaþarmsstílar 

DÍAZEPAM, töflur (Lyfjaverslun ríkisins) HALCION, töflur



Nr. 421 1118 

HYTON ASA, töflur 
KLÓRDÍAZEPOKXÍÐ, töflur (Delta) 
KLÓRDÍAZEPOXÍÐ, töflur (Lyfjaverslun 

ríkisins) 
KOFFÍNÁTÍN, töflur 
KÓDEÍN, töflur 
KÓDÍMAL, töflur 
LEXOTAN, töflur 

LIBRAX, töflur 

LIBRIUM, stungulyfsstofn, töflur 

LIORESAL, töflur 
LOBAC, töflur 

LUNERIN, forðatöflur, mixtúra 

MASTERÍN, töflur 
MEBÚMALNATRÍUM, töflur 
MECHLORAL, töflur 
METADÓNKLÓRÍÐ, stungulyf 
MOGADON, töflur 
MORFÍNKLÓRÍÐ, stungulyf 
MORFÍNKLÓRÍÐ EPIDÚRAL, stungulyf 
MYSOLINE, töflur 
NEVÓMÍN, endaþarmsstílar, töflur 

NORFLEX, forðatöflur, 

NORGESIC, töflur 

ORFIRIL, mixtúra, sýruhjúptöflur 

OSPOLOT, töflur 

PACISYN, töflur 
PARADRYL MED EFEDRIN, mixtúra 
PEKTÓLÍN, mixtúra 
PERIACTIN, mixtúra, töflur 

PETIDÍNKLÓRÍÐ, stungulyf 
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PHENERGAN, mixtúra, stungulyf, töflur 

PIREXYL, mixtúra, töflur 

PLAQUENIL, töflur 
POLARAMIN, forðatöflur, töflur 

POSTAFEN, endaþarmsstílar, töflur 

RINEXIN, forðatöflur, mixtúra 

RITALIN, töflur 
RIVOTRIL, stungulyfsþykkni, töflur 
ROHYPNOL, töflur 
SCOPODERM, forðaplástur 
SEREPAX, töflur 
SOBRIL, töflur 

SOMADRIL, töflur 

SOMADRIL COMP., töflur 
STESOLID, endaþarmsstílar, innhellislyf, stungu- 

lyf, töflur 

STESOLID NOVUM, stungulyf 

TAFIL, töflur 
TAVEGYL, stungulyf, töflur 

TEGRETOL, töflur. 
TEGRETOL RETARD, forðatöflur 
TEMGESIC, stungulyf 

TORECAN, endaþarmsstílar, stungulyf, töflur 

TRANCOPAL, töflur 
TRÍON, töflur 
TRESORTIL, töflur 
TRIHISTAN, töflur 
VALIUM, stungulyf, töflur 

VALLERGAN, töflur 
ZARONDAN, hylki 

Virk lyfjaefni í stafrófsröð, bæði með íslenskum og latneskum rithætti (INN-nöfn): 

Acetýlglýcínamíðklóralhýdrat, sjá Klóralhýdrat 

Aethallymalum NFN (Etallýmal) 

Aethylmorphinum (Etýlmorfín) 
Alimemazinum INN (Alímemaczín) 

Alímemazín (Alimemazinum INN) 
Allobarbitalum INN (Allóbarbítal, Diallymalum) 
Allóbarbítal (Allobarbitalum INN. Diallymalum) 

Allypropymalum, sjá Apróbarbítal 

Alprazolamum INN (Alprazólam) 
Alprazólam (Alprazolamum INN) 

Amfetaminum INN (Amfetamín) 

Amfetamín (Amfetaminum INN) 

Amobarbitalum INN (Amóbarbítal, Pentymalum) 

Amóbarbítal (Amobarbitalum INN, Pentymalum) 
Aprobarbitalum INN (Apróbarbítal, Allypropym- 

alum) 

Apróbarbítal (Aprobarbitalum INN, Allypropym- 

alum) 

Baclofenum INN (Baklófen) 

Baklófen (Baclofenum INN) 

Barbitalum INN (Barbítal, Diemalum) 

Barbítal (Barbitalum INN, Diemalum) 

Benproperinum INN (Benpróperín) 

Benpróperín (Benproperinum INN) 
Bromazepamum INN (Brómazepam) 

Bromisovalum INN (Brómísóval) 

Brómazepam (Bromazepamum INN) 

Brómísóval (Bromisovalum INN) 

Buprenorphinum INN (Búprenorfín) 

Butobarbitalum (Bútóbarbítal) 
Búprenorfín (Buprenorphinum INN) 

Bútóbarbítal (Butobarbitalum) 

Carbamazepinum INN (Karbamazepín) 

Carbromalum INN (Karbrómal) 

Carisoprodolum INN (Karísópródól) 

Cetobemidonum INN (Ketóbemídón) 
Chlorali hydras (Klóralhýdrat) 

Chloralodolum INN (Klóralódól) 

Chlorcyclizinum INN (Klórcýklízín) 

Chlordiazepoxidum INN (Klórdíazepoxíð) 

Chlormezanonum INN (Klórmezanón) 

Chlorzoxazonum INN (Klórzoxazón) 

Clemastinum INN (Klemastín) 

Clomethiazolum INN (Klómetíazól) 

Clonazepamum INN (Klónazepam) 

Codeinum (Kódeín) 

Cyclobarbitalum INN (Cýklóbarbítal, Hexem- 

alum) 

Cyproheptadinum INN (Cýpróheptadín) 

Cýklóbarbítal (Cyclobarbitalum INN, Hexem- 

alum) 

Cýpróheptadín (Cyproheptadinum INN)
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Dexchlorpheniraminum INN (Dexklórfeníramín) 

Dexklórfeníramín (Dexchlorpheniraminum INN) 
Dextromoramidum ÍNN (Dextrómóramíð) 

Dextropropoxyphenum INN (Dextróprópoxýfen) 

Dextrómóramíð (Dextromoramidum INN) 

Dextróprópoxýfen (Dextropropoxyphenum INN) 

Diallymalum, sjá Allóbarbítal 

Diazepamum INN (Díazepam) 

Diemalum, sjá Barbítal 

Diphenhydraminum INN (Dífenhýdramín) 

Díazepam (Diazepamum INN) 
Dífenhýdramín (Diphenhydraminum INN) 

Emylcamatum INN (Emýlkamat) 
Emýlkamat (Emylcamatum INN) 

Enhexymalum, sjá Hexóbarbítal 

Enphenemalum, sjá Metýlfenóbarbítal 
Etallýmal (Acthallymalum NFN) 
Ethosuximidum INN (Etósúxímíð) 

Etósúxímíð (Ethosuximidum INN) 
Etýlmorfín (Aethylmorphinum) 

Fenóbarbítal (Phenobarbitalum INN, Phenem- 
alum) 

Fenpróbamat (Phenprobamatum INN) 

Fentanylum INN (Fentanýl) 
Fentanýl (Fentanylum INN) 
Fentermín (Phenterminum INN) 

Fenýlprópanólamín (Phenylpropanolamine BAN) 

Fenýtóín (Phenytoinum INN) 
Flunitrazepamum INN (Flúnítrazepam) 

Flurazepamum INN (Flúrazepam) 

Flúnítrazepam (Flunitrazepamum INN) 
Flúrazepam (Flurazepamum INN) 
Folkódín (Pholcodinum INN) 

Heptabarbítón (Heptabarbum INN, Heptam- 

alum) 

Heptabarbum INN (Heptabarbítón, Heptam- 
alum) 

Heptamalum, sjá Heptabarbítón 

Hexemalum, sjá Cýklóbarbítal 
Hexobarbitalum INN (Hexóbarbítal, Enhexym- 

alum) 

Hexóbarbítal (Hexobarbitalum INN, Enhexym- 
alum) 

Hydrocodonum INN (Hýdrókódón, Hydro- 
conum) 

Hydroconum, sjá Hýdrókódón 

Hydromorphonum INN (Hýdrómorfón) 

Hydroxyzinum INN (Hýdroxýzín) 

Hýdrókódón (Hydrocodonum INN, Hydro- 
conum) 

Hýdrómorfón (Hydromorphonum INN) 
Hýdroxýzín (Hydroxyzinum INN) 

Karbamazepín (Carbamazepinum INN) 

Karbrómal (Carbromalum INN) 

Karísópródól (Carisoprodolum INN) 
Ketóbemídón (Cetobemidonum INN) 
Klemastín (Clemastinum INN) 
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Klómetíazól (Clomethiazolum INN) 
Klónazepam (Clonazepamum INN) 
Klóralhýdrat (Chlorali hydras) 

Klóralódól (Chloralodolum INN) 

Klórcýklízín (Chlorcyclizinum INN) 
Klórdíazepoxíð (Chlordiazepoxidum INN) 

Klórmezanón (Chlormezanonum INN) 
Klórzoxazón (Chlorzoxazonum INN) 

Kódeín (Codeinum) 

Meballymalum, sjá Sekóbarbítal 

Mebumalum, sjá Pentóbarbítal 

Meclozinum INN (Meklózín) 

Medazepam (Medazepamum INN) 
Medazepamum INN (Medazepam) 
Meklózín (Meclozinum INN) 
Meprobamatum INN (Mepróbamat) 
Mepróbamat (Meprobamatum INN) 
Mepyraminum INN (Mepýramín) 

Mepýramín (Mepyraminum INN) 

Metadón (Methadonum INN) 
Metakvalón (Methaqualonum INN) 
Methadonum INN (Metadón) 

Methaqualonum INN (Metakvalón) 

Methocarbamolum INN (Metókarbamól) 

Methylphenidatum INN (Metýlfenídat) 
Methylphenobarbitalum INN (Metýlfenóbarbítal, 

Enphenemalum) 

Metókarbamól (Methocarbamolum INN) 

Metýlfenídat (Methylphenidatum INN) 
Metýlfenóbarbítal (Methylphenobarbitalum INN, 

Enphenemalum) 

Midazolamum INN (Mídazólam) 
Mídazólam (Midazolamum INN) 
Morfín (Morphinum) 

Morphinum (Morfín) 

Natrii valproas (INN) (Natríumvalpróat) 
Natríumvalpróat (Natrii valproas (INN)) 
Nicomorphinum INN (Níkómorfín) 
Nitrazepamum INN (Nítrazepam) 

Níkómorfín (Nicomorphinum INN) 
Nítrazepam (Nitrazepamum INN) 

Opium (Ópíum) 

Orfenadrín (Orphenadrinum INN) 

Orphenadrinum INN (Orfenadrín) 

Oxazepam (Oxazepamum INN) 

Oxazepamum INN (Oxazepam) 

Oxycodonum INN (Oxýkódón) 

Oxýkódón (Oxycodonum INN) 

Ópíum (Opium) 

Pemolinum INN (Pemólín) 

Pemólín (Pemolinum INN) 

Pentazocinum INN (Pentazócín) 

Pentazócín (Pentazocinum INN) 

Pentobarbitalum INN (Pentóbarbítal, Mebum- 

alum) 

Pentóbarbítal (Pentobarbitalum INN, Mebum- 

alum) B 78
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Pentymalum, sjá Amóbarbítal 

Pethidinum INN (Petidín) 

Petidín (Pethidinum INN) 
Phenemalum, sjá Fenóbarbítal 

Phenobarbitalum INN (Fenóbarbítal, Phenem- 

alum) 

Phenprobamatum INN (Fenpróbamat) 

Phenterminum INN (Fentermín) 

Phenylpropanolamine BAN (Fenýlprópanólamín) 

Phenytoinum ÍNN (Fenýtóín) 

Pholcodinum INN (Folkódín) 

Primidonum INN (Prímídón) 

Prímídón (Primidonum INN) 
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Sekóbarbítal (Secobarbitalum INN, Meballym- 

alum) 

Skópólamín (Scopolaminum) 

Sultiamum INN (Súltíam) 

Súltíam (Sultiamum INN) 

Tebakón (Thebaconum INN) 

Thebaconum INN (Tebakón) 

Thiethylperazinum INN (Tíetýlperazín) 
Thiomebumalnatrium, sjá Tíópentalnatríum 
Thiopentalum natricum INN (Tíópentalnatríum, 

Thiomebumalnatrium) 

Tíetýlperazín (Thiethylperazinum INN) 

Promethazinum INN (Prómetazín) 

Prómetazín (Promethazinum INN) 

Tíópentalnatríum (Thiopentalum natricum INN, 

Thiomebumalnatrium) 
Triazolamum INN (Tríazólam) 

Scopolaminum (Skópólamín) Tríazólam (Triazolamum INN) 

Secobarbitalum INN (Sekóbarbítal, Meballym- 

alum) 

d. Lyf, er innihalda meira en 10% etanól (w/v): 

B-Tonicum DD 63 

B-tonicum sine saccharo DAK 63 

Guttae aneurini Dan 48 

Linctus pectoralis norvegicus FDA 50 

Liquor cascarae aromaticus DD 63 

Liquor pectoralis DD 63 

Tonicum DD 63 

Önnur lyf og samsetningar, er innihalda meira en 

10% etanól. 

Nr. 422 26. ágúst 1988 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 187 24. maí 1974 um eftirlit með 

framleiðslu og verslun með fóðurvörur. 

1. gr. 

1. mgr. S. gr. orðist svo: 
Þeir sem versla með fóðurvörur skulu ársfjórðungslega greiða eftirlitsgjald til Fóð- 

ureftirlitssjóðs, sem er í vörslu Rannsóknastofnunar landbúnaðarins. Eftirlitsgjald af 

fóðurvörum skal vera: 0,50% af innflutningsverði (c.i.f.) erlendrar kjarnfóðurvöru og 
steinefna, 0,50% af söluverði innlendrar kjarnfóðurvöru og 0,50% af söluverði grasfóður- 

vöru (grasmjöl, graskögglar og graskökur). Forstöðumaður fóðureftirlitsins skal leita 

samþykkis landbúnaðarráðuneytisins til nýrra útgjaldaliða eða meiriháttar útgjalda úr 
Fóðureftirlitssjóði. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 53 16. maí 1978 um eftirlit 

með framleiðslu á fóðurvörum, áburði og sáðvörum og verslun með þær vörur, öðlast þegar 

gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 26. ágúst 1988. 

Jón Helgason. 
  

Jón Höskuldsson.
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REGLUR 

um endurgreiðslu söluskatts af iðgjöldum af ábyrgðartryggingu 

bifreiða í eigu fatlaðra. 

1. gr. 

Endurgreiðsla samkvæmt reglum þessum tekur til lögboðinnar skyldutryggingar á 

bifreiðum eins og þær eru skilgreindar í 4. mgr. 2. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. 

2. gr. 

Rétt til endurgreiðslu eiga þessir: 

1. Örorkulífeyrisþegar (75% örorkumat eða meira). 
2. Örorkustyrkþegar lífeyristrygginga og slysatrygginga (50-74% örorkumat). 

3. Foreldrar barna sem njóta barnaðrorkustyrkja samkvæmt lögum nr. 67/1917, um 

almannatryggingar, með síðari breytingum. 
4. Foreldrar barna sem njóta greiðslna samkvæmt 10. gr. laga nr. 41/1983, um málefni 

fatlaðra. 
Réttindi þessi ná ekki til ellilífeyrisþega. 

3. gr. 

Því aðeins kemur til endurgreiðslu að hlutaðeigandi njóti bótagreiðslna í upphafi 

vátryggingartímabils bifreiðar. Endurgreiðsla miðast við tryggingartímabilið 1. mars 1988 til 

28. febrúar 1989 og tekur til einnar bifreiðar hins fatlaða eða fjölskyldu hans. 

4. gr. 

Umsóknir um endurgreiðslu skulu skráðar á sérstök eyðublöð sem Tryggingastofnun 

ríkisins lætur í té. Með umsókn skulu fylgja kvittanir tryggingarfélags fyrir greiðslu 

ábyrgðartryggingar. 
Greiðsludeild Tryggingastofnunar ríkisins annast endurgreiðslu með póstsendum 

ávísunum, þegar stofnunin eða umboðsmenn hennar hafa metið hvort skilyrði séu fyrir 
hendi. 

5. gr. 

Ríkisféhirðir endurgreiðir Tryggingastofnun ríkisins útlagt fé svo og annan kostnað sem 

stofnunin hefur af framkvæmdinni. Uppgjör skal fara fram mánaðarlega fyrir 10. dag næsta 

mánaðar. 

6. gr. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í lögum nr. 66/1988, um breyting á 
lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari breytingum, og að höfðu samráði við 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið varðandi greiðsluhlutverk Tryggingastofnunar 
ríkisins, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 25. ágúst 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson.   
Lárus Ögmundsson.
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REGLUGERÐ 

um vegabréf utanríkisráðuneytisins. 

1. gr. 

Utanríkisráðuneytið gefur út tvenns konar vegabréf, diplómatísk vegabréf og sérstök 
vegabréf. 

2. gr. 

Í vegabréfum utanríkisráðuneytisins skal greina fullt nafn vegabréfshafa, stöðu, 
fæðingardag og -ár, fæðingarstað, heimilisfang, hæð, háralit og augnalit. 

Í vegabréf skal enn fremur festa nýlega ljósmynd af vegabréfshafa, og skal setja á hana 
embættisinnsigli ráðuneytisins þannig að nokkur hluti innsiglisins komi fram á myndinni, en 
nokkur hluti utan hennar. 

Taka skal fram í vegabréfi til hve langs tíma það skuli gilda. 
Vegabréfshafi skal rita nafn sitt í vegabréfið með eigin hendi undir ljósmynd. Rita skal 

útgáfudag vegabréfs, undirrita það og stimpla með embættisstimpli ráðuneytisins. 

3. gr. 
Ráðuneytið skal halda sérstakar skrár yfir öll vegabréf, sem það gefur út, aðra yfir 

diplómatísk vegabréf, hina yfir sérstök vegabréf. Skal þar skrá allar hinar sömu upplýsingar 
um vegabréfshafa og settar hafa verið í vegabréfið og auk þess festa þar ljósmynd af 

vegabréfshafa. 

4. gr. 

Þessir aðilar einir fá diplómatísk vegabréf, enda séu þeir íslenskir ríkisborgarar: 

Forseti Íslands. 
Fyrrverandi forsetar Íslands. 
Nánustu fylgdarmenn forseta Íslands, þegar þeir eru í fylgd með forseta. 

Ráðherrar 
Forsetar Alþingis. 

Hæstaréttardómarar. 
Ríkissaksóknari. 

Umboðsmaður Alþingis. 

Embættismenn utanríkisþjónustunnar skv. 1.-5. flokki 8. gr. laga nr. 39/1971 og þeir 

aðrir starfsmenn hennar sem reglur ráðuneytisins kveða á um. 
10. Ráðuneytisstjórar. 

11. Ríkisendurskoðandi. 
12. Ríkissáttasemjari. 

13. Biskupinn yfir Íslandi. 
14. Aðalbankastjórar Seðlabankans. 

15. Þeir sem gegna meiriháttar trúnaðarstörfum fyrir Ísland í fjölþjóðlegum ríkjasamtökum. 

16. Fyrrverandi forsætis- og utanríkisráðherrar. 

17. Fyrrverandi starfsmenn utanríkisþjónustunnar úr 1. og 2. flokki sbr. 8. gr. laga nr. 39/ 
1971, sem látið hafa af störfum fyrir aldurs sakir. 

18. Makar og börn þeirra sem taldir eru í 1.-17. tölulið; börnin þó að því tilskildu að þau 

hafi ekki náð 16 ára aldri. 

o
o
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5. gr. 
Þessir aðilar einir geta fengið hin sérstöku vegabréf utanríkisráðuneytisins, enda séu 

þeir íslenskir ríkisborgarar: 
Alþingismenn. 
Skrifstofustjórar í Stjórnarráði Íslands. 
Forstjórar helstu ríkisstofnana. 

Skrifstofustjóri Alþingis. 

Hæstaréttarritari. 

Aðstoðarmenn ráðherra. 
Starfsfólk utanríkisþjónustunnar, sem ekki er talið upp í 9. tölulið 4. gr. 
Kjörræðismenn Íslands erlendis. 
Borgarstjórinn í Reykjavík. 
Forseti borgarstjórnar Reykjavíkur. 
Þeir sem ferðast í opinberum erindum ríkisstjórnarinnar, þegar sérstaklega stendur á og 
að því tilskildu, að hlutaðeigandi ráðuneyti óski þess skriflega að vegabréf sé gefið út. 
Fulltrúar Íslands í stjórn, á þingum eða í starfsliði fjölþjóðlegra ríkjasamtaka. 
Þeir sem ferðast í erindum meiriháttar viðskiptasamtaka þegar sérstaklega stendur á. 

. Fyrrverandi ráðherrar. 

. Fyrrverandi hæstaréttardómarar. 

„ Fyrrverandi ráðuneytisstjórar. 

. Fyrrverandi aðalbankastjórar Seðlabanka Íslands. 
- Þeir sem gegnt hafa meiriháttar trúnaðarstörfum í fjölþjóðlegum ríkjasamtökum. 
- Makar og börn þeirra, sem taldir eru upp í 1.-18. tölulið; börnin þó að því tilskildu að 

þau hafi ekki náð 16 ára aldri. 
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Ennfremur er heimilt að gefa út sérstök vegabréf til handa fyrrverandi starfsmönnum 
utanríkisþjónustunnar, sem ekki falla undir 17. tölulið 4. gr., svo og þeim sem greinir í 2.-5. 
tölulið, sbr. 19. tölulið þessarar greinar þegar þessir starfsmenn hafa látið af starfi fyrir 
aldurs sakir. 

6. gr. 
Þegar diplómatísk eða sérstök vegabréf eru gefin út til ákveðinnar ferðar, skulu þau 

eingöngu látin gilda fyrir þann tíma, er ætla má, að ferðin muni standa; ella má láta vegabréf 
þessi gilda allt að fimm árum. 

7. gr. 
Nú hættir maður að gegna starfi, er heimildin til að fá diplómatískt eða sérstakt 

vegabréf samkvæmt 1. gr. fylgir, og er þá vegabréfshafa skylt að afhenda utanríkisráðu- 
neytinu eða næsta íslenska sendiráði vegabréf sitt. 

Á sama hátt er skylt að afhenda utanríkisráðuneytinu eða næsta sendiráði vegabréf 
maka vegabréfshafa og barna hans, sem hafa fengið vegabréf samkvæmt 4. gr. 18. tölulið og 
5. gr. 19. tölulið samtímis því, sem vegabréfshafi, samkvæmt því er segir hér að framan 
afhendir vegabréf sitt. 

Ráðuneytið getur gert undanþágu frá aldursákvæðum 18. töluliðs 4. gr. og 19. töluliðs 
5. gr. þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

8. gr. 
Sendiráðum og fastanefndum Íslands heimilast að framlengja gildi vegabréfa utanríkis- 

ráðuneytisins fyrir þá starfsmenn utanríkisþjónustunnar, sem nefndir eru í 4. gr. 9. tölulið og
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5. gr. 7. tölulið, sem og vegabréf fyrir maka þeirra og börn. Vegabréf þessi skal þó eigi 

framlengja til lengri tíma en svo, að vegabréfshafa gefist tími til að afla sér nýs vegabréfs frá 

utanríkisráðuneytinu, og aldrei lengur en til 6 mánaða í senn. 

Gildi annarra vegabréfa má eigi framlengja nema að fengnu leyfi ráðuneytisins. 

9. gr. 

Reglugerð þessi, sem gefin er út samkvæmt heimild í lögum nr. 18/1953 um íslensk 

vegabréf og lögum nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands, öðlast þegar gildi. Jafnframt 

fellur úr gildi reglugerð nr. 126/1979 um vegabréf utanríkisráðuneytisins og reglugerð nr. 

574/1981 um breytingu á þeirri reglugerð. 

Utanríkisráðuneytið, 25. ágúst 1988. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Hannes Hafstein. 

Nr. 425 31. ágúst 1988 

REGLUGERÐ 

um greiðslur vegna fastráðins fiskvinnslufólks. 

1. gr. 

Ákvæði reglugerðar þessarar taka til fyrirtækja sem starfrækja vinnslu á ferskum 

sjávarafla í frystingu, söltun eða skreið og gert hafa fastráðningarsamninga við fiskvinnslufólk 

sbr. það, er nánar segir í reglugerð þessari. 

2. gr. 

Fyrirtæki sem falla undir ákvæði reglugerðar þessarar og sem hafa skuldbundið sig til þess 

að greiða fastráðnu fiskvinnslufólki föst laun fyrir dagvinnu þótt hráefnisskortur valdi 

vinnslustöðvun, skulu eiga rétt til greiðslu úr Atvinnuleysistryggingasjóði sem hér segir: 

Fyrir hvern heilan vinnudag umfram tvo sem fyrirtækið heldur fastráðnum starfsmönn- 

um á launaskrá fær fyrirtækið greidda hámarksdagpeninga eins og þeir eru hverju sinni fyrir 

hvern starfsmann í fullu starfi en fyrir starfsmann í föstu hlutastarfi greiðist í samræmi við 

starfshlutfall hans samkvæmt fastráðningarsamningi. 

Með vinnslustöðvun er átt við að sökum hráefnisleysis verði eðlilegri vinnslu ekki haldið 

áfram í fiskvinnslufyrirtæki eða einhverri deild eða vinnslulínu þess, enda taki stöðvun til 

meirihluta starfsmanna í hlutaðeigandi deild eða vinnslulínu. 

Fyrirtækið á rétt á greiðslum samkvæmt þessari grein meðan vinnslustöðvun varir þó ekki 

lengur en fjórar vikur (20 greiðsludaga) í senn fyrir hvern starfsmann sem gert hefur 

fastráðningarsamning og aldrei lengur en í sex vikur (30 greiðsludaga) á hverju almanaksári 

fyrir hvern starfsmann sem gert hefur fastráðningarsamning. 

3. gr. 

Séu líkur á vinnslustöðvun vegna fyrirsjáanlegs hráefnisleysis skal fyrirtækið sem hyggst 

njóta greiðslu skv. 2. gr. með a.m.k. 5 sólarhringa fyrirvara tilkynna fyrirhugaða vinnslu- 

stöðvun og tilgreina orsakir hennar til vinnumiðlunar á staðnum eða þess sem lögum skv. ber 

að annast atvinnuleysisskráningu.
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Tilkynningunni skal fylgja skrá yfir alla starfsmenn fyrirtækisins sem gert hafa fastráðn- 

ingarsamning. Á skránni skulu tilgreind nöfn fastráðinna starfsmanna, nafnnúmer, kennitala, 

hvenær fastráðningarsamningur var gerður, gildistími og samningsbundið starfshlutfall. 
Framangreindir aðilar kanna skilyrði til greiðslu og tilkynna þeir fyrirtækinu niðurstöðu 

sína innan 5 daga frestsins. 

Komi ekki til vinnslustöðvunar innan 30 daga frá dagsetningu tilkynningar, er hún úr gildi 
fallin, sbr. og ákv. 4. gr. 

Ef til vinnslustöðvunar kemur innan ofangreinds 30 daga frests, skal vikulega á 

mánudegi, afhenda skrá yfir þá starfsmenn, sem vinnslustöðvun tók til, í næstliðinni viku, til 

vinnumiðlunar. Greiðsla Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna þeirra, berist fyrirtækinu eigi 

síðar en á fimmtudegi í sömu viku. 
Skráin skal bera glöggt með sér, hvenær vinnslustöðvun hófst og hve marga daga hún 

hefur staðið. Þá skal fyrsta skráin greina hvernig atvikum hagaði, fyrstu 2 daga vinnslustöðv- 

unar. 
Nú tekur vinnslustöðvun ekki til alls starfsfólks fyrirtækisins og skal þá jafnframt tilkynna 

um þá sem áfram starfa, en hafnað hafa gerð fastráðningarsamningsins. Fjárhæð sú, sem 

fyrirtækið ætti annars rétt á, lækkar sem fjölda þeirra og starfshlutfalli nemur. 

Vinnumiðlun eða þeir, sem lögum samkvæmt annast atvinnuleysisskráningu, svo og 

Atvinnuleysistryggingasjóður eða umboðsmaður hans skulu hafa aðgang að launa- og 
framleiðslubókhaldi fyrirtækis, sem vill njóta greiðslna samkvæmt reglugerð þessari, í því 

skyni að ganga úr skugga um réttmæti framlagðrar launaskrár. 

4. gr. 

Nú hefur fyrirtæki tilkynnt vinnslustöðvun með tilskildum fyrirvara en býðst hráefni til 

vinnslu í skamman tíma eftir að vinnslustöðvun er hafin og er því þá heimilt að boða starfsfólk 

til vinnu, þó aldrei skemur en heilan dag í senn. 

Eftir að samfelld vinnsla er hafin á ný gilda ákvæði 3. gr. um tilkynningarfrest sbr. og 2. 
mgr. 2. gr. 

Með samfelldri vinnslu er átt við að unnið sé lengur en fimm daga samfellt. 
Fyrirtæki sem vill gera hlé á boðaðri vinnslustöðvun skal tilkynna það hlutaðeigandi 

vinnumiðlun áður en hlé er gert. 

9. gr. 

Þegar Atvinnuleysistryggingasjóður eða umboðsmaður hans hefur fengið í hendur 
launaskrá staðfesta af vinnumiðlun eða þeim sem annast ber atvinnuleysisskráningu, greiðist 

sú fjárhæð er nemur dagpeningum atvinnuleysisbóta í samræmi við umsamið starfshlutfall 
hvers og eins starfsmanns samkvæmt fastráðningarsamningi þegar vinnslustöðvun kemur til 

framkvæmda sbr. 5. mgr. 3. gr. Skylt er fyrirtæki að tilkynna vinnumiðlun ef því berst 
vitneskja um að fastráðinn starfsmaður tekur annað launað starf meðan á vinnslustöðvun 

stendur. 
Greiðslur samkvæmt þessari grein innir Atvinnuleysistryggingasjóður eða umboðsmaður 

hans af hendi vikulega meðan á vinnslustöðvun stendur. 

6. gr. 

Fyrirtækjum í fiskvinnslu, sem fullnægja skilyrðum 1. gr., skal skylt að gefa þeim 

starfsmönnum sínum er unnið hafa hjá fyrirtæki í 3 mánuði kost á fastráðningarsamningi. 
Telja skal eldri starfstíma, sem reiknast til réttinda vegna fyrri ráðningar hjá sama fyrirtæki. 
Fastráðningarsamningur getur verið tímabundinn eða til ótiltekins tíma og skal hann gerður í 

því formi sem Vinnuveitendasamband Íslands og Vinnumálasamband samvinnufélaganna
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annars vegar og Verkamannasamband Íslands hins vegar samþykkja. Uppsagnarfrestur á 

fastráðningarsamningi er 4 vikur af beggja hálfu. 
Framangreint ákvæði tekur aðeins til þeirra starfsmanna, er vinna störf, sem beinlínis eru 

háð því að hráefni sé fyrir hendi, svo sem móttöku á vinnslustað, vinnslu, frágang og flutning 
hráefnis innan fyrirtækis, svo og þeirra, sem annast ræstingu á vinnslustað. Hins vegar tekur 

ákvæðið ekki til þeirra starfsmanna sem eingöngu starfa við löndun afla og flutning til 

vinnslustöðva. 

7. gr. 

Fyrirtækjum, sem nýta rétt sinn til greiðslu skv. 1. gr., er skylt að hlutast til um að 

starfsfræðslunámskeið fyrir fiskvinnslufólk verði fyrst og fremst haldin á þeim tíma sem 

vinnslustöðvun varir. Verði því með engu móti við komið á fyrirtæki rétt á greiðslu fyrir þær 

vinnslustundir hvers starfsmanns sem tapast vegna setu á námskeiðum sem haldin eru að 
opinberri tilhlutan, þó ekki meira en 40 stundir vegna hvers einstaklings. Þegar svo stendur á 

fer um tilkynningu og ákvörðun greiðslu eftir ákvæðum 2. gr. eftir því sem við á. Auk þess er 
þar greinir skal leggja fram staðfestingu þess aðila, er stendur fyrir námskeiði, um námskeiða- 
haldið, tíma og efni. Greiðslur þessar teljast hluti þeirra greiðslna sem um ræðir í 1. gr. 

8. gr 

Rísi ágreiningur um rétt fyrirtækis til greiðslu sker stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs úr. 

9. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 34. 18. maí 1988 og öðlast þegar gildi. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 47 20. janúar 1988. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 31. ágúst 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Jón Ingimarsson. 
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REGLUR 

um endurgreiðslu söluskatts til erlendra ferðamanna. 

1. gr. 

Heimilt er að endurgreiða söluskatt til erlendra ferðamanna af varningi sem þeir hafa fest 
kaup á hér á landi að uppfylltum skilyrðum reglna þessara. Endurgreiða skal 60-75% greidds 
söluskatts eftir verði varnings samkvæmt töflu þeirri sem er að finna á fylgiskjali með reglum 
þessum. 

2. gr. 

Samkvæmt reglum þessum er einungis heimilt að endurgreiða söluskatt til ferðamanna 
með erlent ríkisfang og erlenda heimilisfesti. Til sönnunar ríkisfangi skal leggja fram 

vegabréf. Útlendingar með fasta búsetu hérlendis eiga ekki rétt á endurgreiðslum samkvæmt 
reglum þessum. 

3. gr. 
Það er skilyrði endurgreiðslu að kaupandi vörunnar hafi hana með sér af landi brottinnan 

30 daga frá því að kaup gerðust og framvísi henni ásamt tilskildum endurgreiðslugögnum, sbr. 

4. gr., við endurgreiðslufyrirtæki eða eftir atvikum tollyfirvöld við brottför. 

Til þess að endurgreiðsla samkvæmt reglum þessum fáist verður að uppfylla öll eftirtalinna 
skilyrða: 

a. Kaupandi hafi vöruna á brott með sér úr landi innan mánaðar frá því að kaupin voru 
gerð. 

b. Kaupverð vörunnar nemi minnst 3 000 kr. með söluskatti. 
c. Vörunni sé framvísað ásamt tilskildum gögnum við brottför, sbr. 4. og 6. gr. 

Heimilt er að endurgreiða söluskatt af vörum á einum og sama vörureikningi sé kaupverð 

þeirra samtals 3 000 kr. eða meira ásamt söluskatti, þó einn eða fleiri munir nái ekki tilskilinni 
lágmarksfjárhæð. 

4. gr. 

Við sölu skal fylla út endurgreiðsluávísun þar sem fram komi eftirfarandi upplýsingar: 
a. Nafn og heimilisfang seljanda. 

b. Dagsetning er kaup gerast. 
c. Vörutegund og magn. 

d. Verð vörunnar með söluskatti. 
e. Fjárhæð sem óskast endurgreidd. 

f. Nafn, heimilisfang og vegabréfsnúmer kaupanda. 
Seljandi skal fylla út liði a-e en kaupandi lið f. Frumrit ávísunarinnar þannig útfylltrar 

skal afhenda kaupanda. Búa skal um vöruna í lokuðum og innsigluðum umbúðum. 

B 79 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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5. gr. 
Fríhöfnin á Keflavíkurflugvelli annast endurgreiðslur samkvæmt reglum þessum. 
Við brottför úr landi um alþjóðaflugvöllinn í Keflavík skal kaupandi framvísa varningi í 

innsigluðum umbúðum og endurgreiðsluávísun í Fríhöfninni er leysir hana til sín í íslenskum 
peningum enda séu skilyrði reglna þessara að öðru leyti uppfyllt. 

Við brottför annars staðar frá landinu skal varningi í innsigluðum umbúðum framvísað 
við tollgæsluna sem ganga skal úr skugga um hvort skilyrði endurgreiðslu séu fyrir hendi. Séu 
öll skilyrði uppfyllt skal tollgæslan staðfesta það með áritun sinni á ávísunina. Kaupandi skal 
innan þriggja mánaða frá staðfestingu tollyfirvalda send Fríhöfninni á Keflavíkurflugvelli 
ávísunina, sem þá mun senda kaupanda endurgreiðsluna í erlendum gjaldeyri. 

6. gr. 
Reglur þessar sem settar eru samkvæmt heimild í 22. tl. 7. gr. laga nr. 10/1960, um 

söluskatt, með síðari breytingum, öðlast gildi frá og með 1. október 1988. 

Fjármálaráðuneytið, 31. ágúst 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 
  

Lárus Ögmundsson. 

Fylgiskjal: 

Tafla vegna endurgreiðslu söluskatts 1. október 1988. 

Sölu- Endur- Sölu- Endur- Sölu- Endur- 
upphæð greiðsla upphæð greiðsla upphæð greiðsla 

3000- 3500 450 15501-16000 2250 28001-28500 3900 
3501- 4000 550 16001-16500 2300 28501-29000 4000 
4001- 4500 600 16501-17000 2400 29001-29500 4100 
4501- 5000 700 17001-17500 2450 29501-30000 - 4200 
5001- 5500 750 17501-18000 2500 30001-30500 4300 
5501- 6000 800 18001-18500 2550 30501-31000 4400 6001- 6500 900 18501-19000 2600 31001-31500 4500 
6501- 7000 950 19001-19500 2700 31501-32000 4600 
7001- 7500 1000 19501-20000 2800 32001-32500 4700 
7501- 8000 1050 20001-20500 2900 32501-33000 4750 
8001- 8500 1100 20501-21000 3000 33001-33500 4800 
8501- 9000 1200 21001-21500 3050 33501-34000 4850 
9001- 9500 1300 21501-22000 3100 34001-34500 4900 
9501-10000 1400 22001-22500 3150 34501-35000 5000 
10001-10500 1500 22501-23000 3200 35001-35500 5100 
10501-11000 1550 23001-23500 3250 35501-36000 5200 
11001-11500 1600 23501-24000 3300 36001-36500 5300 
11501-12000 1650 24001-24500 3350 36501-37000 5400 
12001-12500 1750 24501-25000 3400 37001-37500 5500 
12501-13000 1850 25001-25500 3450 37501-38000 5600 
13001-13500 1900 25501-26000 3500 38001-38500 5700 
13501-14000 1950 26001-26500 3550 38501-39000 5800 
14001-14500 2000 26501-27000 3600 39001-39500 5900 
14501-15000 2100 27001-27500 3700 39501-40000 6000 
15001-15500 2200 27501-28000 3800 

Söluupphæð yfir 40 000: Endurgreiðsla 15% af söluupphæð. Endurgreiðslan skal ætíð ákvörðuð í heilum hundruðum 
króna. 

Endurprentað blað. 
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REGLUGERÐ 

um orlof grunnskólakennara og stjórnenda grunnskóla samkvæmt 

lögum nr. 63/1974. 

1. gr. 

Um orlofsumsókn. 

Umsókn um orlof skal vera á eyðublaði sem menntamálaráðuneytið lætur gera. 

Umsókn um orlof á næsta skólaári sendist ráðuneytinu fyrir 1. október. Í umsókn skal taka 
fram eftirfarandi: 

a) Tilgreina skal menntastofnun og námsgrein eða námgreinar þegar um er að ræða 

reglulegt nám. Sé um að ræða námsferð, skal taka fram á hvers vegum ferðin er farin, 

hvert fara skuli og í hvaða tilgangi. 

b) Hvort umsækjandi hefur sótt um eða fengið styrk til fararinnar frá öðrum en 
menntamálaráðuneytinu. 

c) Hvort umsækjandi hefur áður fengið orlof eða styrk frá menntamálaráðuneytinu eða 

fyrir milligöngu þess. 

d) Hvort umsækjandi hefur áður sótt um orlof en ekki fengið. 

e) Aðrar upplýsingar sem beðið er um á eyðublaðinu eða umsækjandi telur skipta máli. 

2. gr. 

Skilyrði fyrir veitingu orlofs. 

Umsækjandi sem æskir orlofs skal fullnægja eftirfarandi skilyrðum og skuldbindingum: 
a) Hafa gegnt kennslustarfi í 10 ár samtals, þá eigi minna en hálfu starfi, settur eða 

skipaður til að fá orlof allt að einu ári með föstum launum. 

b) Hafa gegnt kennslustarfi í 5 ár samtals, þá eigi minna en hálfu starfi, settur eða skipaður 
til að fá 2-4 mánaða orlof með föstum launum. Heimilt er að nýta slíkt orlof sem afslátt 
af kennsluskyldu. 

c) Launin á orlofstímanum skulu miðuð við meðalstöðuhlutfall umsækjanda, þau ár sem 

hann hefur verið settur eða skipaður. 
d) Umsækjandi skuldbindur sig til að starfa að skólamálum eða kennslu á vegum ríkisins 

a.m.k. þrjú ár að orlofi loknu. 

e) Orlofsþegi skal senda menntamálaráðuneytinu skýrslu um störf sín og nám á orlofstím- 

anum innan 4ra mánaða frá því að orlofi lauk. Skýrslan skal miðuð við að unnt sé að 
birta hana síðar og áskilur ráðuneytið sér rétt til þess. 
Enginn getur fengið hærri fjárhæð í orlof en nemur tveggja ára föstum launum á 

starfsævi sinni. 

3. gr. 

Afgreiðsla umsókna. 

Stefnt skal að því að afgreiðsla orlofsumsókna vegna næsta skólaárs fari fram fyrir lok 

desembermánaðar ár hvert. 

4. gr. 

Orlof í sérstöku skyni. 

Menntamálaráðuneytið getur auglýst eftir umsækjendum til að leggja fyrir sig sérstakt 

tiltekið nám gegn veitingu orlofs og/eða styrkja. 
Umsækjendur um slíkt orlof og/eða styrki skulu fullnægja þeim skilyrðum sem tilgreind 

eru í 2.gr., liðum b-e.
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S. gr. 
Um styrki veitta af orlofsfé. 

a) Af fé því sem veitt er í fjárlögum hverju sinni til orlofs grunnskólakennnara og 

b) 

b) 

d ) 

stjórnenda grunnskóla er ráðuneytinu heimilt að veita styrki þeim sem orlof hafa fengið 

sbr. 40. gr. laga nr. 63/1974 um grunnskóla 3. mgr. Einnig er ráðuneytinu heimilt að 

veita grunnskólakennurum og stjórnendum grunnskóla styrki vegna viðbótar- eða 

endurmenntunar þó þeir hafi ekki fengið orlof, enda fullnægi þeir a.m.k. þeim 

skilyrðum sem greind eru í 2. gr., lið b. Umsóknir um slíka styrki skulu hafa borist 

ráðuneytinu fyrir 1. mars og skal þar greina ástæður fyrir umsókninni t.d. kostnað 

vegna ferðalaga, skólagjöld, húsnæðiskostnað o. fl. Menntamálaráðuneytið lýkur 

afgreiðslu þeirra styrkumsókna fyrir 1. apríl. 

Menntamálaráðuneytinu er heimilt að veita af orlofsfé því sem veitt er í fjárlögum 
hverju sinni afslátt af kennsluskyldu. Miða skal kennsluafsláttinn við stöðuhlutfall og 
umfang þess náms sem umsækjandi hyggst stunda, enda fullnægi hann þeim skilyrðum 

sem greind eru í 2. gr., lið b. 

Menntamálaráðuneytið getur eitt sér eða í samráði við aðra aðila efnt til allt að 3ja 

vikna námsferða með hópum kennara á þeim árstíma sem skólar starfa ekki og veitt til 

þess styrk af orlofsfjárveitingu sem nemur allt að 2%4 af áætluðum ferða- og dvalar- 

kostnaði þeirra kennara sem þátt taka í slíkum ferðum, enda fullnægi þeir þeim 

skilyrðum sem greind eru í 2. gr., lið b. 

6. gr. 

Um missi orlofsfjár eða endurgreiðslu. 

Vanræki orlofsþegi að skila skýrslu um nám sitt og starf á orlofstímanum sbr. 2. gr., e- 

lið og/eða að orlofi hafi ekki verið varið eins og lög og reglugerð mæla fyrir um, getur 

það varðað launamisst fyrir orlofstímabilið svo og endurgreiðslu styrkja. Ef 

menntamálaráðuneytið ákveður að endurheimta laun og/eða styrk orlofsþega skal krafa 

um það gerð innan eins árs frá lokum orlofstímabils. 

Hætti orlofsþegi störfum að kennslu eða öðrum skólamálum áður en 3 ár eru liðin frá 
lokum orlofs og án þess að knýjandi ástæður séu fyrir hendi, getur menntamálaráðu- 

neytið krafist endurgreiðslu á orlofslaunum og/eða styrkjum í hlutfalli við, hve lengi 

orlofsþcginn hefur starfað að orlofi loknu. Áður en ákvæði þessu er beitt, leitar 

ráðuneytið eftir rökstuddri greinargerð orlofsþega um ástæður fyrir því að hann hætti 

störfum og einnig skal leita umsagnar nefndar þeirrar er starfar samkvæmt 8. gr. 

þessarar reglugerðar. Réttur ráðuneytisins til endurheimtu fyrnist á einu ári frá því að 

ráðuneytinu var tilkynnt um brottför úr starfi. 

7. gr. 

Um skiptingu orlofs. 

Þegar sá sem fengið hefur tveggja til fjögurra mánaða orlof samkvæmt 2. gr., b-lið hefur 

náð 10 ára starfsaldri. getur hann aftur sótt um orlof í allt að eitt ár. 

b) Sá sem starfað hefur í 10 ár og fengið orlof samkvæmt 2. gr.. a-lið getur skipt því. 

8. gr. 

Um úthlutun orlofs, styrkja og kennsluafsláttar. 

Fimm manna nefnd sem menntamálaráðuneytið skipar gerir tillögur til ráðuneytisins 

um úthlutun orlofs, styrkja og kennsluafsláttar. Nefndin skal þannig skipuð: Tveir skipaðir 

at taðuneytinu án tilnefningar og skal annar jafnframt vera formaður nefndarinnar, þrír
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skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu Bandalags kennarafélaga. Skipunartímabii nefndarinn- 
ar er Á ár. Nefndin skal m.a. taka tillit til eftirfarandi atriða: 

a) Hvers konar nám umsækjandi hyggst stunda og hversu það muni nýtast viðkomandi 

stofnun eða skólakerfinu í heild. 
b) Hvort umsækjandi hafi áður lagt fram fullgilda orlofsumsókn en ekki fengið eða getað 

notað sér orlofið. Að öðru jöfnu skal sá ganga fyrir sem áður hefur sótt. 
c) Nefndin metur í hverju einstöku tilfelli, hvort starfsaldur skuli ráða röð annars 

jafngildra umsókna. 
d) Að jafnaði skal ekki veita orlof samtímis tveim eða fleiri starfsmönnum sömu stofnunar. 

e) Sæki hjón sem bæði fullnægja orlofsskilyrðum um orlof samtímis samkvæmt 2. gr.. a. b 
og c-liðum, má veita báðum orlof, enda meti ráðuneytið gild rökin fyrir því að bæði 

hljóti orlof samtímis. Ákvæði d-liðar hér á undan skulu ekki taka til hjóna. 

9. gr. 

Yfirlitsskýrsla um orlofsveitingar. 

Að lokinni úthlutun orlofa gerir menntamálaráðuneytið skýrslu um orlofsveitingar og 

skulu þar m.a. koma fram eftirfarandi upplýsingar um orlofsþega. 
a) Nafn, kennitala, kennsluferill og vinnustaður. 

b) Lengd orlofs. 
c) Áður fengið orlof. 
d) Hvar og hvernig áætlað er að verja orlofinu. 
e) Tölulegar upplýsingar um heildarfjárveitingu til orlofs, styrkja og kennsluafsláttar svo 

og fjöldi orlofsumsókna á orlofsárinu. 

10. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 40. gr. laga nr. 63/1974 um grunnskóla, 

sbr. einnig 87. gr. sömu laga, öðlast þegar gildi. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 62/1975 um orlof kennara og skólastjóra. 

Menntamálaráðuneytið, 23. ágúst 1988. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 
  

Sólrún Jensdóttir. 

5. september 1988 Nr. 428 

AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 81. gr. 2. mgr. umferðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu 

borgarráðs, hefur verið ákveðið: 
Einstefna verður á Baldursgötu frá Óðinsgötu að Freyjugötu og að skábílastæði verði á 

sama kafla að suðaustanverðu. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 3. október 1988. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 5. september 1988. 

Böðvar Bragason.
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SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt nr. 561 frá 18. júlí 1983 um gatnagerðar- 

gjöld í Súðavíkurhreppi. 

12. gr. orðist þannig: 

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu, sem þegar hefur 

verið lögð bundnu slitlagi skal innheimta bæði A-gjald 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 færist í hærri gjaldflokk, þá skal innheimta 

gatnagerðargjald af hinu breytta húsnæði, sem nemur mismun af gjaldi reiknuðu af hinu 

breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna. 

Þegar svo hagar til að gatnagerðargjald er eingöngu ætlað til lagningar gangstétta skal 

gjaldstuðull vegna gangstéttanna ver 1/3 af gjaldstuðli fyrir viðkomandi fasteign skv. 4. gr. 

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Súðavíkurhrepps í Norður- 
Ísafjarðarsýslu staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51 16. maí 1974 um gatnagerðargjöld 

til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. september 1988. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 430 5. september 1988 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir Rafmagnsveitur ríkisins 

nr. 112, 6. apríl 1968. 

1. gr. 

3. mgr. 2. gr. breytist og orðist svo: 
Ráðherra ákveður staðartakmörk orkuveitusvæðis Rafmagnsveitna ríkisins. 

2. gr. 
4. gr. breytist og orðist svo: 

Svæðagreining Rafmagnsveitna ríkisins. 

Orkuveitusvæði Rafmagnsveitna ríkisins er skipt í 5 rekstrarsvæði. Þau eru þessi: 

Vesturlandsveita, sem afmarkast af Vesturlandskjördæmi; Norðurlandsveita vestri, sem 

afmarkast af Norðurlandskjördæmi vestra; Norðurlandsveita eystri, sem afmarkast af 

Norðurlandskjördæmi eystra; Austurlandsveita, sem afmarkast af Austurlandskjördæmi og 

Suðurlandsveita, sem afmarkast af Suðurlandskjördæmi. 

Annast sérstakur rafveitustjóri daglegan rekstur veitukerfis eins eða fleiri þessara svæða, 

undir yfirstjórn rafmagnsveitustjóra ríkisins. 
Þeim þáttum, sem hagkvæmt þykir að sameina í rekstri hinna einstöku rekstrarsvæða, er 

stjórnað og þeir framkvæmdir frá aðalskrifstofu rafmagnsveitnanna.
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3. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58/1967, öðlast þegar 

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

Iðnaðarráðuneytið, 5. september 1988. 

Friðrik Sophusson. 
Páll Flygenring. 

6. september 1988 Nr. 431 

REGLUGERÐ 

um niðurfellingu á reglugerð um vistun fanga að Bitru í Hraungerðis- 

hreppi nr. 584 6. október 1981. 

1. gr. 

Reglugerð um vistun fanga að Bitru í Hraungerðishreppi nr. 584 6. október 1981 er felld 

úr gildi. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 13. gr. sbr. 16. gr. laga um fangelsi og 

vinnuhæli nr. 38 24. apríl 1973 og öðlast gildi 1. janúar 1989. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 6. september 1988. 

Jón Sigurðsson.   
Þorsteinn A. Jónsson. 

1. september 1988 Nr. 432 

AUGLYSING 

um staðfestingu á aðalskipulagi Selfoss 1987 — 2007. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19, 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 29. ágúst 1988 

staðfest uppdrátt af aðalskipulagi Selfoss 1987 — 2007. 
Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem skipulagslög nr. 19/1964 mæla fyrir um. 

Bæjarstjórn Selfoss hefur samþykkt hann og skipulagsstjórn ríkisins afgreitt hann til staðfest- 
ingar ráðherra. 

Jafnframt er felldur úr gildi aðalskipulagsuppdráttur sá af Selfossi sem staðfestur var af 
ráðuneytinu 6. apríl 1979 sbr. auglýsingu nr. 203/1979, sem birt var í B-deild Stjórnartíðinda. 

Félagsmálaráðuneytið, Í. september 1988. 

F. h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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1134 6. september 1988 

REGLUGERÐ 

um skipun og verkefni rannsóknarnefndar, er hefur það hlutverk 

að bera kennsl á látna menn. 

Skipun nefndarinnar og skipulag. 

Stjórnarfarslega heyrir nefndin undir rannsóknarlögreglu ríkisins. 
Nefndina skipa fjórir menn, einn rannsóknarlögreglumaður, sem jafnframt er 
formaður, einn rannsóknarlögreglumaður úr tæknideild, einn réttarlæknir og einn 

tannlæknir. 
Fyrir hvern nefndarmann skulu vera a.m.k. tveir varamenn. Við skipun varamanna 
fyrir réttarlækni og tannlækni skal taka tillit til landfræðilegrar staðsetningar þeirra, 

eftir því sem tök eru á. 

Að fenginni tillögu frá rannsóknarlögreglustjóra ríkisins, réttarlæknisdeild Lækna- 

ráðs og tannlæknadeildar Háskóla Íslands, skipar dómsmálaráðherra nefndarmenn 
og varamenn til þriggja ára. 

Verkefni nefndarinnar. 

Nefndin skal leitast við að bera kennsl á menn, er margir hafa týnt lífi í flugslysi, 
skriðuföllum, snjóflóðum, flóði eða skipstapa eða öðrum náttúruhamförum, eða 

þegar óþekkt lík eða líkamsleifar finnast. 

Við störf sín skal nefndin tryggja að gögn, sem finnast og geta haft þýðingu við að 

varpa ljósi á orsakir óhapps eða ábyrgð á óhappi, verði varðveitt. 

Nefndin skal halda gerðabók um rannsóknir sínar. Í hana skal færa nákvæmlega allar 

niðurstöður. 

Nefndinni ber að semja skýrslu um niðurstöður sínar. Þegar þær lúta að því að kennsl 

séu borin á einhvern, skal tilgreint á hvaða atriðum niðurstöðurnar séu byggðar. 
Ríkissaksóknari getur gefið nánari fyrirmæli um það, hvenær einstök lögreglustjóra- 

embætti skuli gera rannsóknarlögreglu ríkisins viðvart um mál, sem greinir í lið 2.1 og 
um samvinnu nefndarinnar og hlutaðeigandi lögreglustjóraembættis. 

Skipun nefndarinnar í einstöku máli. 

Rannsóknarlögreglustjóri ákveður í samráði við hlutaðeigandi lögreglustjóra og 
formann nefndarinnar, hvort nefndin fullskipuð eða einstakir nefndarmenn taki þátt 
í rannsókn tiltekins máls. 

Á sama hátt skal ákveða hvort kveðja skuli aðra sérfræðinga til. 

Þegar ákvörðun er tekin samkvæmt lið 3.1 eða 3.2 skal leitast við, eftir því, sem tök 

eru á, að kveðja til nefndarmenn frá þeim landshluta sem rannsókn fer fram í. 

Staður sem rannsókn fer fram á. 
Rannsóknarlögreglustjóri ákveður að höfðu samráði við hlutaðeigandi lögreglu- 
stjóra og formann nefndarinnar hvort störf nefndarinnar skuli fara fram að nokkru 

eða öllu leyti á vettvangi eða annars staðar. 

Ef rannsókn þarf að fara fram erlendis, að nokkru eða öllu leyti, þarf að leita 
ferðaheimildar hjá dómsmálaráðuneytinu með venjulegum hætti. 

Fundir nefndarmanna. 

Nefndarmenn og staðgenglar þeirra skulu hið minnsta koma saman til fundar einu 

sinni á ári, þar sem þeir beri saman bækur sínar um helstu nýjungar í tækjabúnaði og
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starfsaðferðum á þessu sviði. Á fundunum skal einnig ræða annað, er máli skiptir 
varðandi störf nefndarinnar. 

5.2 Formaður skal sjá til þess að fundargerð verði rituð og rannsóknarlögreglu ríkisins 
sent eintak hennar. 

5.3 Við lok hvers árs skal formaður taka saman greinargerð um störf nefndarinnar, er 
verði hluti af ársskýrslu rannsóknarlögreglu ríkisins. 

6. Kostnaður af störfum nefndarinnar. 

6.1 Ekki skal greiða lögreglumönnum, sem skipaðir eru í nefndina, sérstaklega fyrir störf 

eirra. 
6.2 þorir störf annarra nefndarmanna skal greiða þóknun samkvæmt gildandi töxtum 

fyrir sérfræðistörf. Þóknunin greiðist úr ríkissjóði samkvæmt venjulegum greiðslu- 

skilmálum. 

6.3 Ferðakostnaður vegna funda samkvæmt lið 5.1 og norrænna funda skal greiðast af 
rekstrarfé rannsóknarlögreglu ríkisins. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 9. gr. laga nr. 108 28. desember 1976 um 
rannsóknarlögreglu ríkisins, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. október 1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 6. september 1988. 

Jón Sigurðsson. 
  

Þorsteinn Geirsson. 

15. september 1988 Nr. 434 

REGLUGERÐ 
um breytingu á reglugerð um slátrun, mat og meðferð sláturafurða 

nr. 188 6. apríl 1988. 

1. gr. 
20. gr. orðist svo: 

Svínakjöt. 
Fitustig ákvarðast með tveimur mælingum, þ.e. minnsta fituþykkt á miðjum hrygg, mælt 

frá háþorni (F1) og mesta fituþykkt á herðum (F2). 
Við kjötmat ber að greina svín í þrjá aðalflokka: grísi, gyltur og gelti, og merkja kjöt í 

hverjum þeirra sem hér segir: 

1. Grísir. 
Ung svín, geltir, sem vanaðir hafa verið innan 3ja mánaða aldurs, og gyltur sem ekki hafa 

gotið. Grísaskrokkar vegi að hámarki 85 kg og skiptast í fjóra flokka eftir þyngd og fitustigi. 
Fitustig ákvarðast með tveimur mælingum, þ.e. minnstu fituþykkt á miðjum hrygg (F1) og 
mestu fituþykkt á herðum (F2). Flokkarnir eru eftirfarandi: 
GRÍS I*: Skrokkar sem vega yfir 55 kg, hafa vel vöðvafyllt læri, F1 sé minna en 20 mm 

og F2 minna en 35 mm. Spiklag skal vera jafnt, þétt, fíngert og hvítt. Útlit 
skrokksins og verkun óaðfinnanleg. 

GRÍS I: Skrokkar sem vega yfir 36 kg, F1 sé minna en 20 mm og F2 minna en 38 mm. 
Spiklag skal vera jafnt, þétt, fíngert og hvítt. Útlit skrokksins og verkun góð. 
Krafa um vöðvafyllingu minni en í GRÍS I*.
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UNGGRÍS: Ungir grísir sem vega allt að 36 kg, aldur allt að 3ja mánaða. Útlit og verkun 
óaðfinnanleg, fitudreifing jöfn og Fl minna en 18 mm. 

GRÍS 1: Skrokkar með Fl frá 20 til 23 mm og fita annars staðar á skrokknum mikil og 
ójöfn. Í þennan flokk skal einnig setja skrokka með minni háttar útlitsgalla. 

GRÍS HI: Ohóflega feitir skrokkar, Fl yfir 23 mm, eða mjög rýrir skrokkar. Einnig skal 

meta í þennan flokk grísi með meiriháttar útlitsgalla, svo sem mikil einkenni 

kláðasýkingar, bitsár, vansköpun og aðra þá útlitsgalla sem rýra verulega 
verðgildi þeirra. 

2. Gyltur. 
Gyltur sem ganga með fóstri eða hafa gotið eða leggja sig á yfir 85 kg fallþunga. Gyltur 

aðgreinast í tvo flokka: 

GYLTA I:  Skrokkar af ungum, vöðvafylltum og vel útlítandi gyltum, sem ekki teljast 
óhóflega feitar. F1 ekki yfir 35 mm. 

GYLTA II:  Skrokkar af öðrum gyltum. 
3. Geltir. 

Geltir á öllum aldri, sem ekki hafa verið vanaðir innan þriggja mánaða aldurs, svo og 
geltir sem leggja sig á yfir 85 kg. 

GÖLTUR I: Skrokkar af ungum, vel útlítandi göltum, sem ekki vega yfir 100 kg. 
GÖLTUR II: Skrokkar af öðrum göltum. 
4. Svínakjöt í heilbrigðisflokki 2: 

Kjöt af svínum sem kjötskoðunarlæknir dæmir í heilbrigðisflokk 2 (sbr. 12. gr. reglugerð- 
ar nr. 168/1970), skal merkt þannig: 

a. Kjöt af grísum, GRÍS IV. 
b. Kjöt af öðrum svínum, SVÍN IV. 

2. gr. 
5. mgr. 33. gr. falli brott. 

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, 15. september 1988. 

Jón Helgason. 
  

Jón Höskuldsson. 

Nr. 435 14. september 1988 

AUGLÝSING 
um umferð í Tálknafjarðarkauptúni. 

Að fengnum tillögum hreppsnefndar Tálknafjarðarhrepps og samkvæmt heimild í 2. 

mgr. 81. gr. umferðarlaga nr. 50 frá 30. mars 1987, eru hér með settar eftirfarandi reglur um 

umferð í Tálknafjarðarkauptúni: 

1) Strandgata njóti forgangs gagnvart götum, sem að henni liggja: 

a) Biðskylda verði á Lækjargötu gagnvart Strandgötu. 

b) Biðskylda verði á Hafnargötu gagnvart Strandgötu. 

c) Biðskylda verði á Hrafnadalsvegi gagnvart Strandgötu.
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2) Lækjargata njóti forgangs gagnvart hliðargötum: 

a) Biðskylda verði á Miðtúni gagnvart Lækjargötu. 
b) Biðskylda verði á Túngötu gagnvart Lækjargötu beggja vegna. 
c) Biðskylda verði á Móatúni gagnvart Lækjargötu beggja vegna. 

3) Hrafnadalsvegur njóti forgangs gagnvart Bugatúni: 

a) Biðskylda verði á Bugatúni gagnvart Hrafnadalsvegi. 
4) a) Settar verði gangbrautir á Lækjargötu við Móatún, Túngötu og við Strandgötu. 

b) Sett verði gangbraut á Túngötu við Lækjargötu. 
c) Sett verði gangbraut á Miðtún við Lækjargötu. 

d) Sett verði gangbraut á Strandgötu utan til við Tunguá. 
5) Bannað að leggja ökutækjum við efri kant götu í Móatúni, Túngötu, Miðtúni og 

Strandgötu. Bannað að leggja ökutækjum í Lækjargötu. 

6) Umferð vörubifreiða bönnuð í Lækjargötu, Móatúni, Túngötu og Miðtúni nema til 

losunar eða lestunar. 

7) Umferðarmerkið „BÖRN“ verði sett upp við afleggjara að leikskóla og við Strandgötu 
við netaverkstæði (Nýja-Bæ) og verði síðartalda merkið með undirmerkinu 

„SKÓLI“. 

Reglur þessar taka gildi 1. október 1988 og eru þá numin úr gildi þau ákvæði eldri 

auglýsinga um umferð í Tálknafirði, sem brjóta í bága við ákvæði auglýsingar þessarar. 

Lögreglustjórinn í Barðastrandarsýslu, 14. september 1988. 

Stefán Skarphéðinsson. 

15. september 1988 Nr. 436 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 443 25. september 1987 um fullvirðisrétt 

til framleiðslu sauðfjárafurða verðlagsárið 1988-1989. 

1. gr. 

2. mgr. 6. gr. orðist svo: 
Nýti framleiðandi ekki allan fullvirðisrétt sinn skv. 3. og 4. gr. með innleggi kindakjöts í 

afurðastöð fyrir 15. nóvember 1988, með ráðstöfun skv. 1. mgr. 7. gr. eða með því að gera 
staðfest samkomulag við afurðastöð um að nýta hann með innleggi síðar á verðlagsárinu 1988/ 

1989, greiðir ríkissjóður fyrir hinn ónýtta fullvirðisrétt. Greiðsla fyrir ónýttan fullvirðisrétt 

skal svara til hlutfalls launa- og fjármagnskostnaðar vextir af fjárfestingu í haustgrundvallar- 
verði sauðfjárafurða 1988. Framleiðsluráð landbúnaðarins annast greiðslur þessar skv. nánari 

reglum, er landbúnaðarráðherra setur. Ekki verður greitt fyrir ónotaðan rétt, ef framleiðsla á 

árinu nær ekki 50% af fullvirðisrétti viðkomandi býlis. Heimilt er þó að greiða þeim 
framleiðendum fyrir ónýttan fullvirðisrétt sem skáru niður vegna riðu og hófu fjárbúskap á ný 

árin 1985-1987, þó að framleiðsla þeirra sé innan við 50%. Greiðsla til þeirra verður þó að 
hámarki 50% af fullvirðisrétti viðkomandi býlis. 

2. gr. 
1. mgr. 7. gr. orðist svo: 
Framleiðanda er heimilt að ráðstafa fullvirðisrétti og tilsvarandi búmarki milli lögbýla, 

enda sé ekki um skammtímaráðstöfun að ræða og fyrir liggi samþykki viðkomandi búnaðar-
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sambands. Tilkynning um ráðstöfun þessa, studd skriflegu samþykki búnaðarsambands og 
eigenda viðkomandi lögbýla, skal hafa borist Framleiðsluráði landbúnaðarins fyrir |. 

nóvember 1988. 

3. gr. 
Á eftir 8. gr. komi ný grein, 8. 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 1987 skv. 

þjóðskrá. 
2. Framleiðandi utan lögbýlis getur tekið allt að 60 kg af ófrystu kjöti auk sláturs af eigin 

framleiðslu. 

Taki framleiðandi meira út en getur í 1. og 2. tl. 1. mgr., skerðist fullvirðisréttur hans um 

það magn. Jafnframt skerðist heildarfullvirðisréttur til framleiðslu á kindskjöti sbr. 2. gr. um 

sama magn. Óheimilt er að taka kjöt 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 þessara skal senda Framleiðslu- 
ráði landbúnaðarins með sláturskýrslum. Skal ráðið annast útreikninga er sýna breytingu 

fulivirðisréttar skv. reglum þessum og tilkynna það viðkomandi afurðastöð áður en fullnaðar- 
uppgjör 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 - ekki verslunarvara“. 
Stimpla skal skrokka á sex stöðum alls. Hvorn helming skal stimpla á þremur stöðum, á bóg, 
hrygg og læri. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í lögum nr. 46, 27. júní 1985 um framleiðslu, 
verðlagningu og sölu á búvörum og öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi felld 
reglugerð nr. 306 14. júní 1988. 

Landbúnaðarráðuneytið, 15. september 1988. 

Jón Helgason.   
Jón Höskuldsson. 

Nr. 437 6. september 1988 

REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Andakíls, Andakílshreppi. 

1. gr. 

Vatnsveitan er eign Andakílshrepps. Heimili hennar og varnarþing er í Andakílshreppi. 

2. gr. 

Hreppsnefnd Andakílshrepps fer með yfirstjórn vatnsveitunnar, sér um fjárreiður 
hennar og bókhald. Reikningsár veitunnar er almanaksárið, skulu reikningar hennar
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endurskoðaðir af endurskoðendum hreppsreikninga og fylgja hreppsreikningum ár hvert. 
Heimilt er hreppsnefnd að ráða sérstakan umsjónarmann vatnsveitunnar, er hafi eftirlit 

með henni, annist viðhald hennar og endurbætur að því marki sem hreppsnefnd ákveður. 

3. gr. 

Vatnsveitunni er ætlað að sjá íbúum hreppsins milli Andakílsár og Grímsár fyrir vatni til 
heimilisþarfa og atvinnustarfsemi eftir ákvörðun hreppsnefndar. 

d. gr. 

Innheimta skal heimtaugagjald hjá nýjum notendum. 

Heimtaugagjald af hverri íbúð skal vera kr. 50 000 og kr. 70 000 af hverju lögbýli, og 
felast þar í ein íbúð og öll útihús. 

Heimtaugagjald breytist í hlutfalli við breytingar á byggingavísitölu frá 1. janúar 1988. 

5. gr. 

Skylt er þeim sem vill nota vatn frá vatnsveitunni að fara eftir fyrirmælum ráðamanna 
veitunnar um efni, lagningu og viðhald vatnsæða sinna og annað það er lýtur að vatnslögnum í 

og við hús, og að eyða ekki vatni að óþörfu. 

Heimilt er umsjónarmanni vatnsveitunnar að fara um hús og lóðir vatnsnotenda til að 

athuga vatnslagnir og gera þær ráðstafanir í þágu veitunnar sem hann telur nauðsynlegar. 

Loka má fyrir vatn meðan hreinsun eða viðgerð fer fram á geymum eða æðum veitunnar, enda 

skal slíkt tilkynnt fyrirfram ef þess er kostur. 

6. gr. 

Heimilt er að loka vatnsæðum hjá þeim sem vanrækja að gera við bilanir á pípum eða 

tækjum, eyða vatni að óþörfu eða greiða ekki vatnsskatt eða tengigjald á réttum gjalddaga. 
Fullan vatnsskatt ber að greiða fyrir þann tíma sem vatnsæðar eru lokaðar af fyrrgreind- 

um ástæðum. 

7. gr. 

Af öllu íbúðarhúsnæði á vatnsveitusvæðinu, sem sérmetið er til fasteignamats og vatni er 
veitt í, skal greiða vatnsskatt sem nemur 0,3% af fasteignamatsverði árlega, þó eigi lægra en 
kr. 3 000 sem breytist í hlutfalli við breytingar á byggingavísitölu 1. janúar 1988. 

Af öllum gripahúsum skal greiða vatnsskatt í hlutfalli við ærgildafjölda samkvæmt 
ásetningsskýrslum næstliðið haust. Búfé skal umreiknað til ærgilda samkvæmt mati Búnaðar- 
félags Íslands. 

Af hverju ærgildi skal greiða sem nemur 0,5% af meðal vatnsskatti íbúða á veitusvæðinu. 

8. gr. 

Við alla þá sem ekki falla innan ákvæða 4. og 7. greina skal gera sérstakan samning um 

vatnsafnot og gjöld, svo og gjalddaga. Að öðru leyti gilda hin ýmsu ákvæði reglugerðarinnar 

gagnvart slíkum notendum. 

9. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að breyta vatnsgjöldum samkvæmt reglugerð þessari um allt að 
50% til hækkunar eða lækkunar bæði í heild og einstökum liðum, fyrir eitt ár í senn. 

10. gr. 
Hreppsnefnd getur krafist þess að fyrirtæki og aðrir vatnsnotendurgreiði vatnsskatt eftir 

mæli. Skal þá vatnsveitan leggja til mæli og sjá um uppsetningu og rekstur hans. Vatnsnotandi 

greiði uppsetningarkostnað, mælaleigu og vatnsskattinn sjálfan samkvæmt gjaldskrá.
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11. gr. 
Vatnsskattur innheimtist með fasteignagjöldum og fylgi gjalddögum þeirra eftir ákvörð- 

un hreppsnefndar hverju sinni. 
Greiðist skatturinn ekki á gjalddaga falla á hann dráttarvextir. Vatnsskattinn má einnig 

taka lögtaki og er hann tryggður með lögveði í eigninni næstu tvö ár eftir gjalddaga með 

forgangsveði fyrir hverskonar samningsveði eða aðfararveði. 

12. gr. 

Ákvæði til bráðabirgða. Af íbúðarhúsnæði sem áður var tengt vatnsveitu Bændaskólans á 

Hvanneyri og ekki er í eigu hans eða áður hefur verið tekið heimtaugagjald af, skal greitt 
stofngjald kr. 7 500 af hverri íbúð. Um vatnsgjöld af húseignum skólans skal fara eftir 
ákvæðum samnings hreppsnefndar Andakílshrepps og bændaskólans um yfirtöku á vatns- 
veituskólans. 

13. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. 

Reglugerð þessi sem er samin og samþykkt af hreppsnefnd Andakílshrepps staðfestist 
hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 6. september 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Húnbogi Þorsteinsson. 

Nr. 438 5. september 1988 

REGLUGERÐ 

fyrir Akraneshöfn. 

I. KAFLI 

Mörk hafnarsvæðis. 

1. gr. 

1.1. Hafnarsvæði Akraneshafnar er fyrir strandlengju lögsagnarumdæmis Akraneskaup- 

staðar frá Sólmundarhöfða í suðaustri til Vestriflasartáar. 
1.2. Takmörk hafnarinnar á sjó eru: Vestriflasartá í Suðurflasarenda og þaðan í Þjótarsker, 

en að sunnan Og austan markast höfnin af beinni línu sem dregin er úr Þjótarskeri í 
vestanverðan Sólmundarhöfða. 

1.3. Takmörk hafnarinnar á landi eru fyrir strandlengju Akraneskaupstaðar frá Sólmundar- 
höfða í suðaustri með ströndinni um Langasand og Faxabraut, um göngustíg upp að 
Ferjubryggju meðfram Halakotsbakka um Akursbraut yfir Steinsvör fyrir Syðriflös og 
um Lambhúsasund með Bakkatúni en þaðan um Krókatún að Krókalóni, vestur 
Grenjar og þaðan í Vestriflasartá. 

1.4. Ytri oginnri höfn: Höfninni er skipt í tvennt, annars vegar Lambhúsasund að vestan, en 

hins vegar Krossvík að austan. Mörk ytri og innri hafnar eru dregin með línu úr enda
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1.5. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4.1. 
4.2. 

Norðurgarðs í Lambhúsasundi með stefnu hans og línu úr enda ytri hafnargarðs í 

Krossvík með stefnu hans í vestanverðan Sólmundarhöfða. 

Landssvæði hafnarinnar skiptist í: 

- bryggjur; 
- götur; 

- farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði; 

- lóðir, iðnaðar- og baksvæði. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 

Akraneskaupstaður er eigandi hafnarinnar og bæjarstjórn fer með stjórn hafnarmála 
undir yfirumsjón samgönguráðuneytisins. 
Hafnarstjórn fer með framkvæmd hafnarmála í umboði bæjarstjórnar. Hafnarstjórn 
skal skipuð 5 fulltrúum, er bæjarstjórn kýs og jafnmörgum til vara. Bæjarstjórn kýs 

formann hafnarstjórnar. 

Auk hinna kjörnu fulltrúa á hafnarstjóri og yfirhafnarvörður sæti í hafnarstjórn með 
málfrelsi og tillögurétt. 

Skrifstofa Akraneskaupstaðar skal annast alla útsendingu reikninga, innheimtu og 

bókhald fyrir hafnarsjóð. 

3. gr. 

Hlutverk og valdssvið hafnarstjórnar. 

Hafnarstjórn gerir fjárhagsáætlun fyrir hafnarsjóð, þar sem fram kemur viðhald hinna 
ýmsu hafnarmannvirkja svo og nýbyggingar. Hafnarstjórn skal leggja fjárhagsáætlunina 

fyrir bæjarstjórn til staðfestingar. Hafnarstjórn skal leita staðfestingar bæjarstjórnar á 
lántökum og öðrum fjárhagsskuldbindingum. 
Hafnarstjórn hefur endanlegt ákvörðunarvald um: 
- Rekstur hafnarinnar, svo sem ráðstöfun á aðstöðu þ. m. t. leiga á húsnæði í eigu 

hafnarinnar. Lóðaleigusamningar skulu þó staðfestir af bæjarstjórn; 

- leyfisveitingar til starfsemi á hafnarsvæði og vald til að banna eða takmarka afnot 
hafnarsvæða fyrir starfsemi er hún telur torvelda eðlilega hafnarstarfsemi. 

Hafnarstjórn gerir tillögur til bæjarstjórnar varðandi skipulagsmál á hafnarsvæðinu, 
enda hafi tillögurnar fengið umfjöllun skipulagsnefndar. Byggingamál á hafnarsvæðinu 
skulu hljóta umfjöllun hafnarstjórnar áður en þau eru lögð fyrir bæjarstjórn. Hafnar- 

stjórn fer með eftirlitshlutverk á hafnarsvæðinu með byggingu mannvirkja sem 

undanþegin eru ákvörðun byggingalaga nr. 54/1978. 
Hafnarstjórn gerir tillögur til bæjarstjórnar um ráðningu fastra starfsmanna hafnarinn- 

ar. 

4. gr. 

Hlutverk hafnarstjóra. 

Bæjarstjórinn á Akranesi er jafnframt hafnarstjóri, nema bæjarstjórn ákveði annað. 
Hafnarstjóri fer með daglega stjórn hafnarinnar í umboði hafnarstjórnar. Hafnarstjóri 
undirbýr fundi hafnarstjórnar og veitir viðtöku erindum, sem leggja skal fyrir fundi 
stjórnarinnar. Hafnarstjóri sér um undirbúning að gerð fjárhagsáætlunar og hefur 

eftirlit með því að fjárhagsáætlun hvers árs sé fylgt. Hann er yfirmaður starfsmanna 
Akraneshafnar.
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4.3. 

4.4. 

S.1. 

5.2. 

5.3. 

6.1. 

7.1. 

1.2. 

7.3. 

14. 

15. 

Hafnarstjóri skal vinna störf sín í samræmi við ákvæði hafnalaga, hafnarreglugerðar og 

fara að öðru leyti eftir samþykktum hafnarstjórnar og bæjarstjórnar. 

Hafnarstjóri eða sá er hann felur slíkt, skal sjá um að gætt sé reglu á höfninni og á landi 

hennar og er öllum skylt að hlíta fyrirmælum hans þar að lútandi. 

5. gr. 

Aðrir starfsmenn hafnarinnar. 

Fastir starfsmenn hafnarinnar eru skv. samþykktu skipulagi fyrir Akraneshöfn: Yfir- 

hafnarvörður, hafnarverðir og vigtarmenn. Þeir starfa samkvæmt samþykktum starfs- 

lýsingum sem eru hluti af ráðningarsamningi þeirra. 

Hafnarstarfsmenn, sem hafa umsjón með eignum hafnarinnar, gæta reglu og sinna 

hafnarvörslu, skulu bera skilríki um starf sitt og/eða einkennisbúning, samkvæmt 

ákvörðun hafnarstjórnar. 
Fyrirmælum starfsmanna hafnarinnar skal hlýða þegar í stað. Verði ágreiningur um 

ákvörðun er heimilt, að óska eftir úrskurði hafnarstjórnar. 

III. KAFLI 

Umferð skipa. 

6. gr. 

Skilgreining á skipi. 

Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljótandi far, sem nota má sem flutningstæki, 

dvalarstað, vinnustað, framleiðslustað eða geymslustað þar með taldir kafbátar. 

7. gr. 

Almennar reglur við komu og brottför. 

Við komu og brottför skulu skip önnur en fiskiskip hafa þjóðfána við hún. 

Þjónusta við skip er unnin af hafnarvörðum og/eða undir stjórn þeirra í umboði 
hafnarstjórnar. Skip skulu við komu, brottför og siglingu um hafnarsvæði hafa opna 

talstöð á viðskiptabylgju Akraneshafnar (RÁS 14. VHF). 
Sérhvert skip skal boða áætlaða komu sína (ETA) til hafnarvarða með fjarskiptasam- 
bandi eða gegnum umboðsmenn með minnst 24 klst. fyrirvara, en fiskiskip sem koma til 

hafnar oftar en vikulega í síðasta lagi með 1 klst. fyrirvara. Farskip skulu tilkynna 

brottför með minnst 3 klst. fyrirvara og allar breytingar á fyrri tilkynningum strax og 

ákveðnar eru. Skip, sem lætur úr höfn án hafnsögumanns, skal tilkynna brottför til 

hafnarvarða. 
Skipstjóri skal við komu til hafnar gefa hafnarvörðum eftirfarandi upplýsingar: 
- skipsnafn, heimahöfn, stærð samkvæmt mælibréfi, djúprista og síðasti viðkomustað- 

ur; 
- nafn skipstjóra; 
- stærð áhafnar og fjöldi farþega; 

- tegund og magn farms; 

- um hættulegan flutning, tegund og magn; 
- um hugsanlega sjúkdóma um borð; 

- nafn umboðsmanns og útgerðar. 
Reglur þessar eiga ekki við um ferðir Akraborgar. 
Búnaður skipa skal uppfylla kröfur alþjóðasamþykkta, sem íslensk stjórnvöld hafa 

staðfest, sérreglur Siglingamálastofnunar ríkisins, svo og reglur samgönguráðuneytis- 

ins. Skipstjórnarmenn skulu sýna hafnarstarfsmönnum, ef óskað er, skírteini um 

fullnægjandi búnað skipa sinna.
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8.1. 

8.2. 

8.3. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

9.8. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

8. gr. 
Hafnsaga og önnur þjónusta við skip. 

Sérhvert skip, sem ætlar til Akraness og nota vill hafnsögumann, skal gera boð um það 

til hafnarvarða með minnst 3 klst. fyrirvara. Er hafnsögumanni skylt að fara til móts við 

skipið, allt að 1/2 sjómílu út fyrir ystu mörk hafnarinnar ef skipstjóri æskir þess og 

mögulegt er. Vísar þá hafnsögumaður skipinu leið til hafnar og má eigi yfirgefa það án 

samþykkis skipstjóra, fyrr en skipið er lagst við festar á höfninni. Heimilt er hafnsögu- 

manni meðan hann hefur ekki lokið starfi sínu að banna hverjum þeim sem ekki á 

lögmætt erindi að koma á skipsfjöl. Meðan hafnsögumaður dvelur um borð, ber að sjá 

honum fyrir fæði. 

Um réttarstöðu hafnsögumanna vísast til laga um leiðsögu skipa nr. 48/1933. 
Hafnarverðir sjá um bindingu skipa, vatnsafgreiðslu og tengingu rafmagns. Hafnar- 

stjóri eða yfirhafnarvörður getur í vissum tilfellum veitt undanþágu frá slíku. 

Ekkert erlent skip má fara í innri höfnina eða út úr henni, án hafnsögumanns. Íslensk 
skip, sem flytja mikið magn af hættulegum varningi, skulu taka hafnsögumann við 

siglingu inn í, út úr, eða um innri höfnina, svo og önnur íslensk flutningaskip og fiskiskip 
lengri en 60 metrar (mesta lengd). Heimilt er hafnsögumanni að veita undanþágu frá 

hafnsöguskyldu ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

9. gr. 
Umferð um höfnina. 

Skipstjóri, sem ekki hefur hafnsögumann um borð, skal með talstöðvarsambandi við 

hafnarverði fá upplýsingar um hvar hann getur bundið skip sitt, áður en hann kemur að 
bryggju. Óheimilt er að binda skip annars staðar en þar sem starfsmenn hafnarinnar 
vísa til. 
Skip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli að öðrum skipum eða hafnarmann- 
virkjum stafi hætta af því. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 

Sérhvert skip, sem ekki er bundið við bryggju, skal hafa uppi fyrirskipuð ljós og 
dagmerki. 

Skemmti- og smábátar, þar með taldir ára- og seglbátar, skulu svo sem frekast er unnt 

forðast siglingaleiðir stærri skipa, sem eru á leið til eða frá höfninni. Ennfremur skal 

sýna sérstaka aðgæslu er skip eru að leggja að og frá viðlegu. 
Á innri-höfninni má ekki sigla skipum hraðar en svarar 4 sjómílum á klst., en þó aldrei 

hraðar en aðstæður og góð sjómennska leyfa. Sérstök aðgát skal sýnd þegar siglt er 
nálægt smábátum og farið er um svæði, þar sem unnið er að dýpkun, köfun og þess 

háttar, enda skal við slík störf hafa uppi viðeigandi merki. 

Bannað er að blása í flautur eða lúðra á innri-höfninni nema umferð eða hafnarmann- 

virkjum stafi hætta af straumi frá aðal- eða þverskrúfum. 

Ekkert skip má liggja við akkeri nema með leyfi yfirhafnarvarðar. 

10. gr. 

Skip í viðlegu. 

Skip telst í viðlegu, er það liggur við bryggju, utan á öðru skipi eða föst legufæri og er í 

eða bíður eftir afgreiðslu eða þjónustu. 

Skip hljóta viðlegu í sömu röð og þau koma til hafnar. Undanskilin eru skip, sem hafa 

fastar viðlegur eða umsamin forgangsafnot bryggja svo og skemmtiferðaskip. 

Ekki má festa skip við bryggjur nema við festarhringa eða festarstólpa. Festum skal 

þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð um bryggjurnar og skulu festar 

auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki yfirhafnarverði þessa ekki 

B 80
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10.4. 

nægilega gætt, getur hann krafist, að bætt sé úr því tafarlaust. Skylt er að hafa hlífar milli 

skips og bryggju ef yfirhafnarvörður krefst þess. 
Þegar búið er að leggja skipi við bryggju, má ekki flytja það innan hafnar án leyfis 

yfirhafnarvarðar, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið, ef yfirhafnarvörður skipar svo 

fyrir. 
10.5 Skip, sem ekki er verið að lesta eða losa, eða eru ekki í rekstri, mega aldrei liggja svo í 

10.6. 

höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt að hlýða boðum starfsmanna 

hafnarinnar um flutning þeirra. 

Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið samkvæmt ákvæðum þessa töluliðs eða 

dragist flutningur þess fram yfir þann tíma, er yfirhafnarvörður hefur fyrirskipað er 

yfirhafnarverði heimilt að láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð skipseiganda. 

Hafnarverðir ákveða legur fyrir skip við viðeigandi mannvirki eftir því sem rými leyfir. 

Þegar skip er sjósett eða siglt í höfn, skal eigandi tilkynna það hafnarvörðum. Skip þessi 

eru á ábyrgð eigenda sama hvort þau eru á floti í höfninni eða á landi hennar. Heimilt er 

að fela félögum smábátaeigenda umsýslu á ákveðnum svæðum undir eftirliti hafnar- 

stjóra samkvæmt nánari reglum. 

11. gr. 

Skip í lægi. 

11.1 Skip telst í lægi er það liggur fyrir akkeri eða öðrum legufærum og er ekki í rekstri. 

11.2 

12.1. 

12.2. 

12.3. 

12.4. 

12.5. 

12.6. 

Skipum, sem leggja skal í lægi, má aðeins leggja á þeim stöðum, er yfirhafnarvörður 

leyfir. Skipunum skal lagt undir umsjá yfirhafnarvarðar og legufæri ákveðin í samráði 

við hann. Eftirlit og viðhald legufæra er á ábyrgð skipseigenda. Meðan skip liggur 

mannlaust í lægi, skal ekki sjaldnar en tvisvar í mánuði farið út í það til þess að líta eftir, 

hvort legufæri eða annað hafi haggast eða bilað, og ef svo reynist, skal lagfæra það svo 

fljótt sem auðið er. 

Áður en skipstjóri fer af skipinu, skal hann skriflega tilkynna hafnarstjóra um aðila, 

búsettan á Akranesi, sem hafa skal umsjón skipsins á hendi. Beinir hafnarstjóri til hans 

öllum fyrirskipunum, sem skipið varða. Sér hann um að þeim sé fullnægt. Verði dráttur 

á því. skal hafnarstjóri láta fullnægja þeim, en skipseigandi greiði allan kostnað, sem af 

því leiðir. 

IV. KAFLI 

Afnot hafnarmannvirkja og landssvæða. 

12. gr. 

Lestun og losun. 

Afnot hafnarmannvirkja og lands er öllum heimil að fengnu leyfi hafnaryfirvalda og 

gegn greiðslu gjalda samkvæmt gjaldskrá. 

Hafnarstjórn ber enga ábyrgð á varningi eða öðrum eignum, sem geymdar eru á 

hafnarsvæðinu. 
Við lestun og losun skal viðhafa fyllstu gætni til að koma í veg fyrir óeðlilegt slit 

mannvirkja og búnaðar. Ekki má draga þunga hluti eftir bryggju, né sturta varningi af 

bílum án eðlilegs hlífðarlags. 
Hafnarstjóri getur sett hraða- og þungatakmarkanir á hafnarsvæðinu. Í sérstökum 

tilfellum er þó hafnarstjóra heimilt að veita undanþágu frá slíku. 

Óheimilt er að geyma tækjabúnað á hafnarsvæðinu án leyfis hafnaryfirvalda. 

Þeir munir eða vörur, sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja á bryggjum 

eða annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu,
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12.7. 

12.8. 

13.1. 

13.2. 

13.3. 

14.1. 

14.2. 

nema með sérstöku leyfi hafnarstjóra. Hafnarstjóri getur flutt vörur og muni, sem 

geymdir eru í óleyfi, burt á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans. 

Við lestun og losun á sandi, kolum og öðru þess háttar, er skylt að hafa nægilega sterkar 

hlífar milli skips og bryggju, svo að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi gætt, getur 
hafnarstjóri stöðvað verkið uns bætt hefur verið úr því, sem áfátt er. 
Þegar lokið er lestun eða losun skal sá er séð hefur um lestun eða losun, láta ræsta 

bryggju þá eða hafnarbakka, sem notuð hefur verið. Farist það fyrir, skal hafnarstjóri 

sjá um að það sé gert, en afgreiðslumaður skipsins greiði allan kostnað sem af því leiðir. 

13. gr. 

Meðferð eldfims og hættulegs varnings. 

Skip, sem flytja sprengiefni, eldfima vökva, lofttegundir undir þrýstingi (flöskugas) eða 

efni, sem við vissar aðstæður valda eld- og sprengihættu, mega ekki leggjast að bryggju 

fyrr en leyfi hefur verið veitt til þess. Skipstjóra eða umboðsmanni ber að tilkynna 
hafnarstjóra og slökkviliðsstjóra um farminn 24 klst. fyrir áætlaðan komutíma. 
Tilkynningarskyldan nær til efna, sem samkvæmt IMDG (International Maritime 

Dangerous Goods Code) flokkast í flokka 1,2,3,40g 5. Í tilkynningu skal greina nafn á 
varningi, magn, pökkun og lestun. Sem dæmi um hættulegan varning má nefna: Púður, 

dýnamít, geomit, hlaðnar patrónur, bensín steinolíu aceton, terpentínu, toluol, ýmsar 
gastegundir, kalciumkarbit, ammoníumnítrat, natriumklorat og geislavirk efni. 
Losun á vörum, sem um ræðir í þessari grein skal að jafnaði framkvæmd strax og skip 

hefur lagst að bryggju og á undan losun á öðrum varningi. Við lestun skal slíkur farmur 
lestaður síðast, og skal skip láta úr höfn strax að lestun lokinni. Álíti hafnarstjóri að 
hætta geti stafað af lestun eða losun eldfimrar vöru, getur hann stöðvað verkið uns 
nauðsynlegar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar. 
Skylt er að hafa öryggisvörð við skip, sem lesta eða losa eldfimar vörur. 

Hafnarstjóri getur ákveðið að lestun og losun slíkrar vöru fari fram við sérstakar 

bryggjur, sem tryggast er talið. 
Varningur skal geymdur á svæði, sem hafnarstjóri eða viðkomandi eftirlitsstofnun 
samþykkir. Setja skal sérstakar reglur um nánari framkvæmd og ákvæði þessarar 

greinar (sbr. IMO - Recommendation on safe transport handling storage of dangerous 
substances inport areas). 

Skip, sem flytja eldfim efni, skulu á daginn hafa uppi rautt flagg (merkjatákn B) á 
framsiglu, en á nóttunni rautt ljósker. Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim skipum og 
á því svæði, þar sem unnið er að fermingu eða affermingu eldfíms varnings. 

V. KAFLI 

Um mannvirki einstakra manna og félaga innan hafnarinnar. 

14. gr. 

Um gerð og breytingu mannvirkja. 

Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram neina bryggju eða 

önnur mannvirki, né heldur breyta þeim mannvirkjum, sem nú eru og ekki fylla upp né 

dýpka út frá landi nema bæjarstjórn hafi áður veitt samþykki sitt til þess. Sá sem gera vill 

eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarstjórn beiðni um það og skal beiðninni fylgja 
lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með þykir þurfa í tvíriti og heldur hafnarstjórn öðru 
eintakinu eftir. Hafnarstjórnin afgreiðir síðan málið til bæjarstjórnar, er ákveður hvort 
leyfið skuli veitt. Skjóta má þó þeirri ákvörðun undir úrskurð samgönguráðuneytis. 
Sá sem hefur fengið leyfi til að gera slíkt mannvirki, skal skyldur til að halda því svo við,
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15.1. 

16.1. 

17.1. 

18.1. 

18.2. 

18.3. 

að enginn hætta stafi af því. Vegna brota á þessari grein, getur hafnarstjórn látið nema 

burt mannvirkið á kostnað eiganda. Nú hefur bryggja eða mannvirki legið ónotað í 5 ár 
samfleytt, og er þá hafnarstjórn heimilt að láta taka það burt án endurgjalds til 

eigandans. Ákvæði þetta tekur til allra mannvirkja, sem ekki eru tullgerð, er reglugerð 
þessi öðlast gildi. 

15. gr. 

Umsjónarmenn mannvirkja í eigu einstaklinga og félaga. 

Á hverri bryggju eða uppfyllingu einstakra manna eða félaga, sem skipum er ætlað að 

leggjast að, skulu vera umsjónarmenn, sem hafa á hendi svo víðtæka dagvörslu og 
næturvörslu mannvirkja þessara, sem hafnarstjórn telur nauðsyn á og skulu umsjónar- 

menn þessir samþykktir af stjórninni. Umsjónarmenn þessir skulu ákveða legustað og 
umbúnað landfesta allra þeirra skipa, sem að mannvirkjunum leggjast og ber hlutaðeig- 

endum að hlýða fyrirskipunum þeirra, eins og öðrum starfsmönnum hafnarinnar, enda 

ber þeim að sýna þeim, er þeir skipta við, fulla kurteisi. Reynist umsjónarmaður slíkra 

mannvirkja óhæfur til starfsins, svo að ætla megi að dómi hafnarstjórnarinnar að af 

ráðstöfunum hans eða vanrækslu geti stafað hætta í höfninni, getur hafnarstjórn svipt 
hann starfinu og heimtað nýjan umsjónarmann. 

16. gr. 

Lýsing og þrifnaður. 

Um lýsingu slíkra mannvirkja, þrifnað á þeim og ýmis nauðsynleg áhöld svo sem stiga, 

landgöngubrýr, björgunartæki o. s. frv., fer eftir þeim fyrirmælum hafnarstjórnar, er 
hún setur á hverjum tíma, og sem gilda jafnt fyrir allar bryggjur og mannvirki innan 
hafnarinnar. 

VI. KAFLI 

Um hafnargjöld á Akranesi. 

17. gr. 

Um hafnargjöld til Akraneshafnar. 

Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt: 

a) samkvæmt gjaldskrá er samgönguráðuneytið setur samkvæmt 1. mgr. 13. gr. 

hafnalaga; 

b) samkvæmt þjónustugjaldskrá sem hafnarstjórn setur og bæjarstjórn samþykkir. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

18. gr. 

Löggæsla á hafnarsvæði, umferð og fleira. 

Lögreglan á Akranesi hefur á hendi almenna löggæslu á hafnarsvæðinu. 

Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, ef þeir 

með því tálma lestun og losun eða önnur störf, sem þar eru unnin. Banna má 

ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur, farmstöðvar og önnur 

afgreiðslusvæði. 
Fólk, sem fer um hafnarsvæðið, er það á eigin áhættu og ábyrgð. 

Bannað er að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina eða á henni. 

Sömuleiðis er bannað að skjóta flugeldum á hafnarsvæðinu án leyfis.
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18.5. Sand- og malarnám og önnur slík starfsemi er bönnuð á hafnarsvæðinu án leyfis. 

Fiskveiðar á hafnarsvæðinu mega ekki trufla eðlilega umferð og afgreiðslu. 

18.6 Bannað er að stunda köfun, vera á seglbrettum, iðka sund eða þess háttar í innri höfninni 
á leyfis. 

18.7. Bannað er að leggja veiðarfæri á merktar siglingaleiðir og er heimilt að fjarlægja slíkt 
veiðarfæri bótalaust. 

19. gr. 

Skipsflök og hlutir í hirðuleysi. 

19.1. Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það, að áliti hafnarstjóra, tálmar 

notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. Verði dráttur á því, má 

hafnarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eigandans, og er honum heimilt að láta selja 

skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. Skipsflök má ekki draga á land á 

hafnarsvæðinu án leyfis. 

19.2. Ef skip, bátar, flutningstæki á landi eða annar búnaður er í hirðuleysi á hafnarsvæðinu 

og veldur óþrifnaði eða hættu, þá skal hafnarstjóri fyrirskipa úrbætur innan ákveðins 
frests. Sé slíkum fyrirmælum ekki sinnt, skal fjarlægja viðkomandi hluti á kostnað 

eiganda án nokkurrar skaðabótaskyldu. 

20. gr. 

Varnir gegn mengun og óþrifnaði. 

20.1. Ekki má kasta í höfnina hvers kyns sorpi, kjölfestu, ösku, dauðum fiski, matarleifum, 

fiskúrgangi, vírum, vöruleifum, umbúðum eða öðru þess háttar. Skal það flutt þangað 
sem hafnarvörður vísar til. 

20.2. Bannaður er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga, reka eða flytja á 

annan hátt inn í höfnina hvaltegundir, skipsflök eða neitt það, sem valdið getur 

óþrifnaði, umferðartruflun eða óþægindum í höfninni nema leyfi hafnarstjóra komi til. 

20.3. Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri, er strang- 
lega bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíur, lýsi, olíusora eða annað sem mengun 

veldur. Um varnir gegn mengun sjávar og viðurlög við mengunarbrotum fer samkvæmt 

gildandi lagaákvæðum á hverjum tíma. 

21. gr. 

Beiðni um og skilyrði fyrir þjónustu. 

21.1. Allir þeir, sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn eða annan 

hátt hjá höfninni, skulu snúa sér beint til skrifstofu hafnarinnar með beiðni þar að 
lútandi. Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu sem eru 

í vanskilum með gjöld til hafnarinnar. 

22. gr. 

Hverjum gefa skal fyrirmæli. 

22.1. Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa skipstjóra, 

en stýrimanni ef skipstjóri er ekki á skipi og eigi heldur umboðsmaður hans, samkvæmt 

gr. 10.5. ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni 

skipunina, og er það jafngilt sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur. 

23. gr. 

Um skaðabótaskyldu. 

23.1. Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum, 

fer eftir almennum reglum.
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Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, má ákveða þær af tveimur 

óvilhöllum dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast 

yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því að matsgerð er lokið. 
Yfirmat skal framkvæmt af þremur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn 

við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur honum ekki í vil. 
23.2. Nú veldur skip skemmdum í höfninni eða skipstjóri verður brotlegur við ákvæði 

reglugerðar þessarar, og er þá óheimilt að flytja skipið úr höfninni áður en málið er 

útkljáð, nema fullnægjandi trygging sé sett fyrir greiðslu að dómi hafnarstjóra. 

Bótakröfum hafnarsjóðs fylgir lögtaksréttur sbr. 38. gr. hafnalaga. 

24.1. Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 

almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð Akraness. Til tryggingar sektum og 
vangoldnum gjöldum er kyrrsetning heimil sbr. 39. gr. hafnalaga. 

24.2. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. Reglugerð 

þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 69 frá 28. maí 1984, staðfestist hér með til 

að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Akraneshöfn nr. 24 frá 4. febrúar 1963, 
með síðari breytingum. 

Samgönguráðuneytið, 5. september 1988. 

Matthías Á. Mathiesen.   
Ólafur S. Veidimarsson. 
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REGLUGERÐ 

fyrir Hvammstangahöfn. 

I. KAFLI 

Höfnin og stjórn hennar. 

1. gr. 

Takmörk hafnarinnar. 

1.1 Takmörk hafnarinnar á sjó eru: Að norðan af línu er hugsast dregin beint í vestur á 
mörkum Hvammstangahrepps og Kirkjuhvammshrepps við Lindarberg, vestur á miðjan 

Miðfjörð. Að vestan takmarkast höfnin af línu er hugsast dregin í norður suður 

takmarkalínur hafnarinnar á miðjum Miðfirði. Að austan af strandlengjunni fyrir landi 

Hvammstangahrepps. 
1.2 Takmörk hafnarinnar á landi eru: Að norðan lóð Kaupfélags Vestur-Húnvetninga að 

Strandgötu 1. Að austan, Brekkugata og Höfðabraut og brekkan vestan Höfðabrautar. 

Að sunnan, þar sem Hafnarbraut sveigir til austurs, 250 m. sunnan Kúskeljakletts. Að 

vestan stórstraumsfjöruborð. 
1.3 Hafnarsvæði er telst innri höfn í reglugerð þessari er: 

Allt sjávarsvæði innan beinnar línu er hugsast dregin úr enda Norðurgarðs í Kúskelja- 

klett. 

1.4 Landsvæði hafnarinnar skipstist í: 

- Hafnarbakka og bryggjur. 

- Farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði. 

- Götur. 

- Lóðir, iðnaðar- og baksvæði.
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2.1 

2.2 

2.3 

24 

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

5.1 

2. gr. 

Stjórn hafnarinnar. 

Hvammstangahreppur er eigandi hafnarinnar. Sveitarstjórn fer með stjórn hafnarmála 
undir yfirumsjón samgönguráðuneytis. 

Hafnarstjórn fer með framkvæmd hafnarmála í umboði sveitarstjórnar. Hafnarstjórn 

skal skipuð 3 fulltrúum, er sveitarstjórn kýs og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil 

hafnarstjórnar er hið sama og sveitarstjórnar. 

Auk hinna kjörnu fulltrúa eiga sveitarstjóri og hafnarstjóri sæti í hafnarnefnd með 

málfrelsi og tillögurétt. 
Hafnarstjórn kýs formann úr hópi kjörinna hafnarstjórnarmanna. Stýrir hann fundum 

hennar og boðar til þeirra í samráði við hafnarstjóra. 

3. gr. 
Hlutverk og valdssvið hafnarstjórnar. 

Hafnarstjórn hefur umsjón með fjármálum, rekstri, viðhaldi og nýframkvæmdum 

hafnarinnar. Leita skal staðfestingar sveitarstjórnar á fjárhagsáætlun hafnarsjóðs, svo og 

lántökum og öðrum fjárskuldbindingum. 

Hafnarstjórn gerir tillögu um: 

- Ráðningu fastra starfsmanna sbr. 4. og 5. gr. 

- Rekstur hafnarinnar, svo sem ráðstöfun á aðstöðu, þ. m. t. leiga á húsnæði og landi 

hennar sem leigt er til skamms tíma. 

- Leyfisveitingar til starfsemi á hafnarsvæðinu og hefur vald til að banna eða takmarka 

afnot hafnarsvæða fyrir starfsemi er hún telur torvelda eðlilega hafnarstarfsemi. 

Hafnarstjórn gerir tillögur til sveitarstjórnar varðandi skipulagsmál á hafnarsvæðinu. 

Byggingarmál á hafnarsvæðinu skulu hljóta umfjöllun hafnarstjórnar og bygginganefnd- 

ar áður en þau eru lögð fyrir sveitarstjórn. 

Innan hafnar má heldur ekki gera nein hafnarmannvirki, né breyta þeim mannvirkjum 

sem nú eru og ekki heldur fylla upp, né dýpka út frá landi, nema leyfi hafnarstjórnar og/ 

eða sveitarstjórnar komi til. 

Hafnarstjórn hefur eftirlit á hafnarsvæðinu með byggingum mannvirkja sem undanþegin 

eru ákvæðum byggingarlaga nr. 54/1978. 

d. gr. 

Hlutverk hafnarstjóra. 

Hafnarstjóri er skipaður af sveitarstjórn að fenginni tillögu hafnarstjórnar. Sveitarstjóri 

gegnir störfum hafnarstjóra sé ekki til þess ráðinn sérstakur starfsmaður. Hafnarstjóri 

fer með daglega stjórn hafnarinnar í umboði hafnarstjórnar. Hafnarstjóri undirbýr mál 
sem leggja á fyrir hafnarstjórn og veitir viðtöku erindum til hennar. 

Hann sér um framkvæmd samþykkta hafnarstjórnar og veitir hafnarstjórn og sveitar- 

stjórn upplýsingar um málefni hafnarinnar. Hann sér um að fjárhagsáætlun sé fylgt og 

ber ábyrgð á fjárreiðum hafnarsjóðs. 
Hafnarstjóri skal vinna störf sín í samræmi við ákvæði hafnarlaga og hafnarreglugerðar 

og fara að öðru leyti eftir samþykktum hafnarstjórnar og sveitarstjórnar. 

Hafnarstjóri sér um, að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum skylt að 

hlýða fyrirmælum hans, eða þeirra sem hann felur slík störf. 

5. gr. 

Aðrir starfsmenn hafnarinnar. 

Hafnarstjórn gerir tillögu um ráðningu hafnarvarðar og annarra fastra starfsmanna 

hafnarinnar (sbr. 4. gr.) svo margra sem þurfa þykir. Vikukaupsmenn og fólk til 

afleysinga ræður hafnarstjóri.
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Hafnarstarfsmenn, sem hafa umsjón með eignum hafnarinnar, gæta reglu og sinna 

skipaþjónustu, skulu bera skilríki um starf sitt og/eða einkennisbúning samkvæmt 

ákvörðun hafnarstjórnar. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi. Þyki einhverjum sér óréttur 
gerður af starfsmönnum hafnarinnar getur hann kært það fyrir hafnarstjórn, en skipun 

starfsmanns bera að hlýða þegar í stað. 

II. KAFLI 

Umferð skipa. 

6. gr. 
Skilgreining á skipi. 

Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljótandi far, sem nota má sem flutningatæki, 
dvalarstað, vinnustað, framleiðslustað eða geymslustað. 

1. gr. 

Almennar reglur við komu og brottför. 

Við komu og brottför að degi skulu skip önnur en íslensk fiskiskip hafa þjóðfána við hún. 
Þjónusta við skip er unnin áf hafnarverði í umboði hafnarstjóra. 

Sérhvert skip skal boða áætlaða komu sína (ETA) til hafnarvarðar með fjarskiptasam- 

bandi eða gegnum umboðsmann með minnst 24 klst. fyrirvara, en fiskiskip í síðasta lagi 

með 1 klst. fyrirvara. Tilkynna skal brottför með minnst 3 klst. fyrirvara. 

Skipstjóri skal við komu til hafnar gefa hafnarverði eftirfarandi upplýsingar: 

- Skipsnafn, heimahöfn, stærð samkvæmt mælibréfi, djúpristu og síðasta viðkomustað. 
- Nafn skipstjóra. 

- Stærð áhafnar og fjölda farþega. 

- Tegund og magn farms. 

- Um hættulegan flutning, tegund og magn. 
- Um hugsanlega sjúkdóma um borð. 

- Nafn umboðsmanns. 
Búnaður skipa skal uppfylla kröfur alþjóðasamþykkta, sem íslensk stjórnvöld hafa 
staðfest, reglur samgönguráðuneytis og sérreglur Siglingamálastofnunar ríkisins. Skip- 

stjórnarmenn skulu sýna hafnarstarfsmönnum ef óskað er, skírteini um fullnægjandi 

búnað skipa sinna. 

8. gr. 

Umferð um höfnina. 

Á innri höfninni má ekki sigla skipum hraðar en aðstæður og góð sjómennska leyfa. 

Sérstaka aðgát skal sýna þegar farið er um svæði, þarsem unnið er að dýpkun, köfun,og þess 

háttar enda skal við slík störf hafa uppi viðeigandi merki. 

Skip sem kemur til hafnar skal leita upplýsinga hjá hafnarverði eða umboðsmanni um 
hvar binda megi skipið við bryggju. 
Óheimilt er að binda skip annars staðar en þar sem starfsmenn hafnarinnar vísa til. 
Skip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli að öðrum skipum eða hafnarmannvirkj- 
um stafi hætta af straumi frá aðal- eða þverskrúfum. 
Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum í höfninni. 
Sérhvert skip sem ekki er bundið við bryggju eða hafnarbakka, skal hafa fyrirskipuð ljós 

og dagmerki. 

Skemmti- og smábátar, þar með taldir ára- og seglbátar, skulu svo sem frekast er unnt 
forðast siglingaleiðir stærri skipa, sem eru á leið til eða frá höfninni. Ennfremur skal sýna 
sérstaka aðgæslu, er skip njóta aðstoðar dráttarbáta eða eru að leggja að og frá viðlegu. 

Ekkert skip má liggja við dufl eða akkeri á innri höfninni nema með leyfi hafnarvarðar.
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9. gr. 
Skip í viðlegu. 

9.1 Skip er í viðlegu, er það liggur við hafnarbakka, bryggju, þ. m. t. utan á öðru skipi, eða 

föst legufæri og er í eða bíður eftir afgreiðslu og þjónustu. 
9.2 Skip hljóta viðlegu í sömu röð og þau koma til hafnar. Undanskilin eru skip, sem hafa 

fastar viðlegur eða umsamin forgangsafnot hafnarbakka og skemmtiferðaskip. 

9.3 Ekki má festa skip við hafnarbakka eða bryggjur, nema við festarhringa eða festar- 

stólpa. Festum skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða 

hafnarbakka og skulu festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki 

hafnarverði þess ekki nægilega gætt, getur hann krafist, að bætt sé úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju ef hafnarvörður krefst 
þess. 

9.4 Þegar búið er að leggja skipi við hafnarbakka, má ekki flytja það innan hafnarinnar án 
leyfis hafnarvarðar, en skyldur er skipsstjóri að flytja skipið, ef hafnarvörður skipar svo 
fyrir. Skip, sem ekki er verið að lesta eða losa, eða ekki eru í rekstri, mega aldrei liggja 
svo í höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt að hlýða boðum 
"hafnarvarðar um flutninga þeirra. Liggi skip á innri höfninni án þess að nokkuð sé unnið 
við það getur hafnarvörður krafist þess að það sé tekið burtu. 
Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið samkvæmt ákvæðum þessa töluliðs eða 
dragist flutningur þess fram yfir þann tíma, er hafnarvörður hefur fyrirskipað, er 

hafnarverði heimilt að láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð skipseiganda. 
9.5 Í sérhverju skipi skal jafnan vera einn maður að minnsta kosti, er tekið gæti á móti 

skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær. Skal hann sjá um að óviðkom- 

andi aðilar hafi ekki aðgang að skipinu og ber eigandi ábyrgð á öllu því tjóni, er leiða 

kann af vanrækslu í þessu efni. Heimilt er hafnarverði að fallast á gæslu sérstakra 
öryggisvarða, enda séu hjá hafnarverði nöfn skipstjórnarmanna, sem kalla má út vegna 

veðurs eða annarra orsaka. 
9.6 Hafnarvörður ákveður legur fyrir skip 12 brl. og minni við viðeigandi mannvirki eftir því 

sem rými leyfir. Þegar skip er sjósett eða siglt í höfn, skal eigandi tilkynna það 

hafnarverði. Skip þessi eru á ábyrgð eiganda, sama hvort þau eru á floti í höfninni eða á 

landi hennar. 
Heimilt er að fela félögum smábátaeigenda umsýslu á ákveðnum svæðum undir eftirliti 

hafnarvarðar samkvæmt nánari reglum. 

10. gr. 
Skip í lægi. 

10.1 Skip telst í lægi er það liggur fyrir akkeri eða öðrum legufærum og er ekki í rekstri. 

10.2 Skipum, sem leggja skal í lægi, má aðeins leggja á þeim stöðum, er hafnarvörður leyfir. 
Skipum skal lagt undir umsjón hafnarvarðar og legufæri ákveðin í samráði við hann. 
Eftirlit og viðhald legufæra er á ábyrgð skipseiganda. Meðan skip liggur mannlaust í 
lægi, skal ekki sjaldnar en tvisvar í mánuði farið út í það til þess að líta eftir, hvort 
legufæri eða annað hafi haggast eða bilað, og ef svo reynist skal lagfæra það svo fljótt sem 

auðið er. Áður en skipstjóri fer af skipinu, skal hann skriflega tilgreina hafnarverði 
siglingafróðan mann, búsettan á Hvammstanga sem hafa skal umsjón skipsins á hendi. 

Beinir hafnarvörður til hans öllum fyrirskipunum, sem skipið varða. Sér hann um að 
þeim sé fullnægt. Verði dráttur á því, skal hafnarvörður láta fullnægja þeim, en 

skipseigandi greiði allan kostnað, sem af því leiðir.
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MI. KAFLI. 

Afnot hafnarmannvirkja og landsvæða. 

11. gr. 

Lestun og losun, almennt. 

11.1 Afnot hafnarmannvirkja og lands eru öllum heimil að fengnu leyfi hafnaryfirvalda og 
gegn greiðslu samkvæmt gjaldskrá. 

11.2 Hafnarstjórn ber enga ábyrgð á varningi eða öðrum eignum, sem geymdar eru á 
hafnarsvæðinu. 

11.3 Við lestun og losun skal viðhafa fyllstu gætni til að koma í veg fyrir óeðlilegt slit 

mannvirkja og búnaðar. Ekki má draga þunga hluti eftir hafnarbökkum, né sturta 

varningi af bílum án eðlilegs hlífðarlags. 

11.4 Hafnarvörður getur sett hraða- og þungatakmarkanir á hafnarsvæðinu. Í sérstökum 
tilfellum er hafnarverði þó heimilt að veita undanþágu frá slíku. 

11.5 Óheimilt er að geyma tækjabúnað á hafnarsvæðinu án sérstaks leytis hafnaryfirvalda. 

11.6 Þeir munir eða vörur, sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja á bryggju, 

hafnarbakka eða annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum, sem ætlaðir eru til 

geymslu á slíkum varningi. Hafnarvörður getur flutt vörur og muni, sem geymdir eru í 

óleyfi, burt á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans. 

11.7 Þegar lokið er lestun eða losun skal sá er séð hefur um lestun eða losun láta ræsta bryggju 
þá eða hafnarbakka, sem notuð hefur verið. Farist það fyrir, skal hafnarvörður sjá um að 
það sé gert, en afgreiðslumaður skipsins greiði allan kostnað, sem af því leiðir. 

12. gr. 

Meðferð eldfims og hættulegs varnings. 

12.1 Skip, sem flytja sprengiefni, eldfima vökva, lofttegundir undir þrýstingi (flöskugas) eða 

efni, sem við vissar aðstæður valda eld- eða sprengihættu, mega ekki leggjast að bryggju, 

fyrr en leyfi hefur verið veitt til þess. 
Skipstjóra eða umboðsmanni ber að tilkynna hafnarverði og slökkviliðsstjóra um 

farminn 24 klst. fyrir áætlaðan komutíma. Tilkynningaskylda nær til efna, sem sam- 

kvæmt alþjóðareglum (International Maritime Dangerous Goods Code) flokkast í 

flokka 1,2,3,4 og S. Í tilkynningu skal greina tækniheiti efna og UN-tölu þeirra skv. 

IMDG-reglum, magn, pökkun og lestun. Sem dæmi um hættulegan varning má nefna: 
púður, dýnamit, geomit, hlaðnar patrónur, bensín, steinolíu, aceton, natriumklorat. 

12.2 Losun á vörum, sem um ræðir í þessari grein skal að jafnaði framkvæmd strax og skip 

hefur lagst að bryggju og á undan losun á öðrum varningi. Við lestun skal slíkur farmur 
lestaður síðast, og skal skip láta úr höfn strax að lestun lokinni. Álíti hafnarvörður að 
hætta geti stafað af lestun eða losun eldfimrar vöru getur hann stöðvað verkið uns 

nauðsynlegar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar. 
12.3 Skylt er að hafa öryggisvörð við skip, sem lesta eða losa eldfimar vörur. Hafnarvörður 

getur ákveðið að lestun og losun slíkrar vöru fari fram við sérstaka hafnarbakka, þar sem 

tryggast er talið. Varningur skal geymdur á svæði, sem hafnarvörður samþykkir. Setja 

skal sérstakar reglur um nánari framkvæmd og ákvæði þessarar greinar (sbr. IMO - 

Recommendation on safe transport handling storage of dangerous substances in-port 
areas). 

Skip, sem flytja eldfim efni, skulu á daginn hafa uppi rautt flagg (merkjatákn B) á 

framsiglu, en á nóttunni rautt ljósker. Tóbaksreykningar eru bannaðar í þeim skipum og 

á því svæði, þar sem unnið er að fermingu eða affermingu eldfims varnings.
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13.1 

13.2 

14.1 

14.2 
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14.4 

14.5 

15.1 

15.2 

16.1 

16.2 

16.3 

IV. KAFLI. 

Um hafnargjöld til Hvammstangahafnar. 

Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt: 

a) samkvæmt gjaldskrá er samgönguráðuneytið setur samkvæmt 1. mgr. 13. gr. 

hafnalaga. 
b) samkvæmt þjónustugjaldskrá sem hafnarstjórn setur og bæjarstjórn samþykkir. 

Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er heimilt að reikna hæstu lögleyfðu 

dráttarvexti á skuldina. 

V. KAFLI. 

Ýmis ákvæði. 

14. gr. 

Löggæsla á hafnarsvæði, umferð og fleira. 

Lögreglan í Húnavatnssýslu hefur á hendi almenna löggæslu á hafnarsvæðinu. 

Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, ef þeir 

með því tálma lestun og losun og önnur störf, sem þar eru unnin. Banna má 

ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur, hafnarbakka, farmstöðvar og 

önnur afgreiðslusvæði. Fólk sem fer um hafnarsvæðið er þar á eigin áhættu og ábyrgð. 

Bannað er að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina eða á henni. 

Sömuleiðis er bannað að skjóta flugeldum á hafnarsvæðinu án leyfis. 

Sand- og malarnám og önnur slík starfsemi er bönnuð á hafnarsvæðinu án leyfis. 

Fiskveiðar á hafnarsvæðinu mega ekki trufla eðlilega umferð og afgreiðslu. 

Bannað er að leggja veiðarfæri á merktar siglingaleiðir og er heimilt að fjarlægja slík 

veiðarfæri bótalaust. 

Hafnarverði skal þegar tilkynnt um allt það, sem bjargað er úr höfninni, en hann gefur 

lögreglunni skýrslu um það. 

15. gr. 

Bryggjur, skipsflök og hlutir í hirðuleysi. 

Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það, að áliti hafnarvarðar tálmar 

greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burtu svo fljótt sem auðið er. Verði dráttur á 

því, má hafnarvörður láta færa skipið burtu á kostnað eigandans og er honum þá heimilt 

að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum ef nauðsyn krefur. Skipsflök má ekki draga 
á land á hafnarsvæðinu án leyfis. 
Ef skip, bátar, bryggjur, flutningatæki á landi eða annar búnaður er í hirðuleysi á 
hafnarsvæðinu og/eða veldur óþrifanði eða hættu þá skal hafnarvörður fyrirskipa 

úrbætur innan ákveðins frests. Sé slíkum fyrirmælum ekki sinnt, má fjarlægja viðkom- 

andi hluti á kostnað eiganda án nokkurrar skaðabótaskyldu. 

16. gr. 
Varnir gegn mengun og óþrifnaði. 

Engum úrgangi eða sorpi má kasta í höfnina. 
Bannaður er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga, reka eða flytja á 

annan hátt í höfnina hvali, skipsflök, eða neitt það, sem valdið getur óþrifnaði, 

umferðartruflun eða óþægindum í höfninni, nema leyfi hafnarvarðar komi til. 
Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri, er stranglega 

bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíur, lýsi, olíusora eða annað, sem mengun 

veldur. Um varnir gegn mengun sjávar og viðurlög við mengunarbrotum fer samkvæmt 

gildandi lagaákvæðum á hverjum tíma.
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17.1. 

18.1 

19.1 

19.2 

20.1 

20.2 

17. gr. 

Beiðni um og skilyrði fyrir þjónustu. 

Allir þeir, sem sækja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn eða annan 

hátt hjá höfninni, skulu snúa sér beint til hafnarvarðar með beiðni þar að lútandi. 

Heimilt er hafnarverði að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu, sem eru í 

vanskilum með gjöld til hafnarinnar. 

18. gr. 

Hverjum skal gefa fyrirmæli. 

Fyrirmæli samkvæmt reglugerð þessari skal gefa skipsstjóra, en stýrimanni ef skipstjóri 

er ekki á skipi og eigi heldur umboðpsmaður hans, samkv. gr. 9.5. Ef stýrimaður er 
fjarverandi má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni skipunina og er það jafngilt sem 

skipsjóri hefði fengið skipunina sjálfur. 

19. gr. 

Um skaðabótaskyldu. 

Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum fer 
eftir almennum reglum. 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur má ákveða þær af tveim 

dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast yfirmats, en gera 
skal það áður en Í mánuður er liðinn frá því að matsgerð er lokið. Yfirmat skal 

framkvæmt af þremur óvilhöllum dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmat 

greiðir sá sem krafðist yfirmats, ef það =* um ekki í vil. 
Nú veldur skip skemmdum í höfninni eða skipstjóri verður brotlegur við ákvæði 
reglugerðar þessarar og er þá heimilt að banna för skipsins úr höfninni nema fullnægj- 
andi trygging sé sett fyrir greiðslu, að dómi hafnarstjóra. Hvers konar bótakröfum fylgir 
lögtaksréttur. Bótakröfum hafnarsjóðs fylgir lögtaksréttur skv. 38. gr. hafnalaga. 

20. gr. 

Brot, sektarákvæði og meðferð mála. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 

almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð Hvammstangahafnar. Til tryggingar 
sektum og vangoldnum gjöldum má leita kyrrsetningar sbr. 39. gr. hafnalaga. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. Reglugerð 

þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 69, 28. maí 1984, staðfestist hér með til að 

öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt 

fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Hvammstanga í Vestur-Húnavatnssýslu, nr. 311, 11. 

október 1973. 

Samgönguráðuneytið, 5. september 1988. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Ólafur S. Valdimarsson.
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REGLUGERÐ 

um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða verðlagsárið 1989-1990. 

I. KAFLI 

Orðaskýringar. 

1. gr. 

Merking orða í reglugerð þessari er sem hér segir: 

Framleiðandi er hver sá, sem á eigin vegum hefur með höndum búvöruframleiðslu til 

afhendingar í afurðastöð, hvort sem er einstaklingur, lögaðili, aðili að félagsbúi eða ríkisbú. 

Búmark er viðmiðunartala afurðaeininga reiknuð í ærgildum, sem ákveðin er fyrir 

lögbýli eða framleiðendur búvöru utan lögbýla skv. reglugerð nr. 305/1988. 

Ærgildisafurð er afurðaeining. Ein ærgildisafurð telst vera 18,2 kg af kindakjöti og 

tilsvarandi magn af slátri og gærum. 

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 landbúnaðarráðuneytis, sbr. jarðalög nr. 

65/1976 með síðari breytingum. 

Fullvirðisréttur 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. 

Fullvirðismark er samanlagður fullvirðisréttur allra framleiðenda á búmarkssvæði til 
framleiðslu sauðfjárafurða, reiknaður sem hlutfall af samanlögðu búmarki svæðisins í sauðfé. 

II. KAFLI 

Um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða. 

2. gr. 

Búmarkssvæði vegna framleiðslu sauðfjárafurða skulu vera hin sömu og ákveðin voru 

með reglugerð nr. 305/1988. Landbúnaðarráðherra er heimilt að sameina búmarkssvæði 
innan búnaðarsambandssvæðis, ef hlutaðeigandi búnaðarsamband óskar þess fyrir 1. október 

1988. 
3. gr. 

Fullvirðisréttur einstakra framleiðenda til framleiðslu sauðfjárafurða á verðlagsárinu 

1989/1990 skal vera hinn sami og þeim var ákveðinn með reglugerð nr. 443/1987 um 
fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjárafurða verðlagsárið 1988/1989 með eftirfarandi frávikum: 

a) Með sérstökum rökstuðningi getur búnaðarsamband óskað leyfis landbúnaðarráðherra 

til endurúthlutunar á þeim fullvirðisrétti sem ákveðinn var samkv. 4. gr. rg. 443/1987, að 

hluta eða öllu leyti. 
Umsókn ásamt rökstuðningi skal hafa borist Framleiðsluráði landbúnaðarins fyrir 1. 

október 1988. 
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) Breytingum sem verða kunna á fullvirðisrétti til framleiðslu sauðfjárafurða skv. 1. mgr. 

13. gr. rg. nr. 305/1988.
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d. gr. 

Fullvirðisrétti samkvæmt a. lið 3. gr. er viðkomandi búnaðarsambandi heimilt að 
ráðstafa til framleiðenda sem um það sækja og uppfylla einhver eftirtalinna skilyrða: 

1. Framleiðendur sem orðið hafa fyrir einstaklingsbundnum áföllum í sauðfjárrækt, svo sem 

vegna sauðfjársjúkdóma og annarra orsaka, þannig að innlegg þeirra á verðlagsárunum 

1984/1985 og 1985/1986 eftir ásettan fjárstofn telst vera óeðlilega lítið miðað við afurðir 
næstu tvö verðlagsár á undan. 

2. 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. 

3. Framleiðendur sem tekið hafa í notkun ný fjárhús og/eða hlöður, stækkað fjárhús eða 

endurnýjað að meirihluta eftir 1. september 1983 eða hafa stofnað til félagsbús eftir 1. 

janúar 1983. 

4. Framleiðendur sem teljast frumbýlingar, þ.e. hafa hafið búskap eftir 1. janúar 1983. 

Uinsókn stuð.  iðfestum upplýsingum um búskaparaðstöðu, skal senda viðkomandi 

búnaðarsambandi fyrir 1. október 1988. Búnaðarsamband tilkynnir umsækjendum og 

Framleiðsluráði landbúnaðarins afgreiðslu umsókna fyrir 15. október 1988. Óheimilt er að 
rýmka fullvirðisrétt skv. þessari grein umfram búmark hlutaðeigandi býlis til framleiðslu 

sauðfjárafurða. 

Búnaðarsambandi 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 líflömb seld af búmarkssvæði vegna fjárskipta með samningum við sauðfjársjúk- 

dómanefnd. Er þá Framleiðsluráði landbúnaðarins skylt að meta hin seldu líflömb til 

Jafngildis fullvirðisréttar og fara með samkvæmt eftirfarandi reglum: 

Jafngildi fullvirðisréttar er fundið sem þungi seldra líflamba x 0,4. Frá fullvirðisrétti 

framleiðanda, sbr. 3. og 4. gr., sem selt hefur líflömb, skal draga fullvirðisrétt er jafngildir 

reiknuðum fallþunga hinna seldu líflamba. 
Sá fullvirðisréttur sem einstökum svæðum skapast sameiginlega vegna þessa skal nýtast 

þannig: 

Viðkomandi svæði fær til ráðstöfunar sem nemur allt að 3% af fullvirðisrétti svæðisins og 

skal því ráðstafað samkvæmt 1.-4. tl. 4. gr. enda leiði sú ráðstöfun ekki til þess að 
framleiðendur fái greitt fyrir ónotaðan fullvirðisrétt. Eftirstöðvar sem verða kunna, komi til 

að mæta fullvirðisrétti skv. 4. mgr. 2. gr. rg. nr. 157/1987. 

Sauðfjársjúkdómanefnd skal tilkynna framleiðsluráði og hlutaðeigandi búnaðarsam- 
bandi um sölu líflamba á búmarkssvæðinu vegna fjárskipta fyrir 1. nóvember 1989. Fram- 

leiðsluráð reiknar út og tilkynnir búnaðarsambandi og framleiðendum jafngildi hinna seldu 

líflamba í fullvirðisrétti fyrir 10. nóvember 1989. 

6. gr. 
Framleiðanda er heimilt með samkomulagi við hlutaðeigandi afurðastöð að nýta allt að 

5% af fullvirðisrétti sínum verðlagsárið 1990/1991 með innleggi á verðlagsárinu 1989/1990. Í 
samkomulagi þessu skal m.a. taka fram um greiðslu þessara afurða, sbr. 2. mgr. 29. gr. 1. nr. 

46/1985. 
Nýti 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. september 1989. Fram- 

leiðsluráð landbúnaðarins annast greiðslu þessa skv. nánari reglum, er landbúnaðarráðherra 
setur. Með sama hætti getur framleiðandi óskað eftir slíkri greiðslu fyrir hærra hlutfall ónýtts 

fullvirðisréttar enda berist Framleiðsluráði landbúnaðarins umsókn hans um það fyrir 1. júní 

1989. Þó verður ekki greitt fyrir ónotaðan rétt, ef framleiðsla á árinu nær ekki 50% af
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fullvirðisrétti viðkomandi býlis. Heimilt er að greiða þeim framleiðendum, sem förguðu fé 

vegna fjárskipta að opinberum fyrirmælum og hófu fjárbúskap á ný árin 1986-1988, fyrir 

ónotaðan fullvirðisrétt þó að framleiðsla þeirra sé innan við 50% af fullvirðisrétti. Greiðsla til 
þeirra verði þó að hámarki fyrir 50% af fullvirðisrétti viðkomandi býlis. 

Í stað greiðslu fyrir ónotaðan fullvirðisrétt er framleiðanda heimilt að geyma fullvirðis- 

rétt vegna innleggs á tímabilinu frá 1. desember 1989 til 1. júní 1990, enda hafi hann tilkynnt 

það Framleiðsluráði landbúnaðarins fyrir 15. nóvember 1988 og gert staðfest samkomulag við 

afurðastöð um slátrun. 

Nýti framleiðandi ekki fullvirðisrétt sinn samkvæmt reglum 2. og 3. 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 fullvirðismarki. 
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 fullvirðisréttur sem ráðstafað var skv. 9. gr. 
rg. nr. 445/1986 nemi 3% af samanlögðum fullvirðisrétti búmarkssvæðisins, svo og til að 

mæta fullvirðisrétti skv. 4. mgr. 2. gr. rg. nr. 157/1987. 

7. gr. 

Framleiðanda er heimilt að ráðstafa fullvirðisrétti jarðar og tilsvarandi búmarki til annars 

lögbýlis með samþykki viðkomandi búnaðarsambands, sbr. 6. gr. rg. nr. 201/1987. Tilkynning 

um ráðstöfun þessa studd samþykki búnaðarsambands og eigenda viðkomandi lögbýla skal 

hafa borist Framleiðsluráði landbúnaðarins fyrir 1. júní 1989. 

Þeim aðilum sem veittur var aukinn fullvirðisréttur samkv. 4. 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, skal hinn ónýtti hluti 

fullvirðisréttarins þá falla niður á því ári. 

8. gr. 
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 1988 skv. 

þjóðskrá. 

2. Framleiðandi utan lögbýlis getur tekið allt að 60 kg af ófrystu kjöti auk sláturs af eigin 
framleiðslu. 

Taki framleiðandi meira út en um getur í 1. og 2. tl. 1. mgr., skerðist fullvirðisréttur hans 
um það magn. Jafnframt skerðist heildarfullvirðisréttur til framleiðslu á kindakjöti sbr. 3. og 

4. gr. um sama magn. Óheimilt er framleiðanda að taka kjöt 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 um innlagt kindakjöt. Skrár þessar skal senda Framleiðsluráði 

landbúnaðarins með sláturskýrslum. Skal það annast útreikninga er sýna breytingu fullvirðis- 

réttar 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 - EKKI- 

VERSLUNARVARA. Stimpla skal skrokka á sex stöðum alls. Hvorn helmi:ig skal stimpla á 
þremur. stöðum, á bóg, hrygg og læri.
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9. gr. 

Við ábúendaskipti á lögbýlum skal samanlögð framleiðsla fráfarandi bónda og þess er við 

tekur teljast framleiðsla býlisins á viðkomandi verðlagsári. 
Komi í ljós að framleiðsla býlisins skv. 1. mgr. þessarar greinar er umfram fullvirðisrétt 

býlisins, hefur fráfarandi bóndi rétt til að ráðstafa fullvirðisréttinum óskertum fram til 

ábúendaskipta nema öðru vísi sé um samið milli aðila. 

ITI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

10. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins heldur skrá um fullvirðisrétt til framleiðslu sauðfjáraf- 

urða og breytir skrá um fullvirðisrétt og búmark í samræmi við samninga um sölu og/eða leigu 
á fullvirðisrétti sem staðfestir eru á grundvelli samnings, sbr. 7. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins aflar upplýsinga vegna framkvæmdar þessarar reglu- 
gerðar og annast eftirlit með uppgjöri afurðastöðva við framleiðendur. 

Afurðastöðvum er skylt að láta Framleiðsluráði landbúnaðarins í té allar þær upplýsingar 
sem að gagni geta komið við störf þess og þær geta veitt. 

11. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins tilkynnir hlutaðeigandi sláturleyfishöfum fullvirðisrétt 

framleiðenda eigi síðar en 10. desember 1989. 

Frumgreiðsla fyrir sauðfjárafurðir skv. 1. tl. 29. gr. 1. nr. 46/1985 skal miðuð við 

fullvirðisrétt hlutaðeigandi framleiðanda skv. 3. gr., sbr. þó 1. mgr. 6. gr. 
Fullnaðargreiðsla og viðbótargreiðsla skv. 2. og 3. tl. 29. gr. áðurnefndra laga skulu 

miðast við endanlegan fullvirðisrétt framleiðanda til framleiðslu sauðfjárafurða skv. þessari 

reglugerð. 
12. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins skal tilkynna framleiðendum fullvirðisrétt þeirra. Þeir 
eiga þess kost að gera athugasemdir við hann og skulu þær berast Framleiðsluráði landbúnað- 
arinsinnan 30 daga frá birtingu tilkynningar um endanlegan fullvirðisrétt, ella gildir hann fyrir 

verðlagsárið. Framleiðsluráð landbúnaðarins endurskoðar útreikninga, sem athugasemdir 

eru gerðar við og tilkynnir framleiðanda niðurstöðu sína. 

Berist framleiðsluráði ekki athugasemdir við þá niðurstöðu innan 25 daga frá dagsetn- 
ingu úrskurðarins, gildir hún fyrir hlutaðeigandi verðlagsár. 

Uni viðkomandi framleiðandi ekki þeirri niðurstöðu, hefur hann rétt til þess að skjóta 

ágreiningnum með rökstuddri kæru til nefndar, sem skipuð er skv. 31. gr. Í. nr.46/1985. Skal 
nefndin fella úrskurð sinn innan 30 daga frá því erindi berst henni. 

13. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt 59. gr. laga nr. 46 27. júní 1985 um 

framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum. Með mál út af brotum skal fara að hætti 

opinberra mála. 
14. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. lögum nr. 46 27. júní 1985 um framleiðslu, verðlagningu og 

sölu á búvörum og öðlast gildi þegar í stað. 

Landbúnaðarráðuneytið, 15. september 1988. 

Jón Helgason. 
  

Jón Höskuldsson. 

  

Stjórnartíðindi B 56, nr. 426-440. Útgáfudagur 22. september 1988.
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AUGLÝSING 
um rafverktakaleyfi. 

Skilyrði og skilmálar til að öðlast rafverktakaleyfi á orkuveitusvæði rafveitu. 

1. gr. 

Skilgreining. 

Rafverktakaleyfi veitir heimild til rafverktakastarfsemi á orkuveitusvæði rafveitu, og 
tekur það til alls þess, er snertir setningu tækja og búnaðar til dreifingar orkunnar, innan húss 

eða utan, og til hagnýtingar hennar, svo og til hvers konar breytinga eða viðgerða á veitum, 

tækjum þeirra og búnaði. Sá, sem hefur á hendi forstöðu fyrir verkum á þessu sviði, nefnist 

rafverktaki. Þeir, sem rafverktakaleyfið veita, verða hér eftir nefndir leyfisveitendur. 

2. gr. 

Gildistími. 

Rafverktakaleyfi er veitt til takmarkaðs tíma, eða þar til ártalið stendur á heilum tug og 
getur þannig í hæsta lagi gilt til 10 ára í senn, en þá skal sækja um endurnýjun þess eigi síðar en 

hinn 1. september það ár, en framlenging þess miðast við 1. desember sama ár. Hafi 

rafverktakaleyfið t.d. verið veitt á árinu 1980, skal sótt um endurnýjun þess hinn 1. september 

1990 til 1. desember 2000. Sæki maður um rafverktakaleyfi t.d. á árinu 1988, skal einnig sótt 

um framlengingu þess í fyrsta skipti hinn 1. september 1990, en framlenging þess gildir frá 1. 

desember 1990 til næstu 10 ára o.s.frv. Þó skal við gildistöku þessara skilyrða og skilmála 
sækja um endurnýjun allra rafverktakaleyfa, sem veitt voru samkvæmt fyrri skilyrðum. 

3. gr. 

Umsókn um rafverktakaleyfi. 

Umsókn um rafverktakaleyfi skal send rafveitu eða sérstakri leyfisnefnd, sbr. eftirfar- 
andi: 

Þar sem orkuveitusvæði þriggja eða fleiri rafveitna er gert að einu rafverktakasvæði skal 

skipa sérstaka rafverktakaleyfisnefnd. Skal hún skipuð rafveitustjórum eða formönnum 

rafveitunefnda á orkuveitusvæðunum, einum manni frá hverri rafveitu. Að jafnaði tilnefnir 

stærsta rafveitan formann. Fari svo, að fjöldi nefndarmanna í leyfisnefnd sé jöfn tala skal 

formaður nefndarinnar hafa tvö atkvæði. 

Þar sem orkuveitusvæði tveggja rafveitna er gert að einu rafverktakasvæði geta þær gert 

með sér sérstakt samkomulag um fyrirkomulag mála. 

Umsækjandi skal vera fjár síns ráðandi og með umsókninni skal fylgja: 

Hlutaðeigandi leyfisbréf til rafvirkjunarstarfa, útgefið af Rafmagnseftirliti ríkisins. 

Sakavottorð. 

Umsögn rafverktakafélags á leyfissvæðinu eða LÍR. 

Vottorð um þá þekkingu á verslun, sem leyfisveitandi tekur gilda. Þ 

B81 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Leyfisbréf skal undirritað af rafveitustjóra. Verði sérstök leyfisnefnd skipuð, skal 
leyfisbréfið þó vera undirritað af formanni og ritara nefndarinnar. 

Greiða skal gjald kr. 25 000,00 við útgáfu leyfisbréfs. Við endurnýjun rafverktakaleyfis, 

sbr. 2. gr., skal rafverktaki greiða kr. 2 500,00 ef sótt er um endurnýjun innan tilskilins tíma, 

ella greiðast kr. 25 000,00. Gjöld þessi breytast í samræmi við 4. gr. og nemi það fyrra 10% en 

það síðara 1% af því gjaldi, sem nefnt er í henni, eins og það er á hverjum tíma. 

d. gr. 

Skilyrði til þess að öðlast almennt verktakaleyfi til starfa við lágspennuvirki, 

B-rafverktakaleyfi. 

Til þess að öðlast rafverktakaleyfi til rafverktakastarfemi við lágspennuvirki, skv. 1. 

grein, skal umsækjandi: 

1. Hafa hlotið B-löggildingu Rafmangseftirlits ríkisins. 
2. Hafa fyrirtæki sitt staðsett og skrásett á verktakasvæðinu. Vinnustofa hans skal hafa síma, 

sem rafverktaki eða fullgildur fulltrúi hans svarar daglega á tilteknum auglýstum tíma, og 

vera búinn nauðsynlegum mæli- og prófunartækjum svo og þeim verkfærum, að hann geti 

starfrækt fyrirtæki sitt á viðunandi hátt, skv. nánari fyrirmælum, er leyfisveitandi setur. 
3. Leggja fram tryggingarfé í óbundinni bankabók, er nemi kr. 250 000,00. Framangreind 

fjárhæð miðast við vísitölu byggingarkostnaðar, sem gildir 1. janúar 1988. Tryggingarfjár- 

hæðin hækkar síðan eða lækkar í hlutfalli við byggingarvísitölu á 2ja ára fresti. 
Í stað tryggingar skv. framanskráðu getur rafverktaki innt af hendi tryggingu í gegnum 

Tryggingarsjóð Landssambands ísl. rafverktaka (TLÍR) sem stofnaður hefur verið fyrir allt 

landið með samningi milli Sambands íslenskra rafveitna (SÍR) og Landssambands íslenskra 

rafverktaka (LÍR). 

S. gr. 
Skilyrði til þess að öðlast almennt rafverktakaleyfi við háspennuvirki, 

A-rafverktakaleyfi. 

Rafverktakaleyfi til verktakastarfsemi við lágspennu- og háspennuvirki geta þeir einir 
hlotið, sem: 

1. Hafa hlotið A-löggildingu Rafmagnsettirlits ríkisins. 
2. Leggja fram tryggingarfé er nemi kr. 500 000,00 er breytist í samræmi við vísitölu 

byggingarkostnaðar sbr. 3. tölul. 4. greinar. 

3. Uppfylla önnur skilyrði í 4. grein. 

6. gr. 

Skilyrði til þess að öðlast önnur takmörkuð rafverktakaleyfi. 

Um þessi leyfi gilda sömu tryggingarákvæði og í 4. og 5. gr. eftir því sem við á. 

C-rafverktakaleyfi til að starfa við raforkuvirki í nafni fyrirtækis eða stofnunar, sem 

rafverktakinn ber þá tæknilega ábyrgð á, enda uppfylli hann þau skilyrði, sem fram eru sett í 1. 

tölul 4. gr. eða 1. tölul. 5. gr. hér að framan. Fyrirtækið eða stofnunin, sem rafverktaki ber 

ábyrgð á, sér um allar aðrar skuldbindingar, þar með taldar fjárhagslegar, í sambandi við 

störfin. Rafverktaki sannar, með skriflegri yfirlýsingu frá ráðamönnum fyrirtækisins, fullt 

athafnafrelsi sitt innan fyrirtækisins til að standa við skuldbindingar gagnvart rafveitu. 
D-rafverktakaleyfi til starfa við sérstæð raforkuvirki, sem skilgreina skal í hverju tilviki 

fyrir sig, hver eru t.d. við neonljósvirki, uppsetningu á lyftum og lyftubúnaði, við röntgentæki 
eða þess háttar, sbr. gr.1.5.7. í reglugerð um raforkuvirki nr. 264 frá 31.des. 1971, sbr. 

breytingu í reglugerð nr. 185/1984. 

E-rafverktakaleyfi til starfa við raforkuvirki innan vébanda einstakra fyrirtækja eða 

stofnana, þó að þessir aðilar stundi ekki rafvirkjun, en þá skal rafverktakaleyfið aðeins ná til 

starfa á athafnasvæði og/eða í húsnæði aðila.
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F-rafverktakaleyfi. Rafverktaki, sem hefur hlotið eitthvert framanritaðra leyfa, A, B eða 

C, á einu rafverktakasvæði getur gegn vottorði þar um og með sérstakri umsókn til 

viðkomandi rafveitu fengið leyfi til að setja á stofn útibú á öðru orkuveitusvæði. Þarf hann þar 
að uppfylla hin almennu skilyrði um verkstæði og mælitækjabúnað og tryggingu eins og þau 

eru sett fram í 4. gr. Skal fullgildur staðgengill hans vera í útibúinu. 

G-rafverktakaleyfi. Rafverktaki, sem hefur hlotið eitthvert framangreindra leyfa, A, B 
eða C, á einu rafverktakasvæði, getur gegn vottorði þar um og skráningu hjá viðkomandi 

rafveitu tekið að sér einstök opin útboðsverk á öðru rafverktakasvæði. Þarf hann að koma sér 
upp á því svæði nægjanlegri aðstöðu að mati viðkomandi rafveitu til að sinna verkinu svo 
fullnægjandi sé. 

H-rafverktakaleyfi. Leyfisveitanda er heimilt að veita leyfi til einstakra verka, ef 
aðstæður gera slíkt nauðsynlegt. Má hér nefna: 

1. Sérþekkingar er þörf. 

2. Rafverktakar á orkuveitusvæðinu geta ekki sinnt fyrirliggjandi verkefnum að mati 

leyfisveitanda. 

3. Flutningur einingahúsa milli rafverktakasvæða og tenging þeirra við dreifikerfi leyfisveit- 
anda. 

Leyfisveitandi skal þó áður leita umsagnar Landssambands ísl. rafverktaka. 

Með tryggingar fyrir slíkum leyfum skal fara þannig, að fyrir hvert einstakt verk sé lögð 

fram full trygging í óbundinni bankabók eins og hin almenna trygging er hæst á þeim tíma. 

Tryggingarféð ásamt áunnum vöxtum endurgreiðist, þegar fullnaðartenging hefur farið 

fram og gallar, sem kunna að koma fram við úttekt, hafa verið lagfærðir. 

Í stað áðurnefndrar tryggingar getur komið tryggingaryfirlýsing frá Tryggingarsjóði LÍR. 

7. gr. 

Starfsemi rafverktaka. 

Eitt og sama fyrirtæki getur aðeins haft einn rafverktaka í sinni þjónustu, og skal hann 

hafa að aðalstarfi forstöðu fyrirtækisins og/eða starf við það. 
Deildarskipt fyrirtæki með 30 starfsmenn eða fleiri getur þó fengið heimild fyrir tveim 

rafverktökum, enda sé um ótvíræða verkefnaskiptingu milli þeirra að ræða, t.d. nýbyggingar- 

deild og viðhaldsdeild. 

8. gr. 

Reglur og fyrirmæli. 

Rafverktaka ber í störfum sínum að fylgja reglugerð um raforkuvirki og hlíta fyrirmælum 
hlutaðeigandi rafveitu. 

9. gr. 

Tryggingarfé. 

Sé rafverktaki tryggður gagnvart rafveitu með aðild að TLÍR fer með tryggingarfé og 

endurgreiðslu þess eins og fyrir er mælt í samþykktum TLÍR, samnings milli SÍR og TLÍR um 

það efni og ákvæðum þessarar greinar. 

Um meðferð og endurgreiðslu tryggingarfjár þeirra sem utan TLÍR standa gildir 
eftirfarandi: 

Meðferð. 

a. Tryggingarfé skal lagt á sparisjóðsbók á nafni leyfishafa. Bókin geymist í vörslu 

leyfisveitanda. Vextir leggjast við höfuðstól og eru úttektarkræfir við endurnýjun 

rafverktakaleyfis sbr. 2. gr. 

b. Leyfisveitanda er heimilt að ráðstafa tryggingarfénu til að bæta úr ágöllum á veitu, er 

rafverktakinn hefur tilkynnt til úttektar, hafi hann ekki bætt úr þeim innan tilskilins tíma, 
og tjóni, sem hann kann að valda rafveitunni.
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. Grípi leyfisveitandi til slíkra aðgerða, ber rafverktaka að endurgreiða þann hluta 

tryggingarfjárins sem ráðstafað hefur verið, og skal það gert innan mánaðar frá 
tilkynningu þar um, ella fellur rafverktakaleyfi hans úr gildi sbr. 11. grein. 

Endurgreiðsla. 

Tryggingarfé endurgreiðist: 

. Ef rafverktaki hættir störfum að eigin ósk, og ber honum þá að tilkynna það leyfisveit- 

anda skriflega. 

b. Ef rafverktakaleyfi hans fellur niður sbr. 10. gr. 

Ef hann er sviptur rafverktakaleyfi sbr. 11. gr. 
Við fráfall hans. 

Tryggingarféð endurgreiðist 12 mánuðum síðar ásamt vöxtum að frádreginni þeirri 
fjárhæð sem kynni að hafa verið ráðstafað. 

o
o
g
 

“
m
o
 

10. gr. 

Niðurfelling rafverktakaleyfis. 

Rafverktakaleyfi ber að fella úr gildi: 
Ef Rafmagnseftirlit ríkisins sviptir rafverktakann löggildingu sinni. 
Ef hann hættir störfum að eigin ósk, sbr. 9. gr. 
Ef hann hættir að hafa að aðalstarfi rafverktakastörf á eigin ábyrgð sbr. 7. gr og/eða hefur 
störf hjá öðrum, eða ef hann hættir störfum hjá þeim, sem rafverktakaleyfi hans er bundið 

við, sbr. 6. gr. 

Ef hann sækir ekki um endurnýjun rafverktakaleyfis sbr. 2. gr. 
Ef hann greiðir ekki viðbót við tryggingaraféð, sbr. 9. gr. 
Ef bú hans er tekið til gjaldþrotaskipta. 
Við fráfall hans. 

Leyfisveitanda er skylt að kanna, hvort beita skuli framannefndum ákvæðum þessarar 

greinar, ef hann fær um það skriflega tilkynningu frá stjórn rafverktakafélags svæðisins, að 
rafverktaki uppfylli ekki lengur sett skilyrði. 

a 

b. 

Cc. 

11. gr. 

Svipting rafverktakaleyfis. 

Leyfisveitandi getur svipt rafverktaka rafverktakaleyfi: 
. Ef hann hlítir ekki fyrirmælum rafveitu og/eða brýtur reglugerð hennar. 

Ef hann sýnir ítrekað óvandvirkni í starfi sínu. 

Ef hann vanrækir starf sitt og skyldur gagnvart viðskiptavinum rafveitunnar. 

Leyfisveitanda er þó skylt að veita honum áminningu áður og gefum honum kost á að 
bæta ráð sitt. 

Vilji rafverktaki ekki hlíta ákvörðun leyfisveitanda, er honum heimilt að áfrýja henni til 
fulltrúa stjórna SÍR og LÍR, er komi sér saman um oddamann. 

12. gr. 

Breytingar. 

Breyti leyfisveitandi skilyrðum þessum, er rafverktaki skyldur að hlíta þeim breytingum.
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13. gr. 

Undirskrift rafverktaka. 
Rafverktaki skal með undirskrift sinni á sérstakt eyðublað skuldbinda sig til að hlíta í einu 

og öllu skilyrðum þessum svo og fyrirmælum og reglugerð rafveitunnar. 

Reglur þessar um löggildingu rafverktaka hafa eftirtaldar rafveitur samið og samþykkt 

sem sjálfstæðan viðauka við reglugerðir þeirra um þetta efni: 

Hitaveita Suðurnesja, gr. 1, reglug. nr. 365/198S. 

Rafmagnsveita Reykjavíkur, gr. 7, reglug. nr. 451/1977, sbr. br. nr. 476/1983. 
Rafmagnsveitur ríkisins, gr. 8, reglug. nr. 112/1968 með síðari breytingum. 

Rafveita Akraness, gr. 7, reglug. nr. 40/1948. 

Rafveita Akureyrar, gr. 7, reglug. nr. 458/1979, sbr. br. nr. 96/1968. 
Rafveita Borgarness, gr. 7, reglug. nr. 39/1948. 
Rafveita Húsavíkur, gr. 7, reglug. nr. 470/1979, sbr. br. nr. 117/1985. 

Rafveita Hveragerðis, gr. 7, reglug. nr. 125/1947. 

Rafveita Reyðarfjarðar, gr. 7, reglug. nr. 15/1979. 
Rafveita Sauðárkróks, gr. 7, reglug. nr. 8/1950. 
Rafveita Selfoss, gr. 10, reglug. nr. 448/1985. 
Rafveita Siglufjarðar, gr. 7, reglug. nr. 62/1949. 
Rafveita Stokkseyrar og Eyrarbakka, gr. 6, reglug. nr. 8/1925 og gr. 3, reglug. nr. 11/ 

1940. 
Rafveita Vestmannaeyja, gr. 7, reglug. nr. 117/1949. 

Orkubú Vestfjarðar, gr. 19, reglug. nr. 192/1979. 
Rafveita Hafnarfjarðar, gr. 7, reglug. nr. 177/1939, sbr. br. nr. 268/1969. 

Reglugerðarviðauki þessi, um skilyrði og skilmála til að öðlast rafverktakaleyfi á 

orkuveitsvæðum þessara rafveitna, staðfestist hér með, samkv. 24. gr. laga nr. 58/1967, til að 

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

Iðnaðarráðuneytið, 9. september 1988. 

Friðrik Sophusson. 

Páll Flygenring. 

13. júlí 1988 Nr. 442 

GJALDSKRA 

fyrir heilbrigðiseftirlit á Vestfjörðum. 

1. gr. 

Af eftirlitsskyldri starfsemi á svæði heilbrigðiseftirlits á Vestfjörðum, er sveitarstjórn- 
um heimilt, samkvæmt lögum nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðisettirlit, ásamt 
síðari breytingum, og heilbrigðisreglugerð nr. 45/1972, að innheimta gjöld svo sem greinir í 
gjaldskrá þessari. 

2. gr. 

Eftirlitsskyldum fyrirtækjum skal skipt í 6 flokka eftir gerð og umfangi þeirra í samræmi 

við fylgiskjal með gjaldskrá þessari.
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3. gr. 

Fyrir ný rekstrarleyfi samkvæmt gr. 36.1 heilbrigðisreglugerðar nr. 45/1972 skal 

innheimta leyfisgjald við afhendingu leyfisbréfs svo sem hér greinir: 

1. flokkur ................0 0... kr. 1300 

2. flokkur ................. 0... kr. 2 600 

3. flokkur ..............00 0... kr. 3 250 

4. flokkur ..............0.. 0. kr. 3 900 

5. flokkur ................ 0000. kr. 4 050 

6. flokkur ................... 0020. kr. 5200 

Fyrir leyfi vegna breytinga á húsakynnum eða rekstri skal greiða hálft gjald. Ef 

heilbrigðisfulltrúi metur breytingar smávægilegar er honum heimilt að lækka eða fella niður 

gjaldið. 

4. gr. 

Af eftirlitsskyldri starfsemi skv. 7., 8., 12., 13., 14., 15., 16. og 17. töluliðum 2. gr. laga 

nr. 109/1984 er heimilt að innheimta eftirlitsgjöld, svo sem hér greinir: 

1. flokkur ................0 00. kr. 7 800 

2. flokkur ...............0 00. kr. 15 600 

3. flokkur ..........%..0 00... kr. 22 100 

4. flokkur .............. 00... kr. 29 900 

5. flokkur ................ 0000. kr. 40 300 

6. flokkur ...............0 00. kr. 50 700 

S. gr. 

Heilbrigðisfulltrúar semji fyrir hönd heilbrigðisnefnda lista yfir eftirlitsskyld fyrirtæki á 
starfssvæðum sínum. Listinn skal afhentur skrifstofum þeirra sveitarfélaga, sem fara með 

fjármál heilbrigðiseftirlitsins. Þær sjái um álagningu og innheimtu gjaldanna í samráði við 

sveitarstjórnir á svæðinu. Gjöld samkv. gjaldskrá þessari renna beint til reksturs heilbrigðis- 

eftirlitsins. 

6. gr. 

Gjalddagi eftirlitsgjalda samkvæmt 4. gr. er 1. mars og eindagi 1. maí. Um innheimtu 

gjalda fer að öðru leyti samkv. lögum nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

1. gr. 

Gjald skv. 4. gr. má innheimta með lögtaki. 

8. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er af svæðisnefnd heilbrigðiseftirlits á Vestfjörðum og 

samþykkt af hlutaðeigandi sveitarfélögum, staðfestist hér með skv. 5. gr. laga nr. 109/1984 
um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit ásamt síðari breytingum, til að öðlast gildi þegar við 

birtingu. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 66/1986 með sama heiti og nr. 368/1988. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Með skírskotun til sérstaks samkomulags og þar til annað verður ákveðið gildir 

gjaldskrá fyrir heilbrigðisettirlit á Vesturlandi fyrir Austur-Barðastrandarsýslu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 13. júlí 1988. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson.
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Nr. 443 1166 20. september 1988 

AUGLÝSING 
um endurgreiðsluhlutfall söluskatts fiskvinnslufyrirtækja. 

Með vísan til ákvæða fjárlaga fyrir árið 1988 og 1. gr. laga nr. 10/1988, um ráðstafanir í 

ríkisfjármálum og lánsfjármálum 1988, hefir sjávarútvegsráðuneytið ákveðið eftirfarandi 

hlutfall endurgreiðslu af aðföngum fiskvinnslu, sem miðað er við fob-verðmæti útflutnings- 

framleiðslu. Gildir það um útflutning frá og með ágúst 1988 til og með nóvember 1988. 

1. Frysting..........0.. 000 3.0% 
2. Rækjuvinnsla .............0. 0000. 3.5% 

3. Hörpudiskvinnsla ............0..0000 0. 5.5% 
4. Síldarsöltun .............2.0 0000 1.5% 
5. Söltum......0. 00 1.5% 
6. Hersla.................. 2 2.0% 
7. Mjöl- oglýsisvinnsla ..............02.. 0 2.5% 

8. Lifrarlýsi ............. 000 2.5% 

Sjávarútvegsráðuneytið, 20. september 1988. 

F.h.r. 

Arni Kolbeinsson.   
Kristján Skarphéðinsson. 

Nr. 444 12. september 1988 

REGLUGERÐ 

um bann við veiðum smábáta. 

1. gr. 

Á tímabilinu frá og með 23. október 1988 til og með 29. október 1988, eru allar fiskveiðar 

bannaðar á bátum minni en 10 brl., sem ekki hafa sérstök botnveiðileyfi skv. 5. gr. laga nr. 3, 

8. Janúar 1988, um stjórn fiskveiða 1988-1990. Veiðibann þetta tekur ekki til báta, minni en 10 

brl., sem fengið hafa veiðileyfi með aflahámarki skv. 2. mgr. B. liðar C. lið og D. lið 10. gr. 

laga nr. 3, 8. janúar 1988. 

2. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 3, 8. janúar 

1988, um stjórn fiskveiða 1988-1990. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 10. gr. laga nr. 3, 8. janúar 1988, um stjórn 

fiskveiða 1988-1990 til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 12. september 1988. 

F.h.r. 

Árni Kolbeinsson.   
Jón B. Jónasson.
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AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 81. gr. umgerðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu borgarráðs 

hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

vegna uppsetningar umferðarljósa á mótum Barónsstígs og Eiríksgötu, komi biðskylda í 
stað stöðvunarskyldu á Eiríksgötu gagnvart Barónsstíg. 

Ákvörðun þessi tekur gildi þegar kveikt verður á umferðarljósunum. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 23. september 1988. 

Böðvar Bragason. 

16. september 1988 Nr. 446 

AUGLÝSING 
um breytingu á samþykkt um gatnagerðargjöld á Kópaskeri í Prest- 

hólahreppi í Norður-Þingeyjarsýslu nr. 275 24. maí 1988. 

2. gr. orðist svo: 
„Gatnagerðargjald vegna varanlegs slitlags og gangstéttar, B-gjald, skal lóðarhafi greiða 

þegar lagningu slitlags er lokið. Gjaldið skal miða við rúmmetra húss, samkvæmt reglum 

Fasteignamats ríkisins.“ 
Samþykkt þessi sem er samin og samþykkt af hreppsnefnd Presthólahrepps staðfestist 

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

Félagsmálaráðuneytið, 16. september 1988. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

16. september 1988 Nr. 447 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á deiliskipulagi í Moldahrauni í Garðabæ. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 14. september 1988 
staðfest deiliskipulagsuppdrátt af iðnaðar- og þjónustusvæði í Moldahrauni í Garðabæ. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem skipulagslög nr. 19 21. maí 1964 mæla 

fyrir um og verið samþykktur af bæjarstjórn Garðabæjar og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. september 1988. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.



Nr. 448 1168 28. september 1988 

REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. 

Frá 1. október n.k. skulu eftirtaldar bætur skv. 19. gr. laga um almannatryggingar hækka 

um 3% frá því sem þær voru í septembermánuði 1988: 

Tekjutrygging 

Heimilisuppbót 
Sérstök heimilisuppbót 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í lögum nr. 67/1971 um almannatryggingar, 
öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 28. september 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Jón Ingimarsson. 

Nr. 449 23. september 1988 

REGLUGERÐ 

um rannsóknarstofnun í siðfræði. 

1. gr. 

Á vegum Háskóla Íslands og Þjóðkirkjunnar starfar rannsóknarstofnun í siðfræði. Er hún 

vísindaleg rannsóknar- og fræðslustofnun skv. 1. gr. laga nr. 77/1979 um Háskóla Íslands. 

2.gr. 

Hlutverk stofnunarinnar er að vera vettvangur rannsókna í siðfræði. 

3.gr. 

Hlutverki sínu gegnir stofnunin einkum með því að: 

Veita starfsmönnum stofnunarinnar og gestum fyrirgreiðslu við rannsóknir. 

Útbúa fræðsluefni um siðfræði sem nota megi í skólum landsins. 
3. Gangast fyrir námskeiðum, umræðufundum og fyrirlestrum um siðfræði handa almenningi 

og starfshópum. 

ID
 

=
 

4. gr. 

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð þremur mönnum. Heimspekistofnun tilnefnir einn, 
Guðfræðistofnun annan, en kirkjuráð þjóðkirkjunnar hinn þriðja. Skal stjórnin kosin til 

tveggja ára í senn. Stjórnin skiptir með sér verkum. Stjórnin ræður forstöðumann og annað 

starfslið. 

S. gr. 

Á vegum stofnunarinnar skal starfa nefnd til ráðgjafar fyrir stjórnina. Háskólaráð 
tilnefnir fimm manns í nefndina og kirkjuráð aðra þrjá.
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6. gr. 
Rekstur stofnunarinnar er greiddur af ríkisfé eftir því sem fé er veitt til á fjárlögum. 

Aðrar tekjur eru: 

a) Styrkir til einstakra verkefna. 
b) Greiðslur fyrir umbeðin verkefni. 

c) Tekjur af útgáfu, námskeiðum, ráðstefnum eða annarri starfsemi. 

d) Gjafir og aðrar tekjur er stofnuninni kunna að berast. 

Reikningshald skal vera hluti af heildarreikningum háskólans. 

7. gr. 

Þjóðkirkjan leggur stofnuninni til húsnæði til ráðstefnu- og fundarhalda og aðra aðstöðu 
eftir því sem aðstæður leyfa. 

8. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 2. mgr. 9. gr. laga um Háskóla Íslands 

nr. 77/1979 með áorðnum breytingum. 

Menntamálaráðuneytið 23. september 1988. 

Birgir Ísl. Gunnarsson. 
  

Knútur Hallsson. 

23. september 1988 Nr. 450 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 596/1987, um uppgjör á innheimtu 

staðgreiðslufé, með síðari breytingum. 

1. gr. 

3. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Áætlun fyrir hvert sveitarfélag skal margfölduð með umsömdu hlutfalli og fundin 

bráðabirgðainnborgun ríkissjóðs fyrir hvern mánuð. Hlutföll þessi ákveðast sem hér segir: Í 

september 1988 sem samsvarar 11,01% af áætlun samkvæmt þessari grein. Í október 1988 sem 
samsvarar 8,01% af áætlun samkvæmt þessari grein. Hlutfall hvers mánaðar er hið sama fyrir 

öll sveitarfélög. 

2. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 32. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu 

opinberra gjalda, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi og gildir til 31. október 1988. 

Fjármálaráðuneytið, 23. september 1988. 

F. h.r. 

Lárus Ögmundsson. 
Snorri Olsen.



Nr. 451 1170 22. september 1988 

REGLUGERÐ 
um Stýrimannaskólann í Vestmannaeyjum. 

I. KAFLI 

1. gr. 

Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum starfar samkvæmt ákvæðum laga um framhalds- 
skóla nr. 57/1988. Markmið skólans og skipulag skal miðast við að hann veiti þá fræðslu, er 
þarf til að standast skipstjórnarpróf 1. og 2. stigs samkvæmt ákvæðum prófreglugerðar fyrir 
skipstjórnarnám nr. 481/1986. 

II. KAFLI 

Um inntöku nemenda. 

2. gr. 

Þessi eru almenn inntökuskilyrði: 
1. Að hafa lokið grunnskólaprófi eða hlotið jafngilda undirstöðumenntun. Nemandi, sem 

orðinn er 18 ára gamall, getur þó hafið nám í skólanum án þess að fullnægja ofangreindum 

skilyrðum, ef öðrum er fullnægt. Þeim nemenda er þó skylt að sækja hjálparkennslu, sem 

skólinn býður upp á eða útvegar. 

2. Að leggja fram vottorð um 24 mánaða siglingatíma, skv. 6. gr. laga nr. 112/1984 um 
atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum, þar af skuli a.m.k. 18 mánuðir 
vera eftir 15 ára aldur á skipi yfir 12 rúmlestir. 

3. Að hafa þá sjón, heyrn og málfæri sem yfirmannsstaða krefst, eins og tilskilið er í 
reglugerð um sjón og heyrn skipstjórnarmanna. 

4. Að vera syndur. 

5. Að vera ekki haldinn neinum næmum sjúkdómi eða líkamskvilla, er orðið geti öðrum 

nemendum skaðvænn. 

6. Að leggja fram sakavottorð. 

Heimilt er að hafa könnunarpróf upp í 1. bekk að haustinu, áður en kennsla hefst, í 
stærðfræði, eðlisfræði, íslensku, ensku og dönsku eða sérstök inntökupróf. 

III. KAFLI 

Um kennslu og próf og námstíma. 

, 3. gr. 

Í skólanum skal kenna samkvæmt námsvísi um skipstjórnarnám sem menntamálaráðu- 
neytið samþykkir. 

4. gr. 
Um próf fer eftir prófreglugerð um skipstjórnarnám nr. 481/1986. 

S. gr. 
Skólinn skal starfa í 9 mánuði og hefst skólaárið 1. ágúst og lýkur 31. júlí. 

6. gr. 

Um leyfi fer eftir reglugerð um leyfi í skólum.
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IV. KAFLI 

Um starfslið og stjórn skólans. 

7. gr. 

Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans. Við skólann skal starfa skólanefnd. Í 

skólanefnd skulu sitja 5 menn. Skulu 4 tilnefndir af bæjarstjórn Vestmannaeyja og skal fulltrúi 

viðkomandi starfsgreinar eiga sæti í skólanefnd. Skipunartími skólanefndar skal vera fjögur ár 

og miðast við kjörtímabil sveitarstjórnar. Menntamálaráðherra skipar formann skólanefndar 

án tilnefningar. Skólameistari situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt. Hann er 

framkvæmdastjóri nefndarinnar. Skólanefndin skal fylgjast með kennslutilhögun og námsefni 

og vera skólastjóra til aðstoðar í málefnum skólans almennt, fylgjast með þróun skipstjórnar- 

menntunar og stuðla að sem nánustum tengslum skólans við atvinnulífið. 

8. gr. 

Menntamálaráðuneytið setur eða skipar skólameistara og fasta kennara við skólann að 

fengnum tillögum skólanefndar. Skólameistari ræður stundakennara og aðra starfsmenn í 

samráði við skólanefnd. 

Laun skólameistara og kennara fara eftir kjarasamningum starfsmanna ríkisins. 

9. gr. 

Um embættisgengi skólastjóra og kennara fer eftir ákvæðum laga um lögverndun á 

starfsheiti og starfsréttindum grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og skólastjóra nr. 

48/1986. 

10. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 1. greinar laga um framhaldsskóla 

nr. 57/1988 og öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið 22. september 1988. 

Birgir Ísl. Gunnarsson.   
Knútur Hallsson. 

27. september 1988 Nr. 452 

REGLUR 

um breytingu á reglum nr. 160/1986, um þátttöku ríkisins í kostnaði 

vegna hjálpartækja fyrir heyrnarskerta með síðari breytingum. 

1. gr. 

2. gr. orðist svo: 
Ríkissjóður greiðir nauðsynleg heyrnartæki sem hér segir: 

1. Fyrir börn og unglinga tilloka skólaskyldu ................... 0000 nn 000. 100% 

2. Fyrir 18 áraogeldri..................... 00 0000 60% 
3. Fyrir þá sem nota þurfa tvö tæki samtímis og eru 18 ára ogeldri.............. 10% 

Stjórn Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands er heimilt að fenginni rökstuddri umsókn 
að auka þátttöku ríkisins samkv. 2. og 3. gr. í 80%, sé um að ræða verulega skerta heyrn að 

mati yfirlæknis stöðvarinnar.
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2. gr. 

Ofangreindar reglur, sem öðlast gildi frá og með 1. október 1988, eru settar með stoð í 
5. gr. laga nr. 35/1980, um Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, að fengnum tillögum stjórnar 
stöðvarinnar. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 27. september 1988. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 57, nr. 441-452. Útgáfudagur 30. september 1988.
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SAMÞYKKT 

um stjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar er skipuð 9 bæjarfulltrúum kjörnum skv. II. kafla 
A 

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 Seyðisfjarðarkaupstaðar skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga og 

annarra laga. Jafnframt fer bæjarstjórn með yfirstjórn stofnana og fyrirtækja á vegum 

bæjarins, að svo miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki falið öðrum slíka yfirstjórn. 

4. gr. 

Bæjarstjórn skal gæta hagsmuna bæjarins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 

sameiginlegum velferðarmálum bæjarbúa. 

5. gr. 
Bæjarstjórn annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og samþykkt- 

um. 
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 Seyðisfjarðarkaupstaðar er: 

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 skoðunar- 

menn til að annast endurskoðun ársreikninga bæjarins skv. VIII. kafla sveitarstjórnar- 

laga. Ennfremur að ráða bæjarstjóra og aðra fasta starfsmenn bæjarins skv. VII. kafla 

fyrrnefndra laga sbr. og VI. kafla þessarar samþykktar, 

að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur, 

3. að stjórna fjármálum bæjarins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VIII. kafla sveitarstjórn- 

arlaga sbr. og 11. kafla samþykktar þessarar og 

4. að ákveða stjórnkerfi bæjarins og ráða helstu starfsmenn hans. 

> 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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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 gera fjárhagsáætlun bæjarsjóðs, bæjarfyrirtækja og stofnana fyrir lok 

janúarmánaðar ár hvert sbr. 24. gr. samþykktar þessarar. 

Ef ekki tekst að gera fjárhagsáætlun skv. 1. mgr. skal bæjarstjórn sækja skriflega um frest 

til félagsmálaráðuneytisins og tilgreina ástæður fyrir umsókninni. 

Form fjárhagsáætlunar skal vera í samræmi við form ársreikninga bæjarins, og skal þar 
greint á milli rekstraráætlunar, fjárfestingaráætlunar og áætlunar um fjármagnshreyfingar. 

Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar tekur bæjarstjórn ákvarðanir um nýtingu tekjustofna 

bæjarsjóðs og tekjuöflun, um öflun lánsfjár, ef um það er að ræða og um ráðstöfun fjármagns á 

fjárhagsárinu bæði til rekstrar og eignabreytinga. Þá skal við gerð fjárhagsáætlunar 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 fjárhagsár- 

inu 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 bæjarstjórn. 

Samþykki bæjarstjórn 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. 

10. gr. 

Heimilt er að endurskoða fjárhagsáætlun bæjarsjóðs og gera á henni nauðsynlegar 

breytingar ef í ljós koma breytingar á forsendum fjárhagsáætlunarinnar. Bæjarstjórn afgreiðir 
slíkar breytingar við eina umræðu, enda séu breytingartillögur sendar öllum bæjarfulltrúum 

a.m.k. fimm sólarhringum fyrir bæjarstjórnarfund. 

11. gr. 

Ársreikningur bæjarsjóðs og fyrirtækja hans skal fullgerður fyrir lok aprílmánaðar. 

Bæjarstjórn skal hafa lokið fullnaðarafgreiðslu ársreikninga eigi síðar en í júnímánuði ár 

hvert skv. 88. gr. sveitarstjórnarlaga sbr. 82. gr. sömu laga. Eintak af ársreikningnum skal 

senda Hagstofu Íslands og félagsmálaráðuneytinu fyrir 31. júlí ár hvert. 

III. KAFLI 

Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

12. gr. 

Bæjarstjórn heldur reglulega fundi einu sinni í hverjum mánuði, fyrsta eða annan 

mánudag hvers mánaðar. 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 samkvæmt ákvörðun bæjarstjóra, forseta bæjarstjórnar, eða ef 3 

bæjarfulltrúar hið fæsta krefjast þess.
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13. gr. 

Aldursforseti nýkjörinnar bæjarstjórnar kveður bæjarstjórnina saman til fyrsta fundar að 

afloknum bæjarstjórnarkosningum og semur dagskrá hans, eigi síðar en 15 dögum eftir að hún 

tekur við störfum, sbr. 2. gr. samþykktar þessarar. 

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. 

15. gr. 

Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar, og skal dagskráin fylgja fundarboði. 

Á dagskrá bæjarstjórnarfundar skal taka: 

1. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar forseta bæjarstjórnar, kosningar nefnda, ráða og 

stjórna á vegum bæjarstjórnar, svo og kosningar eða ráðningar bæjarstjóra og annarra 

fastra starfsmanna bæjarins. 

2. Fundargerðir bæjarráðs, nefnda, ráða og stjórna á vegum bæjarins, ef, eða að svo miklu 

leyti, sem bæjarstjórn þarf að samþykkja ályktanir, sem í þeim felast, sbr. ól. gr. 

samþykktar þessarar. 

3. Önnur mál, sem falla undir verksvið bæjarstjórnar og bæjarstjóri ákveður að taka á 

dagskrá eða einhver bæjarfulltrúi óskar, að tekin verði á dagskrá. 

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 fylgigögnum. 

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 skemmri fyrirvara, 

enda samþykki bæjarstjórn slíkt, eins og um afbrigði frá fundarsköpum væri að ræða. 

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 forseti 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. B 82
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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. 

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. 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. Heimilt er 

að taka myndir og hljóðrita umræður, að undangengnu samþykki 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. 

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. 

Áætlanir fyrir bæinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 

skipulagsáætlanir. 

Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Þ 
D
i
 

Á
 

25. gr. 

Sé bæjarfulltrúi forfallaður um stundarsakir skal hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin 

til bæjarstjóra, sem boðar þá varamann hans á fund. Bæjarfulltrúa, sem forfallast um 

stundarsakir er heimilt að ákveða, hver varamanna hans taki sæti á bæjarstjórnarfundi ella 
tekur varamaður sæti samkvæmt ákvæðum 1. og 2. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga.
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Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt, en ekki hefur hann 

atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn bæjarfulltrúi. 
Bæjarstjórn getur heimilað að maður utan bæjarstjórnar kveðji sér hljóðs á bæjarstjórnar- 

fundi. 

26. gr. 

Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á bæjarstjórnarfundum. Bæjar- 

fulltrúi, 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. 

21. gr. 

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 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 eða víki verulega frá umræðuefninu, 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. 

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. 

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 sker úr því, hvernig atkvæðagreiðslum um tillögur skuli 

hagað. 

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 hönd sína. Að því búnu leitar forseti 
mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir forseti frá úrslitum atkvæðagreiðslunnar.
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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 nafnakali, ef tveir bæjarfulltrúar óska þess hið minnsta. 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. 

Skylt er að afgreiða mál með skriflegri atkvæðagreiðslu, ef tveir bæjarfulltrúar óska þess 

hið minnsta. 

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. 

34. 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 og dagsetningu fundargerða. 

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. 

35. 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 sólarhring- 

um fyrir fund. 

36. 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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37. 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. 

38. 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. 

39. 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 upplýsingaöflunar vegna 

starfa sinna. 

41. 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. 

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. 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. 

43. 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 hætilegs ferða- og dvalarkostnaðar. 

Bæjarstjórn setur reglur um greiðslur skv. 1. mgr. 

44. gr. 

Bæjarfulltrúi, sem vegna veikinda eða af öðrum ástæðum getur ekki sótt bæjarstjórnar- 

fund/-fundi tímabundið, getur tilnefnt hvern sem er af varamönnum sínum til að taka sæti sitt, 

meðan þannig hagar til. 

45. 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. 

46. 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. 

47. gr. 

Bæjarstjórn skal á fyrsta fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum kjósa þrjá bæjarfull- 

trúa í bæjarráð til eins árs og jafnmarga til vara. Aðalfulltrúar í bæjarstjórn eru einir kjörgengir 

sem aðalmenn 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 skal heimila flokki eða framboðsaðila, sem fulltrúa á í bæjarstjórn en ekki 

hefur fengið kjörinn bæjarráðsmann, að tilnefna fulltrúa og varafulltrúa hans til setu í 

bæjarráði með málfrelsi og tillögurétt. 

48. gr. 

Bæjarráð skal að jafnaði halda fund einu sinni í viku á hverjum mánudegi kl. 16.00. 

Aukafundi skal halda, ef bæjarstjóri eða a.m.k. einn bæjarráðsmaður óskar þess. 

49. gr. 

Bæjarstjóri undirbýr bæjarráðsfundi. Hann sér um, að bæjarráð sé boðað þegar um 

aukafundi er að ræða. 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. 

50. 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. Hann úrskurðar í ágreiningsmálum, sem upp kunna að 
koma út af fundarsköpum, en skjóta má úrskurði hans til úrlausnar bæjarráðs. 

Bæjarráð getur ráðið sér fundarritara utan bæjarráðs. Í fundargerðabók ráðsins skal skrá, 

hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji fundinn. Þá skal skrá í fundargerð mál, sem 

ráðið tekur til umræðu og afgreiðslu, frá hverjum þau eru, hvenær þau eru dagsett, efni þeirra 

stutt og skilmerkilega og hvaða afgreiðslu þau hljóta. 

51. gr. 

Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn málefna Seyðisfjarðarkaupstað- 

ar að því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin. 

Í þeim tilfellum að sérstökum nefndum bæjarstjórnar er falið að hafa sérstaka málaflokka 

með höndum, skal bæjarráð fjalla um fjárhagshlið málanna. 

52. gr. 
Bæjarráð hefur eftirtalin mál með höndum: 

a. Fjármál. Bæjarráð hefur umsjón með stjórnsýslu bæjarins, undirbúningi árlegrar fjár- 

hagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs og bæjarfyrirtækja að fengnum
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tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur þau fyrir bæjarstjórn í samræmi við ákvæði 
sveitarstjórnarlaga. Þó fer hafnarstjórn með málefni Seyðisfjarðarhafnar í beinu umboði 

bæjarstjórnar. Þá sér bæjaráð um, að ársreikningar bæjarsjóðs séu samdir og þeir ásamt 

ársreikningum bæjarstofnana lagðir fyrir bæjarstjórn til afgreiðslu, svo sem sveitarstjórn- 

arlög mæla fyrir um. Bæjarráð ákveður, hvernig varið skuli fé því sem ætlað er til 

verklegra framkvæmda, að því leyti sem slíkt er ekki tekið fram í fjárhagsáætlun. 

b. Vegamál. Bæjarráð hefur stjórn og umsjón með vegamálum bæjarins, götum, holræsum 

og götulýsingu, allt eftir nánari ákvörðun bæjarstjórnar og reglugerðum þar að lútandi. 

c. Fasteignamál. Til þeirra teljast umsjón með fasteignum bæjarins, svo sem húseignum, 

jörðum, grjótnámi, slægjum, sandnámi o.fl. að því leyti, sem ekki er öðruvísi fyrirskipað 
um þessi mál í lögum og reglugerðum. 

d. Brunamál. Til þeirra teljast framkvæmdir á öllum brunamálum bæjarins samkvæmt 

lögum og reglugerðum um brunamál og slökkvilið. Slökkvistjóri eða varamaður hans 

skulu sitja fundi, ef rædd eru brunamál, en eigi hafa atkvæðisrétt. 
Framfærslumál. Bæjarráð fer með framfærslumál Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

f. Önnur mál. Öll önnur mál sem ekki eru falin sérstökum nefndum í samþykktum um 
stjórn bæjarmála, eða með sérstakri samþykkt bæjarstjórnar, skulu heyra undir bæjarráð. 

Auk þess getur bæjarstjórn vísað þeim málum sem henni sýnist til bæjaráðs, þó þau heyri 
ekki sérstaklega undir það, þegar þurfa þykir. 

A
)
 

53. gr. 
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. 

Þá getur bæjarstjórn falið bæjaráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan veg. 

54. 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. Nefndarmenn geta ákveðið að skipta með sér störfum ritara. 
Að jafnaði boðar formaður nefndar, 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. 

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.
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58. gr. 

Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði II. 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. 

ól. gr. 

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna bæjarins skulu að jafnaði teknar á dagskrá 

bæjarráðs 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. 

62. gr. 

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

A. Til eins árs. Á fundi í júní ár hvert: 
1. Bæjarráð. Þrír aðalfulltrúar í bæjarstjórn, sem aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 

55. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

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

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

laga nr. 8S/1986. 

4. Skrifarar. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara. 

5. Kjörstjórn við alþingiskosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 10. gr. 

laga nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis. 

6. Stjórn veitustofnana. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Veitustofnun fer með 

málefni hitaveitu og vatnsveitu. Veitustofnun er ætlað að sjá um rafveitu og virkjanir 

ef bærinn hefur slíkan rekstur. 

7. SSA. Fulltrúa og varafulltrúa á fundi, samkvæmt lögum SSA. 

8. Flugfélag Austurlands. Einn aðalfulltrúi og einn varafulltrúi á aðalfund, samanber 

lög félagsins. 

9. Iðnþróunarfélag Austurlands. Einn aðalfulltrúi og einn varafulltrúi á aðalfund 

samanber lög félagsins. 

10. Atvinnuþróunarsjóður Austurlands. Einn fulltrúi og einn varafulltrúi á aðalfund 

samanber lög sjóðsins. 

B. Til fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum: 

1. Almannavarnanefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 8. gr. laga nr. 94/ 

1962 um almannavarnir sbr. 5. gr. laga nr. 85/1985. 

2. Barnaverndarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga um vernd 

barna og ungmenna nr. 53/1966.
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3. 

23. 

24. 

Byggingarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga nr. 
54/1978. 
Byggingarnefnd fer og með verkefni skipulagsnefndar skv. skipulagslögum. 

. Atvinnumálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin hefur á hendi 

eftirlit með atvinnumálum og gerir tillögur um úrbætur í þeim. Fer einnig með þau 

verkefni sem stjórnarnefnd vinnumiðlunar er með. 

. Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Félagsmálaráð fer með 

æskulýðs- og öldrunarmál. Félagsmálaráð stýrir félagsheimilinu Herðubreið fyrir 

hönd bæjarstjórnar. Fulltrúar í Félagsmálaráði eru einnig fulltrúar bæjarins á 

aðalfundi félagsheimilisins Herðubreiðar. Félagsmálaráð annast störf þau, sem 

áfengisvarnarnefnd eru falin samkvæmt lögum nr. 82/1969. 
. Heilbrigðisnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir varamenn skv. ákvæðum 6. gr. laga 

nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

Dagvistarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Er stjórn leikvalla og 
dagvistarstofnana fyrir börn á vegum bæjarins. Hefur eftirlit með dagmæðrum. 
Íþróttanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin hefur umsjón með 

rekstri íþróttamannvirkja á vegum bæjarins. 

Skólanefnd grunnskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17. — 18. 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. 
. Safnanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Safnnefnd skal stuðla að söfnun 

gamalla muna og vera stjórn Tækniminjasafns til aðstoðar. Einnig fer safnanefnd 

með stjórn skjalasafns Seyðisfjarðar þegar það verður sett á fót. 
. Umhverfismálaráð. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Er fegrunarnefnd fyrir 

Seyðisfjörð. Fer auk þess með málefni þau sem gróðurverndarnefnd og náttúru- 
verndarnefnd er ætlað samkvæmt lögum nr. 17/1965 og 47/1971. 

. Stjórn sjúkrasamlags. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 38. gr. laga nr. 67/ 

1971 um almannatryggingar. 
. Stjórn bókasafns. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga nr. 50/1976 um 

almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. 
. Stjórn sjúkrahúss. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. laga nr. 59/1983 

um heilbrigðisþjónustu. Fer auk þess með þau verkefni sem ætluð eru stjórn 

heilsugæslustöðvar samkvæmt lögum. 
. Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 36. gr. laga nr. 

60/1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 
. Framtalsnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Framtalsnefnd skal yfirfara 

álagningu bæjargjalda frá skattstjóra og gera athugasemdir ef þurfa þykir. 
. Umferðarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 2. mgr. 116 gr. umferðar- 

laga nr. 50/1987. Umferðarnefnd hefur forgöngu um skipulag umferðarmála í 

samráði og samvinnu við byggingar-/skipulagsnefnd. 
. Kjörstjórn til sveitarstjórnarkosninga. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 
. Forðagæslumaður. Einn og annar til vara sbr. heimild í 2. mgr. 54. gr. búfjárræktar- 

laga nr. 31/1973. 
. Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5. gr. 

laga nr. 9/1955 um Brunabótafélag Íslands. 
. Heilbrigðismálaráð Austurlands. Einn fulltrúi og einn varafulltrúi skv. 7. gr. laga um 

heilbrigðisþjónustu nr. 59/1983. 

Samband íslenskra sveitarfélaga. Einn fulltrúi og einn varafulltrúi á landsþing. 

Stjórn Tækniminjasafns. Einn aðalmaður og annar til vara. Samkvæmt skipulagsskrá 

safnsins.
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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. 

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. 

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. pr. 

Bæjarstjórn ræður fasta starfsmenn í helstu stjórnunarstöður s.s. yfirmenn stofnana og 

deilda bæjarins og veitir þeim lausn frá störfum. 

67. gr. 

Forstöðumenn stofnana ráða starfsmenn í umboði bæjarráðs. 

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. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar hefur sett, samkvæmt ákvæð- 

um 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 fallin úr 

gildi samþykkt um stjórn bæjarmálefna Seyðisfjarðarkaupstaðar nr. 106 frá 26. janúar 1979. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. september 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   
Þórhildur Líndal.
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SAMÞYKKT 

um stjórn Höfðahrepps og fundarsköp hreppsnefndar. 

í. KAFLI 
Um skipun hreppsnefndar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Höfðahrepps er skipuð 5 fulltrúum, kjörnum samkvæmt HI. kafla sveitar- 
stjórnarlaga 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. 
Hreppsnefndinni ber að gæta hagsmuna hreppsins í hvívetna og annast þau viðfangsefni, 

sem henni eru fengin í lögum og reglugerðum svo og málefni sem henni eru falin í 

samþykktum er hún hefur sett eða á henni kunna að hvíla að öðru leyti. 

4. gr. 
Meðal verkefna hreppsnefndar Höfðahrepps eru: 

1. Að kjósa oddvita, varaoddvita og nefndir skv. VI. kafla sveitarstjórnarlaga sbr. og VI. 

kafla samþykktar þessarar og skoðunarmenn til að annast endurskoðun ársreikninga 
hreppsins skv. VIII. kafla sveitarstjórnarlaga. 

2. Að setja samþykktir og gjaldskrár eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

3. Að stjórna fjármálum hreppsins skv. VIíl. kafla sveitarstjórnarlaga sbr. og Il. kafla 

samþykktar þessarar. 

II. KAFLI 
Um fjármálastjórn hreppsins. 

5. 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. 

6. gr. 

Hreppsnefnd skal afgreiða fjárhagsáætlun sveitarsjóðs og stofnana hans fyrir lok 

janúarmánaðar ár hvert að undangengnum tveimur umræðum 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 fjárhagsáætlunarinnar skal vera í samræmi við form ársreikninga hreppsins, og skal 

þar greint á milli rekstraráætlunar, fjárfestingaráætlunar og áætlunar um fjármagnshreyfing- 

ar. 
Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar tekur hreppsnefnd ákvarðanir um nýtingu tekjustofna 

sveitarsjóðs 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 fjárhagsáætlunar hafa 

hliðsjón af veltufjárstöðu sveitarsjóðs í byrjun fjárhagsárs og áætla fyrir þeim breytingum, sem 

nauðsynlegt er talið að gera á veltufjárstöðunni.
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1. gr. 

Fjárhagsáætlun skv. 6. gr. skal vera meginregla um fjármálastjórn hreppsins á fjárhagsár- 
inu og ekki má stofna til útgjalda eða greiða úr sveitarsjóði nema heimild sé til þess í 

fjárhagsáætlun, útgjöldin séu lögbundin, samningsbundin eða samþykkt af hreppsnefnd. 

Samþykki hreppsnefnd 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 lánsfé. 

8. gr. 

Hafi forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar breyst verulega, s.s. ef verðlagsbreytingar 

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

fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgreiðir hreppsnefnd við eina umræðu, enda hafi 
breytingartillögurnar verið kynntar hreppsnefndarmönnum á sannanlegan hátt og í tæka tíð. 

9. gr. 
Hreppsnefnd skal hafa lokið fullnaðarafgreiðslu ársreikninga sveitarsjóðs og stofnana 

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. 

III. KAFLI 
Fundarsköp hreppsnefndar. 

10. gr. 

Hreppsnefnd heldur reglulega fundi, ekki sjaldnar en einu sinni í mánuði. Á fyrsta fundi 
hreppsnefndar skal hún ákveða fundardag(a) og fundartíma. Aukafundi skal halda í 
hreppsnefnd eftir því sem þörf krefur að mati oddvita og/eða sveitarstjóra. Skylt er að halda 
aukafund í hreppsnefnd ef a.m.k. þriðjungur hreppsnefndarmanna óskar þess. Ef þess er 
krafist, ber að halda slíkan fund innan tveggja sólahringa frá því að krafan um fundinn var sett 
fram. Heimilt er að boða slíkan fund símleiðis með sólarhrings fyrirvara. Heimilt er að fella 
niður fundi í hreppsnefnd í allt að tvo mánuði að sumarlagi, enda liggi fyrir, hverju sinni, 
samþykkt hreppsnefndar þar að lútandi. 

11. gr. 
Aldursforseti nýkjörinnar hreppsnefndar kveður hreppsnefndina saman til fyrsta fundar 

að afloknum hreppsnefndarkosningum, eigi síðar en 15 dögum eftir að hún tekur við störfum, 
sbr. 2. gr. samþykktar þessarar, þ.e. eigi síðar en 30 dögum eftir kjördag. Aldursforseti getur 
falið sveitarstjóra að boða fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar. 

12. gr. 
Á fyrsta fundi hreppsnefndar að loknum sveitarstjórnarkosningum kýs hún sér oddvita 

og varaoddvita úr hópi hreppsnefndarmanna til eins árs í senn. 
Sá er rétt kjörinn oddviti, sem fengið hefur atkvæði meirihluta hreppsnefndarmanna. 

Verði þeim atkvæðafjölda ekki náð, skal kjósa um þá tvo sem flest fengu atkvæðin. 
Et þrír eða fleiri, sem um skyldi kjósa, hafa fengið jafnmörg atkvæði, skal varpa hlutkesti, 

um hverja tvo skuli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn, sem fleiri atkvæði fær þó að hann fái ekki 
helming atkvæða. Verði atkvæði jöfn, ræður hlutkesti. 

Aldursforseti gegnir störfum fundarstjóra uns kosinn hefur verið oddviti. 
Oddviti stjórnar kjöri varaoddvita hreppsnefndar, og skal sömu aðferð beitt við kosningu 

hans, sbr. 2. og 3. mgr. þessarar greinar.
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13. gr. 

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. 

14. gr. 
Oddviti hreppsnefndar stjórnar umræðum á fundum hennar og sér um að allt fari fram í 

reglu og eftir fundarsköpum. Hann sér um að fundargerðir séu skipulega færðar í gerðabók og 

allar tillögur og ályktanir séu rétt og nákvæmlega bókaðar svo og hverja afgreiðslu þær hljóta. 
Fundarmönnum er skylt að hlíta úrskurði hans, þó skal skjóta úrskurðinum til hreppsnefndar, 
ef vafi leikur á um skilning á fundarsköpum. Raski áheyrandi fundarfriði getur oddviti vísað 
honum úr fundarsal. Leyfi hreppsnefndar þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á 
hreppsnefndarfundum. 

15. gr. 

Sveitarstjóri boðar hreppsnefndarfundi í samráði við oddvita og ákveður fundarstað. 
Hreppsbúum skal kunngert með auglýsingu, hvar og hvenær hreppsnefndarfundir eru 

haldnir. 

16. gr. 

Sveitarstjóri ákveður dagskrá fundar í samráði við oddvita. 
Á dagskrá hreppsnefndarfundar skal taka: 
Lögákveðnar kosningar, s.s. kosningar oddvita og nefnda. 

2. Fundargerðir nefnda á vegum hreppsins að svo miklu leyti sem hreppsnefnd þarf að 

samþykkja ályktanir, sem í þeim felast, sbr. 44. gr. samþykktar þessarar. 

3. Önnur mál, sem falla undir verksvið hreppsnefndar og sveitarstjóri ákveður að taka á 
dagskrá eða einhver hreppsnefndarmaður óskar, að tekin verði á dagskrá. Oddvita er 
heimilt að taka mál á dagskrá, þótt þess sé ekki getið í fundarboði, sé meirihluti 
hreppsnefndarmanna samþykkur því. 

Sveitarstjóri skal senda öllum hreppsnefndarmönnum dagskrá hreppsnefndarfundar 
tveimur sólarhringum fyrir fund. Dagskrá hreppsnefndarfunda skulu fylgja afrit fundargerða, 
tillagna og annarra gagna, sem nauðsynleg þykja. Dagskrá skal jafnframt fylgja afrit 

fundargerðar síðasta hreppsnefndarfundar. 

þm
 

17. 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 hreppsnefndarfundur, 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. 

18. gr. 

Hreppsnefndarmenn skulu gæta þagnarskyldu um það sem þeir verða áskynja í starfi sínu 

og leynt á að fara skv. lögum, eðli máls eða samkvæmt sérstakri ákvörðun, sem samþykkt er 

með a.m.k. 2/3 hlutum atkvæða í hreppsnefnd.
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19. gr. 

Hverjum hreppsnefndarmanni er heimilt að krefjast þess, að ákveðið mál verði tekið 
fyrir á dagskrá fundar, en skylt er honum að gera það skriflega og með þeim fyrirvara að hægt 
sé að greina frá því í fundarboði. 

Hreppsnefnd er heimilt að taka mál á dagskrá, sem hún hefur áður ályktað um, enda liggi 

fyrir nýjar upplýsingar í málinu og beiðni um endurupptöku þess. 

20. gr. 

Hver hreppsnefndarmaður, sem vill taka til máls, skal óska heimildar oddvita. 

Að jafnaði skulu menn taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. Heimilt er 

að víkja frá þessu, ef um er að ræða sveitarstjóra eða framsögumann, svo og hreppsnefndar- 

mann, sem gera vill stutta athugasemd eða leiðrétta ummæli um sjálfan hann. 

Ef tveir eða fleiri kveða sér hljóðs samtímis, ákveður oddviti í hvaða röð þeir tala. 

21. gr. 
Ef oddviti telur umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt til, að ræðutími hvers 

hreppsnefndarmanns megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða umræðum sé hætt. 
Þá getur oddviti, hvenær sem er, lagt til að umræðum skuli lokið á ákveðnum tíma. 

Hreppsnefnd afgreiðir tillögur oddvita skv. 1. og 2. mgr. umræðulaust. Hver hrepps- 
nefndarmaður getur borið fram slíkar tillögur og skulu þær einnig afgreiddar umræðulaust. 

22. gr. 

Skylt er hreppsnefndarmönnum að lúta valdi oddvita er að því lýtur að gætt sé góðrar 

reglu. 
Ef hreppsnefndarmaður ber aðra menn brigslum eða víkur verulega frá umræðuefninu, 

skal oddviti víta hann og nefna þau ummæli er hann vítir. Ef hreppsnefndarmaður er víttur 

tvisvar á sama fundi, getur oddviti lagt það til við hreppsnefnd að hann verði sviptur málfrelsi 
á þeim fundi. Skal sú tillaga afgreidd umræðulaust. 

Ef hreppsnefndarmaður hlýðnast ekki úrskurði hreppsnefndar eða almennt agaleysi 
kemur upp á fundi, skal oddviti gera hlé um stundarsakir eða, ef nauðsyn krefur, slíta fundi. 

23. gr. 
Hreppsnefnd getur enga ályktun gert nema meira en helmingur hreppsnefndarmanna sé 

viðstaddur á fundi. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. 

Sveitarstjóri og hver hreppsnefndarmaður getur borið fram breytingartillögur, viðauka- 

tillögur eða frávísunartillögur við hvert mál, sem til umræðu er, og hreppsnefnd á ákvörðunar- 
vald um. Skulu slíkar tillögur vera skriflegar, en veita skal oddviti fundarmönnum ráðrúm til 

að semja tillögu á fundi, ef þörf krefur. 

Dagskrártillögur hafa forgang framyfir aðrar tillögur og skulu þær afgreiddar umræðu- 

laust strax og þær berast. Breytingartillögur teljast eingöngu þær tillögur, sem fela í sér 

minniháttar breytingu á stefnu eða orðalagi aðaltillögu, og skal sú sem lengst gengur, að mati 
oddvita, berast upp fyrst. 

Mál má afgreiða með því að samþykkja það eða fella, vísa frá með rökstuddri dagskrá, 

vísa því til afgreiðslu sveitarstjóra eða nefnda, eða með því að fresta því.
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24. gr. 

Hreppsnefnd afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 
a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

Fjárhagsáætlun hreppsins. 
Ársreikninga hreppsins og stofnana 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. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Þ 
æ
t
 

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 sveitarstjóra, sem boðar þá 

varamann á fund skv. ósk aðalmanns og ákvæðum 1. og 2. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Sveitarstjóri skal sitja fundi hreppsnefndar með málfrelsi og tillögurétt, en hann hefur 
ekki atkvæðisrétt, nema hann sé kjörinn hreppsnefndarmaður. 

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. Hreppsnefndar- 
maður, sem hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Hreppsnefndarmanni, 
sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að skýra oddvita frá því. 

Hreppsnefndarmaður, sem er vanhæfur við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal 
hreppsnefndar við umræðu og afgreiðslu þess. 

27. gr. 
Hreppsnefndarmaður skal beina máli sínu til oddvita. Þegar til umræðu er fundargerð 

nefndar, skal hreppsnefndarmaður taka fram, hvaða lið/liði fundargerðarinnar hann óskar að 
ræða. 

Ekki má hreppsnefndarmaður lesa upp prentað mál við umræður í hreppsnefnd nema 
með leyfi oddvita. 

28. gr. 

Atkvæðagreiðsla fer að jafnaði fram með handauppréttingu. Oddviti biður hreppsnefnd- 

armenn, 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, skýrir 

hann frá því, að hann telji mál samþykkt eða fellt án atkvæðagreiðslu nema athugasemd verði 

við það gerð. 
Ef oddviti, sveitarstjóri eða hreppsnefndarmaður óskar þess, skal viðhafa nafnakall. Við 

nafnakall skal farið eftir tölusettri nafnaskrá hreppsnefndarmanna í stafrófsröð og skal það 
ráðast af útdrætti, hvaða hreppsnefndarmaður greiðir fyrst atkvæði. 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.
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Ef meirihluti nefndarmanna situr hjá við atkvæðagreiðslu með handauppréttingu, skal 

oddviti viðhafa nafnakall og endurtaka atkvæðagreiðslu og telst mál þá afgreitt þótt meirihluti 
segist ekki greiða atkvæði. 

Kosningar oddvita og varaoddvita skulu ávallt vera skriflegar og leynilegar, og við 

nefndarkjör, sé þess óskað. 

29. 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 sbr. 12. gr. 
þessarar samþykktar. 

30. 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 hafi skipst. Þegar lagðar eru fram fundargerðir nefnda, nægir að 
skrá í fundargerð um hvaða nefndir er að ræða, dagsetningu fundargerða og fjölda töluliða. 

Mál, sem tekin eru fyrir á lokuðum fundi sbr. 3. mgr. 17. 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. 

IV. KAFLI 
Réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna. 

31. gr. 
Hverjum hreppsnefndarmanni er skylt að sækja fundi hreppsnefndar og sitja þá, nema 

lögmæt forföll hamli, sbr. 25. gr. samþykktar þessarar. 
Honum er skylt að taka að sér þau störf, sem hreppsnefnd felur honum og varða verkefni 

hreppsnefndar, t.d. oddvitastarf, setu í nefndum o.s.frv. 

Sá sem verið hefur oddviti í eitt kjörtímabil eða lengur eða setið í nefnd sama tímabil 

getur þó skorast undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

Hreppsnefndarmönnum er skylt að koma prúðmannlega fram á hreppsnefndarfundum 
og gæta þagnarskyldu um einkamál og hagi einstaklinga og félaga, sem þeir kynnu að fá 

vitneskju um sem hreppsnefndarfulltrúar. 
Þá er þeim skylt að gæta hagsmuna og velferðar hreppsins út á við sem inn á við, eftir sinni 

bestu getu, vinna og stuðla að friðsamlegri lausn deilumála, sem upp kunna að koma milli 

hreppsnefndarmanna og hafa í huga, að heill sveitarfélagsins er ofar þrasi og togstreitu 
stjórnmálanna.
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32. 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. 

33. gr. 
Hreppsnefndarmenn hafa aðgang að bókum og skjölum sveitarfélagsins og óhindraðan 

aðgang að stofnunum þess og starfsemi á venjulegum afgreiðslutíma til upplýsingaöflunar 

vegna starfa sinna. 

34. gr. 
Hver hreppsnefndarmaður skal fá hæfilega tiltekna þóknun fyrir störf sín í hreppsnefnd. 

Þóknun skal ákveðin í desember ár hvert. 

35. gr. 
Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur hreppsnefndarmanna gilda einnig um 

varamenn, sem sitja hreppsnefndarfundi. 

V. KAFLI 
Um framkvæmdastjórn hreppsins. 

36. gr. 

Hreppsnefnd ræður sveitarstjóra og gerir við hann ráðningarsamning. Ráðningartími 
skal að jafnaði vera hinn sami og kjörtímabil hreppsnefndar. 

Heimilt er þó að ráða sveitarstjóra til óákveðins tíma og skal taka fram í ráðningarsamn- 
ingi hvort ráðningin miðast við kjörtíma hreppsnefndar eða gildi um óákveðinn tíma. Gildi 
ráðningarsamningurinn um óákveðinn tíma, skal uppsagnarfrestur hans vera þrír mánuðir. 

37. gr. 

Sveitarstjóri er framkvæmdastjóri hreppsins. Hann undirbýr fundi hreppsnefndar, semur 
dagskrá og boðar til funda sbr. 15. 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 sveitarsjóðs. 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. 

VI. KAFLI 
Nefndir. 

38. gr. 

Hreppsnefnd kýs fulltrúa í nefndir skv. 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. 

B 83
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39. gr. 
Hreppsnefnd kýs í eftirtaldar nefndir og stjórnir: 

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

1. 

2. 

Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga 

nr. 8/1986. 

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: 
1. 

2. 

3. 

4. 
„ Heilbrigðisnefnd Blönduóssvæðis. Einn fulltrúi í nefndina og annar til vara skv. 6. gr. 

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 unglinga nr. 53/1966. 
Byggingarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga nr. 

54/1978. Byggingarnefnd fer einnig með skipulagsmál. 

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

laga nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

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

.„ Skólanefnd grunnskóla. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17. og 18. gr. laga 

nr. 63/1974 um grunnskóla. 

- Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 36. gr. laga nr. 60/ 

1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

. Stjórnarnefnd vinnumiðlunar. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 9. gr. laga nr. 18/ 

1985 um vinnumiðlun og samkomulagi hreppsnefnda Skagahrepps, Höfðahrepps og 
Vindhælishrepps. 

. Forðagæslumaður. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 53. gr. búfjárræktarlaga nr. 

31/1973. 
. Úttektarmaður. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 39. gr. ábúðarlaga nr. 64/1976. 
. Atvinnumálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin er hreppsnefnd til 

ráðgjafar um atvinnumál. 

„ Bókasafnsnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. 

„ Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Félagsmálaráð fer með stjórn 

og rekstur leikvalla, dagvista og öldrunarmála skv. erindisbréfi. 

„ Rekstrarnefnd Fellsborgar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Rekstrarnefndin fer 

með stjórn og rekstur Félagsheimilisins Fellsborgar skv. reglum um störf þess. 

. Sjóminja- og munasafnsnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin fer með 

stjórn og rekstur Sjóminja- og munasafns Skagstrendinga. 

. Æskulýðs- og íþróttanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. erindisbréfi. 

„ Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Einn fulltrúi og annar til vara skv. 4. gr. 

laga sambandsins. 

.„ Fjórðungsþing Norðlendinga. Einn fulltrúi og annar til vara skv. grein 3.1. í lögum 

sambandsins. 

C. Ár hvert, í tæka tíð fyrir aðalfund hvers fyrirtækis: 

1. 
2. 

Stjórn Skagstrendings hf. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara. 

Stjórn Mánavarar hf. Einn aðalmaður og annar til vara. 

D. Aðrar nefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum verkefnum.
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40. gr. 

Oddviti 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. 

41. 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 brott úr hreppnum, fellur frá eða forfallast varanlega, tekur varamaður hans sæti 
nema hreppsnefnd ákveði að kjósa aðalmann að nýju. 

42. 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. 

43. gr. 

Um skipan nefnda, valdsvið þeirra og verksvið sem og fundarsköp, fer eftir því sem 
ákveðið er í lögum eða samþykktum hreppsnefndar. 

Þar sem ekki er um slíkar reglur að ræða, getur hreppsnefnd sett þær. 

Ekki má framselja slíkri nefnd vald, sem hreppsnefnd er fengið að lögum. 

Kjörtímabil nefnda og umboð nefndarmanna fellur niður þegar kjörtími hreppsnefndar 
er á enda, nema um sé að ræða nefnd, sem hefur fengið til úrlausnar ákveðið afmarkað 

verkefni, þá skal litið svo á, að starfi hennar ljúki fyrst, er verkefnið er til lykta leitt eða 
hreppsnefnd leggi nefndina niður. Kjörtímabil nefnda og umboð nefndarmanna getur þó 
aldrei orðið lengra en 4 ár. 

44. gr. 

Allar nefndir hreppsnefndar skulu færa gerðabækur um störf sín og skulu gerðir 
fastanefnda, svo og nefnda, sem hreppsnefnd setur í einstök mál, lagðar fyrir hreppsnefnd til 

meðferðar og endanlegrar samþykktar eða synjunar. 

45. gr. 

Nefndarmenn eiga rétt á þóknun fyrir störf sín samkvæmt reglum, sem hreppsnefnd 
setur, nema annað sé tekið fram í lögum, reglugerðum eða samningum. 

Samþykkt þessi, sem er samin og samþykkt af hreppsnefnd Höfðahrepps í Austur- 

Húnavatnssýslu, staðfestist hér með samkvæmt ákvæðum 3. mgr. 7. gr. og 49. gr. sveitar- 
stjórnarlaga nr. 8/1986 til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim 

sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi samþykkt um stjórn Höfðahrepps og 

fundarsköp hreppsnefndar nr. 484 15. júní 1983 svo og samþykkt um sveitarstjóra í 
Höfðahreppi, Austur-Húnavatnssýslu nr. 144 20. júní 1966. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. september 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   

Þórhildur Líndal.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um vöruhappdrætti Sambands íslenskra 

berklasjúklinga, nr. 372 25. október 1976. 

1. gr. 

1. málsl. 7. gr. orðist svo: Verð ársmiða er kr. 4 800,00, en endurnýjunarverð í hverjum 

flokki er kr. 400,00. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 18 22. apríl 1959, sbr. lögnr. 52 25. maí 

1976, öðlast gildi 1. janúar 1989. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. september 1988. 

  

F.h.r. 

Jón Thors. 

Þórunn Erhardsdóttir. 

Nr. 456 

REIKNINGUR 

Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og 

frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1987. 

Rekstrareikningur fyrir árið 1987. 

Tekjur 

Vextir afbankainnstæðu .............00 0... kr. $ 280,64 

5 280,64 

Gjöld 

Tekjurumframgjöld ............ 0000 kr. 5 280,64 

5 280,64 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1987. 

Eignir 

Bankainnstæður .............. 000. kr. 24 657,44 

24 657,44 

Skuldir 

Höfuðstólsreikningur: 

Hrein eign pr.1. janúar1987 ............... kr. 19 376,80 
Hreinartekjur árið 1987 ................ kr.  5280,64 kr. 24657,44 

24 657,44 

Samgönguráðuneytið, 26. september 1988. 

Halldór S. Kristjánsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um happdrætti Háskóla Íslands, nr. 348 

8. október 1976. 

1. gr. 
1. og 2. málsl. 1. málsgr. 11. gr. orðist svo: Verð hlutamiða er 400 kr. í hverjum flokki. 

Fyrir ársmiða skal greiða 4 800 kr. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um happdrætti Háskóla Íslands, nr. 13 13. 
apríl 1973, öðlast gildi 1. janúar 1989. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 301 29. júní 1987. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 25. ágúst 1988. 

Jón Sigurðsson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 458 

REIKNINGUR 

Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1987. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1987. 

Tekjur 

Vextir afbankainnstæðu ............0 00. kr. 12625,17 

12 625,17 

Gjöld 

Tekjur umfram gjöld ...........02. 0. kr. 12 625,17 

12.625,17 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1987. 

Eignir 

Bankainnstæður ........... 0. kr. 48 997,22 

48 997,22 

Skuldir 

Hrein eign pr.1.janúar 1987 ............... kr. 36 372,05 
Hreinartekjur árið 1987 ........... kr. 12625,17 kr. 48 997,22 

48 997,22 

Samgönguráðuneytið, 26. september 1988. 

Halldór S. Kristjánsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 660/1981 um veitingu lögreglustarfs, 

lögregluskóla o.fl. 

1. gr. 

3. mgr. 2. gr. orðist þannig: 

Valnefnd skal skipuð fimm mönnum: Lögreglustjóranum í Reykjavík, sem jafnframt er 

formaður nefndarinnar, skólastjóra Lögreglustjóra ríkisins og þremur mönnum, sem skipaðir 

eru eftir tilnefningu dómsmálaráðuneytisins, Landssambandi lögreglumanna og Sýslumanna- 
félagi Íslands. Nú er sótt um starf við tiltekið embætti og tekur þá viðkomandi lögreglustjóri 
sæti í nefndinni. Heimilt er honum að senda skriflega álitsgerð um umsækjanda í stað þess að 

taka sæti í nefndinni. 

2. gr. 

6. gr. orðist þannig: 
Starfræktur skal sérstakur skóli, Lögregluskóli ríkisins, er veiti lögreglumönnum al- 

menna menntun í lögreglufræðum sbr. 7. og 10. gr., svo og sérmenntun í hinum ýmsu greinum 
löggæslunnar. 

Dómsmálaráðherra fer með yfirstjórn skólans og skipar skólastjóra, er veitir skólanum 

forstöðu. Hann ákveður tölu fastra kennara og ræður þá, svo og annað starfslið að fenginni 

umsögn skólastjóra og skólanefndar. Skólastjóri ræður stundakennara með samþykki skóla- 

nefndar. Ráðning lögreglumanna, sem ráðast til kennarastarfa að skólanum í fast starf, skal 
að jafnaði vera til þriggja ára. Að þeim tíma liðnum hverfa þeir aftur til fyrra starfs, sem þeir 

hafa verið í leyfi frá. 

Kennarafundir skulu jafnan haldnir mánaðarlega. Haldnar skulu fundargerðir um þá 
fundi. 

Skólanefnd, skipuð lögreglustjóranum í Reykjavík, rannsóknarlögreglustjóra ríkisins, 
ríkissaksóknara, fulltrúa Landssambands lögreglumanna og starfsmanni dómsmálaráðuneyt- 

isins, tilnefndum af dómsmálaráðherra, skal hafa yfirumsjón með starfsemi skólans. Starfs- 
maður dómsmálaráðuneytisins er formaður skólanefndar. Skólastjóri situr fundi skólanefnd- 
ar með málfrelsi og tillögurétt, nema þegar fjallað er um mál er varða hann persónulega. 

Skólanefnd skal gera tillögur um námsefni. Nefndinni er heimilt að fella niður eða bæta 
við námsgreinum eftir því sem þörf þykir. 

Færðar skulu fundargerðir um fundi skólanefndar. 

3. gr. 

Við bætist ný grein, er verði 7. gr. svohljóðandi: 
Lögregumenn, er sækja fyrri önn og síðari önn grunnnáms, skulu lúta húsbóndavaldi 

skólans á meðan dvöl þeirra stendur. Skólastjóri getur sett almennar reglur, að fengnu 

samþykki skólanefndar, um hegðan, mætingar, klæðaburð, o.fl., og hvernig taka skuli á 
málum, ef út af er brugðið. 

Lögregluskólanemar á fyrri og síðari önn mega ekki á dvalartímanum vinna að 

lögreglustörfum utan námsins nema að fengnu skriflegu samþykki skólans. Skólinn getur 

skipulagt launuð störf fyrir lögregluskólanema, annars vegar sem verkefni í starfsþjálfun, og 

þá í samráði við hlutaðeigandi lögreglustjóra, og hins vegar störf vegna stórverkefna, þegar 

þörf er viðbótarlögregluliðs. Skólastjóri og kennarar lögregluskólans geta annast stjórnun 

lögreglunema á vettvangi eða staðbundnir yfirmenn lögreglu, eftir því sem um semst við 
viðkomandi lögreglustjóra.
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Nú kemur í ljós í grunnnámi að nemi fullnægir ekki þeim kröfum, sem gerðar eru til 

lögreglumanna hvað snertir námshæfileika, ástundun, reglusemi, framkomu og heilsufar og 

skal skólinn þá senda hlutaðeigandi lögreglustjóra rökstudda greinagerð um það sem áfátt 

þykir. Skal lögreglunemanum skýrt frá efni greinargerðarinnar. 

Skólastjóri hefur á námstímanum sama agavald gagnvart kennurum og nemendum í 

skólanum og lögreglustjórar viðkomandi manna endranær. 

4. gr. 

Breytingar á greinum verða sem hér segir: 
Greinar 7. - 16. verði greinar 8. - 17. 

5. gr. 
17. gr. falli brott. 

, 6. gr. 

Akvæði til bráðabirgða falli brott. 

7. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 2. málsgr. 9. gr. laga nr. 56/1972 um 

lögreglumenn, öðlast gildi 10. október 1988. 

Dómsmálaráðuneytið, 3. október 1988. 

Halldór Ásgrímsson.   
Hjalti Zóphóníasson. 

30. september 1988 Nr. 460 

REGLUR 

um breytingu á reglum nr. 272/1988, um tollmeðferð á 

heimilismunum manna, sem flytja búferlum hingað til lands. 

1. gr. 

c. liður 1. mgr. 1. gr. reglnanna orðist svo: 
Viðkomandi hafi muni þessa með sér er hann flytur búferlum eða flytji þá innan sex 

mánaða frá því hann tók sér bólfestu hér á landi eða öðlast hér lögheimili. Tollstjóri getur þó 

veitt undanþágu frá þessu ákvæði ef sérstaklega stendur á, svo sem ef dvöl manns hér hefur 

upphaflega verið ákveðin einungis til skemmri tíma en framlengist síðan til varanlegrar 

búsetu. 

2. gr. 

Reglur þessar eru settar skv. 7. tl. 5. gr. laga nr. 55/1987, tollalaga, sbr. 2. gr. laga nr. 96/ 

1987, um breyting á þeim lögum, til að öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 30. september 1988. 

F.h.r. 

Sigurgeir Jónsson. 
  

Rúna S. Geirsdóttir.
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AUGLYSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu borgarráðs 

hefur verið ákveðið bann við U-beygju á Kalkofnsvegi frá norðri til norðurs á móts við 

Seðlabanka Íslands. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 19. október 1988. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 30. september 1988. 

Böðvar Bragason. 

Nr. 462 3. október 1988 

AUGLÝSING 
um innritunar-, kennslu- og prófgjald vegna námskeiðs og prófs til að 

öðlast löggildingu til fasteinga- og skipasölu. 

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar um próf til að öðlast löggildingu til fasteigna- og 
skipasölu nr. 519/1987 eru gjöld vegna námskeiðs sem halda á síðari árshelming 1988 ákveðin 
þessi: 

Innritunargjald ............. kr.  5000,00 

Kennslugjald II. námskeiðshluta .. kr. 55 000,00 
Prófgjald II. námskeiðshluta .... kr. 10.000,00 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 3. október 1988. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 

Jón Thors. 
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REGLUGERÐ 

um Atvinnutryggingarsjóð útflutningsgreina. 

1. gr. 

Hlutverk Atvinnutryggingarsjóðs útflutningsgreina er að veita lán til endurskipulagning- 
ar, hagræðingar og framleiðniaukningar hjá fyrirtækjum er framleiða til útflutnings. Jafn- 
framt skal sjóðurinn hafa forgöngu um að breyta lausaskuldum fyrirtækja í útflutningsgrein- 
um í föst lán til langs tíma. 

Heimili og varnarþing Atvinnutryggingarsjóðs er í Reykjavík. 

2. gr. 
Fyrirtæki koma því aðeins til álita við lánveitingu eða skuldbreytingu, samkvæmt 

reglugerð þessari, að grundvöllur teljist vera fyrir rekstri þeirra að loknum skipulagsbreyting- 
um á fjárhag þeirra og rekstri. 

3. gr. 

Forsætisráðherra skipar stjórn Atvinnutryggingarsjóðs og veitir henni lausn. Fjármála- 
ráðherra, iðnaðarráðherra, sjávarútvegsráðherra og viðskiptaráðherra tilnefna hver um sig 
einn stjórnarmann en einn skal skipaður án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður 
sjóðsstjórnar. 

Forsætisráðherra skipar varamenn í stjórn Atvinnutryggingarsjóðs. Skulu þeir tilnefndir 

á sama hátt og aðalmenn. 

Forsætisráðherra ákveður þóknun sjóðsstjórnar. 

4. gr. 

Byggðastofnun hefur á hendi rekstur og reikningshald Atvinnutryggingarsjóðs í umboði 
og undir eftirliti sjóðsstjórnar. 

Endurgreiða skal Byggðastofnun kostnað af rekstrinum eftir nánara samkomulagi milli 
Byggðastofnunar og stjórnar Atvinnutryggingarsjóðs. 

S. gr. 

Ríkisendurskoðun skal fylgjast með starfsemi Atvinnutryggingarsjóðs og gefa Alþingi 
árlega skýrslu um starfsemi sjóðsins. 

Ríkisendurskoðun annast endurskoðun reikninga Atvinnutryggingarsjóðs. Skulu reikn- 

ingar sjóðsins, ásamt yfirliti yfir afgreidd lán og ábyrgðir, birtir árlega. 

6. gr. 

Stjórn Atvinnutryggingarsjóðs ákveður lánveitingar úr sjóðnum og geta einstakir 

stjórnarmenn haft frumkvæði um einstök mál eins og tilefni er til. 

Sérstök samstarfsnefnd lánastofnana atvinnuveganna og Byggðastofnunar gerir tillögur 

um lánveitingar til stjórnar Atvinnutryggingarsjóðs og er henni til ráðuneytis eins og nánar er 
B 84 
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mælt fyrir í reglugerð þessari. Skal samstarfsnefndin skipuð einum starfsmanni tilnefndum af 

Sambandi viðskiptabanka, einum tilnefndum af Fiskveiðasjóði Íslands, einum tilnefndum af 

Iðnlánasjóði, einum tilnefndum af Stofnlánadeild landbúnaðarins og einum tilnefndum af 

Byggðastofnun og skal hann kalla nefndina saman. Auk þess má kveðja til fulltrúa 
viðskiptabanka þess fyrirtækis sem um er fjallað hverju sinni. 

Stjórn Atvinnutryggingarsjóðs getur einnig haft samráð við Vinnumálaskrifstofu félags- 

málaráðuneytis og viðkomandi atvinnumálanefnd áður en ákvörðun er tekin. 
Stjórn sjóðsins getur leitað eftir sérfræðiaðstoð við tillögugerð og mat á skipulagsbreyt- 

ingum og aðgerðum til hagræðingar. 
Stjórnarmaður skal ekki taka þátt í meðferð máls er varðar fyrirtæki ef hann situr í stjórn 

eða er starfsmaður þess. Hann skal einnig víkja ef hann er fjárhagslega háður fyrirtæki vegna 

eignaraðildar, viðskipta eða af öðrum ástæðum. Sama gildir um þáttöku stjórnarmanns í 
meðferð máls er varðar aðila sem er honum svo persónulega tengdur að hætta sé á að hann fái 

ekki litið hlutlaust á mál. 

7. gr. 
Lánveitingum sjóðsins skal skipt í tvo flokka. Annars vegar almenn lán er fylgja 

skuldbreytingu, sbr. 9. gr., og hins vegar lán er tengjast sérstökum aðgerðum til endurskipu- 

lagningar, sbr. 10. gr. Skal við það miðað að almenn lán er fylgja skuldbreytingum fari ekki 

fram úr 1 200 millj. kr. 

8. gr. 

Atvinnutryggingarsjóður hefur milligöngu um skuldbreytingu hjá fyrirtækjum þannig að 

viðkomandi fyrirtæki gefur út skuldabréf til Atvinnutryggingarsjóðs með samanlagðri fjárhæð 

þeirra skulda fyrirtækisins sem lánardrottnar hafa samþykkt að skuldbreyta og Atvinnutrygg- 

ingarsjóður fallist á að taka við. 
Lánstími skuldabréfanna skal vera allt að 10 ár, fyrsta afborgun sem næst tveimur árum 

eftir útgáfu þeirra og bréfin skulu síðan greiðast upp með jöfnum afborgunum á sex mánaða 
fresti. Skuldabréfin skulu miðast við lánskjaravísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla eftir 

nánara samkomulagi aðila. Þau skuldabréf er miðast við lánskjaravísitölu skulu bera 6% vexti 

en þó skulu vextir af þeim aldrei vera hærri en vegið meðaltal almennra skuldabréfavaxta á 

hverjum tíma, samkvæmt auglýsingu Seðlabanka Íslands. Sjóðsstjórn skal ákveða vexti af 

bréfum með gengisviðmiðun er miðist við erlenda markaðsvexti á hverjum tíma að viðbættu 

álagi. 
Atvinnutryggingarsjóður gefur út skuldabréf til einstakra lánardrottna sem samþykkt 

hafa skuldbreytingu. Lánstími þessara bréfa skal vera allt að 6 ár, fyrsta afborgun sem næst 

tveimur árum eftir útgáfu þeirra og ber síðan að endurgreiða bréfin með jöfnum afborgunum á 
sex mánaða fresti. Skuldabréfin skulu miðast við lánskjaravísitölu eða gengi erlendra 

gjaldmiðla og bera 1% lægri vexti en skuldabréf samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar. 

Sjóðurinn ábyrgðist greiðslu skuldabréfa skv. þessari mgr. með eignum sínum. 

Sjóðnum er óheimilt að gefa út skuldabréf skv. þessari grein fyrir hærri fjárhæð en nemur 

2,5-faldri fjárhæð almennra lána er tengjast skuldbreytingu skv. 9. gr., án bakábyrgða banka 
eða annarra fjármálastofnana. 

9. gr. 

Almenn lán úr Atvinnutryggingarsjóði sem fylgja skuldbreytingu, skulu vera til allt að 12 

ára, afborgunarlaus allt að fyrstu þrjú árin að ákvörðun sjóðsstjórnar en síðan með jöfnum 

afborgunum á sex mánaða fresti. Skuldabréfin skulu bundin gengisviðmiðun eftir nánara 

samkomulagi aðila og er heimilt að áskilja að gengisviðmiðun geti komið til endurskoðunar á 

lánstíma. Stjórn sjóðsins ákveður vexti er miðist við erlenda markaðsvexti á hverjum tíma að 
viðbættu álagi. Sjóðsstjórn setur almennar reglur um lán skv. þessari grein.
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Sjóðsstjórn er heimilt til ársloka 1988, að fengnum tillögum samstarfsnefndar, sbr. 6. gr., 

að veita bráðabirgðalán til þeirra fyrirtækja sem eiga við bráðan rekstrarfjárvanda að etja 

enda fullnægi þau ákvæðum reglugerðar þessarar um lánshæfi og jafnframt verði samið um 
skuldbreytingu. 

10. gr. 
Lán er tengjast sérstökum aðgerðum til endurskipulagningar skulu miða að því að auka 

tekjuhæfi fyrirtækja, s.s. með sameiningu þeirra eða samstarfi, með samhæfingu hráefnisöfl- 

unar og framleiðslu, breyttu vinnuskipulagi sem leiðir til betri nýtingar á fjárfestingu, 

sérhæfingu, vöruþróun eða nýjungum í gæðastjórnun eða markaðsmálum. 

Heimilt er að veita lán til kaupa á hlutabréfum í fyrirtækjum sem falla undir 1. gr. 
reglugerðar þessarar. Í sérstökum tilvikum er sjóðsstjórn heimilt að lána til nýrra fyrirtækja 

sem komið er á fót í stað fyrirtækja sem hætta starfsemi. Þá er sjóðsstjórn og heimilt, ef 

sérstaklega stendur á, að leysa til sín húseignir og búnað fyrirtækja sem lið í fjárhagslegri 

endurskipulagningu þeirra. 
Lán má því aðeins veita að umsóknum fylgi ítarlegt arðsemismat, kostnaðar- og 

tekjuáætlun og önnur nauðsynleg gögn er sýni hagkvæmni endurskipulagningar. 

Lánstími samkvæmt þessari grein skal vera allt að 12 ár og skulu lán miðast við gengi 

erlendra gjaldmiðla og bera vexti með sama hætti og lán þau er um ræðir í 9. gr. 

11. gr. 

Lántakendur hjá Atvinnutryggingarsjóði skulu setja sjóðnum tryggingar fyrir lánum. Við 

mat á tryggingum skal stjórn sjóðsins styðjast við eftirfarandi atriði og matsgerðir: 

—- Áætlaðar tekjur fyrirtækis á móti hreinum skuldum, þannig að ætla megi, miðað við 

eðlilega rekstrarafkomu, að fyrirtæki geti greitt skuldir sínar á eðlilegum tíma. 

— Sjálfskuldarábyrgð banka, sjóða og traustra fyrirtækja eða einstaklinga. 

— Sérstakt mat á eignum unnið af atvinnuvegasjóðum, þar sem það liggur fyrir. 

— Fasteignamat og endurskoðað brunabótamat fasteigna, vátryggingarverðmæti véla, 

áhalda, tækja og húftryggingarmat skipa. 

Samhliða útgáfu skuldabréfa til Atvinnutryggingarsjóðs er heimilt að gera sérstakan 
samning um tryggingu á greiðslu, t.d. þannig að viðskiptabanki lántakanda haldi eftir 
ákveðnu hlutfalli af fjárhæð við gjaldeyrisskil til viðkomandi fyrirtækis og greiði það beint til 
Atvinnutryggingarsjóðs. Viðskiptabanki áriti greiðslutryggingarsamninga þess. 

12. gr. 

Við ákvörðun á gengisviðmiðun skv. 8., 9. og 10. gr. reglugerðar þessarar skal gæta þess 

að áhætta sjóðsins vegna misgengis gjaldmiðla verði sem minnst. 

13. gr. 

Stjórn sjóðsins auglýsir eftir umsóknum um lán og skuldbreytingar úr sjóðnum og flýta 
skal afgreiðslu umsókna svo sem verða má. 

14. gr. 

Öll skjöl viðvíkjandi lánum sem sjóðurinn veitir eða tekur, þ.á m. vegna skuldbreytinga, 
skulu undanþegin stimpilgjaldi.
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15. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 9. gr. bráðabirgðalaga nr. 83, 28. 

september 1988, um efnahagsaðgerðir, öðlast þegar gildi. 

Forsætisráðuneytið, 14. október 1988. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

Nr. 464 11. október 1988 

REGLUGERÐ 

um sérstök línu- og netasvæði suður og vestur af Reykjanesskaga. 

1. gr. 

Frá og með 17. október 1988 til og með 31. desember 1988 eru allar veiðar með botn- og 

flotvörpu bannaðar á svæði suður af Reykjanesskaga, sem að austan markast af línu, sem 

dregin er frá Selvogsvita í punkt 63*30 N, 2139 V. Að sunnan markast svæðið af línu, sem 

dregin er úr punkti 6330 N, 21*39 V í punkt 63*40 N, 22*32 V. Að vestan markast svæðið af 

línu sem dregin er úr punkti 6340 N, 2232 V réttvísandi norður af Staðarbergi. 

2. gr. 

Á tímabilinu frá og með 17. október 1988 til og með 31. janúar 1989, eru allar togveiðar 

bannaðar á svæði út af Faxaflóa, sem að sunnan markast af línu, sem dregin er réttvísandi 270" 

frá Sandgerðisvita. Að vestan markast svæðið af 23*42 V og að norðan af 6420 N. 

Á tímabilinu frá og með 1. febrúar 1989 til og með 7. maí 1989 eru allar togveiðar 

bannaðar á svæði sem að sunnan markast af línu sem dregin er réttvísandi 270* frá Stafnesvita. 

Að vestan markast svæðið af 2342 V og að norðan af 64*20 N. 

3. 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. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 11. október 1988. 

F.h.r. 

Árni Kolbeinsson. 
  

Jón B. Jónasson. 
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SAMÞYKKT 

um stjórn Sauðárkrókskaupstaðar og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Sauðárkrókskaupstaðar er skipuð 9 bæjarfulltrúum kjörnum skv. III. 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 Sauðárkrókskaupstaðar 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. 

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 samþykkt- 

um. 
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 Sauðárkrókskaupstaðar 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. VIII. kafla sveitarstjórnarlaga. 

Ennfremur að ráða bæjarstjóra og aðra fasta starfsmenn bæjarins skv. VII. kafla 

fyrrnefndra laga sbr. og VI. kafla þessarar samþykktar. 

2. Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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3. Að stjórna fjármálum bæjarins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VIII. kafla sveitarstjórn- 

arlaga sbr. og II. kafla samþykktar þessarar. 

4. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins og ráða helstu starfsmenn hans. 

II. KAFLI 

Um fjármálastjórn bæjarins. 

, 7. gr. 
A 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. Áætlun þessa skal endurskoða árlega í tengslum við afgreiðslu 

fjárhagsáætlunarinnar og skal þá framlengja hana um eitt ár. 

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 félagsmálaráðuneytis 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 fjárhagsáætlunar hafa hliðsjón af veltufjárstöðu bæjarsjóðs í byrjun 

fjárhagsárs og áætla fyrir þeim breytingum, sem nauðsynlegt er talið að gera á veltufjárstöð- 

unni. 

9. gr. 
Fjárhagsáætlun skv. 8. gr. skal vera meginregla um fjármálastjórn bæjarins á fjárhagsár- 

inu og ekki má stofna til útgjalda eða greiða fé úr bæjarsjóði nema heimild sé til þess í 

fjárhagsáætlun eða útgjöldin séu lögbundin, samningsbundin eða samþykkt af bæjarstjórn. 

Samþykki bæjarstjórn fjárveitingar 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. 

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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III. KAFLI 

Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

12. gr. 
Bæjarstjórn heldur reglulega fundi annan hvern þriðjudag kl. 17.00 ef mál eru fyrir hendi. 

Bæjarstjórnarfundir skulu að jafnaði ekki standa lengur en þrjár klukkustundir. 

Heimilt er að fella niður fundi í bæjarstjórn í allt að tvo mánuði að sumarlagi. Skal 

bæjarráð hafa heimild til fullnaðarafgreiðslu mála í sumarleyfi bæjarstjórnar, enda sé ekki 

ágreiningur milli bæjarráðsmanna eða bæjarstjóra um slíka afgreiðslu. 
Aukafundi skal halda í bæjarstjórn eftir því sem þörf krefur að mati bæjarstjóra eða 

forseta bæjarstjórnar, og skylt er að halda aukafund, ef a.m.k. þriðjungur bæjarfulltrúa krefst 

þess, enda geri þeir grein fyrir ástæðum og fundarefni. 

13. gr. 

Aldursforseti nýkjörinnar bæjarstjórnar kveður hana saman til fyrsta fundar að loknum 
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. 

158. gr. 

Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar í samráði við forseta bæjarstjórnar 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, sbr. 60. gr. samþykktar 

þessarar. 

3. Önnur mál, sem falla undir verksvið bæjarstjórnar og bæjarstjóri eða forseti bæjarstjórnar 

ákveða að taka á dagskrá, eða einhver bæjarfulltrúi óskar, að tekin verði á dagskrá. Óski 
bæjarfulltrúi eftir slíku, skal hann 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 fylgigögnum. 

17. gr. 

Bæjarstjóri skal boðsenda bæjarfulltrúum fundarboð aukafundar í bæjarstjórn ásamt 

dagskrá a.m.k. sólarhring fyrir fund, verði því við komið.
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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, þó hann fái ekki 
helming atkvæða. Verði atkvæði jöfn, skal hlutkesti ráða. 

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, skal kjósa forseta í hans stað til loka 

kjörtímabils hans. 

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. 

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 dyrum s.s. viðkvæm 

einkamál manna eða viðskiptamál, sem æskilegt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd verði 

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 því skylt að lúta valdi hans að því er varðar 

fundarsköp og góða reglu. Forseti skal kveðja til varaforseta vilji hann taka þátt í almennum 

umræðum. Raski áheyrandi fundarfriði, getur forseti vísað honum úr fundarsal. 
Leyfi forseta þarf til að taka myndir og hljóðrita umræður á bæjarstjórnarfundum. Skjóta 

má ákvörðun forseta til úrlausnar bæjarstjórnar.
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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. 
Heimilt er að taka til meðferðar á bæjarstjórnarfundi mál, sem ekki hefur verið á 

dagskrá, ef 2/3 viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkja slík afbrigði. 

24. gr. 

Bæjarstjórn afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 
a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

1. Fjárhagsáætlun bæjarins. 
2. Ársreikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 
3. Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

4. Áætlanir fyrir bæinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og skipulagsá- 
ætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

25. gr. 

Bæjarfulltrúa er skylt að sækja alla bæjarstjórnarfundi nema lögmæt forföll hamli svo sem 

önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé bæjarfulltrúi forfallaður um stundarsakir skal hann 
tilkynna eða láta tilkynna forföllin til bæjarstjóra, sem boðar þá varamann hans á fund. 

Bæjarfulltrúa, sem forfallast um stundarsakir er heimilt að ákveða, hver varamanna hans taki 

sæti á bæjarstjórnarfundi ella tekur varamaður sæti samkvæmt ákvæðum 1. og 2. mgr. 35. gr. 

sveitarstjórnarlaga. 
Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt, en hann hefur ekki 

atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn bæjarfulltrúi. 

Bæjarstjórn getur heimilað að maður utan bæjarstjórnar kveðji sér hljóðs á bæjarstjórnar- 

fundi. 

26. gr. 
Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á bæjarstjórnarfundum. Bæjar- 

fulltrúi, 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. 

21. gr. 

Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. Þegar til umræðu eru fundargerðir 
bæjarráðs, annarra nefnda, ráða eða stjórna, skal bæjarfulltrúi taka fram, hvaða lið/liði 

fundargerðarinnar 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 þrisvar við hverja umræðu máls. 

Ekki má bæjarfulltrúi lesa upp prentað mál við umræður í bæjarstjórn nema með leyfi 
forseta.
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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 krefur. 

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. 

30. gr. 
Bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu, frávísunartillögu og 

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 atkvæðagreiðslunnar. 
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 bæjarfulltrúi óskar. 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.
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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. 

34. 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, 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, 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. 

Umræður á bæjarstjórnarfundum skulu hljóðritaðar eða teknar upp með öðrum hætti og 
skal bæjarstjórn setja um það nánari reglur. 

IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

35. gr. 

Bæjarfulltrúi á rétt á að fá mál samkvæmt 4. og 5. gr. samþykktar þessarar tekið á dagskrá 
bæjarstjórnarfundar, enda tilkynni hann bæjarstjóra það skriflega a.m.k. þremur sólarhring- 

um fyrir fund. 

36. 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. 

37. 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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38. 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. 

39. 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 upplýsingaöflunar vegna 

starfa sinna. 

41. 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. 

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. 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. 

43. 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. 

44. gr. 

Haga skal fundum bæjarstjórnar þannig, að bæjarfulltrúar eigi möguleika á að taka sér 
orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

45. gr. 

Bæjarfulltrúi, sem vegna veikinda eða af öðrum ástæðum getur ekki sótt bæjarstjórnar- 
fund/-fundi tímabundið, getur tilnefnt hvern sem er af varamönnum sínum til að taka sæti sitt, 

meðan þannig hagar til. 

46. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa gilda einnig um varamenn, sem 

sitja bæjarstjórnarfundi.



4. október 1988 1211 Nr. 465 

V. KAFLI 

Bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir. 

471. 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 bæjarfull- 

trúa 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. 
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 tillögurétti. 

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 í samráði við formann bæjarráðs. 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 bæjarráðs- 
manns, skal hann láta boða varamann hans á fund. 

$1. 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, ef 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. 

52. 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 bæjarfyr- 
irtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur þau fyrir bæjarstjórn í samræmi 

við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér bæjarráð um, að ársreikningar bæjarsjóðs séu samdir og
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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. Í sumarleyfi bæjarstjórnar er bæjarráði þó heimil fullnaðarafgreiðsla mála, sbr. 

12. gr., sem ekki varða verulega fjárhag bæjarsjóðs eða stofnana hans, enda sé ekki 

ágreiningur milli bæjarráðsmanna eða við bæjarstjóra um slíka afgreiðslu. 

Bæjarráð ákveður skiptingu og ráðstöfun fjár, sem ætlað er til einstakra málaflokka skv. 

fjárhagsáætlun, s.s. til gatnagerðar, nýbygginga og óvissra útgjalda. 
Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan veg. 

53. gr. 
Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef þess er óskað. 

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 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. 

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. 

57. gr. 

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

meðferð mála í nefndum, ráðum og stjórnum bæjarins, eftir því sem við á. 

58. 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. 

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 þau hljóta. Í fundarlok skal fundargerð lesin upp og allir 

viðstaddir nefndarmenn undirrita hana.
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60. gr. 

Fundargerðir nefnda, ráða og stjórna bæjarins skulu 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. 

6l. gr. 

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

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

Fyrsti varaforseti bæjarstjórnar. 

Annar varaforseti bæjarstjórnar. 

Tveir skrifarar bæjarstjórnar og jafnmargir til vara, úr hópi bæjarfulltrúa. 

. Bæjarráð. Þrír aðalfulltrúar úr bæjarstjórn sem aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 

55. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. Bæjarráð annast störf húsaleigunefndar 

skv.lögum nr. 44/1979. 
6. Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga 

nr. 8/1986. 
7. Kjörstjórn við alþingiskosningar. Skv. 10. gr. laga nr. 52/1959 um kosningar til 

Alþingis. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Kjörstjórn sjái einnig um sveitar- 

stjórnarkosningar skv. 4. mgr. 23. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

Undirkjörstjórn á sjúkrahús. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. 

. Veitustjórn. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Skulu þeir allir vera aðalmenn eða 

varamenn í bæjarstjórn. Veitustjórn fer með málefni rafveitu, hitaveitu og vatnsveitu 

samkvæmt lögum og reglugerðum. 

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

Skulu tveir aðalmenn vera aðalfulltrúar í bæjarstjórn. 

B. Til fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum: 

1. Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Tveir fulltrúar hið minnsta, 

skulu vera aðalfulltrúar í bæjarstjórn og skal aðalfulltrúi í bæjarstjórn vera formaður 

ráðsins. Félagsmálaráð annast störf þau, sem framfærslunefnd, áfengisvarnarnefnd 

og barnaverndarnefnd eru falin samkvæmt lögum nr. 80/1947, nr. 82/1969 og nr. 53/ 

1966. 
2. Atvinnumálanefnd. Sjö aðalmenn og jafnmargir til vara. Atvinnumálanefnd annist 

verkefni stjórnarnefndar vinnumiðlunar skv. 9. gr. laga nr. 18/1985. 

3. Íþróttaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. 

4. Byggingarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga nr. 

54/1978. Bygginganefnd fer einnig með skipulagsmál. 

5. Skólanefnd grunnskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17. og 18. gr.laga 

nr. 63/1974 um grunnskóla. 

6. Muna- og minjanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. 

7. Stjórn Safnahúss og bókasafns. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga 

nr. 50/1976 um almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. 

8. Stjórn Sjúkrasamlags Sauðárkróks. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 38. gr. 

laga nr. 67/1971 um almannatryggingar. 

9. Stjórn Sjúkrahúss Skagfirðinga. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 30. gr. laga nr. 

59/1983 um heilbrigðisþjónustu. 
10. Skólanefnd Tónlistarskóla. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 3. gr. laga nr. 75/ 

1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. Tónlistarfélag Sawðárkróks kýs 

tvo aðalmenn og jafnmarga til vara. 
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11. Stjórn Skógræktarsjóðs Skagafjarðar. Einn aðalmaður og annar til vara. 
12. Stjórn Skagfirðingasjóðs. Einn aðalmaður og annar til vara. 

13. Stjórn Sjóðs Guðrúnar Þ. Sveinsdóttur. Einn aðalmaður og annar til vara. 

14. Landsþing Sambands ísl. sveitarfélaga. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 
samþykkt sambandsins. 

15. Þing Fjórðungssambands Norðlendinga. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. 

16. Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5 gr. laga 

nr. 9/1955 um Brunabótafélag Íslands. 

17. Endurskoðendur Menningarsjóðs Sparisjóðs Sauðárkróks. Tveir aðalmenn og jafn- 

margir til vara. 

18. Endurskoðandi reikninga Sjúkrahúss Skagfirðinga. Einn aðalmaður og annar til 
vara. 

19. Jarðeigna- og búfjárnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. 
20. Eigendafundur Bifrastar. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. 

21. Bifrastarstjórn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara. 

22. Brunavarnir Skagafjarðar. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara. 

23. Öldrunarnefnd Skagafjarðar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. 
24. Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 36. gr. laga nr. 

60/1984 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 
25. Ferðamálanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. 
26. Stjórn íbúða aldraðra. Einn aðalmaður og annar til vara. 

21. Umhverfis- og gróðurverndarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 19. gr. 

laga nr. 17/1965 um landgræðslu. Umhverfis- og gróðurverndarnefnd annast störf 
náttúruverndarnefndar skv. lögum nr. 47/1971. 

28. Heilbrigðisnefnd Skagafjarðar. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga 
nr. 109/1984 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

29. Ferlinefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. 
30. Skólanefnd Fjölbrautaskólans á Sauðárkróki. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. 

31. Samstarfsnefnd þéttbýlisstaða á Norðurlandi vestra. Tveir aðalmenn og jafnmargir til 
vara. 

32. Stjórn náttúrugripasafns Skagfirðinga. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara. 

33. Kjaranefnd. Einn aðalmaður og annar til vara. 

34. Starfsmenntunarsjóður. Einn aðalmaður og annar til vara. 

35. Umferðanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. 
36. Starfsmatsnefnd. Einn aðalmaður og annar til vara. 

62. gr. 

Bæjarstjórn getur kosið nefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum verkefnum. 

Umboð slíkra nefnda fellur niður við lok kjörtímabils 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. 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 réttindi. 

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, enda hafi bæjarstjórn samþykkt slíkt. 

Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður starfsliðs bæjarins. Bæjarstjórn ákveður hver gegna skuli 

störfum bæjarstjóra í forföllum hans. 

65. gr. 
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 eftir því sem við á. 

Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. skal 
kveðið á um ráðningartíma 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 stéttarfélags. 

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 félagsmálaráðuneytisins. 
Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Sauðárkrókskaupstaðar hefur sett, samkvæmt ákvæð- 

um 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 Sauðárkróks nr. 187/1978. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. október 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Þórhildur Líndal. 

B85
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REIKNINGUR 

Lánasjóðs sveitarfélaga fyrir árið 1987. 

Rekstrarreikningur ársins 1987. 

Fjármunatekjur: 

Vaxtatekjurafinnstæðum ................. 
Vaxtatekjurafútlánum ...........00 000. 

Dráttarvextir........... 00 
Verðbætur ...........0 0. 
Lántökugjöld ........0 0 

Gengismunur „2... 

Fjármagnsgjöld: 

Vaxtagjöld aflangtímalánum ................. 
Verðbætur aflangtímalánum.................. 

Önnur vaxtagjöld ............ 0. 
Lántökugjöld ........0.0 0 
Reiknuð gjöld verðbreytinga ................ 

Fjármagnsgjöld alls: 

Hreinar fjármunatekjur: 

Aðrar tekjur: 
Framlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ............. 
Aðrartekjur ........0. 

Rekstrargjöld: 

Hlutdeild í sameiginlegumkostnaði ............. 
Sérkostnaður sjóðsins ....... 0000. 

Styrkur Sambands íslenskra sveitarfélaga .......... 

Afskriftir „0... 

Rekstrargjöld alls: 

Tekjuafgangur: 

Kr. 

6 110 304 

15 469 534 

23 101 886 

339 415 165 

1550 000 

7 258 826 

392 905 715 

18 305 313 
13 029 576 

19 375 
0 

212 247 892 

303 602 156 

89 303 559 

54 000 000 
114 930 

54 114 930 

4 595 S11 
959 275 

0 
1 746 717 

7 301 503 

136 116 986
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Efnahagsreikningur. 

Eignir: 

Veltufjármunir: 

Sjóður ........0 0 

Bankainnstæða .........0.0. 

Bjargráðasjóður ...........0 00 

Samband ísl. sveitarfélaga ................ 

Gijaldfallnir útistandandi vextirogverðbætur ....... 
Gjaldfallnar afborganir ...........00. 0... 

Áfallnir útistandandi vextir ................... 
Afborganir sem gjaldfalla ánæstaári............. 

Veltufjármunir alls: 

Fastafjármunir: 

Langtímakröfur: 

Skuldabréf ............ 00 

Afborganir tilgreiðsluánæstaári ............... 

Áhættufé: 

Hlutabréf .......... 

Áhættufé alls: 

Varanlegir rekstrarfjármunir: 

Ahöldogbúnaður .........000 000 

Fasteign .........20 0 

Afskrifað alls. .......00. 

Varanlegir rekstrarfjármunir alls: 

Fastafjármunir alls: 

Eignir samtals: 

Kr. 

321 210 

35 557 937 

489 550 

5 726 434 

24 359 805 

26 271 939 

38 801 204 

177 141 859 

308 675 938 

1 657 360 955 
203 419 798 

1453 941 157 

150 000 

150 000 

8 743 361 
22 485 369 

31 228 730 

8 092 118 

23 136 612 

1477 227 769 

1 785 903 707



Nr. 466 1218 

Skuldir og eigið fé: 

Skammtímaskuldir: Kr. 
Skuldheimtumenn .........00 00 1 041 063 

Bjargráðasjóður ..........2.0 0 0 
Ríkissjóður v/ábyrgðargjalda ................. 0 
Afallnir Óógreiddir vextir .................... 5 839 896 
Afborganir næsta árs aflangtímaskuldum.......... 63 566 581 

Skammtímaskuldir alls: 70 447 540 

Langtímaskuldir: . 

Framkvæmdasjóðurlslands .................. 451 266 276 
SeðlabankiÍslands ..................... 0 

451 266 276 
Afborganirnæstaárs............. 00. 63 566 581 

Langtímaskuldir alls: 387 699 695 

Skuldir alls: 458 147 235 

Eigið fé: 

Endurmatsreikningur ............. 0... 780 023 477 
Óráðstafað eigið fé ............... 0. 547 732 995 

Eigið fé: 1327 756 472 

Skuldir og eigið fé samtals: 1785 903 707 

Reykjavík, 23. mars 1988. 

Magnús E. Guðjónsson.   
Birgir L. Blöndal.
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REIKNINGUR 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 1987. 

Rekstrarreikningur. 

Almenn framlög tilsveitarfélagaskv.13.gr. ................ 

Aukaframlög tilsveitarfélagaskv.1S.gr. .................. 
Framlag v/sameiningar sveitarfélaga 
Fólksfækkunarframlög til sveitarfélagaskv.16.gr. ............ 
Samband íslenskra sveitarfélaga., framlag, 1% af vergum tekjum ... 

Landshlutasamtök sveitarfélaga, framlag 1,16% af vergum tekjum .. 

Lánasjóður sveitarfélaga, framlag 5% af vergum tekjum 

Húsfriðunarsjóður, framlag 
Innheimtustofnun sveitarfélaga, rekstrarframlag . 
Afskrifaðar kröfur vegna barnsmeðlaga ....... 
Eftirlaunasjóðuraldraðra................ 

Vextir 

Tekjur: 

Sölugjald, hluti sjóðsins í álagningu .......... 

Aðflutningsgjöld, hluti sjóðsins í álagningu 

Landsútsvör: 

Eignir: 

Greiðslufjárreikningar: 

Ríkissjóður, viðskiptareiknigar 
Sveitarfélög, viðskiptareikningar 

Samband íslenskra sveitarfélaga............ 

Landshlutasamtök sveitarfélaga............ 

Lánasjóður sveitarfélaga 

Sveitarfélög v/landsútsvara ............... 

Lánareikningar: 

Innheimtustofnun sveitarfélaga 

Sauðaneshreppur 

Alls kr. 

Nr. 467 

Reikningur 1987 

FSKJ. kr. 

923 806 115 

68 720 000 

4 100 000 

31 577 392 

11 862 332 

13 760 306 

59 311 664 

2 452 290 

381 101 
20 000 000 
12 105 334 
38 156 746 
  

1 186 233 280 

820 000 000 
167 849 084 

I 38 156 746 
213 522 126 II 
53 294 676 160 227 450 
  

Almennar tekjur 

Vergar tekjur 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1987. 

Alls kr. 

1 186 233 280 

  

1 186 233 280 

259 775 

259 775 IV 

112 034 250 

711 944 250 

90 000 

  

112 294 025
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Skuldir: 

Greiðslufjárreikningar: 

Sveitarfélög, viðskiptareikningar 
Lánasjóður sveitarfélaga 

Landshlutasamtök sveitarfélaga 

Ríkissjóður, viðskiptareikningar 
Samband íslenskra sveitarfélaga 
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Tryggingastofnun ríkisins v/eftirlaunasjóðs aldraðra . 

Olíuverslun Íslands v/landsútsvars 

Framlagsté til sveitarfélaga: 
Af innheimtum tekjum: 

Í ársbyrjun 
Af rekstrarreikningi 

Samtals kr. 

Úthlutað á árinu 1987 

Reikningur 1987 

FSKJ. kr. 

483 910 976 

385 622 

1319 592 

283 248 

429 100 

150 500 

10 087 000 

111 

303 877 699 
1028 203 507 VI 

1 332 081 206 
-860 825 292 1I1 471 255 914 

  

  

Langtímaskuldir: 110 056 782 

Ríkisábyrgðasjóður .........0. 0000. 110 056 782 

Eiginfjárreikningar: 118 326 267 

Höfuðstóll íársbyrjun ........000 00 61 960 238 
Endurmat greiðslufjárreikninga ............ 000 18 209 283 

Tekjuafgangur............0 00 38 156 746 

Alls kr 712 294 025 

Reykjavík, 31. ágúst 1988. 

Hallgrímur Dalberg. 
Lára Hafliðadóttir. 

Nr. 468 

REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs fyrir árið 1987. 

Sameinaður rekstrarreikningur fyrir árið 1987. 

Fjármunatekjur: Kr. 

Vaxtatekjur .........00 0. 26 683 750 

Verðbætur............. 9 751 451 

Fjármunatekjur alls: 36 435 201
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Fjármagnsgjöld: Kr. 
Vaxtagjöld. ............ 0. 1578 829 
Verðbætur ............. 020 4 247 990 

Reiknuð gjöld v/verðlagsbreytinga............. 00... 24 845 635 

Fjármagnsgjöld alls: 30 672 454 

Hreinar fjármunatekjur (gjöld): 5 762 747 

Aðrar tekjur: 

Framlag ríkissjóðs v/vaxtamismunar................ 00. 4 700 000 

Framlög sveitarfélaga ............0...0 0 8 838 006 
Gjald af söluvörum landbúnaðarins ..............0. 0000. 54 536 215 

Húsaleiga .............00 0000 462 252 

Aðrar tekjur alls: — 68 536 473 

Styrkveitingar: 

Styrkir ........... 0000 109 581 932 
Eftirgefnir vextir ............. 0... 8 815 420 
Eftirgefinlán ............... 0. 411 527 

Styrkveitingar alls: 118 808 879 

Hreinar tekjur (gjöld) fyrir rekstrargjöld: (44 509 659) 

Rekstrargjöld: 

Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði ...........0... 00... 4 595 S11 
Stjórnarkostnaður .............. 00. 1703 335 

Rekstur fasteignar (Laugavegi105) .............0 000. 1001 991 
Innheimtulaun búvörugjalds ............... 0000. 1 090 724 
Afskriftir. ........ 0... 426 316 

Rekstrargjöld alls: 8 817 877 

Tekjuafgangur, (tap): (53 327 536)
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Sameinaður efnahagsreikningur. 

Eignir: 

Veltufjármunir: 

Bankainnstæður ...........000 00 
Lánasjóður sveitarfélaga ..........0... 00 

Samband ísl. sveitarfélaga .........00 0... 
Aðrirskuldunautar ..........0.0 000 

Gjaldfallnar afborganir, vextirogverðbætur ................... 

Áffallnir ógjaldfallnir vextir ..............0 0. 
Næsta árs afborganir útlána ........... 000... 

Fastafjármunir: 

Langtímakröfur: 

Skuldabréfaeign ...........2.2.0 000 
—- Afborganirnæstaárs ..........200 00 

Varanlegir rekstrarfjármunir: 

Ahöld......000 

Afskrifaðalls ...........00. 0 

Varanlegir rekstrarfjármunir alls: 

Fastafjármunir alls: 

Eignir samtals: 

Skuldir og eigið fé: 

Skammtímaskuldir: 

Ógreidd ýmis rekstrargjöld ............... 0... 

Ógreiddirstyrkir ............ 0... 

Séreignadeild ............0 0020 

Aðrir lánadrottnar..........00 0200 

Áfallnir ógjaldfallnir vextir ............. 00. 
Næsta árs afborganir aflangtímaskuldum ............. 0... 

Skammtímaskuldir alls: 

Kr. 

90 193 544 

0 

0 

1545 607 

20 179 098 

103 113 

5 365 368 

117 386 730 

22 743 323 
(11 724 987) 

11 018 336 

1 007 174 

15 141 076 

16 148 250 
(1 741 346) 

14 406 904 

25 425 240 

142 811 970 

Kr. 

168 694 

6 005 763 

6 260 907 

489 550 

133 798 

5 267 296 

18 326 008
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Langtímaskuldir: 

Seðlabanki Íslands...............00 0 0 
Viðlagatrygging ...........00 000 10 534 592 

10 534 592 
- Afborganirnæstaárs .........00.2.2. 00 (5 267 296) 

Langtímaskuldir alls: 5 267 296 

Skuldir alls: 23 593 304 

Eigið fé: 

Endurmatsreikningar ............ 0000 77 180 439 
Eigiðfé .........202 200 41 438 227 

Eigið fé alls: 119 218 666 

Skuldir og eigið fé samtals 142 811 970 

Reykjavík, 31. mars 1988. 

Magnús E. Guðjónsson. 
Birgir L. Blöndal. 

6. október 1988 Nr. 469 

REGLUGERÐ 

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

1. gr. 
Á tímabilinu 1. október til og með 31. desember 1988 skal ekki greiða sérstakt gjald 

samkvæmt 2. gr. laga nr. 13/1988 af ísfiski sem fluttur er óunninn á erlendan markað. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 13, 16. mars 1988. Jafnframt fellur 

úr gildi reglugerð nr. 329, 29. júní 1988. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. október 1988. 

F.h.r. 

Árni Kolbeinsson. 
  

Gylfi Gautur Pétursson.
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SAMÞYKKT 

um hundahald í Mosfellsbæ. 

1. gr. 

Hundahald er bannað í Mosfellsbæ, nema á lögbýlum. 

2. gr. 

Bæjarstjórn er heimilt að veita lögráða einstaklingum, búsettum í bænum undanþágu til 
hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 
a) Hundurinn skal skráður á skrifstofu bæjarins, þar sem eigandi hundsins fær afhent þar til 

gert merki, sem jafnan skal vera á hálsól hundsins. Mynd af hundi skal fylgja með við 
skráningu. 

b) Árlega skal bæjarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er veitt fyrir. Ef 

sami aðili sækir um skráningu fyrir fleiri en einn hund, skal greiða leyfisgjald af hverjum 
hundi fyrir sig. Hundur skal að jafnaði hýstur á þeim stað þar sem hann er skráður. 
Bæjarstjórn ákveður árlega upphæð gjaldsins í sérstakri gjaldskrá, sem heilbrigðismála- 
ráðherra staðfestir. Upphæð gjaldsins skal miðuð við þann kostnað, sem hlýst af eftirliti 

með hundum í bænum. Sé leyfisgjald ekki greitt innan 2 mánaða frá tilkynningu fellur 

leyfið úr gildi, og telst hundur þar með óskráður. 
c) Skylt er hundaeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu vátrygginga- 

félagi. Ábyrgðartrygging er innifalin í árlegu leyfisgjaldi. 

d) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd með aðila, sem 

hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn í skóla, samkomuhús, 
sundstaði, barnaleikvelli, matvöruverslanir eða aðra opinbera staði, þar sem matvæli eru 

höfð um hönd. Á almannafæri er leyfishafa skylt að fjarlægja saur eftir hund/a sinn/sína á 
tryggilegan hátt. 

e) Leyfi fyrir einstökum hundum, er jafnan háð því, að þeir raski eigi ró íbúa bæjarins, og séu 
hvorki þeim né öðrum, sem um bæinn fara til óþæginda, með tilliti til hávaða, óþrifnaðar, 
eyðileggingar verðmæta eða slysahættu. 

f) Efsótt er um leyfi til að halda hund í sambýlishúsi, skal skriflegt samþykki eigenda/stjórnar 
húsfélagsins í húsinu fylgja umsókn. Raðhús telst ekki sambýlishús nema um sameiginlega 

lóð sé að ræða. 
g) Hundarskulu árlega færðir til hreinsunar. Um hreinsun þeirra fer eftir reglugerð um varnir 

gegn sullaveiki nr. 201/1957. Gjald fyrir hundahreinsun er innifalið í leyfisgjaldi. 
h) Eigendum þeirra hunda, sem eru smitberar eða grunaðir um að vera smitberar, er skylt að 

hlíta því, að hundar þeirra séu rannsakaðir, verði þess óskað af heilbrigðisfulltrúa, lækni 
eða dýralækni. 

i) Hundar sem notaðir eru við búrekstur í bænum, eru undanþegnir leyfisgjaldi sbr. lið b. Um 
þá gilda að öðru leyti ákvæði þessarar greinar. 

3. gr. 

Hundaeftirlitsmaður skal vera starfandi í Mosfellsbæ. Skal hann gefa bæjarstjórn og 

heilbrigðisnefnd árlega skýrslu um hundahald í Mosfellsbæ og starf sitt, vegna þess. 

4. gr. 

Hættulega og óleyfilega hunda og þá hunda, sem ganga lausir utanhúss, skal handsama 
og færa í þar til gerða hundageymslu. Allan kostnað er til fellur vegna fæðis og auglýsinga skal 

eigandi greiða. Tilkynna skal strax eiganda um handsömun þeirra. Sé um handsömun á 

ómerktum hundi að ræða skal strax auglýsa handsömun hans á tryggilegan hátt, t.d. í útvarpi
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eða dagblöðum. Verði hundsins vitjað skal ekki afhenda hann fyrr en skráning hefur farið 
fram og leyfisgjöld verið greidd. Sé hundsins ekki vitjað innan 10 daga frá birtingu auglýsingar 
um handsömunina má aflífa hundinn. Heimilt er að lóga hættulegum hundum þegar í stað, af 

þar til kvöddum yfirvöldum. Sé um handsömun að ræða á skráðum hundum skal tilkynna 

eigendum þeirra strax um handsömun þeirra. Sé þeirra ekki vitjað innan 2 daga frá því að 
eigandi veit af handsömun, má aflífa hundinn, enda sé eiganda gert ljóst hvað vanræksla á að 
vitja um hundinn getur haft í för með sér. 

Bæjaryfirvöldum er aldrei skylt að geyma skráðan hund lengur en 10 daga frá handsöm- 
un, og er heimilt að aflífa hundinn að þeim tíma liðnum náist ekki til eiganda. Áfallinn 

kostnaður greiðist af eiganda, og skal ekki afhenda hund fyrr en kostnaður hefur verið 
greiddur, ella verði hundur aflífaður. 

5. gr. 

Bæjarstjórn er heimilt, hvenær sem er að afturkalla leyfi fyrir einstökum hundum eða öll 

veitt leyfi, telji hún þess þess þörf. 

6. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari, eða reglum, sem settar eru skv. henni, varða sektum, nema 

þyngri refsing liggi við að lögum. 

1. gr. 

Með mál út af brotum á samþykkt þessari, eða reglum sem settar eru skv. henni, skal 

farið sem opinbert mál. 

8. gr. 

Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Mosfellsbæjar, staðfestist hér með skv. 22. gr. laga 
nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit með síðari breytingum og 1. gr. laga nr. 
11/1953, um hundahald og varnir gegn sullaveiki, til þess að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt 

fellur úr gildi fyrri samþykkt um hundahald í Mosfellshreppi nr. 218/1985. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, 4. október 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

4. október 1988 Nr.471 

AUGLÝSING 
um starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðjur ríkisins, Siglufirði. 

1. Almenn ákvæði. 

1.1. Verksmiðjunni er heimilt að framleiða fiskmjöl og lýsi úr fiski og fiskúrgangi. 

Hámarksafköst verksmiðjunnar skulu við það miðast, að ekki verði um sérstaka 

mengun umhverfis að ræða vegna af mikils álags á tækjakost. 

1.2. Verksmiðjunni er skylt að sjá um, að á öllu athafnasvæði verksmiðjunnar sé gætt fyllsta 

hreinlætis. Svæðið skal lagt bundnu slitlagi eftir því sem þurfa þykir að mati heilbrigðis- 

nefndar Siglufjarðar. Verksmiðjunni ber að halda útliti sínu og umhverfi snyrtilegu. 

1.3. Verksmiðjunni er skylt að ganga þannig frá mannvirkjum og búnaði og haga allri 

starfsemi svo, að hætta á gerlamengun í hráefni og mjöli verði sem minnst.



1.5. 

1.6. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

2.11. 

2.12. 

2.13. 
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Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsrnenn og starfsumhverfi fer samkvæmt 

lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 
Áformi verksmiðjan að gera umtalsverðar breytingar á rekstri eða stækka verksmiðj- 

una, skal greina Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðisnefnd skriflega frá því áður en 

framkvæmdir hefjast. 
Hollustuvernd ríkisins getur, að höfðu samráði við umsagnaraðila, lagt til við heilbrigð- 

is- og tryggingamálaráðherra að starfsleyfið verði endurskoðað, ef í ljós koma skaðleg 
áhrif á umhverfi, sem ekki voru ljós fyrir. Sama gildir ef almennar kröfur, ráð og tæki 

koma til aukinna mengunarvarna. 

Varnir gegn megnun ytra umhverfis. 

Allt löndunarvatn skal tekið til vinnslu í verksmiðju. 

Verksmiðjan skal hafa aðstöðu til að taka við vatni frá grófskolun lesta til vinnslu, enda 

sé vatnsmagninu haldið í lágmarki t.d. með notkun á háþrýstidælum. Aldrei skal nota 
meira vatn en sem nemur 1% af lönduðu hráefni. 
Flutningstæki sem notuð eru til flutnings í landi á hráefni til verksmiðju skulu vera 
vökvaheld og viðurkennd af heilbrigðisnefnd. 
Allt hráefni skal geymt í yfirbyggðum þróm eða geymum. Hráefnisþrær skulu vera 

þéttar og skal allt blóðvatn og annar vökvi frá hráefni tekinn til vinnslu. Strax og 
hráefnisgeymsla hefur verið tæmd, skal skola hana með vatni. Vatni frá fyrstu skolun 

skal halda í lágmarki, t. d. með háþrýstidælum og taka til vinnslu í verksmiðju. 

Tæming hráefnisgeymslna skal vera sem mest sjálfvirk. Reynist nauðsynlegt að nota 

moksturstæki, skal þrífa þau vel að verki loknu. 

Fiskúrgang skal að jafnaði ekki geyma lengur en fjóra sólarhringa áður en hann er 

tekinn til vinnslu. Hafi hitastig verið undir 4*C meðan á geymslu stóð er heimilt að 
geyma úrgang í allt að eina viku. Heilbrigðisnefnd getur veitt undanþágu frá þessari 

kröfu, ef ástæða þykir til. 
Við rotvörn bræðslufisks skal nota viðurkenndan skömmtunar- og blöndunarbúnað. 
Um styrk og meðferð rotvarnarefna fer samkvæmt reglugerð um notkun rotvarnarefna 

til geymslu á bræðslufiski, eins og hún er hverju sinni. 
Loftræsta skal frá verulegum lyktaruppsprettum í verksmiðju og ræstiloftið flutt til 
lykteyðingar. Loftræsting skal hönnuð á þann hátt, að sem minnst af ómenguðu lofti sé 

dregið með. 
Loft frá þurrkurum skal leiða í gegnum rykskiljur með góða skiljunarhæfni og síðan til 

lykteyðingar. 
Lykteyðing skal framkvæmd með þvotta- og þéttiturni, sem kælir útblásturinn niður í 
a. m. k. 207 og/eða með brennslu lyktarefnanna. Lykteyðing við brennslu skal vera 

jafngóð og eftir hitun í lofti í 700%C í 4 úr sekúndu. Við hönnun lykteyðingarbúnaðarins 

skal tillit taka til orkuendurvinnslusjónarmiða. 
Innan eins árs frá því að lofthreinsibúnaðurinn er tekinn í notkun, skal fara fram 

athugun á hæfni hans í samráði við Hollustuvernd ríkisins. Niðurstöður þeirrar 

athugunar skal hafa til viðmiðunar varðandi kröfur um viðbótarhreinsun og/eða enn 

frekari dreifingu útblásturslofts frá verksmiðjunni. 
Soðkjarnatæki skulu útbúin fullkomnum dropagildrum. Fylgjast skal vel með því að 
soðtæki séu ekki ofhlaðin. Allt soðvatn skal nýta. 

Framkvæmd skal hreinsun á tækjabúnaði og mannvirkjum þannig að hreinsivökvanum 

sé safnað saman og hann endurnýttur eins oft og hægt er. Þegar hreinsivökvanum er 
veitt til sjávar, skal sýrustig (pH) frárennslisstaumsins vera á bilinu S-10.



4. október 1988 1227 Nr. 471 

2.14. 

2.15. 

2.16. 

2.17. 

2.18. 

$.2. 

5.3. 

Frárennsli úr hráefnisþróm og innan úr verksmiðju skal tengjast í fitugildru og þaðan 

ásamt öðru frárennsli leitt niður fyrir stórstraumsfjöruborð. Fitugildru skal hreinsa eins 
oft og nauðsyn krefur. Fitu og úrgang, sem safnast fyrir í fitugildru, skal nýta eða farga á 
viðeigandi hátt að mati heilbrigðisnefndar. Fiskmjölsverksmiðjan skal hafa samráð við 
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. 

Frárennsli frá snyrtingum skal leiða í rotþró, eða frá því gengið með öðrum viðurkennd- 

um hætti að mati heilbrigðisnefndar. 
Lýsisgeymar skulu vera í lýsisheldri þró að rúmtaki minnst 20% af rúmtaki geymisins í 
þrónni. Séu fleiri en einn geymir í sömu þró skal rúmtakið vera minnst 20% af rúmtaki 
stærsta geymisins. Lokabúnaður skal vera af viðurkenndri gerð og þannig staðsettur að 

ekki sé hætta á því að hann verði fyrir hnjaski. Einn loki skal staðsettur innan þróar. 
Um frágang olíugeyma og varnir gegn megnun af völdum olíu fer samkvæmt heilbrigð- 
isreglugerð nr. 45/1972 og reglum nr. 560/1982 um varnir gegn olíumengun sjávar við 
olíubirgðastöðvar, svo og öðrum reglum er í gildi eru hverju sinni. 

- Verksmiðjan skal sjá um, að mengunarvarnarbúnaður sé ávallt í sem fullkomnustu lagi. 

Skal hafa reglulegt eftirlit með búnaði og ástandi hráefnis hverju sinni. Niðurstöður og 

athuganir skal skrá niður í sérstaka dagbók og skal fulltrúum Hollustuverndar ríkisins 

og heilbrigðisnefndar heimill aðgangur að henni hvenær sem er. 

Eftirlitsgjöld. 
Fyrirtækið greiðir árlega eftirlitsgjald í samræmi við 2. flokk gjaldskrár nr. 355/1986 

með síðari breytingum. Gjaldið skal standa undir hluta af kostnaði við reglubundið 

sérhæft eftirlit Hollustuverndar ríkisins, þar með talin vinna við starfsleyfi. 
Eftirlitið skal vera með tvennum hætti: Beint eftirlit Mengunarvarna Hollustuverndar 
ríkisins annars vegar og hins vegar eftirlit fyrirtækisins sjálfs, sem Hollustuvernd ríkisins 
fær sendar niðurstöður úr og flokkar og metur. 

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, sbr. 3. gr. laga nr. 109/1984 

um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Framkvæmdum til að gera mjölgeymslu þétta þannig að hún fullnægi ákvæðum gr. 1.3., 
skal lokið fyrir 1. september 1989. 

Framkvæmdum til þess að hráefni sé eingöngu geymt í lokuðum geymslum, sbr. gr. 

2.4., skal lokið fyrir 1. september 1990. Eftir þann tíma skal allt hráefni geymt í 
lokuðum geymum eða þróm. 

Byggingu fitugildru samkvæmt gr. 2.14. skal lokið fyrir 15. júlí 1989. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 4. október 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingimar Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld á Laugarvatni, Laugardalshreppi, Árnessýslu. 

1. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir á Laugarvatni eftir því sem 

nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land, sem sambærilegt 
telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 

Gatnagerðargjald Á er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við undirbyggingu götu. 

3. gr. 
Nú ákveður hreppsnefnd að leggja á gatnagerðargjald vegna nýbyggingar vega og skal þá 

miða gjaldið við ákveðinn hundraðshluta af byggingarkostnaði á rúmmetra eins og hann er 
talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlis- og tvíbýlíshús............0.0.... 1.5% 
Tveggja hæðaraðhús ............. 00. 0.8% 
Raðhúsáeinnihæð ..........000 00... 1.0% 
Fjölbýlishús. .......... 000 0.5% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar .............. 1.5% 
Opinberar byggingar .........0 000. 1.5% 
Iðnaðarhús, vöruskemmur og annað atvinnuhúsnæði... 0.5% 

Bílskúrar ...........00 00 1.5% 
Önnurhús............. 0.5% 

Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða 140 kr. af hverjum fermetra lóðar. Gjald skal miða 

við stærð húss skv. uppdrætti. Sé samþykktur uppdráttur ekki fyrir hendi skal 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 bílageymslu ......... 500 rúmm. 
Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlíshús hver íbúð . . 400 rúmm. 
Fjölbýlishús. ........ 000 300 rúmm. 

Í atvinnuhúsnæði skal útreikningur rúmmáls til gatnagerðargjalds miðaður við lofthæð 
3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. Framangreindar reglur gilda, ef hús er 

stækkað, að því er til stækkunar tekur. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt 3. grein breytast ársfjórðungslega samkvæmt vísitölu byggingarkostn- 

aðar. 

S. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að lækka gjaldstuðla samkvæmt 3. grein hvern fyrir sig eða alla í 

einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins. 

6. gr. 

Full greiðsla gatnagerðargjalds A skal fara fram þegar hreppsnefnd veitir byggingarleyfi 

nema sérstakur samningur hafi verið gerður um annað.
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1. gr. 

Byggingarfrestur er 12 mánuðir, þ.e.a.s., að lóð fellur aftur til landeiganda sem skal 
leigja hana öðrum hafi framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar. 

Noti lóðarhafi ekki veitta lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu á greiddu gatnagerðar- 
gjaldi, svo sem hér segir: Eftir 6 mánuði endurgreiðast 50% og eftirstöðvar eftir 12 mánuði. 

Verði lóð veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðargjaldið endurgreitt, 

þegar greiðsla samkvæmt þeirri úthlutun fer fram. 

8. gr. 

Gatnagerðargjald B er gjald vegna þátttöku húseiganda og lóðarhafa í að leggja bundið 

slitlag á götur og til lagningar gangstétta. Gjaldið skal nema, sbr. 5. gr. laga nr. 50/1974, 

ákveðnum hundraðshluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann er talinn af Hagstofu 

Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlis- ogtvíbýlishús..................... 4.0% 
Tveggja hæðaraðhús ...................... 3.0% 

Raðhúsáeinnihæð ....................... 3.0% 
Fjölbýlishús. ............. 0. 2.0% 
Verslunar- og skrifstofuhús .................. 4.0% 
Opinberarbyggingar ..................... 4.0% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .. 2.5% 
Bílskúrar ............. 4.0% 
Önnurhús........... 0. 2.5% 

Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða í gatnagerðargjald B 140 kr. af hverjum 
fermetra lóðar. 

Gjald af íbúðarhúsnæði skal þó aldrei vera lægra en gjald miðað við 300 rúmm. hús. 

Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. Samanlögð 
gatnagerðargjöld B mega þó aldrei nema hærri fjárhæð en nemur kostnaði við að leggja 
bundið slitlag og gangstéttir á hlutaðeigandi götu sbr. 4. gr. laga nr. 51/1974. 

9. gr. 
Upphæð gatnagerðargjalda samkvæmt 8. gr. skal miðast við þá vísitölu, sem gildir þegar 

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

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

10. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að víkja frá gjalddögum á B gjaldi samkvæmt 8. gr. í eftirfarandi 
tilfellum: 

a) Þegar greiða skal á sama tíma bæði A og B gjald. 
b) Þegar í hlut eiga efnalitlir elli- og örorkulífeyrisþegar. 

11. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að lækka gjaldstuðla samkvæmt 8. gr. hvern fyrir sig eða alla í 

einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins. 

12. gr. 

Gatnagerðargjald samkvæmt 8. gr. (gatnagerðargjald B) greiðist þannig að 20% greiðist 

þegar framkvæmdir við götu hefjast, 20% þegar lagningu bundins slitlags er lokið og 

eftirstöðvar, 60% , með jöfnum árlegum afborgunum á næstu 3 árum. 
Gjalddaga afborgana og vaxta, svo og vaxtaprósentu ákveður hreppsnefnd hverju sinni.
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13. gr. 

Gjöld samkvæmt 3. og 8. gr. breytast í samræmi við breytingar á vísitölu byggingarkostn- 
aðar. Grunntölur þær, sem nefndar eru í 3. og 8. gr. miðast við þá vísitölu byggingarkostnað- 
ar, sem gilti 1. júní 1980. 

14. gr. 

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

vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur það einnig til vátryggingarfjár 
eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt reglugerð þessari lögtaki samkvæmt lögum nr. 29 

1885. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Laugardalshrepps, Árnes- 

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

Félagsmálaráðuneytið, 12. október 1988. 

F. h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 473 20. október 1988 

REGLUGERÐ 

um (1.) breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og ávísun lyfja, 

afgreiðslu þeirra og merkingu nr. 421/1988. 

1. gr. 

66. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

„Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 16. og 17. gr. lyfjalaga nr. 108. 16. maí 

1984, öðlast gildi 1. janúar 1989, og falla þá jafnframt úr gildi reglugerð um gerð lyfseðla og 
afgreiðslu lyfja nr. 291/1979 með áorðnum breytingum, reglugerð um merkingu sérlyfja nr. 

568/1982, svo og önnur fyrirmæli, er fara í bága við ákvæði þessarar reglugerðar.“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 20. október 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingolf. J. Petersen. 

  

Stjórnartíðindi B 60, nr. 465-473. Útgáfudagur 25. október 1988.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 16 20. janúar 1978, sbr. reglugerð 

nr. 174 27. apríl 1979 um skotvopn og skotfæri. 

1. gr. 

1. tl. 3. gr. orðist þannig: 
1. Haglabyssur númer 12, og með minni hlaupvídd, margskota, þó eigi sjálfvirkum. 

2. gr. 

21. gr. orðist þannig: 

Óheimilt er að flytja til landsins til almennrar sölu skotvopn, sem eingöngu eru ætluð til 

nota í hernaði, svo og sjálfvirk skotvopn, og ennfremur hálfsjálfvirka riffla. Dómsmálaráðu- 
neytið getur, ef nauðsyn ber til, veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar. 

3. gr. 

34. gr. orðist þannig: 
Hnífaburður er bannaður á almannafæri nema vegna sérstakra tilfella svo sem við vinnu, 

á veiðum eða önnur slík tilvik sem hnífaburður telst eðlilegur og sjálfsagður við. Bann þetta 

nær þó ekki til venjulegra vasahnífa sem eru með mest 7 cm löngu blaði. 

Bannað er að flytja til landsins, framleiða eða eiga: 

1. Bitvopn ef blaðið er lengra en 12 cm, fjaðrahnífa, fjaðrarýtinga, fallhnífa, fallrýtinga eða 
önnur slík vopn. 
Högg eða stuðvopn svo sem hnúajárn, gaddakylfur, felukylfur eða önnur slík vopn. 
Kaststjörnur, kasthnífa eða önnur slík vopn. 
Lásboga eða slöngubyssur svo og sérstaklega hættulegar tegundir örvaodda fyrir lang- 

boga sem ætlaðir eru til veiða. 
5. Eftirlíkingar skotvopna hvort heldur ætlaðar eru til að skjóta úr gasi, merkjablysum eða 

púðurskotum enda sé hér um að ræða eftirlíkingar sem erfitt er að greina frá fyrirmynd- 

inni og jafnvel hægt að gera virk sem skotvopn. 

Öðrum en lögregluyfirvöldum er óheimilt að flytja til landsins, framleiða eða eiga 

handjárn, fótajárn úr málmi eða öðru efni svo og kylfur, sem ekki eru ætlaðar til íþrótta- 

iðkunar. 
Reglugerð þessi sem sett er með heimild í lögum nr. 46/1977 um skotvopn, sprengiefni og 

skotelda, öðlast gildi 1. janúar 1989. 

Þ
o
b
D
 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 13. október 1988. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson.   
Hjalti Zóphóníasson. 

B 86 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 475 1232 25. október 1988 

REGLUGERÐ 

um bann við veiðum við Ingólfshöfða. 

1. gr. 

Allar veiðar með flot- og botnvörpu eru bannaðar á svæði, sem markast af línu, sem 

dregin er úr Ingólfshöfða um eftirgreinda punkta: 

6345'N — 16930'V 
6345N — 16925'V 
63%46'N — 16'23"V 
63757'N — 16923"V Þ 

2. gr. 

Allar veiðar með dragnót eru bannaðar á svæði milli 16935'V og 16*40'V frá fjöruborði 

meginlandsins suður að 63*44'N. 

3. 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. 

4. 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 birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut 

eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 25. október 1988. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Gylfi Gautur Pétursson. 

Nr. 476 12. október 1988 

AUGLÝSING 
um staðfestingu á deiliskipulagi í Arnardalsreit á Akranesi. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19/1964 sbr. gr. 4.4.2. í skipulagsreglugerð nr. 318/1985 
hefur ráðuneytið hinn 11. október 1988 staðfest uppdrátt af deiliskipulagi í Arnardal, 
Akranesi. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og hefur 
verið samþykktur af bæjarstjóra Akraness og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. október 1988. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 61, nr. 474— 476. Útgáfudagur 26. október 1988.
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REGLUGERÐ 

fyrir Íslenskar getraumir. 

I. UM ÍSLENSKAR GETRAUNIR. 

1. gr. 

Íslenskar getraunir eru félag sem stofnað er til að afla fjár til stuðnings íþróttaiðkunum á 

vegum áhugamanna um íþróttir á Íslandi í félögum innan Ungmennafélags Íslands og 

Íþróttasambands Íslands. 
Heimili félagsins, aðalskrifstofa og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 

Um starfsemi Íslenskra getrauna, stjórn þeirra, skipulag og rekstur fer samkvæmt lögum 

um getraunir, nr. 59 29. maí 1972, með síðari breytingum, og nánari ákvæðum reglugerð 

þessari. 

3. gr. 

Í októbermánuði ár hvert skal stjórn Íslenskra getrauna boða til fundar þar sem hún 

skýrir frá rekstri og hag félagsins fyrir reikningsárið næsta á undan. 
Rétt til setu á fundi þessum hafa, auk stjórnar og framkvæmdastjóra félagsins, formenn, 

eða varamenn þeirra, íþróttanefndar ríkisins, Ungmennafélags Íslands, íþróttasambands 
Íslands, Knattspyrnusambands Íslands og Íþróttabandalags Reykjavíkur. Einnig skal eftirlits- 

maður dómsmálaráðuneytisins hafa rétt til að sitja fundinn. 

II. UM ÍÞRÓTTAGETRAUNIR. 

4. gr. 

Íslenskar getraunir starfrækja íþróttagetraunir. Um þá starfsemi fer samkvæmt nánari 

ákvæðum í kafla þessum. 

Leikspjöld, útfylling þeirra og greiðsla. 

5. gr. 

Íslenskar getraunir gefa út og dreifa leikspjöldum til þátttöku í getraunaleiknum. 

Á hverju spjaldi eru 12 tölusettir kappleikir sem geta skal um úrslit á. Á spjaldinu eru 

einnig 6 dálkar (raðir) merktir bókstöfunum A, B,C, D, E og F, hver um sig þrískiptur þannig 

að fyrir hvern kappleik eru gefnir 3 möguleikar á úrslitum sem hér segir: (1) sigur þess liðs sem 

fyrr er nefnt (heimasigur), (X) jafntefli og (2) sigur þess liðs sem síðar er nefnt (útisigur). 
Á leikspjaldi skulu vera leiðbeiningar um þátttöku í leiknum. Þar skal og vera hvatning til 

þátttakenda að rita nafn sitt á þátttökukvittun í öryggisskyni. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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6. gr. 

Leikir í getraunaleiknum fara að jafnaði fram einu sinni í viku eftir nánari ákvörðun 
stjórnar Íslenskra getrauna. Getraunavika telst frá þeim degi þegar fyrsti kappleikur leikviku 

fer fram og lýkur á þeim degi þegar síðasti leikurinn fer fram. 

Ákvörðun um kappleiki hverrar leikviku skal liggja fyrir a.m.k. einni viku áður en 

getraunavikan hefst, og skulu Íslenskar getraunir auglýsa rækilega til hvaða kappleikja 

getraunavikan tekur. 

7. gr. 

Leikurinn felst í því að þátttakandi getur sér til um úrslit kappleikja leikvikunnar með því 
að setja merki í a.m.k. einn dálk (röð) á leikspjaldinu. Merki skal gera með því að strika 
lóðrétt með blýanti eða dökkum penna (ekki rauðum lit) í einn reit af þremur fyrir sérhvern 
kappleik vikunnar í viðkomandi dálki. Mynda því 12 merki í einum dálki eina röð. 

8. gr. 

Að loknu vali á röð samkvæmt 7. gr. er leikspjaldið afhent söluaðila sem rennir því í 

sölukassa sem tengdur er í beinlínutengt tölvukerfi. Þátttakandi getur einnig tilkynnt þátttöku 
sína með því að skýra söluaðila munnlega frá vali sínu á táknum og sér þá söluaðili um 

skráningu þeirra tákna í tölvukerfinu. Þá getur þátttakandi óskað eftir að tákn hans verði valin 

af handahófi í sölukassa. Skal þá þátttakandi merkja í reit sem heitir „tölvuval“ og merkja 

síðan í annan reit sem tilgreinir þá upphæð sem hann óskar. 

9. gr. 

Söluaðili skal síðan afhenda þátttakanda þátttökukvittun ásamt leikspjaldi gegn greiðslu. 

Á kvittun skal koma fram bókstafur þeirrar raðar eða þeirra raða sem þátttaka er bundin 

við og þau tákn sem þátttakandi hefur valið í hverri röð. Þá skal koma fram sú heildarupphæð 

sem greidd hefur verið, upphafsdagur hverrar leikviku og gildistími, ef tekið er þátt í fleiri en 

einni leikviku, og öryggisnúmer sem auðkennir viðkomandi afgreiðslu. 
Þátttakandi skal ganga úr skugga um að samræmi sé milli kvittunar og tákna á leikspjaldi 

eða að hún sé í samræmi við munnleg fyrirmæli hans hafi hann gefið tákn sín upp munnlega. Þá 
ber þátttakanda að ganga úr skugga um að þátttökukvittun greini rétta(r) leikviku(r) eða 
gildistíma sem þátttaka hans er bundin við. 

10. gr. 

Leikspjald gildir aldrei sem kvittun en þátttakandi getur notað það aftur eða látið það 

gilda í 2, 5 eða 10 vikur að eigin vali, ef hann óskar eftir óbreyttum táknum á raðir sínar, með 
því að strika lóðrétt yfir viðkomandi reit á leikspjaldi um fjölda leikvikna. 

11. gr. 

Þátttaka í getrauninni fer fram í samræmi við það er þátttökukvittun greinir. 

Telji þátttakandi að þátttökukvittun sé ekki í samræmi við leikspjald eða þær munnlegu 

upplýsingar sem hann gaf skal hann bera fram kvörtun sína þegar í stað. Að öðrum kosti 

verður litið svo á að hann hafi með móttöku þátttökukvittunar samþykkt þátttöku í samræmi 

við þau tákn er kvittunin greinir. Þátttakandi ber einn ábyrgð á þátttökukvittun sinni og á 

enga kröfu til vinnings nema gegn framvísun hennar. 

Íslenskar getraunir bera ekki ábyrgð á villu í prentun kvittunar og ábyrgð félagsins á 

rangri kvittun er takmörkuð við ógildingarverðmæti hennar samkvæmt 14. gr. Félagið ber 
ekki ábyrgð á stolnum eða glötuðum kvittunum.
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12. gr. 
Þátttökukvittun má ógilda með því að skila henni aftur til söluaðila enda sé það gert sama 

dag og sala fór fram og það tímanlega að unnt sé að ljúka ógildingu á innfærslu hennar fyrir 
lokun tölvukerfisins. 

Sé þátttökukvittun ógilt á greiðandi rétt á endurgreiðslu á sömu fjárhæð og hann greiddi. 

13. gr. 
Á skrifstofu Íslenskra getrauna er heimilt að skila útfylltum röðum á sérstöku tölvutæku 

formi. Þátttakendur geta fyllt út getraunaraðir í gegnum hugbúnað fyrir einmenningstölvur. 
Sérhönnuð móttaka skal vera á röðum sem seldar eru með þessum hætti. Gögn sem þannig 
eru móttekin skulu flutt yfir í hið beinlínutengda tölvukerfi a.m.k. 15 mínútum fyrir lokun 
þess. Á þátttökukvittun skal koma fram raðafjöldi ásamt öryggisnúmeri sem er í samræmi við 
hið beinlínutengda tölvukerfi. 

14. gr. 
Öll sala raða skal falla niður 15 mínútum áður en fyrsti kappleikur getraunaviku á að 

hefjast. Skal öll vinnsla í tölvukerfinu þá falla niður og þar til úrslit allra kappleikja 
leikvikunnar liggja fyrir. 

15. gr. 
Verð fyrir hverja röð er 10 krónur. 

Kerfisfyrirkomulag. 

16. gr. 
Á leikspjaldinu eru möguleikar á þrenns konar kerfum eftir mismunandi útfærsluaðgerð- 

um : heil margföldunarkerfi, sparnaðarkerfi og útgangsraðakerfi. 

a. Heil margföldunarkerfi. 

Ef þátttakandi ætlar að nota heilt margföldunarkerfi þá merkir hann við reit á seðlinum 
sem merktur er „opinn seðill“ . Síðan ræður hann hversu mörg viðbótartákn eru sett við hvern 
kappleik. Raðafjöldi kerfisins fæst með því að margfalda saman táknafjöldann og þá leiki sem 
bera fleiri en eitt merki. Leikur með tveimur táknum er sagður vera tvítryggður og leikur með 
þremur táknum þrítryggður. Kerfi með tveimur tvítryggingum og einni þrítryggingu er þannig 
2x2x3 = 12 raðir. Ekki er heimilt að nota heil margföldunarkerfi til að taka þátt í fleiri en 10 
368 röðum á leikspjaldi. 

b. Sparnaðarkerfi. 

Sparnaðarkerfi eru minnkuð margföldunarkerfi. Á leikspjaldinu eru sparnaðarkerfi 
merkt „S-kerfi“. Við notkun sparnaðarkerfis skal setja aukamerki í samræmi við leiðbeining- 
ar sem Íslenskar getraunir gefa út. Ávallt skal þá nota dálk (röð) A. Til hægðarauka fyrir 
þátttakendur skulu Íslenskar getraunir gefa út töflur sem sýna hvernig þau sparnaðarkerfi sem 
eru á spjaldinu virka. Íslenskum getraunum er ekki heimilt að gefa út sparnaðarkerfi þar sem 
raðafjöldinn samsvarar fleiri en 177 147 röðum í heilu margföldunarkertfi. 

c. Útgangsraðakerfi. 

Útgangsraðakerfi eru þannig byggð upp að á alla kappleiki sem eru þrítryggðir eru sett 
aukamerki (Ú - merki). Síðan eru notaðar töflur sem Íslenskar r getraunir gefa út til að ákveða 
hvernig táknin skiptast niður. Útgangsraðakerfin eru merkt „Ú - kerfi“. Á vallt skal nota dálk 
(röð) A þegar merkt er í Ú - kerfi en Ú merkin sjálf færast í dálk (röð) B. Íslenskum getraunum 
er ekki heimilt að gefa út útgangsraðakerfi þar sem raðafjöldinn samsvarar fleiri en 177 147 
röðum í heilu margföldunarkerfi.
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17. gr. 

Þátttakanda er heimilt að heita á íþróttafélag um leið og hann tekur þátt í getrauninni. 

Stjórn Íslenskra getrauna úthlutar íþróttafélögum eða einstökum deildum innan þeirra 

númerum sem þátttakendur geta merkt við á þar til gerðum reit á getraunaseðlinum. 
Úthlutun númera skal vera bundin aðild að Íþróttasambandi Íslands eða Ungmennafélagi 
Íslands. Stjórn íslenskra getrauna hefur úrslitavald um úthlutun áheitanúmera. 
„Fjöldi áheita á félag skal vera vísbending til Íþróttasambands Íslands og Ungmennafélags 

Íslands um ráðstöfun á hagnaðarhluta þeirra af getraunastarfseminni. 

, 18. gr. 
Íslenskum getraunum er heimilt að starfrækja „hópleik“ jafnhliða hefðbundinni starf- 

semi sinni í tengslum við kynningarstarfsemi á vegum félagsins. 

Stjórn Íslenskra getrauna setur reglur um starfrækslu hópleiksins. Þátttaka í hópleiknum 
veitir ekki rétt til peningaverðlauna. 

Úrslit. 
19. gr. 

Nú er einum eða fleiri kappleikjum getraunavikunnar flýtt þannig að leikur hefst áður en 

fyrsti kappleikur vikunnar átti að hefjast og skal þá eftirlitsmaður dómsmálaráðuneytisins, að 

viðstöddum fulltrúa Íslenskra getrauna, varpa hlutkesti um úrslit í þeim leik eða leikjum. 

Sama gildir ef einn eða fleiri kappleikir falla niður eða ef leik er frestað um meira en 2 klst. frá 

því fyrsti kappleikur getraunavikunnar á að hefjast. Nota skal tólfflötung með hlutfalli milli 

merkjanna 1, X og 2 : 5-4-3 í sömu röð. Gildir það merki sem upp kemur fyrir hvern leik. 

Ef leikur er hafinn og honum hætt vegna veðurs eða annarra óviðráðanlegra atvika gildir 

það sem úrslit hvernig leikar standa þegar leiknum var hætt. Þótt íþróttasamtök leiðrétti úrslit 

eftir kæru hefur það engin áhrif á getraunina. Sé leikur framlengdur vegna jafnteflis eftir 

fullan leiktíma gildir niðurstaðan að lokinni framlengingu. 

20. gr. 

Helmingi af heildarsölu hverrar getraunaviku skal varið til vinninga. Þar af skulu 2 % 

heildarsölunnar lögð í sérstakan sjóð sem leggst við heildarupphæð vinninga 4 - 8 sinnum á 

reikningsári eftir ákvörðun stjórnar Íslenskra getrauna. Ákvörðun um það í hvaða getrauna- 

viku sjóður þessi verður notaður skal auglýsa a.m.k. einni viku áður en sú getraunavika hefst. 

Heildarupphæð vinninga hverrar getraunaviku skiptist síðan í 2 hluta þannig að 70% 

skiptast milli þeirra sem hafa 12 réttar ágiskanir en 30% skiptast milli þeirra sem næstflestar 

ágiskanir hafa. 

Sé ein röð með 12 réttar ágiskanir rennur öll upphæðin í 1. vinningsflokki til hans en séu 

fleiri raðir með 12 réttar ágiskanir skiptist vinningsupphæðin jafnt milli þeirra. Í 2. 

vinningsflokki skiptist vinningsupphæðin jafnt á milli þeirra sem næstflestar réttar ágiskanir 

hafa. 
Hafi enginn þátttakandi 12 réttar ágiskanir leggst vinningsupphæð 1. vinningsflokks við 

1. vinningsflokk næstu getraunaviku á eftir. Á vallt skal samt úthluta úr 2. vinningsflokki þótt 

enginn hafi haft tólf réttar ágiskanir og skal þá skipta vinningsflokknum jafnt milli þeirra raða 

sem flestar réttar ágiskanir hafa. 

Allir vinningar skulu lækka þannig að þeir standi á heilli krónu. Mismunur sem þannig 

myndast skal leggjast við heildarupphæð vinninga næstu getraunaviku.
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21. gr. 
Þegar úrslit kappleikja getraunarvikunnar liggja fyrir skal réttri vinningsröð slegið inn í 

tölvukerfið. Það mun þá sýna fjölda vinningsraða og upphæðir í 1. og 2. vinningsflokki. 
Fulltrúi Íslenskra getrauna skal vera viðstaddur þegar innsláttur vinningsraðar fer fram, 

svo og eftirlitsmaður dómsmálaráðuneytisins. Úrslit getraunaviku og vinningsupphæðir skulu 
birt almenningi í fjölmiðlum. 

Greiðsla vinninga. 

22. gr. 

Þátttökukvittunum með röðum sem veita vinning ber að framvísa hjá söluaðila. Þar til 
nafnritun á sér stað aftan á þátttökukvittun skal líta á handhafa hennar sem eiganda. Þegar 
nafnritun hefur átt sér stað skal litið á þann er ritað hefur nafn sitt sem réttan eiganda og 

rétthafa til vinnings. Hafi fleiri en einn skráð nafn sitt sem eigandi á bakhlið þátttökukvittunar 
þurfa þeir að kvitta fyrir vinningi eða gefa umboð til mótttöku hans. 

23. gr. 
Vinningar sem nema 12 000 kr. eða lægri upphæð skulu greiddir hjá söluaðila frá fyrsta 

virkum degi eftir að leikviku lýkur. 
Vinningar sem nema hærri upphæð en 12 000 kr. skulu greiddir frá aðalskrifstofu 

Íslenskra getrauna innan tveggja vikna frá því þátttökukvittun er framvísað hjá söluaðila eða 
aðalskrifstofu. Heimilt er að draga greiðslu vinninga sem nema 50 000 kr. eða hærri upphæð til 
þess tíma að kærufrestur samkvæmt 28. gr. er liðinn eða kærur hafa verið úrskurðaðar hafi 
kæra borist. 

Þegar um er að ræða vinning sem nemur hærri upphæð en 12 000 kr. skal vinningshafi 
framvísa þátttökukvittun sinni ásamt útfylltu útborgunareyðublaði sem söluaðili lætur honum 
í té til einhvers söluaðila eða aðalskrifstofu. Skal hann fá í hendur kvittað eintak útborgunar- 
eyðublaðsins til staðfestingar á afhendingu þátttökukvittunarinnar. Aðalskrifstofan sér síðan 
um greiðslu vinninga um leið og gengið hefur verið úr skugga um að leikreglum hafi verið 
fylgt. 

Vextir reiknast ekki á vinninga. 

24. gr. 

Vinnings skal vitja innan eins árs frá lokum viðkomandi getraunaviku, ella fellur niður 
réttur vinningshafa. 

Form þátttökukvittunar. 

25. gr. 
Þátttökukvittun er því aðeins gild að notað sé þar til gert eyðublað sem gefið er út af 

Íslenskum getraunum og að hún hafi verið gefin út af söluaðila viðurkenndum af stjórn 
félagsins með áritun úr sölukassa tengdum tölvukerfi þess. Þátttökukvittun má ekki vera 
árituð á framhlið, brotin eða skemmd með einhverjum hætti, þannig að hætta sé á að hún verði 
ekki læsileg fyrir sölukerfið eða fullnægi ekki kröfum þess á annan hátt. Þegar þannig er ástatt 
getur félagið hafnað þátttökukvittuninni. 

Kærur. 

26. gr. 

Rísi ágreiningur varðandi framkvæmd íþróttagetrauna Íslenskra getrauna skal viðkom- 
andi senda skriflega kæru sem skal hafa borist aðalskrifstofu Íslenskra getrauna fyrir kl. 17 á
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mánudegi að fjórum vikum liðnum frá lokum getraunaviku eða næsta virkum degi ef mánudag 

ber upp á helgidag eða annan almennan frídag. 

Eftirlitsmaður dómsmálaráðuneytisins úrskurðar um kæruna innan 15 daga frá því 

kærufrestur rann út. 

Eftirlit. 

27. gr. 

Dómsmálaráðuneytið skipar eftirlitsmann til þriggja ára í senn og skal hann gæta 

hagsmuna þátttakenda. Hlutverk eftirlitsmanns er að hafa eftirlit með framkvæmd íþróttaget- 

raunanna og að fara að öðru leyti með þau störf sem honum eru falin með reglugerð þessari. 

Þá skipar ráðuneytið varamann eftirlitsmanns til sama tíma. 
Kostnaður við eftirlit þetta greiðist af Íslenskum getraunum samkvæmt ákvörðun 

dómsmálaráðuneytisins. 

Eftirlitsmaður skal halda sérstaka gerðabók þar sem m.a. skal skrá kærur allar og 

úrskurði. 

III. GILDISTAKA. 

28. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt lögum um getraunir, nr. 59 29. maí 1972, öðlast 

gildi 31. október 1988. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð fyrir Íslenskar getraunir, nr. 472 13. ágúst 1981, ásamt 

síðari breytingum. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 27. október 1988. 

Halldór Ásgrímsson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 
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AUGLÝSING 
um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Siglufjarðar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19. 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 11. október 1988 

staðfest þá breytingu á aðalskipulagi Siglufjarðar að gert er ráð fyrir vegatengingu frá Ráeyri 

út á Siglunes. 

Þessi breyting hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og hefur verið 

samþykkt af bæjarstjórn Siglufjarðar og Skipulagsstjórn ríkisins. 

Aðalskipulag Siglufjarðar 1980-2000 sem staðfest var 15. mars 1982 er óbreytt að öðru 

leyti. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. október 1988. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REGLUR 

um einfaldari tollskýrslugerð fyrir vörur á farmskrá sem njóta 

sérstakra tollfríðinda við innflutning. 

1. gr. 
Reglur þessar taka einungis til eftirtalinna vara sem fluttar eru til landsins á framskrá og 

undanþegnar eru öllum opinberum gjöldum við innflutning: 

a) Vörur sem forseti Íslands og maki hans flytja inn til eigin nota eða honum eru sendar að 
gjöf og fallið geta undir undanþáguheimild 1. tölul. 1. mgr. 3. gr. tollalaga. 

b) Vörur til sendiráða, sendiræðismannsskrifstofa, sendierindreka og sendiræðismanna 
erlendra ríkja sem undanþegnar eru gjöldum samkvæmt 2. tölul. 3. gr. tollalaga. 

c) Tilteknar skrifstofuvörur sem sendar eru kjörræðismönnum erlendra ríkja og undanþegn- 
ar eru gjöldum samkvæmt 3. tölul. 3. gr. tollalaga. 

d) Venjulegur farangur áhafnar fars sem undanþeginn er gjöldum samkvæmt 4. tölul. 5. gr. 

tollalaga. 
e) Venjulegur farangur ferðamanna sem orðið hefur viðskila við ferðamann svo og fatnaður 

og aðrar ferðanauðsynjar manna sem látist hafa erlendis og undanþegið er gjöldum 
samkvæmt 5. og 6. tölul. S. gr. tollalaga. 

f) Heimilismunir manna sem flytja búferlum hingað til lands og undanþegnir eru gjöldum 

samkvæmt 7. tölul. 5. gr. tollalaga. 
g) Heiðursmerki svo og verðlaun fyrir íþróttaafrek og önnur afrek sem unnin eru erlendis og 

undanþegin eru gjöldum samkvæmt 8. tölul. 5. gr. tollalaga. 
h) Brúðargjafir og aðrar gjafir sem undanþegnar eru gjöldum samkvæmt 10. tölul. 6. gr. 

tollalaga. 
i) Notaðir munir sem hafa fallið í arf erlendis og undanþegnir eru gjöldum samkvæmt 11. 

tölulið 6. gr. tollalaga. 
j) Farmskrár, farmbréf, vörureikningar, pökkunarlistar, útskriftir o.þ.h., einnig á tölvu- 

miðlum, sem sent er framflytjendum, flutningsmiðlurum, bönkum og öðrum til eigin nota 
endurgjaldslaust og hefur ekkert viðskiptalegt gildi. 

k) Dagskrárgerðarefni sem útvarps. og sjónvarpsstöðvum er sent erlendis frá. 
Ríkistollstjóri getur, að höfðu samráði við fjármálaráðuneytið, fellt niður eða aukið við 

upptalningu samkvæmt 1. mgr. ef hann telur ástæðu til. 

2. gr. 

Tollmeðferð samkvæmt reglum þessum er háð því að gætt sé að öllu leyti ákvæða í 
reglugerðum, auglýsingum og öðrum fyrirmælum sem sett hafa verið um framkvæmd þeirra 
lagaákvæða sem vitnað er til í 1. gr. 

Að öðru leyti er tollmeðferð samkvæmt reglum þessu háð því skilyrði að í vörusendingum 
þessum séu eingöngu vörur sem notið geta tollfrelsis samkvæmt 1. gr. 

Vörusendingar sem í eru jafnframt aðrar vörur og greiða ber af toll eða önnur gjöld eða 

háðar eru innflutningstakmörkunum eða skráningu skulu undantekningarlaust tollafgreiddar 

með venjulegum hætti og yfir þær gerð aðflutningsskýrsla á eyðublaði El eða sérstök 
póstaðflutningsskýrsla ef við á. Þetta tekur þó ekki til tollfrjálsra búslóða sem um ræðir í f-lið 

1. gr. sem í er sjónvarpstæki, fjarskiptatæki, símtæki, skotvopn o.þ.h., enda sé fyrirliggjandi 

leyfi viðkomandi stofriúnar við tollafgreiðslu. !
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3. gr. 
Viðtakandi vörusendingar sem óskar eftir tollmeðferð samkvæmt reglum þessum skal 

útbúa aðflutningsskýrslu fyrir vörusendinguna á eyðublaði E8 og veita þær upplýsingar sem 
eyðublaðið gefur tilefni til. 

Vörusendingar sem heimilt er að tollafgreiða samkvæmt þessum reglum má afgreiða 
beint frá farmflytjanda, enda hafi tollstjóri fasta tollvakt í geymslu framflytjanda og 
tollgæslumaður þar veiti aðflutningsskýrslunni viðtöku ásamt þeim gögnum sem til staðar 
þurfa að vera til staðfestingar á upplýsingum sem veittar hafa verið í aðflutningsskýrslunni, 
t.d. farmbréf, póstfylgibréf, vottorð um búsetuskipti o.s.frv. 

Tollgæslumaður getur krafið innflytjanda um frekari upplýsingar og sönnunargögn ef 

þurfa þykir vegna tollmeðferðar vörusendingar samkvæmt reglum þessum. 

Undirskrift innflytjanda eða umboðsmanns hans undir aðflutningsskýrsluna jafngildir 
yfirlýsingu hans um að hann ábyrgist að vörusendingin fullnægi öllum skilyrðum sem sett eru í 
viðkomandi tilviki til þess að notið verði tollfrelsis, sbr. einnig 16. gr. tollalaga. 

Við tollafgreiðslu skal tollgæslumaður ganga úr skugga um réttmæti þeirra upplýsinga 

sem gefnar eru í aðflutningsskýrslu og þeim gögnum öðrum sem lögð eru fram og samþykkja 
afhendingu vörusendingarinnar með undirskrift sinni. 

Frumrit aðflutningsskýrslu ásamt þeim gögnum sem afhent hafa verið við tollafgreiðslu 
skulu send endurskoðunardeild ríkistollstjóra við skil á öðrum aðflutnings- og útflutnings- 

skjölum en önnur afrit afhent innflytjanda, þar af eitt ætlað farmflytjanda. 

S. gr. 

Ríkistollstjóri ákveður gerð eyðublaðs fyrir tollafgreiðslur samkvæmt reglum þessum, 

upplýsingar sem þar skulu veittar svo og annað sem lýtur að framkvæmd þeirra eftir því sem 
þurfa þykir. 

6. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 15. og 148. gr. tollalaga nr. 55/1987, með 

síðari breytingum, til þess að öðlast gildi frá og með 1. nóvember 1987. 

Fjármálaráðuneytið, 26. október 1988. 

F.h.r. 

Lárus Ögmundsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 62, nr. 477--479. Útgáfudagur 28. október 1988.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 618/1987, um menntun, réttindi og 

skyldur talmeinafræðinga. 

1.gr. 

1.mgr. í ákvæðum til bráðabirgða orðist svo: 
Heilbrigðisráðherra er heimilt til 30. júní 1989 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 reglugerðarinn- 

ar og hafi starfað sem slíkir samfellt síðustu 3 ár fyrir gildistöku. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 24/1985, um starfsheiti og starfsréttindi 

heilbrigðisstétta, öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 24. október 1988. 

  Guðmundur Bjarnason Ingimar Sigurðsson. 

28. október 1988 Nr. 481 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 178, 8. apríl 1988, um gjald af erlendum 

lánum, leigusamningum o.fl. 

1. gr. 

Í viðauka með reglugerð nr. 178/1988 skulu bætast eftirtalin tollskrárnúmer: 

2009.2001 3920.3009 3920.6109 7310.2100 
2106.9011 3920.4109 3923.3000 7310.2900 
3920.1009 3920.4209 4823.1100 7612.9000 
3920.2009 3920.5100 7010.9000 8309.1000 

8309.9000 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í V. kafla laga nr. 10/1988, um ráðstafanir 
í ríkisfjármálum og lánsfjármálum 1988 og með vísan til3. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 

178/1988, öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 28. október 1988. 

F. h.r. 
Lárus Ögmundsson. F 

Ari Edwald. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 482 1242 25. október 1988 

LÖGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir Mosfellsbæ. 

1. gr. 

Samþykkt þessi gildir fyrir umdæmi Mosfellsbæjar. 

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. 

S. 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, miðasöl- 
ur, skemmtistaði, verslanir og aðra afgreiðslustaði, skal fólk raða sér þannig að þeir, sem 
fyrstir koma, fái fyrst 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 á götu. Ekki má þvo glugga, ef hætta er á því að vatn skvettist 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 ekki þar hluti sem 

ætlaðir eru til almenningsnota eða prýði. Þetta á einnig við þann hluta af húsum og öðrum 
mannvirkjum sem liggja á almannafæri.
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Á slík mannvirki má ekki mála eða teikna og ekki festa upp auglýsingar, nema með leyfi 
eiganda eða umráðamanns. Þá er óheimilt að reisa auglýsingaskilti á almannafæri nema með 
leyfi bæjaryfirvalda. 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. 

11. gr. 

Bæjarstjórn 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. 

14. gr. 

Enga atvinnu, sem tálmar umferð, má reka á almannafæri. 

Utan sölubúða er sala á hvers konar varningi bönnuð með þeim undanþágum, sem hér 

greinir: Blöð, bæklinga, aðgöngumiða, happdrættismiða, merki og annað þessu skylt má selja 

á almannafæri. Bæjarstjórn getur veitt leyfi til vörusölu á torgum og öðrum stöðum, enda séu 
fyrirmæli um verslunarleyfi og önnur ákvæði laga því ekki til fyrirstöðu, að slík leyfi séu veitt. 
Skal leyfi bæjarstjórnar bundið við ákveðnar vörutegundir og er heimilt að setja fyrir leyfinu 

þau skilyrði, sem talin eru nauðsynleg. 

15. gr. 
Fasta afgreiðslu bifreiða eða sölu notaðra bifreiða má einungis hafa í því húsnæði eða á 

þeim stað, sem bæjarstjórn hefur samþykkt til slíkra afnota, að fenginni umsögn lögreglu- 

stjóra. Bæjarstjórn veitir leyfi í tiltekinn tíma, og getur takmarkað það við tiltekinn fjölda 

bifreiða og sett önnur þau skilyrði, sem þurfa þykir. 

16. gr. 
Enginn má án leyfis húsráðanda láta fyrirberast á lóðum eða í húsi hans. Ekki má fara í 

híbýli manna í söluerindum, ef húsráðandi leggur við því bann. 

Lögreglan getur bannað mönnum að hafast við á þessum stöðum, ef hún telur það geta 

valdið óþægindum eða hættu. 

17. gr. 

Enginn má fleygja rusli eða öðru þess háttar á lóð annars manns. Hver, sem það gerir, 
skal flytja óhreinindin tafarlaust burt á sinn kostnað. 

18. gr. 

A almannafæri má ekki leggja eða setja neitt það, sem hindrar almenna umferð. 
Umferð vörubifreiða, sendibifreiða, fólksflutningabifreiða og vinnuvéla um íbúðarhverfi 

er óheimil nema í atvinnuskyni eða af öðrum brýnum ástæðum. Þó getur bæjarstjórn í samráði
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við lögreglustjóra veitt undanþágu frá þessum reglum ef talið er að slíkt leiði ekki til 

slysahættu, ónæðis eða óþæginda fyrir íbúa. 

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 slíkt valdi óþægindum. 

Lögreglustjóri getur bannað stöður hjólhýsa, báta, hestaflutningavagna og þess háttar 
tækja á götum og almennum bifreiðastæðum, sem þykja valda íbúum ónæði. 

Heimilt er að flytja burtu og taka í vörslu lögreglu bifreiðar, sem standa án skráningar- 

númera á götum og almennum bifreiðastæðum. Tilkynna skal skráðum eiganda og/eða 

umráðamanni um flutninginn og ber hann kostnað vegna flutnings og vörslu bifreiðarinnar. 

Varðandi frekari heimildir um brottflutning ökutækja vísast til 110. gr. umferðarlaga nr. 
50/1987. 

Allur akstur vélknúinna torfæruhjóla, svo sem fjórhjóla, er bannaður innan bæjarlands- 
ins. Bæjarráð getur þó heimilað undanþágu frá þessu ákvæði á afmörkuðum svæðum. Akstur 

vélsleða um götur bæjarins er bannaður nema í þágu björgunar og slysavarna. 

19. gr. 
Á götum bæjarins eða þar sem hætta getur af stafað má ekki hafa um hönd skemmtanir 

eða leiki, sem hindra umferð. Bannað er að hanga aftan í bifreiðum, sem eru á ferð um 

göturnar. 

20. gr. 
Ef ís á sjó eða vötnum þykir ekki nógu traustur getur lögreglustjóri bannað alla umferð 

um hann. 

21. gr. 

Þeir sem flytja farm um götur bæjarins, 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. 

22. gr. 
Á almannafæri mega hestar ekki ganga lausir og lausa hesta má ekki reka um götur 

bæjarins. 

23. gr. 
Ekki má gera skurð í gangstéttir, götur eða torg né raska þeim á annan hátt, nema með 

leyfi bæjarverkfræðings og samþykki lögreglustjóra. Að verki loknu skal færa það í sama lag, 

sem raskað var. Þegar gerður er skurður í gangstétt, skal sá, sem verkið vann, sjá um að 

gangandi vegfarendum sé séð fyrir gangbraut. Slík verk skulu unnin þannig, 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 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 götum séu byrgðir og uppgröftur fjarlægður 

þannig, að umferð sé óhindruð um götur á þeim tíma, sem ekki er unnið, svo sem að næturlagi 

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. 

24. 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.
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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. 

25. gr. 
Atvinnustarfsemi í íbúðarhverfum er óheimil. Bæjarstjórn getur þó heimilað þar minni 

háttar starfsemi, svo fremi að tryggt sé að slíkt leiði ekki af sér ónæði eða truflun gagnvart 

íbúum. Slíkt leyfi skal ekki veitt til lengri tíma í senn en 4 ára og bundið við nafn leyfishafa. 

Brjóti leyfishafi gegn ákvæðum þessarar greinar eða reksturinn þykir ekki fara vel úr hendi 
getur bæjarstjórn, með 3 mánaða fyrirvara, afturkallað leyfið. 

Atvinnurekstri í húsnæði sem liggur að íbúðarbyggð skal jafnan hagað þannig að ekki 
hljótist af ónæði eða truflun fyrir þá, sem næst búa. Gildir það jafnt um starfsemina sjálfa, sem 

og umferð sem af henni hlýst. Bæjarstjórn getur sett sérstakar reglur um slíka starfsemi ef 
ástæða þykir til. 

Enginn má reka knattborð, spilakassa eða leiktæki gegn borgun, nema með leyfi 
lögreglustjóra að fenginni umsögn bæjarstjórnar. Leyfi skal ekki veitt til lengri tíma í senn en 
fjögurra ára. Það skal bundið við nafn leyfishafa og rekstur á tilteknum stað. Lögreglustjóri 

ákeður gjald fyrir leyfið, sem greiðist árlega. 

Ef leyfishafi brýtur gegn ákvæðum 3. mgr. greinar þessarar eða reksturinn þykir ekki fara 

vel úr hendi, getur lögreglustjórinn 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. 

26. 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 1/2 stundu eftir að lokað er. Þó má selja ferðamönnum 
greiða á hvaða tíma sem er, ef þeir fá náttstað á veitingastaðnum eftir lokunartíma. 

21. gr. 
Hver sá, sem rekur veitinga- eða gististað, kvikmyndahús, leikhús eða annað samkomu- 

hús eða heldur almenna skemmtun eða sýningu, skal sjá um að allt fari 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 gististöðum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

28. gr. 

Brot gegn lögreglusamþykkt varðar sektum. Sama er um brot á reglum sem settar eru 
samkvæmt lögreglusamþykkt. 

Ef kenna má yfirsjón barns skorti á hæfilegri umsjá foreldris eða þess sem gengur barninu 
í foreldris stað skal refsa þeim fyrir yfirsjónina. 

29. gr. 

Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmt lögreglusamþykkt eða reglum 

sem settar eru samkvæmt henni, má lögreglustjóri láta gera það eða gera nauðsynlegar 

ráðstafanir til þess að hindra að vanrækslan valdi tjóni.
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Kostnaður við þetta greiðist af þeim sem ábyrgð ber. Sama er um kostnað af ráðstöfun 

sem lögreglustjóri gerir til þess að hindra fyrirhugaða athöfn eða stöðva athöfn sem ekki er að 
fullu lokið, en bönnuð er með samþykktinni eða samkvæmt henni. Ef sá sem ábyrgð ber er eigi 
fær um að greiða slíkan kostnað greiðist hann úr ríkissjóði. 

Lögreglusamþykkt þessi sem bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur samið og samþykkt 
samkvæmt lögum um lögreglusamþykktir, nr. 36 18. maí 1988, staðfestist hér með til að öðlast 
þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 25. október 1988. 

  

  

  

Halldór Ásgrímsson. 
Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 483 28. október 1988 

REGLUGERÐ 

um (7.) breytingu á reglugerð um sölu og meðferð ávana- og fíkniefna 

nr. 16/1986. 

1. gr. 

Eftirfarandi efnum skal bætt við lista í fylgiskjali I með reglugerðinni: 

Efni Alþjóða- Inn-/út- Óheimilt Undanþágur 
INN — nafn samningar fl. leyfi sbr.2. gr.laga — og athugasemdir 
(latneskt) N-1961 krafist um ávana- og 

P-1971 fíkniefni nr. 
Fsk. EIV 65/1974 og 2. gr. 

hér að framan 

Acetyl-alpha-methyl-fentanylum N IHIV X 

Alpha-methylfentanylum N ItIV K 

3-methylfentanylum N IHIV X 
Metamphetaminum racem. PU K B 

MPPP* N I*IV K 

PEPAP* N IHIV K 
  

* Efni, sem ekki hafa fengið INN-nafn. 
MPPP: 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester). 
PEPAP: 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester). 

2. gr. 

Eftirfarandi breyting verður í fylgiskjali Í við reglugerðina: 
Secobarbitalum P III verður Secobarbitalum Il. 

3. gr. 
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, 28. október 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 
Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 85 15. febrúar 1988, um tollverð notaðra bifreiða. 

1. gr. 

1. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Reglugerð þessi gildir um ákvörðun tollverðs innfluttra, notaðra bifreiða, sem flokkast 

undir vörulið nr. 8703 í viðauka Í við tollalög nr. 55/1987, sbr. lög nr. 96/1987, um breyting á 

þeim lögum. Notuð telst bifreið því aðeins í þessu sambandi að hún hafi í minnst þrjá mánuði 

verið skráð og leyfi veitt til aksturs hennar erlendis og óyggjandi sé að hún hafi verið notuð til 

aksturs þann tíma. Skráning til bráðabirgða, t.d. vegna síðari útflutnings, telst ófullnægjandi í 
þessu sambandi. Leiki vafi á um hvort bifreið skuli talin notuð getur tollstjóri leitað álits 

Bifreiðaettirlits ríkisins. 

2. gr. 

Við 3. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein er orðist svo: 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal við ákvörðun tollverðs notaðra bifreiða sem eru 25 ára eða 
eldri miðað við viðskiptaverð (reikningsverð) sem innflytjandi leggur fram við tollafgreiðslu. 

Telji tollstjóri að reikningsverð sé óeðlilega lágt, miðað við ástand ökutækis, innflutningsverð 

á sams konar eða svipuðum bifreiðum sem fluttar eru til landsins á sama tíma og markaðsverð 
erlendis getur tollstjóri metið tollverð bifreiðar samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 395/ 

1987, um tollverð og tollverðsákvörðun, eða, ef innflytjandi krefst, látið fara fram sérstaka 

matsgerð á kostnað innflytjanda. Mat skal eingögnu lagt til grundvallar að höfðu samráði við 
ríkistollstjóra. 

3. gr. 
Við 4. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein er orðist svo: 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal fyrning samkvæmt 1. mgr. 3. gr. vera 1,5% fyrir hvern 

mánuð fyrstu 12 mánuðina, 1% fyrir næstu 24 mánuðina og 0,5% fyrir hvern mánuð eftir það, 
þó aldrei meir en svo að eftir standi 10% af fyrningargrunni bifreiðar vegna bifreiðar sem 
maður flytur með sér eftir a.m.k. tveggja ára búsetu erlendis og hún hafi verið í eigu hans í 
a.m.k. eitt ár. Við ákvörðun tollmeðferðar samkvæmt þessari málsgrein skal, eftir því sem við 

á, gætt ákvæða 1. gr. reglna nr. 272/1988 um tollmeðferð á heimilismunum manna sem flytja 
búferlum hingað til lands. Verð notaðra bifreiða erlendra sendiráða eða sendiráðsstarfs- 
manna sem tollafgreiddar hafa verið samkvæmt 2. tölul. 3. gr. tollalaga skal fundið með sama 

hætti en lok fyrningar skal miða við söludag. 

4. gr. 

Við 1. mgr. 5. gr. bætist nýr málsliður er orðist svo: 

Hámarksfyrningartími samkvæmt 1. mgr. 4. gr. er 36 mánuðir. 

$. gr. 
Við 6. gr. bætist nýr málsliður er orðist svo: 
Í sama tilgangi getur hann látið útbúa skrá yfir bifreiðar sem hlotið geta tollafgreiðslu 

samkvæmt 2. mgr. 2. gr. 

6. gr. 

Á eftir orðunum „sams konar“ í 2. málslið 1. mgr. 7. gr. komi orðin: „eða svipuð“. 
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7. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 12. gr. tollalaga nr. 55/1987, sbr. 5. gr. laga 

nr. 96/1987, um breyting á þeim lögum, til að öðlast gildi þegar í stað. 

Hafi tollstjóri veitt innflytjanda bifreiðar sem flyst hingað til lands eftir a.m.k. tveggja ára 

búsetu erlendis, heimild til aksturs hennar hér á landi en greiðsla aðflutningsgjalda hefur ekki 

farið fram eða trygging greiðslu aðflutningsgjalda ekki verið lögð fram, skulu ákvæði 3. gr. 
reglugerðar þessarar gilda þegar bifreið er endanlega tollafgreidd. 

Fjármálaráðuneytið, 4. nóvember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 

Nr. 485 24. október 1988 

AUGLÝSING 
um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Patreksfjarðar. 

Samkvæmt ósk hreppsnefndar Patrekshrepps hefur skipulagsstjórn ríkisins hinn S. 
október 1988 fallist á og staðfest, sbr. 3. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964, þá breytingu á 

aðalskipulagi Patreksfjarðar að landnotkun á svæðinu austan við sjúkrahúsið breytist úr 

íbúðabyggð og grænu svæði í svæði fyrir opinberar byggingar. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. október 1988. 

F. h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 486 31. október 1988 

AUGLÝSING 
um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Hafnarfjarðar. 

Samkvæmt ósk bæjarstjórnar Hafnarfjarðar hefur skipulagsstjórn ríkisins hinn 19. 
október 1988 fallist á og staðfest, sbr. 3. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964, þá breytingu á 
aðalskipulagi Hafnarfjarðar að landnotkun á svæði sem afmarkast af Öldugötu, Hringbraut 
og Lækjargötu verður íbúðasvæði í stað iðnaðarsvæðis. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. október 1988. 

F „h. r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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AUGLYSING 

um breytingu á staðfestu aðalskipulagi Hafnar í Hornafirði. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19, 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 20. október 1988 
staðfest breytingu á staðfestu aðalskipulagi Hafnar í Hornafirði. Breytingin er fólgin í aukinni 
fyllingu vestur af Sandbakka. Við það stækkar miðbæjarsvæði til vesturs og íbúðarsvæði við 
Leiðarhöfða stækkar til norðurs. 

Breyting þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir. Hreppsnefnd 
Hafnarhrepps hefur samþykkt hana og skipulagsstjórn ríkisins mælt með því að hún verði 
staðfest. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. október 1988. 

  

F. h. r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

25. október 1988 Nr. 488 

SAMÞYKKT 

um forkaupsrétt Keflavíkur að lóðum og öðrum fasteignum 

innan kaupstaðarins. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 22, 23. júní 1932 og 26. gr. skipulagslaga nr. 19/1964. hefur 
bæjarstjórn Keflavíkur samþykkt á fundi sínum 4. október 1988 að áskilja Keflavíkurbæ 
forkaupsrétt að eftirtöldum lóðum og öðrum fasteignum í Keflavík. 

Aðalgata; 2.7a,10,11,13. 14, 15, 16a. 17 og 19. 
Hafnargata, 4,6, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55 og 56. 
Kirkjuvegur: 1,3,5, 17, 18. 28, 34 og 37. 
Klapparstígur; 3,5,60g8. 
Suðurgata; 1,3.5.7,9.10,11,13.16, 18, 19,20,22, 23, 232, 25, 27, 29, 31 og 33. 
Skólavegur; 2. 
Tjarnargata; 6 og 18. 
Túngata; 5,9.10,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 og 23. 
Vallargata; 4,6,7,9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 33, 24, 25, 26, 27, 28. 30 og 31. 
Vesturgata: 5, 11, 122, 13, lda og 15. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá dagsetningu hennar að telja og birtist 

hún hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld 
samþykkt nr. 345 frá 11. júlí 1984. 

Félagsmálaráðuneyrið, 25. október 1988. 

F. h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REGLUGERÐ 

um innflutning, notkun og förgun PCB efna. 

1. gr. 

Almenn ákvæði. 

Innflutningur og notkun PCB efna er bannaður með þeim undantekningum. er greinir Í 

2. og. gr. 
Með PCB efnum er átt við fjölklóruð bífenýlsambönd (polychlorinated biphenvis). 

Ákvæði þessarar reglugerðar eiga ekki við, ef styrkur PCB efna í efnablöndum. varningi eða 

tækjum. er 0.2% eða minna. nema annað sé ákveðið. 

2. gr. 
Innflutningur og notkun. 

Vinnueftirlit ríkisins getur að höfðu samráði við eiturefnanefnd veitt undanþágur frá 

ákvæðum 1. málsgr. 1. gr. um bann við innflutningi og notkun PCB efna og efnablanda. sem 

innihalda þessi efni. Slíkan innflutning og notkun skal takmarka við það notagildi eitt. að 

önnur efni geti ekki komið í stað þeirra. Skal í hverju veittu leyfi til innflutnings samkvæmt Í. 

málsgr. taka fram til hverra nota efnin eru ætluð eða varningur eða tæki, sem hafa þau að 

geyma. 
Rísi upp ágreiningur milli Vinnueftirlits ríkisins og eiturefnanefndar um veitingu 

undanþágu samkvæmt 1. málsgr., sker heilbrigðisráðherra úr. 

Um notkun og alla meðhöndlun PCB efna á vinnustöðum fer samkvæmt lögum nr. 46/ 

1980 um aðbúnað. hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 

Vinnueftirlit ríkisins tilkynnir heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu um þær undan- 

þágur, sem veittar eru samkvæmt ákvæðum 1. málsgr. 

3. gr. 

Gildistaka. 

Reglugerð þessi, sem er sett með stoð í 18. gr. laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg 

efni, og 3. gr. laga nr. 81/1988. um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, og að höfðu samráði við 

félagsmálaráðuneytið hvað snertir afskipti Vinnueftirlits ríkisins, öðlast gildi 1. desember 

1988. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þar til sett hefur verið reglugerð skv. 22. gr. laga nr. 52/1988. um eiturefni og hættuleg 

efni um förgun eiturefna og hættulegra efna má eingöngu farga PCB efnum að fengnu leyfi 

Hollustuverndar ríkisins. sem hefur um förgunina samráð við Vinnueftirlit ríkisins, eiturefna- 

nefnd og Náttúrverndarráð. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 27. október Í 988. 

Guðmundur Bjarnason. 
Páll Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 63, nr. 480-489. Útgáfudagur 10. nóvember 1988. 

Endurprentað blað. 
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28. október 1988 1251 Nr. 490 

SAMÞYKKT 

um umgengni og hreinlæti á athafnasvæðum fiskvinnslustöðva 

á Fáskrúðsfirði. 

1. gr. 

Fiskvinnslustöð er í reglum þessum öll húsakynni og athafnasvæði með búnaði þar sem 

tekið er á móti fiski, hann geymdur og unninn að einhverju leyti. 

2. gr. 

Reglur þessar fela í sér lázmarkskröfur varðandi umgengni og hreinlæti á athafnasvæðum 
fiskvinnslustöðva. Sveitarstjórn getur að fengnum tillögum heilbrigðisnefndar gefið út 

bráðabirgðaleyfi til starfrækslu fiskvinnslustöðva, þó þær fullnægi ekki reglum þessum að öllu 

leyti. Slík leyfi skulu þó einungis veitt til tiltekins tíma. 

3. gr. 
Lóð og næsta umhverfi fiskvinnslustöðva skal vera rykbundið, hreint og snyrtilegt. 

Einnig skulu byggingar stöðvanna vera snyrtilega frágengnar hið ytra. Ekki má láta úrgang af 

neinu tagi safnast kringum fiskvinnslustöð og ekkert má þar geyma, sem valdið getur óþrifum 

eða mengun. Forráðamenn fiskvinnslustöðvar skulu gera byggingafulltrúa grein fyrir að- 

komuleiðum að húsum, skipulagi á bifreiðastæðum fyrir starfsfólk og aðra sem erindi eiga í 
húsið og einnig tengingum við gatnakerfi bæjarins. Að jafnaði skal gert ráð fyrir a.m.k. einu 

bifreiðastæði fyrir hverja 25 gólfflatarmetra í húsi. Ferming og afferming flutningatækja skal 

alfarið fara fram á lóð hússins og komið skal í veg fyrir að starfsemi stöðvarinnar trufli umferð 

á nærliggjandi götum. 

4. gr. 

Aðstaða skal vera innanhúss til geymslu á öllum búnaði fiskvinnslustöðva. 

5. gr. 

Fiskúrgang skal fjarlægja úr fiskvinnslustöð í þar til gerða geymslu að minnsta kosti einu 

sinni á dag, þá daga sem unnið er. Beinakassar, slógkassar og önnur ílát undir úrgang skulu 

vera þannig frágengin að auðvelt sé að tæma þau og viðhafa góða umhirðu og þrifnað á þeim 

og umhverfi þeirra. 

6. gr. 

Búnaður til flutninga á fiski og fiskúrgangi skal vera svo þéttur að tryggt sé að ekkert falli 
á flutningsleið. 

1. gr. 

Beinageymsla skal vera til staðar við fiskimjölsverksmiðju. Skal hún vera lokuð og 

þannig frá henni gengið að útilokað sé fyrir fugla og meindýr að sækja þangað æti. B 88 
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8. gr. 

Byggingum fiskvinnslustöðva, búnaði og tækjum svo og umhverfi skal ávallt haldið vel 
við. Vanhöld í viðhaldi geta valdið því að starfsemi fiskvinnslustöðva verði stöðvuð, sé 

viðvörunum ekki sinnt. 

9. gr. 
Ávallt skal þess gætt að mengun frá fiskvinnslustöðvum í sjó og lofti verði eins lítil og 

frekast er unnt. Frárennsliskerfi húsa skal vera þannig hannað og lagt að úrgangur sleppi ekki 
um lagnir til sjávar eða í fjörur. Fiskvinnslustöðvar skulu kappkosta að hafa eins góðan og 
tryggan útbúnað til mengunarvarna og kostur er á hverjum tíma. 

10. gr. 
Brot á samþykkt þessari getur valdið stöðvun á starfsemi fiskvinnslustöðva. Skulu 

heilbrigðisfulltrúi, hafnarvörður og byggingafulltrúi sjá til þess að reglum þessum sé framfylgt 

í hvívetna. Um málsmeðferð þ.á.m. ágreiningsmál fer skv. lögum nr. 81/1988, um hollustu- 

hætti og heilbrigðiseftirlit. 

11. gr. 
Ofangreind samþykkt sveitarstjórnar Búðahrepps staðfestist hér með samkvæmt 22. gr. 

laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, til þess að öðlast gildi þegar við 
birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 28. október 1988. 

Guðmundur Bjarnason.   
Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 491 1. nóvember 1988 

AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu borgarráðs 
hefur verið ákveðið að 

1. bann við að aka Rauðarárstíg frá noðri til suðurs yfir Hverfisgötu verði afnumið. 

Ennfremur verði afnumið bann við vinstri beygju af Rauðarárstíg austur Hverfisgötu, 

2. bifreiðastöður verði bannaðar í miðeyju Snorrabrautar á kaflanum milli Laugavegar og 

Flókagötu. Þess í stað verði leyfðar bifreiðastöður á sama kafla Snorrabrautar á 

eftirtöldum stöðum: 
a. að vestanverðu milli Laugavegar og innkeyrslu sunnan Snorrabrautar nr. 56, 

b. austanverðu milli Grettisgötu og Njálsgötu, 

c. austanverðu milli Vífilsgötu og Skeggjagötu, 

3. bann við vinstri beygju af Snorrabraut vestur Laugaveg verði afnumið þegar kveikt 

verður á sérstöku beygjuljósi, 

4. opi í miðeyju Snorrabrautar við Grettisgötu verði lokað, 

5. þegar ekið er af Njálsgötu vestan Snorrabrautar inn á Snorrabraut verði aðeins heimiluð 
hægri beygja, 

6. miðeyja Snorrabrautar við Bergþórugötu verði opnuð, 

7. einstefna á Grettisgötu austan Snorrabrautar verði snúið við, þ.e. verði frá Rauðarárstíg 

að Snorrabraut,
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8. 

9. 
10. 

skástæði undir ca. 70“ horni verði báðum megin á Grettisgötu á kaflanum milli 

Rauðarárstígs og vesturmarka lóðar nr. 90, 
einstefna verði á Njálsgötu frá Snorrabraut að Rauðarárstíg, 

komið verði fyrir skástæðum undir 45* horni á Njálsgötu að sunnanverðu (þ.e. hægra 
megin miðað við akstursstefnu) á kaflanum milli Snorrabrautar og Rauðarárstígs. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 20. nóvember 1988. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 1. nóvember 1988. 

Böðvar Bragason. 

1. nóvember 1988 Nr. 492 

AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu borgarráðs 

hefur verið ákveðið að 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

leyfa bifreiðastöður á Frakkastíg að vestanverðu á milli Laugavegar og Hverfisgötu og 

þar verði settir upp 10 stöðumælar, 
á Klapparstíg að vestanverðu komi 45? skástæði milli Lindargötu og Hverfisgötu og 

fjölgun stöðureita verði úr 7 í 15, 

á Laugavegi að sunnanverðu á milli Barónsstígs og Frakkastígs komi 30“ stæði í stað 

samsíða stæða og verður fjölgun stöðureita úr 37 í 50, 
á Laugavegi að norðanverðu framan við hús nr. Í verði leyfðar bifreiðastöður og þar komi 

2 stöðureitir, 

á Bankastræti að norðanverðu vestan innkeyrslu að húsinu nr. 3 komi 2 stöðureitir, 

á Austurstræti að norðanverðu á milli Pósthússtrætis og Vallarstrætis komi 309 skástæði í 
stað samsíða stæða og fjölgar þá stöðureitum úr 15 í 21, 

. einstefnuakstur verði á Njálsgötu til austurs frá Klapparstíg að Snorrabraut. Bifreiðastöð- 
ur verði áfram bannaðar að norðanverðu við götuna en leyfðar að sunnanverðu og þar 

verða merkt 45? skástæði. Bifreiðastæðum fjölgar þá úr 83 í 132, 

. einstefnuakstur verði á Grettisgötu til vesturs frá Snorrabraut að Vegamótastíg. 

Bifreiðastöður verða áfram bannaðar að norðanverðu við götuna á milli Barónsstígs og 

Vegamótastígs en leyfðar að sunnanverðu á sama kafla. 

Á milli Barónsstígs og Snorrabrautar verður áfram leyft að leggja beggja vegna götunnar, 

. bifreiðastöður verði leyfðar á Bókhlöðustíg að norðanverðu á milli Lækjargötu og 

Laufásvegar og þar verða settir upp 4 stöðumælar við samsíða stöðureiti, 

. biðskylda verði á Njálsgötu við Vitastíg, 

. biðskylda verði á Grettisgötu við Frakkastíg, 

. biðskylda verði á Vitastíg við Bergþórugötu, 

. stöðvunarskylda á Frakkastíg við Njálsgötu verði afnumin. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 20. nóvember 1988. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 1. nóvember 1988. 

Böðvar Bragason.
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REGLUGERÐ 

um rekstur radíóstöðva. 

1. gr. 

Í reglugerð þessari hafa eftirfarandi orð og orðasambönd þá merkingu er hér greinir: 

Radíóstöð er einn eða fleiri radíósendar eða radíómóttakarar eða sambland hvors tveggja 
að meðtöldum öllum aukabúnaði, sem nauðsynlegt er að hafa á einum stað til að geta tekið 

þátt í radíófjarskiptum. Hver radíóstöð skal kennd við þá þjónustu, sem henni er ætlað að taka 

þátt í. 
Radíóbylgjur eru rafsegulbylgjur með tíðni (radíótíðni) allt að 3000 gígaherz (GHz), sem 

breiðast út í eða utan gufuhvolfsins án tilbúins leiðara. 

Radíóþjónusta er fjarskiptastarfsemi, sem byggir á sendingu, útgeislun og/eða móttöku 
radíóbylgju. 

Radíómiðun er móttaka radíóbylgju í þeim tilgangi að miða út radíóstöð. 

Radíóstjörnufræði er stjörnuathugun, byggð á móttöku radíóbylgju utan úr geimnum. 

Vísinda- og iðnaðarradíó er starfræksla tækja eða búnaðar til að framleiða og nota 

staðbundið radíótíðniorku við vísindarannsóknir, í iðnaði, í lækningum, í heimilistækjum og 
öðrum álíka tilvikum, án þess að um fjarskipti sé að ræða. 

2. gr. 
Eftirfarandi þjónusta telst radíóþjónusta: 

1. Fastaþjónusta, þ.e. þjónusta milli fastra ákveðinna staða. 

2. Farstöðvaþjónusta milli landstöðvar og farstöðva eða milli farstöðva, þ.m.t. 

— landfarstöðvaþjónusta milli móðurstöðvar og landfarstöðva eða milli landfarstöðva, 
— sjófarstöðvaþjónusta milli strandarstöðvar og sjófarstöðva eða milli sjófarstöðva. 

Björgunarbátastöðvar og neyðarsendar falla einnig undir þessa þjónustu, 

— flugfarstöðvaþjónusta milli móðurstöðvar og flugfarstöðva eða milli flugfarstöðva. 

Stöðvar í björgunarbátum flugvéla og neyðarsendar í gúmmíbátum falla einnig undir 

þessa þjónustu. 

3. Útvarpsþjónusta með beinni móttöku almennings á hljóðvarps- eða sjónvarpssendingum. 
4. Radíóákvörðunarþjónusta með notkun útbreiðslueiginleika radíóbylgju til að ákveða 

staðsetningu, hraða eða einhvern annan eiginleika hlutar. Undir hana falla radíóleið- 

söguþjónusta og radíóstaðsetningarþjónusta. 
5. Veðurtækjaþjónusta fyrir veðurfræðilegar mælingar og kannanir. 
6. Jarðkönnunarþjónusta milli jarðstöðva og einnar eða fleiri geimstöðva þar sem gerð er 

könnun á ýmiss konar eiginleikum jarðar utan úr geimnum. 

7. Tímamerkjaþjónusta með sendingu ákveðinnar tíðni, tímamerkis eða hvors tveggja með 
mikilli nákvæmni fyrir almenna móttöku. 

8. Radíóáhugamannaþjónusta fyrir þjálfun, tilraunir og samskipti radíóáhugamanna án 

fjárhagslegs ávinnings þeirra. 
9. Öryggisþjónusta til verndar lífi og eignum. 

10. Sérþjónusta fyrir ótilgreindar sendingar, sem ekki eru fyrir almenning. 

Að öðru leyti er vísað til alþjóðaradíóreglugerðarinnar. 

3. gr. 

Póst- og símamálastofnun veitir heimild til notkunar á radíótíðni, í samræmi við 

samþykktir alþjóðaráðstefna, sem haldnar eru að undirlagi Alþjóðafjarskiptastofnunarinnar. 
Sending á radíótíðni án heimildar er bönnuð.
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4. gr. 
Póst- og símamálastofnun gefur út leyfisbréf til handa stofnunum og einkaaðilum, sem 

samkvæmt lögum er falið eða er heimilt að reka sendistöðvar í útvarps-, radíóákvörðunar- og 
tímamerkjaþjónustu, en fyrir móttöku slíkra sendinga þarf ekki leyfisbréf. 

Leyfisbréf þarf ekki fyrir vísinda- og iðnaðarradíó né fyrir radíóstöðvum fyrir radíó- 
stjörnumælingar. 

Öll fastaþjónusta á radíóbylgjum fellur undir einkarétt ríkisins samkvæmt fjarskiptalög- 
um. 

Póst- og símamálastofnun gefur út leyfisbréf fyrir radíóstöðvum í annarri radíóþjónustu 

en fyrr hefur verið talin upp í þessari grein. Leyfi eru takmörkuð við fjarskipti leyfishafa, við 
þjónustustöðvar stofnunarinnar eða fjarskipti milli tveggja eða fleiri radíóstöðva hans í 

samræmi við reglur um viðkomandi radíóþjónustu. Leyfishafa er óheimilt að taka að sér 

fjarskiptaafgreiðslu fyrir annan aðila, hvort sem greiðsla kemur fyrir eða ekki. Póst- og 

símamálastofnun er heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði í sérstökum tilvikum, enda 

liggi það fyrir, að þjónustustöðvar hennar geti ekki annast þau fjarskipti, sem um er að ræða. 

Póst- og símamálastofnun skal þegar í stað gera ráðstafanir til að stöðva starfrækslu 
radíóstöðva, sem ekki er leyfisbréf fyrir, og ekki eru undanþegnar leyfisskyldu samkvæmt 
þessari grein. 

S. gr. 

Á leyfisbréf skal skráð nafn leyfishafa, staðsetning þeirra tækja sem leyfisbréfið nær til, 
tíðni, sendiafl og aðrir mikilvægir eiginleikar radíótækjanna. 

Leyfisbréfið veitir eingöngu heimild til starfrækslu radíóstöðva á Íslandi og í íslenskri 
landhelgi og lofthelgi. 

Leyfisbréf fyrir stöðvum í farstöðvaþjónustu, sem er alþjóðleg, gildir einnig í íslenskum 

farartækjum utanlands, en þó með þeim takmörkunum sem reglur þess lands, sem farartækið 

er staðsett Í, setja. 

Breytingar á tækjum eða fyrirkomulagi, svo og eigendaskipti, skal leyfishafi þegar í stað 

tilkynna Póst- og símamálastofnun, sem gefur út nýtt leyfisbréf ef þörf krefur. 

6. gr. 

Þeir einir, sem fengið hafa tilskilin skírteini mega annast starfrækslu radíósendistöðva í 
fastaþjónustu og opinberri farþjónustu Póst- og símamálastofnunar, þegar um er að ræða 

farartæki sem notuð eru til fólksflutninga í atvinnuskyni. Undanþegnir eru þeir sem starfrækja 
farstöðvar í hinu almenna farsímakerfi Póst- og símamálastofnunar. 

Skírteini eru gefin út í samræmi við alþjóðaradíóreglugerðina. Skírteinishafar samkvæmt 

þessari grein skulu hafa fengið tilsögn í notkun radíóstöðva og lært undirstöðuatriði í 

radíóviðskiptum í skóla sem Póst- og símamálastofnunin viðurkennir. 

1. gr. 

Fyrirkomulag radíóviðskipta skal vera í samræmi við alþjóðaradíóreglugerðina. Ekki er 

heimilt að annast radíóviðskipti undir áhrifum áfengis eða annarra vímugjafa. Öll viðskipti í 
radíóþjónustu skulu vera eins stutt og mögulegt er án þess að rýra gildi þeirra upplýsinga sem 

verið er að skiptast á. Ef um er að ræða tíðni, sem notuð er af fleiri en einum aðila, ber að 
athuga að engin önnur viðskipti séu í gangi áður en notkun hennar hefst. Í upphafi skal 
notandi kynna sig með nafni eða kallmerki, hafi því verið úthlutað. 

Heimilt er að veita undanþágu til að nota félagsnúmer í stað kallmerkis, enda séu slík 

númer frábrugðin kallmerkjum í notkun. Skrár yfir félagsnúmer, sem notuð eru á þennan 

hátt, skulu afhentar Póst- og símamálastofnun.
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8. gr. 

Þegar leyfisbréf er gefið út á nafn stofnunar eða fyrirtækis, er starfsmönnum þeirra 
heimilt að taka þátt í viðkomandi radíóþjónustu innan marka leyfisbréfsins. Leytisbréf gefið 

út á nafn félags er takmarkað við forsvarsmenn og launaða starfsmenn. Póst- og símamála- 

stofnun er heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði í sérstökum tilvikum. 

Maka einstaklings, sem fengið hefur leyfisbréf, er heimilt að nota radíóstöð þá sem 

leyfisbréfið fjallar um, á sama hátt og leyfishafi. Skráður leyfishafi er þó ábyrgur á allan hátt 
fyrir starfrækslu stöðvarinnar. 

Eingöngu þeir, sem náð hafa 16 ára aldri, mega starfrækja radíósendistöðvar. 

9. gr. 
Handhöfum leyfisbréfa, sem heimild hafa fengið til að starfrækja radíótæki á tíðni, sem 

enginn annar notar, er heimilt að nota dulmál eða brengla útsendingu þannig að hún verði 

óskiljanleg öðrum en þeim sem hafa lykil að sendingunni. Leyfishafi skal tilkynna radíóeftir- 
liti Póst- og símamálastofnunar fyrirfram um slíka notkun. Leiði hún til truflana á annarri 
radíóþjónustu skal henni þegar í stað hætt. Póst- og símamálastofnun getur einnig heimilað 

takmarkaða notkun dulmáls á tíðnum sem eru í almennri notkun, enda liggi ljóst fyrir að slík 

notkun hafi ekki áhrif á viðskipti annarra. 
Í öllum tilvikum sem dulmál er notað, skal sá, sem sendir, kynna sig án dulmáls með nafni 

eða kallmerki í upphafi og lok sendingar. Ráðherra getur úrskurðað að radíóeftirlitinu skuli 
afhentur dulmálslykill eða upplýsingar um á hvern hátt útsendingar eru brenglaðar. Á 
ófriðartímum er stranglega bannað að nota dulmál eða brengla útsendingar, nema fengist hafi 

sérstakt leyfi ráðherra. 

10. gr. 

Öll fjarskipti um radíóstöðvar við aðila í öðrum löndum eru bönnuð nema veitt hafi verið 
til þess sérstakt leyfi í samræmi við fjarskiptalög. Handhöfum áhugamannaleyfis er þó heimilt 

að hafa samband við önnur lönd við tilraunir á radíóbúnaði og útbreiðslu og skiptast á 
skoðunum um þessa hluti við hliðstæða aðila erlendis. Sams konar heimild getur Póst- og 

símamálastofnun veitt vegna vísindarannsókna, ef einungis er um að ræða vísindalegar eða 

tæknilegar upplýsingar. 

11. gr. 

Við útgáfu leyfa til notkunar á radíótíðni skal þess gætt að truflun verði ekki á annarri 
fjarskiptastarfsemi. 

Póst- og símamálastofnun skal láta rannsaka truflanir, sem verða á radíómóttöku. 

Radíóeftirlitsmönnum skal heimill aðgangur að radíóstöðvum fyrirvaralaust, enda sýni þeir 

viðeigandi skilríki, sem kveða á um stöðu þeirra. Starfrækslu radíóstöðva, sem valda 

truflunum á annarri fjarskiptastarfsemi og eru ekki í samræmi við gildandi leyfisbréf og reglur, 
skal þegar í stað hætt, þegar gefin eru fyrirmæli þess efnis af Póst- og símamálastofnun. 

Ef reglur um viðkomandi radíóþjónustu kveða á um reglubundna skoðun, skal Póst- og 

símamálastofnun framkvæma hana, og gefa út vottorð þar að lútandi. Í vottorðinu skal koma 
fram hvaða atriðum er áfátt í tækjum og búnaði, ef hann er ekki í fullkomnu lagi. Veittur skal 

hæfilegur frestur til úrbóta. 

12. gr. 

Starfræksla rafmagnstækja, þ.m.t. mótóra, véla og tölvubúnaðar, sem gefa frá sér 
hátíðnibylgjur út á rafmagnsnetið eða geislun út í loftið með styrk umfram sett hámark og 

valda truflunum á starfsemi radíóstöðva, er óheimil. Þyki sýnt að rafmagnstæki uppfylli ekki 

sett skilyrði skal eiganda þess skylt að bæta úr því á eigin kostnað. Sé um alvarlega truflun á 

fjarskiptaþjónustu að ræða skal notkun hins truflandi tækis hætt uns úr hefur verið bætt.
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13. gr. 
Ráðherra setur reglur um starfsemi radíóstöðva, sem taka eiga þátt í radíóþjónustu. Í 

reglunum skal kveðið á um umfang hverrar radíóþjónustu, skilyrði fyrir útgáfu leyfisbréfa, 

viðurkenningu radíóstöðva og tæknileg ákvæði um gerð radíóstöðva. 
Póst- og símamálastofnun athugar nýjar radíóstöðvar í því skyni að sannreyna að 

tæknilegum ákvæðum í reglum sé fylgt. Sé um að ræða notendabúnað til tengingar við hið 
opinbera fjarskiptakerfi eða radíóstöðvar til notkunar í land-, sjó- og flugfarstöðvaþjónustu 
skal farið eftir ákvæðum reglugerðar um notendabúnað til tengingar við hið opinbera 

fjarskiptakerfi. Radíóstöðvar fyrir aðra þjónustu skulu prófaðar af Póst- og símamálastofnun. 

Að lokinni prófun skal Póst- og símamálastofnun tilkynna réttum aðila, hvort viðurkenningin 
er veitt, en tilgreina ástæðu, ef svo er ekki. Nánari ákvæði um prófun skulu vera í sérstakri 

reglugerð um viðkomandi þjónustu. 
Oheimilt er framleiðendum og innflytjendum að afhenda til uppsetningar og notkunar 

radíótæki eða taka sjálfir í notkun tæki sem ekki hafa öðlast viðurkenningu þess að þau 
uppfylli tæknileg ákvæði fyrir viðkomandi þjónustu. 

14. gr. 
Framleiðendur radíóstöðva og aðrir, sem smíða slíkar stöðvar eða hluti til þeirra, eru 

ábyrgir fyrir því að engar útsendingar eigi sér stað áður en stöðvarnar hafa hlotið viðurkenn- 
ingu nema að fenginni undanþágu Póst- og símamálastofnunar. Við prófanir skal þess gætt að 

nota gerviálag, sem ekki geislar út, svo að valdi truflunum á radíóþjónustu. Afhending 

radíóstöðva til notenda skal vera í samræmi við reglur um viðkomandi radíóþjónustu. 

15. gr. 

Réttindi, sem krafist er af þeim sem annast uppsetningu, tengingu og viðhald radíó- 

stöðva, sem tengjast hinu opinbera fjarskiptaneti eru skilgreind í reglugerð um notendabún- 
að. Sams konar réttinda er krafist vegna annarra radíóstöðva. Loftskeytamenn hafa sömu 

réttindi að því er varðar farstöðvar í land-, sjó- og flugfarstöðvaþjónustu og stöðvum sem ekki 

þarf leyfisbréf fyrir, og útvarpsvirkjar, að því er varðar stöðvar, sem ekki þarf leyfisbréf fyrir. 
Fyrirtæki sem hyggjast annast uppsetningu og viðgerð á radíóstöðvum öðrum en þeim, sem 
falla undir notendabúnað sbr. 13. gr., skulu afla viðurkenningar Póst- og símamálastofnunar, 
sem setur lágmarkskröfur um mælitækjabúnað verkstæða og reglur um prófanir á radíóstöðv- 

um. 

16. gr. 

Á ófriðartímum í landinu skulu allar radíósendingar annarra en opinberra aðila þegar í 
stað stöðvaðar, þangað til ráðherra veitir heimild til notkunar á ný. Ráðherra getur úrskurðað 
að radíóstöðvar skuli innsiglaðar eða teknar í vörslu hins opinbera enda sé þeim skilað aftur 

eftir að ófriðarástandi lýkur. 

17. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða refsingu samkvæmt lögum um fjarskipti. 

18. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um fjarskipti nr. 73/1984 staðfestist hér 

með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 113, 20. júní 1945 um sama efni. 

Samgönguráðuneytið, 31. október 1988. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Ragnhildur Hjaltadóttir.
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SAMÞYKKT 

um stjórn og fundarsköp Skútustaðahrepps. 

I. KAFLI 
Um skipan hreppsnefndar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Skútustaðahreppshrepps er skipuð 5 hreppsnefndarmönnum kjörnum skv. 
II. 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 Skútustaðahrepps 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 Skútustaðahrepps eru: 
1. Að kjósa oddvita og varaoddvita hreppsnefndar, nefndir, ráð og stjórnir skv. VI. kafla 

sveitarstjórnarlapa sbr. og V. kafla samþykktar þessarar, og skoðunarmenn til að annast 

endurskoðun ársreikninga hreppsins skv. VIII. kafla sveitarstjórnarlaga. Ennfremur 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 sveitar- 
stjórnarlaga sbr. og II. kafla samþykktar þessarar. 

sn
 

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 þriggja ára áætlun vera til leiðbeiningar við 
gerð árlegrar fjárhagsáætlunar hans. Áætlunina skal endurskoða árlega í tengslum við 

afgreiðslu fjárhagsáætlunar og skal þá framlengja áætlunina um eitt ár.
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8. gr. 
Hreppsnefnd skal afgreiða fjárhagsáætlun hreppssjóðs, fyrirtækja og stofnana hreppsins 

fyrir lok janúarmánaðar ár hvert að undangengnum tveimur umræðum í hreppsnefnd sbr. 23. 
gr. samþykktar þessarar. 

Ef ekki tekst að afgreiða fjárhagsáætlun skv. 1. mgr. skal hreppsnefnd sækja skriflega um 
frest til félagsmálaráðuneytisins og tilgreina ástæður fyrir umsókninni. 

Form fjárhagsáætlunar skal vera í samræmi við form ársreikninga hreppsins, og skal þar 
greint á milli rekstraráætlunar, fjárfestingaráætlunar og áætlunar um fjármagnshreyfingar. 

Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar tekur hreppsnefnd ákvarðanir um nýtingu tekjustofna 

hreppssjóðs og tekjuöflun, um öflun lánsfjár, ef um það er að ræða og um ráðstöfun fjármagns 

á fjárhagsárinu bæði til rekstrar og eignabreytinga. Þá skal við gerð fjárhagsáætlunar 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 fjárhagsár- 

inu og ekki má stofna til útgjalda eða greiða fé úr hreppssjóði nema heimild sé til þess í 
fjárhagsáætlun, útgjöld séu lögbundin, samningsbundin eða samþykkt af hreppsnefnd. 

Samþykki hreppsnefnd 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 lánsfé. 

10. gr. 
Hafi forsendur fyrir gerð fjárhagsáætlunar breyst verulega, s.s. ef verðlagsbreytingar 

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

fjárhagsáætlunina. Slíkar breytingar afgreiðir hreppsnefnd við eina umræðu, enda hafi 
breytingartillögurnar verið kynntar hreppsnefndarmönnum á sannanlegan hátt og í tæka tíð. 

11. gr. 

Hreppsnefnd skal hafa lokið fullnaðarafgreiðslu 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 félagsmálaráðuneyt- 
inu fyrir 31. júlí ár hvert. Viðurlög skv. 2. mgr. 88. gr. sveitarstjórnarlaga liggja við vanrækslu 

hreppsnefndar á afgreiðslu og skilum ársreikninga. 

III. KAFLI 
Um fundarsköp hreppsnefndar. 

12. gr. 

Hreppsnefnd heldur reglulega fundi tvisvar í mánuði. 
Hreppsnefndarfundir skulu að jafnaði hefjast kl. 13.30. Heimilt er að fella niður fundi í 

hreppsnefnd í allt að tvo mánuði að sumarlagi. 
Aukafundi skal halda í hreppsnefnd eftir því sem þörf krefur að mati oddvita hreppsins 

og sveitarstjóra og skylt er að halda aukafund í hreppsnefnd ef a.m.k. þriðjungur hrepps- 
nefndarmanna 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. 

Aldursforseti getur falið sveitarstjóra að boða fyrsta fund nýkjörinnar hreppsnefndar. 

14. gr. 

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 og sveitarstjóri semja dagskrá hreppsnefndarfundar. Á dagskrá 
hreppsnefndarfundar skal taka: 

1. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar oddvita hreppsnefndar, kosningar nefnda, ráða og 
stjórna svo og kosningar eða ráðningar 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. 61. gr. samþykktar 

þessarar. 

3. Önnur mál, sem falla undir verksvið hreppsnefndar og oddviti og 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 sveitarstjóra skriflega með tillögu eða fyrirspurn a.m.k. þremur sólarhring- 
um fyrir fund. 

Dagskrá hreppsnefndarfundar skulu fylgja afrit fundargerða, tillagna og annarra gagna, 
sem oddviti og sveitarstjóri telja nauðsynleg. Dagskrá skal jafnframt fylgja afrit fundargerðar 
síðasta hreppsnefndarfundar. 

16. gr. 

Sveitarstjóri skal í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir hreppsnefndarfund hafa boðað 
hreppsnefndarmenn á hreppsnefndarfund með skriflegu fundarboði og 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 eins árs. Þó er hreppsnefnd heimilt að ákveða að 

kjörtímabil oddvita skuli vera hið sama og hreppsnefndar. 
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.
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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. 

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 hreppsnefndarfundur, 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. 

20. gr. 

Hreppsnefndarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur hreppsnefndarmanna er á 
fundi. Hreppsnefnd getur enga bindandi ályktun gert, nema fundur sé lögmætur. 

21. 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 hreppsnefndarfund- 
um. 

22. 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. 

23. gr. 

Hreppsnefnd afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 
a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

Fjárhagsáætlun hreppsins. 
Ársreikninga hreppsins 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. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Þ
o
r
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24. 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 sveitarstjóra sem boðar þá 
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 komi til viðræðna á hrepps- 
nefndarfundi. 

25. 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. Hreppsnefndar- 
maður, sem hlut á að máli, má 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. 

26. gr. 

Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum hreppsnefnd- 
ar. 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 eða fleiri hreppsnefndarmenn kvatt 
sér hljóðs samtímis, ákveður oddviti, í hvaða röð þeir skuli tala. 

21. gr. 

Hreppsnefndarmaður skal beina máli sínu til oddvita. Þegar til umræðu er fundargerð 
nefndar, ráðs eða stjórnar, skal hreppsnefndarmaður taka fram, hvaða lið/liði fundargerðar- 
innar hann óskar að ræða. 

Hreppsnefndarmaður má tala tvisvar við hverja umræðu máls. Heimilt er þó hrepps- 
nefndarmanni 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. 

28. gr. 
Beri hreppsnefndarmaður aðra menn brigslum, skal oddviti víta hann. Oddviti getur lagt 

til við hreppsnefnd, að hreppsnefndarmaður, sem víttur hefur verið tvisvar á sama fundi, 
verði sviptur málfrelsi á þeim fundi. Skal slík tillaga afgreidd umræðulaust. Hlýðnist 
hreppsnefndarmaður ekki úrskurði oddvita eða hreppsnefndar eða ef óregla kemur upp á 
fundi, skal oddviti gera fundarhlé, fresta fundi eða slíta fundi, ef nauðsyn krefur.
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29. 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. 

30. 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. 

31. 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, stjórnar 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. 

32. 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 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 vera skriflegar og leynilegar þar sem kveðið er á 

um það í lögum og ef hreppsnefndarmaður óskar. 

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 

hreppsnefnd, skulu vera hlutfallskosningar skv. d'Hondts reglu sbr. 16. og 17. gr. sveitar- 

stjórnarlaga. 
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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34. 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. 

35. gr. 

Hreppsnefndarmaður á rétt á að fá mál samkvæmt 4. og 5. gr. samþykktar þessarar tekið 
á dagskrá hreppsnefndarfundar, enda tilkynni hann það sveitarstjóra skriflega a.m.k. þremur 

sólarhringum fyrir fund. 

36. gr. 

Hreppsnefndarmanni er bæði rétt og skylt að sækja fundi hreppsnefndar nema lögmæt 
forföll hamli sbr. 24. gr. samþykktar þessarar. - Hreppsnefndarmaður er skyldur til að taka að 
sér þau störf, sem hreppsnefnd felur honum og varða verkefni hreppsnefndar, s.s. oddvita- 
störf 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. 

37. 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. 24. gr. 

samþykktar þessarar. 

38. gr. 
Hreppsnefndarmaður hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum hreppsnefnd- 

ar 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.
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39. gr. 
Hreppsnefndarmanni ber að gegna störfum sínum í hreppsnefnd af alúð og samviskusemi 

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

lögum og sannfæringu sinni. 

40. 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. 

41. gr. 

Hreppsnefndarmaður skal gæta þagnarskyldu um það, sem hann fær vitneskju um í starfi 
sínu og á að fara leynt vegna einka- eða almannahagsmuna samkvæmt lögum, eðli máls eða 

sérstakri ákvörðun hreppsnefndar. 

42. 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. 

43. gr. 

Hreppsnefndarmaður skal fá þóknun fyrir störf sín í hreppsnefnd. Hreppsnefndarmaður, 
sem þarf að fara um langan veg milli heimilis og fundarstaðar hreppsnefndar, á auk þess rétt á 

að fá greiddan ferðakostnað. 
Takist hreppsnefndarmaður á hendur ferð á vegum hreppsins skv. ákvörðun hrepps- 

nefndar á hann rétt á greiðslu ferða- og dvalarkostnaðar. 

44. gr. 

Haga skal fundum hreppsnefndar þannig, að hreppsnefndarmaður eigi möguleika á að 
taka sér orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

45. gr. 

Geti hreppsnefndarmaður ekki sótt hreppsnefndarfund/fundi vegna veikinda eða af 
öðrum ástæðum tekur varamaður sæti hans meðan þannig hagar til, samkvæmt 24. gr. 
samþykktar þessarar. 

46. 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. 

47. 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. 
Forstöðumenn og stjórnendur fyrirtækja og stofnana hreppsins eru ekki kjörgengir í 

stjórnir þeirra stofnana sem þeir starfa hjá. 

48. gr. 

Sveitarstjóri 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. 

49. gr. 

Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nema lögmæt forföll hamli. Þegar aðalmaður í 
nefnd forfallast um stundarsakir, skal varamaður hans taka sæti í nefndinni. Þegar aðalmaður 
í nefnd flyst burt úr hreppnum, fellur frá eða forfallast á annan hátt varanlega, tekur 
varamaður hans sæti nema hreppsnefnd ákveði að kjósa aðalmann að nýju. 

Hafi tveir eða fleiri flokkar eða framboðsaðilar haft samstarf um nefndarkosningar, skal 

sá, sem tilnefndi viðkomandi fulltrúa, einnig tilnefna varamann hans, sé eigi öðruvísi ákveðið 

í yfirlýsingu skv. 2. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

50. 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. 

$1. gr. 
Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði Il. og IV. kafla samþykktar þessarar gilda um 

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

52. 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. 

53. gr. 

Nefndir, ráð og stjórnir hreppsins skulu halda gerðabækur. Kjörinn ritari nefndar skal 
færa fundargerð í gerðabók. Nefnd getur þó ráðið sér sérstakan fundarritara utan nefndar. Í 
fundargerð skal skrá, hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji hann. Þá skal skrá í 

fundargerð einstök mál, sem tekin eru fyrir á fundi, dagsetningu þeirra, nöfn aðila, meginefni 

og hvaða afgreiðslu þau hljóta. Í fundarlok skal fundargerð lesin upp og allir viðstaddir 

nefndarmenn undirrita hana.



3. nóvember 1988 1267 Nr. 494 

54. 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. 
Ályktun nefndar, ráðs eða stjórnar sem hefur í för með sér útgjöld, skal ætíð lögð fyrir 

hreppsnefnd til endanlegrar afgreiðslu. 

55. gr. 

Hreppsnefnd kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 
A. Til eins árs. Á fundi í júní ár hvert: 

1. Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 

8/1986. 
2. 2 undirkjörstjórnir við alþingiskosningar. Fimm aðalmenn, hreppstjóri sjálfkjörinn 

formaður kjörstjórnar fyrir sína kjördeild, og sex 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: 

1. Áfengisvarnarnefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. áfengislaga nr. 82/ 
1969. 

2. Barnaverndarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga um vernd barna 

og ungmenna nr. 53/1966. 
3. Byggingarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. byggingarlaga nr. 54/ 

1978. 
4. Heilbrigðisnefnd. Fulltrúi í nefndina skv. 6. gr. laga nr. 81/1988 um hollustuhætti og 

heilbrigðiseftirlit. 

5. Kjörstjórn við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. Undirkjörstjórnir skulu kosnar á síðasta ári kjörtímabils 

skv. heimild í 23. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 
6. Skólanefnd grunnskóla. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17. og 18. gr. laga nr. 63/ 

1974 um grunnskóla. 

7. Skólanefnd tónlistarskóla. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 2. gr. laga nr. 75/1985 

um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. 
8. Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 53. gr. laga nr. 86/ 

1988 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

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

10. Einn forðagæslumaður og annar til vara skv. 53. gr. búfjárræktarlaga nr. 31/1973. 

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

56. gr. 
Hreppnefnd getur kosið nefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum erkefnum. 

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. 

B 89
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VI. KAFLI 
Um framkvæmdastjórn og starfslið hreppsins. 

57. gr. 
Hreppsnefnd ræður sveitarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við sveitar- 

stjóra þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans, kaup og kjör. Ráðningarsamningur 

skal staðfestur af hreppsnefnd. 

58. gr. 

Sveitarstjóri er framkvæmdastjóri hreppsins. Hann undirbýr fundi hreppsnefndar ásamt 
oddvita, 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 forföllum hans. 

59. gr. 
Hreppsnefnd ræður starfsmenn hreppsins og veitir þeim lausn frá störfum nema annað sé 

ákveðið. 

60. 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. 

ól. gr. 

Um ráðningu verkamanna, afleysingamanna og annarra starfsmanna sem eigi eru ráðnir 

með 3ja mánaða uppsagnarfresti fer eftir ákvörðun hreppsnefndar. 
Um kaup og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Skútustaðahrepps 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. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. nóvember 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   
Þórhildur Líndal.
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SAMÞYKKT 

um stjórn Garðabæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I. KAFLI 
Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Garðabæjar er skipuð 7 bæjarfulltrúum kjörnum skv. III. kafla sveitarstjórn- 
arlaga 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 Garðabæjar skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga og annarra 

laga. Jafnframt fer bæjarstjórn með yfirstjórn stofnana og fyrirtækja á vegum bæjarins, að svo 

miklu leyti sem bæjarstjórn hefur ekki falið öðrum slíka yfirstjórn. 

4. gr. 

Bæjarstjórn skal gæta hagsmuna bæjarins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 
sameiginlegum velferðarmálum bæjarbúa. 

5. gr. 

Bæjarstjórn annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og samþykkt- 
um. 

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 Garðabæjar 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 skoðunar- 

menn til að annast endurskoðun ársreikninga bæjarins skv. VIII. kafla sveitarstjórnar- 

laga. Ennfremur að ráða bæjarstjóra og aðra fasta starfsmenn bæjarins skv. VII. kafla 

fyrrnefndra laga sbr. og VI. kafla þessarar samþykktar. 

Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

3. Að stjórna fjármálum bæjarins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VIII. kafla sveitarstjórn- 

arlaga sbr. og II. kafla samþykktar þessarar. 
4. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins. 

> 

II. KAFLI 
Um fjármálastjórn bæjarins. 

1. 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.



Nr. 495 1270 1. nóvember 1988 

8. gr. 

Bæjarstjórn skal afgreiða fjárhagsáætlun bæjarsjóðs, bæjarfyrirtækja og stofnana fyrir lok 

janúarmánaðar ár hvert að undangengnum tveimur umræðum í bæjarstjórn sbr. 24. gr. 

samþykktar þessarar. 

Ef ekki tekst að afgreiða fjárhagsáætlun skv. 1. mgr. skal bæjarstjórn sækja skriflega um 
frest til félagsmálaráðuneytisins og tilgreina ástæður fyrir umsókninni. 

Form fjárhagsáætlunar skal vera í samræmi við form ársreikninga bæjarins, og skal þar 

greint á milli rekstraráætlunar, fjárfestingaráætlunar og áætlunar um fjármagnshreyfingar. 

Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar tekur bæjarstjórn ákvarðanir um nýtingu tekjustofna 

bæjarsjóðs og tekjuöflun, um öflun lánsfjár, ef um það er að ræða og um ráðstöfun fjármagns á 

fjárhagsárinu bæði til rekstrar og eignabreytinga. Þá skal við gerð fjárhagsáætlunar 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 fjárhagsár- 

inu 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 bæjarstjórn. 

Samþykki bæjarstjórn 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. 

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. 

III. KAFLI 
Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

12. gr. 

Bæjarstjórn heldur að jafnaði fundi tvisvar í hverjum mánuði, fyrsta og þriðja fimmtudag 
hvers mánaðar, og skulu fundir hefjast kl. 17.00 nema bæjarstjórn ákveði annað. Bæjarstjóri í 

samráði við forseta getur þó ákveðið að fella niður fundi eða halda aðeins einn fund í janúar og 

desember. 

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 eða forseta bæjarstjórnar, 

og er skylt 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, og 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. 

15. gr. 

Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfunda, og skal dagskráin fylgja fundarboði. Á 

dagskrá bæjarstjórnarfundar skal taka: 

1. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar forseta bæjarstjórnar, kosningar nefnda, ráða og 

stjórna á vegum bæjarstjórnar, svo og kosningar eða ráðningar bæjarstjóra. 

2. Fundargerðir bæjarráðs, annarra ráða, nefnda, og stjórna á vegum bæjarins, ef, eða að 

svo miklu leyti, sem bæjarstjórn þarf að samþykkja ályktanir, sem í þeim felast, sbr. 62. 

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 í síðasta lagi fyrir kl. 12.00 næsta þriðjudag fyrir fund. 
Nú óskar þegn bæjarfélagsins, sem er utan bæjarstjórnar, að erindi frá honum sé tekið á 

dagskrá bæjarstjórnar, skal þá bæjarstjóri vísa því til bæjarráðs eða þeirrar nefndar, sem 

það vegna efnis heyrir undir. 

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 fylgigögnum. 

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.
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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 forseti 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. 

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 bæjarstjórnarfundum. 

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 meirihluti viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkir slíkt afbrigði.
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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 og fyrirtækja hans. 
Ársreikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 

Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 

Áætlanir fyrir bæinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og 
skipulagsáætlanir. 

5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Þ
M
 

25. gr. 

Bæjarfulltrúa er skylt að sækja alla bæjarstjórnarfundi nema lögmæt forföll hamli svo sem 

önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Bæjarfulltrúa, sem forfallast um stundarsakir er 

heimilt að ákveða, hver varamanna hans taki sæti á bæjarstjórnarfundi ella tekur varamaður 

sæti samkvæmt ákvæðum 1. og 2. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt, en ekki hefur hann 

atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn bæjarfulltrúi. 
Bæjarstjórn getur heimilað að maður utan bæjarstjórnar kveðji sér hljóðs á bæjarstjórnar- 

fundi. 

26. gr. 

Bæjarfulltrúa ber að víkja sæti við umræður og afgreiðslu máls þegar það varðar hann 

sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætla að 

viljaafstaða hans mótist að einhverju leyti af því. Honum er þó heimilt að gera stuttlega grein 

fyrir afstöðu sinni. Bæjarstjórn sker umræðulaust úr hvort mál er svo vaxið. Bæjarfulltrúi, sem 

hlut á að máli, má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt. Bæjarfulltrúa, sem veit hæfi sitt 

orka tvímælis, ber að skýra forseta bæjarstjórnar frá því. 

Bæjarfulltrúi, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarsal bæjarstjórnar við 

umræðu og afgreiðslu þess. 

27. gr. 

Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á bæjarstjórnarfundum. Bæjar- 

fulltrúi, 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, 

annarra ráða, nefnda eða stjórna, skal bæjarfulltrúi taka fram, hvaða lið/liði fundargerðarinn- 

ar 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. 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, 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, annarra ráða, nefnda eða stjórna 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 atkvæðagreiðslunnar. 

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 vera skriflegar og leynilegar, ef bæjarfulltrúi óskar og bæjarstjórn 
samþykkir. 

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.
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Kosningar, sem fram fara í bæjarstjórn, skulu vera hlutfallskosningar sbr. 16. og 17. gr. 

sveitarstjórnarlaga. 

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

komið fram um, skal kosning fara fram með sama hætti og kosning forseta bæjarstjórnar sbr. 

3. mgr. 18. gr. þessarar samþykktar. 

35. gr. 
Bæjarstjórn getur ráðið sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar til að annast ritun 

fundargerða í gerðabók bæjarstjórnar. Í fundargerð skal getið, hvar og hvenær fundur er 

haldinn og hverjir sitji fundinn. Skrá skal þau mál, sem tekin eru fyrir, dagsetningu þeirra, 

aðila 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 athugasemdir 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 í síðasta lagi fyrir kl. 12.00 

næsta þriðjudag fyrir fund. 

37. gr. 
Bæjarfulltrúa er bæði rétt og skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögmæt forföll hamli 

sbr. 25. gr. samþykktar þessarar. - Hver bæjarfulltrúi er skyldur til að taka að sér þau störf, 

sem bæjarstjórn felur honum og varða verkefni bæjarstjórnar, s.s. forsetastörf og störf í 
bæjarráði eða öðrum nefndum á vegum bæjarstjórnar. Þó getur sá, sem verið hefur forseti eitt 

kjörtímabil eða lengur eða setið í bæjarráði eða annarri nefnd sama tímabil, skorast undan 

kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

38. gr. 

Nú telur bæjarfulltrúi sig ekki geta gegnt skyldum sínum í bæjarstjórn án óhæfilegs álags 

og getur bæjarstjórn þá létt af honum störfum eða veitt honum lausn að eigin ósk um tiltekinn 

tíma eða til loka kjörtímabils. Varamaður tekur þá sæti hans skv. 1. mgr. 35. gr. sveitarstjórn- 

arlaga. 

39. gr. 
Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum bæjarstjórnar eftir því 

sem nánar er ákveðið í samþykkt þessari.
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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 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 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. 

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 hverju sinni setur reglur um greiðslur 
og ákvarðar þóknun samkvæmt þessari grein. 

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 bæjarstjórnar- 

fundi tímabundið, getur tilnefnt hvern sem er af varamönnum sínum til að taka sæti sitt, 

meðan þannig hagar til. Bæjarfulltrúi skal boða varamann í sinn stað. 

47. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa gilda einnig um varamenn, sem 
sitja bæjarstjórnarfundi.
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V. KAFLI 
Bæjarráð, önnur ráð, nefndir, og stjórnir. 

48. gr. 

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í bæjarráð, önnur ráð, nefndir 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 bæjarfull- 

trúa í bæjarráð til eins árs og jafnmarga til vara. Aðalfulltrúar í bæjarstjórn eru einir kjörgengir 

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 halda fundi að jafnaði einu sinni í viku á þriðjudögum eða fimmtudögum 

kl. 8.00. Aukafundi skal halda, ef bæjarstjóri, formaður bæjarráðs eða a.m.k. tveir bæjarráðs- 

menn óska þess. 

51. gr. 
Bæjarstjóri undirbýr bæjarráðsfundi. Hann sér um, að bæjarráð sé boðað til fundar með 

skriflegu fundarboði ásamt dagskrá er berist öllum bæjarfulltrúum fyrir kl. 20.00 a.m.k. 

einum sólarhring fyrir fund. Aukafundi er heimilt að boða með styttri fyrirvara. 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. 

Bæjarritari er ritari bæjarráðs, en í forföllum hans tilnefnir formaður bæjarráðs ritara í 

hans stað. 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. Um fundarsköp bæjarráðs fer eftir sömu reglum og gilda um bæjarstjórn eftir því sem 

þær geta átt við. 

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,
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undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs og bæjarfyr- 

irtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi 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. tilgatnagerðar, nýbygginga og óvissra útgjalda. 

Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan veg. 

54. gr. 
Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef þess er óskað. 

55. gr. 
Bæjarstjórn kýs í eftirtalin ráð, nefndir og stjórnir: 

A. Til eins árs. Á fyrsta fundi í júní ár hvert: 
1. Bæjarráð. Þrír aðalfulltrúar í bæjarráð, 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. Kjörstjórn. Kjörstjórn skv. 10. gr. laga nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis og 23. gr. 
sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

B. Til fjögurra ára. Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum bæjarstjórnarkosningum: 

1. Almannavarnanefnd. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 8. gr. laga nr. 94/1962 um 
almannavarnir sbr. 5. gr. laga nr. 85/1985. 

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

3. Félagsmálaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Félagsmálaráð annast störf þau, 
sem framfærslunefnd, áfengisvarnarnefnd og barnaverndarnefnd og jafnréttisnefnd eru 

falin samkvæmt lögum nr. 80/1947, nr. 82/1969 og nr. 53/1966 og nr. 65/1985. Jafnframt 
fer félagsmálaráð með rekstur leikvalla, dagvistunar barna og öldrunarmála. 

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

.„ Heilbrigðisnefnd. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. tl. 6. gr. laga nr. 81/1988 
um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

6. Heilbrigðismálaráð. Einn fulltrúi og annar til vara skv. 7. gr. laga um heilbrigðisþjónustu 
nr. 59/1983. 

7. Húsaleigunefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 76. gr. laga nr. 44/1979 um 
húsaleigusamninga. 

8. Náttúruverndarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 3. gr. náttúruverndarlaga 

nr. 47/1971. Náttúruverndarnefnd annast störf þau, sem gróðurverndarnefnd eru falin 
samkvæmt 19. gr. laga nr. 19/1965. 

9. Skólanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17.-18. gr. laga nr. 63/1974 um 

grunnskóla. Nefndin skal jafnframt fara með málefni Fjölbrautaskóla Garðabæjar skv. 

samningi bæjarstjórnar og menntamálaráðuneytisins dags. 1. ágúst 1984. 

10. Skólanefnd tónlistarskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 2. gr. laga nr. 75/ 
1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla.
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11. Skipulagsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. viðauka A. í skipulagsreglu- 

gerð nr. 318/1983. 
12. Landsþing Sambands ísl. sveitarfélaga. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara kjörnir 

samkvæmt samþykktum sambandsins. 

13. Stjórn þinghúss. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara. Stjórnin skal hafa yfirumsjón með 

rekstri þinghúss (Garðaholt). 
14. Fjallskilanefnd. Einn aðalmaður og annar til vara. Nefndin annast fjallskil fyrir Hafnar- 

fjörð, Bessastaðahrepp og Garðabæ. 
15. Afréttanefnd. Einn aðalmaður og annar til vara. Nefndin annst afréttarmál fyrir 

Hafnarfjörð, Garðabæ og Bessastaðahrepp. 
16. Stjórn Hjálparsjóðs Garðasóknar. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara. Stjórnin starfar 

samkvæmt samþykkt aðalsafnaðarfundar frá 1. apríl 1987. 

17. Íþrótta- og tómstundaráð. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. reglugerð sam- 
þykktri í bæjarstjórn þann 26. nóvember 1987. 

18. Stjórn sjúkrasamlags. Fjórir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 38. gr. laga nr. 67/1971 
um almannatryggingar. 

19. Stjórn bókasafns. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga nr. 50/1976 um 

almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. 
20. Stjórn heilsugæslustöðvar. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 21. gr. laga nr. 59/ 

1983 um heilbrigðisþjónustu. 
21. Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 53. gr. laga nr. 86/ 

1988 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

22. Umferðarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 116. gr. umferðarlaga nr. 50/ 

1987. 
23. Einn forðagæslumaður og annar til vara sbr. heimild í 2. mgr. 54. gr. búfjárræktarlaga nr. 

31/1973. 
24. Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5. gr. laga nr. 

9/1955 um Brunabótafélag Íslands. 
25. Launanefnd sveitarfélaga. Einn aðalmaður og annar til vara. Nefndin fer með gerð 

kjarasaminga skv. umboði á hverjum tíma fyrir sveitarfélagið. 

26. Umhverfismálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. samþykkt bæjarstjórnar 
frá 28. janúar 1988. 

217. Ferlinefnd fatlaðra. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin hefur eftirlit með að 
aðgengi fatlaðra verði sem best tryggt í nýjum byggingum. 

Bæjarstjórn hefur heimild til að endurskoða skipan nefnda á miðju kjörtímabili, enda sé 

ekki um lögskipaðar nefndir að ræða. 

56. gr. 

Bæjarstjórn kýs formenn og varaformenn nefnda, nema lög kveði á um annað. 

Ákvæði þessarar greinar tekur ekki til þeirra nefnda, þar sem önnur sveitarfélög en 

Garðabær eiga einnig fulltrúa. 
Forseti bæjarstjórnar boðar nefnd saman til fyrsta fundar eða ákveður hver skuli gera 

það. 

Formaður nefndar eða varaformaður í forföllum hans boðar eða lætur boða fundi í nefnd 

með a.m.k. eins sólarhrings fyrirvara. 

57. 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.
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Hafi tveir eða fleiri flokkar eða framboðslistar 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. 

58. 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. 

59. gr. 

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

meðferð mála í ráðum, nefndum og stjórnum bæjarins, eftir því sem við á. 

60. gr. 
Um skipan ráða, nefnda og stjórna á vegum bæjarins, valdsvið þeirra og hlutverk fer eftir 

því sem ákveðið er í lögum, reglugerðum eða samþykktum bæjastjórnar. 

Bæjarstjórn getur falið nefnd fullnaðarafgreiðslu einstakra mála eða málaflokka nema 
slíkt vald sé að lögum sérstaklega falið bæjarstjórn til ákvörðunar. 

61. gr. 

Ráð, nefndir og stjórnir bæjarins skulu halda gerðabækur. Á fyrsta fundi nefndar skal 

kjörinn ritari, sem færa skal 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. 

62. gr. 

Fundargerðir ráða, nefnda og stjórna bæjarins skulu teknar á dagskrá bæjarstjórnar og 

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

Ályktun ráðs, nefndar eða stjórnar, sem hefur í för með sér útgjöld, skal ætíð send 

bæjaráði í sérstöku erindi til endanlegrar afgreiðslu. 

63. gr. 
Bæjarstjórn getur kosið nefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum verkefnum. 

Umboð slíkra nefnda fellur niður í lok kjörtímabils og fyrr, ef verkefni nefndar er lokið. 

Bæjarstjórn getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

64. gr. 

Nefndarmenn eiga rétt á þóknun fyrir störf sín samkvæmt reglum, sem bæjastjórn setur, 

nema annað sé tekið fram í lögum eða reglugerðum. 

VI. KAFLI 
Um framkvæmdastjórn og starfslið bæjarins. 

65. gr. 
Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við bæjarstjóra 

þar sem m.a. skal kveðið á um ráðningartíma hans, kaup og kjör. Bæjarstjórn skal staðfesta 

ráðningarsamning við bæjarstjóra. 

66. 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
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fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs og hefur rétt til setu á fundum nefnda bæjarins með sömu 
réttindum og um getur í 2. mgr. 49. gr. 

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. 

Bæjarstjóra er skylt að hafa ákveðinn viðtalstíma, sem auglýstur er á skrifstofu bæjarins. 

67. gr. 

Bæjarritari gegnir störfum bæjarstjóra í forföllum hans, nema bæjarstjórn feli það öðrum. 

Bæjarstjóri getur falið honum meðferð tiltekinna málaflokka í umboði sínu, en þá samkvæmt 
nánari reglum, sem bæjarstjórn setur um það málefni. 

68. gr. 
Bæjaráð ræður fasta starfsmenn og veitir þeim lausn frá störfum, nema vald til slíks sé að 

lögum fengið öðrum aðilum eða á annan veg mælt fyrir í reglugerðum um sérmál tiltekinna 
stofnana. 

Fastar stöður skulu að jafnaði auglýstar til umsóknar, en heimilt er þó bæjarráði að ráða í 

stöðu án slíkrar auglýsingar. Bæjarráð getur ákveðið hver almenn skilyrði skuli gilda um 

ráðningu í stöður hjá bænum. 
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. 3. mgr. svo og starfssvið þeirra. Um kaup 

og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

Bæjarstjórn ákveður með sérstökum samþykktum, hver störf skulu talin föst hjá bænum 

og fyrirtækjum hans, auk þeirra starfa, sem samkvæmt lögum og reglugerðum eru talin föst 

störf. 

69. gr. 
Bæjarstjóri ræður lausráðna starfsmenn í samráði við forstöðumenn stofnana eftir 

reglum, sem bæjarráð setur. Um kaup og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi 

stéttarfélaga. 

VII. KAFLI 
Gildistökuákvæði. 

70. gr. 

Til þess að gera breytingu á samþykkt þessari þarf umræður á tveimur fundum í 

bæjarstjórn, samþykki meirihluta atkvæða og staðfestingu félagsmálaráðuneytisins. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Garðabæjar 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 

nr. 338/1984 um stjórn bæjarmálefna Garðakaupstaðar. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. nóvember 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Þórhildur Líndal.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um auglýsingar í útvarpi nr. 512/1986, 

sbr. reglugerð nr. 608/1987. 

1. gr. 

Við 1. grein bætist svohljóðandi málsgrein: 
Óheimilt er að birta auglýsingar með þeim hætti að sýna firmamerki eða vörumerki, sem 

innfellda mynd í útsendri sjónvarpsdagskrá. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 10. nóvember 1988. 

Svavar Gestsson. 
  

Knútur Hallsson. 

Nr. 497 15. nóvember 1988 

REGLUGERÐ 

um aflamark úr helstu botnfisktegundum við Ísland 1989. 

1.gr 

Árið 1989 skulu leyfi til botnfiskveiða miðast við að afli úr helstu botnfisktegundum 
verði: 

1. Þorskur ...... 285 þús. lestir 

2. Karfi ....... 77 þús. lestir 

3. Ýsa ........ 65 þús. lestir 

4. Ufsi ........ 80 þús. lestir 

5. Grálúða. ..... 30. þús. lestir 

Afli samkvæmt ofansögðu miðast við óslægðan fisk með haus. 

Vegna ákvæða í reglugerð þessari um heimildir sóknarmarksskipa, reglna um tilfærslu 
milli fisktegunda og flutning milli ára og ákvæða um afla smábáta, gæti heildarþorskafli á 
árinu 1989 orðið um það bil 325 þús. lestir. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr.3 8. janúar 1988, um stjórn fiskveiða 

1988-1990 til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 15. nóvember 1988. 

Halldór Ásgrímsson.   
Árni Kolbeinsson. 

  

Stjórnartíðindi B 64, nr. 490-497. Útgáfudagur 18. nóvember 1988.



STJÓRNARTÍÐINDI B 65 — 1988 
  
  

25. nóvember 1988 1283 Nr. 498 

REGLUGERÐ 

um bann við veiðum við Ingólfshöfða. 

1. gr. 

Frá og með 26. nóvember 1988 eru allar togveiðar og dragnótaveiðar bannaðar á svæði, 
sem markast af fjöruborði að norðanverðu og línum sem dregnar eru milli eftirgreindra 
punkta: 

6402 2N -16*10' 5 V 
6340) 0N-16910'0V 
6344 ON - 16920'0V 
6345 ' ON -16930'0OV 
6343 ' 8 N -16738'3V 
637 38" ON - 1749" 8 V N

n
 
Þ
r
 

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 öðlst þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Við gildistöku reglugerðar þessarar fellur úr gildi reglugerð nr. 475 25. október 

1988 um bann við veiðum við Ingólfshöfða. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 25. nóvember 1988. 

F.h.r. 

Árni Kolbeinsson. 
  

Gylfi Gautur Pétursson. 

28. október 1988 Nr. 499 

AUGLÝSING 
um umferð í Kópavogi. 

Samkvæmt heimild í 81. gr. umferðarlaga nr. 50, 30. mars 1987 og að fengnum tillögum 

bæjarstjórnar Kópavogs, eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð í Kópavogi: 
1. Stöðubann skal vera á suðurkanti Kópavogsbrautar frá Suðurbraut að Meðalbraut. 
2. Stöðubann skal vera á suðurkanti Hraunbrautar frá húsi rr. 15, þ.e. Hábraut að húsi 

nr. 37. 
3. Stöðubann á suðurkanti Austurgerðis frá Urðarbraut að Hraunbraut. B 90 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Reglur þessar eru settar skv. heimild í 2. mgr. 81. gr. umferðarlaga nr. 50, 30. mars 1987 

og koma til framkvæmda þegar í stað. 

Með auglýsingu þessari eru numin úr gildi þau ákvæði eldri auglýsinga, um umferð í 
Kópavogi, sem brjóta í bága við ákvæði auglýsingar þessarar. 

Lögreglustjórinn í Kópavogi, 28. október 1988. 

Asgeir Pétursson. 

14. nóvember 1988 Nr. 500 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 178, 8. apríl 1988, um gjald af erlendum 

lánum, leigusamningum o.fl. 

1. gr. 

Í viðauka með reglugerð nr. 178/1988 skal bætast eftirtalið tollskrárnúmer: 

3917.3900 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í V. kafla laga nr. 10/1988, um ráðstafanir 

í ríkisfjármálum og lánsfjármálum 1988 og með vísan til3. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 

178/1988, öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 14. nóvember 1988. 

F.h.r. 

Lárus Ögmundsson. 
Ari Edwald. 

10. nóvember 1988 Nr. 501 

AUGLÝSING 
um staðfestingu deiliskipulags miðbæjar Garðabæjar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 2. nóvember 1988 

staðfest deiliskipulagsuppdrátt af miðbæ Garðabæjar. 
Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir. Bæjarstjórn 

Garðabæjar hefur samþykkt hann og skipulagsstjórn ríkisins mælt með því að hann verði 

staðfestur. 

Félagsmálaráðuneytið, 10. nóvember 1988. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 65, nr. 498-501. Útgáfudagur 25. nóvember 1988.
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25. nóvember 1988 1285 Nr. 502 

AUGLÝSING 
um nýtt fasteignamat. 

Samkvæmt ákvæðum 26. gr. laga nr. 94/1976, um skráningu og mat fasteigna, hefur 

yfirfasteignamatsnefnd ákveðið framreiknistuðla fyrir skráð matsverð fasteigna á öllu landinu 

með hliðsjón af breytingu verðlags fasteigna við kaup og sölu frá síðasta viðmiðunartíma 
matsins fram til 1. nóvember s.1. Nefndin hefur ákveðið framreikning á matsverði fasteigna 
þannig: 

1. Matsverð íbúðarhúsa á landinu öllu hækki um 28% og verði framreiknistuðull samkvæmt 
því 1,28. 

2. Matsverð allra annarra fasteigna svo sem atvinnuhúsnæðis, lóða, landa og útihúsa hækki 

um 20% og verði framreiknistuðull samkvæmt því 1,20. 
3. Við framreikning á ofangreindum grundvelli skal höfð hliðsjón af fyrningu samkvæmt 

reglum um einstakar tegundir fasteigna. 

4. Ofangreind hækkun fasteignamats er miðuð við fasteignamatsverð samkvæmt fasteigna- 

matsskrá þeirri sem gildi tók 1. desember 1987 ásamt síðari breytingum ákveðnum af 

Fasteignamati ríkisins og yfirfasteignamatsnefnd. 

Á vegum Fasteignamats ríkisins hafa verið samdar nýjar fasteignamatsskrár, þar sem 
matsverð einstakra fasteigna er skráð samkvæmt þeim framreiknistuðlum sem ákveðnir hafa 
verið samkvæmt framanskráðu og með hliðsjón af þeim afskriftareglum sem gilda um hinar 

ýmsu tegundir fasteigna. Hinar nýju fasteignamatsskrár innihalda einnig þær matsbreytingar 
er Fasteignamat ríkisins hefur gert á einstökum eignum 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 munu liggja frammi til sýnis á 

skrifstofu Fasteignamats ríkisins, Borgartúni 21, Reykjavík, frá og með 1. desember n.k. 

Jafnframt verður eigendum fasteigna send sérstök tilkynning um breytingu á matsverði 

viðkomandi fasteigna. 
Með vísun til laga 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 1. desember 1988. 

Með auglýsingu þessari fellur úr gildi auglýsing nr. 528 20. nóvember 1987. 

Fjármálaráðuneytið, 25. nóvember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 
  

Björn Hafsteinsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 503 1286 17. nóvember 1988 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um aukaframlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfé- 

laga nr. 467 7. ágúst 1981 með síðari breytingum. 

1. gr. 

3. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Skilyrði þess að sveitarfélag komi til greina við úthlutun aukaframlaga skv. reglugerð 

þessari eru: 

a. að álagningarhlutfall útsvars sé ekki lægra en innheimtuhlutfall útsvars í staðgreiðslu, 

b. að nýtt hafi verið heimild til álagningar fasteignaskatts að því marki sem greinir í 2. mgr. 

3. gr. laga nr. 73/1980 um tekjustofna sveitarfélaga þ.e. a.m.k. “%% skv. a-lið og a.m.k. 

1% skv. b-lið. 

c. að nýtt hafi verið heimild til álagningar aðstöðugjalda. 

2. gr. 

4. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Félagsmálaráðuneytið aflar upplýsinga frá sveitarfélögum um álagningu fasteignaskatts 
og aðstöðugjalda og nýtingu þessara tekjustofna. Skulu sveitarfélög hafa skilað skýrslu til 
ráðuneytisins um þessi efni í síðasta lagi 15. september ár hvert á eyðublöðum, sem 

ráðuneytið lætur þeim í té. 

Til grundvallar útsvarstekjum skal leggja áætlun Þjóðhagsstofnunar um skattskyldar 

tekjur yfirstandandi árs. Hlutfallsleg skipting útsvarstekna milli sveitarfélaga skal ákveðin á 

grundvelli skýrslu ríkisskattstjóra um innheimt útsvör í staðgreiðslu fyrstu átta mánuði ársins 

að teknu tilliti til vanskila. 

Að fengnum skýrslum og upplýsingum frá sveitarfélögum skv. 1. og 2. mgr. semur 

félagsmálaráðuneytið heildarskýrslu um skatttekjur í sveitarfélögum skv. 1. og 2. mgr. ásamt 

upplýsingum um nýtingu einstakra tekjustofna í hverju sveitarfélagi. 
Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 47. gr. laga nr. 73 26. nóvember 1980 til þess að 

öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. nóvember 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir.   
Húnbogi Þorsteinsson. 

Nr. 504 11. nóvember 1988 
AUGLÝSING 

um breytingu á grunnfjárhæðum skv. 4. og 6. gr., sbr. 22. gr. laganr. 

83/1984 um erfðafjárskatt. 

Grunnfjárhæð skv. 4. gr. verður kr. 371.900. 

Grunnfjárhæð skv. 6. gr. verður kr. 26.800. 

Breyting þessi tekur gildi 1. desember 1988 og gildir til jafnlengdar á næsta ári. 

Félagsmálaráðunevtið, 11. nóvember 1988. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir.   
Húnbogi Þorsteinsson. 

  

Stjórnartíðindi B 66, nr. 502-504. Útgáfudagur 30. nóvember 1988.



STJÓRNARTÍÐINDI B 67 — 1988 
  

  

2. desember 1988 1287 Nr. 505 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 463/1988 um Atvinnutryggingarsjóð 

útflutningsgreina. 

1. gr. 
2. gr. orðist svo: 
Fyrirtæki koma því aðeins til álita við lánveitingu eða skuldbreytingu samkvæmt 

reglugerð þessari, að grundvöllur teljist vera fyrir rekstri þeirra þegar til lengri tíma er litið, og 
að loknum skipulagsbreytingum á fjárhag þeirra og rekstri, enda uppfylli þau skilyrði 11. gr. 
um tryggingar. 

2. gr. 

Í. ml., 3. mgr., 8. gr. komi orðin „2. mgr.“ í stað „1. mgr.“. 

3. gr. 
3. ml., 2. mgr., 11. gr. orðist svo: 

Sjálfskuldarábyrgð banka, sjóða og traustra fyrirtækja eða einstaklinga eða ábyrgð 

sveitarsjóðs eða bæjarfélags. 

4. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 9. gr. bráðabirgðalaga nr. 83, 28. 

september 1988, um efnahagsaðgerðir, öðlast þegar gildi. 

Forsætisráðuneytið, 2. desember 1988. 

Steingrímur Hermannsson.   
Guðmundur Benediktsson. 

21. nóvember 1988 AUGL Ý SING Nr. 506 

um umferð á Seltjarnarnesi. 

Samkvæmt heimild í b-lið 2. mgr. 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu 

bæjarstjórnarinnar á Seltjarnarnesi hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

Umferðarréttur á gatnamótum Suðurstrandar og Lindarbrautar á Seltjarnarnesi breytist 

þannig, að Suðurströnd fær aðalbrautarrétt, en Lindarbraut biðskyldu. 

Breytingin tekur gildi við birtingu þessarar auglýsingar. 

Lögreglustjórinn á Seltjarnarnesi, 21. nóvember 1988. 

Már Pétursson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 507 1288 6. desember 1988 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð fyrir Íslenskar getraunir, 

nr. 477 27. október 1988. 

1. gr. 

1. málsl. 1. mgr. 20. gr. orðist svo: Af heildarsölu hverrar getraunaviku skal 40% varið til 

vinninga. 
2. gr. 

Reglugerð þessi sem er sett samkvæmt lögum um getraunir, nr. 59 29. maí 1972, sbr. lög 

um breyting á þeim lögum, nr. 93 2. desember 1988, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 6. desember 1988. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. Jón Thors. 

Nr. 508 Ð 8. nóvember 1988 

AUGLYSING 

um staðfestingu á breytingu á deiliskipulagi Hafnarfjarðar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19. 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 2. nóvember 1988 

staðfest þá breytingu á deiliskipulagi Hafnarfjarðar að nýtingarhlutfall er hækkað úr 0.45 í 

0.64 á svokallaðri Steinullarlóð þ.e. á svæði sem markast af Lækjargötu, Hringbraut og 

Öldugötu. Húsagerð er og breytt og íbúðum fjölgað á kostnað iðnaðarsvæðis. 

Breyting þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir. Bæjarstjórn 

Hafnarfjarðar hefur staðfest hana og skipulagsstjórn ríkisins afgreitt hana til staðfestingar 

ráðuneytisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. nóvember 1988. 

F. h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 509 23. nóvember 1988 

AUGLÝSING 
um umferð á Akranesi. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 81. gr. umferðarlaga nr. 50, 1987 og að fenginni tillögu 

bæjarstjórnar, hefur verið ákveðið að setja biðskyldu á götu frá Dvalarheimilinu Höfða 

gagnvart Innnesvegi. 

Lögreglustjórinn á Akranesi, 23. nóvember 1988 

e. u. 

Jón Vilberg Guðjónsson, ftr. 

  

Stjórnartíðindi B 67, nr. 505-509. Útgáfudagur 7. desember 1988.
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AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu borgarráðs 
hefur verið ákveðið að biðskylda verði á Hjallavegi gagnvart Hólsvegi. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 20. desember 1988. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 29. nóvember 1988. 

Böðvar Bragason. 

25. nóvember 1988 Nr. $11 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 206 17. apríl 1984 um gatnagerðargjöld í 

Reykjavík. 

Ákvæði til bráðabirgða hljóði svo: 
Til 1. júlí 1990 skulu eftirfarandi ákvæði gilda. 
Eigendur eignarlóða, aðrir en þeir, sem borgarstjórn hefur gert sérstakan samning við, 

handhafar leigulóða og lóðarhafar lóða, sem borgarstjórn hefur úthlutað fyrir gildistöku 
reglugerðar þessarar, en hafa enn ekki fengið leigulóðarsamning, geta sótt um nýbyggingar, 

stækkanir og breytingar húsa til byggingarnefndar skv. nýtingarhlutfalli samþykkts aðal- eða 

deiliskipulags. Til 30. júní 1989 greiðist ekki gatnagerðargjald af eignarlóðum né leigulóðum, 

sem borgarstjórn hefur úthlutað fyrir 1. janúar 1959. Á tímabilinu 1. júlí 1989 til 30. júní 1990 

skal greiða 1/2 gatnagerðargjald af eignarlóðum og lóðum, sem borgarstjórn hefur úthlutað 
fyrir 4. maí 1984, en eftir 1. júlí 1990 skal greiða af þeim fullt gjald. 

Af öðrum lóðum, sem borgarstjórn hefur úthlutað skal greiða gatnagerðargjald skv. 
þeim skilmálum er úthlutun fylgdu. 

Felli byggingarnefnd úr gildi byggingarleyfi húss, byggingaráfanga eða stækkunar, skv. 

ákvæðum byggingarreglugerðar gr. 3. 4. 6., 1. mgr., eftir 1. júlí 1989 skulu gilda ákvæði 5. gr. 
reglugerðar þessarar. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkur, staðfestist hér 

með samkvæmt lögum nr. $1/1974 um gatnagerðargjöld til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. nóvember 1988. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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AUGLÝSING 
um breytingu á starfsleyfi fiskimjölsverksmiðju Síldarvinnslunnar hf., 

Neskaupstað, frá 16. júní 1986 með breytingu frá 21. júlí 1986. 

1. gr. 

4. gr. 2. og 3. tl. orðist svo: 
4.2 Fyrirtækið skal á 6 mánaða fresti upplýsa Hollustuvernd ríkisins og Heilbrigðisnefnd 

Neskaupstaðar skriflega um stöðu mála varðandi undirbúning og uppsetningu lofthreinsi- 

búnaðar fyrir útblástur frá þurrkurum, sbr. 2.10. 

4.3. Lofthreinsibúnaður til útblásturs frá þurrkurum, er brenni lyktarefnum, sbr. 2.10., skal 

tekinn í notkun fyrir lok ársins 1990. 

2. gr. 

Starfsleyfi þetta, sem veitt er í samræmi við $. gr. reglugerðar nr. 390/1985, um starfsleyfi 

fyrir atvinnurekstur, sem getur haft í för með sér mengun, sem sett er með stoð í3. gr. laga nr. 

81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2. desember 1968. 

Guðmundur Bjarnason. 
Páll Sigurðsson. 

Nr. 513 2. desember 1988 

AUGLÝSING 
um breytingu á starfsleyfi fyrir Síldarverksmiðju ríkisins, Seyðisfirði 

frá 30. september 1985 með breytingu frá 28. september 1987. 

1. gr. 

3. gr. 3. og 4. tl. orðist svo: 

3.3 Fyrirtækið skal á 6 mánaða fresti upplýsa Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðisnefnd 
Seyðisfjarðar skriflega um stöðu mála varðandi undirbúning og uppsetningu lofthreinsi- 

búnaðar til útblásturs frá þurrkurum, sbr. gr. 2.9. 

3.4 Lofthreinsibúnaður fyrir útblástur á þurrkurum, er brenni lyktarefnum, sbr. gr. 2.9., skal 
tekinn í notkun við þá vinnslu, er fram fer eftir 30. mars 1990. 

2. gr. 

Starfsleyfi þetta, sem veitt er í samræmi við 5. gr. reglugerðar nr. 309/1985, um starfsleyfi 

fyrir atvinnurekstur, sem getur haft í för með sér mengun, sem sett er með stoðí3. gr. laga nr. 

81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2. desember 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 
Páll Sigurðsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá um Minningarsjóð Kristínar Thoroddsen, útgefin 
23. nóvember 1988. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
um Minningarsjóð Kristínar Thoroddsen. 

Kristín Ólína Thoroddsen, f. 29. apríl 1894, d. 28. febrúar 1961, var forstöðukona 

Hjúkrunarskóla Íslands frá stofnun hans árið 1931 til 1949. Nemendur skólans og aðrar 

hjúkrunarkonur, sem átt höfðu samstarf með Kristínu Thoroddsen, gengust fyrir stofnun 

þessa minningarsjóðs við andlát hennar, 28. febrúar 1961, í þakklætis- og virðingarskyni fyrir 

brautryðjendastörf hennar. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Kristínar Thoroddsen. Heimili hans og varnarþing er í 

Reykjavík. 

2. gr. 

Höfuðstóll sjóðsins er gkr. 25 þúsund. Hann má ekki skerða. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að veita þeim hjúkrunarfræðingum viðurkenningu sem skarað hafa 
fram úr í hjúkrunarnámi og sýnt sérstaka hæfileika til hjúkrunarstarfa. Verðlaunin skulu vera 
peningur úr bronsi. Á annarri hlið hans skal vera upphleypt mynd af Kristínu Thoroddsen, 
gerð eftir lágmynd Sigurjóns Ólafssonar af henni. Á hinni hlið peningsins standi: Verðlaun 

Kristínar Thoroddsen og nafn nemanda er peninginn hlýtur, ásamt ártali. 
Heimilt er að veita hjúkrunarfræðingum styrk til framhaldsnáms úr sjóðnum. 

4. gr. 

Sjóðurinn er sjálfseignarstofnun. Stjórn hans skipa: 
1. Formaður Hjúkrunarfélags Íslands sem er formaður sjóðsstjórnar. 

2. Skólastjóri/námsstjóri við framhalds- og endurmenntunardeild hjúkrunarfræðinga. 

3. Hjúkrunarforstjóri Landspítalans. 

4. Stjórn deildar ellilífeyrisþega Hlífar tilnefni einn aðila. 

Sjóðsstjórnin skal annast úthlutun úr sjóðnum. Hún heldur gerðabók um sjóðinn, 

reikninga hans og annað er varðar hag sjóðsins og starf. 

5. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skal sjóðsstjórn birta endurskoðaða ársreikn- 

inga í ársskýrslum Hjúkrunarfélags Íslands. 

Endurskoðendur reikninga Hjúkrunarfélags Íslands endurskoða reikninga sjóðsins. 

6. gr. 

Sjóðinn skal efla með minningargjöfum, minningarkortum og öðrum ráðum er 

sjóðsstjórn telur heppileg. 

1. gr. 

Stjórn sjóðsins getur breytt skipulagsskrá þessari, enda sé hún einhuga um breytinguna. 

8. gr. 

Skipulagsskrá þessi kemur í stað fyrri skrár frá 14. desember 1966. 

Endurprentað blað. 
 



Nr. 515 1292 28. nóvember 1988 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúklinga 
í Reykjavík, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 28. nóvember 

1988. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRA 

fyrir Endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúklinga í Reykjavík. 

1. gr. 

Stofnunin er sjálfseignarstofnun og heitir: 
Endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúklinga. 

Stofnendur eru Landssamtök hjartasjúklinga, Hjartavernd og Samband íslenskra berkla- 

og brjóstholssjúklinga, (SÍBS). 

2. gr. 

Stofnfé er eftirtalin framlög stofnenda: 

Landssamtök hjartasjúklinga ............0.0.00. 000 kr. 500 000,00 

Hjartavernd .............2 kr. 500 000,00 
Samband íslenskra berka- og brjóstholssjúklinga................. kr. 500 000,00 

Stofnendur bera engar fjárhagslegar skuldbindingar vegna stofnunarinnar aðrar en 

stofnfé skv. framangreindu. 

3. gr. 

Heimili og varnarþing er í Reykjavík. 

d. gr. 

Markmið og hlutverk stofnunarinnar er að veita hjarta- og lungnasjúklingum eftirfarandi 

þjónustu: 

a) endurhæfingu í beinu framhaldi af dvöl á sjúkrahúsi og/eða Vinnuheimilinu að 
Reykjalundi skv. tilvísun lækna, 

b) almenna framhaldsendurhæfingu, þar sem fyrrverandi sjúklingum gefst kostur á við- 

haldsþjálfun skv. æfingakerfum í samræmi við getu þeirra, 

c) ráðgjafar- og upplýsingaþjónustu um hjarta- og lungnasjúkdóma, svo og lifnaðarhætti, 

mataræði, réttindi sjúklinga o.fl. 

5. gr. 
Tekjustofnar stofnunarinnar eru: 

a) þóknun fyrir þjónustu þá, sem nefnd er í 4. gr., 

b) gjafir og styrktarfé frá stofnendum, 
c) önnur framlög, sem veitt er viðtöku eða aflað. 

6. gr. 

Fulltrúaráð stofnunarinnar skipa 17 menn, og eru þeir þannig valdir: 

Stofnaðilar tilnefna hver um sig þrjá menn og einn til vara til tveggja ára í senn. 

Stjórnum Landspítala, Borgarspítala, Reykjalundar og Landakotsspítala skal boðið að 

tilnefna hverjum fyrir sig tvo fulltrúa og einn til vara til setu í ráðinu til tveggja ára. Sinni 

einhver aðili ekki tilnefningu tilskilins fjölda í ráðið, skulu fulltrúar stofnaðila tilnefna í þeirra 

stað, svo að ráðið verði fullskipað. 
Val fulltrúa í ráðið skal fara fram eigi síðar en í marsmánuði annað hvert ár.
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1. gr. 

Fulltrúaráðið kýs sér formann til tveggja ára í senn. Hann boðar fundi í því og stýrir þeim. 

Boða skal til funda á sannanlegan hátt með viku fyrirvara. Varamenn skal boða til funda, ef 

um kunn forföll aðalmanna er að ræða. 
Fundir eru lögmætir ef minnst helmingur fulltrúa mætir. 
Afl atkvæða ræður úrslitum við afgreiðslu mála á fundum ráðsins. 

Framkvæmdastjórnarmenn eiga sæti á fundum fulltrúaráðs með málfrelsi og tillögurétt. 

Fullrúaráðið skal hafa eftirlit með því að framkvæmdastjórn stofnunarinnar starfi að 

lögum og í samræmi við skipulagsskrá þessa. Það getur sett almennar reglur um starfstilhögun 

og rekstur stofnunarinnar innan ramma skipulagsskrár þessarar. 
Veita skal ráðinu aðgang að skjölum og gögnum varðandi rekstur stofnunarinnar. 

8. gr. 
Aðalfund fulltrúaráðs skal halda fyrir 31. maí ár hvert. Á aðalfundi skal taka fyrir 

eftirfarandi mál: 
a) skýrslu framkvæmdastjórnar um starfsemina, 

b) endurskoðaða reikninga stofnunarinnar, sem stjórnin leggur fram, 

c) kosningu framkvæmdastjórnar og varamanna til þriggja ára í senn, sbr. 9. gr., 

d) kosningu endurskoðenda fulltrúaráðs til tveggja ára í senn, ef ráðið óskar þess. 

Aukafund skal halda þegar framkvæmdastjórnin óskar þess eða fimm fulltrúar hið fæsta. 

9. gr. 

Fulltrúaráð kýs hlutbundinni kosningu framkvæmdastjórn stofnunarinnar, sem skal 

skipuð þremur mönnum og þremur til vara. Má enginn þeirra jafnframt vera í fulltrúaráðinu. 

Fulltrúaráðið kýs formann stjórnarinnar sérstaklega. Stjórnin skiptir að öðru leyti með 

sér störfum. Varamenn skal jafnan boða á fundi stjórnar og taka þeir sæti í forföllum 

aðalmanna. 

Stjórnin er ályktunarfær, ef meirihluti hennar mætir. Gerðabók skal haldin á stjórnar- 

fundum. 

Fulltrúaráðið ákveður þóknun til stjórnarmanna. 

10. gr. 

Framkvæmdastjórn ber að starfa samkvæmt skipulagsskrá þessari og lögum nr. 19 frá 
1988. Verkefni hennar er: 

a) að stjórna stofnuninni í samræmi við almennar reglur fulltrúaráðsins, sbr. 7. gr., 

b) að ráða starfsfólk og segja því upp, ákvarða laun þess og önnur starfskjör, 

c) að veita prókúru, 
d) að sjá um fjármál og annast framkvæmdir, 

e) að sjá um reikningshald og reikningsskil og ráða löggiltan endurskoðanda reikninga 

stofnunarinnar, 

f) að fara með öll önnur störf, sem eðlilegt eða nauðsynlegt er að taka ákvarðanir um eða 

framkvæma á vegum stofnunarinnar. 

11. gr. 

Breyta má skipulagsskrá þessari, ef meirihluti fulltrúaráðs samþykkir það á aðalfundi. 

Leita skal samþykkis dómsmálaráðherra á breytingunni. 

Heimilt er að leggja stofnunina niður, ef meirihluti fulltrúaráðs tekur ákvörðun um það á 

fundi, sem boðaður hefur verið um það mál. Leita skal samþykkis dómsmálaráðherra fyrir 

því.
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Eignum stofnunarinnar skal þá varið til starfsemi í þágu hjarta- og lungnasjúklinga eftir 

ákvörðun meirihluta fulltrúaráðsins. 

12. gr. 

Leita skal staðfestingar dómsmálaráðherra á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 15. nóvember 1988. 

F.h. Hjartaverndar 

Karl Friðrik Kristjánsson Stefán Júlíusson 

F.h. Landssamtaka hjartasjúklinga 

Ingólfur Viktorsson Haraldur Steinþórsson 

F.h. Sambands íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga 

Hjörtur Ólafur Hallgrímsson Davíð Gíslason 

Nr. $16 8. desember 1988 

£ 
Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð Þórarins Sigurðssonar, útgefin á 

venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra, 8. desember 1988. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Styrktarsjóð Þórarins Sigurðssonar. 

Steinunn Sigurðardóttir, Kleppsvegi 118, Reykjavík, stofnar þennan sjóð til minningar 
um bróður sinn, Þórarinn Sigurðsson, sem var fyrsti vistmaðurinn sem kom inn á Kópavogs- 

hæli, 13. desember 1952, og lést þar 10. apríl 1988. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Styrktarsjóður Þórarins Sigurðssonar. 

2. gr. 

Stofnté sjóðsins er kr. 100 000,00 er haldast skal óskert. 

3. gr. 
Sjóðurinn skal ávaxta ef unnt er í verðtryggðum spariskírteinum ríkissjóðs eða á annan 

jafntryggan hátt. 

3. gr. 

Tekjur sjóðsins eru vaxtatekjur af stofnfé og öðru fé, sem sjóðnum kann að áskotnast. 

Gjafafé skal leggja við stofnfé. 

20% af árlegum nettótekjum sjóðsins (þ.e. brúttótekjur að frádregnum stjórnunarkostn- 
aði) skal lagt við höfuðstól.
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4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja vistfólk á Kópavogshæli og vistheimilið sjálft í heild eftir 
nánari ákvörðun sjóðsstjórnar hverju sinni. Skal til þess varið 80% af nettótekjum sjóðsins, 

sbr. 3. gr. 

Útborgun styrkja skal fara fram árlega þann 8. nóvember á afmælisdegi Þórarins heitins, í 

fyrsta sinn 8. nóvember 1990. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn og skulu tveir þeirra vera ættingjar Þórarins heitins, þar af 

annar þeirra formaður sjóðsstjórnar, og einn frá Kópavogshæli. 
Fyrstu stjórn sjóðsins skipa Steinunn Karlsdóttir, kt. 100346-7619, Selbrekku 17, 

Kópavogi, Þorbjörg Karlsdóttir, kt. 190555-4459, Kvisthaga 17, Reykjavík, og Sigurður 

Þorgrímsson, læknir, kt. 200944-3059, skipaður af Kópavogshæli. Þegar fyrstu stjórnarmenn 

sem eru ættingjar Þórarins Sigurðssonar láta af störfum, skal stjórnin velja eftirmenn þeirra úr 

hópi ættingja. 
Verði sjóðurinn án stjórnar eða stjórn hans ekki fullskipuð á einhverjum tíma skipar 

dómsmálaráðuneytið nýja stjórnarmenn. 
Dómsmálaráðuneytið getur vikið stjórnarmanni frá störfum ef bú hans er tekið til 

gjaldþrotaskipta eða hann gerist sekur um verknað sem að dómi dómsmálaráðuneytisins gerir 

hann óverðugan til að sitja áfram í stjórn sjóðsins. 

Stjórnarmaður skal láta af störfum í sjóðsstjórninni í lok þess mánðar er hann verður 70 

ára. 

6. gr. 

Sjóðsstjórnin semur reikninga sjóðsins árlega og skulu þeir endurskoðaðir af endurskoð- 

endum tilnefndum af sjóðsstjórn. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Einfaldur meirihluti 

ræður ákvörðunum innan sjóðsstjórnarinnar. 

7. gr. 

Dómsmálaráðuneytið getur breytt skipulagsskrá þessari ef það telst nauðsynlegt eða 
heppilegt vegna breyttra aðstæðna. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 21. nóvember 1988. 

Steinunn Sigurðardóttir.
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AUGLÝSING 
um takmörkun á bifreiðastöðum í miðbæ Hafnarfjarðar. 

Samkvæmt heimild í a-lið 2. mgr. 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu 
bæjarstjórnarinnar í Hafnarfirði hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

Við Strandgötu í Hafnarfiði á kaflanum frá Lækjargötu að Reykjavíkurvegi, svo og í 

Gunnarssundi neðan Austurgötu, er einungis heimilt að leggja bifreiðum eina klukkustund í 
senn frá kl. 9:00 árdegis til kl. 17:00 síðdegis mánudaga til föstudaga, nema almennur frí- 

dagur sé. 

Bann þetta tekur gildi þegar auglýsing þessi hefur birst í Stjórnartíðinum og viðeigandi 

merki skv. 5. gr. reglugerðar nr. 414 frá 1978 sbr. reglugerð nr. 115/1988 hafa verið sett upp. 

Bæjarfógetinn í Hafnarfirði, 8. desember 1988. 

Már Pétursson. 

Nr. 518 25. nóvember 1988 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 332 16. ágúst 1976 um gatnagerðargjöld 

í Hólmavíkurhreppi. 

1. gr. 

9. gr. orðist svo: 
Gatnagerðargjald samkv. 6. gr. greiðist þannig að 20% greiðast þegar lagningu varanlegs 

slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með skuldabréfi með jöfnum árlegum afborgunum á 

næstu 4 árum. Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Vextir og verðtrygging skulu vera í samræmi við 

kjör Byggðastofnunar á lánum er hún veitir til varanlegrar gatnagerðar. 

2. gr. 

10. gr. orðist svo: 
Heimilt er að veita staðgreiðsluafslátt allt að 10% eftir ákvörðun hreppsnefndar á 

hverjum tíma. 

3. gr. 
11. gr. orðist svo: 
Heimilt er hreppsnefnd að fresta innheimtu gatnargerðargjalda af eigendum fasteigna 

sem náð hafa 67 ára aldri og þeim er eiga við sjúkdóm að stríða. Skilyrði fyrir frestun 
álagningar er, að gjaldinu verði þinglýst sem kvöð á viðkomandi eign og falli til álagningar í 

samræmi við þágildandi gjaldskrá, ef eigendaskipti verða eða aðstæður breytast á annan þann 

hátt, þannig að forsendur frestunarinnar bresti. 

4. gr. 

12. gr. orðist svo: 

Gatnagerðargjald má taka lögtaki í viðkomandi fasteign, og er það tryggt með lögveði í 

fasteigninni í næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgangsveði fyrir hvers konar samningsveði og 

aðfararveði, án tillits til eigendaskipta.



25. nóvember 1988 1297 Nr. $18 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hólmavíkurhrepps staðfest- 
ist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 og og 31/197S5 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. nóvember 1988. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

29. nóvember 1988 Nr. $19 

AUGLÝSING 
um umferð í Kópavogi. 

Samkvæmt heimild í 81. gr. umferðarlaga nr. 50, 30. mars 1987 og að fengnum tillögum 

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

1. Að stöðubann verði á suðurkanti Löngubrekku frá húsi nr. 39 að Álfhólsvegi, einnig á 

norðurkanti götunnar frá húsi nr. 32 að Auðbrekku. 

2. Að hámarkshraði í Holtagerði frá Urðarbraut að Norðurvör verði 30 km pr. klst. 
3. Að biðskylda verði á húsagötur við Álfaheiði gagnvart Álfaheiði aðalgötu (stofngötu). 

4. Að biðskylda verði á Álfaheiði gagnvart Hlíðarhjalla. 

5. Að biðskylda verði á húsagötur við Hlíðarhjalla gagnvart Hlíðarhjalla (stofngötu). 

6. Að biðskylda verði á Heiðarhjalla gagnvart Hlíðarhjalla. 

Reglur þessar eru settar skv. heimild í 2. mgr. 81. gr. umferðarlaga nr. 50, 30. mars 1987 

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

Kópavogi, sem brjóta í bága við ákvæði auglýsingar þessarar. 

Bæjarfógetinn í Kópavogi, 29. nóvember 1988. 

Ásgeir Pétursson. 

8. desember 1988 Nr. 520 

AUGLÝSING 

um umferð í Garðabæ. 

Samkvæmt heimild í a-lið 2. mgr. 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu 

bæjarstjórnarinnar í Garðabæ hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

Við Vífilsstaðaveg og frá Hafnarfjarðarvegi að Reykjanesbraut hinni nýju er óheimilt að 

leggja bifreiðum. 

Bann þetta tekur gildi þegar auglýsing þessi hefur birst í Stjórnartíðingum og viðeigandi 

merki skv. 5. gr. reglugerðar nr. 414 frá 1978 sbr. reglugerð nr. 115/1988 hafa verið sett upp. 

Bæjarfógetinn í Garðabæ, 8. desember 1988. 

Már Pétursson.
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REGLUR 

um breytingu á reglum nr. 423/1988, um endurgreiðslu söluskatts af 

iðgjöldum af ábyrgðartryggingu bifreiða í eigu fatlaðra. 

1. gr. 

2. mgr. 2. gr. orðist svo: 
Ellilífeyrisþegar, sem fallið hafa undir skilgreiningu 1. og 2. tölulið 1. mgr., áður en þeir 

urðu ellilífeyrisþegar (örorkulífeyrisþegar eða örokurstyrkþegar), skulu einnig eiga rétt á 

endurgreiðslu samkvæmt þessum reglum. 

2. gr. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í lögum nr. 66/1988, um breyting á 

lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari breytingum, og að höfðu samráði við heilbrigðis- 
og tryggingamálaráðuneytið varðandi greiðsluhlutverk Tryggingastofnunar ríkisins, öðlast 

þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 8. desember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 
  

Ásmundur Vilhjálmsson. 

Nr. 522 14. desember 1988 

AUGLÝSING 
um eindaga söluskatts. 

1. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 12. gr. laga nr. 10/1960, um söluskatt, með áorðnum 
breytingum, skal eindagi söluskatts vera annar dagur næsta mánaðar eftir gjalddaga. Eindagi 

vegna nóvembermánaðar skal þó jafnan vera tíu dögum eftir gjalddaga. Beri eindaga upp á 
helgidag eða almennan frídag, skal eindagi færast á næsta virkan dag á eftir. 

Álag skv. 1. tölul. 2. mgr. 21. gr. laga nr. 10/1960 skal reikna fyrir hvern byrjaðan virkan 

dag eftir eindaga, en álag skv. 2. tölul. 2. mgr. 21. gr. laganna skal reikna frá og með 16. degi 

næsta mánaðar eftir gjalddaga. 

2. gr. 
Auglýsing þessi, sem sett er skv. heimild í ákvæði til bráðabirgða IV í lögum nr. 50/1988, 

um virðisaukaskatt, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 14. desember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 
  

Lárus Ögmundsson.
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REGLUGERÐ 

um skráningu ökutækja. 

1. gr. 
Skráningarskyld ökutæki eru: 

a. bifreiðir, 

b. bifhjól, 
c. torfærutæki, 

d. dráttarvélar, 

e. eftirvagnar sem eru 500 kg eða meira að eigin þyngd og 
f. hjólhýsi og tjaldvagnar. 

Sérreglur gilda um 
a. notkun erlendra ökutækja, 

b. notkun ökutækja um stundarsakir og 
c. ökutæki varnarliðs Bandaríkjanna. 

2. gr. 
Eigandi ökutækis eða sá sem á vegum eigandans hefur umráð þess, t.d. innflytjandi eða 

framleiðandi, ber ábyrgð á því að ökutæki sé skráð. 

3. gr. 
Bifreiðaskoðun Íslands hf. (hér á eftir nefnd Bifreiðaskoðun) annast skráningu ökutækja 

og heldur skrá yfir ökutæki sem skráð hafa verið. 
Í ökutækjaskrá skal færa upplýsingar um ökutækið sjálft og um eiganda þess, svo og um 

umráðamann ökutækis samkvæmt eignarleigu- eða afnotasamningi sem veitir umráðamanni 
rétt í tiltekinn tíma, a.m.k. eitt ár. 

Dómsmálaráðherra getur sett nánari reglur um það hverjar upplýsingar skuli færðar í 
ökutækjaskrá. 

4. gr. 
Þegar skráningarskylt ökutæki er flutt til landsins skal innflytjandi afhenda til ökutækja- 

skrár gögn þannig að færa megi ökutækið í forskrá. Ökutæki skal þó því aðeins fært í forskrá 
að líkur séu á, samkvæmt mati Bifreiðaskoðunar, að það uppfylli settar reglur um búnað. 

Beiðni um skráningu ökutækis skal leggja fram á eyðublaði sem gert er eftir fyrirmælum 
dómsmálaráðuneytisins og Bifreiðaskoðun lætur í té. 

Áður en ökutæki verður skráð skal það hafa fengið viðurkenningu Bifreiðaskoðunar 
(gerðarviðurkenningu eða sérviðurkenningu). Auk þess skal eigandi ökutækisins eða sá, sem 
á vegum eigandans hefur umráð þess leggja fram gögn um að ökutækið hafi verið tollafgreitt 
og tryggt lögmæltri vátryggingu. 

5. gr. 
Áður en ökutæki er tekið í notkun skal það hafa verið skráð á eiganda, skráningarskír- 

teini gefið út og skráningarmerki fest á það. Ökutæki skulu skráð samkvæmt fastnúmerakerfi, 
með tveim bókstöfum og þrem tölustöfum, samkvæmt nánari reglum sem Bifreiðaskoðun 
setur. 

Skráningarskyld bifreið má þó, án þess að hún hafi verið skráð, nota til að flytja hana milli 
staða, til reynsluaksturs eða kynningarstarfsemi eða í sambandi við skráningu. Skal bifreiðin 

B91
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þá búin reynslumerki sem Bifreiðaskoðun lætur í té. Notkun reynslumerkis í öðrum tilgangi er 

óheimil. 

Bifreiðaskoðun gefur út skráningarskírteini sem gert er eftir fyrirmælum dómsmálaráðu- 

neytisins. Öðrum en Bifreiðaskoðun er óheimilt að breyta skráningarskírteini eða færa inn á 

það viðbætur. 

6. gr. 
Skráð ökutæki skal búið skráningarmerki sem Bifreiðaskoðun lætur í té. 

Stafir á skráningarmerkjum ökutækja, öðrum en ökutækjum skv. 13., 14. og 15. gr., 

skulu vera hinir sömu og fastanúmer hvers ökutækis. 

Ökutæki skal bera sama skráningarmerki meðan ökutækið er í sama skráningarflokki í 

ökutækjaskrá. Verði ökutækið flutt milli skráningarflokka skal skipta um skráningarmerki á 

því. Sama gildir ef forsendum skráningar ökutækis er breytt. 

1. gr. 
Skráningarmerki skulu vera úr 1,5 mm þykku áli. Grunnur skal vera með endurskini. 

Stafir, rönd á brúnum og flötur fyrir skoðunarmiða skulu vera upplyftir. Skráningarmerki af 

gerð A og B skulu hafa upplyftan flöt fyrir skjaldarmerki sveitarfélags eða sýslu. Efst á 

skráningarmerkið skal greypt verksmiðjunúmer þess ökutækis sem ber skráningarmerkið. 
Gerð skráningarmerkja skal vera sem hér segir: 

a. Stærð 520 x 110 mm, hæð stafa 70 mm og breidd stafleggja 11 mm. Áletrun er í einni röð. 

b. Stærð 280 x 200 mm, hæð stafa 70 mm og breidd stafleggja 11 mm. Áletrun í tveim röðum, 

bókstafir í þeirri efri en tölustafir í þeirri neðri. 

c. Stærð 240 x 130 mm, hæð stafa 49 mm og breidd stafleggja 7 mm. Áletrun í tveim röðum, 

bókstafir í þeirri efri en tölustafir í þeirri neðri. 
Bifreiðaskoðun ákveður hvaða gerð skráningarmerkis skal nota á ökutæki. 

8. gr. 
Á bifreið skulu vera tvö skráningarmerki, að framan og að aftan. Grunnur skráningar- 

merkis skal vera með hvítu endurskini með stöfunum ÍS í vatnsmerki, en rönd á brúnum blá og 

stafir bláir. 
Nota skal skráningarmerki af gerð A skv. 7. gr. Verði því ekki komið við skal nota 

skráningarmerki af gerð B eða C eftir því sem við á. 

9. gr. 
Á bifhjóli skal vera skráningarmerki að aftan. Grunnur skráningarmerkis skal vera með 

hvítu endurskini með stöfunum ÍS í vatnsmerki, en rönd á brúnum blá og stafir bláir. 

Á bifhjólum skal skráningarmerkið vera eins og tilgreint er í 7. gr. og af gerð B. Á léttum 

bifhjólum skal merkið þó vera af gerð C. 

10. gr. 
Á dráttarvél skal vera skráningarmerki að aftan. Heimilt er að hafa skráningarmerkið að 

framan ef því verður ekki með góðu móti komið fyrir að aftan. Skráningarmerkið skal vera 

eins og kveðið er á um í 7. gr. og af gerð B. Grunnur skráningarmerkis skal vera með hvítu 

endurskini með stöfunum ÍS í vatnsmerki, en rönd á brúnum blá og stafir bláir.
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11. gr. 

Á torfærutæki skal vera skráningarmerki að aftan. Heimilt er að hafa skráningarmerkið 
að framan ef því verður ekki með góðu móti komið fyrir að aftan. Skráningarmerkið skal vera 
eins og kveðið er á um í 7. gr. og af gerð B. Grunnur skráningarmerkis skal vera með hvítu 
endurskini með stöfunum ÍS í vatnsmerki, en rönd á brúnum blá og stafir bláir. 

12. gr. 

Á skráðum eftirvagni og skráðu tengitæki skal vera skráningarmerki að aftan. Skráning- 

armerkið skal vera eins og á bifreiðum og af gerð A. 
Eigandi bifreiðar sem er með samþykktan tengibúnað fyrir eftirvagn eða tengitæki getur 

fengið eitt skráningarmerki sem ætlað er á ökutækið sem bifreiðin dregur. Skráningarmerkið 
skal vera með sömu stöfum og skráningarmerki bifreiðarinnar og eins og á bifreiðinni (þó 

alltaf af gerð A) að öðru leyti en því að upphleypti flöturinn fyrir skoðunarmiða skal vera blár 
með tveim götum. Þegar eftirvagn eða tengitæki er tengt við bifreið skal þetta auka 
skráningarmerki bifreiðarinnar vera í grópi aftan á dregna tækinu. 

13. gr. 

Ökutæki embættis forseta Íslands skulu í stað skráningarmerkis auðkennd með merki 

forseta Íslands á hvítum fleti, auk númers. 

14. gr. 

Skráningarmerki á ökutækjum erlendra sendiráða og erlendra sendiráðsmanna, svo og 

maka þeirra og barna, sem ekki eru íslenskir ríkisborgarar og eiga ekki lögheimili hér á landi, 

skulu vera eins og kveðið er á um í 7. gr. Endurskinsflötur skal vera grænn en stafir hvítir og 

rönd á brúnum hvít. Bókstafirnir skulu vera CD og í stað þriggja tölustafa í almennri 

skráningu skal vera einn bókstafur og tveir tölustafir samkvæmt nánari reglum sem 

dómsmálaráðuneytið setur. Auk verksmiðjunúmers ökutækisins skal fastanúmerið greypt 

efst á skráningarmerkið. 

15. gr. 

Reynslumerki bifreiða skal vera eins og kveðið er á um í 7. gr. og af gerð A. 
Endurskinsgrunnur skal vera rauður en rönd á brúnum svört og stafir svartir. Verksmiðju- 

númer skal ekki greypt á reynslumerki. 

16. gr. 

Heimilt er að auðkenna skráð ökutæki með skjaldarmerki kaupstaðar/bæjar eða sýslu á 

reit sem til þess er ætlaður á skráningarmerki og skal stærð merkis miðast við stærð reitsins. 

Bifreiðaskoðun lætur merki þessi í té og ákveður gerð þeirra. 

17. gr. 

Heimilt er að auðkenna ökutæki að aftan íslensku þjóðernismerki. Skráningarskylt 

ökutæki sem farið er með úr landi skal búið þjóðernismerki að aftan. 

Þjóðernismerki skal vera sporöskjulagað, 175 mm á breidd og 115 mm á hæð, með 

bókstöfunum ÍS. Grunnur merkisins skal vera hvítur og stafir svartir, 80 mm á hæð. 

18. gr. 

Skráningarmerkjum skal komið fyrir á áberandi stað og þau tryggilega fest. Eigi má hylja 

þau. Heimilt er þó að hafa skráningarmerki í ramma sem Bifreiðaskoðun lætur í té. Ramminn 
skal hafa sama lit og stafir skráningarmerkisins.
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Skráningarmerki skulu ávallt vera vel læsileg. Skylt er að endurnýja skráningarmerki ef 

það verður ógreinilegt. Þegar nýtt skráningarmerki er afhent í stað annars skal skila hinu 
gamla, nema það hafi glatast. 

Nú glatast skráningarmerki eða verður ónothæft og skal það þegar tilkynnt skriflega til 

Bifreiðaskoðunar og nýtt skráningarmerki pantað. Finnist skráningarmerki sem hefur glatast 

skal því komið til lögreglu eða Bifreiðaskoðunar svo fljótt sem við verður komið. 

19. gr. 

Skráningarmerki og önnur merki sem ætluð eru á ökutæki má eigi nota með öðrum hætti 
en fyrir er mælt. 

Óheimilt er að festa á Ökutæki merki, áletranir eða önnur auðkenni ef hætta er á að villst 

verði á þeim og heimiluðum merkjum. 
Óheimilt er að festa á skráningarmerki annað en skoðunarmiða skv. 1. mgr. 7. gr. og 

merki skv. 16. gr. 

20. gr. 
Nú verða eigendaskipti að ökutæki og skal þá bæði hinn fyrri og hinn nýji eigandi innan 7 

daga senda Bifreiðaskoðun skriflega tilkynningu um eigendaskiptin, en hinn fyrri eigandi skal 
standa skil á tilkynningunni. Sama á við um breytingu á skráningarskyldum umráðum 
ökutækis. 

Ákveða má að opinber stofnun annist í umboði Bifreiðaskoðunar móttöku á tilkynning- 

um um eigendaskipti. 
Eigendaskipti skal tilkynna á eyðublaði sem gert er samkvæmt fyrirmælum dómsmála- 

ráðuneytisins og Bifreiðaskoðun lætur í té. 

21. gr. 

Eigandi skráðs ökutækis eða umráðamaður skal tilkynna Bifreiðaskoðun innan 7 daga ef 

notkun ökutækis er breytt frá því sem greinir í skráningarskírteini. 

22. gr. 

Lögreglan skal taka skráningarmerki af ökutæki ef lögmælt vátrygging ökutækisins er 
fallin úr gildi, sbr. reglugerð um ábyrgðartryggingu ökutækja o.fl. 

Lögreglan getur einnig tekið skráningarmerki af ökutæki 

ef vanrækt hefur verið að tilkynna eigendaskipta að ökutæki, 
ef ökutæki er ekki fært til skoðunar þegar krafist er, 

ef umferðaröryggi, stafar hætta af ökutæki, 

ef vanrækt er að greiða þungaskatt af ökutæki eða #bifreiðagjald samkvæmt reglum þar 
um. 
Skráningarmerki sem tekið er af ökutæki skal afhent Bifreiðaskoðun sem varðveita skal 

merkið í allt að þrjá mánuði án gjalds. Sama er ef eigandi ökutækis leggur skráningarmerki inn 

til geymslu. 

F
a
 

23. gr. 
Nú vill eigandi skráðs ökutækis fá það afskráð og skal það því aðeins gert að 

Bifreiðaskoðun telji ökutækið í þannig ásigkomulagi að því verði ekki með góðu móti komið í 

lögmælt ástand. 
Bifreiðaskoðun er heimilt að afskrá ökutæki án samþykkis eiganda þess ef það uppfyllir 

ekki settar reglur um öryggisbúnað og vart er talið mögulegt að koma ökutækinu í lögmælt 

ástand. Tilkynna skal skráðum eiganda um afskráninguna.
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Þegar ökutæki er afskráð skal eigandi þess afhenda Bifreiðaskoðun skráningarmerkin án 
endurgjalds. 

Bifreiðaskoðun skal halda sérstaka skrá yfir ökutæki sem hafa verið afskráð. 

24. gr. 
Nú hefur ökutæki verið afskráð en eigandi þess vill fá það skráð að nýju, og skal hann þá 

senda Bifreiðaskoðun skriflega umsókn um það. Bifreiðaskoðun skal skoða ökutækið 
sérskoðun og meta ástand þess. Komi í ljós að það uppfylli allar kröfur sem gerðar eru um gerð 

og búnað ökutækja frá þeim tíma þegar ökutækið var skráð í fyrsta sinn að viðbættum þeim 
afturvirku kröfum um búnað ökutækja sem settar hafa verið síðan og eiga við þá gerð 
ökutækja, skal Bifreiðaskoðun skrá ökutækið að nýju. 

25. gr. 

Taki Bifreiðaskoðun við skráningarmerkjum til geymslu eða verði ökutæki afskráð skal 

afhenda eiganda ökutækisins límmiða með áletruðu fastanúmeri ökutækisins og, eftir því sem 
við á, áletrun um frá hvaða tíma skráningarmerki eru lögð inn eða ökutækið afskráð. Þennan 
miða skal eigandi ökutækisins líma á áberandi stað í ökutækið samkvæmt nánari fyrirmælum 
Bifreiðaskoðunar. 

206. gr. 

Ökutæki sem skráð hafa verið fyrir gildistöku reglugerðar þessarar mega áfram bera 
skráningarmerki af eldri gerð, enda séu merkin heil og vel læsileg. 

Óski eigandi slíks ökutækis að fá á ökutæki sitt skráningarmerki samkvæmt þessari 

reglugerð skal afhenda honum slík merki, enda ber honum þá að afhenda Bifreiðaskoðun 

eldri merki án endurgjalds. 

Ökutæki sem falla undir ákvæði 14. gr. skulu bera skráningarmerki samkvæmt þessari 

reglugerð frá 1. mars 1989. 
Hafi skráningarmerki skráðs ökutækis verði athent Bifreiðaeftirliti ríkisins til geymslu 

fyrir gildistöku reglugerðar þessarar skal varðveita þau án gjalds til31. mars 1989 enda séu þau 
heil og vel læsileg. 

21. gr. 
Dómsmálaráðherra setur reglur um gjald fyrir skráningu ökutækja, þ. á m. skráningu 

eigendaskipta og fyrir skráningarmerki. 

Að öðru leyti fer um gjald fyrir starfsemi Bifreiðaskoðunar Íslands hf. samkvæmt 

gjaldskrá sem félagið setur og ráðherra staðfestir. 

28. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 64. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, öðlast 
gildi 1. janúar 1989. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um skráningu ökutækja, nr. 269 2. júní 1988. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 15. desember 1988. 

Þorsteinn Geirsson.   
Hjalti Zóphóníasson.



Nr. 524 1304 S. desember 1988 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir A B C — hjálparstarf, útgefin á venjulegan hátt ad 

mandatum af dómsmálaráðherra 5. desember 1988. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir ABC-— hjálparstarf. 

I. KAFLI 
1. gr. 

ABC — hjálparstarf er sjálfseignarstofnun með heimili og varnarþing í Reykjavík. 

2. gr. 
A BC - hjálparstarfið er rekið á kristilegum grunni einkum með það boðorð í huga að 

okkur ber að elska náungann eins og okkur sjálf. 
A B C — hjálparstarfið mun leita eftir samstarfi og stuðningi kristinna einstaklinga og 

safnaða, einnig annarra þeirra sem vilja leggja málefnum A B C -— hjálparstarfs lið. 

3. gr. 
Tilgangur starfseminnar er að gera fólk sjálfbjarga og efla fólk í að hjálpa sér sjálft. Þótt 

tilgangur hjálparstarfsins sé ekki hugsaður sem neyðarhjálp þá er stofnuninni heimilt að taka 
slíkt að sér, sérstaklega ef það er liður í að gera þá sem slíka aðstoð fá sjálfbjarga og færa um að 

hjálpa sér sjálfir eftirleiðis. 

4. gr. 

Einn aðalþátturinn í starfsemi A B C — hjálparstarfsins er fólginn í að kenna fólki að lesa 
og skrifa og í fræðslustarfsemi ýmiskonar. 

A B C — hjálparstarf mun leitast við að starfa í nánum tengslum og samstarfi við 
landsmenn í hverju landi sem starfað er í svo framarlega sem starf það sem fyrir er í 
viðkomandi landi samræmist markmiðum og tilgangi A B C — hjálparstarfs. 

TI. KAFLI 
S. gr. 

Æðsta vald í málefnum stofnunarinnar er stjórn hennar. 

Stjórnin skal skipuð 7 mönnum sem valdir eru af undirbúningshópi. 

Stjórnarmenn eru kosnir í 2 ár í senn. 

Leitast skal við að endurnýja stjórnina með því að skipta inn nýjum stjórnarmanni ekki 
sjaldnar en á 2ja ára fresti. 

Heimilt er að endurkjósa stjórnarmeðlimi eins oft og þurfa þykir. 

Meirihluta stjórnar þarf til að samþykkja nýjan mann í stjórn. 

Til að víkja manni úr stjórn þarf atkvæði 5 stjórnarmeðlima. 

6. gr. 
Stofnfé A B C - hjálparstarfs skal vera eitthundrað og fimmtíuþúsund krónur. 

1. gr. 

Á stjórnarfundum ræður meirihluti atkvæða og hefur stjórnarformaður oddaatkvæði.
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8. gr. 

Stjórnarfundir eru lögmætir þegar 4 mæta og löglega er til þeirra boðað. Þegar 
sérstaklega stendur á er heimilt að skipa varamenn í stjórn að fengnum tillögum frá 4 
stjórnarmönnum þótt slík ákvörðun hafi ekki verið tekin á formlegum stjórnarfundi. 

Með einfaldri samþykkt getur stjórn A B C - hjálparstarfs sett varamenn af. 

9. gr. 

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. 

10. gr. 

Stjórnin skal halda fundargerðarbók þar sem fram skulu koma allar ályktanir, ákvarðanir 

og niðurstöður stjórnarinnar. Fundargerðarbókin skal vera innbundin með tölusettum síðum. 

III. KAFLI 
11. gr. 

Samþykktum þessum verður breytt ef 5 stjórnarmenn samþykkja breytingarnar. 

IV. KAFLI 
12. gr. 

A BC - hjálparstarfið hyggst afla fjár með því að leita eftir frjálsum framlögum og ýmis 
konar fjáröflunarstarfsemi. 

13. gr. 

Stjórn A B C — hjálparstarfsins skal tryggja að almenningur fái ávallt öruggan aðgang að 

upplýsingum um fjármál stofnunarinnar t.d. með útgáfu fréttabréfs. 
Skylt er stofnuninni að upplýsa hvernig verðmæti sem henni hlotnast eru metin til fjár og 

eftir hvaða aðferðum hún flokkar útgjöld í rekstrarútgjöld og hjálparstarf. 

V. KAFLI 
14. gr. 

Skylt er stofnuninni að halda bókhald skv. reglum þeirra bókhaldslaga sem gilda á 
hverjum tíma. 

Reikningsár stofnunarinnar er almanaksárið. 

15. gr. 

Arsreikningar skulu vera í samræmi við almennar viðurkenndar reikningsskilavenjur á 
hverjum tíma. 

16. gr. 

Verði A B C — hjálparstarf lagt niður þarf atkvæði 5 stjórnarmeðlima til samþykkta slíkri 

ákvörðun og renna þá eigur þess til annars hjálparstarfs skv. nánari ákvörðun stjórnar A BC- 
hjálparstarfs og ræður einfaldur meirihluti atkvæða þar um. Leita ber samþykkis ráðuneytis 
verði A B C — hjálparstarf lagt niður. 

VI. KAFLI 
j 17. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.



Nr. 525 1306 7. desember 1988 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um útvarp skv. tímabundnum leyfum 

nr. 511/1986 sbr. reglugerð nr. 607/1987. 

1. gr. 

Ákvæði til bráðabirgða orðist svo: 
Öll leyfi til útvarps sem veitt eru fyrir árslok 1989 eða endurnýjuð fyrir þann tíma skulu 

renna út 31. desember 1989. 

Sá sem hefur leyfi til útvarps á þessu tímabili skal greiða hlutfallslegt leyfisgjald sem skal 

miðast við gildistíma leyfisins. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 7. desember 1988. 

Svavar Gestsson.   
Þórunn J. Hafstein. 

Nr. 526 19. desember 1988 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir talnagetraunir 

Íslenskrar Getspár nr. 410/1988. 

1. gr. 

1. mgr. 12. liðar 2. gr. orðist svo: Útdráttur vinninga fer fram opinberlega á laugardegi 

samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar Íslenskrar Getspár að viðstöddum fulltrúa hennar og 
undir eftirliti fulltrúa dómsmálaráðuneytisins. Beri laugardag upp á hátíðisdag er heimilt að 

framkvæma útdrátt næsta virka dag á undan. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum um talnagetraunir, nr. 26/1986, 

öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 19. desember 1988. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 

Jón Thors. 

  

Stjórnartíðindi B 68, nr. 510-526. Útgáfudagur 20. desember 1988.
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21. desember 1988 1307 Nr. 527 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 305 14. júní 1988 um búmark og 

fullvirðisrétt til framleiðslu mjólkur verðlagsárið 1988-1989. 

1. gr. 

1. mgr. 18. gr. orðist svo: 
Framleiðanda er óheimilt að ráðstafa fullvirðisrétti fyrir verðlagsárið 1988-1989 til 

annars framleiðanda eða lögbýlis eða leggja afurðir inn í afurðastöð á annars nafni. Þó eru 
heimil skipti framleiðenda á fullvirðisrétti í sauðfé og mjólk með samþykki viðkomandi 
búnaðarsambands. Þeir samningar um ráðstöfun fullvirðisréttar milli framleiðenda, sem 

samþykktir hafa verið af viðkomandi búnaðarsambandi fyrir gildistöku reglugerðar þessarar, 

skulu halda gildi sínu. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 46 27. júní 1985 um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum og öðlast gildi þegar í stað. 

Landbúnaðarráðuneytið, 21. desember 1988. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Jón Höskuldsson. 

21. desember 1988 Nr. 528 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 440 15. september 1988 um fullvirðisrétt 

tilframleiðslu sauðfjárafurða verðlagsárið 1989—1990. 

1. gr. 

1. mgr. 7. gr. orðist svo: 
Framleiðanda er óheimilt að ráðstafa fullvirðisrétti jarðar og tilsvarandi búmarki til 

annars framleiðanda eða lögbýlis eða leggja afurðir inn í afurðastöð á annars nafni. Þó eru 

heimil skipti framleiðenda á fullvirðisrétti í sauðfé og mjólk með samþykki viðkomandi 

búnaðarsambands. Þeir samningar um ráðstöfun fullvirðisréttar milli framleiðenda, sem 

samþykktir hafa verið af viðkomandi búnaðarsambandi fyrir gildistöku reglugerðar þessarar, 

skulu halda gildi sínu. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 46 27. júní 1985 um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum og öðlast gildi þegar í stað. 

Landbúnaðarráðuneytið, 21. desember 1988. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Jón Höskuldsson. 

R 92 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 529 1308 12. desember 1988 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Líknar- og minningarsjóð um hjónin Kristjönu 

Pálínu Kristjánsdóttur og Halldór Þorsteinsson frá Vörum, Garði, útgefin á venjulegan hátt 

ad mandatum af dómsmálaráðherra 12. desember 1988. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Líknar- og minningarsjóð um hjónin Kristjönu Pálínu Kristjánsdóttur 

og Halldór Þorsteinsson frá Vörum, Garði. 

1. gr. 

Sjóðurinn er til minningar um hjónin Kristjönu Pálínu Kristjánsdóttur f. 2. nóvember 

1886 d. 1. ágúst 1975 og Halldór Þorsteinsson f. 22. febrúar 1887 d. 3. janúar 1980 frá Vörum í 
Garði. 

2. gr. 

Sjóðinn stofna hjónin Steinunn Sigurðardóttir og Vilhjálmur Halldórsson frá Brekku í 

Garði. Stofnfé skal vera kr. 300 000,00. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja ættingja hjónanna frá Brekku, sem eru þá líka ættingjar 

hjónanna frá Vörum, vegna erfiðleika. Upphæð styrkja og fyrirkomulag styrkveitinga 

ákveður stjórn sjóðsins hverju sinni. Aldrei skal veita hærri styrk, en svo að eftir standi 

raunvirði stofnfjár sjóðsins. 

d. gr. 

Stjórn sjóðsins skal skipuð 3 mönnum. Í fyrstu stjórn eru: Kristjana Vilhjálmsdóttir, 

Garðbraut 47, Garði, formaður, tveir meðstjórnendur tilnefndir af formanni, þær Steinunn 

Vilhjálmsdóttir, Bröttugötu 24, Vestmannaeyjum og Stefanía Vilhjálmsdóttir, Merkurgötu 2, 

Hafnarfirði. Við val stjórnar skal þess ávallt gætt, að í henni verði einungis ættingjar hjónanna 

frá Brekku, eða löglegir makar þeirra. Verði því einhverntíma ekki við komið, getur stjórn 

sjóðsins tilnefnt einhverja sem hún telur hæfa. 

S. gr. 
Stjórn sjóðsins velur sér jafnmarga varamenn úr þeim hópi ættmenna og/eða venslafólks, 

sem fyrr greinir sbr. 4. gr. Tilnefning varamanns skal samþykkt af öllum stjórnarmönnum með 

formlegri, staðfastri bókun, svo gild sé. Stjórnin getur breytt eða skipt um varastjórn hvenær 

sem hún kýs. 

6. gr. 

Fjármuni sjóðsins skal ávaxta á sem hagkvæmastan hátt, í verðtryggðum bankareikning- 

um, verðbréfum, fasteignum eða á annan hátt, sem stjórn sjóðsins telur hagkvæmastan á 

hverjum tíma. Stjórn sjóðsins skal árlega gera rekstrar- og efnahagsreikning fyrir sjóðinn. Og 

skulu þeir endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda. 

7. gr. 

Sjóðurinn veitir viðtöku minningargjöfum, áheitum og öðrum slíkum gjöfum, sem 

einstaklingar og félög fyrr og síðar vilja leggja fram. Allt það fé leggst við höfuðstól sjóðsins 

sem stofnfé. Breytingar á skipulagsskrá þessari eru leyfilegar, ef stjórn sjóðsins og varamenn 
hennar eru allir sammála um þær. Verði sjóðurinn lagður niður skulu eignir hans renna til 

Útskálakirkju. 
8. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 
  

Stjórnartíðindi B 69 nr. 527-529. Útgáfudagur 22. desember 1988.
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23. desember 1988 1309 Nr. 530 

AUGLYSING 

um skráningu ökutækja, skoðun þeirra og eftirlit. 

Samkvæmt heimild í 4. mgr. 65. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, sbr. lög nr. 62 24. 
maí 1988, hefur verið ákveðið að Bifreiðaskoðun Íslands hf. skuli frá 1. janúar 1989 að telja 

taka við hlutaverki Bifreiðaeftirlits ríkisins og annast skráningu ökutækja, skoðun þeirra og 

eftirlit, þ. á m. álestur ökumæla, allt samkvæmt reglum sem um framkvæmd þessara verkefna 

gilda hverju sinni. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 23. desember 1988. 

Halldór Ásgrímsson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

23. desember 1988 Nr. 531 

REGLUGERÐ 

um viðauka við reglugerð um skráningu ökutækja, nr. 523 

15. desember 1988. 

1. gr. 
Við reglugerðina bætist svohljóðandi: 

, Ákvæði til bráðabirgða. 
Akvæði reglugerðarinnar um ný skáningarmerki taka gildi 27. desember 1988. 

2. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 64. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, öðlast 
þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 23. desember 1988. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 532 1310 23. desember 1988 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 289/1988, um jöfnunarálag 

á innflutt hús og húshluta. 

1. gr. 

A- og B-liðir 1 mgr. 1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

A. Af vörum í tnr. 4418.9001, 6810.9100, 7308.9001, 7610.9002 og 9406.0009 greiðist 
10% gjald. 

B. Af vörum í tnr. 9406.0001 greiðist 5% gjald. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 120. gr. laga nr. 55/1987, tollalaga, til að öðlast gildi 

þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 23. desember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 

Nr. 533 23. desember 1988 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 142/1988 um jöfnunargjald. 

1. gr. 

Eftirtalin tollskrárnúmer bætast við upptalningu 1. gr. reglugerðarinnar: 
1806.9003 3921.1902 7019.9003 8523.1202 

2102.3001 3925.9001 1322.1902 8523.1302 

2102.3009 3925.9009 7615.1001 9507.9011 

2106.9041 4823.9005 8523.1102 9507.9090 

2106.9042 

2. gr. 

Eftirtalin tollskrárnúmer falli brott úr 1. gr. reglugerðarinnar: 

21.02.3000 

2106.9032 

2106.9033 
3925.9000 
9507.9000 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimildum í 3. og 4. gr. laga nr. 78/1980, um 

jöfnunargjald, til að öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 23. desember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 
  

Guðrún Ásta Sigurðardóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 70, nr. 530-533. Útgáfudagur 27. desember 1988.
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13. desember 1988 1311 Nr. 534 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 390/1985, um starfsleyfi fyrir atvinnu- 

rekstur sem getur haft í för með sér mengun. 

1. gr. 

Við 1. tl. 1. gr. bætist nýr tl. er verður 22. tl. og orðist svo: 
22. Móttökustöðvar, þar sem fram fer flokkun, böggun og önnur meðhöndlun á úrgangi. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 3. gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og 
heilbrigðiseftirlit, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 13. desember 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 

Páll Sigurðsson. 

13. desember 1988 Nr. 535 

AUGLÝSING 
um starfsleyfi fyrir sorpeyðingarstöð Suðurnesja. 

1. Almenn ákvæði. 
1.1. Starfsleyfi þetta gildir fyrir eyðingu á heimilis-, iðnaðar- og verslunarsorpi í sorpeyðing- 

arstöð Suðurnesja. 

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 athafnasvæðinu 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 skv. 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. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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2.3. 

2. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

2.11. 

2.12. 

Leitast skal við að flokka úr sorpinu efni og hluta sem geta valdið mikilli mengun við 

bruna og eru því óæskileg í reyknum, öskunni og öðru því sem frá sorpbrennslunni 

kemur. Hér er átt við efni og hluti sem innihalda kadmíum, blý, kvikasilfur, klór o.fl. 

Takmarka skal brennslu á bíldekkjum og stærri plasthlutum svo sem kostur er á og leita 

leiða til endurnýtingar. 

Ekki er leyfð urðun á ösku, ryki úr hreinsibúnaði eða öðrum úrgangi frá brennslunni á 

athafnasvæði sorpbrennslustöðvarinnar. Ef nauðsyn er á að geyma ösku, ryk og slíkt 

tímabundið á athafnasvæði stöðvarinnar skal það gert þannig að ekki fjúki úr öskunni, 

né kælivatn eða annað sigvatn renni í jarðveginn. 

Mælt er með að ofannefnt sé geymt í þar til gerðum lokuðum gámum. 

Einungis skal urða ösku, ryk og annan úrgang úr brennsluofni á stað sem mengunar- 

varnir Hollustuverndar ríkisins hafa samþykkt til þeirrar notkunar og hefur í framhaldi 

af því fengið staðsetningar- og starfsleyfi frá heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu. 

Frá stöðinni má ekki stafa óeðlilega slæm lykt. Til að koma í veg fyrir þetta þarf að halda 

undirþrýstingi í losunarturni. Soglofti skal blásið í sorpbrennsluofn eða í reykháf. 

Úrgang, sem kann að berast frá sorpeyðingunni út fyrir afgirt athafnasvæði hennar, skal 

hreinsa upp reglulega. 

Sérstakur staður skal vera fyrir brotamálma innan girðingar stöðvarinnar, en ekki er 

leyfilegt að brotamálmar verði urðaðir, heldur leitast við að þeir fari til brotamálms- 

vinnslu eftir því sem tök eru á. 
Leiðbeiningarskiltum skal koma upp þar sem opnunartímar eru kynntir ásamt um- 

gengni um svæðið og hvar losun eigi að fara fram. 

Koma skal upp jarðvegshólum til að byrgja sýn inn á athafnasvæði sorpeyðingarstöðv- 

arinnar. 

Á hverri vinnuvakt í stöðinni skal vera vaktstjóri sem hefur góða þekkingu á öllum 

búnaði stöðvarinnar, hér með talið skráningu upplýsinga, virkni hreinsibúnaðar ásamt 

þekkingu á ákvæðum starfsleyfis þessa. 

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. Eftirlit og gildistaka. 

3.1. 

3.2. 

Starfsemi sorpeyðingarstöðvarinnar fellur í annan gjaldskrárflokk skv. gjaldskrá nr. 

355/1986. 
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 megnun, sem sett er með 

stoð í 3. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, sbr. nú lög nr. 81/ 

1988 með sama heiti, öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 13. desember 1986. 

Guðmundur Bjarnason. 
Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um sölu og meðferð skotelda. 

1. gr. 

Með skoteldum er í reglugerð þessari átt við flugelda, reyk-, táragas- og hvellsprengjur og 

ýmiss konar skrautelda. 

2. gr. 

Enginn má flytja til landsins í söluskyni skotelda nema með leyfi lögreglustjórans í 

Reykjavík, er hefur á hendi yfirumsjón af hálfu lögregluyfirvalda með innflutningi skotelda til 
landsins. 

Í leyfisumsókn skal tilgreina framleiðslustað skotelda og eiginleika þeirra, svo sem tegund, 
stærð og samsetningu, þ.á.m. hvort notkun skotelda hefur í för með sér sprengingu, ásamt 

upplýsingum um hvort skoteldur gefur frá sér rautt ljós eða appelsínugulan reyk við notkun. 
Lögreglustjóri getur krafist þess, áður en hann tekur afstöðu til umsóknar um innflutn- 

ingsleyfi á skoteldum, að innflytjandi láti honum í té sýnishorn af fyrirhuguðum innflutningi, 

sem lögreglustjóri rannsakar eða lætur rannsaka á kostnað innflytjanda. 

Óheimilt er að tollafgreiða greindar vörur fyrr en leyfi liggur fyrir. 
Synji lögreglustjóri innflytjanda um innflutningsleyfi á skoteldum, getur innflytjandi 

skotið þeirri ákvörðun lögreglustjóra til dómsmálaráðherra. 

3. gr. 

Enginn má versla með skotelda í smásölu nema hann hafi til þess leyfi frá hlutaðeigandi 
lögreglustjóra og uppfylli að öðru leyti skilyrði laga nr. 46/1977 um skotvopn, sprengiefni og 
skotelda. 

Í sérstökum tilvikum er heimilt að veita félögum leyfi til þess að selja skotelda í smásölu, 
enda þótt þau hafi ekki verslunarleyfi. 

Aðeins skal veita þeim leyfi til sölu skotelda í smásölu, sem hafa til umráða fullnægjandi 
húsnæði til geymslu skoteldanna að mati hlutaðeigandi lögreglustjóra og slökkviliðsstjóra. 

Lögreglustjóri getur hvenær sem er og án sérstakrar heimildar krafist þess að fá aðgang 

að húsnæði þar sem verslað er með skotelda eða þar sem birgðir af þessum vörum eru 

geymdar. Heimilt er lögreglustjóra að taka sýnishorn af vörum þessum í sína vörslu til þess að 
rannsaka eða láta rannsaka eiginleika þeirra. 

Nú er húsnæði, framleiðsluháttum eða vörslu varanna ábótavant að mati lögreglustjóra, 

og getur hann þá til bráðabirgða lagt hald á skotelda eða sprengiefni, enda geri hann 

dómsmálaráðuneytinu tafarlaust viðvart um þá framkvæmd. 

d. gr. 

Skylt er innflytjanda skotelda að sjá um að allar tegundir skotelda, sem hann flytur til 

landsins og selur, séu með álímdum eða áprentuðum leiðbeiningum á íslensku, þar sem fram 
komi stutt lýsing á eiginleikum skoteldanna og hvernig beri að nota þá þannig að sem minnst 
hætta stafi af. Þar skal sérstaklega tekið fram ef óráðlegt þykir, að börn eða unglingar innan 16 

ára meðhöndli þá. Lögreglustjóri getur heimilað að minnstu og einföldustu tegundir skotelda 
verði ekki merktar, enda verði dreift vönduðum og skýrum leiðbeiningabæklingi til kaup- 
enda.
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Bannað er að selja eða afhenda þá barni eða unglingi innan 16 ára, ef slíks er getið í 

leiðbeiningunum. 

Öll sala á skoteldum til barna yngri en 12 ára er óheimil. 

S. gr. 

Óheimilt er að flytja inn og selja svokallaða „kínverja“, reyk- og lyktarsprengjur ýmiss 

konar og sprengikúlur. Einungis skal heimilt að flytja inn og selja svonefndar „púðurkerling- 

ar“, „tívolíbombur“, „stór rómversk kerti“ (big roman candels), „loftsprengjur“ (air bombs), 

„Flower Pots“ og „Air Travel“, til aðila er standa fyrir flugeldasýningum og lögreglustjóri 

hefur heimilað í því sambandi. Óheimilt er að flytja inn og selja alla aðra þá skotelda, hverju 

nafni sem nefnast, sem er skotið eða kastað og springa á jörðu niðri og geta verið hættulegir 

heilsu manna sökum sprengikrafts. 
Óheimilt er að breyta á nokkurn hátt skoteldi, þannig að hann hljóti aðra eiginleika en 

framleiðandi hans ætlaðist til. 

Dómsmálaráðuneytið ákveður hverju sinni, með umburðarbréfi til allra lögreglustjóra, 

hvort ástæða er til að banna frekar innflutning og sölu á tilteknum tegundum skotelda. 

Árlega skal lögreglustjórinn í Reykjavík halda fund með innflytjendum og skal síðan 

útbúinn listi yfir þær vörur sem bannaðar eru. 

6. gr. 

Almenn notkun og sala skotelda til almennings er óheimil, nema á tímabilinu 27. 

desember til 6. janúar, að báðum dögum meðtöldum, nema með leyfi lögreglustjóra. Þó er 

aðeins heimilt að skjóta upp eldri neyðarflugeldum, sé ekki um raunverulega neyð að ræða, á 

gamlárskvöldi og þrettándakvöldi fram til kl. 01.00 eftir miðnætti. 

Heimilt er lögreglustjórum að veita leyfi til flugeldasýninga í tengslum við hátíðahöld eða 

aðra skemmtistarfsemi, þar sem almenningi er heimilaður aðgangur. 

Undanþegnir hinu almenna banni um notkun skotelda á ofangreindu tímabili eru 

slysavarnarfélög og önnur hjálpar- og björgunarsveitarsamtök, ef notkun skoteldanna er liður 

í þjálfun meðlima þeirra eða annarra aðila, er þurfa starfa sinna vegna að kunna skil á meðferð 

skotelda í neyðartilvum. Jafnframt skal tilkynna lögreglu um slíkar æfingar. 

1. gr. 

Leyfi til að geyma skotelda veitir lögreglustjóri að fenginni umsögn slökkviliðsstjóra. 

Á geymslustað eða verslunarstað er skylt að hafa við höndina handslökkvitæki eða annan 

slökkvibúnað sem kveðið er á um í reglum um brunavarnir. 

8. gr. 

Brot á reglugerð þessari varðar viðurlögum samkvæmt VII. kafla laga nr. 46/1977. 

9. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 46/1977 um skotvopn, sprengiefni 

og skotelda og tekur gildi þegar í stað. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 258 7. 

desember 1964 um sölu og meðferð á flugeldum og öðrum skoteldum. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 19. desember 1988. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 
  

Hjalti Zóphóníasson.
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SAMÞYKKT 

um stjórn bæjarins Hafnar í Hornafirði og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I. KAFLI 
Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Hafnar er skipuð 7 bæjarfulltrúum kjörnum skv. 111. kafla sveitarstjórnar- 

laga 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 Hafnar skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga og annarra laga. 
Jafnframt fer bæjarstjórn með yfirstjórn stofnana og fyrirtækja á vegum bæjarins, að svo miklu 

leyti sem bæjarstjórn hefur ekki falið öðrum slíka yfirstjórn. 

4. gr. 

Bæjarstjórn skal gæta hagsmuna bæjarins og vera í fyrirsvari fyrir hann og vinna að 

sameiginlegum velferðarmálum bæjarbúa. 

S. gr. 

Bæjarstjórn annast þau verkefni, sem henni eru falin í lögum, reglugerðum og samþykkt- 

um. 
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 Hafnar 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. VIII. kafla sveitarstjórnarlaga. 

Ennfremur að ráða bæjarstjóra og aðra fasta starfsmenn bæjarins skv. VII. kafla 

fyrrnefndra laga sbr. og VI. kafla þessarar samþykktar. 

. Að setja samþykktir og gjaldskrár, eftir því sem lög mæla fyrir um og þörf krefur. 

. Að stjórna fjármálum bæjarins, stofnana hans og fyrirtækja, skv. VIII. kafla sveitarstjórn- 
arlaga sbr. og II. kafla samþykktar þessarar. 

4. Að ákveða stjórnkerfi bæjarins. 

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. ÁAætlunina 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 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 fjárhagsáætlunar 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 fjárhagsár- 
inu 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 bæjarstjórn. 
Samþykki bæjarstjórn 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. 

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. 

III. KAFLI 
Um fundarsköp bæjarstjórnar. 

12. gr. 

Bæjarstjórn heldur reglulega fundi tvisvar í hverjum mánuði, fyrsta og þriðja fimmtudag 

hvers mánaðar, og skulu fundir hefjast kl. 16.30 nema bæjarstjórn ákveði annað. Bæjarstjóri í 

samráði við forseta getur þó ákveðið að fella niður fundi eða halda aðeins einn fund í janúar og 
desember. 

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 eða 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. 

Bæjarbúum skal kunngert með auglýsingu, hvar og hvenær bæjarstjórnarfundir eru 

haldnir. 

15. gr. 

Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar, og skal dagskráin fylgja fundarboði. 

Á dagskrá bæjarstjórnarfundar skal taka: 
1. Lögákveðnar kosningar s.s. kosningar forseta bæjarstjórnar, kosningar nefnda, ráða og 

stjórna á vegum bæjarstjórnar, svo og kosningar eða ráðningar bæjarstjóra og bæjarritara. 

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. 60. 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 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 fylgigögnum. 

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 fjögurra ára. 

Sá er rétt kjörinn forseti, sem fengið hefur atkvæði meirihluta bæjarfulltrúa. Verði þeim 

atkvæðafjölda eigi náð, skal kjósa að nýju um þá tvo, sem flest atkvæði fengu. Hafi þrír eða 

fleiri bæjarfulltrúar fengið jafnmörg atkvæði, skal varpa hlutkesti, um hverja tvo skuli kjósa. 
Verður þá sá rétt kjörinn forseti bæjarstjórnar, sem fleiri atkvæði fær. Verði atkvæði jöfn, skal 
hlutkesti ráða kosningu. 

Forseti bæjarstjórnar stjórnar kjöri 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar, og skal sömu 

aðferð beitt við kosningu þeirra, sbr. næstu málsgrein hér að framan. Varaforsetar skulu 
kjörnir til jafnlangs tíma og forseti.
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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. 
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. Bæjar- 

stjórn 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 bæjarstjórnarfundum. 

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 meirihluti viðstaddra bæjarfulltrúa samþykkja slíkt afbrigði. 

24. gr. 

Bæjarstjórn afgreiðir mál að jafnaði við eina umræðu. Þó skal hafa tvær umræður með 
a.m.k. einnar viku millibili um eftirtalin málefni: 

1. Fjárhagsáætlun bæjarins og fyrirtækja hans. 

2. Arsreikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 

3. Samþykktir, reglugerðir og gjaldskrár, sem hljóta eiga staðfestingu ráðherra. 
4. Áætlanir fyrir bæinn, sem gilda eiga til lengri tíma, s.s. þriggja ára áætlanir og skipulagsá- 

ætlanir. 
5. Beiðni um fjárhagsaðstoð skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaga.
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25. gr. 

Bæjarfulltrúa er skylt að sækja alla bæjarstjórnarfundi nema lögmæt forföll hamli svo sem 
önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Sé bæjarfulltrúi forfallaður um stundarsakir skal hann 

tilkynna eða láta tilkynna forföllin í tæka tíð til bæjarstjóra, sem boðar þá varamann hans á 
fund. Bæjarfulltrúa er jafnframt skylt að tilkynna varamanni sínum forföll sín. Bæjarfulltrúa, 

sem forfallast um stundarsakir er heimilt að ákveða, hver varamanna hans taki sæti á 

bæjarstjórnarfundi og skal þá tilkynna það bæjarstjóra ella tekur varamaður sæti samkvæmt 

ákvæðum 1. og 2. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt, en ekki hefur hann 
atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn bæjarfulltrúi. 

26. gr. 
Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á bæjarstjórnarfundum. Bæjar- 

fulltrúi, 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. 

21. gr. 
Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. Þegar til umræðu er fundargerð bæjarráðs, 

annarra nefnda, ráða eða stjórna, skal bæjarfulltrúi taka fram, hvaða lið/liði fundargerðarinn- 

ar 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 krefur. 

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. 

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.
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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, ráða eða stjórna 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 atkvæðagreiðslunnar. 
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, ef bæjarfulltrúi óskar og bæjarstjórn 

samþykkir. 

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 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. 

34. 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.
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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. 

35. 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 sólarhring- 
um fyrir fund. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. 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 upplýsingaöflunar vegna 
starfa sinna. 

41. 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. 

- 42. 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
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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. 

43. 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. 

44. gr. 

Haga skal fundum bæjarstjórnar þannig, að bæjarfulltrúar eigi möguleika á að taka sér 

orlof árlega sbr. 12. gr. samþykktar þessarar. 

45. gr. 

Bæjarfulltrúi, sem vegna veikinda eða af öðrum ástæðum getur ekki sótt bæjarstjórnar- 

fund/-fundi tímabundið, getur tilnefnt hvern sem er af varamönnum sínum til að taka sæti sitt, 

meðan þannig hagar til. 

46. gr. 

Ákvæði þessa kafla um réttindi og skyldur bæjarfulltrúa gilda einnig um varamenn, sem 

sitja bæjarstjórnarfundi. 

V. KAFLI 
Bæjarráð, aðrar nefndir, ráð og stjórnir. 

47. 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 bæjarfull- 

trúa 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 eiga fulltrúa 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 þessara flokka/framboðsaðila, sem eiga 

fulltrúa í bæjarstjórn, en ekki bæjarráði, kost á setu í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétt 

þann tíma, sem fundir bæjarstjórnar falla niður vegna sumarleyfa sbr. 12. gr. samþykktar 

þessarar. 

49. gr. 

Bæjarráð skal að jafnaði halda fundi hálfsmánaðarlega. Fundardagur og tími skal 

ákveðinn í upphafi hvers kjörtímabils. Aukafundi skal halda, ef bæjarstjóri, formaður 

bæjarráðs eða a.m.k. tveir bæjarráðsmenn óska þess.



15. desember 1988 1323 Nr. 537 

50. gr. 
Bæjarstjóri undirbýr bæjarráðsfundi. Hann sér um, að bæjarráð sé boðað til fundar 

a.m.k. einum sólarhring fyrir fund. Aukafundi er heimilt að boða með styttri fyrirvara. Geti 

Kæjarráðsmaður 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. 

$1. 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. 

Bæjarritari er ritari bæjarráðs en í forföllum hans tilnefnir formaður ritara í hans stað. 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. Um 

fundarsköp bæjarráðs fer eftir sömu reglum og gilda um bæjarstjórn eftir því sem þær geta átt 
við. 

52. 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 bæjarfyr- 

irtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur þau fyrir bæjarstjórn í samræmi 

við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Bæjarráð annast ráðningar helstu starfsmanna bæjarins sbr. 

66. gr. 2. mgr. þessarar samþykktar. 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 veg. 

53. gr. 

Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef þess er óskað. 

54. gr. 

Bæjarstjórn kýs formenn og varaformenn nefnda, nema lög kveði á um annað. 

Ákvæði þessarar greinar tekur ekki til þeirra nefnda, þar sem önnur sveitarfélög en Höfn 

eiga einnig fulltrúa. 
Forseti bæjarstjórnar boðar nefnd saman til fyrsta fundar eða ákveður, hver skuli gera 

það. 

Formaður nefndar eða varaformaður í forföllum hans boðar eða lætur boða fundi í nefnd 

með a.m.k. eins sólarhrings fyrirvara.
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55. 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. 

56. gr. 

Nefndarfundur skal að jafnaði haldinn fyrir luktum dyrum. Nefnd getur kvatt á sinn fund 
einstaka starfsmenn bæjarins, ef hún telur þess þörf. Ennfremur getur nefnd boðið aðila að 

koma á sinn fund til viðræðna um tiltekin mál. 

57. gr. 
Formaður nefndar stýrir fundum. Ákvæði II. og IV. kafla samþykktar þessarar gilda um 

meðferð mála í ráðum, nefndum og stjórnum bæjarins, eftir því sem við á. 

58. 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. 

59. gr. 
Nefndir, ráð og stjórnir bæjarins skulu halda gerðabækur. Á fyrsta fundi nefndar skal 

kjörinn ritari, sem færa skal fundargerð í gerðabók. Með leyfi bæjarstjórnar getur nefnd 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. 

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 send 

bæjarstjóra í sérstöku erindi og lögð fyrir bæjarstjórn til endanlegrar afgreiðslu. 

ól. gr. 

Bæjarstjórn kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir: 

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

1. Bæjarráð. Þrír aðalfulltrúar í bæjarstjórn, sem aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 55. 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

2. Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara, skv. 84. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 

8/1986. 
3. Kjörstjórn við alþingiskosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 10. gr. laga 

nr. 52/1959 um kosningar til Alþingis. 
4. Fulltrúi og varafulltrúi á aðalfund Samtaka sveitarfélaga á Austurlandskjördæmi skv. 4. 

gr. laga Samtaka sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi samþykktum 25. og 26. ágúst 1983.



15 

17. 

18. 

19. 

20 

21. 

22. 
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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. S. gr. laga nr. 85/1985. 

. Atvinnumálanefnd. Sjö aðalmenn og jafnmargir til vara. Atvinnumálanefnd fylgist með 
atvinnumálum bæjarins og gerir tillögur til bæjarstjórnar. Atvinnumálanefnd annast 

verkefni stjórnarnefndar vinnumiðlunar skv. 9. gr. laga nr. 18/1985 um vinnumiðlun. 

. Áfengisvarnarnefnd. Sex aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 30. gr. áfengislaga nr. 82/ 

1969. 
. Barnaverndarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga um vernd 

barna og ungmenna nr. 53/1966. 

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

1978. 
Félagsmálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Félagsmálanefnd annast störf 

þau, sem framfærslunefnd eru falin skv. 26. gr. framfærslulaga nr. 80/1947. Jafnframt 

hefur félagsmálanefnd eftirlit með stjórn og rekstri leikvalla, dagvista og öldrunarmála. 

Hafnarstjórn. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 9. gr. hafnalaga nr. 69/1984. 
. Heilbrigðisnefnd Austur-Skaftafellssýslu. Þrír fulltrúar og þrír til vara skv. 6. gr. laga nr. 

81/1988 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

Húsaleigunefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 76. gr. laga nr. 44/1979 um 

húsaleigusamninga. 
. Kjörstjórnir við sveitarstjórnarkosningar. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 23. 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 
. Menningarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Hlutverk menningarnefndar er 

að efla listir og vísindi, þjóðleg fræði, standa fyrir sýningum og flutningi verka. 

. Óslandsnefnd. Tveir fulltrúar og jafnmargir til vara í Óslandsnefnd. Óslandsnefnd hefur 
umsjón og eftirlit með fólkvanginum í Óslandi skv. auglýsingu nr. 427/1982. 

. Skipulagsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Skipulagsnefnd hefur forgöngu 

um gerð skipulagstillagna, fjallar um skipulagstillögur er henni berast og hefur eftirlit 
með því að skipulagsákvæði séu haldin. 

- Skólanefnd grunnskóla. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 17.-18. gr. laga nr. 63/ 

1974 um grunnskóla. 

. Stjórn Hafnardeildar Tónskóla Austur-Skaftafellssýslu. Þrír aðalmenn og jafnmargir til 

vara. Stjórn Hafnardeildar fjallar sérstaklega um málefni Hafnardeildar Tónskóla 

Austur-Skftafellssýslu og hefur eftirlit með rekstri hans. 
. Stjórn sjúkrasamlags Austur Skaftafellssýslu. Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 

38. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar. 

Stjórn bókasafns. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga nr. 50/1976 um 

almenningsbókasöfn og reglugerð nr. 138/1978. 
Stjórn héraðsnefndar Austur-Skaftafellssýslu. Tveir fulltrúar og jafnmargir til vara. 

Veitunefnd. Þrír aðalfulltrúar og jafnmargir til vara. Veitunefnd fer með málefni hitaveitu 
skv. reglugerð nr. 184/1988 og vatnsveitu skv. reglugerð nr. 61/1982. 

„Stjórn verkamannabústaða. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. $3. gr. laga nr. 86/ 

1988 um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

Umferðarnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara sbr. 116. gr. umferðarlaga nr. 50/ 
1987. Umferðarnefnd hefur forgöngu um skipulag umferðarmála í samráði við skipulags- 
nefnd og hefur eftirlit með framkvæmd þeirra. 

Umhverfismálanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Umhverfisnefnd annast 

störf gróðurverndarnefndar skv. 19. gr. laga um landgræðslu nr. 17/1965 og náttúru- 
verndarnefndar skv. 3. gr. náttúruverndarlaga nr. 47/1971.
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23. Æskulýðs- og íþróttanefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin hefur eftirlit 

með æskulýðs- og íþróttastarfi á vegum bæjarins. 

24. Fulltrúi á landsþing Sambands ísl. sveitarfélaga. Einn aðalamaður og einn til vara. 

25. Einn forðagæslumaður og annar til vara sbr. heimild í 2. mgr. 54. gr. búfjárræktarlaga nr. 

31/1973. 
26. Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmaður og annar til vara skv. 5. gr. laga nr. 

9/1955 um Brunabótafélag Íslands. 

62. gr. 

Bæjarstjórn getur kosið sérstakar starfsnefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum 

verkefnum. Umboð slíkra nefnda fellur niður í lok kjörtímabils og fyrr ef verkefni nefndar er 

lokið. 
Bæjarstjórn getur þó afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er. 

63. gr. 
Nefndarmenn eiga rétt á þóknun fyrir störf sín samkvæmt reglum, sem bæjarstjórn setur, 

nema annað sé tekið fram í lögum eða reglugerðum. 

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 bæjarráði. 

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, nema bæjarstjórn feli það öðrum. 

Bæjarstjóra er skylt að hafa ákveðinn viðtalstíma, sem auglýstur er á skrifstofu bæjarins. 

66. gr. 

Bæjarstjórn ræður bæjarritara og veitir honum lausn frá störfum. 
Bæjarstjóri í samráði við bæjarráð ræður aðra fasta starfsmenn og veitir þeim lausn frá 

störfum nema bæjarráð ákveði annað eða að vald til slíks sé að lögum fengið öðrum aðilum 

eða á annan veg mælt fyrir í reglugerðum um sérmál tiltekinna stofnana. 
Fastar stöður skulu auglýstar til umsóknar á opinberum vettvangi nema bæjarráð heimili 

annað. Bæjarráð getur ákveðið hver almenn skilyrði skuli gilda um ráðningu í stöður hjá 
bænum. 

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.
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Gera skal skriflegan ráðningarsamning við fastráðna starfsmenn, þar sem m.a. skal 

kveðið á um ráðningartíma og uppsagnarfrest sbr. 4. mgr. svo og starfssvið þeirra. Um kaup 
og kjör fer eftir ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningum. 

Bæjarstjóri ræður lausráðna starfsmenn í samráði við forstöðumenn stofnana eftir 
reglum, sem bæjarráð setur. Um kaup og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi 
stéttarfélaga. 

67. gr. 

Bæjarstjórn ákveður með sérstökum samþykktum, hver störf skulu talin föst störf hjá 

bænum og fyrirtækjum hans, auk þeirra starfa, sem samkvæmt lögum og reglugerðum eru 
talin föst störf. 

VII. KAFLI 
Gildistökuákvæði 

Samþykkt þessari verður ekki breytt nema að undangenginni umræðu á tveimur fundum í 

bæjarstjórn Hafnar, samþykki meirihluta atkvæða og staðfestingu félagsmálaráðuneytis. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Hafnarhrepps hefur sett, samkvæmt ákvæðum 3. mgr. 
7. gr. og 49. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, staðfestist hér með til að öðlast gildi 31. 

desember 1988, og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 

felld samþykkt um stjórn hreppsmála Hafnarhrepps í Austur-Skaftafellssýslu nr. 333/1983. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. desember 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Þórhildur Líndal. 

20. desember 1988 REGLUGERÐ Nr. 538 

um bann við línuveiðum á Breiðafirði. 

1. gr. 
Frá og með 1. janúar 1989 til og með 15. febrúar 1989 eru allar línuveiðar bannaðar á 

svæði, sem markast af eftirfarandi punktum: 

1. 6512 48 N - 24934' 41 V 
2. 6521 37 N - 2427) 50 V 
3. 65'11' 28 N - 23246' 05 V 
4. 6507 18N - 2414 04 V 

2. gr. 
Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 

31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að hætti 
opinberra mála. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 
eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 20. desember 1988. 

F.h.r. 

Jón B. Jónasson. 
  

Þórður Eyþórsson.
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SAMÞYKKT 
um forkaupsrétt Ísafjarðarkaupstaðar að fasteignum innan sveitarfélagsins. 

7. desember 1988 

Skv. heimild í lögum nr. 22 23. júní 1932 og 26. grein skipulagslaga nr. 19. 21. maí 1964 

hefur bæjarstjórn Ísafjarðar samþykkt að áskilja sér forkaupsrétt að eftirtöldum fasteignum. 

Aðalstræti 26a lóð, íbúðarhús Sveinn Falsson 
Gunnfríður Magnúsdóttir 
Ingibjörg Kristjánsdóttir 

Aðalstræti 37 iðnaðarhús Steinþór Friðriksson 

Trésmíðav. Reynir 

v/Aðalstræti lóð, skúr Kjartan Guðmundsson 
Níels Guðmundsson 
Sigurður Guðmundsson 

Sæmundur Guðmundsson 

Árnagata vöruskemma Rörverk hf. 

Ásgeirsgata vöruskemma Eimskipafélag Íslands 

Austurvegur 14 íbúðarhús Petrína Georgsdóttir 

Brunngata 7 lóð, íbúðarhús 

Jón Hansson 

Lífeyrissj. Vestf. 

v/Brunngötu lóð Db. M. Bernharðssonar 

Dagverðadalur sumarbústaður Haraldur Jónsson 

Dagverðadalur sumarbústaður Brynjólfína Jenssen 

Dagverðadalur sumarbústaður María Sigurðardóttir 
Dagverðadalur sumarbústaður Sigtryggur Jörundsson 
Dagverðadalur sumarbústaður Hjördís Óskarsson 
Dagverðadalur sumarbústaður Bæring Jónsson 

Dagverðadalur sumarbústaður Ólöf Kristjánsdóttir 
Dagverðadalur sumarbústaður Sigurður Sigurðsson 
Dagverðadalur sumarbústaður Þórir Sigurðsson 

Dagverðadalur sumarbústaður Guðm. E. Guðmundsson 

Dagverðadalur sumarbústaður Oddur Pétursson 

v/Djúpveg iðnaðarhús Kotri hf. 
v/Djúpveg iðnaðarhús Gunnar og Ebeneser 
v/Djúpveg geymsla Gunnar og Ebeneser 

Eyrarhlíð fiskhjallur 2 stk. Eyjólfur G. Ólafsson 

Eyrarhlíð fiskhjallur 1 stk. Óskar Þórarinsson 
Eyrarhlíð fiskhjallur 1 stk. Anton Ingibjartsson 

Matthías Vilhjálmsson 

Eyrarhlíð fiskhjallur 1 stk. Ole N. Olsen 
Eyrarhlíð fiskhjallur 1 stk. Guðni Ingibjartsson 

Eyrarhlíð fiskhjallur 1 stk. Finnbogi Jónsson 

Eyrarhlíð fiskhjallur 1 stk. Á gúst Einarsson 

Eyrarhlíð fiskhjallur 2 stk. Óskar Þórarinsson 

Eyrarhlíð fiskhjallur 1 stk. Matthías Vilhjálmsson 

Eyrarhlíð fiskhjallur Í stk. Magnús Elíasson
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Eyrarhlíð 

Eyrarhlíð 

Engjavegur 3 

Fjarðarstræti 14 

Fjarðarstræti 16 

Fjarðarstræti 18 
Fjarðarstræti 20 

Fjarðarstræti 20a 

Fjarðarstræti 20b 
Fjarðarstræti 24 
Fjarðarstræti 32 

Fjarðarstræti 32 
Fjarðarstræti 32 
Fjarðarstræti 38 

Fjarðarstræti $1 

Fjarðarstræti 5 

Fjarðarstræti 11 

Fjarðarstræti 11 

Fjarðarstræti 11 

Fjarðarstræti 17 

Heiðarbraut 14 

v/Heiðarbraut 

v/Hjallaveg 

Hlíðarvegur $1 

Hnífsdalsvegur 27 
Hnífsdalsvegur 35 

Ísafjarðarvegur 6 

Leiti 

Mjallargata 1 

Neðstikaupstaður 
Neðstikaupstaður 

Neðstikaupstaður 
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fiskhjallur 1 stk. 

fiskhjallur 1 stk. 

íbúðarhús 

lóð, íbúðarh., skúrar 

iðnaðarhús, bílsk. 

lóð, íbúðarhús 

iðnaðarh. bílskúr 

iðnaðarh. bílskúr 

iðnaðarh. 

íbúð, félagsheimili 

lóð, íbúðarhús 

lóð, íbúðarhús 

bílskúr 

lóð, íbúðarhús 

íbúðarhús 

verslunarhús 

lóð, íbúðarhús 

íbúð, versl. skúr 

versl., skúrar 

lóð, íbúð, skúr 

fjárhús, hlaða 

fjárhús, hlaða 

áhaldahús 

lóð, íbúðarhús 

lóð og hús 

íbúðarhús 

íbúð, fjárh. land 

hænsnahús 

lóð 

iðanðarh. skrifst. 
járnsmiðja 

vörugeymsla 
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Arnór Sigurðsson 
Hermann Sigurðsson 
Eyjólfur G. Ólafsson 

Guðrún Jónsdóttir 

Guðmundur Árnason 

Hjalti M. Hjaltason 

Efnal. Albert 
Óli Reynir Ingimarsson 
Jón Kristjánsson 
Ísafjarðarsöfnuður 

Skátafélagið 

Hilmar og Sigmundur 
Helgi Geirmundsson 

Kaupfélag Ísfirðinga 
Gunnlaugur Jónasson 
Vigur hf. 
Hvítasunnusöfnuður 
Kristján B. Sigmundsson 

Þorgils Árnason 

Þorgils Árnason 
Jónína E. Þorvarðardóttir 
Guðbjartur Ólafsson 

Héðinn Ólafsson 
Ásgeir Vilhjálmsson 

Höskuldur Guðmundsson 
Valgerður Pálmadóttir 
Jóhann Benediktsson 
Margrét Leósdóttir 
Skóverslun Leós 
Jónas Magnússon 
Vilberg Vilbergsson 
Db. Ástu Eggertsdóttur 
Jónas Magnússon 

Vilberg Vilbergsson 
Jóhann Eiríksson 

Gunnar Þórðarson 

Kristján Jónsson 

Vegagerð ríkisins 

Alf Överby 

Þröstur Marsellíusson 

Indriði Guðmundsson 

Ingibjörg Guðmundsdóttir 

Rækjuv. Bakki 

Sigurður Guðmundsson 

Ísverk hf. 

Guðmundur Marsellíusson 

Guðmundur Marsellíusson 

Guðmundur Marsellíusson
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Norðurvegur 2 

Seljalandsvegur 50 
Seljalandsvegur 

Seljalandsvegur 64a 
Seljalandsvegur 64a 
Seljalandsvegur 78 

Seljalandsvegur 78 

Seljalandsvegur 79 

Seljalandsvegur 84a 
Seljalandsvegur 85 

Seljalandsvegur 87 
Seljalandsvegur 87 
Seljalandsvegur 

Seljalandsvegur 

v/Skutulsfj. br. (Karlsá) 

Silfurgata 9a 

Silfurgata 12 

Skógarbraut 3 

Skógarbraut 3 

v/Skógarbraut 

Skólavegur 13 

Smiðjugata 12 n-endi 

Stekkjargata 4 

Stekkjargata 

Stekkjargata 25 
Stekkjargata 29 

Stekkjargata 31 

Stekkjargata 31 

Stekkjargata 33 
Stekkjargata 38 
Stekkjargata 40 

Stekkjargata 40 

Suðurgata 

Suðurgata 

Sundstræti 11 

Sundstræti 14 

Sundstræti 15 

Sundstræti 20 

Urðarvegur 10 

Urðarvegur 10 
Urðarvegur 11 

v/Urðarveg 
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lóð, íbúðarhús 

skúr 

lóð 

íbúðarhús 

fjárhús, hlaða 

fiskv. rækjust. 

hjallur 

íbúðarhús 

íbúðarhús 

íbúðarhús, geymsla 

íbúðarhús 

bílskúr 

sumarb., fjárhús, hlaða 

söluskáli 

fjárhús, hlaða 

lóð, íbúðarhús 

lóð, íbúðarhús 

íbúðarhús 

fjárhús, hlaða 

skúr 

lóð 

lóð, íbúð 

íbúðarhús 

íbúðarhús 

íbúðarhús, geymsla 
íbúðarhús 

íbúðarhús 

geymsla 

iðnaðarhús 

fiskverkun 

fjárhús, hlaða 

íbúðarhús 

geymsluhús 

trésmíðaverkstæði 

lóð, íbúðarhús 

íbúðarhús 

lóð, íbúðarhús 

smíðahús 

íbúðarhús 

fjós, hlaða 

íbúðarhús 

bílskúr 
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Sigurvin Sigurvinsson 

Eiríkur Guðjónsson 
Db. Ástu Eggertsdóttur 

Kristján Guðjónsson 

Kristján Guðjónsson 
Þórður Júlíusson 
Þórður Júlí usson 
Margrét Ssinsdóttir 
Úrsúla M. ristjánsdóttir 
Ragna Jón:dóttir 
Kjartan Sigmundsson 

Kjartan Sigmundsson 
Guðrún Valgeirsdóttir 
Matthías Vilhjálmsson 
Magnús Árnason 

Hjörtur Sturlaugsson 

Salmar Jóhannsson 
Ingibjörg Snorradóttir 

Pétur S. Kristjánsson 

Db. Sigmundar Guðnasonar 
Db. Sigmundar Guðnasonar 

Búnaðarfélag Eyrarhrepps 

Leifur Pálsson 

Db. Kristjóns Daníels 

Magnús R. Magnússon 
Miðfell hf. 
Magnús Benediktsson 

Úlfar Önundarson 
Rannveig Vilhjálmsdóttir 

Rannveig Vilhjálmsdóttir 
Litli leikklúbburinn 
Óskar Friðbjarnarson 

Valdimar Ágústsson 

Valdimar Ágústsson 

Fiskiðjan 

Rörverk hf. 

Sesselja Þórðardóttir 

Michael E. Gunther 

Jóhann S. Árnason 

Magnús Arnórsson 

Sigmundur Falsson 
Jakob Falsson 

Andrés Jónsson 

Einar Guðmundsson 

Einar Guðmundsson 

Sveinbjörn Veturliðason 

Andrés Jónsson
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ofan Urðarvegar 
ofan Urðarvegar 

Árbær 

Brautarholt 

Efri-Tunga 

Fagrihvammur 

Fossar, Engidal 

Fremri Hnífsdalur 

Góustaðir 

Heimabær III 

Heimabær IV 

Heimabær V 

Hraun 

Kolfinnustaðir 

Seljaland 

Tunga 

Efri-Engidalur 

Efri-Engidalur 
Neðri-Engidalur 

Fremri-Arnardalur 

Fremri-Arnardalur 

Fremri- Arnardalur 

Fremrihús Arnardal 

Heimabær Arnardal 

Heimabær Arnardal 

Holt Arnardal 

Ytrihús Arnardal 

Arnardalur 

Hnífsdalur: Öll ræktuð og óræktuð tún og stykki í einkaeign. 
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fjárhús, hlaða 

fjárhús, hlaða 

land, mannvirki 

land, mannvirki 

land, mannvirki 

land, mannvirki 

land, mannvirki 

land, mannvirki 

land, mannvirki 

land, mannvirki 

land, mannvirki 

land, mannvirki 

land, mannvirki 

íbúðarhús 

íbúðarhús, hesthús 

mannvirki, land 

mannvirki, land 

sumarbúst. lóð 

mannvirki, land 

land 

íbúðarhús, fjárhús 

hlaða, land 

mannvirki, land 

mannvirki, land 

íbúðarhús 

íbúðarhús, land 

mannvirki, land 

sumarbústaður 
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Db. Vilmundar Veturliðasonar 

Db. Veturliða Guðbjartssonar 

Db. Guðmundar Guðmundssonar 

Raguel Hagalínsson 

Jóhann P. Ragnarsson 

Gestur Benidiktsson 

Andrés Jónsson 

Jón Kristjánsson 

Kristján Kristjánsson 

Sigurður Sveins. o.fl. 

Bjarni Þórðarson 
Hraðfrystih. Hnífsdal 
Db. Vernharðs Jósefssonar 

Hjálmar Sigurðsson 

Einar Halldórsson 

Jón B. Hjartarson 

Sigurjón Halldórsson 

Bjarni Halldórsson 

Jón Magdal Jónsson 

Magdalena Jónsdóttir 

Db. Péturs Jónatanssonar 

Db. Halldóru Katarin. 

Db. Guðmundar Sæmundssonar 

Db. Guðmundar Sæmundssonar 

Db. Halldóru Katarin. 

Marvin Kjarval 

Ingi Marvinsson 

Eyvindur Eiríksson 

Guðjón Eiríksson 

Db. Höskuldar Árnasonar 

Börn Jóns Þórðarsonar 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá dagsetningu hennar að telja. 

Birtist hún hér með til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

F. h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 

Félagsmálaráðuneytið, 7. desember 1988. 

  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REGLUGERÐ 

um almenna heimild til að binda inn- og útlán við reikningsgengi 

SDR og ECU. 

1. gr. 

Viðskiptabönkum skv. lögum nr. 86/1985 og sparisjóðum skv. lögum nr. 87/1985 er 
einum 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. 

Gengisbundin innlán með skemmri binditíma en tvö ár skulu uppfylla ákvæði bráða- 
birgðalaga nr. 14 20. maí 1988, sbr. bráðabirgðalög nr. 44 31. maí 1988. 

2. gr. 

Gengisbinding skal miðuð við reikningsgengi. Reikningsgengi er kaupgengi Seðlabank- 
ans 21. dag undanfarandi mánaðar á reikningseiningu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (SDR) eða 
Evrópureikningseiningu (ECU) og breytist hinn 1. hvers mánaðar. Falli gengisskráning niður 
á hinum ofangreinda viðmiðunardegi skal síðasta skráða kaupgengi SDR eða ECU lagt til 
grundvallar. 

Gengisbinding verði þannig að innborganir miðist við hlutaðeigandi reikningsgengi eins 
og það er ákveðið skv. 1. mgr. 1. dag næsta mánaðar en beri sérstakar verðbætur 
hlutaðeigandi banka eða sparisjóðs innan mánaðar. Útborganir af reikningum þessum innan 

mánaðar bera einnig sérstakar verðbætur frá 1. degi útborgunarmánaðar til útborgunardags. 

3. gr. 

Nú eru aðstæður sérstakar að mati viðskiptabanka eða sparisjóðs og getur hann þá 
hafnað móttöku fjár á slíkan innlánsreikning. Innstæður skulu vera lausar til útborgunar 
tiltekna tvo mánuði á tólf mánaða tímabili. 

4. gr. 

Viðskiptabönkum og sparisjóðum er jafnframt heimilt að lána út fé sem samsvarar 

innstæðum á 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 gjalddagi er, sbr. 2. gr. um gengistengingu. 

5. gr. 
Öðrum aðilum en um getur í 4. gr. er einnig heimilt að lána út fé með ákvæðum þess efnis 

að greiðslur, þar með taldir vextir, skuli breytast í hlutfalli við reikningsgengi SDR og ECU, 

sbr. 2. og 4. gr. reglugerðar þessarar. 

6. gr. 

Seðlabankinn skal auglýsa í Lögbirtingablaði nánari reglur um gengisbundin inn- og 

útlán, sbr. 36. gr. laga nr. 13/1979, svo og reikningsgengi það sem gildir í hverjum mánuði. 

1. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 3. mgr. 65. gr., sbr. b-lið 4. tl.1. mgr. 39. gr. 

laga nr. 13/1979, um stjórn efnahagsmála o.fl., og öðlast gildi frá og með 1. janúar 1989. 

Viðskiptaráðuneytið, 27. desember 1988. 

Jón Sigurðsson.   
Jón Ögmundur Þormóðsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir sambýli. 

Skilgreiningar. 

1. gr. 

Sambýli eru heimili fámennra hópa fatlaðra sem skulu vera í almennum íbúðahverfum 
eða annars staðar sem henta þykir og líkjast venjulegum heimilum. Við sambýli skal vera að 
minnsta kosti einn fastur starfsmaður og starfsemi þess er háð leyfi félagsmálaráðuneytisins, 

sbr. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 41/1983 um málefni fatlaðra. 

Húsnæði fyrir sambýli getur verið íbúð í fjölbýlishúsi, raðhús, einbýlishús eða annað 

húsnæði sem flokkast undir almennt íbúðarhúsnæði. Ennfremur getur eitt sambýli verið í 
fleiri íbúðum, enda séu þær nálægar hver annarri. 

2. gr. 

Fatlaðir 16 ára og eldri skulu eiga þess kost að búa á sambýlum samkvæmt ákvæðum 
reglugerðar þessarar. 

Markmið. 

3. gr. 

Markmið sambýla er að efla sjálfstæði og færni íbúanna, í því skyni að þeir verði eins 

sjálfbjarga og ráðandi um eigin hagi og kostur er. Til að ná þessu markmiði skal veita íbúunum 

leiðsögn eftir þörfum og kappkosta að hafa þá með í ráðum um allt sem varðar einkahagi 
þeirra, sem og heimilishagi. 

4. gr 

Íbúar á sambýlum skulu eiga þess kost að sækja skóla, dagvist eða vinnu utan heimilis. 

Þjónusta. 

S. gr. 

Á sama sambýli getur búið fólk mismunandi fatlað. Þjónusta á sambýlum skal því vera 
mismikil eftir fötlun og þörfum íbúanna, og skal fjöldi stöðugilda á sama hátt vera breytilegur, 
og miðast við eftirfarandi þjónustuþörf fatlaðra: 

a) Þar sem búa fjölfatlaðir er þarfnast mikillar aðstoðar við daglegar athafnir verði 

starfsmenn allan sólarhringinn. 
b) Þar sem búa fatlaðir með alvarleg hegðunarvandkvæði og þarfnast umönnunar af þeim 

sökum verði starfsmenn allan sólarhringinn. 

c) Þar sem búa fatlaðir er þarfnast töluverðrar aðstoðar við athafnir daglegs lífs verði 
starfsmenn allan sólarhringinn. 

d) Þar sem búa fatlaðir er geta að miklu leyti séð um sig sjálfir, verði séð fyrir aðstoð og 
stuðningi í daglegu lífi. 

e) Þar sem búa fatlaðir er geta að mestu leyti séð um sig sjálfir, verði séð fyrir leiðbeiningum 

eða stuðningi í daglegu lífi, þó án stöðugrar viðveru starfsmanns. 

Mat á fjölda stöðugilda skal fara fram þegar sambýli tekur til starfa og síðan árlega. 

Félagsmálaráðuneytið skal sjá til þess að slíkt mat fari fram. 

Fjöldi og val íbúa. 
, 6. gr. 

A hverju sambýli skulu að jafnaði vera 5-7 íbúar og skulu þeir eiga kost á sérherbergjum.
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7. gr. 

Við val íbúa á sambýli skal þess gætt að íbúahópurinn sé hæfilega fjölbreyttur m.t.t. aldurs, 

færni og áhugasviða. Ennfremur skal leitast við að hafa væntanlega íbúa og aðstandendur 
þeirra með í ráðum hvað þetta snertir. 

Það skal vera meginregla að á sambýlum búi fólk af báðum kynjum. 

Gera skal ráð fyrir að fólk í sambúð geti búið á sambýlum. 

Menntun og ábyrgð starfsfólks. 

8. gr. 
Á sambýlum skal að öðru jöfnu starfa fólk með menntun í meðferð og umönnun fatlaðra. 

9. gr. 

Forstöðumaður sambýlis skal bera ábyrgð á starfsemi þess, þ.m.t. starfsmannahaldi, 
daglegum fjárreiðum íbúa sem ekki geta annast þær sjálfir, innra starfi sambýlisins, samstarfi 

við aðstandendur og samskiptum við vinnustaði, dagvist og skóla íbúanna. Ennfremur skal 
forstöðumaður stuðla sem best að velferð íbúanna og kappkosta að þeim nýtist almenn 

þjónusta sem í boði er á hverjum tíma sem og þeirri sérfræðilegu ráðgjöf, sem fáanleg er hjá 

svæðisstjórnum. 
Starfsfólk sambýlis skal hafa samstarf við vinnustaði og aðrar stofnanir, sem íbúarnir hafa 

samskipti við, eftir því sem þörf krefur. 

10. gr. 

Umsókn um vistun á sambýli skal senda til viðkomandi svæðisstjórnar sem mælir með 
vistun á sambýli að höfðu samráði við forstöðumann og viðkomandi greiningar- og ráðgjafar- 
aðila sbr. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 41/1983. Ennfremur þarf til að koma samþykki handhafa 
starfsleyfis þegar sambýli er rekið af félagi fatlaðra. 

Sé umsókn um vistun synjað er hægt að vísa málinu til stjórnarnefndar, sem leitar lausnar 

sbr. 8. gr. laga nr. 41/1983. 
Hvað varðar brottflutning íbúa af sambýli vísast til 9. gr. reglugerðar nr. 393/1986 um 

svæðisstjórnir málefna fatlaðra. 

Rekstur. 

11. gr. 

Ríkissjóður greiðir laun starfsmanna á sambýlum. Launakjör starfsmanna ráðast af 
samningum fjármálaráðuneytisins og viðkomandi stéttarfélaga eða heildarsamtaka þeirra. 

Til annarra rekstrargjalda, þ.e. sameiginlegra þarfa íbúanna, verði varið allt að 75% af 

samanlögðum örorkulífeyfi og tekjutryggingu eða jafngildi þess, sjá nánar 3. mgr. 

Til sameiginlegra þarfa íbúanna teljast m.a. fæðiskostnaður, rafmagns- og hitakostnað- 
ur, opinber gjöld, kaup á heimilistryggingu, afnotagjald síma, sjónvarps og útvarps, eðlilegt 

viðhald og afnot af húsnæði sé um leiguhúsnæði að ræða. 
Kappkosta skal að gæta hagsýni í rekstri til að tryggja íbúunum ráðstöfunarfé. 
Forstöðumaður skal halda bókhald um fjárframlag íbúa til rekstrar sambýlis og er hann 

ábyrgur gagnvart handhafa starfsleyfis, íbúum eða umboðsmönnum þeirra um meðferð 

rekstarfjármuna. 
Gögn þar að lútandi skal leggja fyrir handhafa starfsleyfis og eftirlitsaðila sbr. 11. gr. laga 

nr. 41/1983 eigi sjaldnar en einu sinni á ári. 

12. gr. 

Um stofnkostnað sambýla fer samkvæmt 26. gr. laga nr. 41/1983 um málefni fatlaðra og 

reglugerð um stofnkostnað nr. 328/1986.
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Starfsleyfi og eftirlit. 

13. gr. 

Leyfi til stofnunar og rekstrar sambýla veitir félagsmálaráðuneyti, skv. 1. mgr. 11. gr. 

laga nr. 41/1983 um málefni fatlaðra. 

Þegar sótt er um starfsleyfi skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um stofnkostnað, staðsetn- 

ingu, stærð og ástand húsnæðis, fjölda íbúa og þörf fyrir starfsfólk og annað er varðar eðli og 

umfang starfseminnar. 

14. gr. 

Eftirlit með rekstri sambýla er í höndum viðkomandi svæðisstjórna sbr. 2. mgr. 11. gr. 

laga nr. 41/1983 eða í höndum félagsmálaráðuneytis sbr. 3. mgr. sömu greinar. 

Reglugerð þessi sem sett er skv. 12. gr. laga nr. 41/1983 um málefni fatlaðra staðfestist 

hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1989. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. desember 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Berglind Ásgeirsdóttir. 

15. desember 1988 Nr. 542 

REGLUGERÐ 

um holræsi og holræsagjöld á Laugarbakka, Ytri-Torfustaðahreppi í 

V-Húnavatnssýslu. 

1. gr. 

Þegar hreppurinn hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði, eða þar sem 
hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun eldri holræsa, er þeim húseigendum, er 

þar eiga hús að eða í námunda við, skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt 

skólp frá því út í aðalræsi. Regnvatn af húsum og lóðum skal einnig, eftir því sem unnt er, leiða 

í ræsi. Vanræki einhver að láta gera holræsi (frá húsi að göturæsi) innan hæfilegs frests, getur 

hreppsnefnd látið vinna verkið á hans kostnað. Sama gildir, ef húseigandi vanrækir viðhald 
heimæðar. 

2. gr. 

Öl framkvæmdaþörf, sem holræsakerfi staðarins varða, svo sem: viðhald, endurbætur, 

viðauka og umsjón alla, annast hreppsnefnd, eða þeir menn, sem hreppsnefnd felur það, 

undir hennar umsjón. 

Er engum heimilt að leggja ræsi í aðalræsi nema með leyfi þessara aðila, og er mönnum 

skylt að hlíta í öllu fyrirmælum þeirra um gerð og legu ræsis og annað þess háttar, er máli 

skiptir í sambandi við það. 
Sveitarstjóri annast reikningshald og fjárreiður holræsagerðarinnar. 

3. gr. 

Kostnaður allur við holræsakerfið greiðist úr sveitarsjóði. Til að standast þann kostnað 

ber hverjum húseiganda, sem tengir heimæð við aðalæð, að greiða tengigjald, samkvæmt 

ákvörðun hreppsnefndar. Einnig ber hverjum húseiganda, sem á hús við veg, götu eða opið 

svæði, þar sem holræsi er lagt í, að greiða holræsagjald til hreppsins, sem miðast við
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fasteignamat húss og lóðar 0,15% samkvæmt núverandi fasteignamati, þó aldrei lægra en 
2.300.00. 

Tengigjald einbýlishúss er kr. 3.500.00. 
Tengigjöld í fjölbýlishúsi er kr. 3.500.00 fyrir fyrstu íbúð, en kr. 2.300.00 á íbúð umfram 

þá fyrstu. 
Tengigjöld fyrir atvinnuhúsnæði er kr. 7.000.00. 
Gjöld þessi eru miðuð við byggingarvísitölu 248 stig og breytast samkvæmt henni. 

Gjöld þessi getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað eftir aðstæðum um 50% án samþykkis 
ráðuneytis. 

4. gr. 

Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu holræsagjalds gagnvart hreppsnefnd. Kröfur sem 
hreppsnefndin kann að öðlast samkv. 1. og 3. gr., má taka lögtaki á kostnað gjaldanda og eru 

gjöld þessi tryggð með lögveði í húseigninni í tvö næstu ár eftir gjalddaga með forgangsrétti 
fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 

Gjalddagi holræsagjalds er 15. janúar ár hvert. 

5. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við samkv. lögum. Mál 

út af brotum á reglugerð þessari skal farið með að hætti opinberra mála. 
Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Ytri-Torfustaðahrepps í V- 

Húnavatnssýslu staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að 

öðlast gildi 1. janúar 1989. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. desember 1988. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 543 21. desember 1988 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 201/1981 um iðgjald til slysatrygginga 

skv. 36. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar. 

1. gr. 

3. gr. hljóði svo: 
Iðgjald álagt árið 1989 skal nema 0,23% af gjaldstofni samkvæmt 2. gr. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett skv. 36. gr. laga nr. 67/1971 og öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur 

úr gildi reglugerð nr. 208/1988. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 21. desember 1988. 

Guðmundur Bjarnason.   
Jón Ingimarsson.
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AUGLÝSING 
um fjárhaldsstjórn Hofsóshrepps. 

Á grundvelli 91. gr. sveitarstjórnarlaga ákvað félagsmálaráðuneytið hinn 12. desember 
sl. að svipta hreppsnefnd Hofsóshrepps fjárforráðum sveitarfélagsins. 

Jafnframt hefur verið skipuð fjárhaldsstjórn til 1. apríl 1989. Í henni eiga sæti: 
Húnbogi Þorsteinsson, skrifstofustjóri, formaður, 

Karl Kristjánsson, viðskiptafræðingur og 
Magnús E. Guðjónsson, framkvæmdastjóri. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. desember 1988. 

Jóhanna Sigurðardóttir. 
  

Berglind Ásgeirsdóttir. 

21. desember 1988 Nr. 545 

REGLUGERÐ 
um iðgjöld til slysatrygginga samkvæmt 4. mgr. 36. gr. laga nr. 67/1971, 

um almannatryggingar, sbr. 5. gr. laga nr. 59/1978. 

1. gr. 
Eigendur ökutækja og aflvéla, sbr. c-lið 29. gr. laga nr. 67/1971, skulu standa skil á föstu 

ársiðgjaldi til slysatrygginga sem hér segir: 
kr. 

Vegna bifreiðar .............. 0. 400 
Vegna bifhjóls............0. 00 400 
Vegna reiðhjóls með hjálparvél .............. 00... 400 
Vegna vélsleða ............000 400 
Vegna heimilisdráttarvélar ............... 0... 400 
Vegnarafstöðvar ..............0.. 0. 200 
Vegna súgþurrkunartækis ................ 0. 200 
Vegna heyblásara.............2.. 0. 200 
Vegnatrillubáta............... 0... 1600 

2. gr. 
Vegna nýskráningar skrásetningarskyldra ökutækja skal innheimta ársiðgjöld til þess 

tíma, er færa skal ökutækið næst til skoðunar skv. reglum á hverjum tíma. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. 36. gr. laga nr. 67/1971, um almannatryggingar, sbr. 5. 

gr. laga nr. 59/1978 tekur gildi frá og með 1. janúar 1989. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð 
nr. 508/1986 með sama heiti. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 21. desember 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Jón Ingimarsson.
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REGLUGERÐ 

um (2.) breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og ávísun lyfja, 

afgreiðslu þeirra og merkingu nr. 421/1988. 

1. gr. 

7. gr., 1. málsgrein orðist svo: 
„Lyfseðill skal ritaður með bleki eða vélritaður á staðlað eyðublað í því formi, sem greint 

er í viðauka 1 með reglugerð þessari. Lyfseðill skal vera greinilega ritaður og án tvímæla og 

engar skammstafanir viðhafðar, er geta valdið misskilningi. útgefandi lyfseðils skal, auk 

staðfestingar með undirskrift og dagsetningar, rita kódanúmer sitt samkvæmt gildandi 

læknaskrá. Á lyfseðil skal prenta eða stimpla nafn, stöðuheiti, aðsetur og símanúmer 

útgefanda. Útgefandi má aðeins rita annars vegar á lyfseðilseyðublað og eigi fleiri en þrjár 

lyfjaávísanir á hvern lyfseðil.“ 

2. gr. 

Eftirfarandi breytingar skulu gerðar á 15. gr., b. staflið: 
„Aethylmorphinum, ef það er eitt virkra efna leyst upp í vatni, sprittblöndu, sykurblöndu 

eða þess háttar. Ennfremur í öðrum formum, ef magn fer fram úr Í g.“ 

og 
„Codeinum, óblandað öðrum virkum efnum uppleyst eða í föstu formi. Ennfremur 

blandað öðrum virkum efnum, ef magn fer fram úr Í g.“ 

3. gr. 
42. gr. orðist svo: 

„Lyfseðill gildir fyrir eina afgreiðslu og er ógildur þremur mánuðum eftir útgáfudag. 

Þegar lyf er afhent samkvæmt lyfseðli, skal hann auðkenndur merki eða stimpli apóteks, 

verð hvers einstaks lyfs ritað á hann og dagsetningar afgreiðslu getið.“ 

4. gr. 

46. gr. orðist svo: 

„Ekki má áletra umbúðir lyfs heiti sérlyfs, nema um slíkt sérlyf sé að ræða. Sérlyf, sem 

skráð er undir sérheiti, má ekki afhenda í stað annars samsvarandi sérlyfs, sem einnig er skráð 

undir sérheiti, nema útgefandi lyfseðils heimili slíkt. Ef lyfi, sem ekki er fáanlegt nema sem 

sérlyf, er ávísað undir samheiti eða heiti lyfjaskrár (lyfseðlasafns), og lyfið er fáanlegt með því 

heiti frá fleiri en einum framleiðanda, skal lyfjafræðingur afhenda það þeirra, sem ódýrast er, 
nema útgefandi lyfseðils greini nafn framleiðanda á lyfseðli.“ 

5. gr. 

Ýmsar leiðréttingar við reglugerðina: 

16. gr. 
Hámarksmagn, sem ávísa má með lyfseðli: 
„Alprazolamum INN 25 g“ á að vera „Alprazolamum INN 25 mg“. 

Viðauki 4: Listi yfir undanþágur frá lyfseðilsskyldu nokkurra lyfja, sbr ákvæði 49. gr. 

reglugerðarinnar. 

Undir efninu Chlorcyclizinum hefur fallið niður „Mest 10 stk.“ handa einstaklingi í dálki 

um hámarksmagn og/eða takmarkanir. 
Undir efninu Meclozini chloridum hefur fallið niður „Mest 10 stk.“ handa einstaklingi í 

dálki um hámarksmagn og/eða takmarkanir. 
Undir efninu Miconazolum í dálki um hámarksmagn og/eða takmarkanir stendur „Ekki 

yfir 10 mg/g (1%)“, en á að vera „Ekki yfir 20 mg/g (2%)“.
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6. gr. 
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Eftirfarandi breytingar verða á viðauka 4 við reglugerðina: 

  

Efni Hámarksmagn og/eða 

takmarkanir 

Dæmi um lyf og llyfjaform, 

er selja má án lyfseðils 
Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 

seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 

  

Acidum 

acetylsalicylicum 

Lyf í afmældum 
skömmtum, 

einstakur skammtur 

mest Í g. 

Freyðitöflur TREO, 
freyðutöflur. 

Verkjastillandi við höfuðverk, tíða- 

verk, tannverk og gigtarverk. Lækkar 

sótthita. Venjulegur skammtur er 1-2 

freyðitöflur 1-3 sinnum á dag. Leysið 

freyðitöflurnar upp í 1/2 glasi af köldu 

vatni. - Lyfið er ekki ætlað börnum. - 

Varúð: Vegna mikils natríuminni- 

halds lyfsins (14,88 mmól Na) hentar 

það ekki þeim, sem hafa háan blóð- 
þrýsting, hjartabilun eða skerta 

nýrnastarfsemi. - Notist ekki samtím- 

is blóðþynningarlyfjum. Lyfið er 

hvorki ætlað til langtímanotkunar né 
sjúklingum með maga- og skeifugarn- 
arsár. Astmi getur versnað við notk- 

un lyfsins. 

  

Paracetamolum Lyf í fljótandi 
formi til inntöku, ekki 

yfir 100 mg/ml (10%). 
Mest 20 ml handa ein- 

staklingi. 

PARASETAMÓL, 
dropar. 

Dropar 100 mg/ml: 

Verkjastillandi og hitalækkandi lyf. 
Má ekki gefa börnum lengur en í 2 
daga í senn án samráðs við lækni og 
ekki, ef um lifrarsjúkdóm er að ræða. 

Mestu skammtar á dag handa börn- 

um: 
0-3 mán.: 0,4 ml 3-4 sinnum. 

4-11 mán.: 0,8 ml 3-4 sinnum. 

1-2 ára: 1,2 ml 3-4 sinnum. 

2-3 ára: 1,6 ml 3-4 sinnum. 

4-5 ára: 2,4 ml 3-4 sinnum. 

6-8 ára: 3,2 ml 3-4 sinnum. 

  

Lidocainum XYLOCAIN, 

krem. 

Lyfið dregur úr kláða og verkjum í 
húð. 
Notkun: Berist í þunnu lagi á húð- 

svæði til að draga úr sársauka vegna 

sára, smá brunasára, sólbruna eða 

skordýrabita. Má ekki bera í opin sár 
eða á alvarleg brunasár. Ef lyfið er 

notað á smá brunasár skulu þau fyrst 

kæld í vatni í a.m.k. 15 mínútur áður 

en kremið er borið á. Notið kremið 

ekki á börn yngri en 2 ára án samráðs 

við lækni. 
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Efni Hámarksmagn og/eða Dæmi umlyfoglyfjaform, Áletrun og/eða upplýsingar á fylgi- 
takmarkanir er selja má án lyfseðils seðli, sem afhenda skal með lyfinu. 

Loperamidum Lyfjaform í afmældum  IMODIUM, Við bráðum niðurgangi; skammtíma- 
skömmtum. Einstak- hylki. meðferð. 
ur skammtur mest 2 Skammtar: 
mg. Mest 10 stk. Fullorðnir og börn eldri en 12 ára: 
handa einstaklingi. Tvö hylki í upphafi meðferðar. Ekki 

má taka fleiri hylki fyrr en að 2-3 
tímum liðnum og þá eitt í senn eftir 
þörfum, en aldrei meira en 8 hylki á 

sólarhring. Lyfið er ekki ætlað börn- 
um yngri en 12 ára án samráðs við 
lækni. 
Leitið læknis, ef niðurgangur hefur 

ekki batnað eftir tveggja daga með- 

ferð. 

Varúð: við háan hita eða ef blóð er í 
hægðum, má ekki nota lyfið. Kallið í 
lækni. 

  

1. gr. 
Við 64. gr bætist ný málsgr., er hljóðar svo: 
„Í þeim tilvikum, þar sem dýralæknisumdæmi er ósetið og ekki næst í dýralækni, má víkja 

frá þeirri meginreglu, að dýralæknum sé einum og einungis heimilt að ávísa dýralyfjum, sbr. 1. 

og 22. gr. Í slíkum undantekningartilvikum er lækni heimilt að ávísa dýralyfi.“ 

8. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 16. og 17. gr. lyfjalaga nr. 108/1984, 

öðlast gildi 1. janúar 1989. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 23. desember 1988. 

Guðmundur Bjarnason. 
  

Ingolf J. Petersen. 

Nr. 547 15. desember 1988 

AUGLÝSING 
um umferð í Reykjavík 

Samkvæmt heimild í 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og að fenginni tillögu borgarráðs 
hefur verið ákveðið að banna bifreiðastöður við Bergþórugötu að sunnanverðu austan 

bílastæðis við Sundhöll að Snorrabraut. 

Ákvörðun þessi tekur gildi 11. janúar 1989. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 15. desember 1988. 

Böðvar Bragason.
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AUGLÝSING 
um erlendar lántökur og leigusamninga vegna innflutnings á vélum, 

tækjum og búnaði til atvinnurekstrar. 

Á grundvelli 12. gr. laga nr. 63/1979 um skipan gjaldeyris- og viðskiptamála og 14. gr. 

reglugerðar nr. 211/1988 um sama efni, hefur viðskiptaráðuneytið, í samráði við Seðlabanka 

Íslands, sett eftirfarandi reglur um erlendar lántökur og leigusamninga (fjármögnunar- og 

kaupleigu) vegna innflutnings á vélum, tækjum og búnaði, eingöngu til nota í atvinnurekstri. 

1.0 Erlendar lántökur vegna kaupa á vélum, tækjum og búnaði til nota í atvinnurekstri, svo og 

vegna viðgerða á skipum. 

1.1 Heimilt er að gera samninga um lán (eða greiðslufrest) við erlenda aðila vegna kaupa frá 
útlöndum á vélum, tækjum og búnaði, sem upp er talinn í lið 6.0 hér á eftir, til nota í 
atvinnurekstri. 

Innlendum framleiðendum þeirra véla, tækja og búnaðar, sem upp er talinn í 6.0 hér 

að neðan, er heimilt að taka erlend lán til að fjármagna slíka framleiðslu sína með sömu 
takmörkunum og greinir í reglum þessum. Erlend lán skv. 1. og 2. mgr. skulu ekki vera 

hærri en sem nemur 60% af innlendu verði vörunnar en 50% ef slíkum lánum fylgir 

ábyrgð eða endurlán innlends banka, sparisjóðs, tryggingarfélags eða opinbers fjárfest- 
ingarsjóðs. 

1.2 Heimilt er að gera samninga um lán (eða greiðslufrest) við erlenda aðila vegna viðgerða á 

skipum erlendis. Hérlendum skipasmíðastöðvum, sem annast sams konar viðgerðir, er 

og heimilt að taka lán erlendis til að fjármagna þær. Lánshlutfall af viðgerðarkostnaði 

fiskiskipa skal eigi vera hærra en Fiskveiðasjóður Íslands hefur til viðmiðunar í sínum 

útlánareglum í sambærilegum tilvikum en um önnur skip gilda lánshlutföll skv. 1.1 hér að 
ofan. 

2.0 Samningar um leigu á vélum, tækjum og búnaði til nota í atvinnurekstri skv. 6.0 og 

lántökur í því sambandi. 

2.1 Innlendum fyrirtækjum, sem annast fjármögnunar- og kaupleigu, er heimilt að taka lán 
erlendis til að fjármagna kaup á vélum, tækjum og búnaði erlendis frá, í þeim tilgangi að 

gera leigusamninga um notkun þeirra við innlenda aðila. Erlenda lánið má eigi vera 

hærra en sem nemur 60% af samningsverði. 

2.2 Innlendir aðilar, sam gera leigusamning beint við erlenda aðila, skulu leggja fram við 

samningsgerð fjárhæð er nemur 40% af samningsverði. Erlend lántaka vegna þess hluta 

sammningsverðs er óheimil. Hlutfall þetta skal við samningsgerð leggja inn á bundinn 

reikning við hérlenda innlánsstofnun í krónum eða með keyptum gjaldeyri (á innlendan 

gjaldeyrisreikning) og gangi hlutfallslega úr reikningi þessum til að mæta leigugreiðslum 

á samningstímanum. Sjá þó einnig ákvæði auglýsingar um innflutning með greiðslufresti 

og aðrar erlendar lántökur varðandi leigusamninga sem heimilt er að gera til 6 mánaða. 

Að öðru leyti gilda almenn skilyrði í 3.0 hér að neðan. 

3.0 Almenn skilyrði um láns- og leigusamninga skv. 1.0-2.0. 

3.1 Allar erlendar lántökur skv. 2.0 hér að ofan skulu bundnar leigusamningum og kjörin 

mótast af því, sbr. endurlánsskilyrði 38. og 39. gr. laga nr. 13/1979 um stjórn efnahags- 
mála o.fl. 

Erlendu lánsfé skv. 2.0 sé eingöngu varið til kaupa á vélum, tækjum og búnaði skv. 

6.0, sem beinlínis er fluttur inn vegna ráðgerðra leigusamninga, eða í sama tilgangi til að 

fjármagna sams konar tæki er smíðuð yrðu hérlendis í stað innflutnings.



3.4 

3.5 

- 548 1342 21. desember 1988 

Láns- og leigusamninga þessa, skv. 2.0 hér að framan, er ekki heimilt að gera með ábyrgð 

eða endurláni innlends banka, sparisjóðs, tryggingarfélags eða opinbers fjárfestingar- 
sjóðs. 
Hver samningur um einstaka vél, tæki eða búnað skal ekki vera fyrir lægri fjárhæð en 
USD 5000 eða jafnvirði hennar í annarri mynt. Hámark láns- eða leigutíma er sjö ár en 
varðandi leigu eða lán til lengri tíma skal sækja um heimild til viðskiptaráðuneytisins. 

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 til staðfestingar. 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 skipan gjaldeyris- og 
viðskiptamála nr. 63/1979 og lögum um Seðlabanka Íslands nr. 36/1986. 
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 gjaldeyriseftirlitsins sem 

leggur þær fyrir viðskiptaráðuneytið. Sjá enn fremur 4.0 hér að neðan og auglýsingu 

ráðuneytisins um innflutning með greiðslufresti og aðrar erlendar lántökur. 

4.0 Aðrar erlendar lántökur. 

5.0 

6.0 

Heimildir til annarra lántaka en þeirra, er tilgreindar hafa verið í auglýsingu þessari, 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 þessari. 
Reglur þessar í 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: 

Úr 56. KAFLA: 

5608.1100 til 
5608.9009 Hnýtt net úr seglgarni, snæri eða reipi; uppsett fiskinet og önnur fullgerð net úr 

spunaefnum 

Úr 73. KAFLA: 

7309.0000 Geymar úr járni eða stáli 

7314.1100 til 

7314.5000 Færibönd o.fl. 

Úr 84. KAFLA: 

8402.1100 til 
8402.9000 Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu (þó ekki heitavatnsmiðstöðvarkatlar 

sem einnig geta framleitt lágþrýstigufu); háhitavatnskatlar
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8404.1009 
8404,2000 
8404.9009 

8405.1000 til 
8405.9000 

8406.1100 til 
8406.9000 

8407.1000 til 
8407.9000 

8408.1000 til 
8408.9000 

8409.1000 til 
8409.9900 

8410.1100 til 
8409.9000 

8411.1100 til 
8411.9900 

8412.1000 til 
8412.9000 

8413.1100 til 
8413.9200 

8414.1000 til 
8414.4000 

8414.5109 
8414.5909 
8414.6009 

8414.8009 

8417.1000 til 
8417.9000 

8418.1009 
8418.3009 
8418.4009 
8418.5000 
8418.6109 
8418.6909 

8419.1100 til 
8419.9000 

8420.1000 til 
8420.9900 
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Aukavélakostur til nota með kötlum í nr.8402 

(t.d. forhitarar, háhitarar, sóthreinsitæki, 

tæki til endurheimtu gass); þéttar fyrir gufu- eða aðrar aflvélar 

Tæki til framleiðslu á gasi eða vatnsgasi,einnig með hreinsitækjum; tæki til framleiðslu 
á acetylengasi og áþekk tæki til gasframleiðslu með vatnsaðferð, einnig með hreinsi- 

tækjum 

Vatnsgufuaflshverflar og aðrir gufuaflshverflar 

Stimpil- eða hverfibrunahreyflar með neistakveikju 

Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju (dísil- eða hálfdísilhreyflar) 

Hlutar eingöngu eða aðallega nothætfir til hreyfla í nr. 8407 eða 8408 

Vökvahverflar, vatnshjól og gangráðar til þeirra 

Þotuhreyflar o.fl. 

Skrúfuþotuhreyflar o.fl. 

Vökvadælur, einnig með mælitækjum; vökvalyftur 

Loft- eða lofttæmidælur, loft- eða aðrar gasþjöppur 

Loftræstiviftur og -háfar, þó ekki til heimilisnota 

Önnur tæki í nr. 8414, þó ekki til heimilisnota 

Ofnar fyrir iðnað og rannsóknarstofur 

Kæli- eða frystibúnaður 

Vélbúnaður, vélakostur eða búnaður fyrir rannsóknastofur; hrað- eða geymavatns- 

hitarar, ekki fyrir rafmagn 

Sléttipressur eða aðrar völsunarvélar, þó ekki fyrir málma eða gler, og valsar til þeirra
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8421.1100 

8421.1209 til 
8421.3100 og 

8421.3909 til 
8421.9900 

8422.1900 

8422.2000 til 
8422.9000 

8423.1000 til 
8423.9000 

8424.1000 til 
8424.9000 

8425.1100 til 
8425.4100 

8426.1100 til 
8426.9900 

8427.1000 til 
8427.2000 

8428.1001 til 
8428.9000 

8429.1100 til 
8429.5900 

8430.1000 til 
8430.6909 

8431.1000 til 

8431.4900 

8432.1000 til 
8432.9000 

8433.5100 

8433.5300 

8433.6000 

8434.2000 

8436.1000 til 
8436.9900 
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Rjómaskilvindur 

Miðflóttaaflsvindur og þurrkarar; tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á vökvum og 
lofttegundum 

Aðrar uppþvottavélar en uppþvottavélar til heimilisnota 

Vélbúnaður til pökkunar, umbúða og þvotta 

Vogir og vogarlóð 

Vélræn tæki (einnig fyrir handafil) til sprautunar, dreifingar eða úðunar á vökvum eða 

dufti; slökkvitæki, einnig hlaðin; úðabyssur og áþekk tæki; gufu-eða sandblástursvélar 

og áþekkar blástursvélar 

Blakkir og talíur, þó ekki skúffubönd, vindur og koppavindur (m.a. kraftblakkir til 
fiskiskipa og akkeris- og skipavindur), tjakkar til nota á bifreiðaverkstæðum 

Hegrar, kranar o.fl. 

Gaffallyftarar o.fl. 

Vélbúnaður til lyftingar 

Jarðýtur, vegheflar, jöfnunarvélar, skafarar, vélskóflur, gröfur, ámokstursvélar, vél- 

þjöppur og valtarar, sjálfknúið 

Annar vélbúnaður til að færa, hefla, jafna, skafa, grafa, þjappa, binda, vinna eða bora í 

mold, steinefni eða málmgrýti; fallhamrar og stauratogarar; snjóplógar og snjóblásarar 

Hlutar til vélbúnaðar í nr. 8425 til 8430 

Landbúnaðarvélar og tæki. 

Sambyggðar uppskeruþreskivélar 

Rótar- eða hnýðisuppskeruvélar 

Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka egg, ávexti eða aðrar landbúnaðarafurðir 

Mjólkurbúsvélar 

Annar vélbúnaður til landbúnaðar, garðyrkju, skógræktar, alifugla- eða býflugnarækt- 

ar, þar með talin spírunartæki með vélrænum útbúnaði eða hitabúnaði; útungunarvélar 

og ungamæður
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8437.1000 til 
8437.9000 

8438.1000 til 
8438.9000 

8439.1000 til 
8439.9900 

8440.1000 til 
8440.9000 

8441.1000 til 
8441.9000 

8442.1000 til 
8442.5000 

8443.1100 til 
8443.9000 

8444.0000 

8445.1100 til 
8445.9000 

8446.1000 til 
8446.3000 

8447.1100 til 
8447.9000 

8448.1100 til 
8448.5900 

8449.0000 

8450.2000 

8451.1000 

8451.2900 

8451.3009 

8451.4000 

8451.5000 

8452.2100 til 
8452.2900 
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Vélbúnaður til nota í mölunariðnaði o.fl. 

Vélbúnaður, ótalinn annars staðar í þessum kafla, tiliðnaðarvinnslu eða iðnaðarfram- 

leiðslu á matvöru eða drykkjarvöru, þó ekki vélbúnaður til vinnslu eða aðvinnslu á feiti 

eða olíu úr dýra- eða jurtaríkinu (flökunarvélar o.fl. meðtalið) 

Vélbúnaður til framleiðslu á deigi úr trefjakenndum sellulósa eða til framleiðslu eða 
vinnslu á pappír eða pappa 

Vélbúnaður til bókbands, þar með taldar bókasaumavélar 

Annar vélbúnaður til vinnslu á pappírsdeigi, pappír eða pappa, þar með taldar hvers 
konar pappírs- eða pappaskurðarvélar 

Vélbúnaður, tækjabúnaður og tæki (þó ekki smíðavélar í nr. 8456-8465) til að steypa 
eða setja prentletur, til aðvinnslu eða framleiðslu á prentmyndamótum, -plötum, 

-völsum eða öðrum prenthlutum 

Vélbúnaður til prentunar; hjálparvélar við prentun 

Vélar til að þrýsta út, draga út, hrýfa eða skera tilbúin spunaefni 

Vélar til að vinna spunatrefjar; spuna-, tvöföldunar- eða tvinningarvélar og annar 
vélbúnaður til framleiðslu á spunagarni; spunaspólunar- eða spunavindisvélar (þar 
með taldar ívafsvindivélar) og vélar til að vinna spunagarn til nota í vélar í nr. 8446 eða 
8447 

Vefstólar 

Prjónavélar, stungubindivélar og vélar til framleiðslu á yfirspunnu garni, tylli, laufa- 

borðum, útsaumi, leggingum, fléttum eða netefnum og vélar til límbinda 

Hjálparbúnaður við vélar í nr. 8444, 8445, 8446 eða 8447; hlutar og fylgihlutir sem 
eingöngu eða aðallega má nota við vélar í þessum vörulið eða í nr. 8444, 8445, 8446 eða 
8447 

Vélbúnaður til framleiðslu á flóka 

Þvottavélar sem taka meira en 10 kg 

Þurrhreinsivélar 

Þurrkarar til iðnaðarnota 

Strauvélar og pressur (þar með taldar suðupressur), aðrar en til heimilisnotkunar 

Þvotta-, bleiki- eða litunarvélar 

Vélar til að vinda, afvinda, brjóta, skera eða takka spunadúk 

Saumavélar, þó ekki bókasaumavélar í nr. 8440, til notkunar í iðnaði
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8453.1000 til 
8453.9000 

8454.1000 til 
8454.9000 

8455.1000 til 
8455.9000 

8456.1001 til 
8463.9000 

8464.1000 til 
8464.9000 

8465.1001 til 
8465.9909 

8466.1000 til 
8466.9400 

8470.3000 til 
8470.9000 

8471.1000 til 
8471.9900 

8473.3000 

8474.1000 til 
8474.9000 

8475.1000 til 
8475.9000 

8476.1100 til 
8476.1900 

8477.1000 til 
8477.9000 

8478.1000 til 
8478.9000 
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Vélbúnaður til forvinnslu sútunar eða vinnslu á húðum, skinnum eða leðri eða til 

framleiðslu eða viðgerðar á skófatnaði eða öðrum vörum úr húðum, skinnum eða leðri, 

þó ekki saumavélar 

Málmbreytiofnar, bræðslusleifar, hrámálmssteypumót og steypuvélar til nota í málm- 
vinnslu og málmsteypu 

Málmvölsunarvélar og valsar til þeirra 

Vélar til smíða úr málmi og málmkarbíðum 

Vélar til smíða úr steini, leir, steinsteypu, asbestsementi eða svipuðum jarðefnum eða 

til kaldvinnslu á gleri, þó ekki handverkfæri 

Vélar til smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti og áþekkum hörðum 
efnum, þar með taldar vélar til að negla, hefta eða líma eða til annarrar samsetningar, 

þó ekki handverkfæri 

Hlutar og fylgihlutir sem eingöngu eða aðallega má nota við vélar í nr. 8456- 8465, þar 

með taldar efnis- eða verkfærafestingar, sjálfopnandi skurðarhausar, deilihausar og 
annar sérhæfður aukabúnaður fyrir smíðavélar; verkfærafestingar fyrir hvers konar 
handverkfæri 

Reiknivélar; bókhaldsvélar, stimpilpeningakassar, frímerkjavélar, aðgöngumiðavélar 
og áþekkar vélar, með reiknibúnaði 

Sjálfvirkar gagnavinnsluvélar og einingar til þeirra; lesarar fyrir segulletur eða ritletur, 

vélar til að umskrá gögn á gagnamiðla á táknmáli og vélar til að vinna úr slíkum 
gögnum, ótaldar annars staðar 

Hlutar og fylgihlutar til véla í nr. 8471 (tölva) 

Vélbúnaður til að flokka, sálda, aðskilja, þvo, mylja, mola, blanda eða hnoða mold, 

stein, málmgrýti eða önnur jarðefni, í föstu formi (þar með talið duft eða deig); 

vélbúnaður til að pressa, forma eða móta eldsneyti úr steinaríkinu, leirdeig, óharðnað 

sement, gipsefni eða aðrar vörur úr steinaríkinu í duft- eða deigformi; vélar til 

framleiðslu á málmsteypumótum úr sandi 

Vélar til að setja saman rafmagns- eða rafeindalampa, -túbur eða -loka eða leiftur- 
lampa í glerhylki; vélar til framleiðslu eða heitvinnslu á gleri eða glervörum 

Sjálfsalar 

Vélbúnaður til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til framleiðslu á vörum úr þessum 
efnum, ótalinn annars staðar í þessum kafla 

Vélbúnaður til að vinna eða framleiða tóbak, ótalinn annars staðar í þessum kafla
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8479.1000 til 

8479.9000 

8480.1000 til 
8480.7900 

8485.1000 

Úr 85. KAFLA: 

8501.1000 til 
8501.6400 

8502.1100 til 
8502.4009 

8503.0000 

8504.1100 til 
8504.9000 

8514.1000 til 
8514.9000 

8515.1100 til 
8515.9000 

8517.2000 til 
8517.4000 

8521.1001 
8521.9001 

8522.1000 til 
8522.9000 

8525.1001 til 
8525.2009 

8526.1000 til 
8526.9100 

8528.1001 
8528.2001 

8529.1001 
8529.9001 
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Vélar og vélræn tæki til sérstakra nota, ótalin annars staðar í þessum kafla, þó ekki tnr. 
8479.8901 

Mótakassar til málmsteypu; mótaundirstöður, mótamynstur; steypumót fyrir málm 
(þó ekki hrásteypumót), málmkarbíð, gler, jarðefni, gúmmí eða plast 

Skipsskrúfur og blöð til þeirra 

Rafhreyflar og rafalar (þó ekki rafalasamstæður) 

Rafalasamstæður og hverfistraumbreytar 

Hlutar eingöngu eða aðallega nothætir til véla í nr. 8501 eða 8502 

Ragmagnsspennar, stöðustraumbreytar (t.d. afriðlar) og spankefli 

Rafbræðslu- eða rafhitunarofnar (þar með taldir fyrir span- eða torleiði) fyrir iðnað eða 
rannsóknastofur; önnur span- eða torleiðihitunartæki fyrir iðnað eða rannsóknastofur 

Vélar og tækjabúnaður til lóðunar, brösunar eða rafsuðu, einnig nothæfur til skurðar, 
fyrir rafmagn (þar með talið rafmagnshitað), leysi- eða annan ljós- eða ljóseindageisla, 

úthljóð, rafeindageisla, rafsegulpúlsa eða plasmaboga; rafmagnsvélar og - tækjabúnað- 

ur til heitúðunar málma eða glæddra málmkarbíða 

Raftækjabúnaður fyrir talsíma eða ritsíma 

Myndbandsupptökutæki eða myndbandsflutningstæki fyrir sjónvarpsstarfsemi 

Hlutar og fylgihlutir til tækjabúnaðar í tnr. 8521.1001 og 8521.9001 

Senditæki fyrir firðtal, loftskeytasendingar, útvarpssendingar eða sjónvarp, einnig 

með móttökubúnaði eða hljóðupptöku- eða hljóðflutningsbúnaði 

Ratsjár- og radíómiðunartæki 

Hljóð- eða myndbandsupptökutæki eða -flutningstæki fyrir sjónvarpsstarfsemi 

Hlutar eingöngu eða aðallega nothætir til tækja í tnr. 8528.1001 og 8528.2001
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Úr 86. KAFLA: 

8604.0000 Járnbrauta- eða sporbrauta-, viðgerða- eða þjónustuvagnar, einnig sjálfknúnir 

8609.0000 Gámar (þar með taldir gámar til flutnings á vökvum) „sérstaklega hannaðir og búnir til 

Úr 87. KAFLA: 

flutnings með einni eða fleiri gerðum farartækja 

8701.2000 Dráttarbifreiðar fyrir festivagna 

8701.3000 Beltadráttarvélar 

8701.9001 Almennar hjóladráttavélar 

8702.1001 til 
8702.9009 Almenningsbifreiðar 

8703.2231 
8703.2351 
8703.2421 
8703.3141 
8703.3251 
8703.3321 
8703.9021 Sjúkrabifreiðar 

8703.9029 Ýmis vélknúin ökutæki, aðallega gerð til mannflutninga 

8704.1000 til 
8704.9039 Ökutæki til vöruflutninga 

8705.1000 til 
8705.9009 Vélknúin ökutæki til sérstakra nota 

8706.0009 Grindur með hreyfli fyrir ökutæki í nr. 8701-8705 

8707.9000 Yfirbyggingar (einnig ökumannshús) fyrir almennings- og vörubifreiðar 

8709.1100 til 
8709.1900 Sjálfknúnir vinnuvagnar o.fl. 

8713.1000 til 

8713.9000 Ökutæki fyrir fatlaða, einnig vélknúin eða knúin á annan vélrænan hátt 

8714.2000 Hlutar og fylgihlutir til ökutækja í nr. 8713 

8716.2000 til 

8716.4000 Tengivagnar og festivagnar til vöruflutninga 

Úr 88. KAFLA: 

8802.1100 til 
8802.1200 Þyrlur 

8802.3000 Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd meira en 2000 kg til og með 15000 kg 

8802.4000 Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd meira en 15000 kg
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Úr 89. KAFLA: 

8901.1001 

8901.2000 

8901.3000 

8901.9000 

8903.1001 

8903.9001 

8904.0000 

8905.1000 til 
8905.9000 

8906.0000 

8907.1001 til 
8907.9000 

Úr 90. KAFLA: 

9007.1900 

9007.2900 

9007.9100 til 
9007.9200 

9009.1100 til 
9009.9000 

9010.1000 

9010.2000 

9011.1000 til 
9011.9000 

9012.1000 til 
9012.9000 

9013.1000 til 
9013.9000 

9014.1000 til 
9014.9000 

9015.1000 til 
9033.0000 
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Ferjur, hvers konar 

Tankskip 

Kæliskip, þó ekki skip í tnr. 8901.2000 

Önnur för til flutninga á vörum og önnur för til flutninga bæði á mönnum og vörum 

Uppblásnir, rónir björgunarbátar 

Aðrir rónir björgunarbátar 

Dráttarbátar og för til að ýta öðrum förum 

Vitaskip, slökkviskip, dýpkunarskip, flotkvíar o.fl. 

Björgunarbátar, þó ekki árabátar 

Önnur fljótandi mannvirki og björgunarflekar 

Kvikmyndavélar fyrir 16 mm eða breiðari filmur 

Kvikmyndasýningarvélar fyrir 16 mm eða breiðari filmur 

Hlutar og fylgihlutar fyrir kvikmyndavélar og kvikmyndasýningarvélar í tnr. 9007.1900 

og 9007.2900 

Ljósritunarvélar 

Tæki og búnaður til sjálfvirkrar framköllunar á ljósmyndafilmum (einnig kvikmynda- 

filmum) eða ljósmyndapappír í rúllum eða til sjálfvirkrar lýsingar á framkallaða filmu á 
ljósmyndapappír í rúllum 

Önnur tæki og búnaður fyrir ljósmyndavinnustofur (einnig kvikmyndaver); negatívu- 
sjár 

Sambyggðar optískar smásjár, einnig til örmyndatöku, örkvikmyndatöku eða örmynd- 
vörpunar 

Smásjár, þó ekki optískar smásjár, ljósbylgjutæki 

Vökvakristalsbúnaður annar en sá sem nánar er gerð grein fyrir í öðrum vöruliðum; 
leysitæki, þó ekki leysidíóður, önnur optísk tæki og áhöld, ótalin annars staðar í 
þessum kafla 

Áttavitar; önnur áhöld og tæki til siglinga 

Áhöld og tækjabúnaður til mælinga o.fl.
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Úr 92. KAFLA: 

9203.0000 Pípuorgel o.þ.u.1. til notkunar í kirkjum 

Úr 94. KAFLA: 

9402.1000 til 
9402.9000 Húsgögn til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga (t.d. skurð- 

arborð, rannsóknaborð, sjúkrarúm með vélrænum búnaði, tannlæknastólar); rakara- 

stólar og áþekkir stólar sem búnir eru snúnings-, jafnt sem halla- og lyftubúnaði; hlutar 
til framangreindra vara 

Auglýsing þessi, sem öðlast gildi, 1. janúar 1989 kemur í stað auglýsingar ráðuneytisins 
nr. 49/1988 um erlendar lántökur og leigusamninga vegna innflutnings á vélum, tækjum og 

búnaði til atvinnurekstrar. Jafnframt er úr gildi felld auglýsing nr. 251/1988 um breytingu á 

auglýsingu nr. 49/1988. 

Viðskiptaráðuneytið, 21. desember 1988. 

Jón Sigurðsson. 
  

Atli Freyr Guðmundsson. 
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AUGLÝSING 
um innflutning með greiðslufresti og aðrar erlendar lántökur. 

Með vísan til 14. gr. reglugerðar um skipan gjaldeyris- og viðskiptamála nr. 211/1988 
hefur viðskiptaráðuneytið í samráði við Seðlabanka Íslands sett eftirfarandi reglur um 
erlendan greiðslufrest. Reglurnar eru í fjórum liðum: 

1. Heimilt er að flytja inn með allt að 90 daga greiðslufresti allar vörur aðrar en þær sem hér 

greinir. Þó er heimilt að flytja inn þessar vörur með allt að 90 daga greiðslufresti, þegar 

um er að ræða gjaldfrest frá seljanda vöru, án ábyrgðar banka, sparisjóðs, trygggingarfé- 

lags eða fjárfestingarsjóðs. 

2. Í öðrum kafla eru taldar upp vörur sem flytja má inn með allt að 105 daga greiðslufresti. 
3. Í þriðja kafla eru taldar upp vörur sem flytja má inn með allt að 180 daga greiðslufresti. 

4. Heimilt er að flytja inn vélar, tæki og búnað til atvinnurekstrar samkvæmt reglum um 

erlendar lántökur og leigusamninga, sbr. auglýsingu ráðuneytisins, nr. 548/1988 þar um. 

Umsóknir um undanþágu frá ofangreindum reglum skulu sendar gjaldeyrisviðskipta- 
bönkum varðandi liði 1-3 og viðskiptaráðuneytinu varðandi 4. lið. 

Við innflutning á vörum með greiðslufresti skal reikna frestinn eigi síðar en frá komudegi 

vörunnar til landsins. Við úttekt úr tollvörugeymslu reiknast fresturinn þó frá tollafgreiðslu- 
degi vörunnar.
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1. Heimilt er að flytja inn með allt að 90 daga greiðslufresti allar vörur aðrar en þær sem hér 
greinir. Þó er heimilt að flytja inn þessar vörur með allt að 90 daga greiðslufresti, þegar um er að 

ræða gjaldfrest frá seljanda vöru, án ábyrgðar banka, sparisjóðs, tryggingarfélags eða 

fjárfestingarsjóðs. 

Tollskrárnúmer #Vörutegund 

0101.1100 til 
0105.9900 Lifandi dýr 

0106.0009 Lifandi dýr 

0201.1000 til 
0210.9009 Kjöt 

0301.1000 til 
0307.9900 Fiskur 

0401.1000 til 
0410.0000 Mijólkurafurðir o.fl. 

0501.0000 Mannshár 

0504.000 til 
0504.0009 Óhreinsaðar garnir og magar úr 

0505.1001 til 
0511.9900 

0602.1000 til 
0604.9900 

0701.1000 til 
0714.9000 

0801.1001 til 
0811.9009 

0813.1000 til 
0814.0000 

0901.2101 
0901.2201 
0901.3000 til 
0910.9900 

1214.1000 til 
1214.9000 

1501.0009 
1502.0009 
1503.0000 

1517.1000 til 
1517.9001 

1517.9009 

dýrum 

Vörur úr dýraríkinu, ótaldar annars 

staðar 

Tré og plöntur 

Matjurtir 

Á vextir 

Ávextir 

Katfi, te og krydd 

Hey, fóðurrófur og fóðurkál 

Dýrafeiti 

Smjörlíki og blöndur 

Smjörlíki og blöndur 

Tollskrárnúmer 

1601.0001 til 
1605.9090 

1704.1000 til 
1704.9001 

1704.9003 til 
1704.9009 

1805.0001 

1806.1000 til 
1806.9009 

1901.1000 
1901.9000 

1902.1100 til 
1902.4000 

1904.1000 til 
1905.9009 

2001.1000 til 
2008.9909 

2009.1109 
2009.1909 
2009.2009 
2009.3009 
2009.4009 
2009.5009 
2009.6009 
2009.7009 
2009.8009 
2009.9009 

2101.1001 til 
2101.3000 

2103.1000 til 
2106.9019 

2106.9022 til 
2106.9039 

2201.1000 til 
2209.0000 

2401.1000 til 
2403.9909 

Vörutegund 

Vörur úr kjöti og fiski 

Sælgæti 

Sælgæti 

Kakóduft 

Matvæli sem innihalda kakó 

Framleiðsla úr korni, mjöli eða mjólk 

Framleiðsla úr korni, mjöli eða mjólk 

Framleiðsla úr korni, mjöli eða mjólk 

Framleiðsla úr matjurtum og ávöxt- 

um 

Á vaxtasafi 

Vörur úr kaffi eða tei 

Ýmis matvælaframleiðsla 

Ýmis matvælaframleiðsla 

Drykkjarvörur, áfengi og edik 

Tóbak og tóbakslíki
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Tollskrárnúmer 

2501.0001 

2523.1000 til 
2523.9000 

2524.0000 

3004.5004 
3004.9004 

3205.0000 

3208.1001 til 
3209.9009 

3210.0012 til 
3210.0019 

3210.0029 

3211.0000 

3212.9009 

3213.1000 til 
3213.9000 

3214.1001 til 
3214.9000 

3215.9000 

3303.0001 til 
3307.4900 

3307.9002 til 
3307.9009 

3401.1101 til 
3401.2009 

3402.1109 
3402.1209 
3402.1309 
3402.1909 

3402.2011 til 
3402.9000 

3405.1000 til 
3405.9009 

3406.0001 til 
3406.0009 

3407.0009 

3506.1000 

Vörutegund 

Matarsalt 

Sement 

Asbest 

Sælgæti 

Litlögur 

Málning og lökk 

Málning og lökk 

Málning og lökk 

Unnin þurrkefni 

Dreifulitir 

Litir 

Kítti og þéttiefni 

Blek 

Snyrti- og hreinlætisvörur 

Snyrti- og hreinlætisvörur 

Sápa 

Lífræn yfirborðsvirk efni 

Þvottaefni 

Fægiefni og ræstiduft 

Kerti 

Mótunarefni 

Lím 

1352 

Tollskrárnúmer 

3601.0000 til 

3606.9000 

3702.2000 til 
3702.3200 

3702.4402 til 
3702.9500 

3703.2000 til 
3703.9009 

3704.0001 til 
3704.0009 

3705.9001 til 
3705.9009 

3706.1000 til 
3706.9000 

3922.1001 til 
3922.9009 

3924.1001 til 
3924.9000 

3925.1000 til 
3925.9000 

3926.1001 til 
3926.9013 

4015.1900 til 
4015.9000 

4016.1009 til 
4016.9200 

4016.9509 

4016.9919 til 
4016.9929 

4201.0001 til 
4206.9000 

4301.1000 til 
4304.0009 

4401.1000 til 
4401.3000 

4402.0000 

4405.0000 

4413.0009 
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Vörutegund 

Sprengiefni, flugeldar og eldspýtur 

Ljósmynda- og kvikmyndavörur 

Ljósmynda- og kvikmyndavörur 

Ljósmynda- og kvikmyndavörur 

Ljósmynda- og kvikmyndavörur 

Ljósmynda- og kvikmyndavörur 

Ljósmynda- og kvikmyndavörur 

Hreinlætistæki 

Búsáhöld 

Smíðavörur til bygginga 

Vörur úr plasti 

Fatnaður úr gúmmíi 

Vörur úr gúmmíi 

Vörur úr gúmmíi 

Vörur úr gúmmíi 

Vörur úr leðri 

Loðskinn og loðskinnsgervi 

Eldiviður, sag og spænir 

Viðarkol 

Viðarull 

Hertur viður
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Tollskrárnúmer 

4414.0000 

4415.1000 til 
4415.2000 

4418.1000 til 
4418.2000 

4418.4000 til 
4418.9009 

4419.0000 

4420.1000 

4420.9009 

4421.1000 til 
4421.9013 

4421.9018 til 
4421.9029 

4501.1000 til 
4501.9000 

4503.9009 

4601.2000 

4809.1000 
4809.9000 

4811.1000 

4812.0000 

4813.1000 til 
4813.9000 

4816.1000 
4816.3000 

4817.1001 til 

4817.3000 

4818.1000 til 
4818.9000 

4819.1001 til 
4819.6000 

4820.1001 til 
4820.9000 

4821.1001 til 
4821.9000 

Vörutegund 

Viðarrammar 

Umbúðakassar og bretti 

Trésmíðavörur til bygginga 

Trésmíðavörur til bygginga 

Borðbúnaður úr tré 

Styttur og skraut 

Skrín og kassar 

Vörur úr tré 

Vörur úr tré 

Korkur 

Vörur úr korki 

Mottur og ábreiður 

Kalkipappír 

Tjöru- eða asfaltborinn pappír 

Síuplötur 

Vindlingapappír 

Kalkipappír 

Umslög og bréfsefni 

Ymsar vörur úr pappír 

Umbúðir úr pappír 

Minnisbækur o.fl. 

Pappírsmiðar 

1353 

Tollskrárnúmer 

4322.1000 til 

1822.9000 

4823.6000 

4823.7002 til 
4823.7009 

4901.1001 

4901.9101 

4901.9901 

4902.1001 til 
4902.9009 

4903.0000 

4907.0001 til 
4907.0009 

4908.1000 til 
4908.9000 

4909.0001 til 
4909.0009 

4910.0000 

4911.1001 til 
4911.9900 

5306.2001 

5601.1001 til 
5601.3000 

5602.1000 til 
5602.9009 

5805.0000 

5810.1000 til 
5800.9900 

6101.1000 til 
6117.9009 

6201.1100 til 
6217.9000 

6301.1001 til 
6301.9009 

6302.1009 til 
6302.3900 

Nr. 549 

Vörutegund 

Kefli, spólur og snældur 

Pappírsborðbúnaður 

Eggjabakkar o.fl. 

Blöð á íslensku 

Orðabækur og alfræðirit á íslensku 

Aðrar bækur á íslensku 

Blöð og tímarit 

Myndabækur og litabækur 

Frímerki, seðlar o.fl. 

Færimyndir 

Póstkort 

Almanök 

Auglýsingavörur og vöruskrár 

Garn úr hör 

Vatt úr spunatrefjum 

Flóki 

Handofin veggteppi 

Útsaumur 

Fatnaður 

Fatnaður 

Ábreiður 

Lín
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Tollskrárnúmer 

6302.4009 til 

6302.6000 

6302.9109 
6302.9209 
6302.9309 
6302.9909 

6303.1109 
6303.1209 
6303.1909 
6303.9109 
6303.9209 
6303.9909 

6304.1109 til 
6304.1901 

6304.9109 
6304.9201 
6304.9209 
6304.9309 
6304.9909 

6306.1109 
6306.1209 
6306.1909 

6306.2100 til 
6306.2900 

6306.4100 til 
6306.9909 

6307.1000 

6309.0000 til 
6310.9000 

6402.1100 til 
6405.9009 

6406.9901 

6501.0000 til 
6505.9000 

6506.9100 til 
6507.0000 

6601.1000 til 
6603.9000 

6701.0000 til 
6704.9000 

1354 

Vörutegund Tollskrárnúmer 

6801.0000 til 

Lín 6802.9909 

6804.1000 til 
6811.9009 

Lín 6812.1000 til 
6812.6000 

6812.9009 

6814.1000 til 
6814.9000 

Gluggatjöld 
6815.1001 til 
6815.9909 

Aðrar fullgerðar spunavörur í vistar- 
verur manna 6901.0000 til 

6904.1000 

6905.1000 til 
6906.0000 

Aðrar fullgerðar spunavörur í vistar- — 6910.1000 til 
verur manna 6914.9000 

7003.1900 til 
7003.3000 

Sóltjöld 

7008.0000 

Tjöld 1009.9100 til 
7009.9200 

Viðlegubúnaður 7011.1000 til 

7013.9900 
Klútar 

7015.9000 

Notaður fatnaður og tuskur 7016.1000 til 

7016.9009 

Skófatnaður 7018.1000 til 

7018.9000 
Ökklahlífar og legghlífar 

7019.3101 til 

7019.3909 
Hattar 

7020.0009 

Annar höfuðfatnaður 7101.1000 til 

7105.9000 

Regnhlífar og sólhlífar 7113.1100 til 

7118.9000 

Unnar vörur úr fjöðrum, dún og hári 

21. desember 1988 

Vörutegund 

Vörur úr steini 

Vörur úr steini o.fl. 

Vörur úr asbesti 

Vörur úr asbesti 

Vörur úr gljásteini 

Vörur úr steini eða öðrum jarðefnum 

Leirvörur 

Leirvörur 

Leirvörur 

Steypt og valsað gler 

Marglaga einangrunargler 

Glerspeglar 

Glerhylki og glervörur 

Gler í úr og klukkur 

Vörur úr pressuðu eða mótuðu gleri 

Glerperlur 

Vörur úr glertrefjum 

Vörur úr gleri 

Perlur og eðalsteinar 

Skartgripir
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Tollskrárnúmer 

7210.2001 
7210.3101 
7210.3901 
7210.4100 
7210.5001 
7210.6001 
7210.7001 
7212.2101 
7212.2901 
7212.3001 
7212.4001 
7212.5001 
7212.6001 

7308.3001 til 
7308.3009 

7308.9001 til 
7308.9009 

7317.0001 til 
1317.0009 

7319.1000 til 
7319.9000 

7321.1100 til 
7321.9000 

1322.1100 

71322.1909 til 
1322.9000 

7323.1001 til 
7323.9900 

7324.1000 til 
7324.9000 

7325.1000 til 
1325.9900 

7326.2000 

7326.9002 til 
7326.9003 

1326.9006 
1326.9009 

7415.1000 til 
7415.3900 

7417.0000 

1355 

Vörutegund Tollskrárnúmer 

7418.1000 til 
7418.2000 

7419.1001 til 
7419.1009 

7419.9902 

7419.9905 til 
7419.9906 

7419.9909 
Báraðar vörur úr járni eða óblendnu 

stáli 7508.0001 til 
7508.0009 

Hurðir, gluggar og tilheyrandi úr 7606.1101 

járni eða stáli 7606.1201 
7606.9101 
1606.9201 

Hlutar til bygginga 

7610.1000 

Naglar og stifti 7610.9002 

7615.1001 til 
Nálar og prjónar 7615.2000 

7616.1000 
Ofnar og eldavélar 

7616.9003 
Ofnar og hitarar 7616.9004 

1616.9007 
7616.9009 

Ofnar og hitarar 
7907.1000 

Búsáhöld 7907.9001 

1907.9009 
Hreinlætisvörur 

8007.0001 til 
8007.0009 

Aðrar vörur, steyptar úr járni eða 

stáli 8201.1000 til 

8208.9000 
Aðrar vörur úr járni eða stáli 

8210.1000 
8215.9000 

Aðrar vörur úr járni eða stáli 
8301.1000 

Aðrar vörur úr járni eða stáli 

Naglar og stifti úr kopar 

Eldunar- og hitunartæki til 

heimilisnota 

8301.4009 til 
8301.7000 

8302.1001 til 
8302.3000 

8302.4200 til 
8302.5000 
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Vörutegund 

Búsáhöld 

Keðjur úr kopar 

Aðrar vörur úr kopar 

Aðrar vörur úr kopar 

Aðrar vörur úr kopar 

Naglar, stifti og skrúfur úr nikkli 

Bárað ál 

Hurðir, gluggar og tilheyrandi 

Hlutar til bygginga 

Búsáhöld 

Naglar og stifti 

Aðrar vörur úr áli 

Byggingarhlutar úr sinki 

Naglar og stifti 

Aðrar vörur úr sinki 

Aðrar vörur úr tini 

Verkfæri og áhöld úr ódýrum málmi 

Verkfæri og áhöld úr ódýrum málmi 

Hengilásar 

Læsingar og lyklar 

Festingar og áfellur úr ódýrum málmi 

Festingar og áfellur úr ódýrum málmi 

B95
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Tollskrárnúmer 

8303.0000 

8304.0000 

8305.1000 til 
8307.9000 

8310.0000 

8403.1000 til 
8403.9000 

8404.1001 

8404.9001 

8414.5101 
8414.5901 

8414.6001 
8414.8001 

8415.1000 til 
8415.9000 

8416.1009 til 
8416.3000 

8418.1001 

8418.2100 til 
8418.2900 

8418.3001 
8418.4001 
8418.6101 
8418.6901 

8418.9100 

8421.1201 

8421.1900 

8421.3901 

8422.1100 

8433.1100 til 
8433.1900 

8450.1100 til 
8450.1900 

8451.2100 

8451.3001 

1356 

Vörutegund Tollskrárnúmer 

Peningaskápar o.þ.h. 8452.1000 

Skjalakassar o.þ.h. 8467.1100 til 
8467.9900 

Ýmsar vörur úr ódýrum málmi 8469.2100 til 
8469.3900 

Merkispjöld 
8470.1000 til 
8470.2900 

Katlar til miðstöðvarhitunar 
8473.1000 til 

Aukavélakostur til nota með kötlum  8473.2900 

í nr. 8403 

Hlutar til vöru í tnr. 8404.1001 8479.8901 

8506.1100 til 

Viftur til heimilisnota 8506.9000 

8508.1000 til 

Háfar til heimilisnota 8508.9000 

8509.1000 til 

Loftjöfnunartæki 8509.9000 

8510.1000 til 

Brennarar 8510.9000 

Kæli- og frystibúnaður fyrir heimili 8513.1000 til 
8513.9000 

Kæli- og frystibúnaður fyrir heimili 8516.1000 til 

8516.9000 

8518.1000 til 
8518.9000 

Kæli- og frystibúnaður fyrir heimili 
8519.1000 til 

Húsgögn hönnuð fyrir kæli- og 8520.9009 

frystibúnað 

Tauþurrkarar 8521.1009 

8521.9009 

Aðrar miðflóttaaflsvindur 

Lofthreinsibúnaður til heimilisnota 

Uppþvottavélar til heimilisnota 

Sláttuvélar fyrir húsgarða o.fl. 

Þvottavélar 

Þurrkarar fyrir heimili 

Strauvélar fyrir heimili 

8522.1000 til 
8522.9000 

8523.1101 til 
8523.9009 

8524.1001 
8524.1009 
8524.2101 
8524.2103 
8524.2109 
8524.2201 

21. desember 1988 

Vörutegund . 

Saumavélar fyrir heimili 

Handverkfæri 

Ritvélar 

Reiknivélar 

Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 

8469 til 8470 

Heimilistæki 

Frumrafhlöð 

Rafmagnshandverkfæri 

Rafmagnsheimilistæki 

Rakvélar og hárklippur 

Ferðaraflampar 

Rafhitunartæki 

Hljóðnemar og hátalarar 

Hljóðflutningstæki og hljóð- 
upptökutæki 

Myndbandsupptökutæki og mynd- 
bandsflutningstæki 

Hlutar og fylgihlutir til tækjabúnaðar 
í nr. 8519 til 8521 

Segulbönd og seguldiskar
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Tollskrárnúmer 

8524.2203 

8524.2209 

8524.2301 

8524.2303 

8524.2309 

8524.9001 

8524.9009 

8525.3000 

8526.9201 

8527.1100 til 
8527.3900 

8528.1009 
8528.2009 

8529.1009 
8529.9009 

8539.2100 til 
8539.4000 

8540.1100 til 
8540.9900 

8543.8001 til 
8543.9009 

8701.1000 

8703.1011 til 
8703.1012 

8703.1090 

8703.2111 til 
8703.2229 

8703.2239 til 
8703.2349 

8703.2359 til 
8703.2419 

8703.2429 til 
8703.3139 

8703.3149 til 
8703.3249 

8703.3259 til 
8703.3319 

8703.3329 til 
8703.9019 

8703.9029 

Vörutegund 

Hljómplötur og hljómbönd 

Sjónvarpsmyndavélar 

Radíófjarstýribúnaður 

Móttökutæki 

Sjónvarps- og útvarpstæki 

Loftnet og loftnetsdiskar 

Rafmagnslampar 

Lampar 

Ýmis heimilistæki 

Dráttarvélar, stjórnað af gangandi 

Fjórhjól og beltabifhjól 

Önnur ökutæki 

Bifreiðar og bifhjól til fólksflutninga 

Bifreiðar og bifhjól til fólksflutninga 

Bifreiðar og bifhjól til fólksflutninga 

Bifreiðar og bifhjól til fólksflutninga 

Bifreiðar og bifhjól til fólksflutninga 

Bifreiðar og bifhjól til fólksflutninga 

Bifreiðar og bifhjól til fólksflutninga 

Bifreiðar og bifhjól til fólksflutninga 

1357 

Tollskrárnúmer 

8707.1000 

8710.0000 

8711.1000 til 
8711.9000 

8712.0000 

8714.1100 til 
8714.1900 

8714.9100 til 
8714.9900 

8715.0000 

8716.1000 

8717.8001 til 
8716.8009 

8716.9002 til 
8716.9009 

8902.0011 til 
8902.0090 

8908.0000 

9006.1000 til 
9006.2000 

9006.4000 til 
9006.9900 

9007.1000 
9007.2100 

9008.1000 til 
9008.9000 

9101.1100 til 

9114.9000 

9204.1000 til 

9209.9900 

9301.0000 til 
9303.3000 

9303.9009 

9304.0000 

9305.1000 til 
9305.9000 

Nr. 549 

Vörutegund 

Yfirbyggingar fyrir ökutæki í nr. 8703 

Skriðdrekar 

Bifhjól 

Reiðhjól 

Hlutar til bifhjóla 

Hlutar til reiðhjóla 

Barnavagnar og hlutar til þeirra 

Hjólhýsi 

Hjólbörur o.þ.h. 

Yfirbyggingar á tengi- og festivagna 

Fiskiskip 

För og önnur fljótandi mannvirki 
til niðurrifs 

Ljósmyndavélar 

Ljósmyndavélar og tilheyrandi 

Kvikmyndavélar og kvikmynda- 
sýningarvélar 

Myndvörpur og stækkarar 

Klukkur og úr 

Ýmis hljóðfæri 

Skotvopn 

Skotvopn 

Önnur vopn 

Hlutar til vara í nr. 9301 til 9304
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Tollskrárnúmer  Vörutegund Tollskrárnúmer Vörutegund 

9306.2100 til 9507.3000 til 

9306.2900 Skotfæri 9508.0000 Leikföng og íþróttabúnaður 

9306.3009 9601.1000 til 

9306.9009 Skotfæri 9601.9009 Vörur úr skeljum og hornum 

9307.0000 Sverð og byssustingir 9602.0009 Útskurðarefni úr jurta- og 
steinaríkinu 

9401.3000 til 
9401.9000 Sæti 9603.1000 til 

9603.4000 Sópar, burstar og penslar 

9403.1001 til 
9404.9000 Húsgögn 9604.0000 Handsíur og handsáldir 

9405.1001 til 9605.0000 Ferðasnyrtisett o.fl. 

9405.9909 Lampar og ljósabúnaður 
9608.1000 til , 

9406.0001 til 9618.0000 Ymsar framleiddar vörur 

9406.0009 Forsmíðaðar byggingar 
9701.1000 til 

9501.0001 til 9706.0000 Listaverk og forngripir 

9507.1000 Leikföng og íþróttabúnaður 

2. Heimilt er að flytja eftirtaldar vörur inn með allt að 105 daga greiðslufresti- 

Tollskrárnúmer Vörutegund Tollskrárnúmer  Vörutegund 

2710.0011 Flugvélabensín 2710.0042 Þotueldsneyti 

2710.0019 Annað bensín 2710.0060 Gasolíur 

2710.0020 Bensínkennt þotueldsneyti 2710.0070 Brennsluolíur 

3. Heimilt er að flytja eftirtaldar vörur inn með allt að 6 mánaða greiðslufresti: 

Tollskrárnúmer  Vörutegund Tollskrárnúmer #Vörutegund 

0601.1000 til 1504.1005 
0601.2009 Blómlaukar 1504.2005 

1504.3001 
1001.1000 til 1504.3002 Feiti og olíur úr dýraríkinu 

1001.9009 Hveiti og meslín 

1506.0001 Dýraolíur og efnisþættir þeirra 
1002.0000 Rúgur 

1507.1000 til 
1003.0000 Bygg 1507.9000 Sojabaunaolía 

1004.0000 Hafrar 1508.1000 til 
1508.9000 Jarðhnetuolía 

1005.1000 til 
1005.9000 Maís 1509.1000 til 

1510.0000 Olívuolía 
1103.1100 til 
1103.2900 Klíðislaust korn, mjöl og kögglar. 1511.1000 til 

1511.9000 Pálmaolía 
1104.1100 Valsað eða flagað korn úr byggi
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Tollskrárnúmer Vörutegund Tollskrárnúmer  Vörutegund 

1512.1100 til 4810.9900 
1512.2900 Olía úr fræi sólblóma 4811.4000 Efni í mjólkurumbúðir 

1513.1100 til 5306.1000 
1513.2900 Kókoshnetu- og pálmakjarnaolía 5306.2009 Garn úr hör 

1514.1000 til 5308.9000 Garn úr ýmsum spunatrefjum 
1514.9000 Repju-, kalsa- eða mustarðsolía 

5401.1009 
1515.1100 til 5401.2009 Pólyesterþræðir 
1515.9000 Órokgjörn jurtafeiti og olía 

5402.1000 til 
1516.1001 til 5402.6900 Tilbúið þráðgarn 
1516.2009 Feiti og olíur úr dýra- eða jurtaríkinu 

5509.1101 
2302.1000 Klíð úr maís 5509.1201 

5509.2101 
2302.4000 Klíð úr ýmsum korntegundum 5509.2201 

5509.4101 
2309.9001 til 5509.4201 Garn til veiðarfæragerðar 
2309.9009 Skepnufóður 

5604.2000 Gerviþræðir 
2501.0002 Fóðursalt 

5604.9000 Garn úr tilbúnum þráðum 
2714.1000 til 
2715.0000 Jarðbik og asfalt 5607.1001 til 

5607.9009 Snæri, reipi og kaðlar 
3901.1001 til 

3901.2009 Pólyetylen 7208.3100 til 

7208.9000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða 
3902.1001 til óblendnu stáli 
3902.2009 Pólyprópylen 

7209.1100 til 
3903.1100 til 7209.4400 Flatvalsaðar vörur úr járni eða 
3903.2000 Pólystyren óblendnu stáli 

3904.1001 til 7210.1100 til 
3904.2209 Pólyvínylklóríð 7210.1200 Flatvalsaðar vörur úr járni eða 

óblendnu stáli 
4011.1000 til 

4411.9900 Nýir hjólbarðar 7211.1100 til 

7211.9000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða 
4013.1000 til óblendnu stáli 
4013.9000 Hjólbarðaslöngur 

7212.1000 
4403.1000 til 7212.2109 

4403.9900 Trjábolir 7212.2909 

7212.3009 
4416.0001 Tunnur 7212.4009 

7212.5009 
4801.0000 Dagblaðapappír 7212.6009 Flatvalsaðar vörur úr járni eða 

óblendnu stáli 
4804.1100 til 

4804.5900 Kraftpappír og kraftpappi 7213.1009 

7213.2009 

4805.1000 til 7213.3109 

4805.8000 Pappír og pappi 7213.3909 

7213.4109 

7213.5009 Teinar og stangir
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Tollskrárnúmer 

7214.2009 

7214.3009 

7214.4009 

7214.5009 

7214.6009 

7216.1000 til 
7216.6000 

7216.9009 

7301.1000 

7801.1000 

7804.2001 

8482.1000 til 
8482.9900 

Vörutegund 

Teinar og stangir 

Prófílar 

Prófílar 

Þilstál 

Hreinsað blý 

Blýduft 

Kúlu- eða keflaleg 

1360 

Tollskrárnúmer 

8483.1000 til 

8483.9000 

8704.2109 
8704.2221 
8704.3109 
8704.3221 

8704.9031 til 
8704.9039 

8708.1000 til 
8708.9900 

8803.1000 til 
8803.3000 

8804.0000 

21. desember 1988 

Vörutegund 

Drifásar, tannhjól o.þ.h. 

Sendibifreiðar 

Sendibifreiðar 

Bifreiðavarahlutir 

Hlutar til flugvéla 

Fallhlífar 

Auglýsing þessi öðlast gildi 1. janúar 1989. Jafnframt er úr gildi felld auglýsing 
ráðuneytisins nr. 51/1988 um innflutning með greiðslufresti og aðrar erlendar lántökur. 

Nr. 550 

Viðskiptaráðuneytið, 21. desember 1988. 

Jón Sigurðsson. 

REGLUGERÐ 

  

Atli Freyr Guðmundsson. 

27. desember 1988 

um breyting á reglugerð um auglýsingar í útvarpi nr. 512/1986 með 

9. gr. orðist svo: 

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 8. gr. og 38. gr. útvarpslaga nr. 68/1985 og öðlast 

þegar gildi. Reglugerð þessi gildir til 31. desember 1989. 

áorðnum breytingum. 

1. gr. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 27. desember 1988. 

Svavar Gestsson. 
  

Þórunn J. Hafstein.
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REGLUGERÐ 

um stjórn botnfiskveiða 1989. 

I. KAFLI 
Heildarafli. 

1. gr. 

Árið 1989 skulu leyfi til botnfiskveiða miðast við að afli úr helstu botnfisktegundum 
verði: 

1. Þorskur 285 þús. lestir 4. Karfi 77 þús. lestir 
2. Ysa 65 þús. lestir 5. Grálúða 30 þús. lestir 
3. Ufsi 80 þús. lestir 

Afli samkvæmt ofangreindu miðast við óslægðan fisk með haus. 
Vegna ákvæða í reglugerð þessari um heimildir sóknarmarksskipa til aukningar 

þorskafla, reglna um tilfærslu milli fisktegunda og flutning afla milli ára og ákvæða um afla 

smábáta, gæti heildarþorskafli á árinu 1989 orðið um það bil 325 þús. lestir. 

II. KAFLI 
Flokkar fiskiskipa. 

2. gr. 

Flokka skal öll íslensk fiskiskip í útgerðarflokka. Skal hvert fiskiskip vera í sama 
útgerðarflokki og það var 1988 sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 16 22. janúar 1988. Heimilt er þó að 
flytja fiskiskip milli útgerðarflokka 2-8 verði breyting á sérveiðiheimildum þeirra og skal 

samráðsnefnd þá fjalla um breytingu á veiðiheimildum þess. Með sama hætti skal samráðs- 

nefnd fjalla um veiðiheimildir komi nýtt skip í stað tveggja eða fleiri, sem tekin hafa verið úr 

rekstri. Útgerðarflokkar eru þessir: 

1. Togarar. 5. Humar- og síldarbátar. 
2. Bátar án sérveiðiheimilda. 6. Rækjubátar. 
3. Síldarbátar. 1. Skelbátar. 
4. Humarbátar. 8. Loðnuskip. 

Í útgerðarflokk 2, bátar án sérveiðiheimilda, skulu fiskiskip stærri en 100 brl., sem 

eingöngu stunda veiðar með vörpu, flokkuð sérstaklega með tilliti til sóknardagafjölda. 
Við ákvörðun aflahámarks skal miðað við stærðir skipa sbr. 7. gr. 

Við stærðarflokkun fiskiskipa skal miðað við mælingarbréf Siglingamálastofnunar 
ríkisins fyrir skipið, sem gilti 1. janúar 1986. Sama gildir sé miðað við lengd skips. Komi nýtt 

eða nýkeypt skip í stað eldra skips skal miða við mælingarbréf eldra skipsins er gilti 1. Janúar 

1986. 
Við ákvörðun aflahámarks fyrir útgerðarflokk 1, togara, skal það ákveðið sérstaklega 

fyrir togara 39 metra og styttri annars vegar og hins vegar fyrir togara lengri en 39 metrar. 

Miða skal við mestu lengd skipsins sbr. 4. mgr. 

Við ákvörðun aflahámarks fyrir útgerðarflokk 1, togara, skal landinu skipt í tvö svæði: 
Svæði 1: Frá Eystra-Horni vestur og norður um að Látrabjargi. 

Svæði 2: Frá Látrabjargi norður og austur um að Eystra-Horni. 

Við svæðaflokkun togara skal miðað við verstöð sem togari er gerður út frá, þegar 

reglugerð þessi öðlast gildi. Öll frystiskip er frysta eigin afla um borð skulu við ákvörðun 

aflahámarks teljast til svæðis 1. 

Heimilt er að víkja frá ofangreindum ákvæðum um mörk veiðisvæða, sé það nauðsynlegt 

vegna sérstöðu veiðiskips.
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TIl. KAFLI 
Aflamarksskip. 

3. gr. 
Aflamarksskipi skal úthlutað aflamarki í þessum fisktegundum: þorski, ýsu, ufsa, karfa 

og grálúðu, skv. ákvæðum 6. gr. laga nr. 3 8. janúar 1988, um stjórn fiskveiða 1988-1990. 
Aflamark hvers skips skal tilgreint í heilum tonnum og er miðað við slægðan fisk með 

haus, að karfa undanskildum. 

Þegar breyta skal óslægðum fiski í slægðan skal margfalda magn þorsks, ýsu og ufsa með 

0.80, en grálúðu með 0.92. 

Þegar breyta skal slægðum fiski í óslægðan skal margfalda magn þorsks, ýsu og ufsa með 

1.25, en grálúðu með 1.09. 

Ráðuneytið skal ákveða þann reiknistuðul, sem notaður skal til útreikninga á aflamarki 

skipa, sem vinna eigin afla um borð. 
Við línuveiðar í janúar, febrúar, nóvember og desember reiknast 50% aflans ekki til 

aflamarks fiskiskips, en réttur línuskips til framsals skerðist sem svarar öllum línuafla þess á 
þessum tímabilum. 

Þorskur og ufsi smærri en 50 cm, ýsa smærri en 45 cm og karfi innan 500 gr. telst ekki að 

tveimur þriðju hlutum með í aflamarki fiskiskips, enda fari fiskur undir þessum lágmarks- 

mörkum ekki yfir 10% af afla þessara fisktegunda í veiðiferð og fyrir liggi staðfesting frá 

matsmönnum eða vigtarmönnum um magn, skv. reglum er ráðherra setur. Þetta gildir ekki 
um afla, sem frystur er um borð í veiðiskipi nema um heilfrystan fisk með haus sé að ræða. 
Allur fiskur, sem veiddur er á handfæri, telst þó til aflamarks. 

Allan afla af ofangreindum tegundum, án tillits til stærðar eða í hvaða veiðarfæri hann 

fæst, sem fluttur er óunninn á erlendan markað skal reikna til aflamarks með 15% álagi. 

IV. KAFLI 
Sóknarmarksskip. 

4. gr. 

Veiðileyfi með sóknarmarki er veitt með því skilyrði, að sóknardagar til botnfiskveiða 

fari ekki fram úr tilgreindum fjölda á ákveðnu tímabili sbr. 8. gr. og þorskafli ekki yfir ákveðið 

hámark sbr. 7. gr. Aflahámark skal einnig sett á karfa- og grálúðuveiðar togara, útgerðar- 
flokkur 1 skv. 2. gr. 

5. gr. 

Sóknarmark hefst þegar skip heldur úr löndunar- og heimahöfn til veiða og lýkur þegar 

skip kemur í höfn með veiðarfæri innanborðs til löndunar afla, enda haldi það ekki úr höfn til 

veiða aftur fyrr en liðnir eru a.m.k. þrír sólarhringar. 
Sigli skip með eigin afla til löndunar á erlendum mörkuðum telst sá tími, sem fer til 

siglingar utan, til sóknardaga. 

6. gr. . 

Útgerð eða skipstjóri sóknarmarksskips skal tilkynna Fiskifélagi Íslands eigi síðar en 12 

dögum eftir lok hvers mánaðar á þar til gerðu eyðublaði, hvaða daga viðkomandi skip hefur 

nýtt til sóknar á tímabilinu. Ennfremur er skylt að skila aflaskýrslum skv. 11. gr. 
Heimilt er að stunda veiðar allt að þremur dögum umfram úthlutaðan sóknardagafjölda 

tímabils, enda dragist jafnmargir dagar frá sóknardagafjölda næsta tímabils á eftir. Fari slík 
frávik fram úr þremur dögum um einn eða tvo daga reiknast þeir tvöfaldir til frádráttar á næsta 

tímabili á eftir. Frávik umfram fimm daga teljast brot á reglum þessum. 

Heimilt er með samþykki ráðuneytisins að færa milli tímabila allt að fjóra af hverjum 

fimm sóknardögum, sem ekki hafa nýst til fiskveiða, enda hafi skip orðið að liggja í höfn 
a.m.k. fimmtán daga vegna meiriháttar bilana. Útgerðaraðili skal sækja skriflega tilráðuneyt- 
isins um slíka yfirfærslu daga milli tímabila. Umsóknum skal fylgja skrifleg greinargerð frá
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viðgerðaraðila eða tryggingarfélagi um viðgerðina og hversu langan tíma hún tók. Samráðs- 
nefnd úrskurðar um vafaatriði. Að öðru leyti er óheimilt að flytja ónýtta sóknardaga eins 
tímabils til annarra tímabila. 

1. gr. 

Sóknarmarksskipi er á árinu 1989 óheimilt að veiða meira magn en tilgreint er í töflu í 3. 
mgr. þessarar greinar eða sem svarar aflahámarki þess samkvæmt ákvæðum 8. gr. laga nr. 3 8. 

janúar, um stjórn fiskveiða 1988-1990 og sem leiðir af rétti til yfirfærslu milli ára. 

Hjá togurum, útgerðarflokki 1, er heimilt að nýta þorskaflahámark til veiða á karfa sbr. 

12. gr. 

Aflahámark sóknarmarksskipa er sem hér greinir fyrir hvern stærðar-, útgerðar- og 
veiðisvæðaflokk fiskiskipa. Miðað er við slægðan þorsk og grálúðu með haus. Karfaaflahá- 
mark togara er miðað við óslægðan karfa með haus. Sé togara sbr. 2. gr. útgerðarflokkur 1, 
úthlutað aflahámarki samkvæmt þessari grein, skal það taka til bæði aflahámarks í þorski, 
karfa og grálúðu: 

Útgerðarflokkur 1, togarar: Svæði I Svæði Il 

39 metrar og styttri: Þorskaflahámark 595 lestir 900 lestir 
Lengri en 39 metrar: Þorskaflahámark 1045 lestir 1485 lestir 

39 metrar og styttri: Karfaaflahámark 765 lestir 90 lestir 
Lengri en 39 metrar: Karfaaflahámark 1550 lestir 550 lestir 

39 metrar og styttri: Grálúðuaflahámark 150 lestir 150 lestir 
Lengri en 39 metrar: Grálúðuaflahámark 550 lestir 550 lestir 

Útgerðarflokkur 2, bátar án sérveiðiheimilda: 

Frá 10 brl. tilogmeð 15 brl.: 120 lestir 
Stærri en 15 brl. tilog með 20 brl.: 130 lestir 

Stærri en 20 brl. tilog með 25 brl.: 180 lestir 

Stærri en 25 brl. tilog með 30 brl.: 200 lestir 
Stærri en 30 brl. tilog með 40 bri.: 215 lestir 
Stærri en 40 brl. tilog með 50 bril.: 250 lestir 

Stærri en 50 brl. tilog með 90 brl.: 300 lestir 

Stærri en 90 brl. til og með 110 brl.: 315 lestir 
Stærri en 110 brl. til og með 200 bri.: 395 lestir 

Stærri en 200 brl. 445 lestir 

Útgerðarflokkur 3, síldarbátar: 395 lestir 

Útgerðarflokkur 4, humarbátar: 

50 brl. og minni: 105 lestir 
Stærri en 50 brl. til og með 90 bril.: 210 lestir 
Stærri en 90 brl: 230 lestir 

Útgerðarflokkur 5, humar- og síldarbátar: 

90 brl. og minni: 270 lestir 

Stærri en 90 brl.: 290 lestir 

Útgerðarflokkur 6, rækjubátar: 

10 brl. til og með 20 brl.: 45 lestir 
Stærri en 20 brl. til og með 50 brl.: 75 lestir 
Stærri en 50 brl.: 105 lestir 

Útgerðarflokkur 7, skelbátar: 

10 brl. til og með 20 brl.: 35 lestir 
Stærri en 20 brl. tilog með S0bri.: 55 lestir 
Stærri en 50 brl. til og með 90 bril.: 105 lestir 
Stærri en 90 brl. til og með 110 brl.: 120 lestir 

Stærri en 110 brl.: 145 lestir
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Varðandi útgerðarflokka 6 og 7 er heimilt að víkja frá ákvæðum þessarar greinar um 

þorskaflahámark og ennfremur ákvæðum 8. gr. um sóknardagafjölda, sé það talið nauðsyn- 

legt vegna breytinga í tekjum af sérveiðum. 
Við línuveiðar í janúar, febrúar, nóvember og desember reiknast 50% þorskaflans ekki 

til þorskaflahámarks. 
Þorskur smærri en 50 cm og karfi innan 500 gr telst ekki að tveimur þriðju hlutum með í 

aflahámarki, enda fari fiskur undir þessum lágmarksmörkum ekki yfir 10% af þorsk- eða 
karfaafla í veiðiferð og fyrir liggi staðfesting frá matsmönnum eða vigtarmönnum um magn, 
skv. reglum er ráðherra setur. Þetta gildir ekki um afla, sem frystur er um borð í veiðiskipi 
nema um heilfrystan fisk með haus sé að ræða. Allur þorskur, sem veiddur er á handfæri, telst 
þó til aflahámarks. 

Allan þorskafla og einnig karfa- og grálúðuafla hjá togurum, án tillits til stærðar eða í 
hvaða veiðarfæri hann fæst, sem fluttur er óunninn á erlendan markað, skal reikna til 

aflahámarks með 15% álagi. 

8. gr. 

Í töflu hér á eftir er tilgreindur fjöldi sóknardaga á einstökum tímabilum samkvæmt 

flokkun veiðiskipa í II. kafla: 

Útgerðarflokkur 1, togarar. 

Tímabil í Tímabil 2 Tímabil 3 
Jan.-apr. Maí-ág. Sept.-des. Samtals 

90 70 85 245 

Útgerðarflokkur 2, bátar án sérveiðiréttinda. 

Tímabil 1 Tímabil 2 Tímabil 3 Tímabil 4 Tímabil $ 
Jan.-feb. Mar.-apr. Maí-ág. Sept.-okt. Nóv.-des. Samtals 

35 45 60 35 30 205 

Útgerðarflokkur 2, togbátar, sbr. 2. mgr. 2. gr. 

Tímabil 1 Tímabil 2 Tímabil 3 Tímabil 4 
Jan.-feb. Mar.-apr. Maí-ág. Sept.-des. Samtals 

40 45 70 75 230 

Útgerðarflokkur 3, síldarbátar. 

Tímabil 1 Tímabil 2 Tímabil 3 Tímabil 4 
Jan.-feb. Mar.-apr. Maí-okt. Nóv.-des. Samtals 

35 45 60 15 155 

Útgerðarflokkur 4, humarbátar. 

Tímabil 1 Tímabil 2 Tímabil 3 Tímabil 4 
Jan.-feb. Mar.-apr. Maí-júní Júlí-des. Samtals 

35 45 10 60 150 

Útgerðarflokkur 5, humar- og síldarbátar. 

Tímabil 1 Tímabil 2 Tímabil 3 Tímabil 4 
Jan.-feb. Mar.-apr. Maí-júní Júlí-des. Samtals 

35 45 10 35 125 

Útgerðarflokkur 6, rækjubátar. 

Suður- og Vesturland. 

Tímabil 1 Tímabil 2 Tímabil 3 

Jan.-feb. Mar.-ág. Sept.-des. Samtals 
25 45 45 115
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Vestfirðir, Norðurland. 

Tímabil 1 Tímabil 2 

Jan.-maí Júní-des. Samtals 

45 70 115 

Útgerðarflokkur 7, skelbátar. 

Tímabil í Tímabil 2 

Jan.-apr. Maí-des. Samtals 

45 40 85 

Engar takmarkanir eru á fjölda sóknardaga hjá skipum sem línuveiðar stunda í janúar, 
febrúar, nóvember og desember. 

V. KAFLI 
Ýmis ákvæði. 

9. gr. 
Skylt er að hirða og koma með að landi allan botnfisk af kvótabundnum fisktegundum og 

nýtanlegum fisktegundum sem markaður er fyrir. Sleppa skal þó fiski, undir lágmarksstærð- 
um þeim sem tilgreindar eru í 7. mgr. 3. gr., sem fæst á handfæri. 

10. gr. 

Skipstjóra er skylt að halda fiski um borð í veiðiskipum aðgreindum eftir tegundum. 

Ennfremur er honum skylt að láta vigta hverja tegund sérstaklega. 

11. gr. 

Útgerðaraðilum veiðiskipa, skipstjórnarmönnum og kaupendum er skylt að senda 
Fiskifélagi Íslands skriflegar upplýsingar um afla og aflasamsetningu og um úthald og sjósókn 
á eyðublöðum sem Fiskifélag Íslands eða sjávarútvegsráðuneytið leggur til. Vanskil á 
skýrslum og röng skýrslugjöf varða tafarlausri leyfissviptingu. 

12. gr. 

Við útreikning þorskígildis skal miðað við eftirfarandi verðmætahlutföll: Þorskur 1,00, 
Ýsa 1,10, ufsi 0,57, karfi 0,50 og grálúða 0,69. 

13. gr. 

Ráðuneytið getur sett nánari reglur um framkvæmd varðandi úthlutun botnfiskveiði- 

leyfa. 

14. gr. 

Ráðherra er heimilt að takmarka framsalsheimildir þeirra skipa sem sérstök leyfi fá til að 

veiða flatfisk með dragnót. 

18. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 3 8. janúar 1988, 

um stjórn fiskveiða 1988-1990. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

16. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 3 8. janúar 1988 um stjórn fiskveiða 

1988—1990, til þess að öðlast gildi 1. janúar 1989 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 

eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 29. desember 1988. 

Halldór Ásgrímsson.   
Árni Kolbeinsson.
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REGLUGERÐ 

um veiðar smábáta 1989. 

1. gr. 

Reglugerð þessi tekur til veiða báta minni en 10 brl. sem ekki hljóta sérstakt botnfisk- 

veiðileyfi samkvæmt 5. gr. laga nr. 3 8. janúar 1988 um stjórn fiskveiða 1988-1990 sbr. 2. gr. 
reglugerðar 29. desember 1988, um stjórn botnfiskveiða 1989. 

2. gr. 

Allar botnfiskveiðar báta 6 brl. og stærri skulu háðar sérstökum veiðileyfum, ennfremur 
þorskfisknetaveiðar báta undir 6 brl. svo og línu- og handfæraveiðar með aflahámarki. 

3. gr. 
Bátum, sem eingöngu stunda veiðar með línu- og handfærum eru ekki heimilar veiðar frá 

og með 1. janúar til og með 15. janúar 1989 ennfremur í tíu daga um páskahelgi og tíu daga um 
verslunarmannahelgi og í sjö daga í hvorum mánaðanna júní og október samkvæmt nánari 

ákvörðun ráðherra. Ennfremur frá og með 10. desember til og með 31. desember. 
Heimilt er að veita þessum bátum veiðileyfi með aflahámarki, sé þess óskað sérstaklega 

skv. ákvæðum 6. gr. enda hafi viðkomandi aðili meginhluta tekna sinna af slíkri útgerð. Bátar, 

sem slík veiðileyfi fá, eru undanþegnir veiðibönnum samkvæmt 1. mgr. 

4. gr. 

Bátum 6 brl. og stærri sem netaveiðar stunda, skal úthlutað sérstöku veiðileyfi með 
aflahámarki. Aflahámark fyrir báta 6 brl. og stærri en minni en 8 brl. er 70 lestir ósl. Aflamark 
báta 8 brl. og stærri er 95 lestir ósl. Heimilt er þó að úthluta bátum stærri en 9.5 brl. sem teknir 
voru í notkun á árinu 1987 eða síðar, veiðileyfi með allt að 115 lesta aflahámarki miðað við ósl. 
enda sé rúmtala þessara báta meiri 50 m? sbr. reglugerð nr. 113 23. janúar 1988, að mati 

tæknideildar Fiskifélags Íslands, ennfremur bátum sem eru þeim sambærilegir að verði og 

afkastagetu. 

Skulu þessir bátar fylgja almennum reglum um netaveiðar, en eru undanþegnir veiði- 
bönnum skv. 1. mgr. 3. gr. 

5. gr. 

Bátum undir 6 brl. eru bannaðar allar þorskfisknetaveiðar. Þó er heimilt að veita þeim 

aðilum, sem þorskfisknetaveiðar hafa stundað á bátum undir 6 brl. á árunum 1987 eða 1988, 

leyfi til þorskfisknetaveiða og eru þeir bátar þá undanþegnir veiðibönnum skv. 1. mgr. 3. gr. 
en skulu að öðru leyti hlíta almennum reglum um netaveiðar. Fái þeir leyfi til þorskfiskneta- 

veiða skal þeim veitt botnfiskleyfi með 60 lesta aflahámarki miðað við ósl. 

6. gr. 
Þeir aðilar, sem kost eiga á veiðileyfi með aflahámarki skv. 3.-5. gr., geta sótt um að fá 

veiðileyfi með aflahámarki, sem byggist á eigin reynslu. Aflahámark þeirra skal þá ákveðið 
sem 85% af meðaltalsafla tveggja bestu áranna af árunum 1985, 1986 og 1987 eða sem 70% af 
afla ársins 1987, eftir því hvort hærra reynist, en skal þó aldrei vera hærra en 180 lestir ósl. 

Sæki aðilar um veiðileyfi skv. þessari grein, skulu þeir leggja fram aflaskýrslur, er sýni afla 

þeirra árin 1985, 1986 og 1987. 

7. gr. 

Aflahámark er óframseljanlegt. Sjávarútvegsráðuneytið getur heimilað flutning á afla- 

marki af skipum 10 brl. og stærri til báta undir 10 brl., ef sérstaklega stendur á, að fenginni
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umsögn Landssambands smábátaeigenda, sveitarstjórnar og stjórnar sjómannafélags á 

viðkomandi stað. 
Aflahámark hvers báts skal tilgreint í heilum tonnum. 
Sé aflahámark ákveðið í veiðileyfi samkvæmt 3.-6. gr., gildir það um allar botnfiskveiðar 

hlutaðeigandi báts allt árið 1989. 

Aflahámarki skal úthlutað í þorskígildum og tekur það til veiða á þorski, ýsu og ufsa. 

Þegar þorskígildi er reiknað skal miðað við eftirfarandi verðmætahlutföll: þorskur 1.00, ýsa 
1.10 og ufsi 0.57. 

8. gr. 

Þegar breyta skal óslægðum fiski í slægðan skal margfalda magn þorsks, ýsu og ufsa með 

0.80 en þegar breyta skal slægðum fiski í óslægðan skal margfalda með 1.25. 

Við línuveiðar í janúar, febrúar, nóvember og desember reiknast 50% aflans ekki til 

aflahámarks. 
Þorskur og ufsi smærri en 50 cm og ýsa smærri en 45 cm telst ekki að tveimur þriðju 

hlutum með í aflahámarki fiskiskips, enda fari fiskur undir þessum lágmarksstærðum ekki yfir 
10% af afla þessara fisktegunda í veiðiferð og fyrir liggi staðfesting frá matsmönnum um 
magn, skv. reglum er ráðherra setur. Allur fiskur, sem veiddur er á handfæri telst þó til 

aflahámarks. 
Allan þorsk-, ýsu- og ufsaafla, án tillits til stærðar eða í hvaða veiðarfæri hann fæst, sem 

fluttur er óunninn á erlendan markað, skal reikna til aflahámarks með 15% álagi. 

9. gr. 

Skylt er að hirða og koma með að landi allan botnfisk af kvótabundnum fisktegundum og 

nýtanlegum fisktegundum, sem markaður er fyrir. Sleppa skal þó þorski og ufsa smærri en 50 

cm og Ýsu smærri en 45 cm, sem fæst á handfæri. 

10. gr. 
Útgerðaraðilum báta, skipstjórnarmönnum og kaupendum er skylt að senda Fiskifélagi 

Íslands skriflegar upplýsingar um afla, aflasamsetningu og um úthald og sjósókn á eyðublöð- 

um sem Fiskifélag Íslands eða sjávarútveggsráðuneytið leggur til. Vanskil á skýrslum og röng 
skýrslugerð varða tafarlausri leyfissviptingu. 

11. gr. 

Miðist aflahámark við stærð báts, skal miðað við gildandi mælingarbréf frá Siglingamála- 
stofnun ríkisins 22. janúar 1988. Hafi skip komið í rekstur eftir 22. janúar 1988 skal miða við 

fyrsta gildandi mælingarbréf skipsins. 

12. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 3 8. janúar 1988 

um stjórn fiskveiða 1988-1990. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

13. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 3 8. janúar 1988 um stjórn fiskveiða 

1988-—1990 til að öðlast gildi 1. janúar 1989 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að 
máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 29. desember 1988. 

Halldór Ásgrímsson.   
Árni Kolbeinsson.
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REGLUGERÐ 

um veiðar á úthafsrækju 1989. 

1. gr. 

Reglugerð þessi tekur til veiða á rækju, sem veidd er utan viðmiðunarlínu, sbr. lög nr. 81/ 

1976, að undanskildu svæði við Eldey, sem að sunnan markast af línu, sem dregin er 

réttvísandi 245? frá Reykjanesaukavita, að vestan markast svæðið af 23*40 V og að norðan af 
6405 N. 

Rækjuveiðar á Dohrnbanka vestan 26*V skulu undanþegnar ákvæðum reglugerðar 

þessarar samkvæmt nánari reglum settum í leyfisbréf. 

Ráðherra er ennfremur heimilt að ákveða í leyfisbréfi til úthafsrækjuveiða, að rækjuveið- 

ar á ákveðnum svæðum skuli undanþegnar ákvæðum reglugerðar þessarar með ákveðnum 
skilyrðum. 

2. gr. 

Á árinu 1989 skulu leyfi til úthafsrækjuveiða miðast við, að heildarrækjuafli á svæði skv. 

1. mgr. 1. gr. fari ekki yfir 23 þúsund lestir. 

3. gr. 
Eftirgreindir skipaflokkar eiga kost á úthafsrækjuveiðileyfi 1989: 

1. Loðnuskip. Skip þau, sem flokkuð eru sem loðnuskip, á grundvelli 2. gr. reglugerðar frá 

29. desember, um stjórn botnfiskveiða 1989. 

2. Sérhæfð rækjuveiðiskip. Skip þau, sem flokkuð voru sem sérhæfð rækjuveiðiskip, sbr. 2. 
tl. 3. gr. og 2. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 18, 22. janúar 1988, um veiðar á úthafsrækju 

1988. Heimilt er að veita skipi rækjuveiðiréttindi, sem sérhæfðu rækjuveiðiskipi, hafi 
verið lagt í verulegar fjárfestingar á árinu 1987 í því skyni að gera það hæfara til veiða eða 

vinnslu á rækju. 

3. Önnur rækjuveiðiskip. Skip þau sem fengu leyfi til úthafsrækjuveiða skv. 3. tl. 3. gr. 

reglugerðar nr. 18, 22. janúar 1988, um veiðar á úthafsrækju 1988. 

4. gr. 

Velja skal fyrir hvert loðnuskip, sbr. 1. tl.3. gr., á milli botnfiskveiðileyfis með aflamarki 

og rækjuveiðileyfis með aflamarki. 
Velji loðnuskip rækjuveiðileyfi skal því úthlutað rækjuaflamarki fyrir árið 1989. Rækju- 

aflamark hvers loðnuskips skal á árinu 1989 vera 60% af því aflamarki, sem sama skipi var 
úthlutað á árinu 1988. 

Loðnuskipum er heimilt að koma með að landi samtals 90 lestir af botnfiski í 
þorskígildum reiknað, sbr. 12. gr. reglugerðar frá 29. desember 1988, um stjórn botnfiskveiða 

1989. 

S. gr. 

Sérhæfðum rækjuveiðiskipum, sbr. 2. tl. 3. gr., skal skipt í stærðarflokka og hverju skipi 

úthlutað rækjuaflamarki eftir stærð sem hér segir: 
1. Skip 500 brl. og stærri: 600 lestir 
2. Skip 250 brl. ogstærri, en minni en 500 brl.: 500 lestir 

3. Skip 200 brl. og stærri, en minni en 250 brl.: 400 lestir 

4. Skip minni en 200 brl.: 300 lestir
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Rækjuaflamark hvers rækjuveiðiskips á árinu 1989 skal þó aldrei vera minna en 75% af 
rækjuaflamarki sama skips árið 1988. 

Sérhæfðum rækjuveiðiskipum skal ennfremur úthlutað einum þriðja hluta af botnfisk- 
aflamarki og gilda um það aflamark almennar reglur. Botnfiskaflamarkið skal þó aldrei vera 
lægra en 180 lestir í þorskígildum reiknað fyrir skip skv. tl. 1 og 2 og 90 lestir fyrir skip skv. tl. 3 

og 4. 

Skipum, sem voru sérhæfð rækjuveiðiskip árið 1988, en velja að halda fullum 
botnfiskveiðiheimildum árið 1989, skal úthlutað 60% af því rækjuaflamarki, sem því hefði 
verið úthlutað árið 1988 hefði það valið að halda fullum botnfiskveiðiheimildum það ár. 

Um rækjuveiðiheimildir þeirra skipa, sem áttu kost á því að verða sérhæfð rækjuveiðiskip 

á árinu 1988, en völdu að halda fullum botnfiskveiðiheimildum, gilda ákvæði 6. gr. 

reglugerðar þessarar. 

6. gr. 
Hverju rækjuveiðiskipi skv. 3. tl. 3. gr. skal úthlutað rækjuveiðileyfi með aflamarki, sem 

ákveðið skal þannig að hvert skip fái 60% af því sem hærra reynist, reiknuðu aflamarki ársins 

1988 eða afla skipsins árið 1988, hafi skipið það ár stundað rækjuveiðar með sóknarmarki. 

1. gr. 

Skylt er að koma með allan rækjuafla að landi. 

8. gr. 

Við ákvörðun stærðar skipa skv. 5. gr. skal miða við gildandi mælingarbréf 31. desember 
1987 frá Siglingamálastofnun ríkisins. Komi skip í rekstur eftir 31. desember 1987 skal miðað 
við fyrsta útgefna mælingarbréf fyrir skipið. 

9. gr. 
Um framsal rækjuafla og meðafla, sbr. 3. mgr. 4. gr. og 2. mgr. 5. gr., gilda ákvæði laga 

nr. 3/1988, um stjórn fiskveiða 1988-1990. 

10. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 3, 8. janúar 

1988, um stjórn fiskveiða 1989—1990. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

11. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 3, 8. janúar 1988, um stjórn 

fiskveiða 1988-—1990, til að öðlast gildi 1. janúar 1989 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 

hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 29. desember 1988. 

Halldór Ásgrímsson.   

Árni Kolbeinsson.



Nr. 554 1370 27. desember 1988 

AUGLÝSING 
um útvarpsgjald. 

Útvarpsgjald sbr. 22. gr. útvarpslaga nr. 68/1985 hefur verið ákveðið sem hér segir: 

Í janúar- og febrúarmánuði 1989: 

Fyrirfullafnot ........... 0... kr. 2340 

Fyrir hljóðvarpsafnot eingöngu ........2000 000 kr. 780 

Menntamálaráðuneytið, 27. desember 1988. 

Svavar Gestsson. 
  

Þórunn J. Hafstein. 

Nr. 555 27. desember 1988 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um útvarp skv. tímabundnum leyfum nr. 

5S11/1986 með áorðnum breytingum. 

1. gr. 

25. gr. orðist svo: 
Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 8. gr. og 38. gr. útvarpslaga nr. 68/1985 og öðlast 

þegar gildi. Reglugerð þessi gildir til 31. desember 1989. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 27. desember 1988. 

Svavar Gestsson. 
  

Þórunn J. Hafstein. 

Nr. 556 28. desember 1988 

REGLUGERÐ 

um innheimtu þinggjalda á árinu 1989. 

1. gr. 

Álögð þinggjöld á tekjur og eignir ársins 1988 skulu greidd á tíu gjalddögum á árinu 1989. 

Eru gjalddagar fyrsti dagur hvers mánaðar nema mánuðina janúar og júlí. 

2. gr. 

Þar til álagning ársins 1989 liggur fyrir skal hver gjaldandi greiða fyrirfram upp í álagningu 

ársins. Greiðslan skal nema á hverjum gjalddaga 12,4% af þeim þinggjöldum er honum bar að
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greiða á árinu 1988. Að því er menn varðar er þó einungis átt við önnur þinggjöld gjaldársins 

1988 en tekjuskatt. 
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 1989 skv. 2. gr. 

Umsókn um slíka lækkun skal senda skattstjóra er úrskurðar um lækkun greiðsluskyld- 

unnar. 

4. gr. 

Skattstjóri skal að jafnaði ekki taka til greina umsókn gjaldanda nema rauntekjur hans 

hafi lækkað svo mjög milli áranna 1987 og 1988 að tekjuskattsstofn á tekjuárinu 1988 sé meira 

en 25% lægri en tekjuskattsstofn hans var á tekjuárinu 1987 eftir að síðarnefnd fjárhæð hefur 

verið hækkuð um 24%. Frá þessari reglu má þó víkja ef sérstaklega stendur á að mati 

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. 1. mgr. 92. gr., eru 

skyldugir að kröfu innheimtumanns að halda eftir af kaupi launþega til lúkningar gjöldum 

þeirra aðila sem launþegar 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. 75/1981, gjöldum samkvæmt IV. kafla laga nr. 73/1980 og afdrætti 
opinberra gjalda samkvæmt ákvæðum laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda. 

Afdráttur af launum vegna staðgreiðslu skal ávallt ganga fyrir afdrætti af launum vegna eldri 
skattskulda og gjalda. 

7. gr. 

Um greiðslur þinggjalda á árinu 1989 fer að öðru leyti samkvæmt ákvæðum XIII. kafla 

laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt. 

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, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 
  

Lárus Ögmundsson. 

B 96
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REGLUGERÐ 

um innheimtu framleiðslugjalds af afurðum sauðfjár umfram verð- 

ábyrgð ríkissjóðs á verðlagsárinu 1987-—88. 

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. 1. nr. 46/1985 og það magn sem Framleiðnisjóður 

landbúnaðarins hefur tekið verðábyrgð á, að hluta eða öllu leyti, skal á verðlagsárinu 1987/88 

innheimta framleiðslugjald af þeim hluta innlagðra sauðfjárafurða, sem er umfram verðá- 

byrgð ríkissjóðs. Undanþegið framleiðslugjaldi er það magn kindakjöts ásamt tilsvarandi 
innmat, sem Framleiðnisjóður landbúnaðarins og sauðfjársjúkdómanefnd hafa aflétt verð- 

skerðingu á. 

Framleiðslugjald þetta skal ekki hafa áhrif á útsöluverð sauðfjárafurða til neytenda. 

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 1987. 

3. gr. 
Gjald það sem hverju búmarkssvæði og hverjum framleiðanda er gert að greiða skal 

reikna þannig: 

1. Reikna skal 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. 
2. Við útreikning verðskerðingar hjá framleiðendum skv. 1. tl. 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 sauðfjáraf- 
urða skv. reglugerð nr. 445/1986 og uppgjör þeirra í desember 1987. 

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 greiða mismun óniðurgreidds heildsölu- 
verðs og framleiðslugjalds að frádregnu skilaverði útflutnings og sjóðagjöldum á heildsölustigi 

þannig: 

A. Verðskerðingarafurðir og afurðir af fé í verðábyrgð Framleiðnisjóðs landbúnaðarins og 

sauðfjársjúkdómanefndar skal reikna á verði meðalútflutnings verðlagsársins 1987-88. 

B. Vaxta- og geymslugjald skal reikna til loka verðlagsársins skv. reglum fimmmannanefnd- 

ar. 

5. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins annast útreikning framleiðslugjaldsins eftir ákvæðum 
reglugerðar þessarar og uppgjöri framkvæmdanefndar búvörusamninga, sbr. ákvæði 7. gr. 

samnings milli landbúnaðarráðherra fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands og Stéttarsambands 

bænda um magn mjólkur og sauðfjárafurða á verðlagsárinu 1987/88. Það annast ennfremur



23. desember 1988 1373 Nr. 557 

innheimtu þess, vörslu og reikningshald og reiknar gjald sem hverjum 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 framleiðslugjaldi 

til Framleiðsluráðs landbúnaðarins skv. útreikningum þess eigi síðar en í árslok 1988. 

Framleiðsluráði er heimilt við uppgjör skv. þessari reglugerð að skuldajafna útflutningsbóta- 

reikningum við innheimtukröfur vegna framleiðslugjalda hjá sláturleyfishöfum. Reikna skal 
hæstu leyfilegu dráttarvexti frá 1. janúar 1989, en afurðalánavexti í uppgjöri milli aðila þangað 
til, eftir því sem við á. 

6. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins endurgreiðir sláturleyfishöfum framleiðslugjald í sam- 
ræmi við útreikninga skv. 5. gr. Þannig að hver sláturleyfishafi fái greitt sama hlutfall af 

heildsöluverði útfluttra sauðfjárafurða á verðlagsárinu 1987/88. 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 landbúnað- 

arráðherra 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, 23. desember 1988. 

Steingrímur J. Sigfússon.   
Jón Höskuldsson. 

28. desember 1988 Nr. 558 

REGLUGERÐ 

um bensíngjald. 

1. gr. 

Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — bensíngjald — af bensíni er fellur undir tollskrár- 
númer 2710.0019. Frá og með 1. janúar 1989 skal gjald þetta nema kr. 16,70 af hverjum lítra. 

2. gr. 

Gjald samkvæmt 1. gr. tekur einnig til bensínbirgða sem til eru í landinu hinn 1. janúar 

1989. Þó skulu gjaldfrjálsir 300 lítrar hjá hverjum eiganda. 

Gjaldið skal greiða hvort heldur bensínið er í vörslu eiganda eða ekki. 

Hafi gjald samkvæmt 1. gr. reglugerðar nr. 476/1987 verið greitt af birgðum sem til eru 
hinn 1. janúar 1989 skal greiða kr. 4,10 af hverjum lítra slíkra birgða sem til eru umfram 300 
lítra hjá hverjum eiganda. 

Hver sá, sem á eða hefur til umráða 300 lítra af bensíni hinn 1. janúar 1989 skal skyldur að 

tilkynna það innheimtumanni innan 10 daga. Eigandi eða umráðamaður skal skyldur til að 
aðstoða við að kanna birgðir óski innheimtumaður slíkrar aðstoðar. 

Innheimtumaður getur krafist upplýsinga frá bensíninnflytjendum og bensínsölum um 
sölu samkvæmt verslunarbókum til viðskiptamanna er fram fór fyrir 1. janúar 1989.
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3. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. skal heimilt að gera innflutningsgjald af bensíni upp miðað við 

sölu birgða. Frestur til greiðslu gjaldsins til innheimtumanns ríkissjóðs skal þó aldrei vera 

lengri en svo að gjaldið sé greitt áður en tveir mánuðir eru liðnir frá lokum sölumánaðar. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar, 

með síðari breytingum og öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur reglugerð nr. 476/1987 úr gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 

Snorri Olsen. 

Nr. 559 28. desember 1988 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 593/1987, um þungaskatt. 

1. gr. 

1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Greiða skal árlega þungaskatt af bifreiðum sem hér segir: 

a. Af bifreiðum sem nota annan orkugjafa en bensín og eru minni en 4000 kg að leyfðri 
heildarþyngd, öðrum en þeim bifreiðum sem ekið er gegn gjaldi samkvæmt mælum: 

  

Eigin þyngd Þungaskattur Eigin þyngd Þungaskattur 
bifreiðar kg kr. bifreiðar kg kr. 

Allt að 1000 63 036 2800 — 2999 103 624 
1000 — 1999 80 574 3000 — 3199 108 234 
2000 — 2199 85 184 3200 — 3399 112 844 
2200 — 2399 89 794 3400 — 3599 117 454 
2400 — 2599 94 404 3600 — 3799 122 064 
2600 — 2799 99 014 3800 — 3999 126 674 

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 Eigin þyngd Þungaskattur 

bifreiðar kg kr. bifreiðar kg kr. 

Allt að 1000 81 946 2800 — 2999 134 711 
1000 — 1999 104 746 3000 — 3199 140 704 
2000 — 2199 110 739 3200 — 3399 146 697 
2200 — 2399 116 662 3400 — 3599 152 690 
2400 — 2599 122 725 3600 — 3799 158 683 
2600 — 2799 128 718 3800 — 3999 164 676
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2. gr. 
2. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Kílómetragjald skv. 1. mgr. skal vera sem hér segir: 

  

Leyfð Gjald Leyfð Gjald 
heildarþyngd fyrir hvern heildarþyngd fyrir hvern 

bifreiðar, ekinn km, bifreiðar, ekinn km, 

tonn kr. tonn kr. 

4,0 - 4,9 4,32 15,0 — 15,9 9,19 
5,0—- 5,9 4,60 16,0 — 16,9 9,92 
6,0 - 6,9 4,97 17,0 — 17,9 10,64 
70 - 7,9 5,21 18,0 — 18,9 11,29 
80 —- 8,9 5,44 19,0 - 19,9 12,15 
9,0 - 9,9 5,69 20,0 — 20,9 12,79 

10,0 — 10,9 6,04 21,0 - 21,9 13,53 
11,0 - 11,9 6,26 22,0 - 22,9 14,39 
12,0 — 12,9 7,05 23,0 - 23,9 15,07 
13,0 — 13,9 7,72 24,0 — 24,9 15,75 
14,0 — 14,9 8,54 25,0 og þyngri 16,52 

3. gr. 

Reglugerð þessi sem sett er skv. lögum nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar, sbr. lög nr. 
5/1987, öðlast gildi 1. janúar 1989. 

Hækkun gjalds fyrir hvern ekinn kílómetra, sbr. 2. gr. tekur þó eigi gildi fyrr en að loknu 

1. álesturstímabili en því lýkur á tímabilinu 20. janúar til 10. febrúar 1989, sbr. 8. gr. Sé ekki 
komið með bifreið til álestrar á réttum tíma skal reikna út meðaltal ekinna kílómetra á dag á 

tímabilinu milli álestra. Af meðaltalsakstri sem samkvæmt þessu hefur átt sér stað eftir lok 1. 

álesturstímabils skal innheimta hið hækkaða gjald. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 

Snorri Olsen. 

29. desember 1988 Nr. 560 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 13 21. janúar 1988 um ráðstöfun á 

sérstöku fóðurgjaldi vegna afurða alifugla og svína. 

1. gr. 
1. mgr. 16. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Seinni hluti greiðslu hins sérstaka fóðurgjalds, þ.e. sem svarar til 25/80 hluta af fullu 

gjaldi, skal reiknaður eftir afurðamagni alifugla og svína skv. 11. gr., þannig að ekki verði 

endurgreitt vegna meira magns kjarnfóðurs til ársframleiðslu afurða en sem nemur að 

meðaltali, að hámarki: 

5,6 kg fóðurs 

3,8 kg fóðurs 
4,0 kgfóðurs 

4,0 kg fóðurs 

Fyrir hvert kgsvínakjöts................22. 000 

Fyrir hvertkgeggja.............0.0 000 

Fyrir hvert kg kjúklinga ogkalkúnakjöts ............00.00 0000. 
Fyrir hvert kg kjötsaföðrum alifuglum ...............000 0000
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2. gr. 

5. mgr. 16. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Egg sem fara til útungunar reiknast þannig, að fyrir hvert kg. eggja til framleiðslu 

holdakjúklinga reiknast 8,6 kg fóðurs og fyrir framleiðslu eggja til eldis varpfugla, reiknast $,7 

kg fóðurs á kg eggja. Þeir framleiðendur sem fá endurgreitt skv. þessari málsgrein, skulu 
mánaðarlega skila skýrslum um útungun og ráðstöfun framleiðslunnar til Framleiðsluráðs 
landbúnaðarins. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 30. gr. laga nr. 46/1985 um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum, og öðlast gildi 1. janúar 1989. 

Landbúnaðarráðuneytið, 29. desember 1988. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Guðmundur Sigþórsson. 

Nr. 561 29. desember 1988 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 628 31. desember 1987 um innheimtu 

fóðurgjalda. 

1. gr. 

1. og 2. tl. 1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
1. Grunngjald, sem skal vera 50% af tollverði hverrar fóðurtegundar, þó aldrei hærra en kr. 

5 400,00 af hverju tonni hinnar gjaldskyldu vöru. 

2. Sérstakt grunngjald sem skal vera kr. 5 000,00 á hvert tonn hinnar gjaldskyldu vöru. 

2. gr. 
6. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Undanskilin gjaldtöku eru fóðursölt, snefilefni, herðir, bætiefni og steinefnablöndur. 

Sama gildir um korn og vörur úr því til manneldis, sem flokkast undir ofangreind tollskrár- 
númer, enda sé varan í smásöluumbúðum, 5 kg eða minna, og umbúðirnar beri með sér að 

varan sé ætluð til manneldis. Sé um stærri umbúðir að ræða eða flutning í lausri vigt, getur 

landbúnaðarráðuneytið veitt undanþágu frá gjaldskyldu að hluta eða öllu leyti, enda sé 
notkun vörunnar sú er að ofan greinir. Hafi undanþága ekki verið veitt getur landbúnaðar- 

ráðuneytið ákveðið að endurgreiða fóðurgjöld skv. 1. gr. af vörum til manneldis, fiskeldis eða 
loðdýraræktar. 

3. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 46 27. júní 1985 um 

framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, öðlast gildi 1. janúar 1989. 

Landbúnaðarráðuneytið, 29. desember 1988. 

Steingrímur J. Sigfússon. 
  

Guðmundur Sigþórsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 79/1988, um persónuafslátt og sjómannaafslátt. 

1. gr. 

2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Persónuafsláttur manna sem um ræðir í 1. mgr. 67. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og 
eignarskatt, með síðari breytingum, skal vera 214 104 kr. samkvæmt viðmiðun við lánskjara- 
vísitölu 1. desember 1988. Fjárhæð persónuafsláttar breytist í samræmi við 121. gr. laga nr. 75/ 

1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum. 

2. gr. 

3. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Við ákvörðun staðgreiðslu opinberra gjalda skal draga persónuafslátt samkvæmt 2. gr. 
frá reiknaðri staðgreiðslu þannig: 

1. Ef launatímabilereinn mánuður: ..............000 00... 17 842 kr. 

2. Ef launatímabilerhálfurmánuður: ...............0. 000... 8 921 kr. 

3. Ef llaunatímabilerfjórtándagar: ................0000 000 8 212kr. 
4. Efllaunatímabilereinvika: ...............000. 00. 4 106kr. 
5. Ef llaunatímabil er annað en að framan greinir skal ákvarða persónuafslátt launatímabils þannig: 

214 104 
x dagafjöldi launatímabils 

365 

Ekkert launatímabil getur verið lengra en einn mánuður. 

3. gr. 
3. mgr. 12. gr. orðist svo: 
Sjómannaafsláttur skal vera 492 kr. samkvæmt viðmiðun við lánskjaravísitölu 1. 

desember 1988 fyrir hvern dag sem maður telst stunda sjómannsstörf. 

4. gr. 
2. mgr. 1S. gr. orðist svo: 
Sjómannaafsláttur getur mest verið jafnhár reiknuðum tekjuskatti af þeim launum sem 

greidd eru fyrir sjómannsstörf, þ.e. 30,8% af þeim launum, þar á meðal reiknuðum launum 
manna sem starfa við eigin útgerð, enda séu og uppfyllt ákvæði 12. gr. Sjómannaafsláttur 

kemur þannig ekki til lækkunar á tekjuskatti af rekstrarhagnaði þeirra sem starfa við eigin 
útgerð. 

5. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 3. mgr. 11. gr. laga nr. 45/1987, um 

staðgreiðslu opinberra gjalda, með síðari breytingum, og heimild í 68. gr. laga nr. 75/1981, um 

tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, sbr. lög nr. 49/1987, lög nr. 92/1987 og 
öðlast gildi 1. janúar 1989. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson.   
Lárus Ögmundsson.
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AUGLÝSING 
um innheimtuhlutfall útsvars í staðgreiðslu á árinu 1989. 

Með vísan til 1. mgr. 9. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, með síðari 

breytingum, sbr. 1. gr. laga nr. 42/1988 og 26. gr. laga nr. 73/1980, um tekjustofna 

sveitarfélaga, með síðari breytingum, sbr. 1. gr. laga nr. 33/1988, hefur innheimtuhlutfall 

útsvars í staðgreiðslu á árinu 1989 verið ákveðið 6,94%. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson.   
Lárus Ögmundsson. 

Nr. 564 28. desember 1988 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 591/1987, um laun, greiðslur og hlunnindi 

utan staðgreiðslu. 

1. gr. 
1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Til staðgreiðsluskyldra launa, sbr. 5. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra 

gjalda, teljast, auk hvers konar endurgjalds fyrir vinnu, ökutækjastyrkir, hlunnindi, flutnings- 

peningar, ferðapeningar, dagpeningar og aðrar starfstengdar greiðslur, aðrar en þær sem 

samkvæmt reglugerð þessari er heimilt að halda utan staðgreiðslu. 

2. gr. 

Við 1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar bætast þrír töluliðir svohljóðandi: 
19. Greiðslur höfundarlauna til Íslendinga búsettra hérlendis er fram fara samkvæmt 

lögum nr. 73/1972, sbr. 5. gr. laga nr. 45/1987 með síðari breytingum, er ekki fari 
fram úr 120 000 kr. á ári. 

20. Greiðslur launa til vistmanna elliheimila fyrir störf sem unnin eru í endurhæfingar- 
skyni, enda sé um að ræða greiðslur er viðkomandi elliheimili innir af hendi eða hefur 
milligöngu um og heildarfjárhæð, er hver vistmaður nýtur, fari ekki fram úr 120 000 

kr. á ári. 
21. Greiðslur, samkv. 1. mgr. 19. gr. laga nr. 41/1983, um málefni fatlaðra. 

3. gr. 
2. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Fjárhæðir skv. 16., 17., 19. og 20. tölulið 1. mgr. þessarar greinar eru grunnfjárhæðir 

miðaðar við 1. desember 1987 og skulu þær breytast í samræmi við lánskjaravísitölu, sbr. 121. 
gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt. 

4. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 8. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra 

gjalda, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 
  

Lárus Ögmundsson.
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AUGLÝSING 
um vörugjald af nokkrum vörum vegna breytinga á viðauka Í við tollalög 

Með vísan til 11. gr. laga nr. 97/1987, um vörugjald, með áorðnum breytingum, og 
auglýsingar nr. 96/1988, um breyting á viðauka I við tollalög nr. 55/1987, tilkynnist hér með að 

auk vara sem greinir í lögum nr. 95/1988, um breyting á lögum um vörugjald, skal greiða 
vörugjald samkvæmt A-lið 3. gr. laga nr. 97/1987, með síðari breytingum, af vörum sem 
flokkast í eftirgreind tollskrárnúmer: 

1806.9003 7019.9003 8521.9021 8527.3102 
2106.9041 7322.1902 8521.9029 8527.3109 
3003.9001 8004.0000 8527.1101 8528.1002 
3921.1902 8519.9902 8527.1102 8537.1009 
3925.9009 8521.1021 8527.1109 9007.1100 
4823.9005 8521.1029 8527.3101 

Þá skal greiða vörugjald samkvæmt ákvæðum B-liðar 3. gr. laga nr. 97/1987 af 
tollskárnúmerunum 1806.9003. og 2106.9041. 

Eftirtalin tollskrárnúmer hafa verið felld brott úr tollskrá: 

3925.9000 8521.1009 8527.2100 8537.1000 
8004.0001 8521.9009 8527.3100 9007 .1000 
8004.0009 8527.1100 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 
  

Lárus Ögmundsson. 

28. desember 1988 Nr. 566 

REGLUGERÐ 

um greiðslu barnabótaauka á árinu 1989. 

1. gr. 

Á árinu 1989 skal ríkissjóður greiða barnabótaauka með hverju barni innan 16 ára aldurs 
á tekjuárinu 1988 samkvæmt ákvæðum B-liðs 69. gr. laga nr. 75/1981. Barnið skal vera 

heimilisfast hér á landi og á framfæri þeirra manna sem skattskyldir eru samkvæmt 1. gr. laga 
nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt. 

2. gr. 
Framfærandi samkvæmt þessari reglugerð telst sá aðili sem hefur barnið hjá sér og annast 

framfærslu þess í lok tekjuársins 1988. Sá er greiðir meðlag með barni telst ekki framfærandi í 
þessu sambandi. 

Hjón, sem skattlögð eru samkvæmt, 63. gr. laga nr. 75/1981, teljast bæði framfærendur og 

skiptist barnabótaauki milli þeirra til helminga. Hið sama gildir um sambýlisfólk sem uppfyllir 
skilyrði 3. mgr. 63. gr. laga nr. 75/1981, enda þótt það óski ekki að vera skattlagt samkvæmt 
þeirri grein. 
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3. gr. 
Fyrir barn sem öðlast heimilisfesti hér á landi á tekjuárinu 1988 skal einungis greiða 

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

4. gr. 
Barnabótaauki skal ákveðinn með álagningu gjaldárið 1989, sbr. X. kafla laga nr. 75/ 

1981, og greiðist þá til framfæranda barns að því marki sem eftirstöðvum nemur þegar frá 
hefur verið dreginn fyrirframgreiddur barnabótaauki, vangoldin þinggjöld og sveitarsjóðs- 
gjöld frá fyrri árum svo og ógreidd álögð gjöld sama árs í þessari forgangsröð: 

Fyrirframgreiddur barnabótaauki. 
Tekjuskattur sem á er lagður vegna tekjuársins skv. 67. gr. laga nr. 75/1981. 
Önnur Þinggjöld sem á eru lögð vegna tekjuársins. 

Ogoldin þinggjöld frá fyrri árum. 
Útsvar sem á er lagt 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. 

A
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S. gr. 
Barnabótaauki samkvæmt þessari reglugerð skal greiddur út með tveimur jöfnum 

greiðslum. Fyrri greiðslan skal fara fram eigi síðar en 1. ágúst en síðari greiðslan eigi síðar en 
1. nóvember. 

6. gr. 

Þar til álagning liggur fyrir, sbr. 4. gr. reglugerðar þessarar, skal ríkissjóður greiða 

fyrirfram upp í barnabótaauka ársins. Barnabótaauka skal greiða fyrirfram á árinu 1989 til 

þeirra framfærenda barna sem nutu barnabótaauka á árinu 1988. Fyrirframútborgun skal 

miðast við þau börn sem voru innan 16 ára aldurs í árslok 1988 og heimilisföst voru hér á landi. 

Fyrirframgreiðsla barnabótaauka skal vera 60% af greiddum barnabótaauka á árinu 1988. 

Fyrirframgreiðsla skal greidd með tveimur jöfnum greiðslum þegar frá hafa verið dregin 

vangoldin þinggjöld og sveitarsjóðsgjöld frá fyrri árum sbr. 4. gr. reglugerðar þessarar. Fyrri 

greiðslan skal greiðast út eigi síðar en Í. febrúar en seinni greiðslan eigi síðar en 1. maí. 

7. gr. 

Ríkisbókhald sér um útborgun barnabótaauka samkvæmt 5. og 6. gr. reglugerðar 
þessarar. 

8. gr. 
Komi í ljós að maður hefur ranglega notið barnabótaauka eða að barnabótaauki hafi 

verið ákvarðaður of hátt skal skattstjóri leiðrétta hann. Um slíka leiðréttingu gilda ákvæði 95. 
gr. og 96. gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt eftir því sem við getur átt. 

9. gr. 
Reglugerð þessi sem er sett samkvæmt heimild í B-lið 69. gr. laga nr. 75/1981, um 

tekjuskatt og eignarskatt, sbr. 9. gr. laga nr. 92/1987, um breyting á þeim lögum, og 119. gr. 
laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, öðlast gildi 1. janúar 1989. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 
  

Lárus Ögmundsson.
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REGLUGERÐ 

um greiðslu barnabóta á árinu 1989. 

1. gr. 
Á árinu 1989 skal ríkissjóður greiða barnabætur vegna hvers barns innan 16 ára aldurs 

sem heimilisfast er hér á landi og er á framfæri þeirra manna sem skattskyldir eru samkvæmt 1. 
gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt. 

2. gr. 
Barnabætur samkvæmt 1. gr. skulu á árinu nema 21 568 kr. með fyrsta barni en 32 353 kr. 

með hverju barni umfram eitt. 
Fyrir börn yngri en sjö ára skulu barnabætur vera 21 568 kr. hærri en framangreindar 

fjárhæðir. Barnabætur með börnum einstæðra foreldra skulu þó ávallt vera tvöfalt hærri en 
greinir í 1. málsgrein, þó að lágmarki 64 705 kr. með hverju barni. Búi foreldrar barns saman í 
óvígðri sambúð skal hvorugt þeirra teljast einstætt foreldri í þessu sambandi. 

3. gr. 
Fjárhæðir barnabóta samkvæmt 2. gr. skal skerða um þær barnabætur eða hliðstæðar 

bætur sem framfærandi hefur fengið erlendis frá á sama ári vegna barnsins. 

4. gr. 
Framfærandi barns telst sá aðili sem hefur barnið hjá sér og annast framfærslu þess. Sá er 

greiðir meðlag með barni telst ekki framfærandi í þessu sambandi. 
Hjón, sem skattlögð eru skv. 63. gr. laga nr. 75/1981, teljast bæði framfærendur og 

skiptast barnabætur milli þeirra til helminga. Hið sama gildir um sambýlisfólk sem uppfyllir 
skilyrði 3. mgr. 63. gr. laga nr. 75/1981 enda þótt það óski ekki að vera skattlagt samkvæmt 
þeirri grein. 

Sé svo ástatt hjá hjónunum að annar hvor makanna er skattskyldur hér á landi skv. 1. 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. gr. 
Skattstjóri ákvarðar barnabætur samkvæmt þessari reglugerð og semur skrá um barna- 

bætur hvers framfæranda. Skráin skal send fjármálaráðuneytinu. 
Telji einhver barnabætur sínar eigi rétt ákvarðaðar getur hann leitað til skattstjóra með 

skriflega beiðni um leiðréttingu. Skal beiðnin lögð fram eigi síðar en 30 dögum eftir útborgun 
bótanna og studd nauðsynlegum gögnum. Ákvörðun skattstjóra skal liggja fyrir við upphaf 
næsta útborgunartímabils barnabóta og niðurstaða skal tilkynnt viðkomandi manni um leið og 
næsta greiðsla barnabóta fer fram. 

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

frá hefur verið dreginn ofgreiddur barna bótaauki, vangoldin þinggjöld og sveitarsjóðsgjöld 
frá fyrri árum svo og ógreidd álögð gjöld sama árs í þessari forgangsröð: 

1. Ofgreiddur barnabótaauki. 
2. Tekjuskattur sem á er lagður vegna tekjuársins skv. 67. gr. laga nr. 75/1981.
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Önnur þinggjöld sem á eru lögð vegna tekjuársins. 

Ógoldin þinggjöld frá fyrri árum. 

Útsvar sem á er lagt 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. o

n
 

7. gr. 

Barnabætur samkvæmt þessari reglugerð skulu greiddar út með fjórum ársfjórðungsleg- 

um greiðslum. Barnabætur vegna tímabilsins janúar til mars greiðist út eigi síðar en 1. febrúar, 

barnabætur vegna apríl til júní greiðist út eigi síðar en 1. maí, barnabætur vegna tímabilsins 

júlí til september greiðist út eigi síðar en 1. ágúst og barnabætur vegna tímabilsins október til 

desember greiðist út eigi síðar en Í. nóvember. 

Barnabætur greiðast frá og með fyrsta ársfjórðungi eftir að barn fæðist eða öðlast 
heimilisfesti hér á landi til og með þeim ársfjórðungi 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 1989 skal hækka sem samsvarar hlutfallslegri 
breytingu sem nemur mismun sem er á lánskjaravísitölu sem í gildi er 1. desember 1988 og 
lánskjara vísitölu sem í gildi er í. júní 1989. 

9. gr. 

Komi í ljós að maður hefur ranglega notið barnabóta eða að barnabætur hafa verið 
ákvarðaðar of hátt skal skattstjóri leiðrétta þær. Um slíka leiðréttingu gilda ákvæði 95. gr. og 
96. gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt eftir því sem við getur átt. 

10. gr. 

Reglugerð þessi sem er sett samkvæmt heimild í A-lið 69. gr. og 119. gr. laga nr. 75/1981 
um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum öðlast gildi 1. janúar 1989. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson.   
Lárus Ögmundsson. 

  

Stjórnartíðindi B 71, nr. 534-567. Útgáfudagur 30. desember 1988.
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REGLUR 

um ökutæki varnarliðs Bandaríkjanna. 

1. gr. 

Stjórn varnarliðs Bandaríkjanna annast skráningu ökutækja í eigu varnarliðsins. Lög- 

reglustjórinn á Keflavíkurflugvelli heldur skrá um ökutæki varnarliðsins samkvæmt gögnum 
frá stjórn þess. 

Ökutæki varnarliðsins skulu auðkennd skráningarmerkjum af gerð C skv. 7. gr. 
reglugerðar um skráningu ökutækja, nr. 523 15. desember 1988. Á skráningarmerki skal þó 
hvorki vera upplyft brún né flötur fyrir skoðunarmiða og á það skal ekki greypt verksmiðju- 

númer. Grunnur skráningarmerkis skal vera hvítur en stafir svartir. Bókstafir skulu vera VL 

og tölustafir fjórir. 

Stjórn varnarliðsins annast um að búnaður ökutækja í eigu varnarliðsins sé í lögmæltu 
ástandi. Ökutækin eru undanþegin vátryggingarskyldu. 

2. gr. 

Bifreiðaskoðun Íslands hf. annast skráningu ökutækja í einkaeign varnarliðsmanna og 

fer um skráningu þeirra samkvæmt almennum reglum um skráningu ökutækja. Tilkynningu 

um eigendaskipti að ökutækjum þessum skal þó afhenda lögreglustjóranum á Keflavíkurflug- 

velli. Endurskinsflötur skráningarmerkja þessara ökutækja skal vera gulur en rönd á brúnum 
blá og stafir bláir. 

Ökutæki í einkaeign varnarliðsmanna eru háð sömu reglum og önnur ökutæki að því er 
varðar gerð og búnað, skoðun og vátryggingu. 

3. gr. 

Reglur þessar öðlast gildi 1. janúar 1989. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing um ökutæki 
varnarliðs Bandaríkjanna, nr. 81 19. mars 1976. 

Ökutæki sem skráð hafa verið fyrir gildistöku reglna þessara mega þó áfram bera 

skráningarmerki af eldri gerð, enda séu merkin heil og vel læsileg. 

4. gr. 

Reglur þessar eru settar í samráði við dóms- og kirkjumálaráðuneytið með vísun til laga 
um lagagildi varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna og um réttarstöðu liðs Bandaríkj- 
anna og eignir þess, nr. 110 19. desember 1951, laga um yfirstjórn mála á varnarsvæðunum 

o.fl., nr. 106 17. desember 1954, og umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987. 

Utanríkisráðuneytið, 30. desember 1988. 

Jón Baldvin Hannibalsson. 
  

Þorsteinn Ingólfsson. 

  

Stjórnartíðindi B 72, nr. 568. Útgáfudagur 30. desember 1988. 
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REGLUGERÐ 

um upphaf og lok fangavistar. 

1. gr. 

Fangelsismálastofnun tekur við refsidómum til fullnustu frá ríkissaksóknara og Hæsta- 
rétti og öðrum dómum, þar sem refsing er ákveðin. Sektardóma sendir stofnunin lögreglu- 
stjórum til fullnustu. 

Stofnunin annast fullnustu varðhalds- og fangelsisdóma. 

Stofnunin tilkynnir viðkomandi dómþola um dóm hans og hvenær hann skuli mæta til 

afplánunar. Mæti dómþoli ekki á tilsettum tíma, felur stofnunin viðkomandi lögreglustjóra að 

færa dám þola í fangelsið. 
Leiti dómþoli eftir fresti á að hefja afplánun, er heimilt að veita hann í allt að 8 mánuði, ef 

sérstakar ástæður mæla með, frá þeim tíma er dómþoli átti að hefja afplánun. 

2. gr. 

Fangelsismálastofnun felur viðkomandi lögreglustjórum innheimtu málskostnaðar í 

þeim málum, þar sem hún sjálf annast fullnustuna. 

3. gr. 
Dómsmálaráðherra skipar þriggja manna nefnd, fullnustumatsnefnd, til tveggja ára í 

senn, til þess að meta allar umsóknir um reynslulausn og náðun. 

Nefndin skal láta dómsmálaráðherra í té rökstuddar tillögur um afgreiðslu náðunar- 
beiðna og fangelsismálastofnun um afgreiðslu reynslulausnarbeiðna. 

d. gr. 

Fangelsismálastofnun annast veitingu reynslulausnar skv. 40. gr. almennra hegningar- 

laga nr. 19/1940. 
Vilji stofnunin veita reynslulausn fyrr en fullnustumatsnefnd leggur til, skal stofnunin 

leita staðfestingar dómsmálaráðuneytisins. 

5. gr. 

Fangelsismálastofnun tekur á móti umsóknum um náðun af refsingu og undirbýr 

náðunartillögur. 

6. gr. 

Dómsmálaráðuneytið og fangelsismálastofnun skulu afla nauðsynlegra upplýsinga um 
beiðnir, sem lagðar eru fyrir fullnustumatsnefnd, og búa þær í hendur nefndinni. 

1. gr. 

Fangelsismálastofnun tilkynnir afgreiðslu náðunarbeiðna. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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8. gr. 
Beiðni um náðun frestar framkvæmd refsingar, þar til hún hefur verið afgreidd. Sé 

náðunarbeiðni endurnýjuð, frestar hún þó ekki framkvæmd refsingar, nema um sé að ræða 

nýjar upplýsingar um hagi dómþola, sem ekki var unnt að leggja fram með fyrri beiðni. 

9. gr. 

Fangelsismálastofnun tekur ákvarðanir skv. 3. mgr. 41. gr. almennra hegningarlaga um 
að breyta eða fella niður skilyrði reynslulausnar. 

10. gr. 

Fangelsismálastofnun fjallar um skilorðsrof skv. 2. mgr. 42. gr. almennra hegningarlaga. 
Stofnunin ákveður, hvort breytt skuli skilyrðum og reynslu- og/eða tilsjónartími lengdur 

allt að lögmæltu hámarki hans eða að dómþoli taki út refsingu þá, sem eftir stendur. 

Ákvörðun fangelsismálastofnunar skv. 2. mgr. þessarar greinar skal vera skrifleg og 
rökstudd. Ákvörðun skal birta hlutaðeigandi með sannanlegum hætti, og er óheimilt að láta 
hann taka út eftirstöðvar refsingar fyrr en eftir birtingu. 

11. gr. 

Reglugerð þessi er sett með heimild í 30. gr. laga um fangelsi og fangavist nr. 48/1988 og 

40.-42. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og öðlast hún gildi 1. janúar 1989. 
Jafnframt eru felldar brott starfsreglur fyrir fangelsismáladeild dóms- og kirkjumálaráðu- 

neytisins nr. 409/1977 og auglýsing um breytingu á þeim nr. 3/1980. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 30. desember 1988. 

Halldór Ásgrímsson.   
Þorsteinn A. Jónsson. 

30. desember 1988 Nr. 570 

REGLUGERÐ 

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

1. gr. 

Á tímabilinu 1. janúar til og með 31. mars 1989 skal ekki greiða sérstakt gjald samkvæmt 
2. gr. laga nr. 13/1988 af ísfiski sem fluttur er óunninn á erlendan markað. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 13, 16. mars 1988 og öðlast þegar 

gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 468, 6. október 1988. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 30. desember 1988. 

F.h.r. 

Árni Kolbeinsson.   
Gylfi Gautur Pétursson.
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REGLUGERÐ 

um innheimtu þungaskatts af bifreiðum sem skrásettar eru erlendis og 

nota annan orkugjafa en bensín. 

1. gr. 

Af bifreiðum, sem skrásettar eru erlendis og nota annan orkugjafa en bensín, skal greiða 

þungaskatt fyrir hverja byrjaða viku sem bifreiðar eru hérlendis, talið frá og með komudegi, 
sem hér segir: 

a) Af bifreiðum, öðrum en þeim sem um er rætt í b-lið þessarar greinar og búnar eru 
viðhlítandi ökumælum, sbr. reglugerð nr. 62/1977, um ökumæla, með síðari breytingum. 

Eigin þyngd Þungaskattur Eigin þyngd Þungaskattur 

  

bifreiðar kg fyrir hverja bifreiðar kg fyrir hverja 
byrjaða viku byrjaða viku 

kr. kr. 

Allt að 1000 1917 9400-9599 5810 
1000-1999 2448 9600-9799 5 880 
2000-2199 2 592 9800-9999 5950 
2200-2399 2731 10000-10199 6021 
2400-2599 2872 10200-10399 6 064 
2600-2799 3010 10400-10599 6 108 
2800-2999 3152 10600-10799 6150 
3000-3199 3 292 10800-10999 6 193 
3200-3399 3431 11000-11199 6237 
3400-3599 3572 11200-11399 6 396 
3600-3799 3713 11400-11599 6555 
3800-3999 3 851 11600-11799 6714 
4000-4199 3 996 11800-11999 6 874 
4200—4399 4 114 12000-12199 7033 
4400-4599 4233 12200-12399 7 165 
4600-4799 4352 12400-12599 7 298 
4800-4999 4 471 12600-12799 7430 
5000-5199 4 590 12800-12999 7 562 
5200-5399 4 662 13000-13199 7 695 
5400-5599 4 735 13200-13399 7857 
5600-5799 4 808 13400-13599 8 019 
5800-5999 4 881 13600-13799 8181 
6000-6199 4 954 13800-13999 8 329 
6200-6399 5 000 14000-14199 8 505 

6400--6599 5 046 14200-14399 8 634 
6600--6799 5119 14400-14599 8 764 
6800-6999 5 165 14600-14799 8 893 
7000-7199 5 184 14800-14999 9 023 
7200-7399 5 224 15000-15199 9153 
7400-7599 5 265 15200-15399 9 298 
7600--7799 5305 15400-15599 9 444 
7800-7999 5346 15600-15799 9 590 
8000-8199 5427 15800-15999 9 736 
8200-8399 5 467 16000-16199 9 882 
8400-8599 5 508 16200-16399 10 027 
8600-8799 5 548 16400-16599 10 173 
8800--8999 5 589 16600-16799 10 319 
9000-9199 5 670 16800-16999 10 465 
9200-9399 5 740
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Sé eigin þyngd bifreiðar 17000 kg eða meira skal vikugjaldið hækka um 145 kr. fyrir hver 

byrjuð 200 kg sem eigin þyngd er meiri en 17000 kg. 
Af festi- og tengivögnum, sem eru yfir 6 tonn að leyfðri heildarþyngd, greiðist 

þungaskattur á sama hátt, enda séu þeir ekki útbúnir viðhlítandi ökumælisbúnaði, sbr. b-lið 

þessarar greinar. 
b) Af bifreiðum sem eru 4000 kg eða meira að leyfðri heildarþyngd og útbúnir eru 

viðhlítandi ökumælisbúnaði, sbr. reglugerð nr. 62/1977, um ökumæla með síðari 

breytingum, skal greiða þungaskatt skv. ákvæðum 2. gr. reglugerðar nr. 516/1986, um 

þungaskatt. Af festi- og tengivögnum sem eru yfir 6 tonn að leyfðri heildarþyngd, greiðist 

þungaskattur á sama hátt, enda séu þeir með viðhlítandi ökumælisbúnaði. 

2. gr. 

Þungaskatt samkvæmt a-lið 1. gr. skal greiða við komu bifreiðar til landsins. Við 
ákvörðun skattsins skal miða við þann tíma sem áformað er að bifreið verði hérlendis, 

reiknaðan í heilum vikum. Telst brot úr viku heil vika í þessu sambandi, sbr. Í. gr. 
Komi í ljós við brottflutning gjaldskyldrar bifreiðar samkvæmt a-lið 1. gr. reglugerðar 

þessarar að verutími hennar hérlendis hefur verið van- eða ofáætlaður skal eftir atvikum 

innheimta vangoldinn eða endurgreiða ofheimtan þungaskatt af þeim sökum. Hafi verutími 

verið vanáætlaður um meira en nemur 4 vikum skal innheimta dráttarvexti af þeim 

þungaskatti sem ógreiddur er vegna vanáætlunar. Dráttarvextir skulu vera þeir sömu og hjá 

innlánsstofnunum, sbr. ákvæði til bráðabirgða IV í lögum nr. 36/1986, um Seðlabanka 

Íslands. Dráttarvextir reiknast með sama hætti og hjá innlánsstofnunum. 

3. gr. 

Við komu bifreiðar til landsins, sem gjaldskyld er samkvæmt b-lið 1. gr., skulu 

viðkomandi toll- eða löggæslumenn ganga úr skugga um að ökumælir hennar sé virkur og 

innsiglaður á þann hátt sem kveðið er á um í reglugerð nr. 62/1977 með síðari breytingum. 

Uppfylli ökumælisbúnaður að mati toll- eða löggæslumanns þær kröfur sem gerðar eru til 

slíks búnaðar skal hann skrá stöðu mælis og númer mælis í akstursbók, sem afhenda skal 

umráðamanni bifreiðarinnar. Jafnframt skal skrá þessar upplýsingar í sérstaka skrá, sem 
viðkomandi innheimtumaður skal halda um þessar bifreiðar. 

Við brottflutning bifreiðar, sem gjaldskyld er samkvæmt b-lið 1. gr., skal toll- eða 

löggæslumaður lesa á ökumæli hennar og ákvarða þungaskatt í samræmi við ekinn kílómetra- 

fjölda frá komudegi. Skattinn skal greiða hjá viðkomandi innheimtumanni, sbr. þó ákvæði 2. 

mgr. 4. gr. 
Nú er bifreið, sem gjaldskyld er samkvæmt b-lið 1. gr. staðsett hérlendis lengur en fjóra 

mánuði í senn, og skulu þá ákvæði 9. gr. reglugerðar nr. 593/1987, um þungaskatt, gilda um 

álestur og innheimtu þungaskatts af henni. 

4. gr. 

Að því leyti sem ekki er ákveðið í reglugerð þessari um innheimtu vaxta, viðurlög, veð, 

sektir og aðra framkvæmd varðandi innheimtu þungaskatts samkvæmt Í. gr. skulu gilda, eftir 

því sem við geta átt, ákvæði reglugerðar nr. 593/1987, um þungaskatt, og reglugerðar nr. 62/ 

1977, um ökumæla, með síðari breytingum. Ákvæði 3. gr. reglugerðar nr. 593/1987 skulu þó 

ekki gilda um innheimtu þungaskatts skv. reglugerð þessari. 

Ráðuneytið getur falið toll- eða löggæslumönnum að annast ákvörðun og innheimtu 

þungaskatts fyrir hönd viðkomandi innheimtumanns ríkissjóðs, ef sérstaklega stendur á. 

Óheimilt er að skipa út gjaldskyldri bifreið samkvæmt reglugerð þessari nema sannað sé 

að þungaskattur af henni hafi verið greiddur.
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5. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 3/1987, um fjáröflun til 

vegagerðar, með síðari breytingum, öðlast gildi 2. janúar 1989. Jafnframt fellur úr gildi 
reglugerð nr. 273/1988. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson. 
Snorri Olsen. 

Nr. $72 30. desember 1988 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 613 31. desember 1987, um sérstakt gjald 

af bifreiðum og bifhjólum. 

1. gr. 
1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Gjald af bifreiðum sem flokkast undir vörulið 8703 skal lagt á í eftirfarandi sjö 

gjaldflokkum miðað við eigin þyngd eða sprengirými aflvélar mælt í rúmsentimetrum, sbr. þó 
3.-5. mgr.: 

Eigin þyngd Sprengirými Gjald 

  

kg cm? í% 

Þr 0- 700 0 - 1.000 16 
IN... 701 - 800  1.001 - 1.300 24 
IN... 801 - 900  1.301 - 1.600 3 
IV 0000 901 — 1.100  1.601 - 2.000 38 
Ve 1.101 - 1.300 — 2.001 - 2.300 48 
VE... 1.301 - 1.500 — 2.301 - 3.000 58 
VIL... > 1.500 > 3.000 66 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 16. gr., sbr. 35. gr. laga nr. 4/1960, um 

efnahagsmál, til að öðlast gildi 2. janúar 1989. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Nú hefur innflytjandi, áður en reglugerð þessi gengur í gildi, afhent skjöl til tollmeðferðar 

sem að öllu leyti eru fulnægjandi til þess að unnt sé að tollafgreiða þegar í stað bifreið sem 

gjaldskyld er og skal þá ekki innheimta hið hækkaða bifreiðagjald samkvæmt reglugerð 

þessari heldur bifreiðagjald samkvæmt 2. gr. reglugerðar nr. 613/1987, enda eigi fullnaðartoll- 
afgreiðsla sér stað fyrir 10. janúar 1989. 

Hafi bifreið verið afhent innflytjanda fyrir 31. desember 1989 með leyfi tollyfirvalda, með 
eða án tryggingar fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, skal greiða af henni hið hækkaða 
bifreiðagjald samkvæmt reglugerð þessari nema því aðeins að fullnaðartollafgreiðsla eigi sér 

stað fyrir 1. febrúar 1989 en þá skal greiða gjald samkvæmt 2. gr. reglugerðar nr. 613/1987. 

Fjármálaráðuneytið, 30. desember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson.   
Lárus Ögmundsson.
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AUGLÝSING 
um vörugjald af nokkrum vörum vegna breytinga á viðauka Í við tollalög og til samræmingar 

á skattlagningu sams konar eða hliðstæðra vara. 

Með vísan til 11. gr. laga nr. 97/1987, um vörugjald, með áorðnum breytingum, og 
auglýsingar nr. 96/1988, um breyting á viðauka I við tollalög nr. 55/1987, tilkynnist hér með að 
auk vara sem greinir í lögum nr. 95/1988, um breyting á lögum um vörugjald, skal greiða 
vörugjald samkvæmt A-lið 3. gr. laga nr. 97/1987, með síðari breytingum, af vörum sem 

flokkast í eftirgreind tollskrárnúmer: 

1806.9003 4016.4918 8521.9021 8527.2109 
2106.9041 4823.9005 8521.9029 8527.3101 
3003.9001 7019.9003 8527.1101 8527.3102 
3816.0000 1322.1902 8527.1102 8527.3109 
3823.4000 8004.0000 8527.1109 8528.1002 
3823.5000 8519.9902 8527.2101 8537.1009 
3921.1902 8521.1021 8527.2102 9007.1100 
3925.9009 8521.1029 

Þá skal greiða vörugjald samkvæmt ákvæðum B-liðar 3. gr. laga nr. 97/1987 af 
tollskárnúmerunum 1806.9003. 2106.9041 og 3003.9001. 

Eftirtalin tollskrárnúmer hafa verið felld brott úr tollskrá: 

3925.9000 8521.1009 8527.2100 8537.1000 
8004.0001 8521.9009 8527.3100 9007.1000 
8004.0009 8527.1100 

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi. Frá sama tíma fellur úr gildi auglýsing nr. 565/1988 urn 
sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 30. desember 1988. 

Ólafur Ragnar Grímsson.   
Lárus Ögmundsson. 

22. desember 1988 Nr. S7á 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Ingimundar Guðmundssonar, 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 22. desember 1988. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Minningarsjóð Ingimundar Guðmundssonar. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Ingimundar Guðmundssonar. Hann er stofnaður af 

Knattspyrnufélaginu Víði í Garði til minningar um Ingimund Guðmundsson, Garðabraut 43, 

Garði, er fæddur var 9. nóvember 1957 og lést af slysförum 3. nóvember 1984.
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2. gr. 
Stofnté sjóðsins er framlag Knattspyrnufélagsins Víðis og Kvennaklúbbs Knattspyrnufé- 

lagsins Víðis að upphæð 150 000. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að vera til styrktar efnilegum knattspyrnumönnum í Garði, svo sem 

með því að styrkja þá til náms í íþrótt sinni eða útvega þeim kennslu eða námsaðstöðu. 

Skal stjórn sjóðsins heimilt að veita til þess fé úr sjóðnum samkvæmt ákvæðum 5. gr. 

þegar henni þykir ástæða til og er æskilegt að þær veitingar fari fram annaðhvert ár. 

4. gr. 

Tekjur sjóðsins eru: 

a) vextir af fé hans. 
b) ágóði af kappleik, sem Víðir mun gangast fyrir eða fela öðrum að sjá um að fari fram 

árlega til ágóða fyrir sjóðinn, 
c) andvirði minningarspjalda sem Víðir hefur látið gera og munu vera til sölu. 
d) aðrar tekjur. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að veita úr sjóðnum allt að vöxtum hans árlega, þar til höfuðstóll 

hans hefur náð kr. 1 000 000. Þegar sjóðurinn hefur náð þeirri upphæð, má veita úr honum, 

auk vaxtanna, helmingi tekna hans samkvæmt 4. gr. b), c) og d), ársins á undan. 

Þegar upphæð sjóðsins hefur náð kr. 5 000 000, má veita árlega allt að 9/10 hlutum allra 
tekna hans næsta almanaksár á undan úthlutun. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Tveir frá Knattspyrnufélaginu Víði og einn tilnefndur af 

ættingjum Ingimundar heitins. Tilnefningin gildir í tvö ár og skal fara fram á aðalfundi 

Knattspyrnufélgsins Víðis. 

7. gr. 

Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir árlega af tveimur endurskoðendum, þeim sömu 
og endurskoða ársreikninga Víðis. 

Reikningsár sjóðsins skal vera það sama og hjá Víði. 

8. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtaður í Sparisjóðnum í Garði eða ríkistryggðri bankastofnun, með 

sem hagstæðustu kjörum. Eigi má lána úr sjóðnum eða veðsetja hann. 

9. gr. 

Breytingar á skipulagsskrá þessari má aðeins gera að öll stjórnin samþykki það. Leggist 

Knattspyrnufélagið Víðir niður, skal stjórn sjóðsins taka ákvörðun um ráðstöfun hans. 

Leita skal staðfestingar dómsmálaráðherra á breytingum á skipulagsskránni svo og 

ráðstöfun hans ef hann verður lagður niður. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

  

Stjórnartíðindi B 73, nr. 569—574. Útgáfudagur 2. janúar 1989.
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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 á árinu 1988: 

Vestur-Ísafjarðarsýsla: 

Hraun III á loðdýrabúi í landi Hrauns II, Mýrahreppi. 

Skagafjarðarsýsla: 

Hátún 11 á býli í landi Hátúns, Seyluhreppi. 
Geldingaholt II á loðdýrabúi í landi Geldingaholts, Seyluhreppi. 

Eyjafjarðarsýsla: 

Möðruvellir IV á loðdýrabúi í landi Möðruvalla Il, Arnarneshreppi. 

Suður-Múlasýsla: 

Skuggahlíð II á svínaræktarbýli í landi Skuggahlíðar, Norðfjarðarhreppi. 

Menntamálaráðuneytið, 29. desember 1988. 

Knútur Hallsson. 
  

Runólfur Þórarinsson. 

29. desember 1988 Nr. 576 

AUGLYSING 

um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu deiliskipulagi 

í Hafnarfirði. 

Samkvæmt ósk bæjarstjórnar Hafnarfjarðar hefur skipulagsstjórn ríkisins hinn 16. 

nóvember 1988, fallist á og staðfest, sbr. 3. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964 þá breytingu 

á áður staðfestu deiliskipulagi í Hafnarfirði að í stað einbýlishúsa og raðhúsa við Setberg/ 
Stuðlaberg verða parhús og raðhús og íbúðum fjölgar úr 18 í 40. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. desember 1988. 

F.h.r. 

Berglind Ásgeirsdóttir. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Á gústu Jónatansdótt- 
ur og Daníels Jónatanssonar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 

27. desember 1988. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Minningarsjóð hjónanna Ágústu Jónatansdóttur og Daníels 

Jónatanssonar. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður hjónanna Á gústu Jónatansdóttur og Daníels Jónatans- 

sonar. Heimili hans er að Bjargshóli í Fremri Torfustaðahreppi í Miðfirði. 

a) 2. gr. . 
Sjóðurinn er stofnaður til minningar um hjónin Ágústu Jónatansdóttur og Daníel 

Jónatansson, er bjuggu á Bjargshóli árin 1919-1941, af Jónatani syni þeirra. Stofndagur 
sjóðsins telst sá dagur er forseti Íslands staðfestir skipulagsskrá þessa. 

3. gr. 
Stofnframlag til sjóðsins er: 

1. Eignarhluti stofnandans úr landi Bjargshóls, talinn um “o hluti af Bjargshólslandi og 

afmarkast þannig: af þjóðvegi að austan, Sláttulág að sunnan, merkjum milli Bjargshóls 
og Brekkulækjar að vestan og Landamerkjalækjar að norðan. Einn þriðji hluti veiði- 

hlunninda Bjargshóls alls fylgir þessum jarðarhluta. 
2. Kr.12.000.000- tólf milljónir króna — leggur stofnandi einnig til sjóðsins í spariskírteinum 

ríkissjóðs. Er fjárhæðin miðuð við uppreiknuð verðmæti spariskírteinanna á afhending- 
ardegi þeirra til sjóðsstjórnar eftir staðfestingu skipulagsskrár þessarar. 

4. gr. 

Landið má ekki skerða, að öðru leyti en því að stjórn sjóðsins skal vera heimilt að úthluta 
2 sumarbústaðalöndum til niðja Ágústu og Daníels. Höfuðstól lausafjárins má aldrei skerða 
og skal ávallt leggja við hann verðbætur allar, en vextir skulu frjálsir til ráðstöfunar við 
framkvæmdir á landinu svo og hlunnindatekjur af ánni. 

5. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að rækta skóg á landinu, sem stofnandinn leggur til sjóðsins skv. 3. 

gr. 1. tl. Til þess að ná þeim tilgangi sjóðsins er stjórn hans m.a. heimilt að semja um 
skipulagningu og framkvæmd verkefnis sjóðsins við Skógrækt ríkisins eða aðra aðila til þess 
hæfa að mati sjóðsstjórnar á hverjum tíma. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skulu skipa þrír menn: 

1. Sýslumaður Húnavatnssýslu, formaður. En verði það embættisheiti lagt niður, þá 
tilsvarandi yfirvald í héraði, eða maður tilnefndur af sýslumanni eða því yfirvaldi. 

2. Einn stjórnarmaður skal vera tilnefndur af Skógrækt ríkisins. 

3. Einn stjórnarmaður skal vera einn af niðjum Ágústu og Daníels, í fyrstu Jónatan sonur 

þeirra, sem tilnefnir varamann fyrir sig. Er Jónatan fer úr stjórninni tekur varamaðurinn 
sæti aðalmanns í stjórninni og tilnefnir varamann sinn og eftirmann og svo koll af kolli.
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7. gr. 

Stjórn sjóðsins skal varðveita eignir sjóðsins með sem bestum hætti, land og lausafé. 

Landið skal friða og verja gróður allan með traustum girðingum og með öðrum hætti er best 

má verða, en lausafé allt skal ávaxtað í verðtryggðum skuldabréfum, verðtryggðum banka- 

reikningum, ríkisskuldabréfum eða á annan hátt sem sjóðsstjórnin er sammála um að sé 

jafnöruggt og gefi eins góða ávöxtun. 

8. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningur sjóðsins skal endurskoðaður af 

löggiltum endurskoðanda og varamanni 3. stjórnarmanns þ.e. niðja Ágústu og Daníels. 

21. desember 1988 Nr. 578 

AUGLÝSING 
um umferð á Akureyri. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Akureyrar og samkvæmt heimild í 81. gr. umferðar- 

laga nr. 50/1987 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð á Akureyri. 

1. Bannaðar eru bifreiðastöður á Skipagötu við vesturbrún götunnar á 18 m kafla til suðurs 

frá húsi nr. 8. Bann þetta tekur þó eigi til póstbifreiða. 

2. Bifreiðastöður eru leyfðar á Aðalstræti að vestanverðu frá húsi nr. 18 og að húsi nr. 74. 

3. Biðskylda verður á eftirtöldum götum, þar sem þær mæta Byggðavegi: 

Ásabyggð, Goðabyggð, Vanabyggð, Norðurbyggð, Rauðamýri, Grænamýri, Hrafna- 

björg, gamli þjóðvegurinn og Sjafnarstígur. 

4. Umferð um Byggðaveg skal víkja fyrir umferð um Hrafnagilsstræti (biðskylda). 

Umferð um Naustafjöru skal víkja fyrir umferð um Þórunnarstræti (biðskylda). 
6. Umferð um Lyngholt skal víkja fyrir umferð um Stórholt (biðskylda). 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað. 

há
 

Lögreglustjórinn á Akureyri, 21. desember 1988. 

Elías I. Elíasson. 
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HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 

Eftirtaldir menn voru sæmdir heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu á árinu 1988: 

I. ÍSLENDINGAR 
1. janúar 1988: 

Aðalsteinn Jónsson, útgerðarmaður, Eskifirði, riddarakross fyrir störf að atvinnumálum. 

Frímann Sigurðsson, yfirfangavörður, Stokkseyri, riddarakross fyrir störf að félags- og 
fangelsismálum. 
Gísli Ólafsson, bakarameistari, Reykjavík. riddarakross fyrir störf að málefnum iðnaðar- 

ins. 
Gissur Pálsson, rafvirkjameistari, Reykjavík, riddarakross fyrir störf að bindindismálum. 
Gissur Símonarson, formaður Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík, riddarakross fyrir störf 

í þágu iðnaðarins. 

Grétar Símonarson, fv. mjólkurbústjóri, Selfossi, riddarakross fyrir störf að atvinnumál- 

um bænda. 

Guðlaug Edda Guðmundsdóttir, utanríkisráðherrafrú, Garðabæ, riddarakross fyrir störf í 
opinbera þágu. 

Gunnar J. Möller, hæstaréttarlögmaður, Reykjavík, riddarakross fyrir störf að félags- og 
sjúkratryggingamálum. 
Ingibjörg R. Magnúsdóttir, deildarstjóri, Reykjavík, riddarakross fyrir störf að heilbrigð- 

is-, félags- og tryggingamálum. 
Jón Tryggvason, fv. oddviti, Ártúnum, Bólstaðarhlíðarhreppi, Austur-Húnavatnssýslu, 

riddarakross fyrir störf að félagsmálum bænda. 
Kristján Júlíusson, fv. bátasmiður, Reykjavík, riddarakross fyrir störf að líknarmálum. 

Louisa Matthíasdóttir, listmálari, New York, riddarakross fyrir málaralist. 

Ólafur Guðmundsson, framkvæmdastjóri, Grimsby, riddarakross fyrir störf að markaðs- 

málum sjávarútvegsins. 

Óli Vestmann Einarsson, fv. yfirkennari, Reykjavík, riddarakross fyrir starfsmenntun í 

bókagerð. 

Sigríður Sumarliðadóttir, uppeldisráðgjafi, Reykjavík, riddarakross fyrir störf að líknar- 
og félagsmálum. 

Séra Sigurður Guðmundsson, vígslubiskup, Hólum í Hjaltadal, stórriddarakross fyrir störf 
að kirkjumálum. 

Sigurður Kristinsson, málarameistari, Hafnarfirði, riddarakross fyrir störf að félagsmálum 

iðnaðarmanna. 

Þórarinn Guðnason, læknir, Reykjavík, riddarakross fyrir störf að heilbrigðismálum. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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17. júní 1988: 
Björg Einarsdóttir, rithöfundur, Reykjavík, riddarakross fyrir ritstörf um málefni 

kvenna. 
Friðrik Jónsson, fv. söngstjóri, Húsavík, riddarakross fyrir störf að félags- og tónlistar- 

málum. 

Gísli Ólafsson, forstjóri, Seltjarnarnesi, riddarakross fyrir störf að tryggingamálum. 

Gunnar B. Guðmundsson, hafnarstjóri, Reykjavík, riddarakross fyrir störf að hafnarmál- 

um. 
Gyða Sigvaldadóttir, fóstra, Reykjavík, riddarakross fyrir störf í þágu barna. 

Haraldur Henrýsson, forseti Slysavarnafélags Íslands, Reykjavík, riddarakross fyrir störf 
að slysavarnamálum. 

Hjalti Gestsson, ráðunautur, Selfossi, riddarakross fyrir störf að landbúnaðarmálum. 

Indriði Pálsson, forstjóri, Reykjavík, riddarakross fyrir störf að atvinnumálum. 

Karl Eiríksson, formaður flugslysanefndar, Reykjavík, riddarakross fyrir störf að 

flugmálum. 
María Pétursdóttir, skólastjóri, Reykjavík, stórriddarakross fyrir störf að hjúkrunarmál- 

um. 
Pálmi Jónsson, fyrrum ráðherra, Akri, Torfalækjarhreppi, Austur-Húnavatnssýslu, 

riddarakross fyrir störf í opinbera þágu. 

Ragnar Stefánsson, bóndi, Skaftafelli, riddarakross fyrir störf að náttúruvernd. 

Sigrún Þ. Mathiesen, frú, Hafnarfirði, riddarakross fyrir störf í opinbera þágu. 

Séra Sigurður Helgi Guðmundsson, sóknarprestur, Hafnarfirði, riddarakross fyrir störf 
að félagsmálum og málefnum aldraðra. 

Sigurður Magnússon, fv. blaðafulltrúi, Reykjavík, riddarakross fyrir störf að ferðamál- 
um. 
Sigurleif Hallgrímsdóttir, sjúkraþjálfari, Reykjavík, riddarakross fyrir störf í þágu sjúkra. 

Stefán Björnsson, fv. forstjóri, Reykjavík, riddarakross fyrir störf að málefnum mjólkur- 

iðnaðarins. 

Sveinn Runólfsson, landgræðslustjóri, Gunnarsholti, riddarakross fyrir störf að land- 

græðslumálum. 

18. júní 1988: 
Vladimir Ashkenazy, píanóleikari, stórriddarakross fyrir störf að tónlistarmálum. 

- Júlí 1988: 
Sigríður Snævarr, sendiráðunautur, Bonn, riddarakross fyrir embættisstörf. 
Hannes Hafstein ráðuneytisstjóri, Reykjavík, stjarna stórriddara fyrir embættisstörf. 

II. ERLENDIR RÍKISBORGARAR 

- janúar 1988: 

Niels L. Dahl, sendiherra, Osló, stórkross. 

Yves Mas, sendiherra, París, stórriddarakross með stjörnu. 

14. janúar 1988: 

Heikki Reenpáá, bókaútgefandi, Helsinki, Finnlandi, stórriddarakross með stjörnu.
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4. febrúar 1988: 
Carrington lávarður, aðalframkvæmdastjóri Norður-Atlantshafsbandalagsins (NATO), 
London, stórkross. 

Dr. Halfdan Mahler, aðalframkvæmdastjóri alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO), 

Kaupmannahöfn, stórkross. 

Johan Djurhuus, fv. skrifstofustjóri, Tórshavn, Færeyjum, stórriddarakross með stjörnu. 

Niels Bentsen, ríkisumboðsmaður, Tórshavn, Færeyjum, stórriddarakross með stjörnu. 

. mars 1988: 

Kjell Bækkelund, píanóleikari, Osló, Noregi, stórriddarakross. 

Per Kleppe, aðalframkvæmdastjóri fríverslunarbandalags Evrópu (EFTA), Osló, Noregi, 

stórkross. 

15. apríl 1988: 

Fritz Teichert, skólastjóri, Odense, Danmörku, riddarakross. 

Peter Bröste, forstjóri, Holte, Danmörku, riddarakross. 

17. maí 1988: 

Hermod Skánland, seðlabankastjóri, Osló, Noregi, stórriddarakross með stjörnu. 

Albert R. Marschall, fv. flotaforingi, Bandaríkjunum, stórriddarakross. 

7. júní 1988: 

Ralf Asklund, óperusöngvari, Gautaborg, Svíþjóð, riddarakross. 

4. júlí 1988: 
Dr. Richard von Weizsacker, forseti Sambandslýðveldisins Þýskalands, stórkross með 

keðju. 

Dr. Helmut Kohl, kanslari Sambandslýðveldisins Þýskalands, stórkross. 
Dr. Philipp Jenninger, forseti þýska sambandsþingsins, stórkross. 

Dr. Irmgard Adam-Schwaetzer, aðstoðarutanríkisráðherra Sambandslýðveldisins Þýska- 
lands, stórkross. 

Friedhelm Ost, ráðuneytisstjóri, Bonn, stórkross. 

Dr. Hans Hermann Haferkamp, sendiherra, stórkross. 

Dr. Klaus Blech, ráðuneytisstjóri, Bonn, stórkross. 

Dr. Jurgen Sudhotf, ráðuneytisstjóri, Bonn, stórkross. 

Dr. Hanna-Renate Laurien, borgarstjóri, Berlín, stórkross. 

Dr. Walter Wallmann, forsætisráðherra Hessen, stórkross. 

Dr. Hans-Friedrich von Ploetz skrifstofustjóri, Bonn, stórriddarakross með stjörnu. 

Dr. Erhard Holtermann, siðameistari, Bonn, stórriddarakross með stjörnu. 

Bernd Klug, hershöfðingi, Bonn stórriddarakross með stjörnu. 
Rudiger Drews ofursti, Bonn, stórriddarakross. 

Bernhard Edler von der Planitz, deildarstjóri, Bonn, stórriddarakross. 

Dr. Heinz Schneppen, deildarstjóri, Bonn, stórriddarakross. 

Dr. Dietmar Kreusel, deildarstjóri Bonn, stórriddarakross. 

Michael Göllner, sendiráðsritari, Bonn, riddarakross. 

Friedemann Heimendahl, ofursti, Bonn, riddarakross. 

Dr. Heinrich Bech, prófessor, Bonn, riddarakross. 

Dr. Dietrich Hoffmann, prófessor, Kiel, riddarakross.
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22. ágúst 1988. 

Edward J. Derwinski, aðstoðarutanríkisráðherra, Washington D.C., Bandaríkjunum, 

stórriddararkoss með stjörnu. 

Lennart Enström, ræðismaður, Sundsvall, Svíþjóð, stórriddarakross. 

Savvas Johannidis, ræðismaður, Nicosia, Kýpur, stórriddarakross. 

Hai Hyung Cho, aðalræðismaður, Seoul, Suður Kóreu, riddarakross. 

Dr. Michael Brennan, prófessor, Ontario, Kanada, riddarakross. 

Gerald Clarke, aðstoðarframkvæmdastjóri, Bandaríkjunum, riddarakross. 

17. október 1988: 

Marcel Schlechter, samgönguráðherra, Luxembourg, stórriddarakross með stjörnu. 

Josy Barthel, fv. samgönguráðherra, Luxembourg, stórriddarakross með stjörnu. 

Dr. Magdi Habib Yacoub, læknir, London, Englandi, riddarakross. 

Nr. 580 

EMBÆTTI OG SÝSLANIR 
1987: 

23. september var cand. odont. Maríu Elíasdóttur veitt leyfi til þess að stunda 

tannlækningar hér á landi. 

17. nóvember var Sveini Eldon, sendiráðsritara, veitt lausn frá embætti sendiráðsritara 

samkvæmt eigin ósk, frá 1. febrúar 1988 að telja. 
20. nóvember var Kai Erik Juuranto skipaður vararæðismaður Íslands í Helsinki. 

3. desember var Sturla Sigurjónsson settur fyrst um sinn til að vera sendiráðsritari Í 

utanríkisþjónustu Íslands frá 1. desember 1987 að telja. 

9. desember var Áslaug Skúladóttir skipuð til að vera deildarstjóri í utanríkisráðuneytinu 

frá 1. desember 1987 að telja. 

S. d. var Álfrún Gunnlaugsdóttir skipuð prófessor í almennri bókmenntafræði við 

heimspekideild Háskóla Íslands frá 1. janúar 1988 að telja. 

S. d. var Pétri Thorsteinssyni, sendiherra, veitt lausn frá embætti sendiherra fyrir aldurs 
sakir frá og með 1. desember 1987 að telja. 

11. desember var Páli Þorgeirssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum hér á landi. 

14. desember var Benedikt Þórðarson, lögfræðingur, skipaður forstöðumaður hlutafé- 

lagaskrár viðskiptaráðuneytisins frá 1. janúar 1988 að telja. 

S. d. var Brynjólfi Jónssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

bæklunarskurðlækningum hér á landi. 
S. d. var Bjarna Agnari Agnarssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

líffærameinafræði hér á landi. 

S. d. var Þuríði Erlu Sigurgeirsdóttur veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur hér á 
landi. 

16. desember var gefin út löggilding handa Sigfinni Sigurðssyni til þess að vera dómtúlkur 

og skjalaþýðandi á og úr þýsku. 

22. desember var Hannes Heimisson, B.A., skipaður sendiráðsritari í utanríkisþjónustu 

Íslands frá 15. desember 1987 að telja. 

23. desember var Einar Stefánsson, augnlæknir, skipaður prófessor í augnsjúkdómafræði 
við læknadeild Háskóla Íslands frá 1. janúar 1988 að telja.
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29. desember var Arnfríður Einarsdóttir, lögfræðingur, skipuð fulltrúi við embætti 

yfirborgardómarans í Reykjavík frá 1. desember 1987 að telja. 

31. desember var hr. Gösta Möllefors skipaður kjörræðismaður Íslands með aðalræðis- 

mannsstigi í Malmö. 

1988: 
5. Janúar var Þórður B. Guðjónsson, cand. merc., skipaður til að vera sendiráðsritari í 

utanríkisþjónustu Íslands frá 1. janúar 1988 að telja. 

S. d. var Stefán L. Stefánsson, cand. jur, skipaður til að vera sendiráðsritari í 

utanríkisþjónustu Íslands frá 1. janúar 1988 að telja. 
8. janúar var Sveinbirni Sveinbjörnssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
11. janúar var Kristni F. Árnasyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 

12. janúar var dr. Jakob Yngvason skipaður prófessor í kennilegri eðlisfræði við 

raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. janúar að telja. 

S. d. var Viðari Má Matthíassyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings við 

Hæstarétt. 

S.d. var Bergþóri Haraldssyni veitt leyfi til þess að starfa sem lyfjafræðingur hér á landi. 

14. janúar var Þórarni Baldurssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum hér á landi. 

S. d. var Andrési Magnússyni, cand.med.et chir., veitt leyfi til þess að starfa sem læknir 

hér á landi. 

18. janúar var Ingibjörgu Georgsdóttur, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem 

sérfræðingur í barnalækningum hér á landi. 
22. janúar var Guðmundur Jóhann Olgeirsson, læknir, skipaður til þess að vera 

heilsugæslulæknir á Ísafirði frá og með 1. september 1988 að telja. 
S. d. var Sigurður V. Guðjónsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á 

Fáskrúðsfirði frá og með 1. september 1988 að telja. 

26. janúar var hr. Maurice Velge skipaður kjörræðismaður Íslands í Antwerpen með 
ræðismannsstigi. 

S. d. var fr. Maria Cristina Rizzi skipuð kjörræðismaður Íslands með vararæðismannstigi 

í Genova. 

29. janúar var Sveinn Sigurkarlsson, aðalfulltrúi, skipaður til þess að vera héraðsdómari 

við embætti bæjarfógetans í Keflavík, Grindavík og Njarðvík og sýslumannsins í Gullbringu- 

sýslu frá 1. febrúar 1988 að telja. 

S. d. var gefin út löggilding handa Árna Gunnlaugssyni. hæstaréttarlögmanni. til þess að 

vera fasteigna- og skipasali. 

S. d. var frú Halla Linker skipuð kjörræðismaður Íslands í Los Angeles með aðalræðis- 
mannsstigi. 

S. d. var Stefán Gunnlaugsson skipaður til að vera deildarstjóri á viðskiptaskrifstofu 

utanríkisráðuneytisins frá 1. febrúar 1988 að telja. 

1. febrúar var cand. med. et chir. Jóni Þrándi Steinssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Vilmundi Garðari Guðnasyni veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Þórdís Bjarnadóttir. lögfræðingur, skipuð fulltrúi við embætti sýslumannsins í 

Gullbringusýslu og bæjarfógetans í Keflavík, Grindavík og Njarðvík, frá 1. febrúar 1988 að 

telja.
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2. febrúar var Krístínu Þórðardóttur veitt leyfi til þess að starfa sem almennur læknir hér 

á landi. 
S. d. var gefin út staðfesting á því að Jónas Haraldsson, héraðsdómslögmaður, fullnægði 

skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 
9. febrúar var eftirtöldum dýralæknum veitt leyfi tilað stunda dýralækningar hér á landi: 

cand.med.vet. Dagmar Völu Hjörleifsdóttur og cand.med.vet. Bernharði Laxdal. 

10. febrúar var Pétur Heimisson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á 

Egilsstöðum frá og með 1. sept. 1988 að telja. Jafnframt var honum veitt lausn frá störfum sem 

heilsugæslulæknir á Blönduósi frá og með þeim degi að telja. 

11. febrúar var Gísla Gíslasyni, lögfræðingi. veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

S. d. var Benedikt Blöndal, hæstaréttarlögmaður, skipaður til þess að vera dómari við 

Hæstarétt Íslands frá 11. febrúar 1988 að telja. 

15. febrúar var Snorra Ólafssyni veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

lyflækningum hér á landi. 

16. febrúar var Margrét H. Sigurðardóttir skipuð til þess að vera deildarstjóri Í 

félagsmála- og upplýsingadeild Tryggingastofnunar ríkisins frá og með 15. febrúar 1988 að 

telja. 

S. d. var Einar Aakrann skipaður til þess að vera aðalræðismaður Íslands í Lúxemborg. 

18. febrúar var Guðjón Valgeirsson, lögfræðingur. skipaður deildarstjóri í hlutafélaga- 
skrá viðskiptaráðuneytisins frá og með |. apríl 1988 að telja. 

19. febrúar var Hallgrími Dalberg veitt lausn frá embætti ráðuneytisstjóra í félagsmála- 

ráðuneytinu fyrir aldurs sakir frá 1. maí 1988 að telja. 
20. febrúar var Páll Jensson, lic. techn., skipaður prófessor í vélaverkfræði við 

verkfræðideild Háskóla Íslands frá 1. mars 1988 að telja. 

25. febrúar var gefin út löggilding handa Jóni Hjaltasyni, hæstaréttarlögmanni. til þess að 

verða fasteigna- og skipasali. 
S. d. var Birni Þór Sigurbjörnssyni, lækni. veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

almennum skurðlækningum hér á landi. 

29. febrúar var Baldri Pálma Erlingssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
S. d. var Árna Guðmundssyni. lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

S. d. var Jóhanni Pétri Sveinssyni, lögfræðingi. veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 
1. mars var Margrét Jónsdóttir, cand. jur., skipuð til að vera sendiráðsritari í utanríkis- 

þjónustu Íslands frá 1. mars 1988 að telja. 
3. mars var Barða Þórhallssyni, bæjarfógeta í Ólafsfirði. veitt lausn frá embætti frá 1. júní 

1988 að telja. 
S. d. var Robert J. Magnus, Ph.D.. skipaður sérfræðingur við stærðfræðistofu Raunvís- 

indastofnunar Háskólans frá 1. febrúar 1988 að telja. 

S. d. var Kjartani Ragnars. héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings við 

Hæstarétt. 
4. mars var Magnúsi Hauki Magnússyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
S. d. var Jóhanni Þórðarsyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings við 

Hæstarétt. 
S. d. var Jóni Þórarinssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

9. mars var gefin út löggilding handa Axel Kristjánssyni, hæstaréttarlögmanni, til þess að 
vera fasteigna- og skipasali. 
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Il. mars var Bergsteini Georgssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

S. d. var Barða Þórhallssyni, lögfræðingi. veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 
15. mars var Aroni Björnssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í heila- 

og taugaskurðlækningum hér á landi. 

S. d. var Samúel J. Samúelssyni, lækni, veitt lausn frá störfum sem heilsugæslulæknir á 

Ísafirði frá og með 1. júlí 1988 að telja. 

S. d. var Þresti Finnbogasyni. lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

geislagreiningu hér á landi. 

18. mars var Sigurði G. Guðjónssyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings við 

Hæstarétt. 

21. mars var Halldór Jónsson, heilsugæslulæknir á Akranesi, skipaður til þess að vera 

héraðslæknir Vesturlandshéraðs sbr. 6. gr. laga nr. 59/1983 um heilbrigðisþjónustu, frá og 

með Í. mars 1988 til og með 30. Júní 1990 í stað Kristófers Þorleifssonar, heilsugæslulæknis í 

Ólafsvík. 

24. mars var Sverrir Tómasson, cand. mag., skipaður sérfræðingur við Stofnun Árna 

Magnússonar á Íslandi frá 1. apríl 1988 að telja. 

25. mars var gefin út staðfesting á því að Ásbjörn Jónsson. héraðsdómslögmaður. 

tullnægði skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

5 d. var gefin út staðfesting á því að Bjarni F. Halldórsson. viðskiptafræðingur, fullnægði 

skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d var gefin út staðfesting á því að Reynir Ólafsson. viðskiptafræðingur. fullnægði 

skilvrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

265. mars var gefið út starfsleyfi sem heimilar. að Sigríður Björnsdóttir megi starfa sem 

lvíjafræðingur hér á landi. 

29. mars var gefið út starfsleyfi. sem heimilar. að Höskuldur Höskuldsson megi starfa 

sem lvfjafræðingur hér á landi. 

S. d. var Freyju Frisbæk veitt lausn frá lektorsstöðu í félagslyfjafræði við námsbraut í 

lyfjafræði lyfsala í læknadeild Háskóla Íslands frá 1. september 1988 að telja. 

30. mars var Arthur Löve. læknir. skipaður í hlutastöðu dósents (37%) í sýkla- og 

ónæmisfræði við námsbraut í hjúkrunarfræði við læknadeild Háskóla Íslands frá 1. apríl 1988 

til 30. júní 1993. 

7. apríl var cand. med. et chir. Guðmundi Jóhannssyni veitt leyfi til þess að stunda 

alntennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Ínu Þórunni Marteinsdóttur veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

s.d. var Sigurjóni Hreiðarssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

S. d. var Sveinn Björnsson skipaður sendifulltrúi í utanríkisþjónustu Íslands frá 1. apríl 

LY8n að telja. 

S.d. var Magnúsi Guðmundssyni. lækni. veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

lyflækningum með gigtlækningar sem undirgrein hér á landi. 

S.d. var Hjálmar W. Hannesson skipaður sendiherra í utanríkisþjónustunni frá 1. apríl 

1988 að telja. 

13. apríl var Jón Ögmundur Þormóðsson, deildarstjóri. skipaður skrifstofustjóri við- 

skiptaráðuneytisins frá 15. apríl 1988 að telja. 

14. apríl var Sigríður Berglind Ásgeirsdóttir, sendiráðunautur. skipuð til að vera 

ráðuneytisstjóri í félagsmálaráðuneytinu frá |. september 1988 að telja. 

19. apríl var Hauki Hafsteinssyni, lögfræðingi. veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi.
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22. apríl var Hrafnkeli Óskarssyni, lækni, veitt leyfi til þess að kalla sig sérfræðing í 

almennum skurðlækningum hér á landi. 

S. d. var Páli Helga Möller Olgeirssyni. cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var Ingvari Teitssyni, lækni, veitt leyfi til þess að kalla sig sérfræðing í almennum 

lyflækningum hér á landi. 
S. d. var Katrínu Davíðsdóttur. lækni. veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

barnalækningum hér á landi. 

25. apríl var Pétur Knútsson, M.A.. skipaður lektor í ensku við heimspekideild Háskóla 

Íslands frá 1. ágúst 1988 að telja. 
26. apríl var cand. odont. Rannveigu Axfjörð veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar 

hér á landi. 

29. apríl var Guðmundi Sverrissyni, lækni. að eigin ósk veitt lausn frá störfum sem 

heilsugæslulæknir á Seyðisfirði frá og með 1. september 1988 að telja. 

6. maí 1988 var dr. Stefán Skaftason. yfirlæknir, skipaður í hlutastöðu dósents í háls- net- 

og eyrnasjúkdómafræði við læknadeild Háskóla Íslands frá 1. maí 1988 til 30. júní 1993. 

10. maí var Eiríkur Rögnvaldsson skipaður dósent í íslensku við heimspekideild Háskóla 

Íslands frá 1. maí 1988 að telja. 

S. d. var cand. med. et chir. Ásbirni Jónssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
S. d. var Brynhildi Ingvarsdóttur, lækni, veitt leyfi til þess að starta seim sérfræðingur Í 

augnlækningum hér á landi. 

S.d. var cand. med. etchir. Guðmundi Ragnarssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 

13. maí var gefin út löggilding handa Jóni Eiríkssyni. héraðsdómslögmanni. til þess að 

verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út löggilding handa Rúnari Mogensen. héraðsdómslögmanni. til þess að 

verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út löggilding handa Tryggva Viggóssyni. héraðsdómslögmanni. til þess að 

verða fasteigna- og skipasali. 
S. d. var gefin út löggilding handa Valgeiri Kristinssyni. hæstaréttarlögmanni. til þess að 

verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Árni E. Stefánsson. viðskiptafræðingur. fullnægi 

skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Dan Valgarð S. Wiium. héraðsdómslögmaður. 

fullnægi skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Atli Vagnsson, héraðsdómslögmaður. fullnægi 

skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Daníel Árnason fullnægi skilyrðum til þess að verða 

fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Friðrik Stefánsson. viðskiptafræðingur. fullnægi 

skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Jón Ól. Þórðarson. héraðsdómslögmaður. fullnægi 

skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Guðmundur Jóhannsson, viðskiptafræðingur. 

fullnægi skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

S.d. var gefin út staðfesting á því að Hlöðver Örn Rafnsson, viðskiptafræðingur, fullnægi 

skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali.
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S. d. var gefin út staðfesting á því að Kristján V. Kristjánsson, viðskiptafræðingur, 

fullnægi skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 
S. d. var gefin út staðfesting á því að Ingileifur Einarsson fullnægi skilyrðum til þess að 

verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Magnús Axelsson fullnægi skilyrðum til þess að 
verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Magnús Einarsson fullnægi skilyrðum til þess að 
verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Ólafur Stefánsson, viðskiptafræðingur, fullnægi 
skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Rafn H. Skúlason, lögfræðingur, fullnægi skilyrðum 
til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Sverrir Kristinsson, viðskiptafræðingur, fullnægi 
skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var getin út staðfesting á því að Þorsteinn Steingrímsson fullnægi skilyrðum til þess 
að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Þórhildur Sandholt, lögfræðingur, fullnægi 
skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Þórólfur Halldórsson, lögfræðingur, fullnægi 
skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Viðar Böðvarsson, viðskiptafræðingur, fullnægi 
skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út löggilding handa Agnari Gústafssyni, hæstaréttarlögmanni, til þess að 
verða fasteigna- og skipasali. 

S.d. var gefin út löggilding handa Árna Grétari Finnssyni, hæstaréttarlögmanni, til þess 
að verða fasteigna- og skipasali. 

17. maí var Eysteinn Þorvaldsson skipaður dósent í íslensku við Kennaraháskóla Íslands 
frá 1. maí 1988 að telja. 

S. d. var gefin út löggilding handa Ásmundi S. Jóhannssyni, héraðsdómslögmanni, til 
þess að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út löggilding handa Jóni Magnússyni, héraðsdómslögmanni. til þess að 
verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út löggilding handa Hilmari Baldurssyni. héraðsdómslögmanni. til þess að 
verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var getin út löggilding handa Ragnari Tómassyni, héraðsdómslögmanni, til þess að 
verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út löggilding handa Bergi Guðnasyni. héraðsdómslögmanni. til þess að 
verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var getin út löggilding handa Bergi Oliverssyni, héraðsdómslögmanni, til þess að 
verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út löggilding handa Sigmundi Böðvarssyni, héraðsdómslögmanni. til þess 
að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út löggilding handa Guðmundi Kristjánssyni, héraðsdómslögmanni, til 
þess að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út löggilding handa Hlöðveri Kjartanssyni, héraðsdómslögmanni, til þess 
að verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út löggilding handa Sigurberg Guðjónssyni, héraðsdómslögmanni, til þess 
að verða fasteigna- og skipasali.
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18. maí var Áslaugu Heiðu Pálsdóttur, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að starfa sem 

læknir hér á landi. 

19. maí var Arndís Steinþórsdóttir, viðskiptafræðingur, skipuð til þess að vera deildar- 

stjóri í sjávarútvegsráðuneytinu frá og með 1. júní 1988. 
24. maí var gefin út staðfesting á því að Hallgrímur Hallgrímsson fullnægi skilyrðum til 

þess að verða fasteigna- og skipasali. 
S. d. var Þórunni Guðmundsdóttur, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings við 

Hæstarétt. 
S. d. var Guðnýju Höskuldsdóttur, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings við 

Hæstarétt. 

25. maí var Kristjáni Guðjónssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 
26. maí var Einari Gaut Steingrímssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
30. maí var dr. Jörundur Svavarsson skipaður dósent í sjávarlíffræði við líffræðiskor 

raunvísindadeildar Háskóla Íslands frá 1. júní 1988 að telja. 

S. d. var Guðmundi Jóni Elíassyni. lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

geislagreiningu hér á landi. 

31. maí var Sigríður Gunnarsdóttir skipuð deildarstjóri í utanríkisráðuneytinu frá Í. júní 

1988 að telja. 

S. d. var Vigdís Pálsdóttir skipuð deildarstjóri í utanríkisráðuneytinu frá 1. júní 1988 að 

telja. 

3. Júní var Kristni Hallgrímssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

S. d. var gefið út veitingarbréf handa Halldóru J. Þorvarðardóttur, cand. theol.. fyrir 
Fellsmúlaprestakalli í Rangárvallaprótastsdæmi, frá 1. júlí 1988 að telja. 

6. júní var Þórarni Guðmundssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

7. júní var Sigurði Helgasyni, bæjarfógeta á Seyðisfirði og sýslumanni Norður-Múlasýslu. 

veitt lausn frá embætti frá 1. september 1988 að telja. 
S. d. var Gunnar Snorri Gunnarsson skipaður til þess að vera sendifulltrúi í utanríkis- 

þjónustu Íslands frá 12. júní 1988 að telja. 
8. júní var gefin út löggilding handa Lárusi Bjarnasyni, héraðsdómslögmanni, til þess að 

verða fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út löggilding handa Birni Jósef Arnviðarsyni, héraðsdómslögmanni. til 

þess að verða fasteigna- og skipasali. 

9. júní var Bjartmar Sveinbjörnsson, Ph.D., skipaður prófessor í grasafræði við 

raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. ágúst 1988 að telja. 

S. d. var Þuríði J. Kristjánsdóttur veitt lausn frá prófessorsembætti í uppeldissálarfræði 

við Kennaraháskóla Íslands frá 1. janúar 1989 að telja, að hennar eigin ósk. 

S. d. var gefin út löggilding handa Barða Þórhallssyni, héraðsdómslögmanni, til þess að 

verða fasteigna- og skipasali. 

S.d. varsr. Sigmari Torfasyni veitt lausn frá embætti sóknarprests í Skeggjastaðapresta- 

kalli og prófasts í Múlaprófastsdæmi, frá 15. ágúst 1988 að telja. 

10. júní var dr. Hannes Pétursson, yfirlæknir, skipaður í hlutastöðu dósents í geðsjúk- 

dómafræði við læknadeild Háskóla Íslands um fimm ára skeið frá 1. júlí 1988 að telja. 

S. d. var Kristín Ingólfsdóttir, Ph.D., skipuð dósent í lyfjafræði náttúruefna við 
námsbraut í lyfjafræði lyfsala í læknadeild Háskóla Íslands frá 1. september 1988 að telja. 

S. d. var Michael Boettiger skipaður kjörræðismaður Íslands með ræðismannsstigi í 

Santiago.
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14. júní var Kristjáni P. Guðmundssyni, lyfsala, veitt leyfi til reksturs Vesturbæjar 

Apóteks, í Reykjavík, frá og með 1. janúar 1989. 

15. júní var Lárus Ragnarsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir í 
Búðardal frá og með 1. nóvember 1988 að telja. 

S. d. var Ómar Ragnarsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á 

Blönduósi frá og með |. nóvember 1988 að telja. 

S. d. var cand. med. et chir. Einari Rúnari Axelssyni veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Hannesi Hrafnkelssyni veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
S.d. var Baldvini Hafsteinssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

16. júní var Gísla Vilhjálmssyni, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
tannréttingum. 

21. júní var Sigurði T. Magnússyni. lögfræðingi. veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

S. d. var Halldóri Þ. Birgissyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

22. júní var gefin út löggilding handa Sigurði A. Þóroddssyni, héraðsdómslögmanni, til 

þess að verða fasteigna- og skipasali. 
S. d. var Ragnheiður Thorlacius, dómarafulltrúi, skipuð aðalfulltrúi við embætti 

sýslumannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu frá 1. júlí 1988 að telja. 
23. júní var gefin út löggilding handa Hafsteini Baldvinssyni, hæstaréttarlögmanni, til 

þess að vera fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Baldvin Hafsteinsson, héraðsdómslögmaður. 
fullnægði skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

S.d. var Kjartan Gunnarsson, viðskiptafræðingur, skipaður deildarstjóri í viðskiptaráðu- 

neytinu frá |. júlí 1988 að telja. 

24. júní var Birni Líndal, deildarstjóra í viðskiptaráðuneytinu. veitt lausn frá 1. Júlí 1988 

að telja. 

S. d. var Magnúsi Eric Kolbeinssyni veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

skurðlækningum hér á landi. 

27. júní var Ásmundi Vilhjálmssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

S. d. voru eftirtaldir dósentar skipaðir til þess að verða prófessorar við Háskóla Íslands: 

Gísli Már Gíslason prófessor í vatnalíffræði við raunvísindadeild frá 1. júní 1988 að telja; 

Jónas Gíslason prófessor í guðfræði við guðfræðideild frá 1. júní 1988 að telja; Sigfús 

Björnsson prófessor í rafmagnsverkfræði við verkfræðideild frá 1. júní 1988 að telja: Jón 

Guðnason prófessor í sagnfræði við heimspekideild frá 1. júlí 1988 að telja. 

S. d. var Páli Sigurjónssyni veitt viðurkenning til þess að vera ræðismaður fyrir Belgíu á 

Íslandi með aðsetur í Reykjavík. 

S. d. var Sigríði Berglindi Ásgeirsdóttur, sendiráðunaut, veitt lausn frá embætti 

sendiráðunautar samkvæmt eigin ósk, frá 1. september 1988 að telja. 

30. júní var dr. Hannes H. Gissurarson skipaður lektor í stjórnmálafræði við télagsvís- 

indadeild Háskóla Íslands frá 1. ágúst 1988 að telja. 
S. d. var gefið út veitingarbréf handa Ragnheiði Erlu Bjarnadóttur, cand. theol.. fyrir 

Raufarhafnarprestakalli í Þingeyjarprófastsdæmi frá 1. júlí 1988 að telja. 

S. d. var gefið út veitingarbréf handa Sigurði Jónssyni, cand. theol., fyrir Patreksfjarðar- 

prestakalli í Barðastrandarprófastsdæmi frá |. júlí 1988 að telja. 
1. júlí var Grétar Már Sigurðsson, cand. juris., skipaður til að vera sendiráðsritari í 

utanríkisþjónustu Íslands frá 1. júní 1988 að telja.
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S. d. var Grétar Már Sigurðsson skipaður vararæðismaður Íslands í New York með 

umdæmi fylkin New York, Connecticut, New Jersey og Rhode Ísland. 
4. júlí var Erni Kristjáni Snorrasyni veitt leyfi til þess að stunda almennar lækningar hér á 

landi. 
S. d. var Pétri Herði Hannessyni veitt leyfi til þess að stunda almennar lækningar hér á 

landi. 
S. d. var Hervöru Þorvaldsdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 
S. d. var Georg Lárussyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

S. d. var Ólöfu Jónsdóttur veitt leyfi til þess að stunda almennar lækningar hér á landi. 

5. júlí var Sigurði Konráðssyni, cand. mag.. veitt lausn frá sérfræðingsstöðu við Íslenska 

málstöð frá 22. september 1988 að telja, að hans eigin ósk. 

S. d. var Þórarinn Baldursson. læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á 

Seltjarnarnesi frá og með 15. ágúst 1988 að telja. 

7. júlí var Sigursteini Guðmundssyni veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur Í 

almennum kvenlækningum hér á landi. 

S. d. var Tryggva Birni Stefánssyni veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

almennum skurðlækningum hér á landi. 

S. d. var Birni Guðjónssyni veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í gigtlækningum 

hér á landi. 
12. júlí var Karl G. Kristinsson, læknir. skipaður í hlutastöðu dósents í klínískri 

bakteríufræði við læknadeild Háskóla Íslands um fimm ára skeið frá 1. júlí 1988 að telja. 

15. júlí var Ástráður Eysteinsson, Ph.D.. skipaður lektor í almennri bókmenntafræði við 

heimspekideild Háskóla Íslands frá 1. ágúst 1988 að telja. Ennfremur var Grétar L. 

Marinósson skipaður dósent í uppeldisgreinum við Kennaraháskóla Íslands frá 1. ágúst 1988 

að telja. 
19. júlí var Indriði Gíslason. cand. mag., skipaður prótessor í íslensku og íslenskum 

fræðum við Kennaraháskóla Íslands frá 1. júlí 1988 að telja. Ennfremur var Bjarni Sigurðsson. 

dósent, skipaður prófessor við guðfræðideild Háskóla Íslands frá 1. júlí 1988 að telja. 

S. d. var getið út starfsleyfi. sem heimilar. að Ingibjörg Agnarsdóttir megi starta sem 

lyfjafræðingur hér á landi. 

S. d. var gefið út starfsleyfi, sem heimilar, að Guðborg Auður Guðjónsdóttir megi starta 
sem lyfjafræðingur hér á landi. 

S. d. var gefið út starfsleyfi, sem heimilar, að Stefán Jökull Sveinsson megi starta sem 

lyfjafræðingur hér á landi. 
S. d. var gefið út starfsleyfi, sem heimilar. að Jóhann Magnús Lenharðsson megi starla 

sem lyfjafræðingur hér á landi. 
S. d. var gefið út starfsleyfi, sem heimilar, að Aðalsteinn Jens Loftsson megi starfa sem 

lyfjafræðingur hér á landi. 
S. d. var gefið út starfsleyfi. sem heimilar, að Ingibjörg Halla Snorradóttir megi starta 

sem lyfjafræðingur hér á landi. 
20. júlí var Stefáni Guðjohnsen veitt lausn frá kennarastöðu við Tækniskóla Íslands frá 1. 

júlí 1988 að telja, að hans eigin ósk. 
21. júlí var Ásgeiri Sigurðssyni. cand. odont.. veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar 

hér á landi. 
S. d. var Jóhönnu Björnsdóttur, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur Í 

blóðsjúkdómum hér á landi. 

S. d. var Gunnari Oddi Rósarssyni, cand. odont., veitt leyfi til þess að stunda 

tannlækningar hér á landi.
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S. d. var Ingólfi Árna Eldjárn, cand. odont., veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar 
hér á landi. 

S. d. var hr. Arne Herulf Holm skipaður til þess að vera kjörræðismaður Íslands með 
ræðismannsstigi í Björgvin. 

25. júlí var Ragnar Aðalsteinsson, hæstaréttarlögmaður, skipaður formaður matsnefnd- 
ar eignarnámsbóta og Jóhannes L. L. Helgason, hæstaréttarlögmaður, varaformaður nefnd- 
arinnar. Gildir skipunin í 5 ár frá 25. júlí 1988 að telja. 

26. júlí var Sigríður Logadóttir ráðin til starfa sem lögfræðingur í viðskiptaráðuneytinu. 
S. d. var Anton Bjarnason skipaður lektor í íþróttum og líkamsrækt við Kennaraháskóla 

Íslands frá 1. ágúst 1988 að telja. Jafnframt var honum veitt lausn frá kennarastöðu við 
Æfingaskóla Kennaraháskólans frá sama tíma að telja. 

S. d. var Guðmundur Vikar Einarsson, læknir, skipaður í hlutastöðu dósents í þvagfæra- 
skurðlækningum við læknadeild Háskóla Íslands um fimm ára skeið frá 1. Júlí 1988 að telja. 

S. d. var Sigríður Á. Snævarr skipuð til að vera sendifulltrúi í utanríkisþjónustu Íslands 
frá 1. ágúst 1988 að telja. 

29. júlí var skipað í eftirtaldar stöður við Hollustuvernd ríkisins: Leifur Eysteinsson, 
viðskiptafræðingur, til þess að vera framkvæmdastjóri frá og með 1. ágúst 1988 tilog með 31. 
júlí 1992; Þórhallur Halldórsson, mjólkurverkfræðingur, til þess að vera forstöðumaður 
heilbrigðisettirlits frá og með 1. ágúst 1988 til og með 31. desember 1992; Guðlaugur 
Hannesson, gerlafræðingur, til þess að vera forstöðumaður rannsóknastofu frá og með 1. 
ágúst 1988 til og með 31. júlí 1994; Ólafur Pétursson, efnaverkfræðingur, til þess að vera 
forstöðumaður mengunarvarna frá og með 1. ágúst 1988 til og með 31. júlí 1994. 

3. ágúst var Jónasi Geirssyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar hér á landi. 
5. ágúst var Jóni Gunnlaugi Jónassyni veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingu í 

líffærameinafræði hér á landi. 

8. ágúst var Daníel Viðarsson, efnafræðingur, skipaður til þess að vera forstöðumaður 
efnaettirlits Hollustuverndar ríkisins frá og með 1. janúar 1989 til og með 31. desember 1994. 

S. d. var Arnóri Egilssyni, lækni. að eigin ósk veitt lausn frá störfum heilsugæslulæknis á 
Hellu frá og með 1. ágúst 1988 að telja. 

5. ágúst var Jóni Gunnlaugi Jónassyni veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
heimilislækningum hér á landi. 

9. ágúst var gefin út löggilding handa Ólafi Þorlákssyni, hæstaréttarlögmanni, til þess að 
vera fasteigna- og skipasali. 

12. ágúst var Finnboga Oddi Karlssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Alexander Kristni Smárasyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Gunnari Sveinbjörnssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Rafni Benediktssyni. cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda almennar 
lækningar hér á landi. 

S.d. var Sigrúnu Hjartardóttur, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda almennar 
lækningar hér á landi. 

S. d. var Þorvaldi Ingvarssyni. cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda almennar 
lækningar hér á landi. 

S. d. var sr. Einar Þór Þorsteinsson. sóknarprestur á Eiðum, skipaður prófastur í 
Múlaprófastsdæmi frá 15. ágúst 1988 að telja. 

S. d. var Ólafi Ó. Guðmundssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 
almennar lækningar hér á landi.
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S. d. var Haraldi Jóhannssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
S. d. var Eyþóri Hreini Björnssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Michael Clausen, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda almennar 
lækningar hér á landi. 

S. d. var Vigfúsi Sigurðssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
S. d. var Sigurði Ásgeiri Kristinssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

16. ágúst var gefin út löggilding handa Jóni Kr. Sólnes, hæstaréttarlögmanni, til þess að 
vera fasteigna- og skipasali. 

S. d. var gefin út staðfesting á því að Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteignasali, fullnægði 

skilyrðum til þess að verða fasteigna- og skipasali. 

18. ágúst var Pálma Þór Stefánssyni veitt leyfi til þess að starfa sem tannlæknir hér á landi. 

19. ágúst var gefið út starfsleyfi, sem heimilar, að Svava Hólmfríður Þórðardóttir megi 
starfa sem lyfjafræðingur hér á landi. 

24. ágúst var Kristni R. Gunnarssyni, lyfsala, veitt leyfi til reksturs lyfjabúðar Borgar- 

nessumdæmis, Borgarness Apóteks, Borgarnesi, frá og með 1. janúar 1989. 

25. ágúst var gefið út starfsleyfi, sem heimilar, að Valur Ragnarsson megi starfa sem 

lyfjafræðingur hér á landi. 

S. d. var gefið út starfsleyfi, sem heimilar, að Eysteinn Arason megi starfa sem 

lyfjafræðingur hér á landi. 

S.d. var gefið út starfsleyfi, sem heimilar, að Sigríður Pálína Arnardóttir megi starfa sem 

lyfjafræðingur hér á landi. 

S. d. var gefið út starfsleyfi, sem heimilar, að Ragnar Hrafnsson megi starfa sem 

lyfjafræðingur hér á landi. 
S. d. var gefið út starfsleyfi, sem heimilar, að Guðrún Pálsdóttir megi starfa sem 

lyfjafræðingur hér á landi. 

S. d. var gefið út starfsleyfi, sem heimilar, að Anna Birna Almarsdóttir megi starfa sem 

lyfjafræðingur hér á landi. 

1. september var Þórhalli Ásgeirssyni veitt lausn frá embætti ráðuneytisstjóra í viðskipta- 

ráðuneytinu fyrir aldurs sakir frá 1. febrúar 1988 að telja. 

S. d. var Sturla Sigurjónsson skipaður til að vera sendiráðsritari í utanríkisþjónustu 

Íslands frá sama degi að telja. 
S. d. var Gunnar Pálsson skipaður til að vera sendiráðunautur í utanríkisþjónustu Íslands 

frá sama degi að telja. 

S. d. var Benedikt Jónsson skipaður til að vera sendiráðunautur í utanríkisþjónustu 
Íslands frá sama degi að telja. 

S. d. var Guðmundur Eiríksson skipaður til að vera sendiherra í utanríkisþjónustu 

Íslands frá s. d. að telja. 

2. september var Guðni Bragason settur fyrst um sinn til að vera sendiráðsritari í 

utanríkisþjónustu Íslands frá 1. september 1988 að telja. 

S.d. var Lilja Viðarsdóttir sett fyrst um sinn til að vera sendiráðsritari í utanríkisþjónustu 

Íslands frá 1. september 1988 að telja. 
7. september var Kristófer Þorleifsson, læknir, leystur frá störfum sem heilsugæslulæknir 

í Ólafsvík frá og með 7. september 1988 að telja. 

9. september var Önnu Mjöll Karlsdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi.
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S. d. var Ingveldi Þ. Einarsdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 
dómi. 

S. d. var Ragnhildi Benediktsdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

S. d. var Ragnheiði Thorlacius, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

S. d. var Þorsteini Einarssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

12. september var Pálma V. Jónssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur 

í öldrunarlækningum, sem undirgrein við almennar lyflækningar, en leyfi til þess að stunda 

almennar lyflækningar fékk hann 7. apríl 1987. 

16. september var Knud-Erik Bengtsen skipaður til þess að vera ræðismaður Íslands í 

Álaborg. 
21. september var gefin út löggilding handa Benedikt Ólafssyni, héraðsdómslögmanni, 

til þess að vera fasteigna- og skipasali. 

S. d. var Þórunni Júlíönu Hafstein, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

S. d. var Bjarna Torfasyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

brjóstholsskurðlækningum sem undirgrein við almennar skurðlækningar hér á landi. 

22. september var gefið út starfsleyfi, sem heimilar, að Sigríður Björnsdóttir megi starfa 
sem lyfjafræðingur hér á landi. 

S. d. var Guðmundi Ásgeiri Björnssyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar hér á 

landi. 
23. september var Jón Benediktsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir á 

Ísafirði frá og með 1. október 1988 að telja. 
S. d. var cand. odont. Sævari Péturssyni veitt leyfi til þess að stunda tannlækningar hér á 

landi. 
24. september var Haraldur Johannessen, lögfræðingur, skipaður forstjóri Fangelsis- 

málastofnunar frá 1. október 1988 að telja. 

27. september var gefin út löggilding handa Lúðvík Gizurarsyni, hæstaréttarlögmanni, til 

þess að vera fasteigna- og skipasali. 
S. d. var gefin út löggilding handa Gunnari I. Hafsteinssyni, héraðsdómslögmanni, til 

þess að verða fasteigna- og skipasali. 
S. d. var Páli Ágústssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

kvenlækningum hér á landi. 
S. d. var Baldvini Jónssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

barnalækningum hér á landi. 

28. september var Sigrún K. Baldursdóttir skipuð kjörræðismaður Íslands með aðalræð- 
ismannsstigi í Sydney. 

29. september var Þórir B. Kolbeinsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslu- 

læknir á Ísafirði frá og með 1. október 1988 að telja. 
3. október var Magnúsi Helga Árnasyni. lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

S. d. var Unni Gunnarsdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

S. d. var Steingrími Björnssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

kvenlækningum hér á landi. 

5. október var Árni Kristinsson, læknir, skipaður til þess að vera yfirlæknir á hjartalækn- 

ingaskor lyflækningadeildar Landspítalans frá og með 1. október 1988 að telja. 

12. október var gefið út starfsleyfi, sem heimilar, að Magnús Valdimarsson megi starta 

sem lyfjafræðingur hér á landi.
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S. d. var gefið út starfsleyfi, sem heimilar, að Brynja Björgvinsdóttir megi starfa sem 

lyfjafræðingur hér á landi. 
S. d. var gefið út starfsleyfi, sem heimilar, að Kristín Hlíðberg megi starfa sem 

lyfjafræðingur hér á landi. 
14. október var Reyni Jónssyni, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

tannholdslækningum hér á landi. 
17. október var Björn Gunnlaugsson, læknir, skipaður til þess að vera heilsugæslulæknir 

á Eskifirði frá og með 1. ágúst 1989 að telja. 
18. október var Guðmundi Skaftasyni, hæstaréttardómara, veitt lausn frá embætti frá 1. 

janúar 1989 að telja. 
S. d. var Aðalsteini Guðmundssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Sigurði Boga Stefánssyni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 
geðlæknisfræði hér á landi. 

S. d. var Baldri Helga Friðrikssyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var Elínu Ólafsdóttur, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
S. d. var Ragnheiði Ingibjörgu Bjarnadóttur, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að 

stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var Steingerði Sigurbjörnsdóttur, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var Boga Ásgeirssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

svæfingalæknisfræði hér á landi. 
S. d. var Sigurði Ó. Blöndal, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda almennar 

lækningar hér á landi. 
S. d. var Jónasi Ingimarssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur Í 

svæfingalæknisfræði hér á landi. 
20. október var Guðmundur Þorgeirsson, læknir, skipaður til þess að vera yfirlæknir 

bráðamóttökudeildar og göngudeildar Landspítalans frá og með 1. nóvember 1988 að telja. 

S. d. var Alan Boucher, Ph.D., veitt lausn frá prófessorsembætti í ensku við heimspeki- 
deild Háskóla Íslands frá 1. janúar 1989 að telja, að hans eigin ósk. 

21. október var Garðari Þór Gíslasyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að stunda 

almennar lækningar hér á landi. 

27. október voru læknarnir Bjarni Jónasson, Bryndís Benediktsdóttir og Sveinn Magnús- 

son skipaðir til þess að vera læknar við heilsugæslustöðina í Garðabæ frá og með 1. janúar 1989 

að telja. 
S. d. var Sigurði Gestssyni, lyfjafræðingi, veitt leyfi til reksturs lyfjabúðar Siglufjarðar- 

umdæmis, Siglufjarðar Apóteks, Siglufirði, frá og með 1. janúar 1989 að telja. 

28. október var Stefáni Yngvasyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur Í 

orku- og endurhæfingarlækningum hér á landi. 
4. nóvember var Önnu Guðrúnu Björnsdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 
15. nóvember var Tryggva Bjarnasyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
18. nóvember var Mána Fjalarssyni, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

heimilislækningum hér á landi. 
S. d. var Önnu Þ. Salvarsdóttur, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

kvenlækningum hér á landi.
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21. nóvember var Hönnu Kristínu Pétursdóttur veitt leyfi til þess að stunda tannlækning- 

ar hér á landi. 

S. d. var Guðrúnu Ólafsdóttur, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

tannréttingum hér á landi. 

S. d. var Ólafi Björgúlfssyni, tannlækni. veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur í 

tannréttingum hér á landi. 

S. d. var Ragnari M. Traustasyni, tannlækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sérfræðingur 

í tannréttingum hér á landi. 

22. nóvember var Jónas Jóhannsson, lögfræðingur, skipaður fulltrúi við embætti 
yfirsakadómarans í Reykjavík frá 1. desember 1988 að telja. 

23. nóvember var Birni Ólafi Hallgrímssyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til mál- 

flutnings við Hæstarétt. 

S. d. var Páll Arnór Pálsson, hæstaréttarlögmaður, löggiltur til þess að vera sækjandi 

opinberra mála í héraði. 

28. nóvember var Guðgeiri Eyjólfssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

S. d. var Jóni Rúnari Pálssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. 

5. desember var Hreini Loftssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 

8. desember var Haraldur Henrysson, sakadómari, skipaður til þess að vera dómari við 

Hæstarétt Íslands frá 1. janúar 1989 að telja. 

14. desember var Friðjóni Bjarnasyni, cand. med. et chir., veitt leyfi til þess að starfa sem 

læknir hér á landi. 

15. desember var Ásgeiri Björnssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

S. d. var gefið út starfsleyfi, sem heimilar, að Ragnheiður Einarsdóttir megi starfa sem 

lyfjafræðingur hér á landi. 
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RÆÐISMENN 

3. maí var Þorgrími Þór Þorgrímssyni veitt viðurkenning sem aðstoðarkjörræðismanni 

Chile á Íslandi. 
2. desember var Sverri Hestnes veitt viðurkenning sem kjörræðismanni Noregs með 

ræðismannsstigi á Ísafirði. 

S. d. var Gunnari Sverri Ragnars veitt viðurkenning sem kjörræðismanni Noregs með 

ræðismannsstigi á Akureyri. 

S. d. var Birgi Hallvarðssyni veitt viðurkenning sem kjörræðismanni Noregs með 

ræðismannsstigi á Seyðisfirði. 

S. d. var Þráni Einarssyni veitt viðurkenning sem kjörræðismanni Noregs með ræðis- 
mannsstigi í Vestmannaeyjum.



A og BB bakaríið hf., Reykjavík 

A.B.M.-umboðið hf., Reykjavík. ... 
A-veggir hf., Reykjavík 

Aðal-sólbaðsstofan hf., Reykjavík... 
Aðalgeir Sigurgeirsson hf., Húsavík .. 
Aðall hf., Reykjavík. ........... 
Afbragð hf., Reykjavík.......... 

Akrafóður hf., Rangárvallasýslu .... 
Akta hf., Reykjavík 
Al-kynning hf., Reykjavík 

Albatross hf., Reykjavík 

Allt á hreinu hf., Mosfellsbæ....... 

Alvís hf., Reykjavík 
Alþjóða hugbúnaðarkerfið hf., 

Reykjavík. ......... 

Anton hf., Reykjavík 

Aquahf., Reykjavík. ........... 
Aríes hf., Kópavogi 

Arnarborg hf., Reykjavík 

Arnarbær hf., Hafnarfirði 

Arnco ht., heildverslun, Reykjavík .. 

Arri hf., Reykjavík 

Ars hf., Hafnarfirði 

Art hf., Reykjavík 

Asparhús hf., Stykkishólmi 
Atlanta hf., Mosfellsbæ.......... 
Atvik hf., Reykjavík 
Auðna hf., Tálknafirði 
Auglýsingar og markaðsmál hf., 

Reykjavík. .......... 

Auglýsingastofan Eitt útlit hf., 
Hafnarfirði 

Auris Medica hf., Reykjavík 

Axel Ó., heildverslun, Reykjavík 

Á.G. Halldórsson hf.. Kópavogi .... 
Ágæti hf., Reykjavík 
Áklæði og gluggatjöld hf., Reykjavík . 
Álafoss hf., Akureyri 
Álstoð hf., Reykjavík 

Án hinn rammi hf., Seyðisfirði 
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SKRA 

yfir tilkynningar um ný hlutafélög sem birtar hafa verið í 

Lögbirtingablaði 1988. 

TbI. Tbl. 

57  Árangurhf., Hafnarfirði ......... 95 
93  Árbakhf., Keflavík ............ 58 
58  Árberghf., Reykjavík .......... 93 
17  Árkóhf., Kópavogi ............ 139 

145  Árnestihf., Reykjavík .......... 86 

91 
44  B.Bragahf., Reykjavík ......... 57 

6 B.V. búsáhöldhf., Reykjavík ...... 44 

30 - Bakkafiskur hf., Eyrarbakkahreppi, 

69 Árnessýslu .............. 12 

136 — Bakkihf., Ólafsvík. ............ 6 
154 Bankhf., Reykjavík............ 30 

32 Belís, heilsuvörur hf., Kjalarnesi, 

Kjósarsýslu ................ 91 

130 — Benhf.,Reykjavík............. 130 
127 Bencohf.. Reykjavík ........... 131 

154 Berserkirhf.,Selfossi........... 27 

93 - Besti bitinnhf., Reykjavík ........ 130 
6 — Bifreiðageymslan hf., Reykjavík .... 146 

12 Bifreiðastöð Hveragerðis hf., 
91 Hveragerði 0...) 95 

136 Bifreiðastöð Norðurlands hf., 

136 Akureyri 2... 30 

86 — Bimbihf., Reykjavík ........... 41 
95 Birnanhf., Reykjavík........... 42 

58 Bílakothf.. Kópavogi ........... 90 

44 — Bílaleiga Ævarshf., Keflavík ...... 95 

69 Bílaleigan Stólpihf., Akranesi ..... 90 
Bílasalan Bílabankinn hf., Reykjavík . 25 

50 — BílasalanSkeifan hf., Reykjavík .... 42 

Bílasalan Tún hf., Reykjavík ...... 92 

94 - Bílaviðgerð hf., Kópavogi ........ 6 
70 0 Bílverkhf., Reykjavík .......... 91 

136  Bjartmarhf.. Ísafirði ........... 151 
Blikanes hf., Reykjavík. ......... 139 

93 Blikksmiðjanhf., Reykjavík ...... 30 

25 Blikksmiðjan Auðáshf., Kópavogi 145 
41 Blómaborghf., Hveragerði ....... 138 

25 Blómakothf., Hveragerði ........ 125 
17 Blómálfurinnhf., Reykjavík ...... 145 

94 — Blómavalhf., Reykjavík ......... 27 

17 Blómavellirhf., Hveragerði ....... 125 Áning-ferðaþjónusta hf. , Sauðárkróki
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Borði hf., Reykjavík ........... 

Borgarljós hf., Reykjavík 

Borgartangi hf., Presthólahreppi, 
N.Þing. 0... 

Borghamar hf., Hveragerði 

Bortækni hf., Kópavogi. ......... 

Borverk hf., Flúðum, 

Hrunamannahreppi 
Brauðberg hf., Reykjavík 

Brauðgerð Suðurnesja hf., Keflavík .. 
Breiðablik hf., Reykjavík 
Brokey hf., Reykjavík 

Brot hf., Reykjavík 

Brum hf., Reykjavík 
Brynjars hf., Reykjavík. ......... 

Buri hf., Hafnarfirði. ........... 

Burstafell hf., Reykjavík 

Bygging hf., Kópavogi 
Byggingafélagið Barði hf., Reykjavík . 

Byggingafélagið Þorri hf., Kópavogi.. 
Byggingaþjónustan hf., Ólafsvík .... 

Bændasynir hf., Reykjavík. ....... 

Börkur hf., Hafnarfirði 

Dalhús hf., Reykjavík. .......... 

Daltréhf., Dalvík ............. 

Davidson hf., Reykjavík 

Dáð hf., Selfossi 

Dinos hf., Reykjavík 
Diva hf., Reykjavík „0... 

Dixillhf., Hafnarfirði ........... 

Djúpmynd hf., Reykjavík ........ 

Dráttarbraut Seyðisfjarðar hf., 

Seyðisfirði ........ 

Dreifing og þjónusta hf., Reykjavík .. 

Duggan ht., Þorlákshöfn 
Dugurhf.,Selfossi............. 

Dælubílar hf., Reykjavík 

EE húsgögn hf., Reykjavík 
E.P.-innréttingar hf., 

Vestmannaeyjum ............ 

E.P.A. hf., Mosfellsbæ 

Edna hf., Reykjavík 
Eignarfélagið Orient hf., Reykjavík .. 

Eining hf., Stykkishólmi 

Einir hf., Reykjavík 
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Tbl. nn Tbl. 
94 Einn-tveir-einn, Ulfar Örn, 

32 auglýsingstofa hf., Reykjavík 58 

Elco hf., Reykjavík ............ 125 
44 Elconhf., Reykjavík ........... 32 
41  Eld-oghljóðvörnhf., Reykjavík .... 90 
70 - Eldhúsogbaðhf., Reykjavík ...... 94 

Eldisstöðin Króki hf., Ásahreppi, 
25 Rangárvallasýslu ............ 69 
55  Flishf., Reykjavík. ............ 143 
93  Endur-myndhf., Reykjavík....... 130 

143 Erlend viðskipti hf., Reykjavík ..... 136 
41 Evrópsk-ameríska hf. (Euram), 

42 Reykjavík. 0... 86 

27  Eyjakauphf., Vestmannaeyjum .... 136 

146  Eylandhf., Reykjavík. .......... 25 

92 
95 3, Fhf., Grundarfirði ........... 12 

27  FAT.T.hf., Reykjavík .......... 17 
91  FMKhf., Hafnarfirði ........... 6 

127  Fagverkhf., Keflavík ........... 44 

42  Farvegurhf., Reykjavík ......... 93 

91  Fásthf., Reykjavík ............ 42 
70 0 Fasteignafélagið Fellhf., Reykjavík .. 44 

Fasteignasalan Borg hf., Reykjavík .. 127 

130 Fasteignirhf., Akureyri ......... 154 

45 Fatalitunin Höfði hf., Akureyri..... 127 

70 0 Fatapósturinn hf., Reykjavík ...... 17 
27  Faxafrosthf., Hafnarfirði ........ 90 

143 Faxalax hf., Vogum, Vatnsleysu- 
136 strandarhreppi.............. 144 

127 Faxeyri hf., Höfn í Hornafirði ...... 12 

30 Fellahf., Akureyri. ............ 6 

Ferðabifreiðar hf., Akranesi ...... 70 

41 Ferðabær hf., Reykjavík ......... 25 

12 — Ferðaskrifstofa Íslandshf., Reykjavík 145 
30 Ferðaskrifstofan Atlantik hf., 

27 Reykjavík. ........ 27 

42 Ferskt og gott hf., Reykjavík ...... 55 

Ferskur fiskur hf., Reykjavík ...... 58 

42 Filtertækni hf., Reykjavík ........ 30 
Fiskeldisstöðin við Fellsmúla hf., Land- 

58 mannahreppi, Rangárvallasýslu... 130 

32 Fiskiðjan Bára hf., Akranesi ...... 94 
12 Fiskiðjan Bylgjan hf.. Ólafsvík ..... 130 

143 Fiskmarkaður Vestmannaeyja hf., 

127 Vestmannaeyjum ............ 32 

42 Fisksalan hf., Reykjavík ......... 69
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TbI. 

Fiskverkun Birgis Þórhallssonar ht., Gámaþjónusta Norðurlands hf., 

Akureyri 2... 69 Akureyri 2... 

Fiskverkun Jóhanns Guðbrandssonar hf., Garðaflughf., Garðabæ ......... 
Sandgerði ........ 55 Garðáshf., Reykjavík .......... 

Fiskverkun Hafliða Baldvinssonar hf. Gassi hf., Kópavogi ............ 

(Fiskbúð Hafliða), Reykjavík .... 58  Gátunhf., Reykjavík ........... 

Fínar línur hf., Akureyri ......... 90 - Geirabakaríhf., Borgarnesi ....... 

Fjallakofinn hf., Mosfellsbbæ....... 154 — Geithamrarhf., Reykjavík........ 

Fjarðaverk hf., Hafnarfirði ....... 146  Gerðihf., Reykjavík ........... 

Fjárfestingarfélagið Draupnir ht., 
Reykjavík... 0... 30 

Fjarskiptamarkaðurinn hf., Reykjavík . 32 
Fjölbýli hf., Hveragerði ......... 127 
Fjölhæfni hf., Reykjavík ......... 69 
Fjölkó hf., Reykjavík ........... 27 
Fjölnismenn hf., Akureyri ........ 136 

Fjölraf hf., Reykjavík ........... 27 

Fjör hf., Akureyri ............. 93 
Fjörfiskurhf.,Selfossi .......... 27 

Flaga hf., Þórshöfn, N.-Þing. ...... 145 

Flakk hf., Villingaholtshreppi, 
Árnessýslu 0... 17 

Flísa- og múrverktakar Keflavíkur hf., 

Keflavík... 127 
Flísabúðin hf., Kópavogi ......... 119 

Flísar hf., Bárðdælahreppi,S.-Þing. .. 25 
Flugvélaverkstæði G.V. Sigurgeirs- 

sonar hf., Hafnarfirði ......... 58 
Formax hf., Reykjavík .......... 17 

Fornós hf., Sauðárkróki ......... 95 

Framtíðin hf.. Hafnarfirði ........ 145 

Frjáls markaður hf., Reykjavík ..... 91 

Frostmar hf., Reykjavík ......... l7 

Frostverk hf., Hafnarfirði ........ 139 

Frú Lára hf., Seyðisfirði ......... 127 
Fugl og fiskurhf., Garðabæ ....... 125 

Fyrirtakhf., Selfossi. ........... 136 

Fyrst og fremst hf., Reykjavík. ..... 145 

Fönix hf., Reykjavík ........... 42 

G.G.-byggingarverktakar ht., 

Hveragerði 0... 44 

G.H. Hilmarssynir hf., Reykjavík ... 25 

G.K. bílaréttingar hf., Reykjavík 55 

G.S. Á gústsson hf., Reykjavík ..... 90 

Gagnhf..Selfossi 2... 27 

Gagn hf., Seltjarnarnesi 

Gígur hf., Kópavogi 

Gísli Jónsson og Co. hf., Reykjavík .. 

Glaðheimar hf., Reykjavík 

Glaðnir hf., Hveragerði 

Gleipnir hf., Garðabæ 
Glermassinn hf., Reykjavík 

Gleypnir hf., Reykjavík 

Glymur hf., Reykjavík 
Goddi hf., Reykjavík 

Gólflagnir hf., Reykjavík 

Gott fólk hf., Reykjavík 

Grafíktækni hf., Ísafirði 
Grillberg hf., Reykjavík 

Gríniðjan hf., Reykjavík 

Gróður hf., Hafnarfirði.......... 

Gróska hf., Reykjavík 
Guðmundur Franklín, bygginga- 

verktaki hf., Reykjavík 

Götumálning hf., Reykjavík....... 

H-Borg hf., Innri-Njarðvík 
H.G. Guðjónsson ht., Reykjavík. ... 

H.S. verktakar hf., Akureyri 
Hab innflutnings Co. hf., Hafnarfirði . 
Hafgæði hf., Reykjavík .......... 

Hafnarbakki hf., Hafnarfirði 

Hafnarlax hf., Höfn, Leirár- og 

Melahreppi, Borgarfjarðarsýslu... 

Hafranes hf., Selfossi 

Hafsíld hf., Seyðisfirði 
Hafsýn hf., Reykjavík. .......... 

Hagalax hf., Barðastrandarsýslu .... 

Hagbarði hf., Reykjavík 

Háls-, nef- og eyrnastöðin í Mjódd hf., 

Reykjavík. 0... 

Halldórsson hf., Garðabæ 

Hár og heilsa hf., Reykjavík 

Harrýsson ht., Kópavogi
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Haukur hf., Reykjavík 

Hegashf., Kópavogi............ 70 

Heildverslun Sig. Sveinbjörnssonar hf., 

Garðabæ 

Heildverslunin Hagur hf., Reykjavík . 32 

Heildverslunin Höll hf., Akureyri ... 
Heildverslunin Innsýn hf., Reykjavík. 

Heildverslunin JB hf., Reykjavík. ... 58 

Heilsa hf., Reykjavík ........... 45 

Heilsuhúsið hf., Reykjavík ....... 45 

Heimaklettur hf., Reykjavík ...... 17 

Heitt og kalt hf., Reykjavík ....... 95 

Herramenn hf., Reykjavík........ 125 

Hexa hf., Reykjavík............ 89 

Héraðsverk hf., Egilsstöðum ...... 45 

Hjáhf., Akureyri ............. 88 

Hjarn hf., Reykjavík ........... 45 

Hjarni hf., Hafnarfirði .......... 138 

Hlaðverk hf., Kópavogi ......... 32 
Hljóðaklettur hf., Reykjavík ...... 58 

Hljómtækja- og hljóðfæraverslun 

Steina hf., Reykjavík. ......... 41 

Hljómtækjaverslunin Ópus hf., 
Reykjavík... 0... 139 

Hnoðri hf., Reykjavík .......... 69 

Hóll hf., Höskuldsstöðum, 

Akrahreppi. 0... 125 
Hólmaröst hf., Reykjavík ........ 91 

Hótel Framtíð hf., Djúpavogi, S.-Múl. . 119 

Hótel Örk hf., Hveragerði ........ 55 
Hreyfing hf., Reykjavík ......... 154 

Hreysti hf., Reykjavík .......... 90 

Hringborðið hf., Reykjavík ....... 94 
Hrísar hf.,Selfossi ............. 27 

Hugboð hf., Reykjavík .......... 91 

Hughönnun hf., Reykjavík ....... 58 
Hugleysa T.M. hf., Reykjavík ..... 91 

Hugmót hf., Reykjavík .......... 12 

Hugvit hf., Reykjavík ........... 136 

Hula hf., Flúðum, Hrunamannahreppi. 

Árnessýslu „0... 89 

Húmus hf., Rangárvallasýslu ...... 27 

Húsahitun hf., Reykjavík ........ 143 

Húsaplast hf., Kópavogi 

Húsfélagið Hafnarstræti 7 hf., 

Reykjavík. 00... 57 

Húsfell hf., Garðabæ 
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Hvörfun hf., Njarðvík. .......... 
Höfðabær hf., Seltjarnarnesi 

Hörður og Birgir hf., Garðabæ 
Höttur hf., Garðabæ 

I. Brynjólfsson á Co. hf., 

Seltjarnarnesi 

I. Hansen og Co. hf., Reykjavík 

Iðnmark hf., Hafnarfirði 

Iðnsprautun hf., Reykjavík 

Iðnsteypan hf., Reykjavík 

India hf., Kópavogi 

Ingólfur Óskarsson hf., Reykjavík... 

Ingvar og synir hf., Reykjavík...... 

Innex hf., Öngulstaðahreppi 
IRR, 88 hf., Reykjavík 

Íkon hf., Reykjavík 
Ís-lofthf., Reykjavík 
Ís-sjór hf., Búðardal. ........... 
Ísaro hf., Reykjavík 

Ísax hf., Reykjavík. ............ 
Ísbjarg hf., Reykjavík. .......... 
Ísbjörninn hf., Reykjavík 
Íscan hf., Reykjavík ............ 

Ísco-netanaust hf., Reykjavík...... 
Ísco umboðs- og heildverslun hf., 

Reykjavík. ...0.... 

Ísdúkurhf., Hveragerði ......... 
Ísefni hf., Reykjavík. ........... 
Ísess hf., Reykjavík 

Ísgata hf.. Reykjavík ........... 

Ísgler hf., Reykjavík. ........... 
Ískort hf., Reykjavík ........... 

Ísl. myndbandaframleiðslan hf.. 
Reykjavík. ..0.... 

Íslaug hf., Reykjavík 

Íslensk fjármögnunarleiga hf., 

Reykjavík. ......... 

Íslensk-kóreanska hf., Reykjavík 
Íslensk-spænska verslunarfélagið hf., 

Selfossi 22... 

Íslensk-svissneska verslunarfélagið hf.. 
Reykjavík. 0... 

Íslensk-thailenska verslunarfélagið hf., 

Reykjavík. . 0... 

Íslensk upplýsing hf., Reykjavík .... 

Tbl. 

70 

131



Íslensk þjónusta hf., Þorlákshöfn. ... 
Íslenska auglýsingastofan hf., 

Reykjavík. .......... 

Íslenska endurvinnslan hf., 

Hafnarfirði 

Íslenski gagnagrunnurinn hf., 

Reykjavík. ........ 

Íslenski myndbandaklúbburinn hf.. 
Reykjavík. .......... 

Ísröst hf., Reykjavík. ........... 

Ístekhf., Njarðvík ............. 
Ístré hf., Reykjavík 

Ísör hf. , Mosfellsbæ 

Jeppar hf., Reykjavík ........... 

John Aikman hf., Reykjavík 

Jókó hf., Reykjavík 

Jólnir hf., Reykjavík 

Júlíus P. Guðjónsson hf., Reykjavík.. 
Jöklaferðir hf., Höfn, Hornafirði. ... 

Jökulfiskur hf., Vogum, 

Vatnsleysuströnd 

K.M. Haukdal hf., Reykjavík ...... 

Kaffi Hressó hf., Reykjavík 
Kaldasel hf., Reykjavík. ......... 

Kantsteypan hf., Reykjavík 
Kárabakarí hf., Reykjavík ........ 

Kemers Ísland hf., Reykjavík 
Kerúb hf., Reykjavík 

Kínaeldhúsið hf., Reykjavík. ...... 

Kínaskip hf., Reykjavík 
Kjarakaup hf., Reykjavík 

Kjarni hf., Vestmannaeyjum 

Kjötbankinn hf., Hafnarfirði 

Klettsvík hf.. Ólafsvík. .......... 
Klóhf., Vestmannaeyjum 

Klúbburinn hf., Reykjavík. ....... 
Knerrir hf., Reykjavík 

Knútsborg hf., Selfossi 

Kórhf., Eyrarbakka............ 

Kórís hf., Reykjavík............ 

Koss hf., Reykjavík 

Kostur hf., Akureyri 

Kraftverk hf., Reykjavík ......... 

Kramhúsið hf., Reykjavík 

Kristín hf., Keflavík 

Kross hf., Seyðisfirði 

1415 

Tbl. 
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Tbl. 

Kvíar hf., Reykjavík. ........... 139 
Kvika hf., Skútustaðahreppi, S.-Þing.. 136 
Kvikmyndahús Hafnarfjarðar hf., 

Hafnarfirði .............. 143 

Kværner Eureka A/S á Íslandi, 

Reykjavík. 0... 0 131 

Kæli- og frystivélar hf., Kópavogi ... 12 

L. Haraldsson hf., Seyðisfirði ...... 89 
Láfellhf., Reykjavík ........... 70 
Lágeyri hf., Akureyri ........... 143 

Laugafiskur hf., Reykjadal, S.-Þing. 136 

Laxco hf., Garði, Gullbringusýslu ... 145 
Laxeldisstöðin í Hveravík hf., Reykja- 

fjarðarhreppi, N.-Ísafjarðarsýslu .. 154 

Laxholt hf., Torfalækjarhreppi, 

A-Húnavatnssýslu ........... 32 

Leður hf., Reykjavík ........... 12 

Leðuriðjan Tera hf., Grenivík ..... 17 
Leiðandi hf., Reykjavík ......... 91 

Leigumiðlun húseigenda ht.. 
Reykjavík... 00. 69 

Leturprent hf., Reykjavík ........ 125 

Líkams- og heilsuræktin hjartað hf., 
Stykkishólmi ............... 138 

Litmyndir hf., Hafnarfirði ........ 70 
Lónalax hf., Vopnafirði, N.-Múl. ... 42 
Luna hf., Reykjavík ............ 125 

Lúxus frystivörur hf., Reykjavík .... 17 

Lækjarniður hf., Reykjavík ....... 17 

Lækjarteigur hf., Reykjavík....... 145 
Lækjarveitingar hf., Reykjavík ..... 12 

Lögmanns- og fasteignastofa Reykja- 
víkur hf., Reykjavík .......... 151 

Lögstofan hf., Reykjavík. ........ 90 

Lögþing hf., Reykjavík .......... 95 

MK-myndbönd hf., Reykjavík ..... 69 

Macom hf., Reykjavík .......... 139 

Madam hf., Reykjavík .......... 125 

Magnhf.,Selfossi 2 ............ 21 

Malbik og völtun hf., Reykjavík .... 58 

Málmiðjan hf., Reykjavík ........ 93 

Mánalax hf., Neskaupstað ........ 136 
Mar-Telhf., Reykjavík .......... 95 

Marco hf., Reykjavík ........... 127 

Marion hf., Hafnarfirði .......... 6 

Markaðskjúklingar hf., Mosfellsbæ .. 10



Nr. 582 

Tbl. 

Markaðsmiðlun hf., Reykjavík ..... 127 
Markós hf., Þorlákshöfn ......... 95 

Marós hf., Reykjavík ........... 94 
Marvild hf., Reykjavík .......... 41 

Massi hf., Reykjavík ........... 18 
Matfugl hf., Mosfellsbæ ......... 90 

Matvöruverslanir hf., Reykjavík .... 127 
Matvöruverslunin Djúpá hf., Djúpár- 

hreppi, Rangárvallasýslu ....... 125 
Mátveggir hf., Þorlákshöfn ....... 17 

Meðferð hf., Reykjavík. ......... 55 
Meistarahús hf., Njarðvík ........ 69 

Melanóra hf., Seltjarnarnesi. ...... 91 

Melíshf., Reykjavík............ 55 
Merkilegt hf.,Garðabæ.......... 55 
Metís hf., Reykjavík. ........... 55 
Miðberghf.,Garðabæ .......... 17 
Miðbær hf., Ólafsvík ........... 70 

Miðlun hf., Reykjavík .......... 42 

Miðtún hf., Keflavík. ........... 27 

Miðvík hf., Tálknafirði .......... 42 
Mikleyhf., Hafnarfirði .......... 58 

Minkar og minkar hf., Hafnarfirði ... 12 

Móar hf., Kjalarnesi............ 125 

Móri hf., Reykjavík ............ 69 

Múrvirki hf., Hafnarfirði ......... 90 

Myllu Kobbi hf., Reykjavík ....... 91 

Myndahúsið hf., Hafnarfirði ...... 131 

N.K. Svane hf., Reykjavík........ 69 

Nasl hf., Hafnarfirði. ........... 143 
Nesbú hf., Eyrarbakka .......... 125 

Nesco-Xenon iðnfyrirtæki hf., 
Reykjavík. 0... 27 

Nesshf.,Neskaupstað .......... 57 

Nestak hf., Neskaupstað ......... 138 

Nesvör hf., Njarðvík ........... 127 
No-ís hf., Reykjavík............ 69 
Nónborg hf., Bíldudalshreppi...... 44 

Norðurfiskur hf., Reykjavík....... 69 

Norðurflug hf.,Garðabæ......... 143 
Norðurgluggi hf., Akureyri ....... 6 

Núna hf., Reykjavík. ........... 154 
Nýhöfn listasalur hf., Reykjavík .... 58 

Nýi ferðaklúbburinn hf., Reykjavík .. 27 

Nýja bakaríið hf., Keflavík. ....... 27 

Nýjar línur hf., Reykjavík ........ g1 
Nýtt þrek hf., Hafnarfirði ........ 154 
Næturgrillið hf., Reykjavík ....... 136 

1416 

Tbl. 

O.A.S.I.S. hf., Reykjavík ........ 151 
Otfsetþjónustan hf., Reykjavík. .... 12 

Okkarhf., Kópavogi ........... 17 

Ó.O.K.hf., Reykjavík .......... 146 
Ó.S.A.hf., Reykjavík .......... 17 
Ólsal-hreint hf., Reykjavík ....... 125 
Ópera hf., Reykjavík ........... 90 
Óseyrarnes hf., Þorlákshöfn. ...... 138 
Óseyri hf., Stöðvarhreppi,S.-Múl.... 93 

P.J. dreifing hf., Hafnarfirði....... 139 
P.R.hf., Reykjavík ............ 44 
Pallaleigan Stoð hf., Reykjavík ..... 95 
Pappír hf., Hafnarfirði .......... 144 
París hf., Akureyri ............. 41 
Paskhf., Kópaskeri ............ 30 

Pétur Arason hf., Reykjavík. ...... 45 
Pizzaofninn hf., Reykjavík. ....... 119 
Pizzusmiðjan hf., Reykjavík. ...... 143 
Pípulagningaþjónustan Varmi hf., 

Keflavík... 89 
Plasthf.,Búðardal............. 91 

Plastco hf., Reykjavík. .......... 139 
Plastpökkun hf., Kópavogi ....... 32 
Plastverk - trefjaplastframleiðsla hf., 

Sandgerði ........ 0. 91 
Plex hf., Reykjavík ............ 125 

Plokkfiskur hf., Hafnarfirði ....... 145 

Plús hf., Reykjavík ............ 17 
Plús film hf., Reykjavík.......... 91 
Plútóhf.,Selfossi.............. 17 
Pólstjarnan hf., Reykjavík........ 95 
Púlsinn hf., Akureyri ........... 90 

Pönnupizzur hf., Reykjavík ....... 12 

RC £ Co. hf., Reykjavík ......... 145 
RThf., Reykjavík 0...) 32 
R. Kristinsson hf., Reykjavík ...... 127 
R.S. byggingar hf., Reykjavík. ..... 125 

Rafgeisli hf., Kópavogi .......... 57 

Raftæknistofan hf., Reykjavík ..... 55 
Rammaver hf., Seltjarnarnesi. ..... 17 

Rannsóknarþjónustan hf., Reykjavík. 17 

Ráðgjafarstofan ht., rekstrar- og tölvu- 

ráðgjöf, Reykjavík ........... 91 

Ráðgjafarþjónustan hf., Reykjavík .. 91 

Ráðvís hf., Reykjavík........... 58 

Rákir hf., Reyðarfirði. .......... 125



Rástækni hf., Reykjavík 

Rásverk hf., Hafnarfirði 

Rek-ís hf., Reykjavík 

Reki hf., Reykjavík 
Rekstrarsjóður Á vöxtunar hf., 

Reykjavík. ...... 

Rekstrarverktak hf., Reykjavík 
Réttingar Halldórs hf., Hafnarfirði 

Reyðarfell hf., Reykjavík 

Reykhús Svalbarðseyrar hf., 
Svalbarðseyri 

Reykjakaup hf., Hafnarfirði. ...... 

Reykjanes hf., Gerðahreppi....... 

Reyksíld hf., Seyðisfirði 

Ris hf., Reykjavík 

Roð hf., Reykjavík 

Roðasteinn hf., Reykjavík ........ 

Rofhf.,Selfossi. 00... 

Romiís hf., Reykjavík 

Rúna hf., Hólmavík ............ 

Rúnarhf., Seltjarnarnesi ......... 

Rær hf., Reykjavík 

SÆR íslenzkt hf., Hafnarfirði 

S.T.Á. hf.. Kópavogi 
S. Ingólfsson hf., Akureyri. ....... 
S. Kristjánsson hf., Kópavogi 

Safhf., Seltjarnarnesi ........... 

Safco hf., Reykjavík. ........... 

Samskipti hf., Reykjavík ......... 

Samson hf., Reykjavík 

Samstaða hf., Reykjavík 

Samtog hf., Vestmannaeyjum... ... 

Saumastotan Vaka hf., Sauðárkróki .. 

Scarlett hf., Reykjavík 
Securitas hf., Reykjavík 

Securitas-Akureyri hf., Akureyri. ... 
Seifur hf., Akureyri 

Sel hf., Reykjavík 

Selfiskur hf., Seltjarnarnesi 

Sendibílastöð Akraness hf., 

Akranesi 

Sigfússon og Jónsson hf., Reykjavík .. 

Sigluberg hf., Grindavík 

Silfurstjarnan hf., Öxarfjarðarhreppi, 

N. Þing... 

Símafl hf., Reykjavík 

Nr. 582 

Tbl. 

Sívaki hf., Reykjavík ........... 95 
Sjálfsmynd hf., Reykjavík ........ 136 

Sjálfstæðishúsið hf., Blönduósi ..... 25 

Sjávarafurðir hf., Reykjavík. ...... 55 

Sjónarhóll hf., Búðardal ......... 94 

Sjóvík hf., Hafnarfirði .......... 151 

Sjöan hf., Reykjavík ........... 27 

Skanfiskur hf., Reykjavík ........ 94 

Skaparinn hf., Reykjavík. ........ 17 

Skelverhf.,Garði „0... 42 
Skildingar hf., Reykjavík. ........ 131 
Skilti og merki hf., Kópavogi ...... 58 

Skipamiðlunin hf., Reykjavík...... 25 

Skipavörurhf.,Garðabæ......... 93 

Skjanni hf., Hvammstanga. ....... 69 

Skjöldur hf., Helgafellssveit, Snæfells- 

ness- og Hnappadalssýslu ....... 93 

Skóhúsið - H.J. Sveinsson hf., 
Reykjavík. 0... 69 

Skóladagheimilið Höfn hf., Reykjavík . 144 

Skór og sokkar hf., Reykjavík. ..... 138 
Skothf., Reykjavík ............ 130 

Skothúsið hf., Reykjavík ......... 139 

Skotið hf., Reykjavík ........... 42 

Skrifstofuvélar hf., Reykjavík. ..... 32 

Skúlaskeið hf., Reykjavík ........ 17 

Skútuvogur 13 hf., Reykjavík ...... 27 

Skyndir hf., Reykjavík .......... 127 

Sláturfélagið ferskar afurðir hf., 

Hvammstanga .............. 145 

Smárakjörhf., Akranesi ......... 55 

Smekkleysa SM hf.. Reykjavík ..... 91 

Smiðjuvegur 11 hf., Kópavogi. ..... 50 
Snartak hf., Reykjavík .......... 12 

Snorrabraut 29 hf., Reykjavík. ..... 69 

Snæfell hf., Reykjavík .......... 145 

Snækollurhf.,Selfossi .......... 27 

Snær hf., Reykjavík ............ 25 

Snöggmyndir ht., Reykjavík. ...... 95 

Solarumboðið á Íslandi hf., Reykjavík . 138 

Solco Reykjavík ht., Reykjavík..... 121 
Sóla hf., Reykjavík ............ 17 

Sólhúsið hf., Reykjavík.......... 130 
Sólskinsdeildin hf., Reykjavík ..... 70 

Spar hf., Kjósarhreppi, Kjósarsýslu .. 45 
Sparkaup hf., Reykjavík ......... 138 

Spaugstofan hf., Reykjavík ....... 55



Nr. 582 

Spík hf., Reykjavík 

Sportland hf., Reykjavík 

Spói hf., Reykjavík 
Spænska umboðið hf., Reykjavík 

St. Júl. Co. hf., Keflavík 

St. Örn Stefánsson hf., Reykjavík ... 
Stakkavík hf., Grindavík ......... 
Stapaprent hf., Njarðvík 

Stálhúsgögn hf., Reykjavík 
Stálhöfði hf., Reykjavík 
Stálturnar hf., Reykjavík......... 

Steinborghf., Njarðvík .......... 
Steinsteypusögun hf., Reykjavík .... 
Steinvernd hf., Reykjavík 
Steinvirki hf., Reykjavík 

Stekkjarhamar hf., Njarðvík 

Stellahf., Reykjavík. ........... 

Stígjón hf., Reykjavík. .......... 

Stílstál hf., Reykjavík ........... 
Stjörnubörn hf., Reykjavík 

Stjörnulax hf., Fáskrúðsfirði 

Stokkur hf., Reykjavík 

Stólpi hf.,Grundarfirði.......... 
Straumtak hf., Hafnarfirði ........ 

Strikið hf., Akureyri. ........... 
Stúdíóhúsið hf., Reykjavík 

Suðurfell hf., Hafnarfirði. ........ 
Suðurnesjabakarí hf., Keflavík 

Sundagarðar hf., Reykjavík 

Sunnutorg ht., Reykjavík 

Súlan hf., Akureyri 
Svanurinn hf., Reykjavík. ........ 

Svartfugl hf., Akureyri 

Sveinseyrarlax hf., Tálknafirði, 

V.-Barð. 
Sviðsljós hf., Reykjavík 

Sægull hf., Reykjavík 

Sæhamar hf., Vestmannaeyjum 

Sækjör hf., Kópavogi 

Sævargrund hf., Reykjavík 

Sævir hf., Garði, Gullbringusýslu 

Sævörurhf., Reykjavík .......... 

Sölutækni hf., Reykjavík......... 

Th. Daníelsson hf., Reykjavík 

T. Thorstensen á Co. hf., Reykjavík . 

Taugagreining hf., Reykjavík ...... 

1418 

Tbl. 

93 Teiknistofa Björns Einarssonar hf., 
27 Reykjavík. ..... 0 
69 Teitur Lárusson starfsmanna- 
32 þjónusta hf., Reykjavík ........ 
69  Temiðstöðin hf., Reykjavík ....... 
12  Teppabúðinhf., Reykjavík ....... 
69  Texalhf., Reykjavík. ........... 
92  Texc-stíllhf., Reykjavík .......... 
90  Tíbráhf., Reykjavík. ........... 
17  Timburhúshf.,Garðabæ......... 
55  Tindfellhf.. Ólafsvík ........... 
41 — Tískuhús Kristínar og Ásdísar hf., 

127 Reykjavík ....... 0 
58 Tjarnarskólihf., Reykjavík ....... 
90 0 Toppverkhf., Vestmannaeyjum .... 

146 — Toppþjónustan hf., Reykjavík ..... 
57  Toropharmahf., Reykjavík ....... 

55  Tómstundirhf., Seltjarnarnesi ..... 

90 Traustfarhf., Akranesi .......... 
139 Trésmíðhf., Reykjavík.......... 
125 Trésmiðjan Högunhf., Reykjavík ... 

145 Trésmiðjan Lundurhf., Reykjavík... 
44 — Trésmiðjan Tashf., Mosfellsbæ. .... 
41 Trésmiðjan Ýrhf., Sauðárkróki 

143  Trétakhf., Akureyri. ........... 

41 Trimformhf., Reykjavík......... 
69  Trimmiðhf., Reykjavík ......... 

139  Trónhf., Akureyri ............. 

30 Tröllanausthf., Neskaupstað ...... 
92. Turbohf., Reykjavík ........... 

139 — Tæknimiðstöðin hf., Reykjavík. .... 
89 Tölvukauphf., Reykjavík ........ 

95  Tölvunhf., Reykjavík. .......... 

Tölvurekstur hf., Reykjavík....... 

25 — TölvuskóliÍslandshf., Reykjavík 
6 — Tölvuvaktinhf., Kópavogi........ 

89  Tölvuþekkinghf., Reykjavík ...... 

151  Tölvölurhf., Kópavogi .......... 

143 
131 Umsýslahf., Kópavogi .......... 

89 Uppinnhf., Akureyri ........... 

94 

151 Útgáfufélagfrelsisins hf., Reykjavík... 
Útgáfufélagið bros hf., Reykjavík ... 

41 Útgerðarfélag Kaupfélags Langnes- 

58 inga hf., Þórshöfn, N.-Þing. ..... 
6 

Tbl.



Útgerðarfélag Tálknafjarðar hf., 

Tálknafirði . 0... 

Útgerðarfélagið Ásver hf., Blönduósi . 

Útgerðarfélagið Drífa hf., 
Vestmannaeyjum ............ 

Útgerðarfélagið Eldey hf., Gerða- 

„ hreppi, Gullbringusýslu 

Utgerðarfélagið Eyri hf., Flateyri 
Útgerðarfélagið Særoði hf., Hólmavík . 

Útreið hf., Reykjavík ........... 
Utvegstæki ht., Reykjavík ........ 

VT-teiknistofan hf., Akranesi. ..... 
Vagnar og þjónusta hf., Kópavogi ... 

Vaki - fiskeldiskerfi hf., Reykjavík... 

Vakning hf., Reykjavík.......... 
Valeik hf., Reykjavík ........... 
Valverk hf., Reykjavík 
Vatnagull hf., Rangárvallasýslu 
Vaxtarsjóðurinn hf., Reykjavík 

Veiðibær hf., Miðneshreppi ....... 
Veigar hf., Reykjavík ........... 

Veitingaeldhúsið 12 réttir hf., 

Reykjavík. ....... 

Veitingahúsið Hamraborg ht., 
Kópavogi 000... 

Veitingahúsið Hjallahrauni hf., 
Hafnarfirði .......... 

Veitingahúsið Laugavegi 22 ht.. 
Reykjavík. 00... 

Veitingahúsið Lennon hf., Reykjavík . 

Veitingahúsið Skipholti 37 ht.. 
Reykjavík. ....... 

Veitingasel hf., Reykjavík ........ 
Veldi hf., Reykjavík. ........... 

Vellir hf., Reykjavík 

Verkbær hf., Reykjavík 

Verkfræðistofa Björns Ólafssonar hf., 

Kópavogi 

Verkfræðistofa Sigurðar R. Gunnars- 

sonar hf., Reykjavík 

Verkfræðistofan Afl hf., Reykjavík .. 
Verkfræðistofan Afl £ orka ht., 
Reykjavík... 

Verktakhf., Reykjavík .......... 

Verslun Guðrúnar Jóhannsdóttur hf., 

Akureyri 

Verslunin Arnarhraun hf., Hafnarfirði . 
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Tbl. Tbl. 

Verslunin Hornið hf.,Selfossi...... 154 

32 Verslunin Seljabraut 54 hf., Reykjavík . 154 

91 Verslunin þú ogéghf., Reykjavík ... 69 

Vesta hf., Reykjavík ........... 95 

95  Vestrihf., Mosfellsbæ........... 55 

Vesturgata hf., Reykjavík ........ 25 

42 Vélaleiga Einars H. Péturssonar hf., 

27 Reykjavík. ...... 154 

91  Véla- og skipaþjónustan Framtak ht., 

6 Hafnarfirði „0... 94 

136  Véla- og tækjamarkaðurinn hf., 
Kópavogi 0... 45 

42  Vélarogkrafturhf., Akranesi... .... 15 

18 — Vél-boðihf., Hafnarfirði ......... 94 
57 Viðhaldhf., Seltjarnarnesi........ 90 

119 Viðnámhf., Reykjavík .......... 94 
91 — Viðskiptamarkaðurinn hf., Kópavogi. 68 
58  Vikarhf., Reykjavík ........... 58 
17  Vikurhf., Selfossi 2........... 139 

125 — Vinnustofan Hlíð hf., Reykjavík .... 32 

130 — Vinnuvélar Suðurnesja ht., Vogum, 

151 Vatnsleysustrandarhreppi, 

Gullbringusýslu ............. 130 

10 — Víkursmiðjurhf., Víkí Mýrdal ..... 143 

Víkurstál hf., Akranesi .......... 69 

57  Vídeó-grillhf., Akureyri ......... 6 
Völlur hf., Borgarnesi, Mýrasýslu ... 55 

57 — Völundarsmíð hf., Reykjavík ...... 41 

Vörubíla- og tækjaverkstæðið ht.. 
58 Reykjavík. ...... 70 

10 Vöruborghf.. Kópavogi ......... 44 
Vöruhús Hvammstanga hf.. 

136 Hvammstanga ......... 127 

17 — Vörulistinnhf., Seltjarnarnesi ..... 125 

58 — Vörumarkaðurinnhf., Reykjavík ... 32 
45 — Vöruverhf., Reykjavík.......... 89 

131 
Ytra hf., Svalbarðseyri, S.-Þing. .... 94 

42 
Þ.A. smiðjan hf., Akureyri ....... 42 

125 Þ. Guðjónssonhf., Keflavík ....... 42 

45 Þ.JónssonogCo.hf., Reykjavík .... 70 
Þingmúli hf., Reykjavík ......... 69 

55  Þornhf., Reykjavík ............ 90 
55 — Þórður Jónssonhf., Bíldudal ...... 125 

Þórisborg hf., Reykjavík ......... 94 

119  Þrephf., Reykjavík ............ 21 

12  Þríhyrningurhf., Rangárvallasýslu... 125



Nr. 582 1420 

Tbl. TD. 

Þula hf., alhliða tölvu- og hugbúnaðar- | Æðurhf., Víðidal, V-Hún. ....... 44 
þjónusta, Reykjavík .......... 136 

Þverfellhf., Reykjavík .......... 6  Ögnhf., Akureyri ............. 58 
Þvottahúsið A. Smith hf., Reykjavík . 136  Önglarhf.,Sandgerði........... 44 
Þönglabakki 1 hf., Reykjavík ...... 32. Örgögnhf., Kópavogi........... 151 

Nr. 583 , 

SKRA 

yfir firmatilkynningar sem birtust í Lögbirtingablaði 1988. 

Reykjavík: Tbl. Tbl. 
Aðahf. Ll 33 ÆArnarstál........... 37 
Aðalpartasalansf. ............. 36,98 — Arnarstapi ......... 33 
Aðalskiltagerðinsf. ........... 33,101 Arnarstapisf................ 33,108 
Aðalstræti7sf. 0... 157  Ærtekhf. 0... 18 
Aðal-vídeóleigan.............. 99. Ærthúnsf.......... 157 
Aðal-vídeóleigansf............. 99. Asetahf........0 58 
Aðstaðasf. ........ 111  Aukhf., Auglýsingastofa Kristínar . .14,27 
Aðstoð ográðgjöf ............. 33 Aukahlutir. ................. 157 
AMÓ LL 990 Aukarhf. 20... 14 
Agfamyndirhf................ 138  Atkihf. 14 
Akronhf. 33 - Austurstrætisf., fasteignamiðlun. ... 157 
Akta 37 Austurstrætilóhf.............. 27 
Albatross 2... 102 AVSHagtækihf............... 27 
AllOhf. 78 AX-kvikmyndagerð............ 99 
Aleflisf. Lo 101  AZ-fjölmiðlunsf. ............. 98 
AlhÚússf. Lo 36 
Allgottsf. Lo. 33. Á.Á.byggingarsf.............. 37 
Alltáhreinusf. .............. 102 ÁG vélar ......... 33 
Allthugbúnaðurhf. ............ 78 Á. vélsmiðja ........... 102 
Almarksf. 0 36  Ánæstugrösumsf.............. 102 
Almenna fasteignasalansf. ....... 108 Á. Þórðarsonhf. .............. 63 
Almenna verkfræðistofanhf. ...... 138 — Ábyrgð hf., tryggingafélag 
Alvaransf. 00... 96 bindindismanna ............. 66 
Alviðra hf... 63,104 — ÁgústÁrmannhf. ............. 33 
Alvitrasf. Lo 102 Ál 59 
Ambrosiahf. ................ 66  Álorkahf. 131 
Andri hf... 131  Árblikhf. ..................27,58 
Antikhúsið 0... 111  Árkaupsf. 00. 99 
Antilópan „0... 96  Ármannsfellhf................ 131 
Arlentsstál.......... 102 Ármúlidsf. 0. 37 
Ars 99  Ármúli26sf. ........... 98 
Arkitektastofa Jóns Þórissonar ..... 139  Áróshf. Lo. 58 
AFKÓS. Ll 138 — Árroðihf. 0... 45 
Arnarflughf. „0... 136 — Árvakurhf. ................ 32,159 
Arnargrill 99 Árverksf. 2... 33



1421 Nr. 583 

Tbl. Tbl. 

Ásahf. Lo 156 — Bílalánsf. ............... 33 
Ása Jörgensdóttir, heildverslun,sf. .. 36  BílaleiganGeysirsf............. 99 

Ásgarður hf.......... I8  BílaleiganTýrsf............... 99 
Ástvaldur og Gunnarhf. ......... 136 — BílamáluninGljáisf. ........... 157 

Bílanestisf. ........ 98 

BÆBhf. 0... 78 BílasalaGarðarssf. ............ 98 

BÆED.O.Sf. Lo 99 Bílasala Ragnars Bjarnasonar ...... 99 

BJverktakar ......... 96  BílasalanHlíð .............. 99,102 

BM. Valláhf. 2... IS  BílasalanHöfðisf. ............. 138 

Baader þjónustanhf. ........... 18  Bílavörursf....000.. 36 

Bakaramiðstöðinhf. ........... ld — Bíldshöfðilóhf. .............. 32 

Bakkavíkhf. 2... 154  Bíópopp 0000 98 
Bankhf. 0... 78 0 Bjarkisf. 0... 36 
Bankarsf. ..................36,37 — Bjarmaland, kvikmyndagerð,sf. .... 33 

Barnabær ....... 37  Bjórhúsið .......... 102 

Barnafataverslunin Anddyrið ...... 36  Bjórhöllin .......... 102 

Barnafataverslunin Lipurtá ...... 99,157 — Bjórlöftið ........0.0. 102 

Batteriðsf. „0... 111  Björgunhf. ........ 76 

Baugalínsf. „0... 111  BjörgvinSchramhf............. 16 

Bátanausthf. .......... 136 Björn PéturssonogCohf. ........ 32 

Bátapartasalan ............... 108  Björtsf. Lo... 33 

Bellasf.. 000... 36 Blaðaprenthf. ............... 138 
Bergássf. 0... 33  Blaðasalan Austurstrætil8 ....... 111 
Berggrill 2... 102 Bláfell, heildverslun............ 153 
BergstaðastrætiS2hf............ 131  Bláifuglinnsf. .............. 138 

Bernhard Petersenhf............ 14  Bliksf. 2000. 99 

Bertelsenhf. ............ 105 Blikksmiðja Austurbæjarhf. ...... 59 

Besta sólbaðsstofan ............ 139  Blómogspeglarst.............. 98 

Betralífsf. 000... 33  Blómaálfurinn ............... 139 

Betribúnaðursf. .............. 33 Blómabúðin Arnarbakka ........ 157 

Betristofan ....... 99  BlómabúðinStörsf. ............ 33 

Betristofansf. ........... 138 Blómamiðstöðinhf. ............ 18 

Bettýsf. oo. 101  Blómisf. 2... 99 

Bifhjólaleigan.............. 99 Blómið ....000 0 139 
Bifreiðastöð Steindórssf. ........ 157  Blótsf. .....0.0 0 157 

Bifreiðaverkstæði Úlfarsog Óttarssf.. 36  Blæbrigði .................. 36 

Birkir Baldvinsson hf., Bonitas 2... 102 

fjárfestingafélag............. 46 Bonniljósmyndari............. 99 
Bitahöllin „0... 157  Borgarprýðisf. ............. 157 

Bitisf. 000. 138  Borgarsmiðjan ............ 33 

Bíla- og bónþjónustan........... 157  Boteshf. ........ 14 

Bílaábyrgð hf... ............ 46,136 Bóel,tískuverslun ............. 37 
Bílabankinnsf. ............ 36  Bóka-ogritfangahúsið .......... 36 

Bílaberg „0... 157  BókabúðBraga............... 157 

Bílabón. 0... 111 Bókabúð Fossvogs............. 111 
Bílaborg hf. „0... 131 Bókabúð Vesturbæjar .......... 101 
Bílaflsf. Lo 157 Bókaforlagið Birtingur .......... 157 

Bílaheilsugæslustöðinsf. ......... 101  Bókagerðin Arnar-Berghf. ....... 136



Nr. 583 

Tbl. 

Bókahornið ................. 37 
Bókaklúbbur áhugamanna 

umheimspeki .............. 102 
Bókaútgáfanlðunn ............ 157 
Bókaútgáfan Krydd í tilveruna ..... 99 
BókaútgáfanStrengir ........... 157 

Bókaútgáfan Örn og Örlygurhf. .... 131 
Bókaverslun Sigfúsar Eymundssonar . 98 

Bókbandsstofan Papýrussf. ....... 157 
Bókhald ogreikningsskilsf. ....... 99 
Bókhalds- og framtalsaðstoð ...... 33 
Bókhaldstölvansf.............. 96 
Bóksala EogGsf. ............. 153 

Bólstrun Ásgríms ............. 37,99 
Bónogþvottur ............... 36 

Bragasportsf................. 101 

Bragðgott ........... 139 

Bragðgottsf. .............. 108 

Bráksf. 000. 36 

Brauðhöllinsf. ............... 33 

Brauðstofan Gleymmérei ........ 37 

Brauðvalhf............. 131 

Brimnes 22... 98 

Brimröstsf. 20... 153 

Brún, umboðs- og heildverslun ..... 96 
Bræðurnir Ormssonhf........... 137 
Bröste-umboðiðhf. ............ 154 

Burstafell ........... 107 
Búðin ....... 0. 138 
Búkurogútlimirsf. ............ 139 

Búningaleigansf............... 139 

Búsáhöld Laugavegi6........... 107 

Bústólpi ............. 37 
Byggingst.......... 98 

Byggingafélagið Breiðablikhf. ..... 66 
Byggingartélagið Sveinbjörn 

OgGunnarsf................ 98 

Byggingariðnaðar- og rekstrarráðgjöf 

(BER)... 107 
Byggingarvörurhf. ............ 14 

Byssubúðin ................. 99 

Byssuhúsið ............ 101 

Byssuskólinn ................ 157 

Bæjarinsbestu ............... 99 
Bæjarins bestusamlokur ......... 98 

Cecar 0... 37 

Corussf. . 0... 157 

1422 

Tbl. 

Dalversf. 0... 99,157 
Dentixhf. 0... 159 

Digital-vörurhf. .............. 137 
DOkisf. 0000 99 

Dómínossf. ............ 157 

Drangarhf. ................. 76 
Draumursf. ............... 99 

Dreifimiðstöðin .............. 98 

Dreifingogþjónustasf........... 33 

Dreymirsf. „0... 111 
Dúfasf. .....0. 108 
Dúní-umboðið ............... 33 
Dverghólar .............. 98 

Dögun, byggingarfélagsf. ........ 98 

E. Bjarnason ............. 102 

E.G. bílaleigan ............... 101 
EM Aftrico neytendaþjónustansf.... 111 

E.S. hellulagnirsf.............. 102 

E.T.bókhaldsf. .............. 36 
E. Þórissonsf.. 0... 37 

EBH-verkfræðiþjónusta ......... 33 
Eddahf. ...................32,84 
Eðalforrit „0... 36 

Eftfcohf. 00. 159 
Efnihf. 00. 131 
Efsti... 36 

Eftirlaunasjóður Sláturfélags 

Suðurlands ............. 108 

Eggertsf.. 0000... 99 

Egill Árnason hf., parketval....... 33 
Egill Gestsson 00. ............ 99 

Eignabankinnhf............... 46 
Eimskipafélag Íslandshf.......... 59 
Einarog Viðarsf. ............. 99 

Einar Þ. Guðjohnsen, ferðaráðgjöf og 

þjónusta. ........ 108 

Einn-tveir.......... 107 

Eiríkssonsf. 2... 99 

Eiríkur og Yngvi, byggingar- 

starfsemisf.............. 98 

Ekkertinnan hringsins(eih) ....... 36 
Ekkertmál...... 36 

El... 111 

Eldfrosthf. 2... 159 

Eldofninn ........ 108 
Elónninn .....0.. 111 

Eldpizzan ......... 108



1423 

Tbl. 

Eldstóin ........... 108 

Eldvarnaþjónustan ............ 33 

Emm-otfsetsf. ............ 99 
Endurskoðendaþjónustansf. ...... 33 
Endurskoðunhf............... 46 

Endurskoðun ogrekstrarráðgjöf .... 33 

Endurskoðun ogrekstrarráðgjöfsf. .. 33 

Endurskoðunarmiðstöðin hf. - 

N.Manscher ............ 18 

Endurskoðunarstofa Sverris 

Ingólfssonarsf. ............. 98 

Essiðsf. 00... 36 

Eyþór Á. Eiríksson, 
byggingaverktaki ............ 99 

ExEllsf. 0000. 33 

Exmark......0 111 

Extra 1l1 

FO.LB.sf. 00. 153 
F.R.Í. þjónustansf. ............ 99 
Facohf......... 136 

Fagmennsf. ............. 138 
Fagtrésf................... 36,138 
Fagverk-teiknistofasf. ......... 139 

Faldursf. 000... 102 
Fancosf. Lo... 37 

Fantasía ....... 36 

Farskiphf. 2... 59,136 
Fasteigna- og fyrirtækjasalan ...... 102 

Fasteignafélag Reykjavíkursf. ..... 98 

Fasteignahöllinsf. ............. 102 

Fasteignamiðstöðinhf. .......... 66 

Fasteignasala Austurbæjar... ..... 36 
Fasteignasalan Fjárfestinghf. ...... 32 
Fasteignasalan Laufássf.......... 96 

FatagerðinJennýsf. ............ 111 

Fatakráinsf.................. 99 

Fatalagerinnhf. .............. 18 

Fatapósturinnhf............... 66 

Fataverslunin Portið............ 33 

Fataverslunin Tinnisf. .......... 36 

Féfanghf. ............ 58,78,105,136 
Félags- og hagvísindastofnun 

Íslandshf.......... 99 

Félagsheimili tónlistarmannahf. .... 104 
Félagsútgáfanhf............... 58 

Fellasólsf. .......... 98 

Nr. 583 

Tbl. 

Ferðabær............. 98 

Ferðatélag Reykjavíkur ......... 107 

Ferðaklúbbur60 .............. 99 

Ferðamarkaðurinn ............ 111 

Ferðaskrifstofa Félags íslenskra 

bifreiðaeigendahf. ........... 32 

Ferðaskrifstofa Íslands .......... 102 

Ferðaskrifstofan Terrahf. ........ 45 

Ferðavalhf. ........... 58 

Festihf. 0... 104 

Filmurogprenthf.............. 32 
Filtertæknihf................. 59 

Fissf. Lo. 36 

Fischersundsf. ............... 107 

Fiskafurðirsf................ 109 

Fiskafurðirhf. ............ „22. 154 

Fiskanausthf................. 104 

Fiskeldihf. 2... 136,158 

Fiskimjölsverksmiðjan Dímonhf. ... 27 

Fiskkauphf.............. 104 

Fínpússningsf. ............... 139 

Fjárfestingafélagið Draupnirsf. .... 37 

Fjárfestingarhf. .............. 32 
Fjárfestingarfélag Íslandshf. .. 58,105,156 
Fjarhitunhf................. 84 

Fjármálaþjónustan Sleipnirsf. ..... 98 

Fjarskiptamarkaðurinn.......... 33,98 

Fjórtán fóstbræðursf............ 33 
Fjöðrinhf.......... 136 
Fjöleignhf. 2... 137 
Fjölkóhf. 0... 66 
Fjöltunga ......... 109 
Fjölval Lo... 157 

Fjölþjóðasjóðurinnhf. .......... 46 

Flisssf. 0... 33,102 

Flóin 2... 99 
Flugfélag Íslandshf. ............ 131 

Flugleiðirhf. ............... 66,131 
Flugterían .............. 98 

Fóðurblandanhf. ............. 138 

Foldi ogmoldisf. 0... 101 

Fornsala Fornleifssf. ........... 36 

Forskotsf. 2... 157 
Fórumsf........ 102 

Fossháls3hf. 2... 32 

Fossnessf. ........ 33 

Fótaaðgerðar- og snyrtistofan Líf. ... 109



Nr. 583 

Tbl. 

Fótaaðgerðarstofa Guðrúnarsf. .... 36 

FótaaðgerðarstofanSpor......... 99 
Fótaaðgerðarstofan betrifætursf. ... 111 
Frábær „0... 157 
Framisf. „0... 157 

Framköllunsf. ......... 138 

Framleiðnisf. ............ 33 

Framþróunsf.. 0... 157 

Friðrik A.Jónssonhf........... 46,105 

Frísport. 00... 98 

Frjálstframtakhf. ............. 32 

Frosthf. 2... 46 

Frostmarhf........... 154 

FrÓónhf....... 104 
Frumtak „0... 36 

Frækornið, bókafélag aðventista .... 157 
Frönsk-íslensk viðskipti ......... 139 

Frönskuþýðingar .............. 36 

Fyrirtaksf...0...... 99 
Fyrirtækjasalan Suðurveri ........ 157 
Fæði fyrirallahf. .............. 18, 78 
Föngsf.. 0. 111 

Fönixsf. ..0 36 

Fötoggrín 0... 139 

G.Á. Pétursson hf.............. 137 
G.G.S. hf. (Gæði, góð þjónusta og 

stöðugleikihf.) ............. 137 
G.G.spott 000 102 

G.Hansson 2... 99 

G. Helgason og Melsteðhf. ....... 104 
G. Hinrikssonhf............... 46 

G.J. Fossberg, vélaverslun, hf. ..... 46 

G. Jóhannsson ogco. ........... 102 

GK-hönnunsf. ........... 33 

G. Karlsson ....... 108 

G. Th. Eggertssonhf. ........... 32 
G. Valberg. ....... 102 

G. Valberg heildverslun ......... 111 

G. Valbergogco.hf. ........... 137 

G. Þorsteinsson ér Johnson hf. .... 76,138 

G. Örvarsson „0... 102 
Galleríblóm........ 33 

Gallerí Svart á hvítuhf. .......... 131 
Gamlarafhönnunhf. ........... 84 

Garðar Gíslasonhf. ............ 18 

Garðaúðun ....... 00. 102 

Garðtaksf. 00... 102,157 

1424 

Garrihf. 0. 58 

Gámaakstur ........ 139 

Gámar 2... 139 

Geirsbúð 0... 33 

Gellirsf. 0. 99 
Gerðhamrarsf. 0... 36 

Gerpirsf.. 00 33 
Gerplasf. 0... 139 

Gervigreind „0... 157 

Geysirhf. 0. 14 
Gildihf. 2... 66 
Gissur Sigurðssonhf. ........... 136 

Gistiheimilið Víkingur .......... 99 
Gistihúsið Skipholti21sf. ........ 36 
Gíslihf. 0... 131 
Glitnirhf. 2... 46 

Glóbushf. ........ 136,137 
Gluggasmiðjan hf. ............. 138 

Glymursf. 2... 153 

Goddisf. .....0. 98 
Goðaútgáfan ............. 157 

Goðgáhf. 0... 46,104 
Goldiebúðin ............. 98 
Gottfæðisf. 000 111 

Góðurmatursf. ........... 36 

Góðverk 000. 98 

Gólfglans ....... 36 
Grafsf. 00... 36 

Grandsf. 0000... 98 

Grandakaffi ........ 0... 153 

Grandihf. 0... 104 
Greiðaþjónustansf. ............ 107 

Grensáshf. ...... 46 

Grensáskaffi ................ 157 

Grensásvegurllhf. ............ 33 

Grímurgrallari ............... 101 

Grindacosf. ....... 00. 157 

Grjótharða horniðsf. ........... 138 

Greiðfarisf. 0... 37 

Greiðsluskilsf. 0... 111 

Græna gáttin ............. 101 

Grænahöndinhf. ............. 138 

Guðbjörn Guðjónssonhf. ....... 66,104 

GuðjónÓóhf...... 0... 154 
Guðmundur GuðmundssonogCo. .. 98 
GuðmundurJónssonhf. ......... 32 

Gullsmiðurinn ........... 36 

GullsÓlsf. „0... 157



1425 Nr. 583 

Tbl. Tbl 

Gullsportsf. 0... 139 Hárræktheilsulínunnar.......... 99 

Gulltoppursf.. 0... 99 Hársnyrtistofan Amadeus ........ 99 

Gunnar Ásgeirssonhf. .......... 131 Hársnyrtistofan Artsf. .......... 33 

Gunnar Eggertssonhf. .......... 156  Hátúngasf. ................. 36 

Gunnar Guðlaugsson ........... 99  Hávamálsf. ............... 37 

Gunnar Guðmundssonhf......... 46  Hebronsfo 00.00.0000... 98 
Gæðakaup ........... 157  Heildsöluvalsf................ 37 

Heildverslun Einars L. Gunnarssonar. 99 
HÁ.G.sf. 000. 37 Heildverslun VikenM. Samúelsson .. 107 
H.B.B.ráðgjöf .......... 99  Heildverslunin Asisf. ........... 96 
H.Benediktssonhf............. 32  HeildversluninBár ............ 157 
H.Ferdinandsson ............. 99  Heilsustoð .............. 37 
H.G. umboðs- og heildverslun ..... 33  Heilsuval............ 99 
H. ogJ. byggingaverktakarsf....... 111  Heimilisrafvörurhf............ 32,136 

H.Jóhannesson .............. 36  Heimilistækihf. .............. 32 

Hafexhf. 20... 104  Heimshornið ................ 37 
Hafnarbólsf. ............. 99,111 Heimspekiskólinn ............. 98 
Hafnarprentsf. ............. 109 Helgarpósturinn .............. 107 
Hafnarstræti21hf.............. 59  Helgustaðirsf. ............... 102 
Hafsýnsf. 20... 33 Hellas. .....0. 33 
Hagbarðihf............... 154  Helmingursf. ................ 37 
Hagbærsf.. 0... 101,157  Herbertsprenthf. ............. 45 
Hagfiskur „0... 102  HerradeildPKÓsf. ............ 98 
Hagstoðsf. 20... 37  Hestamaðurinn............... 138 
Hagtrygginghf. ............ 18,137  Hífirhf.. 0... 66 

Hagur..... 37  Hinbúðinsf. .............. 36 

Hagvangurhf. ........... 66  Hitavalsf. 2... 139 

Hagþinghf. ........... 154  Hjalsf. 2... 37 

Hamarhf. 0... 33  Hjaltisf. 0... 102 
Hamarshöfði9sf. ............. 99  Hjartavörur ............. 99 
Hampiðjanhf. ............. 105  HjáHirtisf. ............ 33 
Handíð ......... 33  HjáKris ....... 36 
Handsnyrtistofan Áferðsf. ....... 99  HjáRut....000r 157 
HansPetersenhf. ............. 154 HjörturNielsensf.............. 157 
Harðarsonsf. .............. 98  Hleðslansf. .............. 111 
Harðviðarvalhf. .............. 32  Hljóðabelgursf. .............. 157 

Harkohf. 2... 18  Hljóðmyndhf. ............ 32 

Haukurinn... ............ 153  Hljóðsmiðjan ............ 96 
Háljósogskuggarsf. ........... 138 Hlutabréfamarkaðurinnhf. ....... 131 

Hár-bliksf. 0... 98  Hnetubarinnsf................ 96 

Háríhöndum ................ 98  Hithf. 00... 18 
Hárgallerí ............. 36  Hnotskurnsf............. 111 

Hárgreiðslustofa Eddu Hinriks ..... 36  Hnöttur 20... 157 
Hárgreiðslustofan Aþena ........ 138  Hólmsteinnhf. ............... 59 

Hárgreiðslustofan HótelSögu...... 33  Hornmarkaðurinn............. 157 

HárgreiðslustofanLótus ......... 101 HótelGeysir Reykjavíksf......... 101 

Hárhúsið ............... 37  HótelÍsland................. 37 
Hárlist 0... 36 HótelReykjavíkhf. ............ 104
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Tbl. 

Hraðihf. .0... 58 
Hraðverkhf. 20... 18 

Hraðþjónustansf. ............. 102 
Hrafnaprentsf.............. 109,115 
HreingerningaþjónustanLöður .... 36 

Hreingerningaþjónustan skínandi ... 36 

Hreinirgluggar ............... 108 
Hreinnhf. 2... 32 

Hreinsýnsf. 00... 99 

Hrífanhf. 0... 104 

Hrímhf. 2. 156 
Hríshf. 00. 27 
Hugborgsf. 20... 99 

Húgís Lo 138 

Hugkornsf. 2... 33 

Hugrit 2... 99 

Hugskotsf. 20... 99 

Hugsmíðsf. 00... 98 

Hugsmiðjansf. 2... 99 
Hugunhf. 200... 46 

Hummelbúðinhf. ............. 154 
Húsafellhf. 2... 136 

Húsagæslan ........... 37 

Húsfélagið Kringlan. ......... 37, 107 

Húsgagnaframleiðslanhf. ........ 76 

Húsgagnamarkaðurinn .......... 33 
Húsprýðisf. ........ 98 

Hústré „0... 99 
Hústrésf. Lo... 99 

Hvammsvíkhf. ............. 14 

Hverfiprenthf. ............... 32 
Hvollhf. 2... 18 

Hýbýlaval ........ 0. 36 
Hýbýlisf. 00... 109,111 
Hydrolhf. 0... 156 
Höfðabærsf. .......... 98 

Höfðavídeó ............ 102 

Höfði, auglýsingastofa .......... 98 
Höggdeyfir ......... 157 

Hönnunhf. .....0. 0. 14 

IS 2. 111 
1. Brynjólfssonogco.sf. ......... 98 

ICo.hf. Lo. 66 
Iðnaðarbanki Íslandshf. ......... 104 
Iðnarhendur ................ 36 

Iðnhaldsf. .............0.....36,98 

Iðnsamtökhf............. 78 
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Iðubyggðsf. ...0... 37 
imahf. 2... 14, 63 

Ilmurinn - snyrtivöruverslun....... 157 

Immanúel 0... 36 

Ingimundurhf. ............... 104 

Ingólfur Finnbogasonst. ......... 99 
Ingvar Vilhjálmssonsf. .......... 96 
InNnbú 2... 98 

Innflutningsverslun Ara Liebermann . 102 
Innheimtursf............. 102 

Innkauphf. ....... 0. 104 

Innkaupasamband matvöru- 
kaupmanna .. 00... 111 

Inn-land „2... 98 

Innselhf.,spaðafimman ......... 98 

Ipascostálsf. 0... 96 

Ípokahorninu............ 157 

Íbergsf. 0... 102 

Íkorninnsf. ........ 111 

Ísagahf. 0... 66 

Ísax hf. 0... 156 
Ísbjörninn hf. .............. 76 
Ísborg. 0. 108 

Ísbrek hf... 45 
Ísbúðin Lækjargötusf. .......... 36 

Ísetningoghönnun ............ 98 
Ísfilm hf. 2... 18.15 
Ísformsf. 0... 99 

Ísholtsf. Lo... 98 
ÍsS-húsið . 00... 98 
Ískrafthf. 0... 137 
Íslandíasf. 00... 153 
Íslandslaxhf. „........... 66 
Ísleifur Jónssonhf.............. 59 
Íslensk dreifirit ............... 99 
Íslensk endurtrygging ........... 102 

Íslensk-enska verslunarfélagiðst. ... 36 

Íslensk-erlenda verslunarfélagið ht. .. 131 

Íslensk-evrópska verslunar- 

félagiðsf. 0... 33 
Íslensk fjármögnun ............ 36 

Íslensk-hollenskahf. ........... 14, 59 

Íslensk-portúgalska ............ 108 

Íslenska-ástralska ............. 99 

Íslenska-kóreanska ............ 99 

Íslenska myndverið hf. .......... 136 

Íslenska-svissneska
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Tbl. Tbl. 

Íslenska útvarpsfélagið hf. ........ 14,78 Kassagerð Reykjavíkurhf......... 59 
Íslenska verslunarþjónustan....... 157 Kaupgarðurhf................ 137 
Íslenskar ullarvörursf. .......... 111  Kaupsýslustofan .............. 109 
Íslenski gagnagrunnurinnhf. ...... 131  Kaupsýslutíðindi .............. 109 

Íslenskur húsbúnaðurhf....... 63,58,136  Kaupvangurhf................ 46 

Íslenskur nýfiskursf. ........... 96 Keðjansf. .....0..0 36 
Ísmarsf. . 00... 102  Keilirhf. 20... 136 
Ísmarhf. „0... 104  Kerfisþróunhf................ 18 
Ísmörksf. 0... 99  Kertiogservíettur ............. 157 
ÍSÓlhf. Lo... 18  Kexverksmiðjan Frónhf.......... 104 
Íspakkhf. 0... 137  Kínahúsiðhf. ................ 159 
Íspanhf. 00... 104  Kirkjusandurhf. .............. 27 
Ísselsf. Lo... 33 Kjarnakarlarsf. .............. 37 
Íssmiðjan „0... 107  KjörbúðinStórholtil6 .......... 157 
Ístékkhf..... 136 Kjörsmíðihf. ................ 32 
Ítalahf....... 0. 137  Kjöt- og matvælavinnsla Jónasar 

Þórshf. 2... 137 

J. Gunnarsson umboðs- og Kjötbúð Vesturbæjar ......... 99,139 

heildverslunsf. ............. 157  Kjötmiðstöðinhf. ............. 18 
J.L. Völundurhf. ............. 46  KjötmiðstöðinLaugalæk......... 157 
J. Þorláksson og Norðmannhf. ..... 104  Kjötsalinn............... 153,157 
Jarðboranirhf. ............... 76  KjötvinnslaSuðurlandshf......... 46 
JarðfræðistofanStapi ........... 99 Klassíska hárgreiðslustofansf. ..... 157 
Járningaþjónustan ............. 37  Kleifasf......000 0. 37,157 

Jartein „2... 101 Klifhf. 0... 131 

Jeppapartasalan .............. 36  Klúbbur60......... 0. 99 

Johan Rönninghf. ............. 137  Kokkhúsiðhf....0........ 104 

Jóhann Ólafsson og Co. hf. 106,154  Komduámorgun.............. 33 

Jóhannes Markússonsf. ......... 99  Kondorhf.......0.. 00. 14 

Jóiogfélagarsf. .............. 102 Konráð Gíslason áttavitaþjónusta ... 99 

Jóiog Valdisf. ......... lll Kossf. 2... 98 

Jurtaréttirsf. 0... 157  Krafttaksf. ........... 37 
Jöklarhf. 0... 105 Krasshf. 20... 138 

Kratóhf. 2... 154 
K.Bjarnason ............ 138  Krisco,heildverslun............ 99 

K.K.söluturnsf. .............. 138 Kristinn og Einar sf., 

K.Kraftursf. ........... 139 byggingaverktaki ............ 36 
Kj.Kjartanssonhf. ............ 14  Kristinssonhf. ............. 154 

K.R.S. heildverslun ............ 33  KristjánÓ.Skagfjörðhf.......... 78 

KarlogBirgirsf. .............. 102  Kröfukaup.......000 0. 33 

Karlósf. 0... 157  Kúrant ........0 0 102 
Kaffibrennsla O. Johnson Kvikmyndafélagið Umbisf. ....... 99 

áKaaberhf. ............... 76  Kvöldúlfur......0.0... 108 
Kaffihúsið ............. 98  Kvörnsf....000 0 36 

Kaffisel...... 0. 157  Kynfræðslan................. 153 

Kapalsjónvarp hf. — Íslenska Kynfræðslustöðin ............. 102 

sjónvarpsfélagið ......... 14,32,59 — Kynningogfræðsla ............ 111 

Kasmír ........ 102  Kælinghf. ....... 46
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Kökumeistarinn .............. 99 

Kökuvalhf. 0... 18, 66 
Körfuleigansf. ............... 36,37 

Ladyhf. Lo 14 
Lágmúli9hf. .......... 158 
Lágspennuvirkinn ............. 98 

Lánastofnun sparisjóðannahf. ..... 45 
Landssmiðjanhf............... 18 

Langholtsval ........... 36 
Langibar .......... 157 

Laxásf. 00. 36 

Leðurogrúskinnsf. ............ 99 

Leðurhúsið ............... 33 

Leikbærsf.. 00... 99 

Leikskeiðsf.. 00... 98 

Lemúríasf. ............ 99 

Leshús „0... 157 

Léttirréttir ............... 36, 102 

Leturprent............. 153 
Liðisf. 00 107 
Liðsaukihf. .0...... 33 

Lífsýn 0... 99 
Líftryggingamiðstöðinhf. ........ 59 
Líftryggingarfélag Sjóváhf. ....... 137 

Líkamsræktin Árbæ ............ 157 
Linsanhf. .......... 137 

Lists. Lo 101 
Lista-Kiljanhf. ............... 18 

Listaverkamiðlunin ............ 98 

Listinnhf. 00... 104 

Listmat 0... 108 

Litgreiningastofan ............. 101 
Litlagulahænan .............. 101 

Litsjásf. Lo 99 

Liverpool „2... 101 

Ljósaborgsf. ........... 37 

Ljósirpunktarhf. ........... 59, 157 

Ljósprentstofan .............. 111 

Loftleiðirhf. 0... 131 
Loftræstiþjónustan ............ 139 

LotfturogBarðisf. ............. 99 
Lottó- og getraunaþjónustan .... 33,101 

Lúcvannasf............. 102 

Lúkusfrystivörurhf. ........... 136 
Lyfjabókaútgáfansf. ........... 98 
Lyftarasalanhf................ 59 

Lykilkort 0... 98 

Lýsihf. Lo. 
Lækjarniðurhf................ 

Lögfræðiskrifstofa Reykjavíkur .... 

Lögfræðiskrifstofan Háaleitis- 

brautS5sf. 2... 

Löggiltir endurskoðendur Bjarni 

Bjarnason og Birgir Ólafssonsf. . .. 

Lögmannastofansf. ............ 

Lögmanns- og fasteignastofa 

Reykjavíkursf. ............. 

Lögmannsstofan Lögvísisf. ....... 

Lögmenn Othar Örn Petersen og 

Þórður S.Gunnarssonsf. ....... 

Lögþing 200... 

Löndunsf. 00... 

M.Jóhannssonsf. ............. 

M.Sigurbjörns ............... 

Magnús ogSteingrímursf. ........ 
Magnústækni ................ 

Makkinn ...... 0... 

Mandala ....... 0. 

Mannamót sf., ráðstefnumiðstöð 

Reykjavíkur ............. 
Mannauður, stjórnunarráðgjöfin.... 

Marhf. 0... 

Maraþon íþróttavörur........... 

Mardísf. 0... 

Marelhf. 2... 

Marftanghf. 00... 

Markogmátsf. 0... 

Markaðsmiðlunhf. ............ 

Markaðsmiðstöðin............. 

Markaðurogstjórnun........... 

Marks 0... 

Marksjóðurinnhf.............. 

Markvís „0. 

Markvíssf.. 0... 

Maxishf. 2... 

Málogmenning .............. 

Málaramiðstöðinsf. ............ 

Málfaxi 0... 

Málflutningsskrifstofa Guðmundur 

Pétursson, Axel Einarsson, 

Pétur Guðmundarson ......... 

Málmiðjanhf............. 

Mánavídeð .............. 

Mekka „0... 

Tbl. 

156 
104
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Tbl. 

Merkilegt 2... 33,101 

Merkinghf. ..0..... 63 

Metihf. 0... 131 
Mexíkósf. 0000 98 

Miðborgsf. 2... 99 
Miðfellhf. 0... 14 
Miðgarðurhf................ 137 

Miðlun „0... 33 
Miðvogursf.. 2... 139 
Mikligarðursf. ............... 139 
Mínervasf. L 00 157 

Minnamálsf. ............. 139 

Mjöllhf. 2... 18, 32 
Moltóhf. 2... 76 
Morgunnsf. ...0.... 102 
Mynddreifing .............. 98 
Myndráðgjöfsf. .............. 102 
Myndsköpun ....... 0... 33 

Myndvarphf. .......... 18 

Naftahf. ...... 59 

Nemendaþjónustansf. .......... 111 

Netasalanhf. ............. 46 

Nistsf. Lo 139 

Njálasf., kvikmyndagerð ........ 157 

Nói-Síríushf. 0... 32 
Norður-þráður ............... 109 

Norræna ferðaskrifstofan ........ 157 

Nuddmiðstöðin............... 102 
Nuddstofa Hilmars Þórarinssonar ... 98 

Nuddstofa Reykjavíkur.......... 36 
NÚNÚ...0.. 102 
Núpurhf. oo 32 

Nútíma samskiptihf. ........... 14, 18 

Nútíminn hf. 2 ........ 105 

Nýgalva-umboðið ............. 102 

Nýigarðursf. 0 0.......... 98 

Nýja bílahöllin ............... 157 
Nýja bílaþjónustan ............ 36 

Nýja raftækjasmiðjansf. ......... 107 

Nýja sendibílastöðinhf. ......... 46 
Nýja vídeóleigansf. ............ 98 

Nýjarlausnirsf................ 157 

Nýrdagursf. ........... 138 

Nýtt-sportsf. 0... 36 

Næturgrillið............... 101,102 
Nörfisf. Lo 157 
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' Ofanleitisf. 2... 37 

Ofnasmiðjanhf. .............. 14 

Olíufélagiðhf. ........... 104 

Olíuverslun Íslandshf. ..... 59,131,156 

Orðtrúarinnar ............... 33 

Orkahf. ............. 18,32,66, 131 

Orkugeislinnsf. .............. 36 

Orlofshús ......... 37 

Osta-ogsmjörsalansf. .......... 153 
Ottóhf...... 59 

ÓbÓ 2000. 111 
Ódýra búðinsf. ............... 98 
Óðalsf.. 00... 102 
Ólafur Á. Jóhannessonhf......... 32 

Ólafur Þorsteinsson € Co.hf....... 46 
Ólátagarðursf. ............. 101,109 
Ólsalhf. ...... 14 
Ómisf. 0... 102 
Ómstofansf. ....... 102 
Ópalhf. Lo... 59 
Ósa hf., auglýsingar — almennings- 

teMÐSI 154 

Oskaland....0.... 0. 36 

P.Kr. Guðjónsson ............. 96 

P. Pétursson, fiskafurðirhf. ....... 136 

PS 33 

P.S. verktak... 111 

Pappi hf. 00... 32 
Partísf. Lo. 101 

Pálmartæknideild ............. 99 

Penninnsf....... 0. 157 

Persneskar mottur ogteppi(PMT)... 99 
PéturSnælandhf. ............. 84 

Pizza-eldofninn............... 109 

Pizza-ofninn.............. 109 

Pípulagningameistarinnsf......... 99 
Pítuhormið ........... 157 

Plastcosf. 0... 139 

Plastgraf LL... 33 

Plastoshf. 0... 154 

Plastprenthf. ........... 46,104 
Plastsuðansf. ............... 99 

Plasttæknihf................ 18,104 

Plexiglas 0... 157 

Plús ................ 9099 

Plúsfilmhf. 2... 102,137
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PoulBernburghf. ............. 32  Réttingaverkstæði B. Sigmars 

Pólarklúbbur ................ 36 Sigurðssonar ............ 98 

Pólís Lo 33,09,101  Ritsf. 0000... 36 
Pólstjarnansf. .............. 102  RokkbúðinÞreksf. ............ 36 
Póstlistinn ............ 99  RÓmíssf......... 99 

Pósturinn ............ 107  Róthf. 00... 131 
Prentmyndastofanhf............ 66  Rótaghf......... 18 

Prentsmiðja Þjóðviljanshf. ....... 137  Rótinsf. 00... 37 

Prentsmiðjan Eddahf. .......... 156  Rúmirsf. ......... 36 
Prentsmiðjan Oddihf. .......... 32 Ræktin ......... 102 

Prentstofan Prentsetrið.......... 99  Ræsirhf. ........ 32 

Puma-umboðiðhf.............. 76  Rökvangursf................. 96 

Pylsuvagninn Lækjargötu ........ 108  Rörvirkisf. 22... 99 

Pönnupizzurhf. ............. 58,136 

S. Ármann Magnússon, heildverslun . 139 
Radíómiðlunhf. .............. 32 SEK. 2... 102 

Radíóstofanhf................ 131  SJ.frosthf. 000... 14,154 

Rafsf. 0... 111  S.Þ.vinnuvélar ............... 102 

Rafbjörg ......... 37  Sagafilmhf.............. 18 

Raffagsf.. 000. 36  Salanst. 200... 101 
Rafgeymaverkstæðið Pólarhf. ..... 136  Salathúsiðsf. ................ 99 

Raflagnaþjónustan ............ 33 Saltsalanhf............. 14, 136, 154 

Rafreiknirhf. ................ 137 Sameinaðalíftryggingafélagiðhf. ... 137 

RafsÓlsf. 000... 102 Sameinaðir verktakarhf.......... 104 

Rafteikninghf. ............... 18 Samíssf. 33 

Raftækjamarkaðurinnst. ........ 102  SamlokugerðinRún............ 101 

Raftækjastöðinsf. ............. 33  SamvinnusjóðurÍslandshf. ....... 59 

Rafvélar og stýringar — Sanitashf. 0... 159 
Blóm og postulínhf. .......... 66  Sarasf. 0000 37 

Rafverktak 2... 99  SaumastofanSólinhf............ 137 

Rafverktakinn ............... 102  Saumsprettansf. .............. 102 

RagnarogSnæbjörnsf. .......... 33. SánktiMarífasf................ 102 

Rakarastofa Ágústar og Garðarssf. .. 99  SápugerðinMjöllhf. ........... 14 

RakarastofanNóatúni .......... 138  Selfjall 2... 138 

Rakarastofan Vatnsberinn........ 98  Seljablóm ........... 37 

Randísf. 000... 102  Seljakaup ......... 111 

Rannsóknarþjónustanhf. ........ 131  Sellóplast ........... 99 

Raunaflhf. ........... 18  Sellóplastsf.................. 99 

Rástæknihf.. 0... 14  Selverksf. 000... 108 

Reiðhjóliðsf. 0... 157  Sendibílastöðinhf.............. 46 
Reikniversf. 2... 33 Sérsf. 0000 37 

Reykborg „2... 36 Sigurður Hannesson £ Co.hf. ..... 18 

Reykjaborghf. ............... 59  Sigurplasthf. ................ 137 

Reykjavíkurleikhúsið ........... 98  Silkiblómsf........... 102 
ReynirogLoftursf. ............ 33  Sindrastálhf. ................ 131 

Réttingahúsiðsf.............. 99,108 — Síldar- ogfiskimjölsverksmiðjan hf. . 63,104 

Réttingamiðstöðinhf............ 137  Símaflhf. 00... 154



Tbl. 

SÍrÍus 0. 99 

SíungSf. Lo 102 

Sjófang hf. ....... 63 

Sjóvátryggingarfélag Íslandshf. ... 18,137 

Sjóverhf. 2... 78 

Sjúkraþjálfun Reykjavíkursf....... 101 

Skeifan 19sf. 000... 37 

Skemmtigarðurinnhf. ...... 18S,46, 104 

Sker... 157 

Skerjaver 2... 157 

Skeytingabúðin............... 98 

Skilti ogplasthúðun ............ 37 

Skiltiðsf. 0000. 157 
Skipafélagið Víkurhf. ......... 14.136 
Skipalínansf. ........... 139 
Skipamiðluninhf. ............. 137 

Skipholthf. 00... 14. 63 
Skífanhf......... 154 
Skírisskógursf. .............. 109 

Skjárinnsf. 0... 98 

Skotiðsf. 0000 109 
Skotskóli Íslands .............. 157 
Skólandsf. 0. ...... 0. 111 

SkóversluninSkæði ............ 102 

Skráma . 0... 157 

Skreffyrirskrefsf. ............. 101 

Skrifstofuvélarhf.............. 14 

Skrifvélinhf. 00... 18 
Skúlaskeið hf............ 131 
Skyndirhf. 000... 156 

Sköfursf. 0000 96 

Slippfélagið í Reykjavíkhf. ....... 76 
SlySavÖrn 138 

Smábarhf. 0... 139 
Smábitinn „2... 99 

Smávörursf.. 0... 98 

Smíðatæknisf. „2... 36 

Smiðshúshf........ 66 

Smjörlíkihf. 00... 104 
Snartak 0... 153 

Snyrtistofa Viktoríu Steindórsdóttur 99.109 

Snyrtistofan Elva. ........... 98 

Snyrtistofan Stúdíó Hallgerður ..... 157 

Snyrtivöruverslunin Bylgjan. ...... 99 

Snyrtivöruverslunin Glæsibæ ...... 157 

SnyrtivöruversluninMirra ........ 108 

Snyrtivöruverslunin Nýttútlit...... 102 
Snyrtivöruverslunin Tarý......... 99 

{bl 

Snældun „2... 101 
Snævarsf. 0... 157 
SÓLHf....0 104 
Sólogsauna ......... 36 

Sólogsaunasf. ............ 36 

Sólogsælast. 2... 99.139 

Sólarmeginsf........ 0. 102 
Sólbergsf. 0000. EÐ! 

Sólbaðsstofa Árbæjarsf. ......... 139 

Sólbaðsstofan Ármúla l7ast. ...... 111 

Sólbaðsstofan betristofan ........ 138 
Sólbaðsstofan Brekkubæsst. ...... 153 

Sólbaðsstofan Fellasól .......... 102 
Sólbaðsstofan Fífí ............. 101 

Sólbaðsstofan Seljasólst.......... 157 

Sótthreinsun og skordvýraeyðingst. .. 102 

Sótthreinsun og þrif ............ 101 

Spámannsútgáfan ............. 157 

Spectrumhf. 0... 46 

Speshf. 102 

Spesía, veislubrauð ............ 36 

SPOIð 108 

SPONIðSL LL 108 

Sportbúð Ómars „0... OR 

Sportflgsf. 000 138 

Sportkaup 2... 157 

Sportlandhf. 0... 137 

Sportvörur hf. 2... 131.137 

Spurningavagninn 2...) 33 

Spænsk-íslenska verslunartélagið ht. 39.159 

Staðurhf. 20... 46 

Standberghf. 00... 137 

Stangarholthf. ......... 156 

Stálflexsf. 000 37 

Stálhamarsf. 2... 139 

Stálprýðihf. 00... 32 

Stálsmiðjan hf. 20... 33 

Stálver hf. 0... 46 

Stefán Thorarensenhf. ..........27,39 

Stefanfasf. 0. 0... gg 

Steintæknihf............ 78,131 

Stellasf. Lo. 99 

Steypuþrykksf. 000... 99 

Stiklasf. Lo... 99 

Stíllst. oo 36 

Stjörnukort 0... 37 

Stjörnuskermarsf.............. 102 

Stjörnutískan „0... 139 
B 100
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Stjörnuþvottursf. ............. 139 

Stoðafl viðskiptafræðistofa ....... 98 
Stórbílaþvottastöðin ........... 98 

Stór-borgarís 0... 99 

Stórhöfði hf... 2... 66 
Strammisf. 2... 102 

Straumberg ............. 37 

Straumröstsf.............. 153 

Straumversf. 0... 99 

Straumvirkmi ............. 98 

Strókur 2... 111 

Strætiðístrætinu .............. 107 

Stubburinnsf.............. 99 

Stúdíó 7ÓSf. 0... 111 
Stúdíóbrauð ................ 33 

StúdíóGrandast. ............. 36 

Stúdíó Sýrlandhf. ............ 46,131 
Stúdíó Vesturbæjar ............ 33 
Stúdíó Vík 0... 99 
Stúdíó Vík, framleiðsla .......... 101 

Stællsf. 0000 138,157 

Sundaborg36 hf. ........... 137 

Sundagarðarsf................ 37 

SunNnUljÓSs 2... 99 

Svaltlofthf. 00... 59 
Svannisf. 0. 99 

Svefnskálinnhf. .............. 58 

Sveiflan. 0... 157 

Sveinnbakari ............... 101 

Sveinsson 2... 102 

Sýnirsf.. 0000. 99 

Sægullhf. 0... 159 
Sælgætis- og tóbaksverslunin Vestrið . 98 

Sælgætisgerðin Pálminn ......... 99 

Sælgætisgerðin Pálminnsf......... 99 

Sælgætisverslunin Hólagarði ...... 33 

Sælgætisverslunin Straumurinnsf. ... 36 

SælgætisversluninSvalur ......... 102 

Sælkerinnsf. 2... 98 

Sævargrundhf. ............... 156 

SÖÐIN Lo 98 

Söginhf. 0... 46 
Sölusamtök ísl. matjurtaframleiðenda 

(Ágæti) 20... 37 
Söluturninn Addasf. ........... 98 

Söluturninn Barmahlíðg ......c.. 33 

Söluturninn Candís ............ 101 

Söluturninn Efstalandi26sf........ 98 
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Tbl. 

SöluturninnGlæsibæ ........... 99 

Söluturninn Holt.............. 102 

Söluturninn Hólmaseli2 ......... 33 

Söluturninn Hverfisgötu82 ....... 107 

SöluturninnI.G.sf. ............ 138 

Söluturninn Klapparstíg26 ...... 36,102 

Söluturninn Laugarnesvegi52...... 101 

Söluturninn Leifsgötu4.......... 99 
Söluturninn Leirubakka36 ....... 111 

Söluturninn Lóuhólum2-6.... 36,96,157 
Söluturninn Magnasf. .......... 99 
Söluturninn Miklubrautó68........ 36, 99 

Söluturninn Norðurbrún2 ........ 107 

Söluturninn Óðinsgötu 7sf. .. 33,102,111 
Söluturninn Óðinstorgi.......... 138 

Söluturninn Skaftahlíð24 ........ 153 

Söluturninn SkipasundiSlsf. ...... 99 

Söluturninn Stoppið............ 36 
SöluturninnSvalur............. 33 
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Söluturninn Víkingur ........... 99 

Söluturninn Víkingursf. ......... 33 
Söluturninn Örk .............. 36 

Tandursf. ............ 101 

Tankahreinsunsf. ............. 99 

Tannsmíði Marteinssf. .......... 109 

Taugagreininghf. ............. 107 
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Teigakjör .............. 37 
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Tekjusjóðurinnhf.............. 46 

Temahf. ............ 46 

Teiknunsf. .............. 98 

Teningurinn................. 157 
Teppasalansf. .............. 99 

Teppaverslun Friðriks Bertelsen .... 107 
Termó-plasthf................ 105 
Textavinnslasf................ 36 
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Timburmennsf. .............. 157 
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Tindafosssf............ 36 
Tískuverslunin Anna ........... 108



1433 Nr. 583 

Tbl. 
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Tískuverslunin Taka?2sf.......... 36 
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Tíudropar .......... 157 

Tíuxsex 2... 153 

Tjarnarbakkihf. .............. 14 
Tjarnarskólisf. ............... 37 

Tollmeistarinn ............... 36 

Tollvörugeymslanhf. ........... 84 
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Tóróhf. 2... 27 
Tralcohf. 00... 46 

Transithf. ......... 59 
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Trébræðursf. 0... 102 
Tríóst. 0... 99 

Tríó Reykjavíkursf............. 139 
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Tronhf. 200... 59 

Trygginghf. .......... 14 

Tryggingamiðlarinn ............ 99 
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Tvípunktursf.............. 37 
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Tækniprent 2... 111,138 
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Tækniþjónusta Jóns K. Gunnarssonar . 139 

Tölvíssf. 0. 157 

Tölvu-ogljóstæki ........... 99 

Tölvubær.. 0... 98 

Tölvugrafíksf. 0... 157 

Tölvukauphf.............. 137 

Tölvulandhf. 0... 59 

Tölvumarkaðurinn ............ 33 

Tölvumiðstöðinhf. ............ 27 

Tölvunhf. 2... 33 

Tölvunýtingsf. 2... 33 

Tölvuskilsf. Lo 153 

Tölvuskólinn .......... 99 
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Útgerðarfélagið Fengurhf. ....... 18 
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Valur Helgasonst. ............. 101 

Vatnstæki 0... 33 

Vatnsvirkinn hf. 0... 13 

Veiðifélagið Straumarhf. ........ 154 

Veiðiferðir. 0... 153 
Veiðihúsiðsf. 2... 36 
Veiðihöllin 2... 157 
VeiðÐIvON „2. 98 

Veisluhöldsf. 00... 98 

Veitingadeildinsf. ........... 157 

Veitingahúsið Alex 2... 33 
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Veitingahúsið Baldursgötul4hf..... 46 
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Veitingahúsið Kotiðst. .......... 98 

Veitingahúsið Madonnast. ....... 36 

Veitingahúsið Peking ........... 36 

Veitingahúsið Prins ............ 98 

Veitingamaðurinnst. ........... 99 

Veitingastaðurinn Bakkihf........ IS 

Veitingastofan Jarlinnsf.......... 96 

Vektorsf. 00 36 
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Verðbréfasjóður Ávöxtunarhf. .... 131 

Verðbrétasjóðurinnhf........... 46 
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Verkfræðistofa Guðmundar og 
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Verkfræðistofa Sigurðar 

Thoroddsenhf. ............. 59 

Verkfræðistofa Stanleys 

Pálssonarhf. ........... 131 

Verkfræðistofa Þóris Hilmarssonar .. 102 

Verkfræðistofan Terast. ......... 36 
Verkfræðiþjónusta Aðalsteins 

Júlíussonarsf. 0... 99 

Verklagsf. 000... 109
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Verkvíssf. 00... 96 Vöruflutningamiðstöðinhf. ....... 154 

Verslun og viðskiptihf. .......... 76 Vörulistaumboðiðhf............ 18 
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Verslunin Alltmögulegtsf. ....... 98  Vöxtursf. .......... 37 

Verslunin Austurstræt:17sf. ...... 99 
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Verslunin Pastelsf. ............ 99 Yfirsýnhf............ 84 

VersluninPfaff ............... 154  Yfirsýnsf. 0... 36 

Verundsf. 2... 36  Þ.B.tölvuþjónusta............. 139 

Vesturgata3hf................ 66  Þ.Jóhannsson................ 37 
Vélaleigan Hamarhf............ 159  Þ.Karlsson ............... 108 
Vélaroghönnun .............. 157  Þakpappaþjónustansf. .......... 37 

Vélarogverkfærihf............. 32. Þerapeiahf.................. 105 
Vélaverkstæði Friðjóns Þéttirhf. 00... 105 

Sigurjónssonar. ............. 33 Þjónustudagbókinhf............ 131 

VélaþjónustaH.G.sf. .......... 102 0 Þjónustumiðstöð fataiðnaðarinshf. .. 14 
Vélorkahf. 00... 154 Þorgrímur Tómassonhf. ......... 33 

Vélsleðaþjónustan............. 33 Prek....... 36 

Vélsmiðja Kristjáns Gíslasonar ..... 59  Prep..... 33 

Vélsmiðjan Týrsf. ............. 139 Þriðjimaðurinnhf. ............ 138 
Véltækni hf... 46  Þrístikla 0... 108 
Vélvík oo 157  Þrístiklasf. ................ 99,108 
Viðskipta- og þjónustukortið ...... 99. Þrístirmiðhf.................. 66 
Viðskiptakortið .............. 990 Þrjú VH. 0 18 
Viðskiptamarkaðurinnhf. ........ 138  Þróunhf................... 33,156 
Viðskiptaþjónustan ........... 99,157 — Þróunarfélag Íslandshf. ......... 154 

ViMin Lo 98  Þyrillhf. 00... 33 
Vinnuafl 0... 99 Þýzk-íslenzkahf.............. 32,138 

Vinnustofa Sjálfsbjargar ......... 99 

Vinnustofan Hlíð. ............. 96  Æsir-fræðslumiðstöð .......... 139 

Vinnuvélar Magnúsar Ólafssonar 33 

Vitundsf. Lo... 33  Ölstofan 2... 102 
Vídcógæði . 0... 138,157  Öreindsf................... 109 
Vídeógæðisf. 0... 138  ÖrnogMagnúshf............. 18.105 
Vídeóleiga Reykjavíkur og Örtölvutæknihf. .............. 27 

nágrennissf. ........... 99  Öryggiogvörnsf. ............. 111 
Vídeðlind ........... 36  Öryvggisþjónustan ............. 99 
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Vélkrafturhf. 0... 154 
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Al 70 
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Álafosshf. oo... 159 

Álverksf. Lo. 15 

Árverhf. oo. 39 

ÁsSsf. Lo 89 

B.G. Kristjánsson ............ 62,121 

Bifreiðaverkstæðið Þórshamarhf. ... 131 

Bílamálun Björns Magnússonar .... 46 

Bílasala Norðurlands ........... 84 

Bílavalsf. 0... 62,156 

Blómamarkaðurinn ............ 138 
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Bókendsf. ......... 50 

Bókhaldsskrifstofanhf........... 45 

Bótsf. 0... 4,50 
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DNG hf. 0... 106 
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Dunhagi st., Eyjafjarðarsýslu ...... 46 

E.J. Eiríksson............ 122 

Eyfiskurhf. 0... 137 
Eyfjörðsf. 0... 15 

Eyfjörðhf. 00... 45 

Félagsbúið Holtselsf. ........... 15 
Fells. 15 

Fiskeldi Eyjafjarðarhf........... 66 

Fiskverkun Jóhannesar og Helgahf... 45 
Fjölnismennsf. ............... 156 

Flugfélag Norðurlandshf. ........ 27 
Framtak ........ 15 

Gámaþjónusta Norðurlandshf...... 46 

Gler- og speglaþjónustansf........ 62 

Glerárstöðinsf............. 15 

Goðaleirst. 0... 18 

Grilliðsf. 000... 156 

H.Fjeldsted ........ 66 

Hafnarstræti83,85ogsshf........ 156 
Hafspilhf. 2... 32 
Hársnyrtistofa Medullasf......... 159 

Herra Ísland — fegurðarsamkeppni 

karlasf. 00... 39 

Hitt. oo 18 
Hlíðst. Lo 119 
HótelStefaníahf. ............. 156 

Hraunborgsf............ 159 

Hrímnir 2... 50 

Höfðisf. 0. 15 
Höfnsf. 00 70 
Ii 46 

Íspanhf. Lo... 45. 78 
Jakist. Lo 59 

Jármiðjansf. . 0... 139 

K. Jónsson € Co.hf. ........... 105 

Kattibrennsla Akureyrarhf........ 105 

Kastorsf.. 0... 84 

Kjarnihf. 2... 154 

KjörbíllSkutuls............... 120 
Kjörlandhf................ 18 
Knattborðsstofansf............. 120 

Kostursf. 00... 109 

Lakkverksf........... 46 

Litrófsf. 000. 159 
Loreleihf. 0... 14
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Mánaðardagurinnsf. ........... 15 

Norðurljóshf.......... 46 

Norðurverkhf. 2... 58 

Óskarssonsf. Lo... 119 

Plasteinangrunhf. ............. 46 
Pollurinnsf. 0... 159 

Rafa€lsf. 0000... 46 

Rafóssf. L0.. 46 

Raftáknhf. 20... 105 

Raftækjaverkstæði Helga 

Gunnarssonar .............. 39 

Rofi-raftækjaþjónusta.......... 84 

Samherjihf. 0... 138 

Securitas, Akureyrisf. .......... 119 

Sjallinn „2. 15 

Skipagatal3hf............ 58 
Slippstöðin hf. 00... 137 
Snorrahús .......... 131 

SÓlneshf. 0... 32 

SÓlrÚNhf. 45 

Sportbúðinst. 0. .0...... 18 

Sporthúsiðsf. 00... 39 

Sporthúsið hf... 45 

Stáltaksf. ooo 116 

Steypustöð Dalvíkurhf. ......... 66 

Súlurht. 0 159 

Svampurogbólstrun ........... 120 

Sæborg ht. 2... 18 

Sæplasthf. 000... 32 

Tarasf. 000 127 

Tipptopp 00 39 

Upsaströndhf. 2... 14 

Útgerðarfélag Akureyringahf. ..... 154 

Útgerðarfélag Dalvíkingahf. ...... 18 

Vaxtarræktin Akureyri .......... 39 

Verkfræðistofa Norðurlandshf. .... 136 

Véla- og plötusmiðjan Atlihf....... 18 

VideOR.Ó.S.sf. 0... 116 
Víkurplasthf. 2... 18 

ÞA.smiðjan Lo. 39 

Ögnsf. Lo 159 

Ökuskólinn á Akureyrisf. ........ 46 
Ölumboð Akureyrarsf........... 159 
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Örnhf. L.. 78 
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Bakkafiskurhf................ 137 
Bakkalaxhf............... 154 
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Billiardstofa Suðurlandshf. ....... 122 

Billiardstofan Þorlákshöfn........ 135 
Bílaverkstæði Selfosshf. ......... 39 

Bílr lo 39 

Bókhaldsþjónusta Selfoss ........ S1 

Borghamar ................. 18 

ByggingafélagiðStoðsf. ......... Sl 

Dráttarbifreið S.Þ. Lúðvíkssonarsf... 128 

Efnalaug Suðurlandssf. ......... 15 
Elliði hf. 46 
Eyfiskur 20... 123 

Eyrarstál 0... 39 

Fasteignirsf. 0... 39 

Ferðaþjónusta Suðurlands ........ 60 
FiskbúðSelfosssf. ............. 59 
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Fossplasthf. 0... 27 

Fóðurstöð Suðurlandshf. ........ 104 

Frummót.. 0... 39 
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Guðmundur Tyrfingssonsf. ....... 15 

Hafbjörgsf. 00... 39 
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Hraunlax. 0... 128 

Hulahf. 0. 138 
ÍSno hf. 00. 18 

Ísþórhf. Lo... 136 
Jarðvinnslansf................ 128 

Kátirkrakkarsf. .............. 128 

Kjörhúsgögnsf. .............. 51 

Kjöríshf. ................. 33.136 
Laugarlaxhf. .......... 78 
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Músíkþjónustansf. ............ 128 

NýttÚtlit 00... 39
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SnyrtistofaKlöru.............. 60 

Suðurvörhf.......... 104 
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Fáfnirhf. 0... 136 
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Hlaðsvíkhf. ......... 66 
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Atlantslax hf. Lo. 131  Impexsf. 0000. 37 
Axel Pálsson hf. 2... 59  Íslenskurgæðafiskurhf. ......... 104 
Álnabærhf. Lo. 137  Ísnessf.. 0... 121 
Berg hf... 590 JEOgCOsf. 000. 77 
Bifreiðaverkstæði Sigurðar JÓnast Lo 15 

Guðmundssonar ............ 370 Kleifarsf. 000... 77 
Bifreiðaverkstæði Steinars ........ 37  Kóngsbakki ........... 77
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Tbl. 

Langbestsf. ............ 37 
Lindalaxhf. ............ 59 
MaddiogGuðnisf. ............ 37 

Málningarþjónusta Suðurnesja ..... 77 
Múrtaksf. 0000... 77 
Myndbær......... 121 

Myndvalsf. 20... 15 

Myndverhf. 00... 14 

Nettverksf. 2... 121 
Njállhf. 0 138 
Nonni og Bubbihf.............. 37,46 
Nudd- og snyrtistofa Rósu 

Guðnadóttur ............... 15 
Nýja videoleigansf. ............ 15, 37 

Nýting sf... 00... 15 
Pípulagningaþjónusta Rúnars. ..... 15 

Rafmagnsverktakar Keflavíkurhf.... 76 
Raftýransf. 0... 73 

Saltvíksf. Lo. 37 
Sif 73 
Sigurjónsbakarí .............. 71 

Skiltagerðin Veghús............ 71 
Skjölunsf. ...... 37 

Sn-útgáfansf. ........... 15 

SólbaðsstofaSessu 2... 73 

Sólbaðsstofan Sóley ............ 73 
Stáliðn ....... 73 
Stapaverhf. .......... 84 

Steinborg hf. ......0. 37 

Steinverksf. 0000... 37 
Suðurnesjabakaríhf. ........... 159 
Suðurvirkihf. 2... 131 
Sveinn og Þórhallurst. .......... 37 

Söluturninn „2... 123 
Söluvagninn . 0... 123 

Tengingsf........ 0. 71 

Teppahreinsun Suðurnesja ....... 37 

Tollskýrslugerð............... 15 

Tónlistarkrossgátan ............ 17 

Topp-vörursf. 20... 77 

Trésmíðaverkstæði Héðins ....... 121 

Trésmíðaverkstæði Jakobsog Arnar.. 59 

Trésmiðja Héðins og Asgeirssf. .... 121 

Trésmiðja Þorvaldar Ólafssonarhf. .. 46 
Trésmiðjan Gosist. .......... 37 
Utgerðartélagið Dröfnsf. ........ 71 

UtgerðarfélagiðJarlhf........... 63 

Varmisf. 2... 121 

Nr. 583 

TD. 

Veghússf. 20... 71 

Veitingahúsið Brekka........... 31 
Versf. .00 121 

Verkfræðistofa Suðurnesjahf. ..... 84 

Verslun Hafdísar Friðriksdóttur .... 121 

Verslunin persóna ............. 121 

Vélsmiðja K. Magnússonarsf. ..... 71 
Vélsmiðja K. Magnússonar ....... 71 

Vélsmiðja Ol. Olsenhf........... 138 

Vélsmiðja Þorsteinsog Kárasf...... 15, 77 

Víkurblóm.. 0... 120 

Víkurtrésf. 0... 121 

Þorbjörnhf. 2... 137 

Þór 2... 71 

Þrótturhf. ...... 0. 137 

ÆfingastofaBeggu ............ 121 

Kjósarsýsla, Hafnarfjörður, Garðabær, 

Mosfellsbær og Seltjarnarnes: 

AlJ-rafverktakarsf. ............ 37 

Aðalpartasalansf. ............. 37 
Akrahf. 20... 59 

Aldacohf. „0... 154 

AMAbÚð 2... 37 

Arnarkaffihf........ 154 

Austurströndsf. ........... 110 

Álftáróshf. „0... 137 
Áttansf. Lo... 18 

Bátagerðin Samtakhf. .......... 18 
Bátalónhf. ......... 107,137 

Bergíssf. 000... „37 

Bisonsf. „0... 77 

Bílastjarnansf. ............. 138 

Blárefurhf. . 0... 104 

Blómahornið ........... 37 

Blómaþjónusta Ástdísar ......... 159 
Bókhaldsstofan Fellhf........... 46 

Borgarvirkisf. 2... 138 

Byggingarfélagið Þórhf. ......... 63 

Bæjarbergsf. 2... 159 

Börkurhf. 0... 32.137 

Ceasarsf. L.... 10 

Dannysf....... 0. 37 

Dekkiðsf. 00... 138 

E. Th. Mathiesenhf. ...... 18,138, 154 

Elektrahf. 0... 131 

Fannar ...... 0 7 

Faxafrosthf......... 137



Nr. 583 1440 

Tbl. Tbl. 

Filmur ogframköllun ........... 110  Tecohf. 2... 136 

Fiskbúð Norðurbæjarsf. ......... 15  Iðnaðar-ogefnavörur........... 71 

Fiskcohf. 2... 14  Iðnmarkhf. ................. 136 

Fiskverkun FriðbjörnsBjörnssonar .. 18  Innréttingaþjónustansf. ......... 71 

Fjarðarbilliardsf. ............. 159  Ís-hugbúnaðursf. ............. 18 
Fjarðarbólstrunsf.............. 159  ÍshúsHafnarfjarðarhf........... 32 
Fjarðarkaffi ................. 77  Íslenskítalska verslunarfélagiðsf. ... 77 
Fjarðarnesti ................. 77  Íslenskaálfélagiðhf. .......... 18,138 

Fjarðarstálsf. ................ 15  Íslensktframtak .............. 159 
Fjölsportsf. 0... 15  Ís-Mossf. ....... 15 
Flugeldaiðjanhf............... 46  Ístelhf. 00... 58 
Flugfélagið Atlantahf. .......... 104  JónÞórhf............. 104 
Flug-partar ................. 110 Júpíter 2... 7 
Framtakhf. ............. 66,78,105  K.Hugi.............. 37 

Framtaksf. ............ 138  KePlasthf................ 18 

G. Hansson, langferðabílarsf. . 37,62,135  Kaupskrásf.................. 77 
Gallerí-Sarasf. „.............. 37  Keppikeflisf. ................ 60 

Gamli-Álafosshf. ............. 18  KjarnaboruninAlur............ 71 

Garðablóm ............... 37  Kjörviðurhf. ................ 33 

Garðakjörhf................. 46  Kletturhf. ............. 105 
Garðskálarhf. ........... 2... 0180 Krambúðin Fantasíasf........... 15 

Gestgjafinn ............... 60 Kökubankinn................ 37 

GistiheimiliðBerg............. 159  Kökuskreytingar.............. 138 

Gottisf. Lo 15 Leikbær 138 

Greining, S. Geirsson, rekstrarráðgjöf 37  Leirsmiðjan Ássf., “Keramikstúdíó“. 15 

Grensásbakarísf. ............. 37 Listasmiðjan ................ 110 

Grillvörur „0... 110  Litbrigðisf. ............... 10 
Gróður Á.Jónasson ............ 37 0 LYfhf., oo. 158 

Grænavatnhf. ............... 154  Lyftuþjónustansf. ............. 138 

GuðmundurogSævarsf. ......... 37  Lýsiogmjölhf................ 46 
HITT. 159 Magnús Ólafursf............. 110 
Hafnfirska fréttablaðið .......... 37. Matfönghf. ............... 18 
Hagvirkihf. ............... 105,136 — Matreiðsluskólinnokkar ......... 37 
Halldór Svavarsson, umboðs- og MálmsmíðiB.S.G.sf. ........... 159 

heildverslun ............... 110  Meistarasamlokur ............. 77 

HársnyrtistofaÍrisar............ 37  Minkaræminkarhf. ........... 63 

Heildverslunin Hraun........... 159 Nesform ........... 159 
Heilsasf. .......... 110  Neshúshf. .....0.... 154 
Henry... TI) Nes-pizzasf. .............. 37,110 
Hestasport............. 11  Nestaðíð ......... 37 
Hjólbarðaviðgerðin Drangahrauni Nesskiphf............. 14 

1,1BG. 110  Neysluvörurhf................ 33 

Hreiðurhf. ................. 78. Nýjabílastöðinhf.............. 59 
Hringval ............ 142  Nýjafatahreinsunin ............ 77 
Hugbúnaðarfyrirtækið Smellirsf. ... 77  Olíustöðiní Hafnarfirðihf. ....... 104 
Hugsýn „0... 71  Penslaverksmiðjanhf. .......... 137 
Hverfisgata6lhf. ............. 66, 76  Pólarlaxhf. ............... 136,158 
Hydraulikþjónustanhf........... 154  Prentrás ........0.... 110
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Tbl. 

Prismahf. ........... 46 

Raflux 2... 110 

Rafstofnsf. 0... 15 

Raftækjaverksmiðjanhf. ....... 59,104 

Rafvalsf.. 000... 15 

Rauðhettasf. .............. 110 
Reinsf. 0... 159 

Réttingasmiðjansf. ............ 110 
Reykholt .....0.. 110 

Rækthf. 0... 66 
Samsportsf....... 37 
Selfellhf. 0... 66 
Sesamhf.. 0... 46 
Sjúkraþjálfarinnsf. ............ 15 
Skipa- og togaraafgreiðsla 

Hafnarfjarðarhf. ............ 66 

Skipabryggjahf. .............. 76 

Skipasmíðastöðin Dröfnhf. ....... 63 

Smíðisf. 0... 37 

Snerta 2... 37 

Snyrtihöllin „0... 15 

Snyrtilínan.. 0... 138 
SnyrtistofanÓsk .............. 137 

Sólbaðsstofan Dalasólsf.......... 159 

Sólbaðsstofan Garðasól ......... 159 

Sólhúsið ........ 18 
Spesían „2... 37 

Staupasteinn ........ 60 

Stálskip hf. ..... 32 
Stálvíkhf. ................. 27, 46 
Stefnumótsf. ....... 37 

Steindalsf.......... 0. 62 

Stjörnufiskursf. .......... 60 

Stríðogfriður ........... 110 
Suðurbyggð ......%. 0. 37 
Söluturninnsf. .......... 37 

Thelmasf. 2... 60 

Toppmynd.......00 0 110 

Trésmiðjan Mostellhf. .......... 33 
Trésmiðurinnsf. .............. 60 

Tölvutengingar ............. 110 

Undralandhf................. 137 

UnnurogSifsf. 2... 71 

Útver hf. 0... (159 
Valdimar Bergssonhf. .......... 46 

Varahlutaþjónustansf. .......... 159 

Vefur. 1 

Nr. 583 

Tbl. 

Verkfræðistofa Jóns Búa 
Guðlaugssonar ............. 18 

Verkfræðistofa Stefánsog Björnssf... 37 

Verslunin Spesíanhf. ........... 14 
Vestrisf. 0... 37 

Vestahf. 0... 137 

Vélsmiðja Jónasar Þórðarsonarsf.... 110 

Vélsmiðjan Nessf. 0... 37 

Viborgsf. ..... 37 

Vignýsf. ooo... 71 

Vifðir. 0... 138 
Vídeó-starsf. 00... 138 

Vörubretti EK. 2... 18 

Vöruhúsið Eiðistorgihf. ........ 59,104 
Vörumerkingarhf.............. 156 

Zebta 2... 71 

Þéttinghf. 0... 86 
Þrepsf. 0. 138 
Þykkvabæjarkartöflurhf. ........ 27 

Ö.J.hönnun „2... 137 

Kópavogur: 

Alhliða fjölmiðlaþjónustanhf. ..... 58 

Álfbærhf. 84 
B.G. verktakarsf. ............ 84 

B.O.R. Byggingar ográðgjöfhf. .... 86 

Bendihf...0.0.. 14 

Besta 0... 15 

Bílamálunin Lakkhúsiðst. ........ 96 

Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirssf.. 62 

Billiardstofa Kópavogsst. ......... 37 
Blikksmiðjan Víkhf. ........... 32 
Blikkver hf. 2... 14,104 
Boga-rúllureldhús............. 37 
Borgarsmiðjanhf. ............. 78 
Bortæknisf. 0... 31,96 

Bóka- og ritfangaverslunin Snæland .. 37 
Bókaútgáfan Hildur ............ 62 

Bóknámsf. 0... 15 

BóÓNkÓ ....00 37 
Búbótsf. 00... 77 
Bygginghf. 20... 46 
Byggingafélagið Þristurhf......... 27 

; Byko - Byggingavöruverslun 

Kópavogshf........ 46 

Digraneshf. ........ 27 
Dúkprýðisf. 0000... 18



Nr. 583 1442 

Tbl. 

Dvergasteinnsf. .............. 15 ' NeonljÓs......... 
Dysma .....0. 18 Núpurhf. 2... 
Eðalverkhf............ 27,137  Nýblóm ....... 0 
Eldon 2... 15 Ora-kjötogrengihf............. 
Engihjalli8hf. ............... 137  Orkunýtnihf................. 
Fatalandhf. ............... 18 PM.Birgisson ............... 
Filmansf. 2... 114  Pallarhf. 20... 
Firmasalan................. 15,77  Papilla2sf. .......... 
Fiskeldisþjónustanhf. .......... 46 Prentsf. 0... 
Fjölföldun ........... 46  Radíóþjónusta Sigga Harðar hf. 
Freyjahf. ..................58, 76  Rafgeisli .............. 
Fyrirmynd ......... 109 Rafstílll..... 
G.S.smásalansf............... 46  Raftækjaverslun Kópavogshf. ..... 
Geislaplanhf................. 137 Raförnhf. ............... 
Gólfhf. 0... 58 Ratvíshf.......... 
Greifinngrill................ 15 Réttingahúsið................ 
Grilliðsf. 00... 159  Réttingaverkstæði Gunnars Páls .... 
Grundarkjör ................ 50) Réttingaverkstæði Viðars Péturssonar . 
H.K. þjónustansf.............. 138 Rökkvi 20... 
Hafeldihf. ............ 137  Rökverhf........... 
Hamraborghf. ...........0... (18  S.Magnússonhf............... 
Haukaberghf. ............... 32 S.Óskarssonk Co.hf. .......... 
Heilsulindinsf. ............... 131 Sambýlið Álfhólsvegi92, Kópavogi .. 
Hellu- og varmalagnirsf. ......... 66  Samvirkihf. 00... 
Hjáverksf.. 000... 64  Siglirhf. 02... 
Hlaðbærhf. ............... 32  Skipulags-, arkitekta- og 
Hollustasf. 2... 50 verkfræðistofan ............. 
Höfði 2... 15 Stefán GuðmundssonogCo. ...... 
Höskisf. 20... 109  Steinarhf. .......... 
Ísóðumhöndum .............. 15  Straumaflsf............... 
Impex... 37  Sviðsmyndirhf................ 
Íslensk heimsverslunsf. ........ 15,109 — Söluturninn Grænatúnil ......... 
JákÓsf. ........ 15  SöluturninníSnælandi .......... 
Járnogglerhf. ............... 320 Takalsf. 00.00.0000 
JónBakan ................ 114  Tast0 2... 
Jónarhf. 00... 27,66  Textamerkingarsf. ............ 
Jónarsf. ......... 37 0 Téko0 0... 
Kaupstoðhf. .......... 27  Timburlandhf. ............... 
Kendal ............ 37  Tinnahf....... 
Kínahofiðhf. ................ 76  TískuversluninBasarhf. ......... 
Kjötogkrydd ............ 46  Tréhf. 
Korniðsf. 20... 109  Trénýtingsf........ 0... 
Körfubíllinn................. 770 Túnþökur ....... 
Lakksmiðjan ................ 46 Tvöfalt ........ 
Landvélarhf. ................ 320 Uppgjör 0... 
Ljósmyndastofa Sigurðar Varmaco hf. 2... 
Guðmundssonarsf............, 131  Veitingaþjónusta Lárusar 

Læknastofur Hamraborg ......... 15 Lottssonarsf. 00...
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Tbl. 

Verslunin Sækjörsf............. 15 

Verslunin Ærslabelgir........... 71 

Vélaverkstæðið Egillhf. ......... 137 

VélsmiðjanSleipnir ............ 15 

Viðtækjavinnustofanhf. ......... 76 

Viksund ....... 84 

Vinnustofa ÓlaJóns............ 66 

Vinnuvélaþjónustansf........... 46 

Vörunausthf. ............ 76 

Yggdrasillhf. ................ 18 

Ylfa 0000 66 
Þorrihf. „0... 16 

Norður-Múlasýsla og Seyðisfjörður: 

Byggingaversf. ............ 116 

Dekksf. 2... 39 
Dröfnsf. 0... 15 

Fiskverkun Snorra og Vífilsst. ..... 116 
Grýtasf. 000. 109 

Hafsíldhf. 0... 76 
HótelSnæfellsf. ............ 18 

Lónalaxhf. 2... 156 

Norðursíldhf.. 0... 154 

Ólafur og Magnússf.,trésmiðja .... 39 

Samkvæmispáfinnhf. ........... 76 
Svanbergsf. ....... 84 
Vélsmiðjan Léttirsf. ........... 50 
Vélsmiðjan Stálhf. ............ 63 

Suður-Múlasýsla, Neskaupstaður og 

Eskifjörður: 
AFkKÓ 2... 39 
Austfirska sjónvarpsfélagiðhf. ..... 76 
Austurfellhf. 20... 27 

Bagallsf. 00. 59,156 

Benni €Svennihf.............. 45 

Bílaleiga Vals Þórarinssonar. ...... 39 

Bílasalan Ásinnsf. ............. 71 

Bókaverslun Guðmundar Bjarnasonar 59 

Brúnáshf. .......... 32 

Eskigrillsf. 0... 39 

Fylkirsf. 0. 50 
Gilla... 77 
Guðrún Þorkelsdóttirhf.......... 137 

Hakisf. 000. 15 

Hraðfrystihús Breiðdælinga hf... .. 27,154 

Hraðfrystihús Eskifjarðar hf. .... 136,137 
Hraðfrystihús Fáskrúðsfjarðarhf. ... 131 

Nr. 583 

Tbl. 

Huttasf. 0... 59 

Högunsf. 00... 39 
R.G. hellur 2... 59 
Sandeysf. Lo... 59 

Síldarvinnslanhf. ............. 105 
Snæfuglhf............. 14 

Snældan hf., myndbandaleiga...... 63 

Stangaveiðifélagið Vopnihf. ...... 137 

Tónhornsf. 0... 59 
Traust. 0... 59 

Trésmiðja Djúpavogssf. ......... 93 

Útgerðarfélagið Selneshf. ........ 27 
Útgerðarfélagið Þórhf........... 131 
Verslun Antons Helgasonar ....... 39 
Þeyrsf. ...... 39 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla: 

Bókhalds- ogtölvuþjónustansf. .... 39 

Borgarnesbíð ................ 159 

Borgfirðingursf. .............. 53 
Eðalfiskurhf. 0... 59 
Eggjabúið Hýrumel ............ 39 

Eldir 2... 53 
Glens 2... 159 

Húsafellsf. oo... 62 

Íslenska járnblendifélagiðhf. ...... 78 

Laugalandhf. ............... 104 

Olíustöðin í Hvalfirðihf. ......... 104 
Plútóhf. „0... 137 
Prjónastofa Borgarnesshf......... 14 

Trésmiðjan Bráksf. ............ 39 

Tölvunsf. 000 15 

Vesturgarðursf. .............. 39 

Vídeóborgsf. 2... 39 

Vírnethf. ..................39.66 

Ólafsfjörður: 

Bókhalds- ogtölvuþjónustansf. .... 50 

Fiskmarhf. 2... 131 

Magnús Gamalíelssonhf. ........ 154 

Smárisf. 0... 39 

Söluskálinnsf. ............ 46 

Útgerðarfélag Ólafsfjarðarhf. ..... 76 

Rangárvallasýsla: 

Einingsf. 000. 84 

Holtabúið hf. 0... 59



Nr. 583 1444 

Tbl. 

Hallfríður, Valdimar, Víglundur 

ogErnasf. ................ 155 

Járngerðursf. ................ 62 

K.Richterhf. 2... 32 

Leistaprjón ............. 138 
Pökkunarstöð Suðurlandssf. ...... 159 

Raffosssf. 00... 39 

Sléttfeldursf. ................ 159 
Tésf. Lo 119 
Vatnagullhf. .............. 18, 78 

Siglufjörður: 

Drafnarhf. .............. 131 

Dýpkunarfélagiðhf............. 107 
Hellusteypan ................ 18 

Ísafoldhf. 0... 106 
Kvistursf. .......... 110 

Samverk 0... 59 

Siglfirðingurhf................ 137 

Síldarverksmiðja ríkisins ......... 138 

SmMárisf. 0. 15 

Útver hf. ...... 154 
Þormóðurrammihf. .......... 18,131 

Skaftafellssýsla: 

Auðunnhf. 2... 46 

Aþena 00 59 

Álmursf. 115 
Bíla- og búvélaverkstæðiðhf. ...... 46 
Bílverk 2... 70 

Eskeyhf................... 58,138 
Faxeyrihf. .......... 27 

Fiskimjölsverksmiðja Horna- 
fjarðarhf.............. 136 

Garðeyhf.............. 18 
Gossf. Lo. 70 

Gæðihf. 0... 32 
Hafnarbúðinsf................ 47 

Haukur Runðlfssonhf. .......... 18 

Hellusteypansf. .............. 62 

Kornvellirsf. .............. 100 

Mávadrangurhf. .............. 131 

Silfurneshf. ............. 138 

Skinneyhf. ........... 18 

Smárisf. 0... 84 

Smur- og dekkjaþjónustansf. ...... 116 

SmurbrauðsstofanH.B. ......... 122 

SólbaðsstofanSólbrá ........... 18 

Vélsmiðja Hornafjarðarhf. ....... 

Víkurvagnarhf. .............. 

Þinganeshf. ................. 

Skagafjarðarsýsla og Sauðárkrókur: 

Arnarfellhf. 0... 

Bílaleiga Sauðárkróks........... 

Bláfellhf. 0... 

Fljóthf.. 00... 

Gerðihf. 0... 

Hraðfrystihúsiðhf. ............ 

Hreinsitækisf. ............... 

Hugmyndirsf. ............... 

ÍvÖrsf. Lo. 

Kásf. 00... 

Nýisælkerinnsf. .............. 

Pizzaogíshússf. .............. 

Samtaksf. 00. 

Saumakistansf................ 

Saumastofan Önnsf. ........... 
Selvíkurfélagiðsf. ............. 

Sólbærsf. 0... 

Steinullarfélagiðhf. ............ 
Steinullarverksmiðjanhf. ........ 

Steypustöð Skagafjarðarhf........ 

StOoðSf. 0 

Trésmiðjan Björksf. ........... 

Útgerðarfélagið Sandvíksf. ....... 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: 

Byggingaþjónninnhf............ 
Ennihf. 0... 

Fengurhf. 0... 

Félagsbúið MiðhrauniHhf. ....... 

Friðrik Bergmannsf. ........... 

Grafansf. 0... 

Hafbjörgsf. 0... 
Hólmurhf.. 0... 

Hraðfrystihús Ólafsvíkurhf........ 

Hrannarbúðin ............... 

Hristingursf. .............. 

Hvammursf. 2... 

Kletturst. 2... 

Litlibær... 

Lóndrangarhf. ............... 

Lögmannastofansf. ............ 

Tbl. 

138 

78 

137 

15 

39 

15 

15 

39 

58 

18 

72 

39 

66 

109 

159 

18 

119
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Magnússf. 0... 71 
Möskasf.....00. 46 

Röstsf 0... 15 
Skipasmíðastöðin Skipavíkhf. ..... 78 

Stakkholthf. 2... 84 

Stöðhf. 0... 63 
Snælaxhf. ....... 33 

Sæborgsf. 2... 109 
Sæverhf. 2... 63 

Tíbrásf. 2... 39 

Trésmiðja Stykkishólmshf. ....... 18 

Útborgsf. 20... 84 
Veðramóthf. ........... 62 

Verslunin Rocky .............. 109 

Versluninspjör ........... 71 

Víksf. 00... 138 
ÝmMirsf....0..0 70 

Þórhf. 20... 66 

Þýðingar Ævars .............. 62 

Strandasýsla: 

Bílaþjónustan Trassisf........... 46 
Byggingsf...00... 138 
Hólmadrangurhf............. 66,137 

Rafver Hólmavík. ............. 39 

Rafverkstæði Ölvers Ragnarssonar .. 120 

Rækjanhf......... 59 

Trésmiðja Ásmundar H. 

Vermundssonar „............ 13 

Vélverksf. 0000 39 

Vilhjálmur og Hólmarsf.......... 13 

Vestmannaeyjar: 

Átaksf. 00. 39 
Bessisf....000. 18 

Eyjafshf. 00... 156 

Fiskiðjanhf.. 0... 18 

Fiskimjölsverksmiðjan í 
Vestmannaeyjumhf........... 18 

Fiskverkunarstöðin Stakkurhf...... 131 

Fiskvinnslan Frostverhf.......... 66 

Gunnar Ólafsson £Co.hf. ....... 131 

HelgaJóh.hf.......... 14 

Herjólfurhf. 2... 131 

Hjölursf. 0... 138 

Huginnhf. 0... 131 
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TI. 

Húsafellhf. ........... 136 
Kjarnisf. 0... 120 

Kofareyking.............. 159 

Kráin 0... 59 
Krúsin .......00 0. 138 

KökugerðLilju............... 71 
Matargæði ......... 100 
Oss, tómstundahús ............ 46 

Raðhúshf......... 62, 66 
SjúkranuddstofaÖnnu .......... 39 
Skipaviðgerðirhf. ............. 154 
Smárabarsf............. 110 

Steini og Ollisf...0......... 39 

Steypustöð Vestmannaeyja hf. ... 18,137 

Svanurinnsf. ............. 100 

Sæbjörghf. 2... 46 
Tipptopp 20... 51 

TrésmiðjaG.S.st. 0... 39 

Tvisturinn ........ 0... 63 

Ufsaberghf............ 45 

VeitingastaðurinnSkútinn........ 39 

Vinaminnihf.............. 46 

Þingeyjarsýsla og Húsavík: 

Árlaxhf. 0. 137 
Birmirsf. 2... 18 

Fiskiðja Raufarhafnarhf. ........ 18 
Frostihf. 2... 32 

Hótel Húsavíkhf. ............. 104 
Höfðihf. 2... 14 
Íshafhf. Lo... 14 
JÖkullhf. 0... 18 

Kaldbakurhf................ 46,138 

Kjarabót ........0 59 
Léttsteypanhf........... 27,137,138 
Málningarþjónustan............ 15 

Raftækjavinnustofa Gríms og Árnasf. . 15 

Rándýrsf. L00.... 89 

S. Ingason Motorsport .......... 60 

STH...... 39 
Seljalaxhf......0 66 
Straxsf.. 0... 59 

Sæblikhf. 2... 18 
Taksf. 2... 46 
Tölvustofansf. 00... 46
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SKRÁ 

um samvinnufélagatilkynningar sem birtust í Lögbirtingablaði 1988. 

Tbl. TD. 

Aðalból (BSAB), Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis 

Reykjavík .......... 98,138 (KRON), Reykjavík...... 25,137,149 
Byggung bsf., Reykjavík ..... 43,110,151 — Kaupfélag Þingeyinga, Reykjahlíð... 77 

Handprjónasamband Íslands, 
Reykjavík. ................ 43 

Kaupfélag Austur-Skaftfellinga, Höfn, 

Hornafirði ............... $4,113 
Kaupfélag Borgfirðinga, Borgarnesi.. 95 

Kaupfélag Dýrfirðinga, Þingeyri .... 110 

Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga, 
Fáskrúðsfirði............... 77 

Kaupfélag Húnvetninga, Blönduósi .. 108 
Kaupfélag Langnesinga, Þórshöfn ... 137 

Kaupfélagið Fram, Neskaupstað . .. 39,105 

Samband íslenskra samvinnufélaga. 
Reykjavík .............. 110,137 

Sláturfélag V.-Barðstrendinga, 
Kvígindisdal ............... 119 

Sláturfélag Suðurlands, Reykjavík... 103 

Sultu- og efnagerð bakara svf., 
Reykjavík. ................ 103 

Sölufélag Austur-Húnvetninga, 

Blönduósi. ................ 110 
Sölufélag garðyrkjumanna, Reykjavík . 43 
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